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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 DA Joop Schrijver en de Jumbo in Westenholte.
Eindredactie:
Chiena Weke
Lay-out:
Martijn Ganzevles
Martijn Bakker

(038) 421 65 37

(038) 850 16 58

M  eregeld nachtvorst, de Olympische Winterspelen
op tv en een heuse griepgolf in Nederland kun je rustig
stellen dat het (nog) echt winter is. Wel jammer dat we
zelf nog niet kunnen schaatsen op onze ijsbaan. Toch
komt het voorjaar er al weer aan: we kregen een mooie
foto opgestuurd van het ooievaarsnest aan de
Zalkerveerweg dat sinds kort weer bewoond wordt! (zie
pagina 12)
Een leuke vraag aan de redactie leverde, na wat
speurwerk, een interessante informatiebron en een
artikel in deze Stins op, u leest er meer over op pagina 5.
Op pagina 7 hebben we wat aardige artikelen van 10, 20
en 30 jaar geleden geplaatst, opgeduikeld uit ons
uitgebreide (digitale) Stins-archief. Wilt u zelf ook eens
met De Stins terug in de tijd? U vind de oude Stinsen
(tot zelfs begin jaren '70!) online op
http://www.stins.wijkverenigingwvf.nl/
Bij de redactie verwelkomen we onze nieuwe
vrijwilliger Martijn Bakker die aan deze Stinseditie al
zijn opmaak-steentje heeft bijgedragen! Met de
uitgebreide redactie en de iets aangepaste werkwijze
zijn we aan de slag gegaan voor de 2e Stins van 2018.
De vervroegde deadline leverde gelukkig geen
problemen op bij degenen die kopij aanleveren. Het gaf
ons wat meer tijd om de pagina's goed op te maken en
toch tijdig bij de drukker aan te leveren.
Door de krappe redactiebezetting de afgelopen tijd en
de drukte die dat oplevert, heeft het aanpassen van de
advertentietarieven wat vertraging opgelopen. We zijn
daar als redactie nu druk mee in de weer. We
vertrouwen erop dat we onze huidige (en toekomstige)
adverteerders binnenkort een mooi aanbod kunnen
doen!
Veel leesplezier gewenst!
Namens de werkgroep stinsredactie WVF,
Martijn Ganzevles

Advertenties:
Jasper Obbink

(038) 423 11 80

Bezorging:
André van den Akker

(038) 422 04 27

stins@wijkverenigingwvf
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Voortgang ontwikkelingen Stinspark
Schreven we in de december-editie van de Stins nog
over onze plannen met het Stinspark, nu kunnen we
met trots melden dat er sindsdien veel bewegingen
zijn gemaakt:
- In samenwerking met de wijkbeheerder is een
inventarisatie gemaakt over de plaatsing
van een toilet;
- Er is overleg geweest met de rijksdienst voor
cultureel erfgoed, de plannen zijn doorgesproken
met de stadsarcheoloog en de landschapsarchitect
van de gemeente Zwolle en er lijken voor dit
beschermde gebied toch mogelijkheden te zijn om
van het grasveld een park te maken met historische
elementen;

- Er zijn gesprekken geweest tussen de ontwerper
van het Stinspark en de gemeente en we hebben het
gevoel en vertrouwen dat er mooie dingen op stapel
staan;
- De scholen aan het Stinspark geven aan actief mee
te willen werken bij de plannen en de realisatie. Zij
zien het Stinspark met natuurspeeltuin, dierenweide
en schooltuin als een verbreding van spelen en
educatie;
- Er zijn inmiddels 3 werkgroepen samengesteld die
op de verschillende onderdelen plannen verder
gaan uitwerken, te weten: de natuurspeelplaats, de
Stinsweide en het historisch aspect van het
Stinspark;
- En de ontwerper geeft aan dat er in maart een
conceptplan klaar ligt wat wij voor commentaar en
aanvulling aan de bewoners van Westenholte
voorleggen op een nader te bepalen datum.

Wij verwachten u op de algemene ledenvergadering
van de wijkvereniging van 11 april a.s. waar onze
stadsarcheoloog Michel Klomp en Jos Stöver,
adviseur rijksdienst cultureel erfgoed, in een
boeiend betoog de geschiedenis van het kasteel dat
in het Stinspark heeft gestaan voor ons naar boven
halen. Zij verhalen over de macht van de bewoners
(de heren van Voorst), hun vetes met de bevolking
van het IJsseldelta-gebied en de ontwikkeling van
het gebied waar wij nu wonen.
Hoe meer wij ons erin verdiepen, hoe enthousiaster
wij worden. En tegelijkertijd rijst de vraag of
wij dit als bewoners van Westenholte wel kunnen
behappen. Het plan vraagt om veel arbeid en
inanciën. Maar we zijn ervan overtuigd dat als wij
dit willen in Westenholte, het gaat lukken.
Dus nodigen wij u van harte uit mee te denken en
mee te werken.
Voor informatie neem contact op met
Linda Bosselaar en/of Koos Bakker.
Email: secretaris@wijkverenigingwvf.nl

Stinsje
Wie heeft voor mij een zogenaamde
verhuistransformator van ca. 500 Watt
220 Volt / V 110 aftakking, het zogenaamde
autotrafo principe.
Bij voorbaat dank,
Peter de Boer
Hondsdrafweg 12
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Van wie is dit kunstwerk?

Geachte werkgroep stinsredactie WVF.
Een vraag voor het wijkblad de Stins?
Op de hoek Stinsweg –Ridder Zwederlaan staat een
kunstwerk in het grasveld. Ik kijk daar veel tegen aan
en vraag mij vaak af wie dat kunstwerk heeft gemaakt
en of er een betekenis achter zit.
Kan mij daar iemand antwoord op geven.
Jan Boom
Bovenstaand bericht kwam afgelopen maand binnen
bij de redactie; een mooie vraag voor in De Stins
natuurlijk, maar we werden ook 'getriggerd' om
alvast zelf te gaan zoeken naar een antwoord.
Na wat zoeken op internet stuitten we op een zeer
rijke bron van informatie over kunst in de openbare
ruimte van de gemeente Zwolle; de website Beelden
in Zwolle (https://beelden.zwolle.nl) en hier vonden
we de volgende informatie over het kunstwerk dat
dhr. Boom bedoelt:
Constructie / door André Volten /1965
Westenholte
André Volten wordt gezien als één van Nederlands
bekendste ‘omgevingskunstenaars’. Zijn

WVF
voorbeeldfunctie is onomstreden. Veel kunstenaars
traden in zijn voetsporen en maakten vergelijkbare
beelden. Zelden bereikten deze epigonen echter
hetzelfde niveau.
Volten bouwde een volstrekt eigen imperium op van
messing, graniet en roestvrij stalen beelden met een
technisch, afstandelijk en industrieel karakter.
Vormonderzoek staat steeds centraal in het werk van
Volten. Weerkerende elementen zijn onder meer de
kubus, de bolvorm en de cilinder.
Voltens oeuvre is sterk verbonden met de
baanbrekende afstandelijke abstractie in de
beeldhouwkunst. Zijn Constructie van cortènstaal is
een geschenk van confectiebedrijf Mulder ter
gelegenheid van het feit dat dit bedrijf de eerste
fabriek bouwde op industrieterrein Gasthuislanden.
Verplaatst
Aanvankelijk stond het beeld op de hoek van de
Blaloweg en de Voorsterweg, maar in 1986 werd het
verplaatst naar de huidige locatie: een ruime
groenstrook. In tegenstelling tot andere ingenieus
geconstrueerde beelden van Volten (waarin hij vaak
nadrukkelijk verwijst naar het fenomeen van de
compacte stad) is de constructie die in Westenholte
staat, eenvoudig en basaal. Het begrippenkader van
de kunstenaar is hier feitelijk teruggebracht tot de
kern.
Overeenkomst
De overeenkomst met zijn complexe werken (die
sterker dan dit beeld refereren aan moderne
architectuur en stedenbouw) moet vooral gezocht
worden in de schakelingen en stapelingen van
geometrische vormen. In dit speciieke geval zijn dat
langwerpige verticaal gerichte rechthoeken die
samengevoegd zijn tot een bescheiden zuil die in het
midden open is.
Voltens beelden die refereren aan moderne
stedenbouw, relecteren het ideaal van een nieuwe
wereld dat in de jaren twintig van de vorige eeuw
voor het eerst zichtbaar werd in de beeldende kunst
en architectuur van de Stijl en de Nieuwe Zakelijkheid.
In de jaren vijftig kregen die idealen niet alleen een
logisch vervolg in het werk van Volten en zijn
geestverwanten maar ook in het project New Babylon
waaraan zijn illustere tijdgenoot en Cobrakunstenaar
Constant van 1956 tot 1972 werkte.
Bron:Beelden in Zwolle (https://beelden.zwolle.nl)
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Voorjaarskinderkledingbeurs

10 maart: StinsKracht High Tea

I  eekend van 23 en 24 maart organiseert de

Op zaterdag 10 maart a.s. organiseren wij als
StinsKracht Buurtverbinders een High Tea,
speciaal voor nieuwkomers in Westenholte!

werkgroep Beurzen van wijkvereniging WVF een
tweedehands voorjaarskinderkledingbeurs.
Op vrijdagavond 23 maart kan tussen 18:30 uur en
19:30 uur schone en eigentijdse voorjaarkleding
vanaf maat 80 t/m maat 176 ingeleverd worden bij
de Stinskerk (Westenholterweg 19, 8042 AE Zwolle).
Zaterdagochtend 24 maart wordt de kleding op de
beurs verkocht tussen 9:30 uur en 11:00 uur. Via
onderstaand mailadres kunt u een code aanvragen
om kleding in te brengen. Daarna ontvangt u van
onsinformatie over onze werkwijze en instructies
met betrekking tot het inbrengen, coderen en prijzen
van de kleding etc.
Van de opbrengst van de verkochte kleding is 80%
voor de inbrenger en 20% voor de wijkvereniging
(dekking van de onkosten). Voor meer informatie
verwijzen wij u graag naar onze website;
https://stinskracht.nl/groep/werkgroep-beurzen

Alle buurtbewoners die in het afgelopen jaar in
Westenholte zijn komen wonen, hebben van ons
begin februari een uitnodiging ontvangen voor de
StinsKracht High Tea, die wij voor de 3e keer
organiseren in het kader van de landelijke
NLDoet-actie van het Oranjefonds.
Op zaterdag 10 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!

Voor het goed laten verlopen van de beurs hebben
wij nog vrijwilligers nodig. Je kunt je opgeven om op
23 en/of 24 maart te helpen door een mail te sturen
naar beurzen@wijkverenigingwvf.nl. Als vrijwilliger
mag je voorafgaand aan de beurs al enkele stuks
kleding kopen.We hopen op jouw komst als bezoeker
of als vrijwilliger! Graag tot dan!
Werkgroep Beurzen WVF
beurzen@wijkverenigingwvf.nl

Stinsje
Wie heeft voor mij een zogenaamde verhuistransformator van ca. 500 Watt.220 Volt/110 V
aftakking, het zogenaamde autotrafo principe.
Bij voorbaat dank.
Peter de Boer
Hondsdrafweg 12

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

Hartelijke groet, De StinsKracht Buurtverbinders:
Bob, Esmiralda, Joke, Helen, Margreet, Martijn,
Patty en Roos
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Met de Stins terug in de tijd!
Uit de Stins van februari 2008: Nieuwe zadels voor de Stinsruiters
Dat is een mooi begin van het nieuwe jaar! De Stinsruiters passen samen met Henk
Kwakkel van ruitersportzaak “ De Kroon” de zes nieuwe zadels. Nieuwe, lichte,
onderhoudsarme, goedpassende kunststof zadels, voor pony en ruiter is dit een hele
vooruitgang, het zit als gegoten. Hier kunnen wij weer jaren rijplezier aan beleven.
Voor de Stinsruiters is dit een behoorlijke investering die mede mogelijk is gemaakt
door de inzet en medewerking van:
- de leden die veel rondjes hebben gerend op de
georganiseerde sponsorloop
- de mensen die de lopers gesponsord hebben
- Gemeente Zwolle door toekenning van de zgn.
“Premie op Actie”
- Scania Production Zwolle
Allemaal hartelijk dank hiervoor en wees welkom
om zaterdag ‘s morgens, tijdens de lessen bij de
ponybak aan de Steenboerweg, een kijkje te komen
nemen.
Wim Borgonje, voorzitter

Uit de Stins van februari 1998: Carnavalsoptocht in Westenholte
Als u deze Stins in de bus krijgt, is Carnaval 1998 alweer voorbij. Omdat de
carnavalsoptocht in Westenholte altijd een week eerder al wordt gehouden,
kunnen we u toch nog een klein beetje van de sfeer laten proeven met
bijstaande foto:

Uit de Stins van februari 1988: Verslag werkgroep Festiviteiten
Op 30 januari was het optreden van het clownstheater Cofetti Grosso. Het
was heel gezellig en dat kwam ook omdat de zaal zo prachtig versierd was.
Dit was vast door de mensen van de carnavalsvereniging gedaan voor de
feestavond. De kinderen waren erg geboeid door wat ze op het toneel zagen,
dat werd ons ook verteld door een paar moeders. We hebben een paar
kinderen om een reactie gevraagd: Linda Vrijburg vond het zo leuk dat de 2
clowns die als vogel op het toneel stonden net deden alsof ze konden vliegen:
"ze hadden helemaal geen echte vleugels!"
Monique Koopmans vond de clown het allerleukste. Penny Rijners vond het zo
leuk dat de vogel ook eieren ging leggen en Wiebe zei eerst niet veel, maar
eigenlijk vond hij alles heel erg grappig.
Volgens de clowns waren de kinderen uit Westenholte een heel ijn publiek:
"Ze deden zo lekker mee, zei ik links dan keken ze links, zei ik staan, dan
gingen ze staan." Aldus Cofetti Grosso.

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
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OPEN DAG TENNISCLUB WVF

Sport

Pilates en floorfit (55+) zoeken leden!

Al jaren schommelt het aantal leden van TC WVF rond
de 175 leden. 80-85 % is senior (18+) en 15-20 %
jeugdspeler tot 17 jaar. De tennisclub streeft ernaar
om uit te komen op 200 leden en zoekt met name
jongeren tussen de 20 en 40 jaar.
Tennis is een sport voor jong en oud. En tennis is een
sport voor mannen en vrouwen. Bij de tennisclub in
Westenholte is 56 % man en 44 % vrouw en is het
jongste lid 1 jaar en het oudste lid 81!
Zaterdag 10 maart is er een open inloopdag op het
tennispark van 10:00 - 14:00 uur. Tennisschool Zwolle
geeft proelessen, er zijn leuke aanbiedingen om lid
te worden en er zijn deskundigen aanwezig die je
alles kunnen vertellen over wat er allemaal te doen is.
Want TC WVF is aan actieve tennisvereniging die
clubtoernooien en open toernooien organiseert en
leden stimuleert om mee te doen met de competitie
en open toernooien in Zwolle. Elke dinsdagavond is
er een Tossavond voor 17+ leden. Maandag-,
woensdag- en donderdagmorgen zijn er Tossmorgens
voor 50+ leden.
Volg onze actuele website www.tcwvf.nl of Facebook
pagina voor meer info.

Op maandagavond om 19.00 uur wordt in zaal
4 in het Anker pilates gegeven. Na een
warming up, bedoeld om de spieren op te
warmen en de waan van de dag los te laten
bestaat de les uit grondoefeningen voor buik,
billen, benen, rug en armen. Regelmatig wordt
er gewerkt met dumbells, dynabands en
ballen, zodat de les ook uitdagend is voor de
meer gevorderde sporter.
Pilates richt zich ook op een stevige en
stabiele rug, daarom is Pilates geschikt voor
beginners en gevorderden maar ook mensen
met rugklachten.
De sleutelwoorden bij Pilates zijn: stabiliteit,
lexibiliteit en lichaamsbeheersing.
Op woensdagavond om 19.00 uur wordt in zaal
1 in het Anker loorit 55+ gegeven. De naam
zegt het al: de les richt zich op dames van 55
jaar en ouder. De les is op muziek en start met
een warming up. Daarna volgt een passenserie
(choreograie) en diverse spierverstevigende
oefeningen op de mat, maar ook de dynabands
en dumbells worden regelmatig gebruikt om
oefeningen te verzwaren. Soms doen de
dames voor de variatie een balspel of een
circuitje. Eveneens op woensdagavond wordt
in zaal 1 in het Anker om 20.00 uur loorit
gegeven. De les lijkt op de loorit 55+ les,
maar de choreograie is wat moeilijker, er
wordt gewerkt met wat snellere muziek en de
spieroefeningen zijn wat zwaarder.
Deze groepen hebben ruimte voor nieuwe
leden! Het is mogelijk een les vrijblijvend mee
te doen alvorens lid te worden.
Kijk voor meer informatie en het volledige
lesaanbod: www.avantizwolle.nl

Zeker
zijn
dat je stem
gehoord
wordt
Stem 21 maart

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.
 begeleid naar meer zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid en bewustwording van je kwaliteiten.
et 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
j lf te kijken, je gedachten te ordenen en om nieuwe
ideeën te ontwikkelen.
B n je nieuwsgierig naar wat ik voor jou zou kunnen
betekenen, neem dan vrijblijvend contact met mij op.
W rme groet,
Ria Hankamp

nfo@riahankamp-coaching.nl

www.riahankamp-coaching.nl
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De Ridder Joris School
Sinds dit schooljaar zit er een nieuwe basisschool in
de wijk: de Ridder Jorisschool, onderdeel van de
Vrije School Zwolle. De school is gevestigd in een
deel van het gebouw van OBS de Ridderspoor. Om
buurtbewoners een idee te geven van de Vrije
School volgt hier een interview met een moeder die
onlangs met haar kinderen naar de Vrije School
Zwolle overstapte.

Jongeren
het geen boekenpraat. Er gaan steeds nieuwe
werelden voor hem open.’
Ook haar jongste zoon wilde naar Vrije School
Michael. ‘Erg leuk om de kleuterklas hier mee te
maken, waar veel aandacht is voor lekker spelen’,
zegt zijn moeder. ‘Mijn dochter wilde op haar eigen
oude school blijven, maar zij werd toch aangestoken
en is voor de laatste twee jaar nog overgestapt. Ook
zij vindt het hier heel ijn. Vooral de creatieve
vakken vindt ze heerlijk. “Zeg dat maar”, zei zetegen
me, toen ze wist dat ik geïnterviewd zou worden.’

De kinderen van Wencke Merjenberg zitten op de
Vrije School. Dat was niet haar eerste keuze; bij het
‘scholen kijken’ had ze de vrije school links laten
liggen wegens ‘te zweverig’. Na lang tobben met
haar middelste kind besloot ze er toch eens te gaan
praten. Hij voelde zich thuis, en haar andere
kinderen wilden toen óók. Zelf is ze helemaal om. ‘Ik
gun elk kind de vrije school.’
De twee oudste kinderen van Wencke gingen naar
een reguliere school. ‘Maar mijn zoon kon er niet
aarden’, zegt zij. ‘Hij kon prima meekomen, had
vriendjes en een lieve meester. Er was niets
aanwijsbaars, maar hij was niet gelukkig. Als hij uit
school kwam, moest hij vaak huilen.’
Meer in balans
Op zoek naar een oplossing, kwam Wencke
aarzelend bij de vrije school terecht. ‘Daar was ik
geen voorstander van’, zegt zij stellig. ‘Ik dacht dat
‘vrije school’ betekende dat kinderen konden doen
waar ze zelf zin in hadden. Ik vond het zweverig, een
halve sekte. Toch ben ik in gesprek gegaan. Ik zit zelf
in het onderwijs en toen ik me erin ging verdiepen,
bleek het vrijeschoolonderwijs precies te passen bij
hoe ik tegen mijn vak aankijk. Mijn zoon mocht op
proef een week meelopen. Heel spannend, want hij
is niet zo van de nieuwe dingen.’
Na een paar dagen al kwam hij blij thuis.
‘Hij vond het leuk op school! Van de leerkracht
hoorde ik verhalen over hem. Ik wil de vorige school
niet afvallen, daar werken lieve mensen zich een
slag in de rondte. Maar hier zagen ze wie hij was. Hij
is nu ontspannen en opgeruimd, is meer in balans
met hoofd, hart en handen. Dat heb ik letterlijk zien
gebeuren. Hij beweegt anders, hij durft te voelen.
Cognitief was hij al sterk, en dat is nog sterker
geworden.’
Nieuwe wereld
Wenckes zoon zit nu in de vierde klas, waar ze
beginnen met vaklessen tijdens periodeonderwijs.
‘Door de beeldende manier waarop de stof wordt
gebracht, kan hij zich er veel bij voorstellen en blijft

Zelfvertrouwen
Met haar onderwijsachtergrond bekijkt Wencke alles
wat op school gebeurt met meer dan gemiddelde
belangstelling. ‘Ik houd van de manier waarop Vrije
School Michael met kinderen omgaat, van de
geborgenheid op school in een harde wereld waarin
het tempo hoog ligt. De vrije school zondert
kinderen niet af, maar geeft ze zelfvertrouwen. Dat
is iets anders dan veel-te-bijdehand-zijn. De
kinderen schamen zich niet voor wat ze zelf
bedenken, er is aandacht voor wat ze vinden. Ze
leren zich verwonderen over wat ze zien. Dat vind ik
rijkdom.’
www.vrijeschoolzwolle.nl

Het voorjaar komt eraan: het ooievaarsnest aan de
Zalkerveerweg wordt weer bewoond!
(foto:Hessel Yntema)

Pedicure
Hettie Leijten
Gespecialiseerd in Diabetische- en reumatische voet

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

FRANK VELTIEN
• Professionele reparatie
en restauratie van
uw dierbare, kostbare klok
• In- & verkoop van
antieke klokken

Fotograie & ontwerp: Soulutions.nl ©2012

GEDIPLOMEERD KLOKKENMAKER

SCHILDERSBEDRIJF

SCHRAGE
Aannemer van

• Vrijblijvende prijsopgave

schilderwerken | beglazing
dubbele beglazing

Ridder Zwederlaan 27
8042 CA Zwolle (Westenholte)
Tel. (038) 422 66 03 (bezoek op afspraak)

Beltenweg 17 | 8042 CX Zwolle (Westenholte)
telefoon (038) 421 21 94
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Ouderen

Diapresentatie Zwollerkerspel
Op vrijdagmiddag 19 januari verzorgden Reinier
Mulder en Wietse de Boer een diapresentatie van
Oud-Zwolle en met name van Zwollerkerspel.
Beiden zijn gemeenteraadsleden van de Christen
Unie in de Zwolse gemeenteraad.
Geanimeerd met veel leuke details over oud- Zwolle
werd met name de geschiedenis van Zwollerkerspel
verteld. Er waren veel leuke dia’s beschikbaar en
veel gebouwen gaven een herkenning bij de
aanwezigen.

Carnaval
Op vrijdag 26 januari verzorgde de
carnavalsvereniging de Knienebelters een gezellige
avond in Westenhage.
Onder leiding van hare hoogheid prinses Cindy werd
er een avondvullend programma gepresenteerd.
Natuurlijk werd er gehost en gedanst, trad zanger
Andy voor het eerst op met de Knienebelters, was
er tot 2 keer toe een verloting en verzorgde “Jette
van de toilette” een prachtige toespraak in de ton
over “vrogger”.

De kleine zaal was helemaal vol en er werd in de
pauze getrakteerd op koie en cake.
Na de pauze werd er doorgepraat over de
voorzieningen in en rond Westenhage en welke
wensen er leven onder de bewoners. Onderwerpen
die genoemd werden waren het vervoer,
gescheiden inleveren van afval en de leegstand van
enige appartementen vanwege hoge
inkomensgrenzen vanuit de landelijke overheid.

De hapjes waren gesponsord door de Jumbo en
smaakten natuurlijk goed. En of het nog niet op kon,
waren er grappige sketches over grote bloemkolen,
de vuilnisman, de tamboer en het bruidje. Alle
vrijwilligers werden onderscheiden door prinses
Cindy.
Het was een vreselijk gezellige avond. Het was één
grote familie. Zie foto. Graag tot volgend jaar!

Rabobank Clubkas
Van 15 t/m 31 maart kunnen leden en
rekeninghouders stemmen op hun favoriete
vereniging en stichting op www.rabobank.nl/
ijsseldelta. De Rabobank verdeelt €100.000 in de
regio. Hoe meer stemmen, hoe meer geld deze
ontvangen.
De stichting vrienden van WEW doet ook mee en
we kunnen best wat geld gebruiken voor onze
leuke activiteiten. Uw stem en steun is meer dan
welkom.
Donateur WEW
U kunt ook donateur worden van de stichting
Vrienden van WEW. Ieder bedrag vanaf €12,50 is
welkom. Ons gironummer is
NL 67RABO 0320225143

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

•
•
•
•
•
•

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

Veerman
Makelaardij
GRATIS
W
U
U
N
VRAAG
G AAN
N
I
L
A
P
E
EB
WAARD

Uw Westenholtemakelaar

15

Vakantie Bijbel Club: t Op Survival
In de voorjaarsvakantie is er weer Vakantie Bijbel
Club! Op woensdag 28 februari mogen alle
kinderen uit groep 1 t/m 8 "Op Survival" in de
Stinskerk!

Stinskerk

Van de ZWO-commissie
Het nieuwe project dit jaar is het Matunkha-project.
Wij willen vooral het gebruik van de moringaboom
stimuleren. Op welke manier we dat gaan doen
zullen we later duidelijk maken. De moringaboom
staat ook wel bekend als de "wonderboom"
vanwege de hoge voedingswaarde en medicinale
eigenschappen van de bladeren en vruchten van de
boom. Zo worden de bladeren inZuid-Afrika
gebruikt om ondervoeding tegen te gaan. Door deze
eigenschappen wordt de moringaboom op grote
schaal verbouwd.

Er is van alles te doen die ochtend:
lachen, zingen, verhalen, knutselen, hopelijk ook
even naar buiten. En de tieners vanaf groep 7
volgen lekker hun eigen "ontdekkingsroute".
Om 09.45 uur kun je naar binnen "springen" en om
10.00 uur start het avontuur. Om 12.00 uur komen
we terug bij het "thuisfront".
We kunnen altijd hulp gebruiken (12+, interkerkelijk), bijvoorbeeld bij het knutselen met de
kinderen.
"Routekaarten" krijg je bij
vbkwestenholte@gmail.com of (038) 200 043 /
06 5537085 (Lucie van 't Slot).


Vespers in de Stinskerk in de Stille Week Goede
Vrijdag Pasen.
In de week voor Pasen – 26 maart tot en met
31 maart – is er elke avond om 19.30 uur een
vesper in de Stinskerk. Tijdens de vespers wordt er
gezongen, uit het lijdensevangelie gelezen en zijn
er ook stiltemomenten. Op Goede Vrijdag is er om
19.30 uur een kerkdienst, waarin het Heilig
Avondmaal wordt gevierd.

StinsContaKtdienst
Op zondag 18 maart zal de Wezeper praiseband Up
de volledige StinsContaKtdienst verzorgen. De
jonge band maakt uiteraard de muziek voor de
samenzang en zal zelf liederen ten gehore brengen,
maar zal daarnaast ook de toespraak verzorgen. Dat
belooft dus een inspirerende dienst te worden. De
dienst begint om 10.00 uur.

De diensten op zondagochtend in de Stinskerk
beginnen om 10.00 uur en vanaf 1 april om
09.30 uur.
De avondontmoetingsdiensten in het Grand Café in
Westenhage, zullen plaatsvinden op 25 februari en
4,11,18 en 25 maart. Deze diensten beginnen om
19.00 uur.

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

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

www.kringloopzwolle.nl (038) 422 06 06

us on facebook
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Overig
wijknieuws

(advertorial)

Volg je hart en doe wat je leuk vindt
Veerman Makelaardij opent kantoor in Stadshagen
Op een markant punt bij de entree van de wijk
Stadshagen, bij de rotonde hoek Frankhuizerallee en
Erfwal, heeft Reinier Veerman zijn nieuwe kantoor
geopend.

Twee jaar geleden in januari 2016 startte de
enthousiaste makelaar met een scherpe courtage. Hij
verkoopt met succes door heel Zwolle woningen
maar richt zich vooral op de wijken Stadshagen en
Westenholte, omdat daar zijn grootste netwerk ligt.
De huizenmarkt is de afgelopen jaren sterk
veranderd. Van een neergaande markt tot oververhit.
Om hiermee om te kunnen gaan moet je veel
doorzettingsvermogen hebben én het makelaarsvak
leuk vinden. Daarom koos hij voor een inloopkantoor
in de wijk.

26 en 27 mei 2018: KWF SamenLoop
voor Hoop Zwolle 24 uurs
wandelestafette
De KWF SamenLoop voor Hoop Zwolle is een
24-uurswandelevenementwaar teams in
estafettevorm een etmaal lang over het parcours
in Park de Wezenlanden wandelen. Vooraf en
tijdens het evenement proberen de teamleden
zoveel mogelijk geld bijeen te brengen voor
wetenschappelijk onderzoek naar kanker.
De wandelestafette is geen wedstrijd: je wandelt
zoveel je zelf wilt of kunt en wordt daarna
afgelost door de volgende deelnemer van je team.
Je kunt ook als individuele wandelaar meedoen.
Hier worden teams van samengesteld en ook dan
wordt je afgelost door een volgende wandelaar.
De dag start om 14.00 uur direct met een
hoogtepunt: de Openingsronde van onze
Eregasten, (ex)kankerpatiënten als het levende
bewijs dat onderzoek naar kanker loont.
Zaterdagavond vindt de indrukwekkende
kaarsenceremonie plaats. Rondom het parcours
staan duizenden kaarsenzakken met persoonlijke
wensen en gedachtes. Duizenden lichtjes delen
de emoties en geven de warmte van herdenken,
vertrouwen en hoop.

Bereikbaarheid
Inwoners van Zwolle kunnen terecht bij Veerman
Makelaardij. Hij biedt persoonlijke aandacht en is
een echte Zwollenaar. Daarom sponsort hij de
voetbalclubs van Stadshagen en Westenholte.
Veerman: Niets leuker dan aan de zijlijn mijn zoon
aan te moedigen. Doordat hij alleen werkt is hij
lexibel en kan snel inspelen op de veranderende
huizenmarkt en de woonwensen vanuit alle
leeftijdsgroepen.
Samenwerking
Om het ex- en interieur van de huizen perfect in
beeld te krijgen, werkt Veerman Makelaardij samen
met een professionele fotograaf Buurman Fotograie
en interieurstylist Ardesch uit Dalfsen. Uit ervaring
weet hij dat 90% van de kopers in de eerste minuut
besluit of ze een woning kopen. Verkoopstyling
maakt een huis zoveel meer aantrekkelijk.
Informatie
Op Funda en Facebook (Veerman makelaardij Zwolle)
verschijnt zijn huizenaanbod. In het voorjaar als de
lente zich aandient, volgt de oiciële opening van
zijn nieuwe kantoor in Stadshagen.

Ook dit jaar is er de KinderSamenLoop op
zondagochtend. Kinderen in de basisschoolleeftijd
wandelen symbolisch 24 minuten over het
parcours. Na 24 uur als estafetteteam gewandeld
te hebben, lopen we de laatste ronde om
14.00 uur zondagmiddag met alle wandelaars
tegelijk: samen hebben we het beleefd en
gedeeld. Naast de 24-uurs wandelestafette zijn er
in het Park de Wezenlanden voor jong en oud
allerlei activiteiten te beleven. Er is veel
entertainment en muziek, marktkraampjes met
leuke spulletjes, workshops, demonstraties,
informatie, massages en kinderspelen.

Petuniaplein 7 | Westenholte | Zwolle
Tel. (038) 422 75 54
www.deweste.nl

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

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
DROGISTERIJ JOOP SCHRIJVER
PETUNIAPLEIN 10
8042 AV WESTENHOLTE /ZWOLLE
TELEFOON: (038) 421 40 18
EMAIL: JOOPSCHRIJVER@COCOSOFTMAIL.COM
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Muziek in de Klas-schoolprojecten:
Het tweede jaar van het Muziek in de Klas-project op
basisschool De Ridderspoor is met succes afgerond
op donderdag 21 december tijdens de kerstviering
op school. In verband met de voorgenomen sluiting
van de Ridderspoor is in overleg met de directie van
de school, overkoepelend bestuur OOZ, de
Stadkamer en TacT, het derde jaar van het
schoolproject naar voren gehaald en wordt in het
voorjaar van 2018 uitgevoerd. In de tweede week
van januari is De Ridderspoor gestart met het
Muziekatelier, een mogelijkheid voor
geïnteresseerde leerlingen om verdiepingslessen op
een muziekinstrument van Excelsior te ontvangen.
Ook binnen CBS De Morgenster wordt gestart met
het Muziek in de Klas-project.
Het project komt voor alle 250 leerlingen van de
school beschikbaar en wordt voor drie jaar
ingeroosterd voor de groepen 1 t/m 8. De groepen 6,
7 en 8 gaan een Klasse(n)orkest vormen, waarmee
groep 8 ondersteund kan worden tijdens de musical.
Een volwaardige set instrumenten wordt gedurende
het project en speciiek voor het Klasse(n)orkest
door Excelsior beschikbaar gesteld.
Muziektheorie-examen
Leerlingen van diverse muziekverenigingen uit
Overijssel en Gelderland, waaronder leerlingen van
Excelsior Westenholte, buigen zich op zaterdag
14 april over hun muziektheorie-examen. Deze
examens worden georganiseerd door de KNMO
(Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie).
‘Excelsior’ zorgt voor een locatie en de organisatie
ter plaatse. Met het behalen van het muziektheorieexamen wordt de eerste stap gezet op weg naar
afronding van het A-, B-, C- of D-muziekexamen.

Beleef het IJsselfestival in Zwolle
Op zaterdag 9 juni wordt wederom het IJsselfestival
georganiseerd in Het Anker. Een ontmoetingsplek
voor muziekliefhebbers en muzikanten. Het festival
is bedoeld voor harmonie-, fanfare- en
brassbandorkesten op alle niveaus en vanuit alle
geledingen. De 21e editie van het IJsselfestival
heeft als thema “Rock & Roll” meegekregen.
Jurylid en verantwoordelijke voor het “kritisch
verslag” deze editie is Jan de Haan.

Cultuur

Jubileumconcert Zang en Vriendschap
Op 9 maart 2018 geeft Zang en Vriendschap een
jubileumconcert in verband met het 100 jarig
bestaan. Een 100 jarig jubileum is iets bijzonders en
daarom is er besloten om een feestelijk concert te
geven met medewerking van een soliste en een
pianist. Zij zullen zowel solo als samen met het koor
optreden. Het publiek krijgt een selectie te horen
uit het repertoire van de afgelopen 100 jaar. Er is
een afwisselend programma vastgesteld door de
dirigent en de muziekcommissie. Er staan
religieuze, klassieke en meer moderne liederen, met
ook muzikale en tekstgrapjes op het programma.

De soliste is Clara de Vries, sopraan. Clara heeft een
indrukwekkende internationale carrière. Zij heeft
een sprankelende presentatie en heeft een grote
uitstraling tijdens haar optredens. Zij woont ook in
Westenholte en heeft in het verleden vaker met
Zang en Vriendschap opgetreden.
De pianist is Adriaan Koops die als docent muziek is
opgeleid aan Artez Zwolle. Adriaan speelt virtuoos,
hij speelt niet alleen de noten, maar improviseert
ook bij het begeleiden waardoor de muzikaliteit
een nog hoger niveau krijgt. Hij is docent muziek
aan het Greijdanus in Hardenberg, cantororganist
van de Bazuinkerk Kampen-Zuid en begeleider op
orgel of piano van diverse koren tijdens concerten.
U wordt van harte uitgenodigd om dit concert bij te
wonen.
Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door
subsidies van “Premie op Actie” (gemeentelijk
wijkbudget Stadshagen), het Prins Bernhard
cultuurfonds en stichting de Gasthuizen en donaties
van diverse leveranciers uit Westenholte.
Het concert vindt plaats in de Stinskerk,
Westenholterweg 19; aanvang 20 uur.
Kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar bij de leden
voor €5,00 (inclusief 1 consumptie) of via email
van de penningmeester te bestellen op
vandevali@kpnmail.nl.
Aan de zaal €7,50.

“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.”

Uitvaartbegeleiding
Freda Gaasbeek
Verzorgt uw uitvaart natuurlijk

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

• Zalkerveerweg 20, Zwolle • ☎ 06 28 74 57 28
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Agenda

Hossen

Deadlines Stins 2018 - AANGEPAST
Advertenties+ Kopij
8 maart
12 april
17 mei
21 juni
30 augustus
4 oktober
8 november

Verschijningsdatum
29 maart
3 mei
7 juni
12 juli
20 september
25 oktober
29 november

“Ist geen plaatie?” Jette van de Toilette stapt
naar voren en begint haar buut met een paar
gevatte grappen. Met pruik op en bolle wangen
vuurt ze de ene na de andere grap richting
publiek in Westenhage. De senioren luisteren
aandachtig en schateren hardop. Ze herkennen
veel in de teksten van Jetty.
“Witten jullie nog, vrogger: kaatseballen,
knikkeren, touwtje springen, pinkelen, bliklopen
en hoepelen. Wie kent die spellechies nog?”
Het publiek stoot elkaar aan: velen van hen
hebben deze spelen vroeger inderdaad zelf
gespeeld.
Achter het publiek staan mannen en vrouwen
met sjieke pakken en mooie mutsen op, waaruit
een enorme fazantenveer steekt. De hele
carnavalsvereniging “de Knienebelters” is
aanwezig. Zij bieden deze avond aan aan de
senioren van Westenholte. Een mooi gebaar en
voor hen ook een goede oefening voor de
komende weken. Als Jetty roept om een
“glaassie gazeuze” draaien de Knienebelters
zich schielijk om en vatten lachend nog een
biertje.
Intussen gaan schalen met worst en brokken
kaas rond. Na Jetty komt een zwerver de bühne
op. Als de eerste tonen van een hammondorgel
uit de luidsprekers schallen is het meteen
duidelijk: Dorus is terug! “Er wonen twee
motten, in m'n ouwe jas” De hele zaal zingt deze
tekst mee, ze zijn er groot mee geworden! Andy,
zoals de artiest blijkt te heten, sleept de
aanwezigen mee met de nostalgische melodie
en het refrein wordt hardop meegezongen.
Dan is het (natuurlijk) tijd voor een polonaise.
Alhoewel: het blijft bij de carnavalsvereniging,
die Westenhage vult met dansende mensen met
bier en fazantenveren. De senioren genieten
vanaf de zijlijn.

“Ik vind het een prachtige avond,” vertrouwt
mevrouw Hollander me toe, “maar helaas kan ik
zelf niet meer mee-hossen.” Ze wijst op de
rolstoel waar ze in zit en pakt en passant nog
een plak worst van de schaal die langskomt.
Na de polonaise volgt nog een verloting. Vergis
ik me, of krijgt uiteindelijk iedereen een prijs?
Zweeder
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Oogmeing &
montuur uitzoeken aan huis
Kwaliteit
Gemak
Uitgebreide keus
Service, ook na aankoop!

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

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

Jaap Herkert Opticien
Oogzorg op maat bij u thuis

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

ZWOLLE

038 465 65 60
Nervistraat 5 • 8013 RS Zwolle
info@utshersevoort.nl
www.utshersevoort.nl

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

