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Ledenvergadering 

wijkvereniging 

Breien in WestenhagePaas-eieren zoeken



             Slimmer rijden begint bij ... 

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

Bert Wieten
Autobedrijf

Renault Captur   

0.9 TCe € 13.845,-
- geen import - navigatie - 38.042 km  

  Alles voor 1 prijs p/mnd

Alleen nog maar tanken!

Hyundai ix20  

1.4i Go! € 17.945,-
- geen import - hoge instap - navigatie
- 35.654 km 

Bwj. 
2015

- 35.654 km - 35.654 km 
Bwj. 

2017

Peugeot 108   Private Lease voor € 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
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Maart is traditioneel een maand die zijn staart roert en 
dat hebben we allemaal goed kunnen merken. 

Voor de verenigingen en instellingen maakt dat niets uit; 
zij zijn niet afhankelijk van het weer en organiseren zelf 
hun activiteiten en daarover kunt u voldoende lezen in 
deze uitgave van de Stins. 

Regelmatig horen we dat dit blad goed ontvangen wordt 
en daar zijn we natuurlijk blij mee  en daar doen we het 
ook voor. Dit gratis blad, aangeboden door de 
wijkvereniging WVF, voor iedere wijkbewoner wordt 
mogelijk gemaakt door de advertenties. Gelukkig hebben 
we daaraan geen gebrek; het aanbod overtreft de 
mogelijkheden. 
Dat Westenholte een prettige wijk is om in te wonen 
bewijzen de verhalen in dit blad.  Met en voor elkaar is 
het motto; een dorp in de stad en samen maken we de 
wijk. Zie vooral ook het verhaal van een nieuwe bewoner 
achterin. 

Hiernaast vindt u de inhoudsopgave en informatie van 
de redactie en bezorging van de Stins. Vanuit de 
wijkvereniging WVF krijgt u informatie over de 
ledenadministratie en de jaarvergadering .  
En ………gaat het Anker binnenkort  in een klooster 
veranderen?????
Ook  leest u over de  kinderactiviteiten met Pasen en  
Jeugdland  in de zomer. Meer hulp  daarbij is nodig. Ook 
Stinskracht en het Petuniaplein komen aan bod. 

Bijzonder in onze wijk is toch de aandacht voor de 
senioren in Westenhage: de uitjes, de activiteiten en de 
muzikale optredens. Ook het Stinspark en de 
geschiedenis van het park komt ruimschoots aan bod. 

En daarnaast nog heel veel  leuke verhalen over onze 
wijk. 

We wensen u veel leesplezier. 
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Algemene Jaarvergadering

van de wijkvereniging 

 

Het bestuur van wijkvereniging WVF nodigt u graag 
uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. 
Dit jaar vindt de ledenvergadering plaats op 

woensdag 17 april 2019 om 20.00 uur, 

in Het Anker. 

De agenda omvat het volgende: 

1. Opening
2. Verslag ALV 2018
3. Mededelingen
4. Jaarverslagen van de werkgroepen
5. Financieel jaarverslag
6. Verslag kascommissie / benoeming
 nieuwe kascommissie
7. Samenstelling bestuur
 De voorzitter, Luut Kroes, is aftredend.
 Voor hem is helaas nog geen vervanging
 gevonden. 
8. Rondvraag
9. Sluiting 

Pauze 

10. We Energy Game
 Zwolle heeft een opdracht voor de 
energietransitie. Het zou kunnen dat de wijken hier 
ook hun aandeel in zullen moeten leveren.
Het We Energy Game biedt inzicht over hoe wij om 
kunnen gaan met deze vraag en het biedt een 
mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan 
over de energietransitie en wat dit voor onze 
woonomgeving betekent. 
Voor meer informatie: www.we-energy.eu.

De vergaderstukken kunnen worden opgevraagd 
bij de secretaris Linda Bosselaar, 
secretaris@wijkverenigingwvf.nl  

Van de ledenadministratie

Eind maart zijn de ledenkaarten van de 
wijkvereniging WVF rondgebracht. Een rode kaart 
voor huishoudens die 10 Euro of meer betalen. Dat 
zijn vooral gezinnen met kinderen, maar soms ook 
gulle gevers met een warm hart voor de 
wijkvereniging: dank daarvoor.  

Voor huishoudens zonder kinderen is er de roze 
kaart.  

De ledenkaart is van belang bij deelname aan 
allerlei activiteiten van de wijkvereniging, voor 
Jeugdland en Huttendorp bijvoorbeeld geeft deze 
kaart korting op de inschrijving en bij de 
toneelvoorstelling op 12 en 13 april ontvang je een 
consumptiemunt. 

Je bent lid als je een machtigingsformulier voor de 
jaarlijkse automatische incasso hebt ondertekend 
en ingeleverd bij de penningmeester. Dan kan 
jaarlijks de contributie worden geïnd. Dit jaar zal 
dat eind april/begin mei zijn. Een kleine groep 
trouwe leden maakt zelf jaarlijks zijn contributie 
over op het bankrekeningnummer van de 
wijkvereniging. 

Aan mensen die lid willen worden vragen we het 
machtigingsformulier te gebruiken. Dit formulier is 
te vinden op www.wijkverenigingwvf.nl bovenin 
onder het kopje “algemeen”, dan naar lid worden en 
daar het formulier downloaden of naar www.
stinskracht.nl bovenin naar het kopje “over 
Westenholte” dan naar wijkvereniging WVF en naar 
lid worden in de oranje balk om het formulier te 
downloaden. 
 

Twijfel je of je lid bent? Heb je begin april nog geen 
ledenkaart ontvangen? Ben je verhuisd, heb je een 
ander bankrekeningnummer of wil je je 
lidmaatschap opzeggen? Of heb je een andere 
vraag over de ledenadministratie van 
wijkvereniging WVF, mail dan naar 
penningmeester@wijkverenigingwvf.nl 
en je krijgt zo snel mogelijk antwoord.  

Bregje van de Lisdonk, penningmeester 
wijkvereniging WVF 
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Toneel in het klooster
We zijn er als toneelgroep “de Voorst” helemaal 
klaar voor en we verheugen ons er heel erg op om 
op vrijdag 12 en zaterdag 13 april (dat is al binnen 
zo’n twee weken!) om 20.00u het blijspel Zonde 
van de Zusters in ons wijkcentrum Het Anker te 
spelen. We zetten nog even de laatste puntjes op 
de i. De laatste hand wordt gelegd aan het decor en 
de spanning begint toe te nemen. We gaan u een 
avond meenemen naar Klooster Parc. Dit 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 zicht 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. Grote en minder grote akkeietjes en bezorgen 
Moeder Overste hoofdbrekens. 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 allemaal niet 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 te koop bij Bloemenhuis Gerbera en 
de servicebalie van de Jumbo op het Petuniaplein 
en bij wijkcentrum Het Anker aan de Voorsterweg.

Nog makkelijker is het natuurlijk om uw kaarten 
online te bestellen 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

We hopen u een fantastische avond te mogen 
bezorgen.
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"Van Voorst tot verder"

Een plek wordt levend door het verhaal van die plek

Waar 600 jaar geleden het grootste kasteel van 
Overijssel stond en kasteelheer Ridder van Voorst 
tot Voorst de scepter zwaaide over dit kasteel en 
zijn omgeving staat nu al die tijd een onbebouwd 
park. Honden worden uitgelaten, ’s zomers wordt 
het gebruikt voor zomerspelen voor kinderen, een 
(tijdelijk?) verlaten dierenweide. Een houten 
speelkasteel van de wijkvereniging WVF herinnert 
aan de historie van dit park en dat is het dan.
Het is een plaats die schreeuwt om een 
herinrichting.
Al eerder is een inventarisatie gedaan met 
omwonenden en scholen om plannen. Deze 
plannen waren prima en uitgewerkt, maar er was 
onvoldoende rekening gehouden met de 
geschiedenis van het park.
Daarvoor is een nieuwe plan opgezet wat vraagt om 
veel inzet en heel veel inanciële middelen. 
Daarvoor is een stichting in het leven geroepen met 
de geweldige naam  “Van Voorst tot verder” waarbij 
de wijkvereniging opdrachtgever is. 
De stichting heeft in samenspraak met de 
gemeente Zwolle, de rijksdienst cultureel erfgoed 
en de provincie de landschapsarchitect Strootman 
en kunstenaar Paul de Kort gevraagd een nieuw 
ontwerp te maken. 
Een ontwerp dat er voor zorgt dat na herinrichting 
dit niet een gewoon park zal zijn zoals je ze overal 
kunt vinden, maar een park met een sterke 
verwijzing naar de geschiedenis.

Een park dat gebruikt wordt voor sport, spel 
recreatie en educatie. Maar vooral een park dat niet 
los gezien kan worden van zijn geschiedenis. 
De planning is dat de het omvangrijke proces van 
de ontwerpfase in juni klaar is en na inspraak en 
advies verwachten we volgende zomer een 
deinitief ontwerp te hebben waarmee we aan de 
slag kunnen. 
En vergeet dus niet de “Ridder van Voorst tot Voorst 
leeft voort in Westenholte”.

Een mooi voorbeeld van Stinskracht

De website Stinskracht.nl probeert vraag en 
aanbod en informatie bij iedereen onder de 
aandacht te brengen. Veel verenigingen, clubjes 
en vriendengroepen zijn er op de site te vinden. 
Ook informatie van de gemeente, sociaal 
wijkteam, Icare en vele andere organisaties. Het is 
halen en brengen van informatie en van vraag en 
aanbod. 

Naast de website zijn medewerkers van 
Stinskracht op vrijdagmorgen van 9 tot 12 in 
levende lijve te vinden in het gebouw van 
Jobpoint. Daar kijken zij naar de binnengekomen 
vragen per mail, of telefoon en proberen zij 
vrijwilligers te koppelen aan de vrager.  Kan 
iemand helpen mijn bed te versjouwen? Kan 
iemand mijn vrouw gezelschap houden als ik 
ergens naar toe moet? Wie kan er helpen met 
boodschappen? Wie kan een schilderijtje 
ophangen?  

Dit voorjaar kwam er ook een vraag of er iemand 
een tuinbankje kon opknappen, dat was wel 
nodig:

In de lijst vonden wij iemand die dat wel wilde 
doen. En dat uitzonderlijke resultaat willen we u 
niet onthouden:

Fijn zulke vrijwilligers en wat goed dat de vraag 
gesteld is. En dat allemaal binnen onze mooie 
wijk. Interesse om vrijwilliger te worden voor en 
bij Stinskracht? Geef het door: 
contact@ stinskracht.nl

Namens het Stinskrachtteam, Bregje
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Zaterdag 6 april: Paaseieren zoeken

Op zaterdagmiddag 6 april verstoppen we 
paaseieren op de kinderboerderij in het Stinspark, 
Kom jij ze zoeken? Trek je paashaaspak aan (als je 
die hebt), neem je paaseierenmandje mee en ga op 
zoek naar het gouden ei. We doen twee rondes: 
13.00 uur: paaseieren zoeken voor de kleintjes t/m 
5 jaar. 
13.30 uur: paaseieren zoeken voor de grotere kids 
vanaf 6 jaar. 
Ook kan je een paashaasmakserknutselen en zijn er 
lammetjes en konijntjes om mee te knufelen. En 

de paashaas trakteert op iets lekkers. 
De kosten zijn €0,50 voor WVF-leden en €1,00 
voor niet-leden. Dus vergeet je ledenkaart niet. 

Vrijwilligers gezocht 
We kunnen het niet vaak genoeg roepen dus doen 
we het nog maar een keer: Westenholte Kids zoekt 
vrijwilligers die het leuk vinden om te helpen bij 
het organiseren van kinderactiviteiten. Meer 
weten? Stuur ons een berichtje via Facebook of 
mail naar hallo@westenholtekids.nl.

Jolanda Vos
werkgroep Westenholte Kids wijkvereniging WVF



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 
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3 mei: Westenholte Run

De wijkvereniging WVF en de Warmlopers 
organiseren in samenwerking met Run2Day Zwolle 
en voetbalvereniging WVF de Westenholte Run.
Schrijf je nu in voor deze mooie loop door het 
buitengebied van Westenholte!

Het inschrijfgeld van deze run gaat volledig naar de 
drie goede doelen, waarvoor de Warmlopers zich dit 
jaar inzetten. Deze doelen zijn:
Stichting Present Zwolle (het project: Buurten met 
Boodschappen) www.stichtingpresent.nl
Stichting 4 Gambia www.4gambia.nl
Stichting Geef voor Gambia www.geefvoorgambia.nl
Start en inish bij Sportpark de Weidesteen,
Sti nsweg 15 Zwolle (Westenholte)
Kom zoveel mogelijk met de iets. Als je met
de auto komt is parkeren gratis.
Kleed-en douchegelegenheid zijn aanwezig.
Voorinschrijven kan tot 2 mei a.s. via 
www.inschrijven.nl
Na-inschrijven mogelijk op sportpark "de 
Weidesteen" tot 30 minuten voor de start.

Paaseitjesactie en algemene 

ledenvergadering

Evenals vorig jaar houdt  SV Avanti een paas-
eitjesactie. De leden gaan  langs de deur om zoveel
mogelijk zakjes chocolade paaseitjes te verkopen. 
Van de opbrengst worden  o.a. nieuwe materialen 
gekocht. 
Op donderdag 18 april 2019 om 20.00 uur houdt 
Sportvereniging Avanti de algemene 
ledenvergadering in de Stinskerk. Leden en ouders/
verzorgers van leden zijn van harte welkom om 
hierbij aanwezig te zijn. 
SV Avanti bestaat sinds 1959 en biedt momenteel 
zowel voor de jeugd als de volwassenen  diverse 
activiteiten: turnen, dans, yoga, pilates, steps en 
loorit (55+). Het is mogelijk een proeles 
vrijblijvend mee te doen alvorens lid te worden.  
De lessen zijn (op Jazzdance na) in het Anker: 
Voorsterweg 36. Voor sommige groepen is een 
wachtlijst.  Kijk voor meer informatie en het 
volledige lesaanbod: www.avantizwolle.nl en 
facebook.com/avantizwolle 

TC WVF: sfeer en ambitie

6 april t/m 1 juni KNLTB Voorjaars-
competitie
1 t/m 4 mei Westenholte open jeugdtoernooi
Elke dinsdagavond vanaf 19:00 Tossavond 15+
Elke woensdagmorgen vanaf 10:00 Tossmorgen 
dames 60+
Elke donderdagmorgen vanaf 10:00 Tossmorgen 
heren 60+

Zaterdag 6 april begint de KNLTB 
Voorjaarscompetitie. TC WVF doet mee met 11 
teams die spelen op donderdagavond, 
vrijdagavond, zaterdag en zondag. Opvallend is 
dat er steeds meer leden gaan tennissen op de 
vrijdagavond. Inmiddels doen 7 van de 11 teams 
mee aan de populaire vrijdagavond-competitie 
waar 4 dubbels worden gespeeld vanaf 19:00 
uur. Op zaterdag debuteert het 1e  herenteam in 
de hoogste klasse in Overijssel en op zondag 
komen de 2 jeugdteams in actie. In de 
meivakantie organiseert TC WVF voor de 
thuisblijvers een open jeugdtoernooi voor 
kinderen van 6 t/m 17 jaar.

Interesse om te sporten bij TC WVF? Meld je aan 
via onze website www.tcwvf.nl



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





 

 

 

Elke dinsdag 

Line-dance 

Aanvang 19.30 uur 

_________ 

 

Toneelvoorstelling 

10 april (voor senioren), aanvang 19.30 uur 

12 en 13 april, aanvang 20.00 uur 

_________ 

 

_________ 

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

1, 15 en 24 april 

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.   

1, 15 en 24 april 

Seniorenbingo 

Aanvang 14.30 uur 

_________ 

 

Elke maandag en vrijdag 

Salsa-dansen 

Aanvang 19.30 uur 

 

5 april en 3 mei 

Bingo-avond 

Aanvang 19.30 uur 
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Activiteiten in Westenhage

Van de ene activiteit naar de andere. Iedereen 
inspireert en activeert elkaar.
Onlangs is er door bewoners m.b.v. een kleine 
bijdrage van de vrienden van WEW een breiclubje 
opgericht. Iedere week komen veel dames bij elkaar 
om gezellig te breien.
Onderstaand een 
foto van de eerste 
wol die aangeschaft
is. Naast dit initiatief 
wordt er regelmatig
gekookt, wordt er
gekoersbald,
komt er een 
wensboom, gaan
we binnenkort 
met de bus op reis
en hebben we 
iedere maand
optredens.

Optredens in maart en april

Op donderdagavond 28 maart treedt het koor Rock 
oud Loud op in de ontmoetingsruimte van 
Westenhage. Aanvang 19.00 uur en zoals gebruikelijk 
is de toegang, de koie en de hapjes gratis. Rock oud 
Loud is een Zwols koor en bestaat uit vitale 60-ers en 
70-ers. Ze zingen bekende popsongs uit de jaren 60, 
70 en 80 van de vorige eeuw.
Het belooft weer een hele gezellige avond te worden.
We verwachten, net als de vorige keren, weer veel 
publiek
Op maandag 29 april treedt het gezellige 
smartlappenkoor  “Vluchten kan niet meer” op 
en met hun repertoire kan 
die avond niet stuk.
Ook hier geldt weer dat  
alles gratis is. Het wordt 
weer  heel gezellig en druk. 
Dus …… kom op tijd!!!

Rabobankclubkasactie

De Rabobankclubkasactie is nog open tot en met 
zondag 31 maart. Alle rekeninghouders van de 
Rabobank kunnen hun stem uitbrengen via de link in 
de mail van de Rabobank. U kunt 2 stemmen op ons 
uitbrengen en 3 op andere goede doelen.
Vorig jaar hebben wij een link bedrag opgehaald en 
daar hopen we weer op.

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. 

Beste bewoners,
Wijz Welzijn is in Westenhage gestart met een 
nieuwe activiteit op maandag ochtend van 10.00 
tot 11.30 uur in het petit restaurant .

WAT IS KOERSBAL?
Koersbal is een balspel dat sterk lijkt op jeu-de-
boules, maar in tegenstelling tot bij jeu-de-
boules wordt gerold met grotere ballen, die 
bovendien een afwijking naar links of rechts 
hebben. Daardoor is het voor een speler 
belangrijk om voor het rollen goed na te denken 
over de koers die de bal zal gaan volgen om 
uiteindelijk zo dicht mogelijk bij het witte (het 
doelballetje) te komen. Koersbal wordt meestal 
binnen gespeeld op een mat van 8 x 2 meter, 
waarbij twee teams van twee personen het tegen 
elkaar opnemen. Het ene team speelt met vier 
zwarte ballen, het andere met een andere kleur 
ballen. De afwijking van de ballen maakt koersbal 
een uitdagend spel, dat in het begin nog als best 
lastig zal worden ervaren. Gelukkig leren de 
meeste mensen snel en ontstaat een spannende 
strijd om zo dicht mogelijk bij het doel te komen.
Wilt u eens een gratis proefochtend mee doen 
dan bent u van harte welkom. Voor overige 
vragen kunt u contact opnemen met :
Wijz/Welzijn tel: 038-8515700 of mailen naar 
bewegen@wijz.ni 

De kosten zijn 22.50 euro voor een half jaar.               



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

Uw

Advertentie

Hier?

Vraag naar de mogelijkheden stins@

wijkverenigingwvf.nl
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Stinskerk

Op zondagavond 7 april
 wordt er weer een 
Johannes de Heer 
zangdienst gehouden 
in de Stinskerk. Deze 
dienst begint om 19.00 
uur. Een uur lang mooie en bekende liederen zingen 
uit de bekende Johannes de Heer zangbundel. De 
pastoraal medewerker van de Stinskerk, Lida 
Brugmans zal, tussen het zingen door, een korte 
overdenking verzorgen.
Snufelmarkt Stinskerk 
Zaterdag 13 april, van 09.00 tot 12.00 uur, houdt de 
ZWO-commissie van de Stinskerk een snufelmarkt, 
waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan het 
lopende project “Bij Bosshardt”. Wij willen, graag met 
uw steun, hieraan ons steentje bijdragen. Er is in de 
kerk tevens gelegenheid om koie of thee met iets 
lekkers te nuttigen. Als u bruikbare spullen voor ons 
heeft, kunt u die op vrijdagmiddag 12 april tussen 
15.00 en 17.00 uur aleveren bij de Stinskerk. Wij 
horen graag van u welke spullen u wilt aanbieden, dit 
kan telefonisch of per mail bij mevr. Lieneke 
Zwakenberg tel: 038-4214895 mail: 
zwo@stinskerk.nl We kunnen dan een inschatting 
maken van wat er te koop wordt aangeboden en zo 
de snufelmarkt inrichten. Vriendelijk verzoek 
om geen stoelen, kasten, wandmeubels, tv’s en 
knufels aan te bieden.
Vespers in de Stinskerk 
In de week voor Pasen – 15 april tot en met 20 april – 
is er elke avond om 19.30 uur een vesper in de 
Stinskerk. Tijdens de vespers wordt er gezongen, uit 
het lijdendsevangelie gelezen en zijn er ook 
stiltemomenten. Op Goede Vrijdag is er om 19.30 uur 
een kerkdienst, waarin het Heilig Avondmaal wordt 
gevierd.
Op Eerste Paasdag om 09.30 uur is er een feestelijke 
ochtenddienst omdat Jezus Christus waarlijk is 
opgestaan. U bent van harte welkom in alle vieringen.
De diensten op zondagochtend in de Stinskerk 
beginnen i.v.m. de zomertijd weer om 09.30 uur, 
alleen op 31 maart begint de dienst om 10.00 uur.

De avondontmoetingsdiensten in het Grand Café in 
Westenhage vinden iedere zondag plaats. Let op: de 
diensten op 7 en 21 april vervallen. 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.

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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Wat vindt u van de 

inrichting van het 

Petuniaplein?

Op maandag 25 februari was er een 
inloopbijeenkomst  in Café ’t Plein. Onder het 
genot van soep is gesproken over wat men goed 
vindt aan de inrichting van het Petuniaplein en 
wat er beter kan. U kunt tot 5 april op deze link 
https://www.zwolle.nl/inrichting-petuniaplein
aangeven hoe u het plein beleeft.

Wat gaan we doen?
Het plein gaan we verfraaien. Dat doen we met 
eenvoudige oplossingen. Dat kunnen
bankjes en planten zijn of nieuwe opritten naar 
de parkeerplaatsen, maar misschien heeft u
wel betere ideeën. We gaan geen grote ingrepen 
doen en het winkelaanbod blijft hetzelfde, maar 
we gaan de openbare ruimte wel aantrekkelijker 
maken.

Doet u mee?
Geef uw ervaringen, ideeën en wensen door. Alle 
haalbare ideeën van bewoners, winkeliers en 
marktkooplui verwerkt de ontwerper in een 
maatregelenpakket. Hiermee gaat een
klankbordgroep aan de slag. U kunt zich op de 
website hiervoor opgeven. De klankbordgroep 
komt in april 2019 bij elkaar, bespreekt de 
mogelijke maatregelen en bepaalt in overleg met 
de gemeente de nieuwe inrichting van het 
Petuniaplein.

De werkzaamheden voor de herinrichting van 
het plein starten in september 2019.



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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Home-Start
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.
Voor meer informatie: www.home-start.nl of bel 
Zwanet Hamhuis, coördinator 
Home-Start (038) 851 57 00

Beweegmaand
De maand april is de Gratis Beweegmaand in 
Westenhage  Wilt u meer aan bewegen doen, maar 
weet u niet wat. Doe dan tijdens de maand april gratis 
mee met Koersbal of Fitgym.
Koersbal 
Koersbal wordt gespeeld Afgeplatte ballen worden op 
speciale matten (8 meter) naar een klein balletje 
gerold. De ballen zijn aan één kant wat zwaarder, 
hierdoor ontstaat er bij het rollen een afwijkende 
curve. Koersbal Westenhage Ma. 09.30-11.00 uur.
Fitgym
Van gymnastiekoefeningen tot het bewegen op 
muziek en het uitvoeren van diverse 
bewegingsvormen met bekende sportmaterialen. De 
oefeningen worden aangepast naar de mogelijkheid 
van de groep. Zo is er een aantal groepen die veel 
oefeningen op de stoel doet, maar ook naast en rond 
om de stoel. Fitgym groepen Westenhage di. 
09.45-10.45  en 15.15-16.15 uur.Na de lessen is er 
tijd voor een gezellig kopje koie of thee. Meer info.: 
bel naar: 
(038) 851 57 00 of mail naar: info@wijz.nu

Buurtrestaurant de Streek
Voor de senioren in de wijk Stadshagen organiseert 
WijZ elke derde vrijdag van de maand buurt-
restaurant De Streek. U krijgt een driegangenmenu 
voor €8,50. Bij de receptie in het cultuurhuis ligt een 
inschrijlijst. Ook kunt u naar het cultuurhuis bellen 
om u aan te melden. Het telefoonnummer van het 
cultuurhuis is (038) 851 57 60. U bent van harte 
welkom! 

Open Huis en Lentemarkt Ridder 

Jorisschool 
18 mei 
van 10 tot 13.00 uur. 
Korianderplein 8-10, 
8042 HM Zwolle

Wij zijn bezig met het 
realiseren van een Groen
Plein bij onze school. 
Daarom houden wij een 
Lentemarkt en Open 
Huis. We willen mensen 
uit de wijk graag de 
mogelijkheid geven om 
de oude Ridderspoor in z'n nieuwe jasje te komen 
bekijken en te genieten van verschillende 
verkoopkraampjes.De opbrengst van de  
Lentemarkt is voor het Groene Plein. Dat plein 
willen we openstellen voor de hele wijk en zal 
aansluiten bij het park.

Lotenverkopers gezocht

Iets goeds doen voor een ander? Help de jarige 
Zonnebloem een paar uurtjes met het verkopen 
van loten! 
Dit jaar bestaat De Zonnebloem 70 jaar. En ook dit 
jaar organiseren we de Zonnebloemloterij. Om 
zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede 
doel, is Zonnebloemafdeling Westenholte – 
Spoolde op zoek naar enthousiaste lotenverkopers. 
Met de opbrengst organiseert de Zonnebloem in 
Westenholte gezellige activiteiten en leuke 
uitstapjes voor mensen met een lichamelijke 
beperking die er niet zelfstandig op uit kunnen. 
Velen van hen zijn vaker thuis dan hen lief is. Van 
11 april 2019 tot 30-08-2019 staat de verkoop in 
Westenholte/Spoolde gepland.  
Iedereen die 3 uurtjes tijd over heeft en die het 
belangrijk vindt dat mensen met een handicap, 
jong en oud, volop van het leven kunnen genieten, 
kan zich opgeven bij Dinie Wevers, 
telefoonnummer: 038-4224573. We kunnen alle 
hulp goed gebruiken. 



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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100 jaar Excelsior

In december 2020 viert Muziekvereniging Excelsior 
Westenholte haar 100-jarig bestaan. U zult daar het 
hele volgende jaar wat van merken! Een voor dit 
jubileumjaar ingestelde historische commissie gaat 
de geschiedenis van de eeuweling in beeld brengen. 
De commissie wil niet alleen putten uit de 
bestuursstukken van de vereniging maar doet graag 
een beroep op u.
 Hebt u historisch en bruikbaar (beeld)materiaal 
meld dit via historie@excelsior-westenholte.nl. 
Hierbij kunt u denken aan oude aiches, 
programma’s van concerten, foto’s, dia’s of ilms/
video’s. Of misschien bent u in het bezit van tastbare 
herinneringen, zoals vroegere uniformen van blazers, 
drummers, majorettes en minirettes. Laat het ons 
weten. Wij nemen te allen tijde contact met u op.

Voor-aankondiging:
Op zaterdag 8 juni is er in Het Anker het 
IJsselJEUGDfestival

Oud papier-inzameling
De opbrengst van het oud papier blijft voor Excelsior 
een belangrijke inkomstenbron. Op de vrijdagen 
19 april en 17 mei 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.

Oproep (Woon)boerderijen in 

Westenholte, Spoolde en Frankhuis
 
Ik, Thomas Kamphuis, woon in Westenholte en 
ben nieuwsgierig naar een speciiek stuk 
geschiedenis van Westenholte, Spoolde en 
(Oud) Frankhuis. Her en der staan nog 
oorspronkelijke (zeg: gebouwd voor 1930) 
(woon)boerderijen. De één in perfecte staat, 
soms een enkele in meer vervallen/ruïne staat. 

Ik ben benieuwd wie de huidige (dan wel: 
laatst bekende) bewoners zijn van deze (woon) 
boerderijen en wil, door de verhalen van de 
bewoners te beschrijven, meer te weten komen 
over de geschiedenis van deze boerderijen. 

In woord, en als het kan ook beeld. Foto's die 
het (oude) interieur laten zien, foto's welke de 
omgeving laten zien in vroeger tijden. Met 
name ben ik benieuwd naar bewoners welke al 
een groot deel van hun leven deze boerderij 
bewonen. 
Hiermee wil ik dit stuk heden maar ook 
geschiedenis vast leggen. Bij voldoende reactie 
en informatie, overweeg ik er een boek van uit 
te brengen, in eigen beheer, zodat ook voor 
toekomstige generaties deze verhalen en 
geschiedenis bewaard blijven.

Contact emailadres: tom.kamphuis@casema.nl

Ik hoop uw verhaal te mogen vernemen. 



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
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

Maart
do 28 19:00 Koor: Rock-Out-Loud     Westenhage

April
vr 5 19:30 Bingo            Het Anker
za 6 13:30 Paaseieren zoeken        Stinsweide
za 6 20:00 Excelsior en Gé Reinders      De Spiegel
wo 10 14:00 Verkoop Paspoorten 
  Jeugdland/Huttendorp    Petuniaplein
vr 12 20:00 Toneelvoorstelling          Het Anker
za 13 20:00 Toneelvoorstelling          Het Anker
wo 17 20:00 ALV wijkvereniging WVF         Het Anker
vr 19 20:30 Paasbingo       Weidesteen
vr 19 08:00 oud papier ophalen
ma 29 15:00 smartlappenkoor     Westenhage

mei
vr 3 18:30 WestenholteRun      Weidesteen
vr  3 19:30 Bingo            Het Anker

Kennismaking

Ik woon inmiddels een half jaar in Westenholte. 
Heerlijk wonen hier, snel in het buitengebied en 
snel in de binnenstad. En een actief 
verenigingsleven. Ik woonde hiervoor in een andere 
wijk van Zwolle, ook met plezier trouwens, maar 
Westenholte trok me aan. Dat dorpse karakter, met 
eigen winkels en een marktje, waar de groenteboer 
je na een paar weken al kent en je bestelling bijna 
uit zijn hoofd weet. 
Tot mijn verbazing ontving ik in februari een 
persoonlijke uitnodiging van de wijkvereniging. Ik 
werd uitgenodigd voor een High Tea in Westenhage 
om kennis te maken met de wijkvereniging en 
andere bewoners. Het leek me een goede 
gelegenheid om nog vertrouwder te raken met de 
wijk. 
Het was voor het eerst dat ik in Westenhage 
binnenstapte. Dat doe je anders ook niet zo snel als 
dertiger. Maar enkele dames en heren van de 
wijkvereniging heetten me welkom en maakten 
met mij en de andere nieuwkomers een praatje. Er 
was zelfs een jarige, die ondanks dat feit toch naar 
deze middag kwam. Er ontstonden leuke 
gesprekken over hardlopen, wandelen langs de 
IJssel, verenigingen, huttendorp, toneel, winkels 
etc. En het debacle van het treinstation. Tussendoor 
werd er verteld over de wijkvereniging en de 
buurthulp Stinskracht. Ik heb me meteen 
aangemeld: ik wil best wat voor anderen in de wijk 
betekenen. Ook de nieuwe inrichting van het 
Stinspark trok me aan. Misschien kan ik daar ook 
wat in meedenken. Tussendoor (het is immers een 
high tea) waren er lekkere hapjes, zoet en hartig. 
Heerlijk en prima verzorgd allemaal
Er werd ook een leuke, grappige en speelse quiz 
gehouden. Wie weet er al wat van Westenholte? Er 
valt voor mij nog het nodige te ontdekken. Al snel 
merkte ik  bijvoorbeeld dat alle straten hier weg 
heten. Dus de Korenbloemstraat ligt in Assendorp 
en de Korenbloemweg in Westenholte. En dat de 
inwoners hier nog steeds spreken van het oude 
Anker, dat al vier jaar geleden afgebroken is. Het 
blijft een dorp.
Ik dank de wijkvereniging voor de uitnodiging en 
het hartelijke onthaal. Een  leuke persoonlijke 
manier van kennismaken. 

En ik vind het ijn om voor 1 keer de naam van een 
illustere Westenholtenaar te mogen gebruiken om 
mijn ervaring op te schrijven. 
                                                                             Zweeder
           

                                  High Tea voor nieuwe inwoners



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 mw. Y.Oosterlaar    06 83 16 49 02 secretaris@voorsterslag.nl
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


