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Familie Veldkamp

adopteert afvalbakken

Jacco Eltingh coacht

WVF dames
Optreden Recht Deur Zee



             Slimmer rijden begint bij ... 

Boeierweg 11  Zwolle  | 038-4212128  |   info@bertwieten.nl
www.bertwieten.nl  |  www.privateleasezwolle.nl

Bert Wieten
Autobedrijf

  Alles voor 1 prijs p.m.

Alleen nog maar tanken!

  Alle merken mogelijk!

Private Lease:
               Vanaf  € 159,- p/mnd 

Voordelen James 
Auto Service Zwolle

Onderhoud alle merken 
particulier en lease

Behoud van fabrieksgarantie 

Gratis haal- en brengservice

30 
jaar

ê
   

   
 

  

       ê
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1988

Hyundai Kona Comfort 

Luxe uitvoering  
- smart navigation

- achteruitrijcamera

€ 23.750,-

Bwj. 
2018

Private Lease:

Hyundai Kona ComfortHyundai Kona Comfort

Hier had uw

advertentie

kunnen staan.

Vraag naar de 

mogelijkheden.

stins@wijkverenigingwvf.nl



Ondanks dat de dagen onmiskenbaar al korter 
worden, kunnen we half oktober nog genieten van 
volop zon en zomerse temperaturen; daar worden we 
blij van!

Waar we ook blij van worden is de aanstaande 
uitbreiding van ons redactieteam. De oproep in de 
vorige Stins heeft gelukkig efect gehad. De volgende 
editie van ons wijkblad kunnen we daarom weer met 
meer mensen samen maken; ijn!

Blij werden we trouwens ook van het Westenholte 
Festival; het meerdaagse evenement van, voor én 
door de wijk! U leest in deze Stins meerdere verslagen 
van de geslaagde activiteiten. Mooi om te zien hoe 
zoveel mensen en organisaties zich inzetten om er 
samen iets moois van de maken, een gevarieerd 
programma met voor ieder wat wils. Organisatie en de 
vele vrijwilligers, heel erg bedankt voor jullie inzet en 
graag tot volgend jaar!

Aan de aankondiging van de komende evenementen 
in deze Stins merkt u wel dat het einde van het jaar 
nadert; het wordt weer tijd voor het maken van 
lampionnen voor de Sint Maarten-optocht, het 
Prinsenbal van de carnavalsvereniging staat voor de 
deur, Sinterklaas komt binnenkort weer in het land en 
natuurlijk ook bij ons in de wijk en als u wilt kunt u 
zich al opgeven voor de Kerstmarkt van Westenholte.

Maar voordat het zover is, zijn wij als redactie al weer 
druk met de laatste Stins van dit jaar (kopij deadline 8 
november, verschijningsdatum 29 november). In de 
volgende Stins leest u ook de deadlines en 
verschijningsdata voor het volgend jaar. 

Veel leesplezier gewenst!

Hartelijke groet, namens de Stins-redactie,
Martijn Ganzevles

Colofon

De Stins is een uitgave van Wijkvereniging 
Westenholte-Voorst-Frankhuis en wordt 9 keer per 
jaar gratis huis-aan-huis verspreid in dit gebied. 
Oplage 2400 stuks. Extra exemplaren liggen gratis 
bij de Jumbo in Westenholte.

Eindredactie:
Chiena Weke  (038) 421 65 37

Lay-out:
Martijn Ganzevles  (038) 850 16 58

Advertenties:
Jasper Obbink  (038) 423 11 80  

Bezorging:
André van den Akker (038) 422 04 27 

Inhoudsopgave

Coverfoto: PolitieKids Westenholte voeren 
verkeerscontrole uit (foto Travers Welzijn)
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Westenholte Kids
wat is er de komende maanden te doen?
 De zomer zit er op, met als gave afsluiter het 
Westenholte festival. De Kidsmiddag was
super gezellig, het zonnetje scheen en er was een 
linke opkomst. Leuk dat je er was! En….
alle sponsoren en vrijwilligers ook wederom bedankt 
voor jullie hulp en bijdrage.

Ondertussen zijn de eerste ontwerpen voor 
de  lampionnen knutselmiddag al klaar. 
Ook heeft Sinterklaas ons weer gevraagd zijn feest te 
organiseren in Westenholte.

Handje meehelpen?
We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die ons 
kunnen helpen. Als werkgroeplid om mee te
denken over het jaarprogramma, maar ook om af en 
toe eens te helpen bij een activiteit.
Meer weten, of wil je je graag opgeven? Mail ons
via kinderactiviteiten@wijkverenigingwvf.nl of laat 
een berichtje achter op
facebook/Westenholtekids.

Wil je erbij zijn? Zet dan de volgende data alvast in de 
agenda:
Lampionnen knutselen: 
woensdag 7 november, 14.30 - 16.30 uur, Het Anker. 
Kosten zijn 3,50 voor niet- WVF leden en 2,50 voor 
WVF leden.
Let op: hiervoor moet je je kids aanmelden. Dit kan tot 
31 oktober op www.westenholtekids.nl/aanmelden.
Lampionnen optocht Sint Maarten:
 zaterdag 10 november, 18.30 uur, Petuniaplein 
Sinterklaasintocht en feest: 
zaterdag 1 december
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Huttendorp 2018! Vakantiedorp!

Voor een heerlijk vakantie gevoel hoefde wij de 
laatste week van de vakantie niet ver weg.
In het Stinspark van ons mooie Westenholte is er 
door ruim 100 kinderen link getimmerd en
gezaagd er werd een fantastisch vakantiedorp 
gecreëerd. De Skihut, zeer origineel bedacht daar
hadden wij als organisatie niet aan gedacht toen wij 
het thema bedachten, IJsfoodtruck, Tropical bar,
Browniebar, Hawaibar, Beachgirls, Villa Summer, 
Summer Surf Party Boot, Fastfood, en nog een
mooie hut die de eerste prijs heeft gewonnen die 
hadden een fotohokje waar je een poloraid foto
kon laat maken van je vakantie herinnering en ze 
verkochten naast lekkere dingen ook gezonde
snacks zoals paprika en spiesjes met fruit.
Maandag en dinsdagmorgen begonnen de kinderen 
met het opbouwen van de hut, dinsdagmiddag
was er een middag met sport/spel waaronder 
touwtrekken, darten met een draaiend dartbord, 
buikglijden en waterspelletjes. 
Woensdagmorgen werden de hutten versierd. 
Woensdagmiddag was er een brandweerwagen de 
kinderen konden zelf beleven hoeveel kracht in een 
brandweerslang zit ze mochten zelf spuiten. Dit jaar 
hadden wij een nieuwe activiteit Tobbedansen, dit 
was een groot succes. 
Woensdagavond de bonte avond met een BBQ en 
een te gekke DJ (Hanno) en een kampvuur,
ondanks de regen werd en link op los gefeest en 
gedanst. Er waren een hoop belangstellenden die
een kijkje kwamen nemen. Na het feest was het voor 
de kinderen tijd om te gaan (niet) slapen, om

6:00uur stond er een ontbijtje klaar en waren de 
ouders/verzorgers er weer om te helpen om de
hutten af te breken.
Op dinsdagmorgen is nog een Timelaps gemaakt te 
vinden op youtube: zoek op Huttendorp Westenholte 
2018.
Onze grootste dank gaat uit naar alle vrijwilligers die 
hebben meegewerkt aan Huttendorp 2018!
Zonder jullie is deze week niet te organiseren! 
Speciale dank aan onze fotograaf: Michel Exel en aan 
Johan van Leijen voor het maken van de drone
beelden.
 
Werkgroepleden: 
Erik van Der Veen,  Justin Damman 
Cynthia Runhart,  Danny Jansen 
Bryan Breeuwsma,  Daan Hoogland 
René Görtz , Gerard Suers  
Michiel Zunnebeld  en Patrick Stoute

Sponsoren:
Veldhoen Houtzagerij -  Bork Transport 
Klomp Transport  - DJ Hanno van Boven 
Hanos Zwolle  - Jumbo Westenholte  
Van Der Weerd Hoveniers 
Van de Beld Hoveniers  
Gerard Suers Grond en Transportdiensten 
For Farmers  - HEAD Werving en Selectie  
123 verhuur  - Van der Kamp pompen 
HairQueen Westenholte 
Voorst Makelaardij  - Brandweer Zwolle  
Rova Zwolle  - Gemeente Zwolle  
Printbrigade  - PH Verhuur  
Hollewand attractieverhuur  - Stiho Zwolle
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Kerstmarkt in Westenholte!

Wilt u ook weer helemaal in kerststemming komen, 
kom dan ook dit jaar weer naar de gezellige 
kerstmarkt van Westenholte.
Op woensdag 12 december a.s. houdt 
wijkvereniging WVF, in samenwerking met de 
winkeliersvereniging een kerstmarkt op het 
Petuniaplein. De kerstmarkt wordt gehouden van 
15.00 uur tot 20.00 uur. Ook dit jaar organiseren de 
winkeliers van Westenholte een winkeliersactie 
met leuke prijzen.
Lijkt het u leuk om alleen of met uw vereniging/
werkgroep op de kerstmarkt te komen staan,
meldt u dan aan voor zaterdag 1 december 2018. 
De kosten voor een kraam en/of grondplaats zijn 
€ 35,- incl. stroom. U dient dan wel zelf kabels/
haspel en verlichting mee te nemen). U kunt zich 
aanmelden door een mail te sturen naar 
kerstmarkt@wijkverenigingwvf.nl of u kunt een 
aanmeldingsformulier downloaden op
www.wijkverenigingwvf.nl
Van de deelnemers aan de kerstmarkt wordt een 
bijdrage aan de kerstsfeer verwacht.

Werkgroep Kerstmarkt
Kerstmarkt@wijkverenigingwvf.nl

Geslaagd Koffieconcert Westenholte 

Festival

Wat een mooie zaterdagmorgen, die 29e september 
op het Westenholte Festival! Een mooi Koieconcert 
door het jeugdorkest van Excelsior (aangevuld met 
enkele muzikanten van het A-orkest), samenwerking 
tussen de Festival-organisatie, Stinskracht en stichting 
Vrienden van WEW, vrijwilligers die zich hadden 
opgegeven als chaufeur, die allerlei lekkernijen 
hadden gebakken, of die hielpen tijdens het concert; 
met recht een evenement van, voor én door onze wijk! 
Daar ben ik als buurtverbindster echt trots op. 
Iedereen bedankt!

Hartelijke groet,
Helen Hoekstra

Stinskracht Buurtverbindster
contact@stinskracht.nl



Vul hier uw tekst in
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Dirk Veldkamp en zijn kinderen ruimen 

samen zwerfafval op
Een paar maanden geleden kwam wijkbewoner 
Dirk Veldkamp binnen bij het Wijkservicepunt 
stadsdeel West van de gemeente Zwolle met de 
vraag of hij twee afvalbakken mocht adopteren.

Als kind was Dirk al gefascineerd door de natuur. 
Hij ging geregeld op pad met een verrekijker om 
vogels te spotten. Nog steeds geniet hij dagelijks 
van de natuur. “Dit wil ik ook graag overbrengen op 
mijn drie kinderen. Samen met mijn kinderen rijden 
we regelmatig door de buurt met onze skelter met 
aanhanger om het zwerfvuil op te ruimen. 
Wandelaars en ietsers in de buurt van de 
Zalkerveerweg gooien hun afval van zich af”, 
vertelt Dirk. “Dit was voor mij dan ook een 
aanleiding om te vragen of ik afvalbakken mag 
adopteren.”

Aanvraag adoptieafvalbak
Bewoners die bij de gemeente aankloppen en hun 
steentje willen bijdragen, juicht de gemeente van 
harte toe. Daarom gaf de gemeente gehoor aan zijn 
vraag. Inmiddels staan er twee adoptie-afvalbakken 
in de buurt van de Zalkerveerweg.
Wilt u net als Dirk ook uw steentje bijdragen voor 
een mooier en schoner milieu? U kunt een afvalbak 
adopteren. U zorgt dan zelf voor het legen van de 
bak en het afvoeren van het afval. Adoptiebakken 
zijn herkenbaar aan de gele kleur.
Voor meer informatie gaat u naar: 
www.zwolle.nl/afvalbakken
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Hettie Leijten

Woonzorgcentrum Westenhage

Voorsterweg 44-003 | Telefoon: 06 83 12 55 96

Pedicure

Gespecialiseerd in Diabetische- en reumatische voet
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Ridder Zwederlaan 27 
8042 CA  Zwolle (Westenholte)

Tel. (038) 422 66 03 (bezoek op afspraak)

FRANK VELTIEN
GEDIPLOMEERD KLOKKENMAKER

• Professionele reparatie 
en restauratie van 

uw dierbare, kostbare klok

• In- & verkoop van 
antieke klokken

• Vrijblijvende prijsopgave 



Sport

Floorfit 55+ en floorfit zoeken leden!

Op woensdagavond om 19.00 uur wordt in zaal 1 in 
het Anker loorit 55+ gegeven. De naam zegt het al: 
de les richt zich op dames van 55 jaar en ouder. De 
les is op muziek en start met een warming up. 
Daarna volgt een passenserie (choreograie)
en diverse spierverstevigende oefeningen op de 
mat, maar ook de dynabands en dumbells worden 
regelmatig gebruikt om oefeningen te verzwaren. 
Soms doen de dames voor de variatie een balspel of 
een circuitje. Eveneens op woensdagavond wordt in 
zaal 1 in het Anker om 20.00 uur loorit gegeven. De 
les lijkt op de loorit 55+ les, maar de choreograie 
is wat moeilijker, er wordt gewerkt met wat snellere 
muziek en de spieroefeningen zijn wat zwaarder.
Deze groepen hebben ruimte voor nieuwe leden! 
Het is mogelijk een les vrijblijvend mee te doen 
alvorens lid te worden. Naast deze lessen biedt SV 
Avanti turnen, dans, yoga, pilates en steps.
Kijk voor meer informatie en het volledige 
lesaanbod: www.avantizwolle.nl

Yoga workshop Westenholte Festival
Avanti droeg ook haar steentje bij aan het geslaagde 
Westenholte Festival in het laatste weekend van 
september; op zaterdagochtend werd in een lekker 
najaarszonnetje een Yoga Workshop gegeven bij de 
feesttent in het Stinspark. Een frisse start voor 
lichaam en geest op de tweede dag van dit festival 
van, voor én door de wijk!

9

Wat is er te doen bij TC WVF

14 september t/m 28 oktober KNLTB 
Najaarscompetitie
15 oktober Start winterlessen
2 november t/m 8 maart Wintercompetitie op 
vrijdagavonden
16 november Tennisfeestje Jeugd
23 november Medewerkersavond
Elke dinsdagavond Tossavond 15+
Elke woensdagmorgen Tossmorgen dames 60+
Elke donderdagmorgen Tossmorgen heren 60+

Het tennispark van TC WVF is klaar voor de 
toekomst met nieuwe banen, hekwerk en terras.
De komende tijd zullen er op en rond het park en 
de kantine nog enkele verbeteringen 
plaatsvinden.

Vrijdag 29 september werd ons damesteam 
gecoacht door Jacco Eltingh, voormalig nummer
1 van de wereld in het tennisdubbelspel en de 
huidige technisch directeur van de KNLTB.
Met een prima 4-0 overwinning zonder setverlies 
werden de dames van Hattem gedecideerd 
verslagen door een ontketend dames team van TC 
WVF afgelopen vrijdagavond in de 3e ronde van 
de KNLTB Najaarscompetitie. De tips en tricks van 
éénmalig teamcoach Jacco Eltingh werden gretig 
in de praktijk gebracht door onze dames.

Wil je ook tennissen bij een leuke en actieve 
vereniging meld je dan aan via onze website.
Bijvoorbeeld voor 3 maanden van oktober t/m 
december om kennis te maken. Kom sfeer
proeven op de competitie dagen vrijdag en 
zondag, de tossavonden dinsdag of bij de
tennislessen op maandag en woensdag.
Hou onze actuele website www.tcwvf.nl in de 
gaten.



Instapcursus van 10 rijlessen en één

praktijkexamen voor € 498,50

Faalangst en autisme gespecialiseerd.

Ook rijles in automaat mogelijk

Robert Steen

E-mail: info@afritzwolle.nl

Telefoonnummer: 06-28239441

www.afritzwolle.nl
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Politiekids actief in Westenholte!

Heeft u ze gezien? Is uw auto tot stilstaan gebracht? 
Woensdag 10 oktober zijn de 24 politiekids uit 
Westenholte en Spoolde met de politie op pad 
geweest om verkeerscontroles uit te voeren. 
Gewapend met lasergun, groene en rode kaarten en 
een aardigheidje controleerden ze de snelheid van 
auto’s en gaven complimenten of tips.
Waarom? ‘Omdat het belangrijk is dat de mensen niet 
zo hard rijden zodat er minder ongelukken gebeuren 
en kinderen veilig op straat kunnen zijn’, aldus de 
politiekids die hierover met de bestuurders in 
gesprek gingen.
Ik ga er op letten!’, zeiden de meeste mensen en ‘Wat 
goed dat jullie dit doen!’ De politiekids vonden het 
‘Vet leuk’ om te doen en kunnen niet wachten op de 
volgende actie. U gaat ze zeker vaker tegenkomen in 
de wijk. We houden u op de hoogte!

YMCA op het Westenholte Festival

De Kids-middag van het Westenholte Festival 
(zaterdag 29 september jl.) werd goed bezocht door 
wijkbewoners en omstreken. Veel kinderen hebben 
kennis gemaakt met activiteiten van de YMCA. 
Kinderen konden bijvoorbeeld boogschieten, 
levensgrote spellen spelen en bamboestieken. 
Bekijk nog meer foto’s en onze aankomende 
activiteiten op onze facebookpagina 
https://www.facebook.com/ymcawestenholte/.

Peuterochtend op de Morgenster

woensdagochtend 21 november is er een 
peuterochtend op basisschool de Morgenster. Van 9 
tot 11 uur is uw peuter van harte welkom om 
vrijblijvend kennis te maken bij ons op school.
Als ouder kunt u even meekijken in de groep. 
Tijdens het spelen geeft onze directeur, Lieuwke 
Mulder, een rondleiding en informatie over onze 
school.

Heeft u interesse? Meld u zich dan aan voor deze 
ochtend via het VOORaanmeldformulier op onze 
schoolwebsite www.demorgensterzwolle.nl 



 

 

 

November 2018 

 

Iedere woensdagmorgen 

Fitgymnastiek voor senioren 

in de sporthal 

Van 9.00 tot 10.00 uur 

_________ 

 

9 november 

Grootse bingo 

Aanvang 19.30 uur 

 

 

5 en 19 november 

Seniorenbingo 

Aanvang 14.30 uur.  

_________ 

 

 

     www.ochetanker.nl        Voorsterweg 36 Zwolle      038-421 23 66 
 

29 oktober, 12 en 26 november 

Klaverjassen  

Aanvang 19.30 uur 

_________ 

 

Tijdens en na uw verblijf is er voldoende gelegenheid om te ontspannen in ons 
wijkcentrumdeel met een geweldige bar en keuken.   

9 november 

Kinderdisco 

Van 19.00 tot 21.00 uur met DJ Mark-Jan 

Intree € 1,00 

_________ 

 

Elke dinsdagavond 

Linedance 

Aanvang 19.30 uur 
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Recht deur Zee
Op maandag 24 september trad het mannenzangkoor 
Recht deur Zee weer op in Westenhage. Het is zo 
langzamerhand een mooie traditie geworden dat het 
koor op een repetitieavond optreedt in Westenhage.
Het 23-man sterke koor werd begeleid door 5 
muzikanten en met name de accordeon zorgde voor 
veel sfeer. Het geheel werd vakkundig geleid door de 
enige vrouw van het gezelschap Carola Meijberg.

2 Maal drie kwartier werd er gezongen; de ballades 
en medleys werden aaneengeregen. De bomvolle 
zaal genoot en enthousiast werd er meegezongen en 
geklapt. Het geheel werd met allerlei grappen, maar 
ook met muzikale informatie aan elkaar gepraat door 
onze Westenholtenaar Jaap van Boven.

Het koor trad gratis op en de dirigent werd 
gesponsord door Uitgekookt.nl en in de pauze werd 
er een voorlichting over de maaltijdservice 
gehouden. De koie en koekjes werden gesponsord 
door de vrienden van WEW.
Aan het eind werden door vrijwillige bijdrages de 
mandjes goed gevuld.
We nodigen ze graag volgend jaar weer uit!

De volgende optredens zijn op vrijdag 26 oktober 
(A meezing Gries) en het piratenkoor op donderdag 
29 november. We hopen en rekenen eigenlijk ook wel 
op net zoveel bezoekers en enthousiasme als de 
vorige optredens.

Optreden Jong Excelsior

In het kader van alle activiteiten van 
Westenholte Festival trad op zaterdagmorgen 
Jong Excelsior op.
In samenwerking met het bestuur van het 
festival, Stinskracht en ook nog van de vrienden
van WEW werd het een reuze gezellig optreden.
Veel Westenholtenaren bezochten het 
optreden; er was zelfs een taxidienst opgezet 
van Westenhage naar het festival. Koie, cake 
en taart maakten het helemaal gezellig.

-----------------------------------------------------------

WijZ activiteiten

Schildersclub Stadshagen 
Ziet u het voor zich? Een mooi atelier, met 
uitzicht over het water? 
En lijkt het u leuk ontspannen en met plezier 
zonder docent, maar samen met anderen, 
prachtige doeken te schilderen? 
Dan heet de schilderclub in Cultuurhuis 
Stadshagen u van harte welkom! 
Vanaf 55 jaar en ouder. Kosten: €2,50 
Elke donderdagmiddag van 13.30-15.30 
Om 14:30 tussendoor een kopje koie/thee 
á 1 euro. 
Materialen zelf meenemen. 
Contactpersoon. Voor info en opgave: 
info@wijz.nu / 038-8515700



Veerman
Makelaardij

VRAAG NU UW GRATIS

WAARDEBEPALING AAN

Uw Westenholtemakelaar

Wijkteam Icare Westenholte

Wilt u meer informatie over ons zorgaanbod? 

Neem contact op met de wijkverpleegkundige 

van Icare in Westenholte: 06 20 51 41 87.  

Bij spoed: (0522) 27 96 56.

www.icare.nl

De wijkteams van Icare  
leveren dag en nacht,

   altijd en overal zorg

AL MEER DAN 30 JAAR UW SFEERMAKER IN HUIS

•	 Diverse	houtsoorten
•	 Industrieel
•	 Nieuw	&	Antiek
•	 Standaard	&	Maatwerk
•	 Restauratie,	logen	en	

spuiten	van	uw	meubel

Openingstijden:
Maandag	t/m	zaterdag	
09.00-12.00	en	13.00-16.00
Vrijdagmorgen	gesloten

Schellerweg	21
8017	AK	Zwolle
038	4655447

WWW.JWVANDIJK-GRENEN.NL



Overig 

wijknieuws

Activiteiten Stinskerk
Even voorstellen: 
Nieuwe predikant
Wat mooi dat ik mij als
nieuwe dominee van de 
Stinskerk even aan u/jou
kan voorstellen! Mijn 
naam is Gerlof van 
Rheenen, 47 jaar, 
getrouwd, woonachtig 
in Hattem en ben in mijn 
vrije tijd graag bezig met 
muziek en modelbouw. 
Sinds half september ben ik 
werkzaam in Westenholte en de omliggende 
buurtschappen. Goede kans dat we elkaar een keer 
tegenkomen, want ik werk vanuit de Stinskerk en ben 
3 dagen per week in de wijk te vinden. Ik vind het 
belangrijk er voor iedereen te zijn die een beroep op 
mij doet. Neem gerust contact op als je iets wilt 
bepraten of als je denkt dat ik iets voor je zou 
kunnen betekenen. Het makkelijkste ben ik te 
bereiken via emailadres predikant@stinskerk.nl.
Op zondag 28 oktober hebben we een gezamenlijke 
dienst in de Open Kring in Stadshagen, aanvang om 
10.00 uur. Er zal dan geen dienst zijn in de Stinskerk.
De diensten op zondagochtend in de Stinskerk 
beginnen vanaf 4 november i.v.m. de wintertijd weer 
om 10.00 uur.

Zendingsdienst
De ZWO-commissie organiseert op 4 november de 
zendingsdienst met als voorganger Thysia Lips. 
Muzikale medewerking wordt verleend door One 
Spirit. Het projectthema is “de Moringaboom”. De 
dienst begint om 10.00 uur en u bent van harte 
welkom.

ContaKtdienst
Op 18 november om 10.00 uur is er weer een 
ContaKtdienst. De spreker in deze dienst is Jasper 
Knol, docent godsdienst aan het Greijdanus College 
en woonachtig in ons eigen Westenholte.
De muziek wordt verzorgd door de Praiseband onder 
leiding van Henk Kamphof. In de dienst gaan we 
weer verder met de themalijn van de gelijkenissen.
U bent hartelijk welkom.
De avondontmoetingsdiensten in het Grand Café in 
Westenhage  vinden iedere zondag plaats. De 
diensten van een half uur beginnen om 19.00 uur en 
worden afgesloten met koie of thee en de 
mogelijkheid om een praatje met elkaar te maken.
 
Voor meer (actuele) informatie zie ook onze website: 
www.stinskerk.nl

C.V. De Knienebelters

Ook wij, Carnavalsvereniging c.v. De Knienebelters, 
zijn weer begonnen. Na een mooie vakantie zit de 
eerste Senaatsvergadering er alweer op. Deze avond 
begon verrassend voor de eigenaren Paul en Ria 
Haarman van Café ’t Plein. In het café houden wij 
onze senaatsvergaderingen, we openen het Carnaval 
en we houden hier de haringavond. Paul en Ria
hadden hun 25-jarig huwelijksfeest gevierd en wij 
hebben hun die avond met een grote taart en een 
mooi boeket bloemen in het zonnetje gezet. Na de 
felicitaties en gezang, werden wij getrakteerd door 
Paul en Ria op koie met lekkere taart.

Het nieuwe Carnavalsjaar 2018-2019 is voor c.v. De 
Knienebelters heel goed gestart. Er hebben zich 
maar liefst zeven nieuwe Senaatsleden aangemeld. 
Dit jaar hebben wij voor het eerst weer een complete 
raad van Elf en bestaat de vereniging uit 23 
Senaatsleden.

De commissies van c.v. De Knienebelters zijn alweer 
drukdoende binnen de vereniging om er een 
grandioos Carnavalsfeest van te maken. Wij willen u 
graag via de Stins op de hoogte houden van alle 
gebeurtenissen van c.v. De Knienebelters. Op 17 
november houden wij in de kantine van WVF ons 
Prinsenbal. Die avond nemen wij op ludieke wijze 
afscheid van Prinses Cindy en haar Presidenten 
Tarzan en Jane. Om elf voor elf zal de nieuwe 
Hoogheid zijn of haar intrede doen. Wie oh wie zal 
ons dit jaar voorgaan als Hoogheid van c.v. De 
Knienebelters? In de Stins van november plaatsen 
wij een mooie foto van onze nieuwe Hoogheid.
Wij nodigen U allen uit om samen met ons c.v. De 
Knienebelters er een mooi feest van te
maken.

ALAAF ALAAF ALAAF.
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Wandelend in de natuur coach ik mensen die zich  

onzeker en verlegen voelen, bang zijn wat anderen van 

hen vinden en bang zijn om afgewezen te worden.  

Ik begeleid naar meer zelfvertrouwen, zelfverzekerd-

heid en bewustwording van je kwaliteiten. 

 

Het leterlijk bewegen in de natuur geet je het gevoel 
van vrijheid, even helemaal los zijn van je dagelijkse 

bezigheden. Hierdoor ontstaat er ruimte om meer naar 

jezelf te kijken, je gedachten te ordenen en om nieuwe 

ideeën te ontwikkelen. 

 

Ben je nieuwsgierig naar wat ik voor jou zou kunnen 

betekenen, neem dan vrijblijvend contact met mij op. 

 

Warme groet, 

Ria Hankamp 

info@riahankamp-coaching.nl      www.riahankamp-coaching.nl 

Nieuwe Veerallee 12, Zwolle

Nieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid

Open: ma. 12-18 uur; di. t/m vr. 10-18 uur

do. 10-21 uur, za. 10-17 uur

us on facebookwww.kringloopzwolle.nl (038) 422 06 06

 

 

Ik help je bij… 

 

·   Het ontwikkelen van moed en durf  

·   Vrolijker worden 

·   Je draai vinden in de klas 

·   Meer vertrouwen krijgen in jezelf 

·   Vriendschappen maken en houden 

·   Ontspannen in je lijf 

 

Kom langs voor een gratis kennismaking 

 

www.alett.nl 

mail@alett.nl ¥ 06-54763308 ¥ Gloxiniaweg 2 ¥ Zwolle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Overig

wijknieuws
17

GAI Westenholte

Al enige tijd geleden heeft de stichting GAI 
Westenholte haar Radio en TV netwerk in OUD
Westenholte  aangepast. Hierdoor kunnen ook de 
bewoners in Oud Westenholte gebruik gaan maken 
van Ziggo Digitale TV/Radio, Telefonie en Internet 
tegen een sterk gereduceerd tarief en gratis ZIGGO 
Sport en FORMULE 1 kijken.
Voor onze GAI-Abonnees in Oud Westenholte hebben 
wij een zeer aantrekkelijk aanbod. Het goedkoopste 
TV/Radio en snelste Internet verbindingen met een 
maximale betrouwbaarheid voor thuiswerk gebruik.
Alle Ziggo diensten zijn mogelijk met eventueel 
behoud van uw bestaande telefoonnummer.
Gebruik maken van Ziggo in combinatie met 
Vodafone Mobiel abonnement, hierdoor bent u
goedkoper uit en tevens mag u een gratis Ziggo 
betaalpakket kunt uitzoeken. Besparing van 
gemiddeld € 130,00 per jaar t.o.v. andere aanbieders.
Graag heten wij de mensen in Oud Westenholte van 
harte welkom bij Stichting GAI Westenholte.
Aanmelden kan via onze website www.
westenholtenet.nl/aanmelden en voor vragen een 
email aan info@westenholtenet.nl

Ronald van Uden
Voorzitter St. GAI Westenholte

Concert Gospelkoor One Spirit 
in samenwerking met Martin Brand en kinderkoor 
Young Spirit
Op 10 november 2018 geeft gospelkoor One Spirit 
een concert in de Oosterkerk in Zwolle. Het thema is 
‘’Grenzeloze Liefde verbindt!’ Gospelkoor One Spirit 
zal samen met het projectkoor liederen zingen uit het 
huidige repertoire en ook nieuwe liederen ten gehore 
brengen. Martin Brand en kinderkoor Young Spirit 
zullen ook een muzikale bijdrage leveren aan het 
concert. Het belooft een mooie en afwisselende 
avond te worden. U bent van harte uitgenodigd voor 
dit concert!
Reserveer uw tickets via: www.at-tickets.nl/
gospelkoor-one-spirit

Collecte Nierstichting

De collecte van de nierstichting heeft dit jaar ruim 
1600 euro opgeleverd in Westenholte.
Alle gevers bedankt voor dit mooie bedrag.
Ook alle collectanten bedankt voor jullie inzet dit 
jaar.

Geertje de Graaf en Mirjam Hendriks

Nieuws van de Winkeliersvereniging

De zomer ligt alweer een heel poosje achter ons. 
We hebben samen al heel wat vergadering gehad.
In de laatste vergadering hebben we afscheid 
genomen van Joop en Toke Schrijver. Heel erg 
jammer dat de DA nu dicht is, want wij als 
winkeliers moeten het toch echt samen doen.
Maar ook wij gunnen Joop en Toke de tijd om te 
genieten van hun pensioen. Ook langs deze weg 
willen we hun bedanken voor hun bijdrage in de 
winkeliersvereniging. We hopen dat we snel 
iemand kunnen verwelkomen in hun pand op het 
Petuniaplein.

Op zaterdag 1 december hopen we sinterklaas 
weer welkom te heten op het Plein. Ook dit jaar 
willen wij als winkeliers weer een 
kleurplatenwedstrijd houden. Vorig jaar was er 
nogal wat verwarring omtrent het uitdelen van de 
kleurplaten. We hopen dat dit jaar beter te 
organiseren samen met de werkgroep van 
sinterklaas. Mochten uw kinderen overhoopt toch 
geen kleurplaat ontvangen hebben kom er dan 
gerust een ophalen bij een van de winkeliers.
U kunt de kleurplaten ook inleveren bij de 
winkeliers, zou u daar ook aan mee willen werken, 
dan zal sinterklaas weer voor mooie prijzen 
zorgen.

Op woensdag 12 december hopen we weer een 
kerstmarkt te houden. Als winkeliers werken wij 
ook hieraan mee. Net als voorgaande jaren houden 
we weer een winkeliersactie. Deze actie houden 
we van maandag 3 december t/m dinsdag 11 
december. U krijgt bij elke aankoop weer een 
bonnetje die u kunt invullen en weer kunt 
inleveren in de daarvoor bestemde bussen die bij 
alle winkeliers klaar zullen staan. Ook dit jaar 
zullen we weer voor mooie prijzen zorgen. U doet 
toch ook mee? De prijsuitreiking zal worden 
gehouden tijdens de kerstmarkt. Mocht u nog een 
kraam willen reserveren voor de kerstmarkt dan 
kan dit via de site van de wijkvereniging.
Tot zover de informatie voor de komende tijd.
Wij als winkeliers hopen u weer te mogen 
begroeten in een van onze winkels aan de 
Voorsterweg en op het Petuniaplein.

Een hartelijke groet namens alle winkeliers,

Gerdien Kanis
Voorzitter van de winkeliersvereniging



Kapsalon | Make-up | Zonnestudio

Petuniaplein 2 | 8042 AV Zwolle

Tel: (038) 422 50 69

www.oostindiehaarspecialisten.nl

Zondag  16.00 - 21.00

Maandag Gesloten

Dinsdag  11.00 - 21.00

Woensdag 11.00 - 21.00

Donderdag 11.00 - 21.00

Vrijdag  11.00 - 21.00

Zaterdag 11.00 - 21.00

Petuniaplein 7 | Westenholte | Zwolle

Tel. (038) 422 75 54

www.deweste.nl
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4 november: Vreugderijkerkunst

Een aantal leden van de Kunstroute Overijssel 
laten hun vertolking en/of beleving van de vier 
elementen zien. De kunstenaar laat Water, Aarde, 
Lucht en Vuur tot leven komen in hun kunstwerk, 
dit is te zien in de sfeervolle ambiance van de 
biologische melkschapenboerderij de 
Vreugdehoeve. 
We hopen op veel publiek, want de leden van de 
Kunstroute Overijssel laten met alle plezier zien 
hoe hun invulling aan deze opdracht is geweest, 
zij vertellen hier graag over. 
Alle bezoekers kunnen stemmen op de creatie 
welke hen het meeste aanspreekt. Het winnende 
kunstwerk wordt om 16.30 bekend gemaakt en de 
kunstenaar ontvangt een motivatieprijs. 
Naast de deelnemende kunstwerken laten de 
kunstenaars ook ander werk zien en is er een 
leuke kunstmarkt.
Tevens kunnen kinderen een leuke workshop 
volgen. Kortom het belooft een gezellige, 
creatieve middag te worden! Voor meer 
informatie kunt u kijken op www.
kunstrouteoverijssel.nl en de www.
devreugdehoeve.nl 
We zien u graag op zondag 4 november van 10.00 
tot 16.30 bij De Vreugdehoeve,
Zalkerveerweg 20, 8042 PL Zwolle. Tot dan!

Oud papier-inzameling
Op de vrijdagen 2 en 30 november kunt u uw 
container met oud papier vanaf 08.00 uur aan
de weg zetten. De ROVA rijdt, vergezeld door een lid 
van Excelsior, langs de aangewezen 
containerplekken. Mocht u grote hoeveelheden 
papier aan willen bieden bij de ROVA, dan kan dit 
eenvoudig – door het te melden bij afgifte – op de 
rekening van Excelsior worden bijgeschreven. 
Excelsior ontving van de gemeente Zwolle bericht 
dat de tijdelijke regeling voor de oud papier-
inzameling voor 2018 ongewijzigd met een jaar 
wordt verlengd voor 2019. Dit betekent dat wij ook 
in 2019 de Rova blijven ondersteunen bij de 
inzameling van het oud papier in Westenholte. In de 
volgende editie van de Stins worden de data voor de
oud papier-inzameling voor 2019 vermeld.

De veelzijdigheid van een slagwerker
Bespelen slagwerkers slechts 1 instrument? 
Helemaal mis! Kom op zaterdag 8 december
naar het Verenigingsconcert van Excelsior in Het 
Anker in Westenholte en ontdek de veelzijdigheid 
van slagwerkers binnen Excelsior. Niet alleen binnen 
de Slagwerkgroep ook binnen het A-orkest vind je 
op de achterste rij een indrukwekkende batterij 
slagwerk die met veel enthousiasme wordt 
bespeeld.

Kom jij onze vereniging versterken?
Ben je ooit als slagwerker aan een vereniging 
verbonden geweest en wil je dit eigenlijk wel
weer oppakken? Of bespeel je een blaasinstrument 
passend binnen een fanfare en speel je op B-/C-
niveau? Kom dan eens kijken bij een repetitie van de 
Slagwerkgroep of het A-orkest. Nog een extra 
muziekles nodig? Geen probleem! Excelsior biedt 
een eigen opleidingsprogramma. Of je nu beginner 
bent of gevorderd, je kunt instappen op jouw
niveau.

Verenigingsconcert
Is Excelsior alleen bekend van het begeleiden van de 
optochten in Westenholte? Excelsior biedt op 
zaterdag 8 december een kennismaking met 
fanfaremuziek in de breedste zin. Met een 
toegankelijk programma nodigt Excelsior u uit om te 
genieten van het Verenigingsconcert. Zaterdag 8 
december staat het A-orkest eenmalig onder leiding 
van Vincent Verhage, het B-orkest heeft een nieuwe 
dirigent en de Slagwerkgroep heeft Elian Kers als 
dirigent voor de groep staan. Het concert wordt 
gehouden in Het Anker en begint om 19.30 uur.



Verzorgt uw uitvaart natuurlijk

Uitvaartbegeleiding
Freda Gaasbeek

“Tijdens de eerste emotionele dagen na het overlijden 
zijn er heel veel dingen die geregeld moeten worden. 
Juist dan is het fijn als een professional u bij staat, zodat 
alles met zorg en aandacht geregeld wordt. Zo kunnen 
we samen een mooi en persoonlijk afscheid tot stand 
brengen dat past bij de overleden dierbare èn bij de 
nabestaanden. Ik heb speciale aandacht voor uw budget, 
natuuruitvaarten en live-muziek.”

Wilt u een overlijden melden?
Bel Freda 06-42513280. 
Dag en nacht bereikbaar, 
zeven dagen per week.

www.fredagaasbeek.nl

* Uit eten?? ....... Wij hebben een 

gevarieerde nieuwe menukaart.

* Iets te vieren?? ..... Informeer 

naar onze mogelijkheden

• www.devreugdehoeve.nl     • Zalkerveerweg 20, Zwolle    • ☎ 06 28 74 57 28    

•  Eigengemaakte producten van schapen-  
    melk, zoals kaas, yoghurt, halluomi, etc.
•  Boerderijwinkel met producten uit de  
    streek en mooie cadeaus
•  Overheerlijke lunch / diner
•  Deelnemer de Zwolse Stadslanderijen
•  Kindvriendelijk

•  Kerstpakketten, wees er tijdig bij, dan

   kunnen we er samen iets moois van maken.Herm
an
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Deadlines Stins 2018

Advertenties+ Kopij  Verschijningsdatum
8 november   29 november

Agenda
Arnicaweg

Zeven uur in de ochtend, ik hoor zwaar 
materieel aan het werk gaan. Huh? Zo vroeg?
Dan begint er iets te dagen: ik heb een brief 
gekregen van de gemeente, ze gaan de 
Arnicaweg onder handen nemen. En dat begint 
dus vandaag en gaat twee weken duren.
Toen ik die brief in de bus vond ben ik meteen 
gaan kijken. Waarom moet dat stuk weg op de 
schop? Er is 'pas' geleden bij de bushalte toch 
alle asfalt vernieuwd? Nou, dat werd wel 
duidelijk toen ik eens goed keek: stukje straat 
met klinkers, raar scheef stukje vanaf het 
ietspad met drie verschillende soorten 
bestrating, sporen van vrachtauto's die door 
het gras waren gereden, geparkeerde auto's die 
de doorstroom belemmeren. Krappe bocht voor 
de bus. Tja, reden genoeg voor een aantal 
grondige aanpassingen. Gek eigenlijk, dat je 
zulke dingen pas ziet als je er opmerkzaam op 
bent gemaakt. Ik ietst bijna dagelijks door dat 
stukje wijk en het was me nog nooit zo 
opgevallen. Ja soms, als ik daar weer eens door 
een plas reed. Het is nu te laat, eigenlijk had ik 
een foto van moeten maken van dat stukje 
bestratingsmozaïek.
 
Het zal vast wel mooi worden, als deze Stins 
uitkomt is het net klaar. Er zullen wel ergens 
tekeningen zijn hoe het gaat worden. Komen er 
parkeervakken voor de auto's, die nu op de weg 
geparkeerd staan? Zou de “bussluis” ook 
aangepakt worden? Een raar ding, zo midden 
in ons dorp. Als ietser ben ik blij dat de auto's 
er stapvoets rijden, maar als automobilist vind 
ik twee van die pukkels op de weg met een 
smal stuk ertussen maar onzinnig. Komt de bus 
eraan en wordt net de glasbak geleegd, meteen 
een verkeersinfarct erbij. Dat zou toch veel 
praktischer kunnen, denk ik dan. Daar moeten 
toch ook ideeën over zijn? 
Vreemd eigenlijk dat de bewoners helemaal 
niet mee hebben kunnen denken met een 
goede oplossing voor dat hele stuk. Daar zijn 
vast planologen een hele tijd mee bezig 
geweest. Is er bij zoiets geen inspraak? Of is 
dat te lastig? Heb ik iets gemist? Toegegeven, 
ik lees de gemeentestukken niet dagelijks. 
Achteraf klagen is dan wel erg makkelijk.
Nou ja, als we straks tevreden over het nieuwe 
asfalt rijden praten we er niet meer over. Toch? 

Zweeder  

Oktober
vr 26  15.00 Optreden Ameezing Gries Westenhage
vr 26 - za 27 Grote Vogelshow          Het Anker
zo 28  Witte Licht           Het Anker
  Spirituele beurs

November
vr 2  Oud papier
ma 5   19.30 Klaverjassen           Het Anker
wo 7   14.30 Lampion maken                         Het Anker
vr 9     19.30 Bingo            Het Anker
za 10  18.30 Lampion optocht    Petuniaplein
vr 16  19.45 Bingo WVF       Weidesteen
za 17   Prinsenbal Knienebelters   Weidesteen
ma 19 19.30 Klaverjassen           Het Anker
do 29  optreden Piratenkoor     Westenhage
vr 30  Oud papier

December
za 1     13.30 Sinterklaas optocht      Weidesteenlaan
ma 3    19.30 Klaverjassen           Het Anker
vr 7      19.30 Bingo            Het Anker
za 8     19.30 Verenigingsconcert          Het Anker
  Excelsior
wo 12  15.00 Kerstmarkt                    Petuniaplein

ma 17  19.30 Kerst klaverjassen          Het Anker
vr  21   19.45 Kerstbingo WVF       Weidesteen
vr 28  Oud papier



Contactpersonenlijst
Dagelijks Bestuur WVF   
Voorzitter  dhr L. Kroes      voorzitter@wijkverenigingwvf.nl
Secretaris  mw L. Bosselaar - Modderkolk 06 21 11 15 36  secretaris@wijkverenigingwvf.nl
Penningmeester  mw B. van de Lisdonk  (038) 422 04 27       penningmeester@wijkverenigingwvf.nl
Lid   dhr K. Bakker   (038) 421 09 82 
Communicatie  dhr M. Ganzevles             communicatie@wijkverenigingwvf.nl
   
Contactpersonen werkgroepen WVF  
Badminton dhr H. Wiskerke   06 51 01 87 40  badminton@wijkverenigingwvf.nl
Dierenweide     06 21 67 52 16  stinsweide@wijkverenigingwvf.nl
Jeu de Boules dhr J.B. Seuters   (038) 423 03 89               jeudeboules@wijkverenigingwvf.nl
Jeugdland mw J. de Ruiter   06 49 13 93 89    jeugdland@wijkverenigingwvf.nl
Huttendorp mw C. Runhart                     huttendorp@wijkverenigingwvf.nl
Kinderactiviteiten (Westenholte Kids) mw J. Vos           kinderactiviteiten@wijkverenigingwvf.nl
Ledenadm en inancien             penningmeester@wijkverenigingwvf.nl
StinsKracht dhr K. Bakker   06 12 61 32 80        contact@stinskracht.nl
Stinsredactie dhr M. Ganzevles   06 24 54 83 09              stins@wijkverenigingwvf.nl
Toneel  dhr J. Veurman   06 22 99 86 80                           toneel@wijkverenigingwvf.nl
Volkstuinen dhr W. te Riet Scholten  (038) 423 36 94                 volkstuinen@wijkverenigingwvf.nl
Website  dhr A. van den Akker  (038) 422 04 27                info@wijkverenigingwvf.nl
Kerstmarkt mw J. Vredenborg      kerstmarkt@wijkverenigingwvf.nl
Vertrouwenspersoon WVF mw J. van Eersel  06 37 32 83 08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Algemeen   
Sociaal Wijkteam Zwolle West Westenholterweg 50  (038) 498 9980 
De Kern Maatschappelijk Werk     (038) 4569 700 
Huisartsenpraktijk Westenholte Voorsterweg 44-3  (038) 421 84 55 
Icare Thuiszorg   Voorsterweg 44-3  (0522) 27 96 56 
Thuiszorg Carinova      (0570) 51 81 65 
Team Buurtzorg Zwolle West 2     06 53 64 11 98 
BSO Doomijn   Papaverweg 59   (038) 421 77 33 / 06 14 88 16 12 
Peuterspeelzaal Korianderplein Korianderplein 8-10  (038) 421 13 26
VSO/BSO + Peuteropvang 
Prokino Morgenster  Korianderplein 4   (038) 333 87 92  / 06 33 34 52 55
Stichting GAl Westenholte  www.westenholtenet.nl  
Het verloskundighuys  Overtoom 57   (038) 421 12 11 
Wijkagent Stadsdeel West  dhr A. van den Berg  0900 88 44  
Wijkassistent   mw K. Hoelaak   14038 
Wijkbeheer(der)   mw I. Bloemhof   14038 
Wijkmanager   dhr W.J. Wieske   14038 
   
Verenigingen / organisaties   
Stichting Vrienden van WEW dhr R. van Tellingen  06 52 63 30 26 
Biljartvereniging ‘t Anker  dhr B. Nomden   (038) 421 65 37 
Senioren biljartclub Westenholte dhr J. Hillebrand   (038) 421 37 44 
Happy Hart Koor   happyhartkoor@gmail.com  
C.V. De Knienebelters  dhr H. Barrink   06 22 45 50 88 
Gospelkoor One Spirit  mw J. van Maastricht  06 20 35 17 20 info@onespirit.nl 
De Zonnebloem   mw D. Weevers   (038) 422 45 73 
Het Anker   Voorsterweg 36   (038) 421 23 66 
IJsvereniging WVF  mw P. van Dijken   06 55 89 14 71 
Koersbalgroep Westenholte mw A. Hulsman   (038) 458 13 49 
Sportvereniging Avanti  penningmeester@avantizwolle.nl  
Stichting Loopsport Zwolle mw D. Wonnink   (038) 423 01 45 
Muziekvereniging Excelsior mw A. Bos   06 30 68 77 21 
Passage (vrouwenbeweging) mw L. Zwakenberg  (038) 421 48 95 
Tennisclub WVF   mw M. van de Kamp  (038) 422 42 00 
Voetbalvereniging WVF  dhr E. Pruim   06 53 27 31 61 secretaris@wvf.nl
Volleybalvereniging Voorsterslag dhr M. van der Veen  (038) 420 37 66 
Zang en Vriendschap  mw G. van der Vaart  (038) 421 13 40 
Kinderkoor Young Spirit  mw M. Vels   06 46 44 18 69
YMCA Westenholte  westenholte@ymca.nl  (038)  454 02 21 



V l o e r -  &  R a a m b e k l e d i n g 
Noordman

Petuniaplein 13, 8042 AV Zwolle 

Telefoon (038) 422 00 32

http://www.bloemenhuisgerbera.nl

Oogmeing & 

montuur uitzoeken aan huis

Kwaliteit 

Gemak

Uitgebreide keus

Service, ook na aankoop!

Jaap Herkert Opticien
Oogzorg op maat bij u thuis

Steenboerweg 2  -  8042 AT Zwolle  -  Westenholte
tel 038 - 888 80 88  -  www.jaapherkertopicien.nl



uw verhuizing 
een frisse start

Particuliere verhuizingen

Projectverhuizingen

Nationaal en internationaal 

Verhuisdirigente

Kunst en antiek verhuizen

Seniorenverhuizing

Schoonmaakservice

Handyman

Opslag

038 465 65 60  
Nervistraat 5 • 8013 RS Zwolle  

info@utshersevoort.nl  
www.utshersevoort.nl

ZWOLLE

Computerproblemen?

4essence

Services
  

Repareren, Installeren

Beveiligen

Hardware, Software en Internet

4essence

tel. :    038 421 421 7

mob. : 06 430 14 728

e-mail: info@4essence.com

www.4essence.com

Ankerweg 9 | 8042 EX | Zwolle


