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   Optreden Henk en Mick

in Westenhage
Start Carnaval 2019

2 dagen ijsbaan open



             Slimmer rijden begint bij ... 

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

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



Voor u ligt de Stins van februari. Deze staat weer 
boordevol informatie over alle voorbije en 
toekomende activiteiten in Westenholte.
Zo vindt u naast alle bekende artikelen van de 
wijkvereniging WVF, waarvan de Stins een onderdeel 
is, verhalen over de sportactiviteiten voor jong en 
oud, een spetterend optreden van Henk en Mick voor 
ouderen.
Ook berichten we u over serieuze kerkelijke 
activiteiten, maar ook gewoon over het vrolijke 
carnaval, de toneelvereniging en berichten van de 
gemeente die Westenholte aangaan.
Voor de Stinsredactie is het prettig te horen dat de 
Stins gewaardeerd wordt en dat adverteerders die 
gericht zijn op Westenholte, graag in ons blad 
adverteren.
En dat we in een prettige, rustige, groene  en sociale 
wijk wonen weten we al lang, maar dat de ijsbaan 
weer (even) open is geweest dankzij alle veeghulp 
van bewoners is natuurlijk wel heel bijzonder.
Tot slot wijzen we u nog op de agenda achterin en 
alle telefoonnummers van de contactpersonen van 
alle verenigingen. 
De redactie wenst u veel leesplezier met deze Stins.

    Foto ijsvereniging WVF. Baan vegen.

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
André van den Akker (038) 422 04 27

Advertenties:
Jasper Obbink  (038) 423 11 80  

Bezorging:
Frans Noordman 06 54 30 85 48

Inhoudsopgave

Coverfoto: De ijsbaan open! Schaatspret op 
24/01/2019 foto: IJsvereniging WVF 
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Wanted: Vrijwilligers en werkgroepleden 

voor Westenholte Kids m/v

De kalender voor 2019 is weer klaar. Maar.... vier 
werkgroepleden van Westenholte Kids gaan er mee 
stoppen. Ze geven hun stokje graag door aan nieuwe 
werkgroepleden die zich in willen zetten voor de kids 
in onze wijk! Ook zoeken we altijd vrijwilligers die 
tijdens een activiteit op de dag zelf willen helpen 
met versieren, schminken, opruimen of begeleiden. 
Het maakt niet uit of je veel of wat minder tijd hebt. 
Alle hulp is welkom. We organiseren 6 activiteiten 
per jaar. Als werkgroeplid organiseer je er 2 of 3 in 
een team van 3 of 4 werkgroepleden, volgens een 
draaiboek. 

Iets voor jou?
Wil jij ook dat de kinderen in Westenholte leuke 
dingen in de wijk kunnen doen? En lijkt het je
leuk daar een aandeel, klein of wat groter, in te 
hebben? Dan horen we graag van je! Heb je
voorkeur voor een bepaalde activiteit? Dat kan ook. 
Stuur een mailtje naar
hallo@westenholtekids.nl of stuur ons een bericht 
via facebook/westenholtekids. 

Voor in de agenda
Hieronder de data voor dit jaar alvast:
Paaseieren zoeken
27 april: Koningsdag
September:  Kindermiddag op het Westenholte festival
6 november: Lampionnenknutselmiddag
11 november: Lampionnenoptocht
30 november: Sinterklaas

16 maart: StinsKracht High Tea 

Op zaterdag 16 maart a.s. organiseren wij als 
StinsKracht Buurtverbinders onze jaarlijkse High 
Tea, speciaal voor nieuwkomers in Westenholte!

Alle buurtbewoners die in het afgelopen jaar in 
Westenholte zijn komen wonen, hebben van ons 
medio februari een uitnodiging ontvangen voor 
de StinsKracht High Tea, die wij voor de 4e keer 
organiseren in het kader van de landelijke 
NLDoet-actie van het Oranjefonds.

Op zaterdag 16 maart zijn zij van harte welkom in 
woonzorgcentrum Westenhage (Voorsterweg 42) 
om andere nieuwe buurtbewoners te ontmoeten, 
van 14:30 tot 17 uur. Onder het genot van een 
kopje thee en wat lekkers willen wij onze 
nieuwkomers graag kennis laten maken met onze 
wijk(bewoners) en vertellen we ze meer over ons 
burenhulpinitiatief StinsKracht!

De StinsKracht High Tea wordt mede mogelijk 
gemaakt door Jumbo Westenholte, Valentijn 
Groente & Fruit,  Bakkerij De Verwennerij en 
DrieZorg.

Hartelijke groet, 
De StinsKracht Buurtverbinders:
Helen, Nienke, Martijn, Bregje, André, Koos en Maja



5 WVF

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 april om 20.00u 
speelt toneelgroep “de Voorst” het blijspel
“Zonde van de Zusters” in ons wijkcentrum “Het 
Anker”. Dat wordt weer een avond lachen om alle 
hilarische ontwikkelingen in Klooster Parc. Het
klooster zou een omgeving moeten zijn van serene 
rust en toewijding. Klooster Parc biedt 
buitenstaanders de mogelijkheid om kennis te 
maken met het eerlijke, oprechte en inspirerende 
kloosterleven. Dit alles onder het genot van echte 
kloosterkaas en echt kloosterbier en met iedere 
week een wonder.
Klooster Parc wordt bewoond door een aantal 
zusters met nogal uitgesproken ideeën, gevoelens 
en afwijkingen. Moeder overste probeert het 
kloosterleven in goede banen te leiden en pastoor 
Breukelmans probeert zich tussen al dit vrouwelijk 
geweld staande te houden. En dan blijken er ook 
nog een zoeksmurf en een gast die zich vreemd 
gedraagt rond te lopen.
Achter de dikke kloosterdeuren van Klooster Parc 
spelen zich zaken af die in schril contrast staan met 
het kloosterleven zoals het zou moeten zijn. 
Akkeietjes en grotere of kleinere dingetjes die 
Moeder Overste hoofdbrekens bezorgen: De 
inanciën moeten op orde zijn, het celibataire leven 
moet worden gerespecteerd en uiteraard moeten 
afgunst en jaloezie buiten de deur worden 
gehouden. Als dit niet allemaal helemaal lukt en de 
bisschop hiervan ook nog op de hoogte dreigt te 
worden gesteld, moet er een oplossing worden 
gezocht om het klooster te redden. En die 
oplossing Ja dat vertellen we natuurlijk niet.
Kom daarvoor op 12 of 13 april naar Het Anker.

De kaarten zijn vanaf nu al online beschikbaar. Wilt 
u zeker zijn van een plaatsje, bestel uw kaarten dan 
alvast via één van de volgende links:
Voor vrijdag 12 april 2019: 
www.ticketkantoor.nl/shop/zonde-vrijdag
Voor zaterdag 13 april 2019: 
www.ticketkantoor.nl/shop/zonde-zaterdag
Of scan één van onderstaande QR-codes onderaan 
deze bladzijde.
Natuurlijk kunt u ook kaarten kopen bij de Jumbo, 
Bloemenhuis Gerbera en Het Anker.

We hopen u een fantastische avond te mogen 
bezorgen!

                               foto tijdens de repetitie in Het Anker

Toneel in het klooster!

Nog maar een paar maanden en dan is het zover! 

Zonde van de Zusters
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Mooie plannen, nu de handen nog!

Als scheidend voorzitter van de Wijkvereniging 
benut ik graag de Stins om nog eens met klem een 
beroep te doen op bewoners van onze mooie en 
levendige wijk een steentje daaraan bij te dragen. 
Zonder vrijwilligers geen activiteiten, zonder 
activiteiten geen levendige wijk. Het Bestuur is al 
enige tijd op zoek naar extra bestuursleden vanwege 
de vele werkzaamheden die op het Bestuur 
afkomen. Nu ik als voorzitter moet stoppen vanwege 
gebrek aan tijd door mijn baan in Den Haag, is de 
behoefte aan versterking nog urgenter geworden. 
Dit ter vervanging van de voorzitter en als 
uitbreiding van het Bestuur. Die uitbreiding is de 
komende jaren o.a. noodzakelijk om de prachtige 
plannen die er liggen om van het Stinspark een 
bruisende plek te maken in de wijk tot uitvoering te 
kunnen brengen. Als de plannen gerealiseerd 
kunnen worden zal er weer een mooie dierenweide 
komen, een speelplaats, een belevingstuin en mooie 
markering van de eeuwenlange historie van het 
kasteel van Voorst.
Om een succesvol bestuurslid te kunnen zijn moet u 
beschikken over slechts twee zaken: tijd en een 
linke dosis enthousiasme. De rest komt vanzelf, in 
een goed samenwerkend team van ervaren 
bestuursleden! Aarzel niet en neem contact op met 
een van de bestuursleden van de wijkvereniging, 
namen en contactgegevens vindt u achterin de Stins.

Voorzitter 
Wijkvereniging WVF,

Luut Kroes

Nieuwe bezorger-coördinatie

Na 19 jaar neem ik afscheid als bezorger van de 
2400 Stinsen. In het najaar heb ik gevraagd wie mijn
opvolger wilde worden. Frans Noordman heeft 
gereageerd en gaat voortaan het rondje langs de 30 
bezorgers doen.
Ik ga me meer toeleggen op artikelen schrijven en 
verwerken voor de Stins. Deze Stins heb ik 
grotendeels al (samen met Rob van Tellingen) in 
elkaar gezet. Met dank aan onze leermeester Martijn 
Ganzevles.

De bezorgersgroep is zeer trouw: een deel loopt al 
langer dan 20 jaar maandelijks een rondje, 
sommigen bezorgen er 40 tot 60, een ander doet er 
200, door weer en wind.
Echt een compliment voor alle 30 bezorgers!
Af en toe verhuist er een bezorger of moet door 
ziekte helaas afzeggen. Wil je op de lijst van 
invallers komen, mail naar 
info@wijkverenigingwvf.nl. Als er dan een vacature 
komt kan Frans je inzetten.

André van den Akker
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Meedoen in de wijk op 15 en 16 maart

De grootste vrijwilligersactie van Nederland is NL 
Doet. Elk jaar steken vrijwilligers en
wijkbewoners de handen uit de mouwen om hun 
buurt leuker, mooier, groener of veiliger te
maken. Wil je ook wat organiseren samen met je 
buren op 15 en 16 maart? Begin op tijd. De
gemeente Zwolle helpt je graag op weg.
Bewoners nemen op allerlei plekken initiatieven om 
iets te verbeteren in hun buurt, straat of wijk. Op
www.zwolle.nl/doemee en www.nldoet.nl kun je 
ideeën opdoen voor een buurtactiviteit.

Groendag
Maak van NL Doet-dag een groendag. De buurt 
groener maken kan al met een gevel- of 
boomtuintje.
Ligt er een stuk grond in de buurt dat wel wat meer 
kleur en groen kan gebruiken? Misschien kun je
samen de grond van de gemeente adopteren en 
inrichten. Een groene buurt is niet alleen gezellig,
het is ook beter bestand tegen hittestress en hevige 
regenbuien. www.zwolle.nl/groendag

Kinderstraat
Wil je iets gezelligs organiseren met de buren? Maak 
op NL Doet-dag van je straat een Kinderstraat.
De straat wordt voor één dag voor al het verkeer 
afgesloten zodat kinderen veilig op straat kunnen
spelen. Een mooi moment om er een gezellige 
straatdag van te maken voor alle bewoners. Er zijn
wel spelregels. www.zwolle.nl/kinderstraat

Opruimactie
Zwerfafval verdwijnt niet door ergernis, wél door 
samen opruimen. Dat vinden veel bewoners. Zij
komen in actie op NL Doet-dag en ruimen het 
zwerfafval op. Bij wijkbeheerder Ilse Bloemhof kun 
je afvalzakken ophalen en grijpers lenen www.
zwolle.nl/westenholte

Veilige wijk
Misschien niet het leukste onderwerp, maar wel 
belangrijk. Nodig je buren uit om samen koie te
drinken en bespreek de mogelijkheid om een 
WhatsApp-groep voor buurtpreventie. Dat is een van 
de manieren om je buurt veiliger te maken en 
inbrekers, onruststokers, vandalen en andere 
lastpakken af te schrikken. www.zwolle.nl/
buurtpreventie

Contact
Veel bewoners gebruiken NL Doet om samen ideeën 
te verzamelen voor verbetering van hun buurt.
Daarna leggen ze contact met de wijkbeheerder om 
hun ideeën te bespreken. Vaak zijn zij verrast,
want er is meer mogelijk dan men denkt. Op 
www.zwolle.nl/westenholte staan de 
contactgegevens en bewonersinitiatieven die op die 
manier begonnen zijn.



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: sfeer en ambitie

2 november t/m 8 maart Wintercompetitie op 
vrijdagavonden
9 maart 10:00 - 14:00 Open tennisdag
10 maart t/m 17 maart DTC Westenholte open 
dubbeltoernooi 17+
Elke dinsdagavond vanaf 19:00 Tossavond 15+
Elke woensdagmorgen vanaf 10:00 Tossmorgen 
dames 60+
Elke donderdagmorgen vanaf 10:00 Tossmorgen 
heren 60+

Zaterdag 9 maart van 10:00 tot 14:00 uur houdt TC 
WVF een open tennisdag met leuke
aanbiedingen om lid te worden van de Zwolse 
tennisclub met sfeer en ambitie. Een dag later
begint het 1e open toernooi van Zwolle: het DTC 
Westenholte Open dat voor de 11e keer
wordt gespeeld. Vorig jaar deden 158 (!) tennissers 
mee in het dubbelspel van categorie 3
(competitief) t/m 8 (recreatief). Diagnostisch 
Therapeutisch Centrum aan de Voorsterweg is
al jaren naamsponsor van het tennistoernooi.
Interesse om te sporten bij TC WVF? Meld je aan via 
onze website www.tcwvf.nl of kom op
de open dag op zaterdag 9 maart 2019.

SV Avanti is een gymnastiekvereniging die sinds 
1959 bestaat. Behalve turnen en dans voor
de jeugdleden biedt SV Avanti ook lessen aan 
volwassenen: yoga, pilates, steps, loorit en
speciaal voor dames van 55 jaar en ouder loorit 
55+. Momenteel heeft de vereniging ongeveer 200 
leden. Een proeles meedoen kan vrijblijvend 
alvorens lid te worden. Voor sommige lessen is een 
wachtlijst.
Meer informatie over SV Avanti is te vinden op: 
www.avantizwolle.nl of facebook.com/avantizwolle

9

Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te 
oud om te leren. Dat zijn de basisprincipes van het 
Walking Football, een nieuwe voetbalvorm voor 
60-plussers die op hun oude dag nog lekker actief 
bezig willen zijn. 

Wat is Walking Football? 
Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat 
bewijst deze voetbalvorm waarbij in wandeltempo 
op een kwart veld gespeeld wordt. Walking Football 
houdt in dat er tijdens een partijtje niet wordt 
gerend. Er mogen geen slidings gemaakt worden en 
de bal mag niet boven heuphoogte komen.
Via Walking Football kun je een leven lang van 
voetbal blijven genieten. Bovendien kun je bewijzen 
dat je je voetbalstreken nog niet bent verleerd. 
Daarnaast is het een uitgelezen mogelijkheid om 
betrokken te raken bij een vereniging! 

Een gezellig potje voetbal 
We beginnen om 10.00 uur met een kopje koie en 
gaan om 10.30 uur het veld op. Onder leiding van 
SportService Zwolle maken we er een gezellig potje 
walking football van! En natuurlijk bespreken we 
nog grondig na onder het genot van nog een bakje 
koie. 

 

Deelname is gratis, je hoeft ook geen lid te zijn van 
WVF.



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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Kookworkshops YMCA drukbezocht

Alle kookworkshops na 1 week vol… Dat hadden we 
niet verwacht. Rond de 30 kinderen hebben 
voorgerechten, hoofdgerechten en nagerechten 
gemaakt. Ze hebben gesneden, gebakken, gekookt, 
gepureerd, uitgehold en het belangrijkste; alles zelf 
opgegeten.
Voor de koks waren sommige gerechten wat 
spannend om te maken, een Marokkaanse
salade en pompoenensoep maak je tenslotte niet elke 
avond. Toch hebben ze elke kookworkshop weer 
gezorgd voor lekker eten!

Op 1 maart gaan de kinderen koken voor de bewoners 
van Westenhage en om 17:00uur gaat iedereen 
gezamenlijk aan tafel.

Na de kookworkshop staan er weer nieuwe 
activiteiten op de planning voor de jeugd in
Westenholte. Benieuwd welke? Kijk dan op onze 
facebookpagina
www.facebook.com/ymcawestenholte
Of zie de website www.westenholte.ymca.nl.
Heb jij leuke ideeën voor nieuwe activiteiten of wil je 
eens komen helpen bij één van de activiteiten? Stuur 
een mailtje naar westenholte@ymca.nl dan nemen 
wij contact met je op.

Overig Wijknieuws

Het Anker zoekt bestuursleden

Het bestuur van Het Anker (Stichting 
Ontmoetingscentrum Westenholte) heeft behoefte 
aan enkele nieuwe bestuursleden. 
Wij  zijn een enthousiast team, dat 1 maal per 2 
weken vergadert op maandagavond. 
Ook voeren wij regelmatig kleine 
onderhoudsklusjes uit, zoals dit is afgesproken met 
de eigenaar van het gebouw, de gemeente Zwolle.  
Daarnaast ondersteunen wij, indien gewenst, de 
medewerkers van Het Anker, zoals o.a. bij het op- en 
afbouwen van het podium voor evenementen. 
Wij zoeken iemand met een technische achtergrond 
en ter ondersteuning van de penningmeester 
iemand met kennis van administratie . 
Heb jij interesse of wil jij meer informatie, neem 
dan contact op met
onze voorzitter Bert Nomden, 
telefoon (038) 421 65 37 
of mail: bertnomden@kpnmail.nl 

Namens het bestuur van Het Anker: 
Jan Haarman, secretaris.

Kijk mee en speel mee!

Open Ochtend CBS De Morgenster
Het kiezen van een passende basisschool is 
belangrijk. Om ouders/verzorgers te helpen bij het 
maken van een goede schoolkeuze organiseert de 
Vivente-groep ‘kijk en speel mee’ ochtenden. Op
woensdag 27 maart en op maandag 1 april 2019 
staan de deuren van onze 14 christelijke 
basisscholen in Zwolle open voor ouders en 
peuters, zo ook CBS De Morgenster in Westenholte 
(Korianderplein 4); dus kom een kijkje nemen!
Tijdens de open ochtenden is er gelegenheid voor 
de kinderen om een kijkje in de school te nemen, 
de sfeer te proeven en mee te spelen. Ook is er 
gelegenheid tot het stellen van vragen.

Graag tot ziens op woensdag 27 maart of maandag 
1 april van 9 uur tot half 12!



 

 

 

Elke woensdag 

Fitgym voor senioren 

Van 9.00 tot 10.00 uur 

_________ 

 

Workshops Lady Styling Salsa 

23 februari: Draaien 

23 maart: Voetenwerk 

Van 13.00 tot 15.00 uur 

_________ 

 

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

4 en 18 maart 

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.   

4 en 18 maart 

Seniorenbingo 

Aanvang 14.30 uur 

_________ 

 

8 maart 

Kinderdisco 

Van 19.00 tot 21.00 uur 

 

1 maart 

Bingoavond 

Aanvang 19.30 uur 
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Optredens in februari en maart

Op maandag 25 februari 
organiseert de eetclub 
“Hans en Grietje” van 
Westenhage een optreden
van de accordeonvereniging
Kunst en vermaak. 
Aanvang 19.30 uur. 
Het belooft een gezellig 
optreden te worden.

Op donderdagavond 28 maart organiseert WEW 
een optreden van het Zwolse koor Rock out Loud. 
Het optreden start om 19.00 uur.
Dit koor bestaande uit actieve ouderen brengt 
een scala aan bekende popliedjes van de jaren 60 
en 70 van de vorige eeuw. 
Kortom weer 2 heel gezellige en feestelijke 
optredens om naar uit te kijken. 

 

Sponsoren gezocht

Alle gratis toegankelijke optredens van WEW zijn 
voor de organisatie van de vrienden van WEW 
natuurlijk niet gratis. We proberen de onkosten 
zo laag mogelijk te houden en dat lukt ons 
dankzij de medewerking van artiesten ook. We 
zijn ook blij met de vele sponsoren voor 
sinterklaas en kerst en de royale bijdragen van de 
gemeente en provincie en ietshandelaar Schutte 
voor de aanschaf van de rolstoeliets.
Om de kosten, die we toch moeten maken, te 
dekken kunt u altijd een bijdrage leveren op onze 
bankrekening NL 67 RABO 0320225143 onder 
vermelding van stichting Vrienden van WEW . 
Alle giften, groot of klein, zijn welkom. 

Optreden Henk en Mick

Op vrijdagmiddag 25 januari traden Henk en 
Mick op in de ontmoetingsruimte van 
Westenhage.
De bijna-winnaars van de Voice Senior bewezen 
ons hiermee een vriendendienst.
Met 100 aanwezige bezoekers werd het een 
topmiddag. De zaal was afgeladen vol, extra 
stoelen waren van te voren al klaar gezet en de 
meeste bezoekers waren ruim van te voren al 
aanwezig.
Zoals gebruikelijk was de koie weer gratis door 
de vrienden van WEW beschikbaar gesteld. De 
hapjes waren gesponsord door makelaardij 
Voorst.

Bijzonder blij zijn we dat er veel bezoekers uit 
Westenholte aanwezig waren en zo zien we deze 
optredens ook; bedoeld voor bewoners van 
Westenhage, Ensemble en de Wendakker(WEW), 
maar ook voor bewoners van Westenholte. Dat 
zelfs wethouder William Dogger (die 
ouderenzorg in zijn portefeuille heeft) aanwezig 
was, was een mooi compliment voor onze 
muziekmiddagen.
Geklapt, gezongen en zelfs gedanst werd er op 
de nummers van Elvis Presley, Tom Jones, Rob de 
Nijs en natuurlijk de liedjes van de Voice 
waarmee deze Zwollenaren wereldberoemd zijn 
geworden. 
Het was weer een zeer geslaagde middag in 
Westenhage.



Veerman
Makelaardij

VRAAG NU UW GRATIS

WAARDEBEPALING AAN

Uw Westenholtemakelaar

Al meer dan 50 jaar  
thuis in hout

Op zoek naar een duurzame vloer? Kies voor een 

kwaliteitsvloer van Anton Ekker Parket. Daarmee 

krijgt iedere woning direct een nieuwe uitstraling.

Papaverweg 108, 8042 EK Zwolle (Westenholte) - 038 421 63 33

www.antonekkerparket.nl

50 jaar  maatwerk  in  hou ten  v loeren
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Home-Start biedt nu ook gratis ondersteuning aan 
gezinnen met kinderen tot 18 jaar!
Een ervaren vrijwilliger die net als jij ook ouder is, 
luistert naar jouw verhaal, erkent en herkent dat 
opvoeden een klus kan zijn, biedt praktische hulp en 
vriendschappelijk contact. Als ouders goed in hun vel 
zitten, heeft dit een positieve uitwerking op de 
kinderen.

Vrijblijvend van gedachten wisselen of we wat voor 
jouw gezin kunnen betekenen? Bel of mail ons!
Ben je geïnteresseerd om vrijwilliger te worden? Je 
krijgt een training en begeleiding van ons.
Voor meer informatie: www.home-start.nl of bel 
Zwanet Hamhuis, coördinator 
Home-Start (038) 851 57 00

StinsContaKtdienst

Op 17 maart zal er weer 
een StinsContaKtdienst
plaatsvinden. 
Peter Kruyt zal in deze
dienst, die 10.00 uur 
begint, spreken. 
Iedereen is weer van harte welkom.
De diensten op zondagochtend in de Stinskerk 
beginnen om 10.00 uur.

De avondontmoetingsdiensten in het Grand Café in 
Westenhage zullen plaatsvinden op 24 februari en 
3,10, 17 en 24 maart. 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.nl
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AFDELING:  WESTENHOLTE/SPOOLDE
Lotenverkoop  2018
U heeft als wijkbewoners door het kopen van 950 
loten, wat onze verwachtingen weer heeft 
overtrofen, weer veel blijk gegeven van 
medeleven met de Zonnebloem. Ook de opbrengst 
van onze stand op de Kerstmarkt op 12 december 
was netto 410 euro. Al met al zorgt dit ervoor dat 
we in 2019 weer heel wat leuke activiteiten voor 
onze gasten op touw zullen kunnen zetten.

Met onze doelgroep: de langdurig zieken, 
lichamelijk gehandicapten en de hulpbehoevende 
ouderen hebben we in het afgelopen jaar 
meerdere fantastische middagen mogen beleven. 
Soms met muzikale omlijsting, soms met het 
vertellen van een verhaal of het nuttigen van een 
overheerlijk maal of een prachtige wandeling en 
natuurlijk af en toe een bezoekje bij onze gasten 
thuis. Al met al een jaar om met tevredenheid op 
terug te kijken.

Nieuwe vrijwilligers
In 2018 zijn er een aantal nieuwe vrijwilligers 
bijgekomen. En nieuwe bezems vegen schoon. Dat 
is te merken aan het enthousiasme in de groep 
met vrijwilligers. Dit enthousiasme zorgt ervoor 
dat we lol in ons vrijwilligerswerk houden en de 
motivatie houden om de uitdagingen die we op 
ons pad krijgen samen tot een goed resultaat te 
brengen.

Tot slot: er is door velen hard en intensief gewerkt 
en het is dan ook heel plezierig om te zien dat de 
mensen hier erg betrokken zijn bij hun 
vrijwilligerswerk. Aandacht voor mensen is goud 
waard, want èèn ding staat als een paal boven 
water: aandacht voor onze omgeving en voor 
elkaar moeten we nu en straks blijven hebben.

Met vriendelijke groet,
namens de Zonnebloem afdeling Westenholte/
Spoolde

Raymond Nagelmaeker
vrijwilliger



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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Start van het carnaval in de Knienebelten

Carnavalsvereniging De Knienebelters wil U allen als 
nog een gelukkig nieuwjaar wensen. 
Op zaterdag 23 februari zal Prins Danny en zijn 
Presidenten Snip en Snap samen met  c.v. De 
Knienebelters het carnaval van start laten gaan in de 
Knienebelten. Eerder die ochtend ontvangt Prins 
Danny alle Hoogheden van zusterverenigingen uit 
Zwolle en omstreken thuis voor een receptie.
Prinses Danny zal na de receptie thuis worden 
opgehaald door vereniging c.v. De Knienebelters en 
Blaaskapel de Knollentrekkers. Na een toast 
uitgebracht te hebben op Prins Danny vertrekt het 
gehele gezelschap van Hoogheden onder begeleiding 
van c.v. de Knienebelters en de Blaaskapel de 
Knollentrekkers naar het Petuniaplein in 
Westenholte.
Daar zal om 13.00 uur het embleem van c.v. de 
Knienebelters gehesen worden. Na het zingen van het 
Knienelied en een blauw handje van Café t Plein en 
een grote polonaise met alle Hoogheden en 
carnavalsvierders, zal Prins Danny het carnaval 2019 
in de Knienebelten van start laten gaan. Wij c.v. de 
Knienebelters hopen op een gigantisch mooi 
carnavalsfeest zaterdag 23 februari, wij nodigen dan 
ook iedereen uit vanaf 13.00 uur om dit feest met ons 
te vieren. 
Activiteiten c.v. De Knienebelters. Vrijdag 1 maart 
carnaval school de Vlieger en Ziekenbezoeken. 
Zaterdag 2 maart grote Carnavalsoptocht Zwolle                                                                  
Dinsdag 5 maart 20.00 uur embleem ophalen en 
Haringavond in Café t Plein.
Wij c.v. De Knienebelters wensen alle 
Carnavalsvierders een geweldig Carnaval toe.

Alaaf Alaaf Alaaf   

Op de kerstmarkt kon men raden naar het gewicht van 
een kerstbrood. Prins Danny bracht enkele dagen later 
de 1650 gram wegende lekkernij aan winnares Bregje.

Meer bewoners Westenholte nemen 

het initiatief om een AED te realiseren

In oktober 2018 hebben bewoners van de 
Zalkerdijk gezamenlijk een AED aangeschaft.
Initiatiefnemer Geert vertelt:  “Het idee om een 
AED te introduceren speelde al langer, maar de 
juiste routing was nog niet gevonden. Ik zat in de 
auto toen ik op de radio hoorde hoe makkelijk je je 
kunt aanmelden voor een AED. Ik heb me meteen 
aangemeld via: www.buurtaed.nl. Via  onze buurt-
app vertelde ik dit aan mijn buren en men was erg 
enthousiast. Het aanmelden via de site is 10 
minuten werk. De helft van het geld was binnen 
een paar weken bij elkaar door de bewoners, de 
andere helft werd betaald door bedrijven die de 
buurt AED sponsoren.” 
Het Rode Kruis heeft een
 training reanimeren 
gegeven aan een groep
van ongeveer 30 
bewoners. Van deze 
groep mensen staan 
8 mensen standby als 
er hulp noodzakelijk is.

Een verslag hiervan in een vorige Stins leidde 
ertoe dat Rik Dijks van de Koolzaadweg, zelf 
gepensioneerd ambulancebroeder, ook zijn straat 
enthousiast wist te krijgen. In november 2018 
startte hij een inzameling, iedereen deed mee en 
daardoor was de 1600 euro redelijk snel bij elkaar.
Rik en enkele buren vonden een verantwoorde 
aanbieding en bestelden er een. Sinds twee weken 
hangt tussen nummer 3 en 5 nu ook in die straat 
een AED. Alle straatbewoners weten de pincode en 
in februari krijgen ze allemaal een reanimatie-
cursus in de Morgenster. Deze school stelde hun 
ruimte gratis aan de straat ter beschikking.
De pincode is ook aangemeld bij de hartstichting 
zodat anderen in de buurt ook een sms kunnen 
krijgen bij een 112 melding.

Deze twee acties laten zien dat het goed mogelijk 
is om meer levensreddende AED's in de wijk te 
krijgen. We hopen dat deze initiatieven andere 
straten aanzet tot actie.



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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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 Muziekvereniging 
Excelsior Westenholte 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 de Zwolse wijk 
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

IJsselJEUGDfestival

Met veel plezier heeft Excelsior jarenlang het 
IJsselfestival georganiseerd. Na 21 jaar is de tijd rijp 
om het geheel in een nieuw jasje te steken. Het 
IJsselfestival wordt omgezet in het 
IJsselJEUGDfestival. Excelsior wil de jeugd hiermee 
een platform bieden waar zij zich op een plezierige 
manier muzikaal kunnen meten met andere orkesten. 
Het werken met een thema blijft een vast onderdeel 
van het programma. Dit jaar is er gekozen voor het 
thema Dieren. De deelnemende opleidings-, jeugd-, 
C- en B-orkesten worden beoordeeld op de invulling 
van het thema en op de totale presentatie. Een nieuw 
element in het IJsselJEUGDfestival is het verplicht 
uitvoeren van een solostuk. Dit stuk moet worden 
gespeeld door een lid vanuit het eigen orkest. Het 
gehele programma mag voor alle orkesten maximaal 
25 minuten omvatten. Zaterdag 8 juni 2019 wordt 
het eerste IJsselJEUGDfestival georganiseerd in 
ontmoetingscentrum Het Anker.

Oud papier-inzameling

De opbrengst van het oud papier blijft voor Excelsior 
een belangrijke inkomstenbron. Op de vrijdagen 
22 februari en 22 maart kunt u uw container vanaf 
08.00 uur aan de weg zetten. De ROVA rijdt, 
vergezeld door een lid van Excelsior, langs de 
aangewezen containerplekken.

Gé Reinders



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

Graag tot ziens!
Graag tot ziens!

Op misschien wel één van de mooiste plekjes van Zwolle, net buiten de stad, 

bij de Vreugderijkerwaard.

Op de Vreugdehoeve, aan de Zalkerveerweg, kun je overheerlijk boergondisch eten. Geniet van onze 

eigen producten, eerlijk en puur. De Vreugdehoeve, gelegen aan de IJssel, is goed bereikbaar en biedt 

voldoende parkeerruimte aan. Voor de kinderen is er een speeltuin, speelhoek en tafel. Er is tevens ook 

de mogelijkheid om onze schapen te bewonderen tijdens het melken. Het is niet alleen mogelijk om 

uw feest overdag bij ons te vieren maar ook in de avond! Informeer naar de mogelijkheden.

Laat u zich in de koude maanden verwarmen op de Vreugdehoeve.

Heerlijk winters genieten!

Op de Vreugdehoeve, aan de Zalkerveerweg, kun je overheerlijk boergondisch eten. Geniet van onze 

eigen producten, eerlijk en puur. De Vreugdehoeve, gelegen aan de IJssel, is goed bereikbaar en biedt 

voldoende parkeerruimte aan. Voor de kinderen is er een speeltuin, speelhoek en tafel. Er is tevens ook 

de mogelijkheid om onze schapen te bewonderen tijdens het melken. Het is niet alleen mogelijk om 

voldoende parkeerruimte aan. Voor de kinderen is er een speeltuin, speelhoek en tafel. Er is tevens ook 

Openingstijden

Woensdag en donderdag:  10.00 - 18.00

Vrijdag t/m zondag: 10.00 - 20.00

Bij reservering blijft de keuken langer geopend. Zalkerveerweg 20 Zwolle T (06) 28 74 57 28 E herman@devreugdehoeve.nl
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Deadlines Stins 2019

Advertenties+ Kopij  Verschijningsdatum
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 Chemokar

Een vreemd muziekje schalt door de straten. Een 
boodschap klinkt “De Chemokar!”
Snel zoek ik de blauwe chemobox. Natuurlijk 
staat die in de schuur onder een stapel oude 
kranten. Ojee, ik heb nog oud frituurvet, maar 
waar ook alweer. Gauw nog erin. En in de 
keukenlade liggen nog een paar lege batterijen. 
Had ik ook niet ook nog ergens een uitgedroogd 
verfblik? Als ik alles in de blauwe doos heb 
gepropt en ermee de straat op ren, is de 
chemokar al verdwenen. Pf......
Aan dit maandelijkse ritueel van jaren geleden 
moest ik denken toen ik woensdagmiddag het 
Petuniaplein opliep.  Daar staat nu om de week 
een bestelauto van GRIP met een luifel ervoor. 
ROVA-medewerker Pieter-Jan vertelt me: “Grip 
staat voor Grondstofen Inlever Punt. Alles 
sorteren we hier in al die tonnen. Kijk, er staat 
precies op wat ik erin moet doen. Dus kom maar 
op met je spullen, ik sorteer het voor je en neem 
het mee naar de ROVA: elektrische apparaten, 
piepschuim, batterijen, verfblikken etc”
Ik zie een ton met “harde kunststofen” erop, 
met stukken plastic erin. “Voor plastic heb ik 
toch een container thuis?” vraag ik.  “Nee,” legt 
Pieter-Jan uit, “daar mag je alleen zacht plastic 
in doen, verpakkingen etc. Als je een kapotte 
tuinstoel hebt of kinderspeelgoed, kun je die 
beter bij mij brengen. Net zoals piepschuim-
verpakkings-
materiaal. 
Hoort ook niet in 
jouw container,
 maar bij mij.”
 

Het is nu toevallig dat ik op woensdagmiddag 
op het Petuniaplein loop, anders zou ik niet 
geweten hebben dat deze ophaalservice er nog 
steeds is. Mijn blauwe box staat al jaren leeg te 
wezen, nou ja, batterijen doe ik er nog in, maar 
waar moet ik ermee? “Komen er nu echt nog 
mensen naar je toe,” vraag ik aan Pieter-Jan, 
wijzend op het verder lege plein.
“Oja hoor, iedere veertien dagen (de even 
weken) worden er ongeveer 200 kg grondstofen 
hier op het plein gebracht. Ook van achter uit de 
wijk komen ze spullen brengen. Westenholte is 
trouw in het afval scheiden.”
Weer wat geleerd. En hopelijk U als lezer ook.

Zweeder.
RED: meer informatie over deze wagen:  www.
zwollezonderafval.nl/gripwagen 

Februari
wo 20 9.45 VakantieBijbelClub           Stinskerk
vr 22  Oud papier
za 23  Start carnavalsactiviteiten
ma 25 19:30 Accordeonvereniging     Westenhage
  Kunst en Vermaak
Maart
vr 1 15.00 Kookworkshop YMCA         Westenhage
za 2  Carnavalsoptocht
ma 4    19.30 Klaverjassen           Het Anker
za 9  Open Dag tc WVF          Tennispark WVF
za 16 14.30 Stinskracht High Tea     Westenhage
zo 17 10:00 StinscontaKtdienst           Stinskerk
ma 18   19.30 Klaverjassen           Het Anker
vr 22  Oud papier
vr 22 20.30 Bingo WVF              De WeideSteen
do 28 19:00 Koor: Rock-Out-Loud     Westenhage

April
vr 12 en za 13 Toneelvoorstelling          Het Anker



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


