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StinsKracht nieuws
Verantwoording
goedgekeurd: Bijdrage OranjeFonds
definitief toegekend!
Kort nadat we in het najaar van 2015
met ons burenhulp-initiatief StinsKracht
waren begonnen en we in januari ons
online dorpsplein StinsKracht.nl hadden
gelanceerd, konden we trots melden
dat het OranjeFonds een toezegging
had gedaan van € 20.000,- voor ons
initiatief!
Een mooie opsteker, maar er moest
nog veel werk voor verzet worden. In
de anderhalf jaar daarna zijn we als
organisatie druk bezig geweest om ons
initiatief verder uit te bouwen. Om de
subsidiegelden ook daadwerkelijk te
kunnen ontvangen, was ook een goede
verantwoording van de gemaakte
kosten, inclusief accountantsverklaring,
noodzakelijk. De afgelopen tijd is
de werkgroep StinsKracht en in het
bijzonder Bregje van de Lisdonk
(penningmeester Wijkvereniging WVF)
hier druk mee geweest, in goede
samenwerking met accountant Barry
Mooibroek van ACMO accountants en
belastingadviseurs.
Het resultaat mag er zijn, want begin
deze maand kregen we bericht dat de
verantwoording door het OranjeFonds
is goedgekeurd en dat de bijdrage
definitief is toegekend! We hebben €
5000,- ontvangen uit het Overijssels
Naoberschapsfonds (een provinciaal
fonds speciaal voor maatschappelijke
initiatieven,
beheerd
door
het
OranjeFonds) en € 15.000,- rechtstreeks
van het OranjeFonds. De werkgroep
2

StinsKracht
is
penningmeester
Bregje en accountant Mooibroek zeer
erkentelijk voor het door hen verzette
werk en het resultaat dat dat opgeleverd
heeft!

Wist u dat....?
... al bijna 200 mensen een profiel
hebben op ons online dorpsplein
Stinskracht.nl?
... zij wekelijks al het wijknieuws
en de agenda in hun mailbox
ontvangen?
... al meer dan 50 organisaties,
verenigingen en bedrijven een
eigen pagina hebben op ons online
dorpsplein?
... ons wijkblad ook online te lezen /
door te bladeren is op Stinskracht.
nl?
... u de online agenda ook op uw
smartphone of tablet kunt bekijken
via www.stinskracht.nl/agenda?
We zien u graag, ook op ons online
dorpsplein www. StinsKracht.nl!
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Vertrouwenspersoon voor WVF.
In overleg met het bestuur
van de Wijkvereniging ben ik, Joke
van Eersel, aangesteld binnen de
Wijkvereniging als vertrouwenspersoon
voor ongewenste omgangsvormen.
Voor het gemak kort ik het in de rest van
het stukje af met vp.
Wat is een vp en wat doet (in mijn geval)
zij. En ook belangrijk : wat doet zij niet.
Kort gesteld kun je bij mij als vp
terecht als je last hebt van één van
de volgende zaken : je wordt
gepest,
gediscrimineerd,
geïntimideerd
(verbaal
of seksueel), iemand is
agressief tegen je of
gebruikt geweld tegen je.
Jij bepaalt wat kwetsend
is voor jou en jij bepaalt
wie er over jouw grens is
gegaan.
Hoe ga ik als vp te werk?
Ik bied een luisterend oor
en geef je alle ruimte voor
je verhaal en emotie. Alles blijft
vertrouwelijk, tenzij het gaat om een
ernstig strafbaar feit waardoor ik in
gewetensnood kan komen. Ik sta naast
jou maar ik neem het probleem niet van
jou over. Jij hebt de regie. Ik inventariseer
wat voor jou belangrijk is als het gaat
om hoe nu verder in deze situatie en
bespreek met jou de “mogelijkheden”.
Samen worden de voor en nadelen in
kaart gebracht en je wordt geholpen om
een eigen passende keuze te maken.
En…..je mag ook je hart luchten en er
verder niets mee doen!

Het uitgangspunt is dat je plezier
hebt tijdens de activiteiten van de
Wijkvereniging en vooral, dat is eigenlijk
wel het belangrijkste, dat je je ook
VEILIG voelt binnen die activiteit.
Wat ik als vp van WVF niet doe is
zaken aanpakken die niets met de
Wijkvereniging te maken hebben.
Ik ben geen advocaat en ook geen
mediator. Ik ben er echt alleen voor
buurtgenoten die last hebben van
ongewenste omgangsvormen binnen
de Wijkvereniging als pesten,
discriminatie,
intimidatie,
seksuele
intimidatie,
agressie en geweld.
Om mijzelf nog verder
even voor te stellen
het volgende. Ik woon
nu iets meer dan 2 jaar
in Westenholte aan de
Ridder Zwederlaan en ik
heb het er ontzettend naar
mijn zin. Sommigen kennen
mij misschien omdat ik ook
actief ben als buurtbemiddelaar bij
StinsKracht. In 2010 heb ik de opleiding
voor vp ongewenste omgangsvormen
gevolgd en sindsdien was ik ook als
zodanig werkzaam binnen ProRail waar
ik tot vorig jaar april heb gewerkt.
Kortom : mocht je last hebben of
in de toekomst last krijgen van
één
van
de
bovengenoemde
ongewenste omgangsvormen dan
kun je mij rechtstreeks benaderen op
telefoonnummer 06 37328308.
Joke van Eersel
Vertrouwenspersoon WVF
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Nieuws van de dierenweide
Vanuit de Stinsweide
deze keer verdrietig
nieuws, gelukkig ook
goed nieuws, maar
vooral een dringende oproep aan alle
mensen die de dierenweide een warm
hart toedragen.
Eerst het verdrietige bericht:
Afgelopen maand is onze kat Stins door
een auto aangereden en overleden.
Stins was de afgelopen jaren een vast
gezicht op de dierenweide en in het
Stinspark. Altijd was hij aanwezig als
één van de vrijwilligers kwam voeren.
Verder was Stins een allemansvriend,
die genoot van alle aandacht die hij kreeg
van bezoekers van de dierenweide. We
zullen hem gaan missen!

Dan het goede nieuws:
In de grote weide lopen nu al een
aantal maanden geen dieren meer,
maar daar komt binnenkort verandering
in. De Stinsweide heeft het aanbod
gekregen van Jan Pluim om een aantal
van zijn schapen in de grote weide te
laten grazen. Jan Pluim zorgt zelf voor
de schapen, dus als u iets vreemds
ziet, kunt u hem zelf direct bellen.
Zijn telefoonnummer komt te hangen
op het Infobord bij de ingang van de
dierenweide.
En tot slot een oproep aan alle mensen
die de dierenweide een warm hart
toedragen:
De Stinsweide heeft een ernstig tekort
aan vrijwilligers. Dit komt omdat de
afgelopen maanden een aantal van onze
vrijwilligers om verschillende (goede)
redenen heeft moeten stoppen met het
voeren van de dieren. De dierenweide
beschikt nu (ondanks dat twee nieuwe
enthousiaste vrijwilligers zijn begonnen)
over te weinig vrijwilligers, waardoor
het steeds moeilijker wordt om onze
dieren iedere dag goed te verzorgen.
Ook komen we steeds minder toe aan
andere zaken, zoals het openhouden
van de weide voor bezoekers en het
organiseren van andere (educatieve)
activiteiten.
Het tekort aan vrijwilligers is nijpend,
want zonder nieuwe aanmeldingen
is het zeer de vraag of er tijdens de
zomervakantie voldoende vrijwilligers
zijn die dagelijks voor de dieren kunnen
zorgen. En als er geen dagelijkse
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verzorging voor de dieren meer
mogelijk is, zit er niets anders op dan
de dieren elders onder te brengen en de
dierenweide (definitief!) te sluiten.
Daarom deze dringende oproep!
Kunt u de komende periode (of voor
langere tijd) één of twee uurtjes in de
week of in het weekend meehelpen op
de dierenweide? Of kunt u op een andere
manier meehelpen om de dierenweide
open te houden? Dan horen we graag
van u! De Stinsweide zoekt:
vrijwilligers dierenverzorging; die de
dieren voeren en de dierenverblijven
schoonmaken.
vrijwilligers voor het organiseren van
activiteiten; die zelfstandig activiteiten

verzorgen (o.a. dierendag, eieren
zoeken) of educatieve activiteiten
organiseren in samenwerking met de
scholen in Westenholte.
vrijwilligers die tijdens de openingstijden
van de dierenweide gastvrouw/gastman
willen zijn en dan een oogje in het zeil
houden.
bestuursleden
(o.a.
secretaris,
sponsoring).
Dus vindt u het belangrijk dat de
Stinsweide blijft bestaan! En kunt u
ons helpen? Neem dan contact op via
stinsweide@wijkverenigingwvf.nl of via
de Stinstelefoon: 06 21 67 52 16.

Appeltje Eitje
Debuut optreden 'De
Richel'. Appeltje, eitje!!
Jarenlang zit ik als toeschouwer in Het
Anker te kijken naar het optreden van
onze toneelvereniging in Westenholte.
Elk jaar denk ik dan, ik zou best eens
mee willen spelen. Beetje toneelspelen
zo moeilijk kan het niet zijn. Dussss....
met fris enthousiasme melde ik mij

toch iedereen, althans dat dacht ik, zo
moeilijk kan het niet zijn. Vol goede moed
ging ik de oefenavonden in. Jaaaaa en
toen begon het harde werken, teksten
leren, repeteren, weer teksten leren en
nog eens repeteren. En daar kwamen
de toneeluitspraken nog eens bij. Of
ik voor de rekwisieten kon zorgen, wat
voor ding?! Klinkt misschien behoorlijk
dom, maar wat wist ik er echt niks van.
En dan hadden ze het ook nog over een
souffleurse, ook zo'n woord. Ik voelde
mij af en toe net een konijn die in de
koplampen van een vrachtwagen keek.
En ik maar denken appeltje eitje. Ik

aan op hun oefenavond op woensdag
in Het Anker. Na wat gepraat en een
kennismaking kreeg ik direct een rol.
Of ik een alcoholist met wangedrag
wilde spelen. Nou hallo he dat kan
Stins Juni 2017
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kan jullie vertellen het was echt hard
werken. De regisseuse heeft aardig aan
me moeten sleutelen. Het was toch niet
zo eenvoudig als ik dacht. Dat appeltje
was nog lang geen eitje. Dan krijg je
ook nog het moment van wouwwww,,,,,
wat zijn ze allemaal goed, probeer dat
niveau maar eens te halen. Maar wat
een super leuke club met mensen. Het
was het meer dan waard. Van allen een
helpende hand. Veel werd er gelachen
vooral om de bloopers. Na afloop wat
drinken aan de bar. Veel optredens
hebben we gedaan. Het voelde na
verloop van tijd beetje als familie de
toneelfamilie. Een hele leuke gezellige
ervaring was het en ik hoop ook in het

nieuwe seizoen weer een leuke rol neer
te kunnen zetten samen met deze club
enthousiaste mensen. Zijn er mensen
met acteerambities, ik zeg doen.
Misschien heet het volgende stuk wel
Appeltje,Eitje wie zal het weten.
Met vriendelijke toneelgroeten
Joke Spans eeuuuhhh Bonnie
Wassman

Turntrain(st)ers gezocht
SV Avanti is op zoek
naar train(st)ers voor
gym- en turngroepen
voor kinderen in de leeftijd tussen de 4
en 18 jaar.
We hopen iemand te vinden die:
* Een turnachtergrond heeft
* Die het leuk vindt om met (oudere)
kinderen te werken
* Een opleiding Sport & Bewegen/(C)
alo volgt of heeft gevolgd EN/OF
* In het bezit is van een diploma gericht
op het geven van turnlessen of
gemotiveerd is om deze te behalen.
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Wij bieden trainsters de mogelijkheid
om zich te ontwikkelen door hen deel
te laten nemen aan cursussen.
Onze turnlessen worden gegeven op
dinsdag en vrijdag van 16.00 uur –
20.30 uur in Het Anker aan de rand van
Westenholte. Ben jij of ken jij iemand
die in deze functie is geïnteresseerd,
neem dan contact op met Eva Jansen:
eva@avantizwolle.nl
Kijk voor meer informatie over de
vereniging en het volledige lesaanbod:
www.avantizwolle.nl

Stins Juni 2017

Voorjaarscompetitie bij tc WVF

Na 7 wedstrijden in april en mei zit voor
de 7 seniorenteams van TC WVF de
voorjaarscompetitie erop. In september
en oktober start de najaarscompetitie,
ook weer met 7 wedstrijden, uit en
thuis. In de voorjaarscompetitie is het
de teams uit Westenholte niet gelukt
om een kampioenschap te vieren.
Het
heren-zaterdagteam
eindigde
wel op een mooie 2e plaats achter
kampioen KJLTC uit Kampen. Heren
2 vrijdagavond is gedegradeerd en de
overige teams eindigden keurig in de
middenmoot. Tijdens de competitie
worden alle uitslagen in de enkel en

dubbel bijgehouden en aan het einde
van het seizoen wordt het MVP (Most
Valueable Player) klassement op de
website www.tcwvf.nl gepubliceerd.
Heren:
1. Roy Vels 12 pnt. 2. Dennis Oordt en
Evert Beens 9 pnt. 3. Pascal Lemoine,
Henk van de Kamp en Wim Derks 7 pnt.
Dames.
1. Betsy Bonhof 8 pnt. 2. Wiepkje de
Groot 6 pnt. 3. Marjolein van de Kamp
5 pnt. 4. Karin Klomp 4 pnt. 5. Sylvia
Wellenberg en Angela Flier 3 pnt.

Stinsje
GEVRAAGD: Legpuzzel
Welke
oud
IJC-medewerker
of
nabestaande, kan mij helpen aan de
legpuzzel van de Centrale Harculo,
die in ca. 1975 uitgedeeld is aan alle

werknemers van de “Elektriciteits
Maatschappij IJsselcentrale”.
Bij voorbaat mijn dank,
Peter de Boer, Hondsdrafweg 12,
telefoon: (038) 422 61 14.
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Vrienden van WEW

Het initiatief van Wichert aan het Rot
getiteld: “Niemand achter de geraniums”
is massaal ondersteund.
Het feit dat bewoners van Westenhage
en andere oudere bewoners van
Westenholte en Stadshagen weer achter
de geraniums gestuurd worden, omdat
er geen geld meer beschikbaar is voor
activiteiten heeft veel verontwaardigde
reacties opgeroepen.
Facebook en de Stentor stonden er vol
mee. Het was het gesprek van de dag.
Vervolgens is er spontaan geld gestort,
veel vrijwilligers hebben zich aangemeld,
meerdere artiesten treden gratis op, een
notaris stelt gratis een stichtingsakte
op, een bank sponsort een bijeenkomst
en cateraars stellen gratis hapjes ter
beschikking.
Westenholte heeft weer laten zien dat
het een sociaal hart heeft.
Om er voor te zorgen dat alle initiatieven
ook voor lange termijn gewaarborgd
worden, wordt er een stichting opgericht.
De stichting wordt op 30 juni officieel.
In de stichting nemen de volgende
personen plaats:
Wichert aan het Rot, Henk Adams,
8

Helen Hoekstra en Rob van Tellingen.
Zij zullen het bestuur van de stichting
vormen.
De stichting krijgt als naam: Vrienden
van WEW (Westenhage, Ensemble en
Wendakker)
Een paar data en bijzonderheden.
In juni en juli inloop van 14.30 uur tot
16.30.
30 Juni feestelijke oprichting van de
stichting door Nelleke Vedelaar met
bekendmaking van de financiële
tussenstand.
Rabobank sponsort, er is gratis koffie,
een borreltje en hapje van catering
Elzinga.
De Western Painters treden op.
Inloop 14.00 uur. Aanvang 14.30 uur.
28 Juli. Maandborrel.
Gratis koffie, een borreltje en hapje van
lunchroom Blocks.
Optreden van Leen Ripke.
We nodigen alle bewoners van
Westenhage, Ensemble en Wendakker,
maar ook alle Westenholtenaren uit om
de bijzondere feestelijke bijeenkomst op
30 juni in Westenhage bij te wonen.
Komt allen!!!!
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De Groene Tunnel
De Groene Tunnel in
Westenholte is ook een
enorme zorg voor Zwolle
Groenstad, die zich met
name inzet voor het behoud van bomen.
Als bomenstichting zijn wij het er dan
ook helemaal niet mee eens met hoe de
zaken er nu voor lijken te staan.
Toch is het gecompliceerder dan de
burger kan vermoeden.
Deze stichting pleit wel om onnodige
kap tegen te gaan, zij heeft haar eigen
kapgroep die mede beoordeelt of het
noodzakelijk is of niet en dient soms ook
een zienswijze of bezwaar in tegen een
kapaanvraag.
Het is goed te merken dat de inwoners
van Westenholte zoveel waardering
hebben voor het groen in deze
wijk, maar als eenling weet
je niet altijd goed waar
je met je zorgen heen
moet.
Daar is onder
andere deze
stichting
voor, en als
het u zou
aanspreken
zou u eens
op de website
van
Zwolle
Groenstad (www.
zwollegroenstad.
nl) kunnen kijken of
u op wat voor manier
dan ook ondersteuning
kunt bieden, als donateur

of groenwaarnemer in uw eigen wijk
misschien.
We kunnen niet genoeg mensen
hebben die zich hard voor de bomen
willen maken.
Een boom is zo gekapt, een nieuwe zo
geplant maar bomen leven net als wij en
zijn er niet om naar onze hand te zetten,
er gaat dan letterlijk meer kapot dan ons
lief is.
Nu is het in Westenholte, maar het kan
ook in andere wijken zich aandienen.
Samen zijn we sterker, u weet ons nu
te vinden.
Saskia Altena
Groenwaarnemer voor Zwolle
Groenstad
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Activiteitencommissie De Ridderspoor
Op De Ridderspoor
worden
ouders
actief
betrokken
bij de verschillende activiteiten die
worden georganiseerd. De organisatie
van deze activiteiten ligt in handen van
de Activiteitencommissie, ook wel AC
genoemd. Een aantal van deze ouders
zet zich al jaren in, zo ook Wendy, die
inmiddels voor het 7e jaar in de AC zit.
Wendy doet dit met veel enthousiasme;
“het is een leuke manier om een
gezellige omgeving op school te creëren
en betrokken te zijn bij de school”.
De AC zorgt onder andere voor de
aankleding van de school. Elk seizoen
worden de centrale hallen opnieuw
ingericht naar bepaalde thema’s.
Hiervoor komen de ouders een aantal
keren per jaar bij elkaar om de thema’s
te bepalen en te knutselen voor alle
decoraties.
Maar er is meer; de AC
organiseert elk jaar een
sponsorloop, waarvoor de
opbrengst deels naar een
goed doel gaat en deels
ten goede komt aan de
school. Ook de organisatie
van de avond4daagse ligt
in hun handen, zoals het
verzamelen van alle gegevens
en het inschrijfgeld van de
deelnemende kinderen en het
regelen van de catering, die
dit jaar overigens deels wordt
gesponsord door Bakkerij De
Verwennerij.
Tijdens het jaarlijks kerstdiner
wordt
het
schoolplein
10

omgetoverd tot een sfeervolle plek
waar de ouders met elkaar kunnen
genieten van een drankje en heerlijke
versnaperingen en aan het einde van
het schooljaar wordt er voor de kinderen
altijd een glitterdisco georganiseerd, met
een echte dj en een bar met drankjes
en lekkernijen voor de kinderen en de
ouders.
Het zijn de activiteiten waar de kinderen
en de ouders met vanzelfsprekendheid
elk jaar weer naar uitkijken, maar waar
de AC zich zowel voor als achter de
schermen heel wat uurtjes enthousiast
voor inzet. Een groot compliment voor
Wendy en alle andere ouders (sommigen
al heel wat jaren en sommigen sinds
kort) die er voor zorgen dat kinderen
en ouders op een gezellige manier
met elkaar en bij de De Ridderspoor
betrokken zijn!
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Concierge Harry met pensioen

Op vrijdag 19 mei hebben de leerlingen,
teamleden,
ouders
en
andere
belangstellenden het afscheid van
concierge Harry Ham tot een feest
gemaakt !
De concierge van De Morgenster,
in 2016 nog uitgeroepen tot Zwolse
Concierge van het jaar, ging
na 45 jaar in het onderwijs met
verdiend pensioen.
De Morgenster wilde dit uiteraard
niet ongemerkt voorbij laten
gaan; van ’s morgens vroeg
tot ’s avonds laat werd Harry,
samen met zijn vrouw Bea in het
zonnetje gezet.
Het begon 's ochtends vroeg
al met een lekker ontbijtje met
champagne bij Harry en Bea
thuis, daarna was er
een prachtige ophaal-optocht
met
bijna
300
zingende
Morgensterren die hen allemaal
een bloem gaven.
Op school mochten de concierge
op
afscheidstoernee
door
alle groepen, waarbij elke groep iets
speciaals had voorbereid.
Er waren liedjes, gedichten, tekeningen,
kwisjes, een heleboel geknutselde
spullen, ingelijste geschilderde handen,
toneelstukjes en Yellen, een prachtige
gouden hamer en Harry's eigen
minikantoor, herinneringsboeken met
leuke en lieve opmerkingen, een hart
met handen, en een heleboel lieve
woorden en knuffels.

Als dank gaven Harry en Bea alle
leerlingen een smakelijke “zoen” :-)
Tussendoor was er een lekkere lunch
voor alle collega’s, met dank aan de
oudervereniging van De Morgenster.
Na alle feestelijkheden in de groepen
was er eerst een receptie voor ouders
en daarna voor genodigden.

's Avonds was een smakelijk buffet
geregeld voor familie en collega's. Tot
slot voerde het team ludieke sketches
op en werden er afscheidsliederen
gezongen tijdens “De Grote Harry
Uitzwaaiavond”.
Een gezellig, mooi en gepast afscheid
van onze concierge; Meester Harry,
Bedankt!
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Pedicure
Hettie Leijten

Pedicure
Alice Siemens
Gespecialiseerd in Diabetische- en reumatische voet

Gespecialiseerd in Diabetische- en reumatische voet

Meester Koolenweg 53 | 8042 GC Zwolle
Telefoon: (038) 422 01 03 | 06 33 90 46 10

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

Professionele reparatie en
restauratie van
uw dierbare, kostbare klok
In- & verkoop van
antieke klokken
Vrijblijvende prijsopgave
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Nieuws van de Stinskerk
StinsContaKtdienst
Op zondag 16 juli is er 's
ochtends om 09.30 uur
een StinsContaKtdienst.
Juist als je weleens twijfelt om een kerk
binnen te stappen, is zo’n dienst een
mooi moment om het in de Stinskerk ook
echt eens te doen. De spreker is Durk
de Boer, inmiddels inwoner van Hattem,
maar nog altijd op diverse fronten actief
in Zwolle, o.a. als voorzitter van CSV
'28. De muziek in deze samenkomst
zal worden verzorgd door de Band uit 's
Heerenbroek. Wees welkom allemaal!
25, 26 en 27 juli Vakantie Bijbel Club!
De zomervakantie begint weer goed met
de Vakantie Bijbel Club! Op de eerste
dinsdag, woensdag en donderdag
mogen alle kinderen uit groep 1 t/m 8
'Op Survival' in de Stinskerk! Er is weer
van alles te doen op die ochtenden:
lachen, zingen, verhalen, knutselen,
rond het thema '(T)op Survival'. 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 nog hulp gebruiken (12+,
interkerkelijk), bijvoorbeeld bij het
knutselen van de kinderen.
'Routekaarten'
krijg
je
bij
vbkwestenholte@gmail.com of (038)
200 01 43/06 15 53 70 85 (Lucie van 't
Slot)
Koffiedrinken in de Stinskerk
De zomer is een periode waarin veel
mensen op vakantie gaan.
Toch zijn er ook thuisblijvers die het
gezellig vinden om even een babbeltje
met andere mensen te maken met
een lekker kopje koffie/thee met wat
lekkers erbij. Even gezellig bijpraten en
misschien nieuwe mensen ontmoeten.
Dat kan op 3, 17 en 31 augustus in de
Stinskerk in Westenholte waar vanaf
10.00 uur de koffie/thee voor iedereen
(jong en oud) klaar staat.
We ontmoeten u graag op de hier
bovenvermelde ochtenden.
De diensten op zondagochtend in de
Stinskerk beginnen om 09.30 uur.
De avondontmoetingsdiensten in het
Grand Café in Westenhage zullen
plaatsvinden op 25 juni en 2, 9 en 23 juli.
Deze diensten van een half uur beginnen
om 19.00 uur en worden afgesloten met
koffie of thee en de mogelijkheid om een
praatje met elkaar te maken.
Voor meer (actuele) informatie zie ook
onze website: www.stinskerk

Stins Juni 2017
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MEUBELEN
GRENEN, TEAK & EIKEN

De wijkteams van Icare
leveren dag en nacht,
altijd en overal zorg
Wijkteam Icare Westenholte
Wilt u meer informatie over ons zorgaanbod?
Neem contact op met de wijkverpleegkundige
van Icare in Westenholte: 06 20 51 41 87.
Bij spoed: (0522) 27 96 56.

www.icare.nl
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Antiek
Nieuw
Maatwerk
Logen
Restauratie
Spuiten van uw meubel of keuken

J.W. van Dijk

Al meer dan 25 jaar uw sfeermaker in huis
Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Vrijdagmorgen gesloten
Schellerweg 21
8017 AE Zwolle
Tel. (038) 465 54 47
www.jwvandijk-grenen.nl
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Vrijwilliger gevraagd
Maatje voor een vrouw uit Westenholte
WijZ daagt uit om actief te zijn. In Zwolle
e.o. inspireert WijZ senioren door middel
van diverse diensten en activiteiten hun
talenten en mogelijkheden te gebruiken.
Daardoor vinden zij balans in hun leven
en kunnen zij betekenis hebben voor
anderen. Wie zó actief is, houdt zelf het
stuur in handen.
Lijkt het jou leuk eens per twee weken
te winkelen, naar de bioscoop te gaan

of andere leuke dingen te doen?
Voor ons project Samen Uit Samen
Thuis zoeken wij een vrijwilligster die
gezellige activiteiten wil ondernemen
met een 51 jarige mevrouw. Zij is
een kwetsbare, maar ook actieve en
praktisch ingestelde vrouw.
Voor meer informatie of aanmelding
neem
contact
op
met
Marije
Hammer, 06 32 45 23 26 of mail
samenuitsamenthuis@wijz.nu

Autismehuis zoekt kookvrijwilliger
Locatie De Kubus van
Autismehuis is op zoek
naar een kookvrijwilliger!
Vind jij het leuk om te koken en wil je
een steentje bijdragen in de zorg, dan
zijn wij opzoek naar jou! Wij zoeken
enthousiaste vrijwilligers die voor
onze begeleiders en kinderen de
warme maaltijd op de woensdag willen
verzorgen.
De kinderen die op De Kubus begeleid
worden zijn tussen de 4 en 12 jaar.
Om de aandacht gericht te houden op
de begeleiding van de kinderen is het
fijn als er vrijwilligers zijn die voor een
warme maaltijd willen zorgen.

uur klaargemaakt voor ongeveer 15
mensen.
De kinderen mogen in overleg mee
koken met jou als kok (dit is geen
vereiste). Daarnaast is het een pré als
je ervaring hebt met autisme.
Ben je nieuwsgierig geworden, neem
gerust contact met ons op voor meer
informatie. Contactpersoon: Lian Klein
Koerkamp te bereiken op dinsdag en
donderdag vanaf half 2 op (038) 260 00
82 of mailen naar liankleinkoerkamp@
autismehuis.nl

Onze voorkeur gaat uit naar elke
woensdag maar andere mogelijkheden
willen we ook graag bespreken. De
maaltijd wordt tussen 15.45 tot 17.15
Stins Juni 2017
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Faalangst en autisme gespecialiseerd.
Ook rijles in automaat mogelijk
Robert Steen
E-mail: info@afritzwolle.nl
Telefoonnummer: 06-28239441
www.afritzwolle.nl

Instapcursus van 10 rijlessen en één
praktijkexamen voor € 498,50
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Bestrijding Bereklauw Zwolle
In de gemeente Zwolle is een groep
vrijwilligers begonnen met het bestrijden
van de Reuzenberenklauw. De eerste
locaties zijn 3 jaar geleden aangepakt
en we zijn nu op meer dan 60 plaatsen
in Zwolle actief.
We proberen binnen 5 jaar Zwolle voor
een groot deel te verlossen van deze
mooie maar gevaarlijke plant.
Op bijgaande kaart kunt
u zien waar we bezig zijn.
Ook in de omgeving van
Westenholte,
Voorst
en Frankhuis komen
ongetwijfeld nog locaties
voor die wij nog niet
kennen.

zou mooi zijn wanneer we nog iemand uit
de omgeving van Westenholte zouden
hebben die ons daar kan helpen met het
vinden en bestrijden van deze plant.
Wat bieden we: mooi werk in de vrije
natuur, op de mooiste plekjes van Zwolle,
waarbij we de gemeente meehelpen om
een probleem op te lossen. Een goed
instructie hoort er bij en er is onderling
leuk contact zodat je
het gevoel hebt deel
uit te maken van een
team. Er is waardering
vanuit de gemeente
en van de diverse
grondeigenaren.
Wat vragen we? Een
inzet van een paar
uur in de maand om
op een aantal door
u gekozen locatie de
RBK eens per ca. 4
weken te controleren
en weg te steken.

Wij werken nauw samen
met de Gemeente Zwolle,
Rova,
Rijkswaterstaat,
Landschap
Overijssel,
Waterschap
en
Staatsbosbeheer.
Momenteel kunnen we het met onze
vrijwilligers het net wel/net niet aan. Een
versterking met 1 of twee vrijwilligers
zou mooi zijn. Dit komt vooral omdat we
steeds meer locaties in beeld krijgen. Het

Opgeven / aanmelden kan bij: Jelle
Zijlstra , (038) 454 25 62, jellezijlstra@
telfort.nl of bij:
Peter Ellenbroek,(038) 465 17 09,
peterellenbroek@hotmail.com

Stinsje.
Gevonden!
In februari is er een bruin portemonneetje
gevonden bij de slijter op de stoep aan
het Petuniaplein.

Deze is op te halen bij Studio Jobpoint
tijdens kantoor uren mits u de
portemonnee goed kunt omschrijven.

Stins Juni 2017
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“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.

Uitvaartbegeleiding
Freda Gaasbeek
Verzorgt uw uitvaart natuurlijk

Ohja..., Wij verkopen ook
biologisch vlees en check
ook even onze Facebook en
website voor acties en andere
activiteiten !

an

Herm

• www.devreugdehoeve.nl
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www.fredagaasbeek.nl

• Eigengemaakte producten van schapenmelk
• Boerderijwinkel met producten uit de
streek en mooie cadeaus
• Overheerlijke lunch
• Boergondisch dineren vanaf 16.00 uur.
• Feesten en Partijtjes naar wens
• Excursies voor jong en oud
• Kindvriendelijk

• Zalkerveerweg 20, Zwolle • ☎ 06 28 74 57 28
Stins Juni 2017

Huiskamerconcert
Huiskamer/tuinconcert
Beltenweg.

aan

de

Op zondag 25 juni houden we het tweede
huiskamerconcert aan de Beltenweg!
Dit keer komt ‘De Reisgenoot’ langs om
zijn troubadoursvaardigheden aan jullie
te laten horen.
Deventenaar Maarten van Veen
gebruikt zijn alter ego De Reisgenoot
om zijn Nederlandstalige liedjes, met
een balans tussen pop en kleinkunst,
aan de man te brengen. Gewapend
met zijn gitaar en een gezonde dosis
humor neemt hij zijn publiek mee op
een verhalenreis.

voor 12 personen aan te schaffen, zodat
kinderen op een milieuvriendelijke, leuke
en veilige manier van de school naar de
boerderij komen. De opbrengst van de
drankjes en de helft van de giften gaat
naar dit doel, van de andere helft van de
giften bekostigen we de muzikant.
Komt u ook? Beltenweg 33, ontvangst
vanaf 15 uur, aanvang 15.30 uur.
Westenholtenaren nodigen we bij
mooi weer uit om zelf een stoel mee te
nemen. Aanmelden hoeft niet, maar is
wel fijn: oosterwaardebso@gmail.com
Meer weten over de muziek? www.
dereisgenoot.nl

De opzet van dit concert -bij goed weer
buiten- is anders dan de vorige keer;
We hebben geen entreeprijs, maar u
betaald vooraf of na afloop, een vrije
gift. Vooraf, in de pauze en na afloop
zijn er voor een gering bedrag drankjes
verkrijgbaar.
De opbrengst is voor een goed doel!
In Diepenveen, naast Deventer, wordt
gewerkt aan een buiten-BSO op
boerderij De Oosterwaarde. Met een
crowdfundactie hoopt de BSO een fiets

Stinsje.
Gevonden:
Op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag)
heb ik een sleutel gevonden op het fietspad
voor Auto’s Wieten (Weidesteenlaan)
met supermarktmuntje met tekst.
Stins Juni 2017

Helen Hoekstra
Buurtverbindster Stinskracht
Tel.: 06 47 57 87 61.
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Westenholterweg 50
8042 AJ Zwolle
038 - 737 00 60
drukkerij@studiojobpoint.nl

Studio

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
van 09.00 tot 16.00 uur

•
•
•
•
•
•

Decoratie
Fotografie
Houten meubels
Kopieer-, druk- en printwerk
Cadeau- en seizoenartikelen
Klussen in en rondom het huis en tuin

Kom gerust binnen voor meer informatie, de koffie staat klaar!

Veerman
Makelaardij

TIS
UW GRA N
U
N
G
A
AA
VRA
PALING
E
B
E
D
R
WAA

Uw Westenholtemakelaar
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Excelsior nieuws
Oud papier
Op vrijdag 14 juli kunt u uw
container met oud papier
vanaf 08.00 uur aan de weg zetten.
De ROVA rijdt, vergezeld door een lid
van Excelsior, langs de aangewezen
containerplekken. Mocht u grote
hoeveelheden papier aan willen bieden
bij de ROVA, dit kan eenvoudig – door
het te melden bij afgifte – op de rekening
van ‘Excelsior’ worden bijgeschreven.

Anjeractie
De
Anjeractie
is
de
jaarlijkse
collecteweek van het Prins Bernhard
Cultuurfonds. De collecteweek voor
cultuur en natuur in Nederland werd van
14 tot en met 20 mei 2017 gehouden.
Bestuur en leden van Excelsior willen u
hartelijk bedanken voor uw donatie. Van
de opbrengst die de leden van Excelsior
bij elkaar haalden is de helft ten goede
gekomen aan de eigen vereniging en de
overige 50% is naar cultuur en natuur in
de regio gegaan.
Praktijkexamens
Door de KNMO (Koninklijke Nederlandse
Muziek Organisatie) werd op zaterdag
20 mei het praktijkexamen muziek
georganiseerd. ‘Excelsior’ feliciteert haar
deelnemers met het behaalde resultaat.
Celeste van Dijk, Jelmer Bosman, Luuk

Klaassen, Niels Klaassen, Stein van
Ommen, Jedidja Messelink, Sjoerd
Eikenaar, Koen Rouwenhorst, Menko
Kraeima en Florian v.d. Belt legden met
goed gevolg de proeves af.

Parkpret op 28 mei tijdens de Week van
de Amateurkunst (WAK)
De Week van de Amateurkunst is
een evenement waarbij de Zwolse
amateurkunstenaar in de breedste
zin van het woord in de schijnwerpers
staat en zich kan laten horen en
zien aan het publiek. Het B-orkest
en de Slagwerkgroep van Excelsior
traden op zondagmiddag 28 mei op
tijdens het onderdeel Parkpret in Park
Eekhout in Zwolle. Ondanks de warme
temperaturen was er veel publiek dat
afwisselend naar het B-orkest en de
Slagwerkgroep kon luisteren.

Donderdag 6 juli - Eén podium voor twee
Zwolse cultureel ambassadeurs
Donderdag 6 juli zoeken de Zwolse
culturele ambassadeurs - Christelijke
Brassband David en muziekvereniging

Stins Juni 2017
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Biedt naast de uitgebreide sportvoorzieningen in de grote sporthal op de begane grond tal van activiteiten in het
wijkcentrumdeel op de bovenverdieping. Hier bevinden zich onze diverse zalen voor multifunctioneel gebruik. Zang,
dans, beweging en beurzen zijn een greep uit de activiteiten binnen het Ontmoetingscentrum.
Ook voor speciale doelgroepen is er beneden een ruimte die wij “box in box” noemen, die voor muziek, dans en
bewegen voor diverse groepen uitermate geschikt is gemaakt.
Tijdens en na uw verblijf is er voldoende gelegenheid om te
ontspannen in ons wijkcentrumdeel met een geweldige bar
en keuken.
Dagelijkse activiteiten voor jong en oud.
Wilt u hier meer over weten en wenst u informatie over de
huur van een bepaalde ruimte, neem dan gerust contact op
met onze beheerder.

Ontmoetingscentrum Het Anker | Voorsterweg 36 | 8042 AD Zwolle
Telefoon (038) 4212366 | E-mail postbus@ochetanker.nl
www.ochetanker.nl

ICT
Dokter Zwolle
Uw hulp aan huis of op locatie.
Voor alle vragen en
problemen met uw computer, tablet, internet en
websites bouwen.

Ook voor Workshops aan huis.

Voor meer informatie of
een afspraak maken:
06-222 03 750
of www.ictdokterzwolle.nl
22
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Excelsior - een podium in Zwolle waarbij
ze het publiek kunnen meenemen in
de muzikale voorbereidingen naar een
uniek evenement. In aanloop naar het
Wereld Muziek Concours (WMC) in
Kerkrade laat Excelsior op 6 juli voor de
derde keer haar concoursprogramma
horen.
De samenwerking voor het try out
concert op 6 juli is gezocht en gevonden
in dé cultureel ambassadeur van
Zwolle, Christelijke Brassband David:
de brassband die van elk optreden een
bijzonder optreden weet te maken en als
cultureel ambassadeur de verbinding
zoekt en vindt. Dit Zwolse dubbelconcert
staat voor Excelsior volledig in het
teken van het WMC. Zij zal dan ook
haar volledige concoursprogramma ten
gehore brengen.
Het Cultureel Ambassadeursconcert
wordt op donderdag 6 juli gehouden
in de Stadkamer, Zeven Alleetjes 1a
in Zwolle en begint om 20.00 uur. De
toegang is gratis.

Wereld Muziek Concours (WMC)
Kerkrade
Van 6 tot en met 30 juli vormen de
Rodahal en het Parkstad Limburg
Theater in Kerkrade het strijdtoneel
van de Percussie-, Harmonie- en
Fanfarewedstrijden. Alle
vier
de
weekenden strijden orkesten en
ensembles uit alle windstreken van de
wereld om de felbegeerde prijzen in de
verschillende divisies. In het tweede
wedstrijdweekend, op zaterdag 15 juli,
beklimt Excelsior – onder leiding van
Marten van der Wal – om 11.40 uur het
podium in de Rodahal met de werken A
Diamond for Parker van Rob Goorhuis
en Grijsoord van Jan Bosveld. Hebt u
belangstelling om op 15 juli Excelsior in
Kerkrade te beluisteren, kunt u kaarten
bestellen via de website www.wmc.nl.

Stins Juni 2017
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Petuniaplein 7 | Westenholte | Zwolle
Tel. (038) 422 75 54
www.deweste.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

NIEUW
Geheel vernieuwde foto kiosk
Foto's direct afdrukken of bestellen
via bluetooth en facebook of
rechtstreeks vanaf
smartphone, ipad, fototoestel of
opslagmedium.
Direct afdrukken kan nu in 3 formaten:
10x15 cm
0,25
13x18 cm
0,49
15x20 cm
0,59

Goedkoopste van Nederland

oostindiehaarspecialisten.nl

038-4225069
Petuniaplein 2 / 8042AV / Zwolle
24

Toneelgroep DeSffffff
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DROGISTERIJ JOOP SCHRIJVER
PETUNIAPLEIN 10
8042 AV WESTENHOLTE /ZWOLLE
TELEFOON: (038) 421 40 18
EMAIL: JOOPSCHRIJVER@COCOSOFTMAIL.COM

Zweeder zoekt iets uit
Op de site van de
actievoerders tegen de
windmolens las ik: “Het
geluid is irritanter dan Schiphol” en “er is
duidelijk een impact op de leefbaarheid
van omwonenden.” Filmpjes laten
mensen aan het woord die slapeloze
nachten hebben. En slagschaduw:
felle flitsen in kamers en kantoren. “Er
kunnen gevaarlijke verkeerssituaties
door voor komen.” Op de site van
BlauwvingerEnergie lees ik veel
mildere verhalen. Nauwelijks geluid

door getande uiteinden (uilen-veren
nabootsen), slagschaduw blijft veelal
binnen het industriegebied Voorst en
wind is een goede en noodzakelijke
stap in verduurzaming. Wat en wie moet
ik nou geloven? Tijd om zelf te gaan
kijken, luisteren en vragen.
In Dronten is een nieuwbouwwijk,
die bijna tegen een windmolenrij
aangebouwd is. De straat die er het
dichtste bij ligt is Smederij. Vrij uitzicht
over het vlakke land en tientallen
windmolens. En daar, in het laatste
huis (nummer 64), dus het dichtst bij de
molens, woont Mariëlle. Als ik bij haar
voor de deur sta valt me direct op dat
ik de molens goed zie draaien, maar

niet hoor. Wel de wind (het is 7 juni, de
storm is net een beetje gaan liggen), en
het geruis van het riet in de sloot voor
haar deur. De molens draaien stevig,
het is acht uur ‘s avonds, de zon staat
al aardig laag, maar waar is nu die
verfoeide slagschaduw, vraag ik haar.
“In de winter, als de zon erg laag
staat, komt er heel af en toe een paar
minuutjes een bewegende schaduw op
mijn grote raam. Maar ik heb er nooit
last van gehad, en trouwens, je moet
maar net op dat moment thuis zijn

ook natuurlijk.” Ik vraag haar naar het
geluid. Nu hoor ik alleen de wind, maar
zij woont hier al een tijd. “Ik hoor de
molens eigenlijk nooit, de wind is altijd
sterker te horen. En de trein, die hoor
je ook harder. Ja, heel soms, als ik de
hond uitlaat en er nog dichter bij kom,
dan hoor ik een zacht gezoef.” Buurman
Obed (nummer 58) laat zijn hond uit
en komt er nieuwsgierig bij staan. “Van
mij mogen ze er best nog een rij naast
zetten. Prachtig toch. Ik maak me meer
zorgen om die laagvliegroute straks, dat
is pas geluidsoverlast. Die molens niet,
die hoort u toch ook niet nu?” Ronald
en Greetje komen er ook aan met hun
hond.
vervolg op pagina 26
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Ze zijn uit Stadshagen verhuisd naar
deze plek. “Zou ik dat doen als ik er
last van had? Ik ben eerst goed wezen
kijken en luisteren. Ik werk nog in Zwolle
maar ben blij dat ik hier in alle rust woon.
En de molens? Net als Obed mogen er
van Ronald nog best een paar bij. “Laat
iedereen uit Westenholte hier maar
rustig komen kijken en luisteren. Ik wil
ze met plezier ontvangen.”
Ik loop naar de molens toe, maar een
sloot houdt me verder tegen. Nog
steeds hoor ik alleen de wind en het riet.
Is dit nu waar Westenholte zo bang voor
is?Ik heb het nu zelf ervaren.

Ik sta perplex te luisteren naar een rij
molens die ik niet hoor.
Thuis meet ik het na op een stafkaart.
Mariëlle woont op zo’n 500 meter van
de dichtstbijzijnde molen, met alleen
weilanden ertussen. Dus net zover als
de mensen van de Stinsweg, die er
dan nog een rondweg, bomen en een
fabrieksterrein tussen hebben.
Ik ben er stil van.
Zweeder

www.kringloopzwolle.nl
(038) 422 06 06
us on facebook

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

SCHILDERSBEDRIJF

R. Schrage

Beltenweg 17 - 8042 CX Zwolle-Westenholte
telefoon: 038 421 21 94

AANNEMER VAN SCHILDERWERKEN
BEGLAZING - DUBBELE BEGLAZING

HIER HAD UW
ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN
Vraag naar de mogelijkheden
stins@wijkverenigingwvf.nl
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Weer in balans komen?
Ontstressen?
Hooggevoeligheid ? kinderen en volwassenen

Praktijk voor natuurgeneeskunde

Anne Maas-Tak
T: 06-18492902 | E: info@annemaastak.nl
www.annemaastak.nl

Lid van beroepsorganisatie: www.hetverbond.eu
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Agenda
juni
ma 22

14.30

Bingo senioren

Het Anker

38e stratenvolleybaltoernooi

Milligerplas

14.00

Afsluiting actie
NiemandAchterDeGeraniums

Westenhage

za 1

09.0016.00

28e Jeugdsurvival WVF

Stinspark

do 6

14.30

Bingo senioren

Het Anker

za 24
vr 30
juli

vr 14
do 20

Oud papier
14.30

Bingo senioren

Het Anker

augustus
vr 11

Oud papier

ma 28
t/m
do 31

Jeugdland +
Huttendorp 2017

Stinspark

september
vr 8
ma 11

Oud papier
14.30

Bingo senioren

Het Anker

Najaarskledingbeurs

Het Anker

14.30

Bingo senioren

Het Anker

vr 6

19.30

Grote Bingo-avond

Het Anker

ma 9

14.30

Bingo senioren

Het Anker

za 23
ma 25
oktober
vr 6

Oud papier

ma 23 14.30
Bingo senioren
Het Anker
Meer data op internet: http://www.wijkverenigingwvf.nl/kalender-2/

Verschijningsdata

deadline advertenties

deadline kopij

verschijning

6 juli

13 juli

27 juli

30 augustus

7 september

21 september

5 oktober

12 oktober

26 oktober

Meer verschijningsdata: https://www.stinskracht.nl/groep/werkgroep-stins-redactie
27
Stins Juni 2017

Telefoonlijst
Dagelijks Bestuur WVF
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Communicatie

dhr L. Kroes
mw. L. Bosselaar - Modderkolk
mw B. van de Lisdonk
dhr K.Bakker
dhr M. Ganzevles

Contactpersonen van de werkgroepen van de wijkvereniging
Badminton
dhr P. v.d. Poll
Dierenweide
contactpersoon
Jeu de Boules Westenholte
dhr J.B. Seuters
Jeugdland
mw J. de Ruiter
Huttendorp
huttendorp@wijkverenigingwvf.nl
Kinderactiviteiten
kinderactiviteiten@wijkverenigingwvf.nl
Ledenadm en financien
penningmeester@wijkverenigingwvf.nl
StinsKracht
dhr. K. Bakker
Stinsredactie
dhr M. Ganzevles
Toneel
dhr. J. Veurman
Volkstuinen
dhr H. van Blitterswijk
Beurzen
mw A. Kragt
Website
dhr A. van den Akker
Algemeen
Sociaal Wijkteam Zwolle West
De Kern Maatschappelijk Werk
Huisartsenpraktijk Westenholte
Icare Thuiszorg
Team Buurtzorg Zwolle West
Kindercentrum
Peuterspeelzaal Korianderplein
Stichting GAl Westenholte
Het verloskundighuys
Wijkagenten
Wijkassistent
Wijkbeheer(der)
Wijkmanager
Verenigingen
Biljartvereniging ‘t Anker
Senioren biljartclub Westenholte
Happy Hart Koor
Carnavalsvereniging
Gospelkoor One Spirit
De Zonnebloem
Het Anker
IJsvereniging WVF
Koersbalgroep Westenholte
Sportvereniging Avanti
Stichting Loopsport Zwolle
Muziekvereniging Excelsior
Passage (vrouwenbeweging)
Tennisclub
Voetbalvereniging WVF
Volleybalvereniging
Zang en Vriendschap

28

Westenholterweg 50
gezondheidshuis Stadshagen
Voorsterweg 44-3
Voorsterweg 44-3
Papaverweg 59
Korianderplein 8-10
www.westenholtenet.nl
Overtoom 57
Stadsdeel West
mw. K. Hoeflaak
mw I. Bloemhof
dhr B. Michel
dhr B. Nomden
dhr. J. Hillebrand
happyhartkoor@gmail.com
dhr H. Barrink
dhr D. Welleweerd
mw D. Weevers
Voorsterweg 36
mw P. van Dijken
mw A. Hulsman
penningmeester@avantizwolle.nl
mw D. Wonnink
mw G. Wijbenga
mw L. Zwakenberg
mw M. van de Kamp
Eelke Pruim
secretaris@wvf.nl
dhr M. van der Veen
mw G. van der Vaart
Stins Juni 2017

(038) 422 33 18
06 21 11 15 36
(038) 422 04 27
(038) 421 09 82
(038) 850 16 58
(038) 422 42 74
06 21 67 52 16
(038) 423 03 89
06 49 13 93 89

06 12 61 32 80
06 24 54 83 09
06 22 99 86 80
(038) 423 41 91
(038) 420 02 97
(038) 422 04 27
(038) 498 9980
(038) 426 82 09
(038) 421 84 55
(0522) 27 96 56
06 10 37 95 50
(038) 421 77 33
(038) 421 13 26
(038) 421 12 11
0900 88 44
14038
14038
14038
(038) 421 65 37
(038) 421 37 44
06 22 45 50 88
06 27 06 02 43
(038) 422 45 73
(038) 421 23 66
06 55 89 14 71
(038) 458 13 49
(038) 423 01 45
(038) 423 46 44
(038) 421 48 95
(038) 422 42 00
06 53 27 31 61
(038) 420 37 66
(038) 421 13 40

Noordman

Vloer- & Raambekleding

Oogmeting &
montuur uitzoeken aan huis
Kwaliteit
Gemak
Uitgebreide keus
Service, ook na aankoop!

Petuniaplein 13, 8042 AV Zwolle
Telefoon (038) 422 00 32
http://www.bloemenhuisgerbera.nl

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

Jaap Herkert Opticien
Oogzorg op maat bij u thuis

Advies – Ontwerp – Aanleg – Onderhoud

Ook voor een tuinhuis, overkapping,
pergola of afscheiding bent u bij ons
aan het juiste adres.
Gerran van den Belt
06 – 51817867
info@vandenbelthoveniers.nl
www.vandenbelthoveniers.nl
Kervelweg 5 – 8042 HJ Zwolle

Computerproblemen?


4essence

Services

Repareren, Installeren
Beveiligen
Hardware, Software en Internet

uw verhuizing
een frisse start
Particuliere verhuizingen
Projectverhuizingen
Nationaal en internationaal
Verhuisdirigente
Kunst en antiek verhuizen
Seniorenverhuizing
Schoonmaakservice
Handyman
Opslag

4essence
tel. : 038 421 421 7
mob. : 06 430 14 728
e-mail: info@4essence.com
www.4essence.com
Ankerweg 9 | 8042 EX | Zwolle

ZWOLLE

038 465 65 60

Nervistraat 5 • 8013 RS Zwolle
info@utshersevoort.nl
www.utshersevoort.nl

