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Piratenkoor Het Zwarte 

Gat in Westenhage

Pepernotentoernooi

BC Westenholte

Zaalvoetbaltoernooi 

YMCA



             Slimmer rijden begint bij ... 

Boeierweg 11  Zwolle  | 038-4212128  |   info@bertwieten.nl
www.bertwieten.nl  |  www.privateleasezwolle.nl
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Hyundai ix35   

1.6i GDI SUV € 16.445,-
- geen import - navigatie - panorama dak 

  Alles voor 1 prijs p/mnd

Alleen nog maar tanken!

 

Citroën C4 Cactus  

1.2 SUV  € 12.940,-
- geen import - navigatie - cruise 

Bwj. 
2013

- geen import - navigatie - cruise 

Bwj. 
2017

Peugeot 108   Private Lease v.a. € 194,- p/mnd*

- 5-deurs - airco - metallic lak

- bluetooth carkit met audiostreaming

- centrale vergrendeling met afst.bed.

* o.b.v. 60 mnd, 10.000 km p/jr

ACUPUNCTUUR BIJ VEEL 

KLACHTEN INZETBAAR

 

FREDERIQUE WASSING-BIJ

VOORSTERWEG 2C

8042AC, ZWOLLE

0647019545,

www.deshenolifant.nl



De wijkvereniging WVF en de Stinsredactie wensen u 
een heel goed en gezond 2019.

De winter is normaal een rustige tijd voor 
verenigingen. Veel mensen maken een wandeling 
over de mooie dijk aan de IJssel of in het 
buitengebied. En natuurlijk hopen we dat de 
ijsvereniging het binnenkort nog druk gaat krijgen.

Toch gebeurt er nog veel in Westenholte; voetbal WVF 
gaat gewoon door, het Anker wordt intensief gebruikt 
door alle sportverenigingen, zoals de volleybal, 
handbal, badminton en Avanti,  de sportservice 
Zwolle en natuurlijk biljarten en klaverjassen.
De tuinen zijn winterklaar en spruitjes en boerenkool 
worden  nog steeds geoogst. Ook de activiteiten voor 
jong en oud zijn al in voorbereiding, zodat deze de 
komende zomer goed kunnen plaatsvinden. Ook de 
toneelvereniging blijft druk bezig om in april een 
spetterend stuk te kunnen presenteren.

Na het artikel in de december-Stins over de AED aan 
de Zalkerdijk hebben de bewoners van de 
Koolzaadweg ook het initiatief genomen om een AED 
aan te schafen. Wie volgt?

In deze januari-Stins vindt u weer veel informatie over 
wat al geweest is en wat binnenkort gaat komen, met 
achterin de agenda.
De Stinsredactie wenst alle Westenholtenaren veel 
plezier met alle activiteiten in 2019.

De  Stinsredactie

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
Rob van Tellingen 06 52 63 30 26

Advertenties:
Jasper Obbink  (038) 423 11 80  

Bezorging:
André van den Akker (038) 422 04 27 
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Een nieuw jaar: nieuwe voornemens en 

nieuwe uitdagingen!

Westenholte is een mooie, groene wijk met mensen 
die oog hebben voor elkaar en met elkaar veel
activiteiten op touw zetten. Of dat nu vanuit de 
sportvereniging, zang- of muziekvereniging is, of
vanuit de wijkvereniging, kerk of vrienden van 
Westenhage komt. Met elkaar maken we de wijk. En
in dit wijkblad “de Stins” van de wijkvereniging WVF 
kun je daar steeds weer over lezen.
Het vernieuwen van het Stinspark is een groot 
project voor de wijkvereniging. Ook het organiseren
van de zomeractiviteiten voor de kinderen, het 
maken en rondbrengen van het wijkblad en het
continu verzorgen van de website www.stinskracht.nl 
en de daarbij behorende loketfunctie vragen
de nodige inzet van vrijwilligers. Ieder met eigen 
capaciteiten, tijd en interesse.

Het huidige bestuur van de wijkvereniging WVF 
probeert dit alles zo goed mogelijk te besturen.
Contact met de gemeente, contact met de andere 
verenigingen in Westenholte, inanciën en andere
voorwaarden regelen voor de eigen werkgroepen, 
vrijwilligers bijstaan, problemen oplossen,
luisteren naar wensen etc. Voor deze boeiende taak 
zouden wij graag het bestuur willen uitbreiden.
Zeker nu onze voorzitter te kennen heeft gegeven het 
niet meer te kunnen combineren met zijn
werkkring. 

Wij zoeken mensen die hun inbreng willen leveren, 
dat hoeft niet in een bepaalde functie,
maar wel als deel van het gehele bestuur. Kom eens 
praten, geef aan wat je leuk/interessant lijkt en
kijk een poosje met ons mee. Na verloop van tijd 
kunnen we dan eventueel onderling taken verdelen,
ook het schuiven van taken is in overleg heel goed 
mogelijk. Want wil je juist wel je kennis als
penningmeester, voorzitter of secretaris inzetten, dan 
is dat zeker mogelijk. Veel of weinig tijd, veel
of weinig ervaring is voor ons niet van belang: 

je moet het vooral leuk vinden om mee te denken,
eens iets uit te zoeken, bij een gesprek aanwezig te 
zijn, een lijstje te maken, contact te onderhouden
met een werkgroep of andere vereniging, en 
natuurlijk zijn creatieve ideeën altijd welkom.

Denk er eens over na om je bijdrage in de wijk te 
leveren, of wijs iemand anders hier eens op en laat
het ons weten via secretaris@wijkverenigingwvf.nl 
of bel met een van de bestuursleden van de
wijkvereniging, zie lijst achter in deze Stins.
We gaan er weer voor in 2019!

Namens het bestuur van wijkvereniging WVF,
Bregje van de Lisdonk

Verbouw je eigen groenten in de 

Volkstuinen Zalkerdijk

Ooit wel eens gedacht, Groente van eigen grond 
zou dat wat voor me zijn ? Nou daar is maar één 
manier om dat vast te stellen: huur een tuin ( € 35 
per are/ per jaar ) op het complex van WVF.
Geen angst, je hoeft de tuin niet twee spaden 
diep om te spitten. Het bewerken van de grond is 
in de loop van de tijd veranderd.
Er zijn op het tuinencomplex tuinders met jaren 
ervaring die je graag met raad (en soms daad) 
willen ondersteunen.
Je hoeft ook niet direct allerlei gereedschappen 
aan te schafen. Op de tuin is het noodzakelijke 
voor algemeen gebruik aanwezig.
Heb je interesse? Bel of mail me.
Namens het bestuur,

Wim te Riet Scholten
Tel. (038) 423 36 94

volkstuinen@wijkverenigingwvf.nl
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Pepernotentoernooi 2018 
En de winnaars zijn…. 

Op 30 november werd het jaarlijkse 
pepernotentoernooi van BadmintonClub 
Westenholte gespeeld in Het Anker. Er waren 28 
deelnemers waarvan 15 eigen leden, 5 leden van 
Sla Maar Raak en 8 gasten. Er waren duo’s 
samengesteld van geoefende spelers en minder 
geoefende spelers, zodat de strijd een beetje in 
evenwicht was. 

En wat een strijd! Onder het genot van een handje 
vol pepernoten, gesponsord door de Jumbo van 
Westenholte, zagen we de shuttles over en weer 
gaan. De besten uit elke poule gingen door naar de 
kwartinales, waarna de winnaars doorgingen naar 
de halve inales en tot slot de inale. 

Uiteindelijk bleken Mathai Jonkhout en Saskia 
Jalving het sterkste duo van de avond te zijn. Zij 
kwamen als winnaars uit de bus. Als tweede 
eindigden Jan Denekamp en Sandra Bredewold. 
En de derde plaats was voor Ton Klein Ganseij en 
Gerriska Kempenaar.
Onder de laatsten uit de poule werd gestreden 
voor de troostprijs. Gerard Klaassen en zijn zoon 
Luuk gingen er met deze overwinning vandoor. 

Alle winnaars kregen een smakelijke prijs. Zoals al 
vele jaren gesponsord door de Jumbo van 
Westenholte. En alle deelnemers kregen sowieso 
een kleine chocoladeletter als bedankje voor hun 
deelname aan het toernooi.

 

Jumbo, van harte bedankt namens iedereen die 
meedeed. 

Ook een bedankje naar de wedstrijdleiding die dit 
toernooi in goede banen heeft geleid. 

Werkgroep Badminton Wijkvereniging WVF
Badminton@wijkverenigingwvf.nl
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Geslaagd kerstkaartenproject 

StinsKracht

Afgelopen april kwam ik op het idee om (oudere) 
buurtbewoners die wel wat (extra) aandacht kunnen 
gebruiken rond de feestdagen een hart onder de 
riem te steken in de vorm van een kerstkaartje.  In de 
geest van het motto van Stinskracht (voor elkaar én 
met elkaar) heb ik er een buurtverbindend project 
van gemaakt, maar door de nieuwe privacywet 
moesten er wel wat aanpassingen komen. Ik heb de 
zorginstellingen in Westenholte aangeschreven, zij 
hebben het aantal kaarten doorgegeven van de 
inwoners uit Westenholte die in aanmerking 
kwamen voor een kerstkaartje. In de tussentijd heb 
ik de basisschool De Morgenster benaderd of hun 
leerlingen konden helpen met het maken van alle 
kerstkaarten. Toen dat rond was en het aantal 
kaarten bekend ben ik op 7 december met de 
leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 de kerstkaarten 
gaan maken. Wat was dat mooi om te doen, 
leerlingen die verbaasd waren als hun 3-D kaart 
vorm kreeg en er heel mooi uit kwam te zien. Hier 
krijg je energie van. Alle zorginstellingen bedankt en 
alle leerlingen bedankt voor het maken van al deze 
mooie kaarten. Hopelijk kan dit project eind dit jaar 
een vervolg krijgen.

Hartelijke groet, 

Helen Hoekstra, Stinskracht Buurtverbinder
contact@stinskracht.nl

Geslaagde Kerstmarkt 2018

13 december organiseerde de Kerstmarkt 
werkgroep van WVF weer een geslaagd 
evenement!

De toneelwerkgroep droeg in "Dickens' stijl bij 
aan de kerstsfeer

De Stinskracht-buurtverbinders in de kraam 
van wijkvereniging WVF wierven nieuwe 
leden en vrijwilligers
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Gratis laten ophalen grof huishoudelijk 

afval
Een verhuizing, verbouwing, renovatie of het 
opruimen van de zolder of schuur levert vaak grof 
huishoudelijk afval op. Zet afgedankte spullen en 
grofvuil niet zomaar aan de straat of naast de 
ondergrondse container. Maak een afspraak met de 
Rova om het afval op te laten halen. Zo zorgen we er 
samen voor dat de stad netjes en veilig blijft.
U kunt het grof huisvuil gratis laten ophalen. Kijk op 
www.rova.nl/afvalkalender om een afspraak te 
maken of bel met het klantcontactcentrum van de 
ROVA (030) 427 37 77.
U kunt het afval ook zelf en direct naar de ROVA 
brengen. U moet dan wel uw ROVA-pas meenemen. 
Per dag mag u tot 250 kilo afval gratis inleveren. 
Voor puin, bouw- en sloopafval kan het zijn dat u 
een bijdrage betaalt. Op www.rova.nl vindt u de 
tarieven.

Zwolle zoekt nieuwe burgemeester
Burgemeester Henk Jan Meijer stopt in augustus 
2019 als burgemeester en gaat dan met pensioen.
Vanaf nu start de zoektocht naar de nieuwe 
burgemeester voor Zwolle.  Inwoners kunnen bij de 
eerste stap in deze zoektocht meedenken. De eerste 
stap in de zoektocht is om een proielschets voor de 
vacature te maken. Om een beeld te krijgen van dit 
proiel nodigt de gemeenteraad inwoners graag uit 
om mee te denken. Naar welk boegbeeld moeten we 
op zoek en over welke eigenschappen moet hij of zij 
beschikken.

Tot en met zondag 27 januari 2019 kunnen inwoners 
van Zwolle een korte vragenlijst invullen op 
www.zwolle.nl/mijnburgemeester. Inwoners die 
geen computer hebben of liever een antwoordkaart 
invullen, kunnen terecht bij alle locaties van 
Stadkamer (Bibliotheek) en bij het Stadskantoor. 
De uitkomsten van de vragenlijst worden gebruikt 
bij het maken van de proielschets.

Volgende vaccinatiedata meningokokken 

ACWY bekend
Het vervolg van de vaccinatiecampagne tegen de 
ziekte meningokokken ACWY is gepland.
Jongeren die geboren zijn tussen 1 januari en 1 mei 
2004 of in de jaren 2001 en 2002 krijgen in 2019 
een oproep om een vaccinatie te komen halen in 
maart of april. De vaccinatiedata staan op de 
website van GGD IJsselland. Het is de bedoeling dat 
de jongeren de vaccinatie halen in de gemeente 
waar zij staan ingeschreven.

Medio mei/juni 2019 krijgen jongeren die geboren 
zijn in 2003 of 2005 een oproep om de vaccinatie te 
komen halen. Hiermee is straks een groot deel van 
de jongeren die geboren zijn in 2001 tot en met 
2005 gevaccineerd. Doel is verspreiding van de 
meningokokkenziekte tegen te gaan en door het 
vaccineren van deze groep de hele bevolking van 
Nederland te beschermen. Bekijk de  vaccinatiedata 
in het voorjaar van 2019 op www.ggdijsselland.nl.

ID verplicht
Als je de meningokokkenvaccinatie komt halen moet 
je je kunnen identiiceren. Neem je je ID
mee?

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de meningokokken 
ACWY-vaccinatie voor jongeren op de speciale 
website van het RIVM : Deelditnietmetjevrienden.nl.
 

Met vriendelijke groet,
 

Gerbrig Filius
communicatieadviseur

Team Bestuursbureau
GGD IJsselland



OF.COR.S

De meeste klachten zijn 

ontstaan vanuit een onbalans, 

soms alleen maar een tekort 

aan bepaalde vitamines of 

mineralen, die je vaak kunt 

herstellen zodat de klacht 

verdwijnt of sterk vermindert.

www.ofcors.nl

Praktijk voor natuurgeneeswijze 

en allergiebehandeling

Lid

Heb je last van hooikoorts, vermoeidheid, 

eczeem, stress, chronische klachten, 

migraine, pijn of zit je niet lekker in 

je vel, kom dan eens langs voor een 

behandeling in mijn praktijk.

Corrie Kappert                       

Voorsterweg 9

8042 AA   Zwolle

(038) 4219346

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

TC WVF al 40 jaar actief in de wijk
2 november t/m 8 maart Wintercompetitie op 
vrijdagavonden
Elke dinsdagavond vanaf 19:00 Tossavond 15+
Elke woensdagmorgen vanaf 10:00 Tossmorgen 
dames 60+
Elke donderdagmorgen vanaf 10:00 Tossmorgen 
heren 60+
Tennisclub Westenholte Voorst Frankhuis bestaat 21 
maart 2019 precies 40 jaar. De club zal dat in het 
jubileumjaar op gepaste wijze vieren tijdens 
verschillende toernooien en evenementen. In mei 
1980 verscheen het eerste clubblad van de kleinste 
tennisvereniging uit Zwolle. Het Bestuur bestond 
toen uit dhr. Z. Dullink (voorzitter), dhr. D.S. Twijnstra
(secretaris), mevr. A. Stegeman (penningmeester), 
dhr. H.H. Dullaert (vice voorzitter), Mevr. W.J. Kuipers 
(technische commissie), dhr. T.G.J.M. van Vilsteren 
(jeugdcommissie), mevr. A.M. Deinema 
(damescommissie) en dhr. P. ten Brinke 
(feestcommissie). Trainer was dhr. F.J. Korteweg. In 
juni 1985 werd het huidige clubhuis geopend. De 
toenmalige Zwolse wethouder H. Eskens - die één 
van de gasten was - omschreef de sfeer bij TC WVF 
als 'knus en intiem'. 
Interesse om te sporten bij de nog steeds knusse en 
intieme tennisclub TC WVF? Meld je aan via onze 
website www.tcwvf.nl  of kom op de open dag op 
zaterdag 9 maart 2019.

Senioren 65+ zoekt tennissers
Elke donderdag vanaf 10:00 uur beginnen de 
senioren 65+ aan de weekevaluatie met koie. 
Daarna wordt er getosst tot 12:00 uur, waarna de 
heren met hun e-bikes voldaan huiswaarts keren. 
Door blessures en vakanties kan de groep nog wel 
enkele heren/dames gebruiken die mee willen 
tennissen op de donderdagmorgen.

Tennistoppers TC WVF van 2018
Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie 
afgelopen zondagmiddag is de uitslag van de 
tennisverkiezing bekend gemaakt. Tennisvrouw 
werd Wiepkje de Groot (winnaar MVP 
Najaarscompetitie, DD7 Pelikaan en clubkampioen 
DE7, GD7). Bij de heren werd de prijs gedeeld door 
Aartjan Bijkerk (winnaar GD8 Westenholte en 
clubkampioen HD7) en Dennis Oordt (winnaar GD3 
Stadshagen, HD3 Westenholte en HD3 ZLTB). 
Tennisteam werden de kampioenen 3e klasse van 
heren 17+ zaterdag met o.a. spelers Roy Vels en 
Herjo Gerritsen. TC WVF BV – Bijzondere Verdienste 
– werd voor het eerst uitgereikt en was voor trainer 
Evert Beens voor zijn positieve en leerzame manier 
van lesgeven sinds eind 2013.

Op de foto vlnr Aartjan Bijkerk, Dennis Oordt, Wiepkje 
de Groot, Roy Vels, Evert Beens en Herjo Gerritsen.
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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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Goals, hakjes, penalty’s. Dit alles kwam voorbij tijdens 
het YMCA-zaalvoetbaltoernooi in Het Anker.
Op 22 december zijn de jongeren van 12 tot en met 
16 jaar in Westenholte de kerstvakantie goed
begonnen door lekker te sporten met zijn allen. 6 
teams deden mee met het toernooi. Er zijn veel
goals gevallen en we hebben een leuke avond gehad 
met zijn allen. Wat de volgende activiteit moest
zijn was duidelijk voor de jongeren: een 
zaalvoetbaltoernooi van 6x6. We gaan er met zijn 
allen voor zorgen dat dit toernooi zo snel mogelijk 
plaats zal vinden. Vind jij het leuk om mee te denken 
over dit toernooi of kan jij vette posters maken? Stuur 
een mailtje naar westenholte@ymca.nl.

Ook voor de leeftijdscategorie tot en met 14 jaar 
wordt er in het nieuwe jaar weer genoeg leuks
georganiseerd door bewoners van Westenholte. In 
2019 vinden er 3 kookworkshops plaats. Bij elke
kookworkshop leer je iets nieuws: basistechnieken, 
een voorgerecht, een hoofdgerecht en een
nagerecht. Het lekkerste is dat je na het koken alles 
zelf mag opeten. De kookworkshops vinden plaats in 
Westenhage en zijn gratis!
Om te weten hoeveel boodschappen wij moeten 
halen werken wij met opgaves. Je kan je per
kookworkshop opgeven door te mailen naar 
westenholte@ymca.nl, een berichtje te sturen naar
0631357510 of ons op Facebook een berichtje te 
sturen
https://www.facebook.com/ymcawestenholte/.

Vind je samen eten gezelliger dan alleen? Wil je een 
keer met andere Westenholtenaren eten? Kun je
zelf niet goed koken maar wil je wel lekker eten?
Dit kan, op 1 maart is het Wijkrestaurant Westenholte 
in Westenhage weer geopend! Vanaf 15:00
uur starten we met koken voor iedereen die om 17:00 
uur aansluit met eten. Houdt voor meer
informatie www.westenholte.ymca.nl in de gaten. Ook 
op het aankondigingsbord van de Jumbo, bij
bloemenhuis Gerbera en Het Anker hangen wij 
regelmatig nieuwe posters op. En je kan ons volgen
via facebook!

Peuterochtend CBS De Morgenster 

Woensdagochtend 13 februari 2019 is er een 
peuterochtend op de Morgenster.  Van 09:00 – 11:00 
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 zelfstandig 
spelen van de kinderen krijgt u als ouder een 
rondleiding en informatie over onze school. 
Heeft u interesse? Meld u zich dan aan voor deze 
ochtend middels het VOORaanmeldformulier op 
onze schoolwebsite: www.demorgensterzwolle.nl. 
Ook peuters die inmiddels al zijn aangemeld bij 
onze school, zijn deze ochtend van harte welkom! 
Graag wel even opgeven via VOORaanmeldformulier 
op de website.  
 
De volgende peuterochtend is op: 8 mei 2019



 

 

 

Januari – Februari 2019 

Elke woensdag 

Fitgym voor senioren 

Van 9.00 tot 10.00 uur 

_________ 

 

Elke maandagmiddag 

Klaverjassen 

Aanvang 13.30 uur 

_________ 

 

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

21 januari, 4 en 18 februari 

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.   

21 januari, 4 en 18 februari 

Seniorenbingo 

Aanvang 14.30 uur 

_________ 

 

8 februari 

Kinderdisco 

Van 19.00 tot 21.00 uur 

 

1 februari 

Bingoavond 

Aanvang 19.30 uur 

Elke dinsdag 

Linedance 

Aanvang 19.30 uur 

_________ 
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Terugblik: Piratenkoor Het zwarte gat

Op donderdag 29 november trad het piratenkoor op 
in de ontmoetingsruimte van Westenhage.
De stampvolle zaal werd enthousiast toegezongen 
door het 35 man sterke zangkoor. De begeleiding 
van 3 accordeons en een drumstel en een dirigent 
completeerden het geheel. Koie, pepernoten , 
snoep en chocolade vooraf en in de pauze werden 
opnieuw aangeboden door de vrienden van WEW.
Voor een vriendenprijsje kwam het koor naar ons 
toe en zoals gebruikelijk was de toegang weer 
gratis.
De zeemansliederen met o.a. De zeven zeeën , 
Ameland, machtige koning van de zee en de 
roversvrouw schalden door de ruimte.
Opnieuw een zeer geslaagd optreden met een koor 
dat we volgend jaar weer graag terugzien.

Sinterklaas bedankt

Dat Sinterklaas niet alleen cadeautjes uitdeelt, 
maar ook mensen kan bedanken liet hij zien op 5 
december in Westenhage. Op ludieke wijze werden 
2 aanwezige ietscoördinatoren bedankt.  Ze 
werden bedankt  voor hun inzet en hun moeite om 
de rolstoeliets goed aan de man te brengen.
Ook werden in, een opnieuw volle zaal, bewoners 
vereerd met een persoonlijk verhaal en grapje van 
de Sint en de Pieten. Chocolademelk, pepernoten 
en schuimpjes maakten het geheel ook nog 
smakelijk. 
Wij bedanken  de heren Stofer en Kikkert voor de 
muzikale omlijsting, Ducky Schakelaar voor de 
kleding en schmink  en Jumbo Westenholte voor de 
chocoladeletters. Het was een hele gezellige 
middag. Graag tot 5 december 2019.

Kerstbakjes

Sander Sleurink van “Bloemen bij Sander” was 
enthousiast over de werkzaamheden van de 
stichting “Vrienden van WEW” en bood spontaan 
aan de tafelaankleding bij de woonzorgcentra 
voor de kerst te willen sponseren. Toen wij in 
oktober contact met hem zochten was hij het nog 
niet vergeten en gaf hij aan dat het in orde kwam.
Ondanks de verhuizing van “Bloemen bij Sander” 
naar zijn nieuwe pand aan de Rijnlaan 8 in Zwolle 
(kijk maar eens op www.bloemenbijsander.nl) 
konden wij op 12 december de 18 bakjes 
ophalen. Ook had hij 4 grotere bakjes gemaakt. 
Dat de bakjes bij de bewoners in de smaak vielen 
hoeft geen nader betoog. 

Binnenkort

Optreden Henk en Mick

Op vrijdagmiddag 25 januari treden Henk en Mick 
op. Dit wereldberoemde duo uit Zwolle was 
inalist van de Voice Senior. Dan wel niet de 
eindwinnaars, maar beslist wel de leukste en 
enthousiaste deelnemers in de inale. Voor een 
vriendenprijsje treden ze op voor ons in de 
ontmoetingsruimte van Westenhage.
Het optreden begint om 15.00 uur.
Iedereen is welkom en zoals de laatste tijd 
noodzakelijk is, kom op tijd!
En natuurlijk weer gratis entree en koie. De 
hapjes worden verzorgd en gesponsord door 
makelaardij Voorst. 
Het belooft een hele gezellige middag te worden.



Veerman
Makelaardij

VRAAG NU UW GRATIS

WAARDEBEPALING AAN

Uw Westenholtemakelaar
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Politiekids doen check bij auto’s in 

Westenholte!

Behalve dat de Politiekids actief werken aan hun 
conditie en stevig in je schoenen staan, waren ze ook 
weer in de wijk aanwezig. 21 december is er een 
auto-controle uitgevoerd in Westenholte. ‘Doen alle 
lichten het? Zit er ruitenvloeistof in het reservoir? 
Heeft u uw kentekenbewijs en rijbewijs bij u?’ De 
politiekids waren druk met het controleren, kijken en 
vragen stellen aan de bestuurder. En er werd zelfs 
afgesloten met een heuse blaastest!
Gelukkig had niemand alcohol op achter het stuur…

Politiekids is een project van Travers en de politie 
Zwolle in samenwerking met andere organisaties.

Wijz activiteiten
Fitgym groepen Westenhage dinsdag 09.45-10.45 
uur en 15.15-16.15 uur
Fitgym woensdag 09.00-10.00 uur in Het Anker.
Koersbal maandag 09.30-11.00 uur in de Stinskerk.

Thuisadministratie zoekt nieuwe 

vrijwilligers
Vrijwilligers van de thuisadministratie bieden 
ondersteuning op (inancieel) administratief
gebied aan zelfstandig wonende mensen in Zwolle. 
De doelgroepen die WijZ thuisadministratie 
ondersteunt zijn o.a. senioren, mensen met een licht 
verstandelijke beperking, mensen met afnemende 
vaardigheden, mensen die niet goed kunnen lezen 
en/of schrijven, mensen met een chronische ziekte, 
mensen die de Nederlandse taal onvoldoende
beheersen of mensen die de vele (inanciële) 
regelingen niet meer overzien.  De ondersteuning die 
de vrijwilligers van WijZ bieden, is over het algemeen 
langdurig van aard.
WijZ Thuisadministratie maakt deel uit van Op Orde; 
het centrale aanmeldpunt voor hulp en advies bij 
(inanciële) administratie.  
Taken van de vrijwilliger: 
Een vrijwilliger gaat regelmatig op huisbezoek bij 
zijn/haar klant(en) om samen de post door
te nemen, de administratie te ordenen of op orde te 
houden, te telefoneren met instanties en
ondersteunt bij het aanvragen van (inanciële) 
voorzieningen.
Nieuwe vrijwilligers volgen een e-learning en krijgen 
een training van 3 dagdelen als voorbereiding op het 
vrijwilligerswerk. Deze training zal medio januari 
2019 starten. 
Heeft u belangstelling voor dit vrijwilligerswerk of 
wilt u meer informatie? Dan mag u contact
opnemen met WijZ Thuisadministratie via 
telefoonnummer (038) 851 57 00  of via e-mail
r.taal@wijz.nu.
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Bol blij

Vorig voorjaar heb ik gevraagd om de uitgebloeide 
bollen die men een tweede leven gunt bij mij in te 
leveren. Het resultaat overtrof mijn 
verwachtingen. Het waren er veel en het was heel 
erg leuk!
In november hebben we de bollen van 2018 
geplant. Ik ben benieuwd naar het resultaat. Her 
was wel een klusje om ze te planten want de grond 
was nogal hard, maar ik wil in 2019 de actie 
herhalen.
De manden staan weer klaar op Meester 
Koolenweg 43 en maak me weer bol blij. Je hoeft 
dus niet aan te bellen. Graag wel in een plastic 
zakje.

Willy Prangsma



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

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
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Activiteiten Stinskerk

20 januari StinsContaKtdienst
In deze eerste StinsContaKtdienst van 2019 zal onze 
eigen predikant Gerlof van Rheenen
spreken. Hij doet de eerste dienst rond de nieuwe 
themalijn "In gesprek". In deze dienst zal Mozes 
centraal staan, die plotseling in gesprek met God was 
en dingen moest gaan doen waar hij zichzelf 
helemaal niet geschikt voor vond. Tijdens de dienst 
zal het muzikale duo Azara en Leopold optreden. Hun 
repertoire omvat onder andere nummers van Stef 
Bos, Frank Boeien en Marco Borsato. Wees van harte 
welkom op 20 januari in deze bijeenkomst
die om 10.00 uur begint.

3 februari StinsContaKtdienst
Op 3 februari zal er weer een StinsContaKtdienst 
plaatsvinden. Fred Noordstar zal in deze dienst 
spreken. Iedereen is weer van harte welkom.

20 februari Vakantie Bijbel Club: (t)Op Survival!
In de voorjaarsvakantie is er weer Vakantie Bijbel 
Club! Op woensdag 20 februari mogen alle
kinderen uit groep 1 t/m 8  "Op Survival"  in de 
Stinskerk! Er is weer van alles te doen die
ochtend: lachen, zingen, verhalen, knutselen, hopelijk 
ook even naar buiten. En de tieners vanaf groep 7 
volgen lekker hun eigen "ontdekkingsroute".
Om 09.45 uur kun je naar binnen'springen'  en om 
10.00 uur start het avontuur. Om 12.00 uur komen we 
terug bij het  'thuisfront'.
We kunnen altijd hulp gebruiken (12+, interkerkelijk), 
bijvoorbeeld bij het knutselen van de kinderen.
'Routekaarten' krijg je bij  
vbkwestenholte@gmail.com  of 038-2000143 / 
06-15537085 (Lucie van 't Slot).

De diensten op zondagochtend in de Stinskerk 
beginnen om 10.00 uur. De avond-
ontmoetingsdiensten in het Grand Café in 
Westenhage  zullen plaatsvinden  op  20 en 27 januari 
en 3, 10 en 17 februari. Deze 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.

Voedselpakkettenactie Dorcas 2018

Heel Westenholte gaf!
Begin november was er de jaarlijkse 
inzamelingsactie van Dorcas. Voedselpakketten 
bedoeld voor Oost Europa. Met medewerking van 
de Jumbo en vele vrijwilligers grotendeels uit onze 
wijk, hebben we een prachtig resultaat behaald. 
107 Dozen vol producten!

Iedereen die een “steentje”bijgedragen heeft, op 
welke wijze dan ook: Hartelijk dank voor uw/ jouw 
inzet

Coördinatoren Dorcas,
Gerda Scholten en Sein Hof

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

Opbrengst collecte Multiple Sclerose in 

Westenholte

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS 
Fonds van 19 t/m 24 november is het mooie
bedrag van € 1888,03 in Westenholte opgehaald.
Met het geld dat de collectanten hebben 
opgehaald blijft het Nationaal MS Fonds zich
inzetten voor onderzoek naar MS en een betere 
kwaliteit van leven.
We bedanken alle gevers en collectanten hartelijk 
voor hun bijdrage. Hebt u de collectant gemist, dan 
is het is mogelijk om een donatie over te maken op 
giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of sms 
STOPMS naar 4333 en doneer eenmalig €2,00.

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar 
ondersteunen als collectant? Neem contact op met
Marleen Postma via m.postma71@gmail.com of 
via www.mscollecte.nl .

Marleen Postma

Azara en Leopold



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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Oud papier-inzameling
De opbrengst van het oud papier is van groot belang 
voor het bestaan van Excelsior. Mede dankzij uw 
medewerking heeft Excelsior ook dit jaar weer veel 
papier op kunnen halen waardoor wij muziek kunnen 
blijven maken. Langs deze weg willen wij u hiervoor 
hartelijk bedanken. Ook in 2019 hopen wij op uw 
medewerking te kunnen rekenen. De data die door 
de ROVA hiervoor zijn vastgesteld, zijn de volgende: 
25 januari, 22 februari, 22 maart, 19 april, 17 mei, 14 
juni,12 juli, 9 augustus, 6 september, 4 oktober, 1 en 
29 november en 27 december.

Voorspeelavond leerlingen
Bij Excelsior wordt een groot deel van de vereniging 
gevormd door de jeugd. De vereniging heeft een 
eigen opleidingsprogramma, waarbinnen veelal 
jongeren een blaasinstrument leren bespelen of een 
opleiding tot slagwerker krijgen. De leerlingen 
worden door ervaren docenten en dirigenten via de 
vereniging opgeleid tot volwaardige amateur musici. 
Op vrijdag 25 januari laten niet alleen de leerlingen 
van Excelsior van zich horen, ook het B-orkest en
de Slagwerkgroep geven acte de présence tijdens de 
jaarlijkse Voorspeelavond. In de Stinskerk zijn vanaf 
19.00 uur alle vorderingen te beluisteren.

Gé Reinders en Excelsior Westenholte in “Oetblaoze!”
De Limburgse Ambassadeur van de Blaosmuziek, Gé 
Reinders, staat tijdens zijn laatste tour getiteld 
“Oetblaoze” op de planken met Excelsior in theater 
de Spiegel in Zwolle. In deze unieke samenwerking 
met plaatselijke blaasorkesten worden zowel Gé 
Reinders’ nieuwe nummers als zijn veel geprezen 
successen, waaronder Blaosmuziek en d’n Haof, 
gebracht. 

De arrangementen zijn geschreven door 
internationaal bekende blaasmuziek-grootheden als 
Hardy Mertens en Peter Kleine Schaars. In Gé
Reinders’ prachtige liedjes krijgt u alle klankkleuren 
van het orkest te horen, van zachte harmonieën tot 
overweldigende tutti. Dit is een voorstelling die u 
raakt én omverblaast. Met traditionele optredens 
houdt Excelsior de band met Westenholte warm. 
Naast de traditionele optredens zoekt Excelsior 
bovendien andere manieren om zich aan het publiek 
te presenteren. Een voorbeeld voor een goede 
combinatie van muzikaal niveau, plezier en 
vernieuwing is de unieke samenwerking met Gé 
Reinders op zaterdag 6 april 2019 in theater De 
Spiegel in Zwolle. Laat u zich omverblazen in 
“Oetblaoze !” … ? Kaarten zijn te koop via: https://
zwolsetheaters.nl/programma/ge-reinders-excelsior-
westenholte



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 2019

Advertenties+ Kopij  Verschijningsdatum
31 januari 2019  21 februari 2019
7 maart 2019   28 maart 2019
11 april 2019   2 mei 2019
16 mei 2019   6 juni 2019
20 juni 2019   11 juli 2019
22 augustus 2019  12 september 2019
26 september 2019  17 oktober 2019
7 november 2019  28 november 2019

Agenda Naar elkaar omkijken

Het is druk in de apotheek en het kan nog wel 
even duren voor ik aan de beurt ben. Ik ga er
bij zitten. De apothekersassistenten lopen af en 
aan en geven informatie over het gebruik
van de medicijnen. Ik kijk naar de aanbiedingen, 
die mij een mooie huid beloven in drie weken. 
Duur zijn de crèmes, maar je krijgt er de illusie 
voor dat je huid zoals jonger wordt, fris en 
fruitig. Bijna, want de tand des tijds valt niet uit 
te wissen. Dat kan de reclame je niet wijsmaken, 
ook al wil het graag geloven.
Dan komt er een man binnen met een rollator. 
Onder zijn pet draagt hij een grijs staartje,
samengebonden met een elastiekje. Zo’n 
lichtbruin elastiekje, dat je voor bijna niets per
honderd stuks kan kopen. Hij gaat naast mij 
zitten.
U hebt een mooi staartje, begin ik. Hij knikt en 
zegt: Mijn vrouw en zoons willen dat ik het eraf 
knip, maar dat doe ik niet, want ik wil geen kale 
kop. Ik ben fotograaf. Zijn handen strelen teder 
het staartje. Zo’n staartje, zeg ik, verdient een 
leuk elastiekje. Ja, dat vond hij ook en hij 
vertelde dat hij aan zijn vrouw had gevraagd om 
bij de Hema gekleurde elastiekjes te kopen. Dat 
had ze gedaan maar helaas waren ze te groot 
voor het formaat van zijn staartje en ze lagen
ongebruikt in een keukenlade.
Jammer, zei ik. Ik heb soms ook een staartje in. 
Ik zal eens kijken of ik er een bij me heb. Ik
zocht in mijn tas en haalde er een lindegroen 
elastiekje uit. Ik gaf het hem en zei, U mag het
hebben, het past bij de kleur van uw overhemd.
Meneer legde het op de rollator en haalde het 
bruine elastiekje uit zijn haar en maakte een
nieuw staartje met het lindegroene elastiek.
Erg mooi, zei ik. U ziet er tien jaar jonger uit met 
die kleur groen. Hij keek me aan met een blik 
alsof hij me niet geloofde, maar dat wel graag 
wilde. Ik wees naar de vele aanbiedingen van de 
gezichtscrèmes. Die heeft u niet nodig met zo’n 
staartje, zei ik, en zo’n elastiekje is veel 
goedkoper. Hij knikte en zei: Mevrouw, als ik 
vandaag een gouden horloge vind, dan is het 
voor u.
Dat gouden horloge heb ik niet gekregen. Hij zei 
het bij wijze van dank voor het haarelastiekje. 
En vooral om de aandacht, die hij kreeg. Wat is 
het eenvoudig om naar elkaar om te kijken. 
Misschien heeft u ook een lindegroen elastiekje 
in uw tas. Geef het weg, u krijgt er een gouden 
horloge voor terug.

Zweeder

Januari
vr 18 16.00 Kookworkshop YMCA         Westenhage
vr 18 20.30 Bingo WVF              De WeideSteen
ma 21    19.30 Klaverjassen           Het Anker
vr 25  Oud papier
vr 25 15.00 Optreden Henk & Mick       Westenhage
vr 25 19.00 Voorspeelavond Excelsior      Stinskerk

Februari
vr 1 16.00 Kookworkshop YMCA         Westenhage
vr 1      19.30 Bingo            Het Anker
ma 4    14.30 Seniorenbingo           Het Anker
ma 4    19.30 Klaverjassen           Het Anker
vr 8 19.00 Kinderdisco           Het Anker
w0 13 9.00 Peuterochtend       CBS De Morgenster
vr 15 16.00 Kookworkshop YMCA         Westenhage
vr 15 20.30 Bingo WVF              De WeideSteen
ma 18   14.30 Seniorenbingo           Het Anker
ma 18   19.30 Klaverjassen           Het Anker
wo 20 9.45 VakantieBijbelClub           Stinskerk
vr 22  Oud papier

Maart
vr 1 15.00 Kookworkshop YMCA         Westenhage
ma 4    19.30 Klaverjassen           Het Anker
za 9  Open Dag tc WVF          Tennispark WVF
ma 18   19.30 Klaverjassen           Het Anker
vr 22  Oud papier
vr 22 20.30 Bingo WVF              De WeideSteen



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. van der Kolk  dicky@loopsportzwolle.nl
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


