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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

De lente komt eraan!
N    ebruari-Stins uitkwam hebben we gelukkig
toch nog een beetje winter gehad en zelfs weer
geschaatst! Hopelijk heeft u er ook van genoten. Maar
nu is het dan toch echt tijd voor de lente; de
temperatuur loopt voorzichtig weer op, de dagen lengen
weer en de voorjaarsactiviteiten van de wijkvereniging
kondigen zich aan!
In deze Stins leest u over de aanstaande Algemene
Ledenvergadering van wijkvereniging WVF op 11 april
in Het Anker. Naast de standaard ALV-agendapunten
wordt er ook ruim aandacht besteed aan de
ontwikkelingen in het Stinspark; als u daarover meer
wilt weten bent u van harte welkom, ook als u (nog)
geen lid bent van de wijkvereniging!
De inschrijvingen voor de jaarlijkse jeugdactiviteiten
Jeugdsurvival, Jeugdland en Huttendorp worden in deze
Stins ook weer aangekondigd. De wijkvereniging is
intern bezig om de mogelijkheden te bekijken om ook
online betalen mogelijk te maken. Of dat voor dit jaar al
gaat lukken is nog even de vraag, mocht dat zo zijn, dan
hoort/leest u daar ongetwijfeld binnenkort meer over
op onze website / online dorpsplein Stinskracht.nl en de
social media kanalen.
De deadline voor deze Stins was niet helemaal duidelijk,
omdat op de website van de wijkvereniging nog de oude
data stonden, maar dit is inmiddels aangepast. We
hebben geprobeerd zoveel mogelijk van de
aangeleverde kopij alsnog te plaatsen en dat is veelal
gelukt.
Als redactie van ons wijkblad wensen wij u en uw
naasten alvast ijne paasdagen en veel leesplezier met
de nieuwe Stins!

(038) 850 16 58
Hartelijke groet, namens de Stins redactie,
Martijn Ganzevles

Advertenties:
Jasper Obbink

(038) 423 11 80

Bezorging:
André van den Akker

(038) 422 04 27
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Van het bestuur

Volkstuinen weer klaar voor de lente!

Niemand hoefde zich de afgelopen periode te vervelen
in Westenholte: ijspret, weliswaar wat kort maar heel
plezierig, een prachtig concert van Zang en
Vriendschap ter ere van het 100-jarig bestaan,
optredens in Westenhage, open dag bij de tennisclub
en bingo en klaverjassenin het Anker.
Ook de wijkvereniging WVF is op allerlei fronten druk
bezig (geweest):
+ De werkgroep Stinskracht organiseerde een high tea
voor nieuwe bewoners;
+ de werkgroep beurzen heeft weer de voorjaarskinderkledingbeurs gehouden;
+ de volkstuinen zijn weer uit de winterslaap;
+ de werkgroep kinderactiviteiten neemt het
paaseieren zoeken voor de kinderen weer op zich;
+ toneelgroep de Voorst repeteert dat het een lieve
lust is;
+ de ledenadministratie verspreidt voor 1 april de
nieuwe ledenkaarten en
+ de werkgroep Stinspark is druk bezig met het verder
ontwikkelen van een mooi plan voor het park.
Zomaar een greep uit de vele activiteiten van de
wijkvereniging, want meer werkgroepen en
vele, vele vrijwilligers zetten zich in voor onze wijk.
Meedoen? Ja graag!
Het huidige bestuur van de wijkvereniging WVF
probeert dit alles zo goed mogelijk te besturen.
Contact met de gemeente, contact met de andere
verenigingen in Westenholte, inanciën en andere
voorwaarden regelen voor de eigen werkgroepen,
vrijwilligers bijstaan, problemen oplossen, luisteren
naar wensen etc.
Voor deze boeiende taak zouden wij graag het bestuur
willen uitbreiden.
Heb je belangstelling? Neem dan met een van de
bestuursleden contact op, zie achter in deze Stins. Of
beter nog: kom op de Algemene Ledenvergadering van
11 april en hoor en zie wat de wijkvereniging doet en
spreek dan een van ons aan. Dan kunnen we daarna
met elkaar bespreken welke taken er liggen en wat
bijjou zou passen.
En dan zal blijken dat je je in Westenholte niet hoeft te
vervelen!
Namens het bestuur van wijkvereniging WVF,
Bregje van de Lisdonk
bestuur@wijkverenigingwvf.nl

Algemene Leden Vergadering (ALV)
van de Wijkvereniging WVF
Het bestuur van wijkvereniging WVF nodigt u
graag uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Dit
jaar vindt de ledenvergadering plaats op
woensdag 11 april 2018 om 20.00 uur, in Het
Anker.
De agenda omvat het volgende:
1.
Opening
2.
Verslag ALV 2017
3.
Mededelingen
4.
Jaarverslagen van de werkgroepen
5.
Financieel jaarverslag
6.
Verslag kascommissie / benoeming
nieuwe kascommissie
7.
Het Stinspark
Het bestuur van de wijkvereniging wil u graag
bijpraten over de ontwikkelingen omtrent het
Stinspark. Er is door Geerdink Tuinen een ontwerp
voor het park gemaakt waardoor u een indruk kunt
krijgen hoe het er uit kan komen te zien. Daarnaast
zal een presentatie worden gehouden door
stadsarcheoloog Michael Klomp en Jos Stöver,
adviseur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, over
de historie van het Stinspark.
8.
9.
10.

Jubilarissen
Rondvraag
Sluiting

De vergaderstukken kunnen worden opgevraagd
bij de secretaris
Linda Bosselaar, secretaris@wijkverenigingwvf.nl
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Geslaagde High Tea voor nieuwkomers
Hopelijk hebben alle nieuwkomers een leuke en
leerzame middag gehad en ook nog wat
buurtgenoten leren kennen; gezien de reacties
achteraf via Facebook is dat wel gelukt:
"Een goed georganiseerde high tea tijdens NL doet.
Leuk om zo bewoners te leren kennen en door middel
van een quiz meer te weten te komen over Westenholte.
Stinskracht bedankt!!"
"Fantastisch geregeld! Gevarieerdheid aan hapjes. Leuk
ook die interactie dmv een quiz over Westenholte."
Bedankt ook de vrijwilligers die deze middag mede
tot iets moois hebben gemaakt.
Zaterdag 10 maart (NL-Doet dag) was het weer zover,
de StinsKracht High Tea voor nieuwkomers in onze
mooie wijk Westenholte. We hadden veel adressen,
maar de opkomst was niet erg groot. Maar het werd
een hele gezellige middag met een bufet met
allemaal lekkernijen.

Hartelijke groet, namens de StinsKrachtbuurtverbinders,
Helen
Werkgroep StinsKracht WVF
contact@stinskracht.nl

Activiteiten Westenholte Kids

Ook een succes was de Wie Kent Westenholte quiz,
gemaakt en gepresenteerd door Martijn Ganzevles
waar ik ook nog wat van geleerd heb, met als sidekick 'Martha van Rossum' (glansrol van Bregje van de
Lisdonk).

Pak de agenda er maar bij, want Koningsdag komt
er aan en het wordt dit jaar weer een groot feest!
Op vrijdag 27 april vieren we Koningsdag in
Westenholte tussen 08.30-13.00 uur. Kids
kunnen meedoen aan de versierde ietsenoptocht
en daarna start de kleedjesmarkt bij de WVF. Ook
organiseren we daar verschillende activiteiten.
Hou ons op Facebook/westenholtekids in de
gaten voor het volledige programma!
Collecte Oranjefonds
Tussen 22 en 26 mei komen er weer collectanten
bij u langs om geld in te zamelen voor het
Oranjefonds. Met de opbrengst kan de
wijkvereniging zich blijven inzetten voor de wijk.
Meehelpen?
We organiseren gedurende het jaar verschillende
activiteiten voor kids. Alle hulp is daarbij van
harte welkom! Vindt u het leuk om af en toe een
handje te helpen, op wat voor manier dan ook?
Stuur dan een email naar kinderactiviteiten@
wijkverenigingwvf.nl.

Vul hier uw tekst in
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De toneelgroep mediteert!
Nog maar een paar weken en dan is het zover! Op
vrijdag 20 en zaterdag 21 april kunt u de wereld om u
heen even vergeten en u overgeven aan meditatie en
yoga. Waarschijnlijk zal dit echter wel samen gaan
met moeilijk te beheersen lachstuipen bij het blijspel
“Een Moordweekend” dat op deze dagen door
toneelgroep “de Voorst” in Het Anker wordt gespeeld.
In deze jachtige wereld is het goed om af en toe alles
even los te laten.

Wij zijn er na maandenlang oefenen, hard werken en
heel veel lachen, helemaal klaar voor om u weer een
fantastische avond te bezorgen. We hopen u dan ook
u op 20 of 21 april in Het Anker te mogen
verwelkomen.

Wat is er dan mooier om je een heel weekend over te
geven aan yoga en meditatie. Laat alles los, laat alles
van je afglijden en adem in en adem uit. Om wat voor
reden de gasten van het meditatiecentrum ook
gekomen zijn, de bedoeling is om een weekend lang
de wereld om hun heen te vergeten. Bij sommigen
wekt dat lachstuipen op, een ander maakt contact
met…… ja, met wie eigenlijk? En als er dan ook nog
iemand op onverklaarbare wijze verdwijnt, is de
verwarring compleet. Is zij overgegaan naar een
andere, ons onbekende, wereld?
Kaarten zijn vanaf 23 maart voor € 8,50 (kinderen
€1,-) verkrijgbaar bij de servicebalie van de Jumbo,
en Bloemenhuis Gerbera aan het Petuniaplein en bij
wijkcentrum Het Anker aan de Voorsterweg in
Westenholte. Natuurlijk kunt u de kaarten ook
gewoon op de avond zelf aan de kassa kopen, alleen
zijn ze dan een eurootje duurder. Leden van de
wijkvereniging WVF krijgen bij de toegang een gratis
consumptiemunt.
Vergeet dus niet uw lidmaatschapskaart mee te
nemen!
Toneelgroep De Voorst WVF
toneel@wijkverenigingwvf.nl

Vul hier uw tekst in
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Aankondiging 29e Jeugdsurvival 9 juni
2018
Op zaterdag 9 juni zal door de werkgroep
Jeugdsurvival WVF voor de 29e maal de jeugdsurvival
worden gehouden. De jeugdsurvival bestaat uit 11 of
12 onderdelen waaronder touwklimmen, tokkelbaan,
kanovaren en vlottenbouwen en een reuzenzwaai
over het water.
De aanvang van dit spektakel is om 09.00 uur.
Net als andere jaren zal de survival plaats vinden in en
rond het Stinspark in Westenholte.

Er is ruimte voor 22 teams, voor jeugd in de leeftijd
van 9 t/m 14 jaar.
Inschrijven voor dit spektakel kan alléén op
maandagavond 24 april vanaf 19.00 uur in
Ontmoetingscentrum het Anker.

Huttendorp 2018
Voor: kinderen die na de zomervakantie naar groep 7
of 8 gaan
Waar: Stinspark Westenholte
Wanneer: 27 t/m 30 augustus 2018
Paspoortverkoop Huttendorp 2018
Aanmelding: Online van 7 t/m 14 april, via www.
stinskracht.nl
Betaling: woensdag 18 april, 14.00-15.00 uur,
Petuniaplein
€12,50 voor leden / €15,00 voor niet-leden (graag
gepast en contant geld mee)
Korting op vertoon van lidmaatschapskaart
wijkvereniging WVF, neem die mee!
LET OP: de aanmelding is pas volledig na
aanmelding én betaling.
Werkgroep Huttendorp WVF
huttendorp@wijkverenigingwvf.nl

Inschrijfregels
* Je kunt alleen als team inschrijven.
* Inschrijformulier tijdens de inschrijving te ontvangen
van de organisatie (1 per team)
* Direct in te vullen en inleveren!
* Deelnemers (9 t/m 14 jaar) met geboortedata en adres
(Westenholte, Voorst, Frankhuis of donateur
wijkvereniging)
* Een team bestaat uit minimaal 8 en maximaal 10
personen.
* Naam van je team direct invullen.
* Contactpersoon met e-mailadres en telefoonnummer.
(Minimaal 18 jaar)
* Inschrijfgeld totaal per team aanleveren.
* Deelnamekosten per teamlid die lid/donateur zijn
bedragen € 4,-. (geen lid/donateur € 5,-)
* Er kunnen maximaal 22 teams deelnemen! Dus
vol=vol!
Zorg dus dat je je team compleet hebt op maandag 24
april!
Werkgroep Jeugdsurvival WVF
jeugdsurvival@wijkverenigingwvf.nl

Gespecialiseerd in Diabetische- en reumatische voet

GEDIPLOMEERD KLOKKENMAKER
• Professionele reparatie
en restauratie van
uw dierbare, kostbare klok
• In- & verkoop van
antieke klokken
• Vrijblijvende prijsopgave

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

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

Fotograie & ontwerp: Soulutions.nl ©2012

Pedicure
Hettie Leijten

FRANK VELTIEN
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Sport

HomeRun team DoorZwolle

Algemene Leden Vergadering Avanti

Graag stellen wij, het HomeRun team DoorZwolle, ons
aan u voor. Wij zijn een groep enthousiaste hardloopvriendinnen uit Westenholte en wij gaan op 23 en 24
juni 2018 meedoen aan de HomeRun. De HomeRun is
dé sponsorloop van het Ronald McDonald Kinderfonds.
Deelnemers lopen in teamverband 240 kilometer hard
in 24 uur. Dag en nacht, in weer en wind om geld in te
zamelen voor de Ronald McDonald Huizen.
In deze huizen logeren gezinnen van kinderen die zijn
opgenomen in het ziekenhuis, zodat ouders dichtbij
hun zieke kind kunnen zijn. De huizen zijn afhankelijk
van donateurs, sponsors en acties om up and running
te blijven.
Team DoorZwolle bestaat uit 10 lopers, 4 begeleiders
op de iets, 2 chaufeurs en 2 sportmasseurs.
Ons doel is zoveel mogelijk geld binnen te halen voor
het Ronald McDonald Huis in Zwolle. Hiervoor
organiseren wij verschillende sponsoracties en vragen
wij particulieren en bedrijven om ons inancieel te
steunen.
We hebben al enkele succesvolle acties gehad. Zo
hebben wij op de kerstmarkten in Westenholte en
Stadshagen gestaan. Hier hebben wij diverse artikelen
verkocht; veel inwoners van Westenholte hebben hier
een mooie bijdrage geleverd aan ons doel.
Een andere zeer geslaagde actie was de borrelavond in
café De Casteleyn op 2 december. De verloting op
deze avond was een groot succes! Hiervoor waren
prijzen beschikbaar gesteld door onder andere de
plaatselijke middenstand.
Inmiddels hebben wij het minimaal benodigde
sponsorgeld bij elkaar en mogen wij daadwerkelijk aan
de start van de HomeRun verschijnen!
Dit betekent niet dat wij stoppen met inzamelen van
sponsorgeld, integendeel… Vrijdagavond 23 maart
organiseerden wij weer zo’n gezellige avond in De
Casteleyn. Meer info hierover is te vinden op onze
Facebook-pagina en via Twitter.

Op donderdag 19 april 2018 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.
Kijk voor meer informatie en het volledige
lesaanbod: www.avantizwolle.nl en facebook.
com/avantizwolle

Voor meer informatie over de HomeRun en ons team
kunt u terecht op
www.home-run.nl/teams/doorzwolle,
of mailen naar DoorZwolle@gmail.com
Sportieve groet van HomeRun Team DoorZwolle

Kijk voor meer informatie en het volledige
lesaanbod: www.avantizwolle.nl
----------------------------------------------------------

Nieuw tennispark TC WVF
Op 9 juli begint de verbouwing van het
tennispark van TC WVF. De kunstgrasbanen uit
2001 worden na 17 jaar vervangen en het
hekwerk wordt na bijna 40 jaar compleet
vernieuwd. In de week voordat de aannemer de
verbouwing start gaan de vrijwilligers van de
tennisclub het oude hekwerk demonteren en
afvoeren om zo kosten te besparen. Al met al
kan de hele operatie worden betaald uit eigen
middelen. Voordat het zover is moeten de
voorjaarscompetitie en declubkampioenschappen enkel nog worden gespeeld op de
oude banen. De KNLTB voorjaarscompetitie start
op vrijdag 6 april
en gaat door t/m zaterdag 2 juni. TC WVF doet
mee met 6 seniorenteams en 3 jeugdteams.
Wil je straks ook graag spelen op het nieuwste
tennispark van Zwolle en omgeving? Meld je
dan aan als lid. Voor meer informatie kun je
terecht op onze actuele website www.tcwvf.nl

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.
I 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
jlf te kijken, je gedachten te ordenen en om nieuwe
ideeën te ontwikkelen.
Bn 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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Maak je sterk tegen MS en doe mee met
MS Motion Zwolle!
Zondag 22 april kun je in Zwolle meedoen met het
hardloop- en wandelevenement MS Motion dat
georganiseerd wordt door het Nationaal MS Fonds.
Meedoen met MS Motion betekent dat je je steentje
bijdraagt aan een wereld zonder MS.

Gewijzigde aanvangstijd
Klaverjasavond
De 2-wekelijkse klaverjasavondin Het Anker
begint vanaf 19 maart een half uur eerder, dus
om 19.30 uur, in plaats van om 20.00 uur.
Omdat het voor veel spelers te laat werd, was
het verzoek van velen, om eerder te beginnen.
De gezelligheid zal er niet om veranderen.
Heeft u zin in een gezellig kaartavondje, dan
bent u van harte welkom!

Sponsorevenement
Deelnemers van MS Motion maken zich sterk tegen
MS door met een fysieke tegenprestatie geld op
te halen voor onderzoek naar de genezing van de
chronische ziekte MS. Meer geld voor onderzoek is
hard nodig, want het aantal MS-patiënten blijft
stijgen. In Nederland hebben meer dan 17.000
mensen MS, maar liefst 1 op de 1.000 mensen dus.
Ieder jaar komen daar ongeveer 800 mensen bij.
Zwolle
Atletiekbaan Wim Peters van atletiekvereniging
P.E.C. 1910 vormt het start- en inishpunt van MS
Motion Zwolle.
Marleen Postma uit Westenholte is vrijwilliger bij
het Nationaal MS Fonds en helpt mee met de
organisatie van MS Motion in Zwolle. Marleen’s
motto is: Energie door bewegen!
"Ondanks de extreme vermoeidheid van de MS kom ik
na het sporten vol energie terug, met bovendien het
gevoel weer controle over mijn eigen lichaam te
hebben. Ik vind MS Motion dan ook een heel mooi
evenement waarin we door te bewegen meer geld
voor onderzoek naar de energie slurpende ziekte MS
op kunnen halen."
Doe mee!
Je kunt je individueel of als team inschrijven voor
een van de hardloop- of wandelafstanden via de
website www.msmotion.nl. Samen staan we sterker
tegen MS.

Hardlopen met jongeren van de
Wiekslag
Op maandagavond van 19 -20 uur wordt er altijd
hardgelopen met een groepje van de Wiekslag. Wij
zijn met 4 dames die 1 x per week samen met een
begeleider van de Wiekslag en zo’n 4 tot 5 jongeren
samen in de wijk hardlopen. Tijdens het hardlopen
doen we soms ook wel wat spelvormen en wat
kracht en behendigheids oefeningen bv bij het
kasteel.
Door blessures en andere bezigheden van de
huidige 4 dames zitten we wat krap op dit moment
in de begeleiding. We zouden graag nog wat dames
of heren willen vragen om te helpen deze jongeren
hun sportuurtje te laten houden. Het tempo ligt niet
hoog dus de drempel is laag om je aan te melden.
Het gaat dus maar om 1x in de 4 a 5 weken dat je
aan de beurt bent. Je bent altijd samen met 1
begeleider van de Wiekslag en er lopen zo’n 4 a 5
jongens en meisjes mee.
Als je belangstelling hebt neem dan contact op met
Betsy (0652593040).
Sportieve groet,
Marjolein , Joey, Joost, Marin en Gijs
(bewoners Wiekslag)
Elli, Bart en Lianne (begeleiders Wiekslag)
Angela, Hester Wilma en Betsy (vrijwilligers)

A

ril 2



 april
Kickboxgala
van 14.00 tot 21.00 uur.
Kaartverkoop aan de bar in Het Anker of online
_________

6 april
Grandioze

BINGO !!!

anvang 19.30 uur
_________

8 april

Spirituele beurs Het Witte Licht
Vn 10.30 tot 17.00 uur
_________

14 en 15 april
Nail It
Nagelstijlwedstrijden
_________

20 en 21 april
Toneelgroep “de Voorst”
“Een Moordweekend”
anvang 20.30 uur
_________
____

28 april
Concert
Evangelische gemeente De Deur
anvang 19.00 uur

www.ochetanker.nl

Voorsterweg 36 Zwolle

038-421 23 66

Tijdens en na uw verblijf is er voldoende gelegenheid om te ontspannen in ons
wijkcentrumdeel met een geweldige bar en keuken.

Ouderen
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Optreden in Westenhage
Op vrijdag 23 februari was het optreden gepland van
de Gasten. Helaas moesten die vanwege ziekte op het
laatste moment afzeggen. In plaats daarvan trad Jan
Eijbergen als solist op. Heel knap dat iemand dat zo
maar kan overnemen.
Met zijn keyboard en stem wist hij er een heel
gezellige middag van te maken. Zijn repertoire kun je
omschrijven van smartlap tot rock, alles ertussenin en
ook verzoeknummers werden gehonoreerd.
Nederlandstalig en Engelse liederen door elkaar.
Noem maar op!Het kleine café aan de haven, maar
ook Het dorp en Country Road klonk door het
Westenhagecafé.

De hapjes werden deze middag door onze eigen
stichting vrienden van WEW gesponsord.
Hoewel het een hele gezellige middag was, is er nog
wel ruimte voor meer bezoekers.
In de volgende Stins een verslag van het optreden
van de Haco's op vrijdag 23 maart.
Toneelvoorstelling voor senioren
Speciaal voor senioren wonend in Westenhage en
Westenholte is er een voorstelling van de
toneelvereniging van WVF op woensdag 18 april.
Komt allen!
Sponsoren
Op onze oproep in de Stins van februari om donateur
te worden is massaal gereageerd. We hebben van
particulieren, winkeliers en bedrijven heel veel
reacties gehad. Vanzelfsprekend zijn we daar erg blij
mee. Met al deze donaties zijn we in staat om voor
langere tijd activiteiten te kunnen houden. Reuze
bedankt hiervoor. Mocht u de oproep gemist hebben
en wilt u alsnog donateur worden, dan kunt u vanaf
€12,50 storten op ons rekeningnummer NL67RABO
0320225143.
Rabobank Clubkas
Tot en met 31 maart kunnen leden van de Rabobank
stemmen op hun favoriete vereniging. De Vrienden
van WEW doen ook mee en extra geld via deze actie
kunnen we best gebruiken.

Vrijwilligers welkom bij
Thuisadministratie WijZ
Er is weer ruimte voor nieuwe vrijwilligers bij de
Thuisadministratie van WijZ. Daarom zijn we
opnieuw op zoek naar mensen die ainiteit
hebben met cijfers en sociaal bewogen zijn. Deze
potentiele vrijwilligers bieden we eerst een
basistraining aan, welke wordt gegeven op drie
maandagmiddagen in mei (7, 14 en 28 mei) in het
Cultuurhuis (Stadshagen).
De Thuisadministratie van WijZ maakt onderdeel
uit van Op Orde Zwolle en biedt Zwollenaren
langdurige ondersteuning bij hun inanciële
administratie. Vrijwilligers bezoeken de mensen
thuis of draaien mee in één van de Op-Orde
inlooppunten.We zijn nu vooral op zoek naar
vrijwilligers die mensen thuis willen bezoeken.
Lijkt u dit leuk vrijwilligerswerk? Bel of mail met
Rianne Taal, één van de coördinatoren van
de Thuisadministratie en bereikbaar via
telefoonnummer (038) 851 57 00 of per e-mail
r.taal@wijz.nu.

Stinsje - Totaal TV's gezocht
Wie in Westenholte heeft een abonnement
op het 14-daags verschijnende TV-programmablad
Totaal TV, waarin de programmering van 105
TV-zenders is opgenomen. Mag ik, na aloop van
deze 14 dagen, dit blad bij u komen ophalen i.v.m.
de vele RTV technische informatie.
Bij voorbaat mijn dank.
Peter de Boer
Hondsdrafweg 12
Tel.: 422.6114
-------------------------------------------------------------------

Stinsje - biljartkeu kwijt
Dinsdag 6 maart ben ik wezen biljarten in Het Anker.
Ik heb mijn kofer met keu tegen het gebouw gezet.
Jammer genoeg ben ik vergeten deze kofer en keu
mee te nemen. Als iemand deze heeft gevonden,
wilt u het dan terugbrengen. Tegen een vergoeding.
Ik zou er heel blij mee zijn.
H. de Kleine
Lupineweg 13
------------------------------------------------------------------

Stinsje - Bol blij!
Wat een verrassing steeds weer. Toen ik de oproep
om bolletjes te verzamelen deed wist ik nog niet
dat ik er zelf zo vrolijk van zou worden. Iedere keer
dat er een tasje staat schiet ik in de lach. Hoe simpel
kan je vrolijk worden. Ik ben dus bol blij!
Ga door dan doe ik dat ook.
Willy Prangsma - Meester Koolenweg 43

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
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Uw Westenholtemakelaar

Stinskerk

15



Activiteiten Stinskerk
Goede Vrijdag – Stille Zaterdag – Pasen
Op Goede Vrijdag is er om 19.30 uur een kerkdienst,
waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Op Stille
Zaterdag is er om 19.30 uur een vesper, waarin
wordt gezongen, uit het lijdensevangelie wordt
gelezen en er ook stiltemomenten zullen zijn.
Op Eerste Paasdag om 09.30 uur is er een feestelijke
ochtenddienst omdat Jezus Christus waarlijk is
opgestaan. U bent van harte welkom in deze
diensten.

Open avond One Spirit
Het Westenholtense Gospelkoor One Spirit houdt
een open avond. Dit zal op woensdagavond 18 april
in de Stinskerk aan de Westenholterweg 19
plaatsvinden.
Vanaf 19.30 uur staat de koie klaar, en de avond
gaat om 19.50 uur van start.
Iedereen die 16 jaar of ouder is, en die het leuk vindt
om te zingen is welkom. Het koor staat onder leiding
van de enthousiaste dirigent Jaco Lips.
Tijdens deze open avond zal er een greep uit ons
uitgebreide repetoire gezongen worden, en heb je
de mogelijkheid om te kijken en/of mee te zingen.
Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan gezellig
langs. De open avond duurt tot 22.00 uur. Heb je
vragen? Mail dan naar pr@onespirit.nl.

JeugdContaKtdienst
Op zondag 15 april om 09.30 uur is er een
JeugdContaKtdienst. In deze dienst zal Thysia Lips
voorgaan. Iedereen is weer van harte welkom.
De diensten op zondagochtend in de Stinskerk
beginnen om 09.30 uur.
De avondontmoetingsdiensten in het Grand Café in
Westenhage vinden iedere zondag plaats. 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

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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Spelregels particuliere speeltoestellen in
uw buurt


De lente staat weer voor de deur en daarmee ook het
buitenleven en het buitenspelen. Speeltoestellen
zoals glijbanen en zwembadjes worden weer uit de
schuren gehaald en soms buiten de eigen tuin, in de
openbare ruimte geplaatst. Makkelijk, want daardoor
is er meer speelruimte en zo kunnen meer kinderen
er van genieten. Dat klopt, maar wist u dat er
spelregels zijn? Zo zijn trampolines niet meer
toegestaan. Die spelregels zijn er om rekening te
houden met andere buurtbewoners, maar vooral ook
voor de veiligheid van kinderen. Daarom zijn
trampolines, zoals in voorgaande jaren, niet meer
toegestaan in de openbare ruimte. Wilt u ook een
verplaatsbaar speeltoestel in uw buurt plaatsen,
houd dan rekening met deze spelregels:
* Toestellen mogen van 1 maart tot 1 november
geplaatst worden in de openbare ruimte.
* Trampolines zijn niet toegestaan omdat die
aangemerkt zijn als onveilig.
* U zorgt voor het draagvlak in de buurt en lost
eventuele problemen samen met uw buren op.
* Wanneer dit niet lukt, kunt u buurtbemiddeling of de
wijkbeheerder inschakelen.
* U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van
het speeltoestel en de spelende kinderen.
* Het toestel moet in goede staat zijn, zodat kinderen
geen risico’s lopen.
* Het speeltoestel moet ver genoeg af staan van de
straat, bomen, lantaarnpalen en andere speeltoestellen.
* Het speeltoestel mag niet op een oiciële speelplek
staan of in een natuurgebied.
* Toestellen die in de grond verankerd moeten worden,
mogen niet worden geplaatst.
* Een zwembadje met een maximale hoogte van 25 cm
is toegestaan, maar moet u 's avonds leeggooien. Voor
de veiligheid van kinderen zijn grotere zwembaden
alleen toegestaan wanneer er permanent toezicht is
door een volwassene. Bij niet-gebruik dekt u het
zwembad af en verwijdert u het trapje.
De wijkbeheerder beoordeelt of het veilig is. Bij
twijfelgevallen beoordeelt een deskundige van de
gemeente Zwolle het toestel.
Meer informatie
Heeft u vragen over de veiligheid van uw
speeltoestel? Wilt u een speeltoestel plaatsen in uw
buurt en wilt u nog extra advies? Neem dan contact
op met de wijkbeheerder. De contactgegevens vindt
u op www.zwolle.nl/wijken of bel (038) 140 38.

Overig
wijknieuws
Moeite met lezen? Zeg het ons!

Binnen de huisartsenpraktijk Blanker, Thiele en
Brand-Piek is er de laatste weken veel aandacht
voor mensen die, moeite hebben met lezen en
schrijven. Heeft u moeite met lezen en schrijven?
Vertel het ons. Wij kunnen u helpen. Kent u
iemand in uw omgeving die moeite heeft met
lezen en schrijven? Vertel hen dat het belangrijk is
dat de dokter dit weet. De dokter kan dan nog
beter helpen. Door bijvoorbeeld anders uitleg te
geven.

Jaarlijks kampioenschap eieren gooien
bij WVF

Voetbalvereniging WVF houdt op Paasmaandag 2
april het jaarlijks kampioenschap eieren gooien.

Bedoeling is zo ver mogelijk met eieren te gooien die
dan ook nog eens netjes worden opgevangen.
Belangstellenden kunnen zich opgeven via ei@wvf.
nl, in de kantine van WVF op de dag zelf, of via
Facebook. Het kampioenschap begint om 13.00 uur
op sportpark De Weide Steen. Eerst komt de jeugd
aan bod, daarna volgen de senioren. Rond 18.00 uur
is de prijsuitreiking in de kantine van WVF, met
muziek verzorgd door DJ Hanno.
Het inschreifgeld is in de leeftijdscategorie 8 – 11
jaar 2 euro per koppel, bij 12 – 15 jaar 3 euro per
koppel en boven de 16 jaar 10 euro per koppel.
Inschreifgeld meenemen
Deelnemers wordt gevraagd het inschreifgeld mee te
nemen op 2 april. Er zijn diverse preizen beschikbaar.
In de categorie boven de 16 is de eerste preis 100
euro, de tweede 75 euro en de derde 50 euro.
De preizen in de leeftijdscategorieën onder de 16
bleiven nog een verrassing!

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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Eindconcert Klasse(n)orkest CBS de Morgenster
Donderdag 29 maart vindt het eindconcert van het
Klasse(n)orkest van CBS De Morgenster plaats in de
sportzaal van Het Anker. Tussen 19.00 en 20.00 uur
laten de leerlingen vanDe Morgenster – begeleid
door leden van het A-orkest – horen wat er in een
relatief korte periode binnen het Klasse(n)orkest
zoal geleerd wordt. Alle belangstellenden zijn van
harte welkom. Na het concert begint de gewone
repetitie van het A-orkest. Hebt u belangstelling
kom het eindconcert en/of de repetitie gerust
bijwonen.
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. Op
zaterdag 26 mei vindt het praktijkexamen plaats.
Beide evenementen worden gehouden in CBS ‘De
Wendakker’ in Stadshagen.
Oud papier
Op vrijdag 20 april 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.
Koningsdag
Tijdens Koningsdag begeleidt Excelsior de reveille in
Westenholte. Meer informatie hierover vindt u in
deze Stins.
Sponsorkliks
Excelsior is via de vernieuwde website (www.
excelsior-westenholte.nl) heel eenvoudig te
sponsoren. Op de homepage van de website vind je
een banner. Via één muisklik op de banner volgt een
overzicht met webwinkels. Selecteer de webwinkel
waar je een of meerdere producten wilt kopen en
Excelsior ontvangt een gedeelte van het
aankoopbedrag. Zelf betaal je dezelfde prijs als in de
winkel.
Beleef het IJsselfestival in Zwolle
Op zaterdag 9 juni wordt wederom het IJsselfestival

Cultuur
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” is Jan
de Haan.

Gezamenlijke expositie leden
Kunstroute Overijssel
De Leden van de Kunstroute Overijssel exposeren
gezamenlijk op meerdere verdiepingen in
het Cultuurhuis Stadshagen. De expositie is vrij te
bezichtigen vanaf 30 maart t/m 31 mei.
De deelnemers aan deze expositie zijn; Thea de
Badts, Gea Bleijenberg, Danielle van Broekhuizen,
Marijke Deinema, Lydie van Dijk, Els van Gompel,
Willy Hakvoort, Anne-Mieke Hollebeek, Peter de
Jongste, Elze Klute- van Weeghel, Henny Lamme,
Hans Poolman,Ton van Sprang, Pascale Tichelaar,
Mirna Tuten-Onderdijk, Henny Schaapman,
Liesbeth Visser-Heesakkers en Bob Wierenga.

Door de diversiteit aan kunstenaars biedt deze
expositie een verscheidenheid aan kunst. Laat u
verrassen door de uiteenlopende werken en
materialen, te denken aan schilderijen van
abstract tot realistisch en andere kunstobjecten
zoals voorwerpen van glas, steen, sculpturen van
keramiek tot hout, fotograie en nog veel meer.
De kunstroute Overijssel is een groe enthousiaste
kunstenaars die samen passie voor kunst delen en
dit graag aan u laten zien. Dit doen we onder
meer door een jaarlijkse gezamenlijke expositie.
We hebben een kunstpunt in de route Kunst om
Dalfsen. Ook organiseren we 1 keer per jaar een
open Atelier route en het evenement
'Vreugderijkerkunst'.
Mocht je meer informatie over de deelnemers
willen hebben? Kijk dan op www.
kunstrouteoverijssel.nl, tevens staan wij open
voor nieuwe leden. of stuur een mail naarinfo.
kunstrouteoverijssel@gmail.com
Expositie Leden Kunstroute Overijssel.
Kunstzinnige groet,
Werner Tuten

“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
april
ma 2 13.00
vr 6 19.30
za 7 t/m
za 14
ma 9 14.30
ma 9 19.30
wo 11 20.00
vr 13 20.30
wo 18
wo 18 19.30
vr 20
vr 20 14.30
vr 20 20.30
za 21 20.30
ma 23 14.30
ma 23 19.00
ma 23 19.30
vr 27 8.30
mei
ma 7 14.30
ma 7 19.30

Café ’t Plein
Eiergooien
De Weide Steen
Grote Bingo-avond
Het Anker
online inschrijven
Jeugdland + Huttendorp
Bingo senioren
Het Anker
Klaverjassen
Het Anker
ALV WVF
Het Anker
Bingo
De Weide Steen
Betaling paspoorten
Petuniaplein
Jeugdland + Huttendorp
Open avond One Spirit
Stinskerk
Oud papier
De Western Painters
Westenhage
Toneelgroep De Voorst
Het Anker
"Een Moordweekend"
Toneelgroep De Voorst
Het Anker
"Een Moordweekend"
Bingo senioren
Het Anker
Inschrijven Jeugdsurvival Het Anker
Klaverjassen
Het Anker
Koningsdagfeest
De Weide Steen

za 12
ma 14 14.30
vr 18
vr 18 19.30
ma 28 14.30

Bingo senioren
Het Anker
Klaverjassen
Het Anker
(laatste avond van dit seizoen)
Groenmarkt
Petuniaplein
Bingo senioren
Het Anker
Oud papier
Grote Bingo-avond
Het Anker
Bingo senioren
Het Anker

juni
za 9
ma 11 14.30
vr 15
ma 25 14.30

Jeugdsurvival
Bingo senioren
Oud papier
Bingo senioren

Stinspark
Het Anker
Het Anker

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

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

De schoonouders van John, de sloper, zegt
Willem, konden geen kinderen krijgen, dus hij is
single gebleven. Willem heeft een autobedrijf en
alle redenen om te grappen, want de zaken
gaan goed en zijn vrouw houdt van hem. Gert
boekt op zijn smartphone een vakantie naar
Gran Canaria, terwijl hij een biertje drinkt. Hij
zegt niet veel, wil niet opscheppen over zijn
baan bij de belasting. Paul Haarman, de
eigenaar van café ’t Plein in Westenholte
bedient de bezoekers. In oktober 2008 bestond
zijn café 10 jaar. Hij is druk, want een van zijn
barmedewerksters heeft zwangerschapsverlof
en de andere heeft een vrije avond. Hij serveert
biertjes, wijn en kaasbolletjes. Hij is de beste
herbergier, zeggen de stamgasten. Paul lacht
breed. Het café is elke avond open, behalve op
de dinsdag, dan heeft Paul een vrije avond. De
gasten kunnen er darten, pokeren, klaverjassen,
dobbelen of gezellig ouwehoeren. Tegen
zevenen loopt het café vol met volk van alle
leeftijden. PEC Zwolle speelt tegen Heracles
Almelo. Het beeldscherm aan de muur laat zien
hoe onze Zwollenaren het doen. Ik spreek de
man achter de gokkast aan. Het duurt even voor
hij loskomt, wil dan wel praten. Vroeger was hij
privéchaufeur van de directie van een bedrijf.
Hij reed o.a. naar Denemarken, Duitsland en
België, vertelt hij, terwijl hij een tientje uit de
gokkast haalt. Oorspronkelijk komt hij uit
Friesland en hij is naar Westenholte getrouwd,
woont hier al jaren met plezier. Twee broers
zitten in gesprek aan de bar. Ze drinken een
biertje. Ze zijn opgeroeid in de Rembrandtlaan.
Het was daar goed groot worden. Ik krijg een
visitekaartje van de jongste, een huisschilder.
De andere broer is inkoper bij een ijzerwarenbedrijf. Mick, de hond, komt binnen met het
vrouwtje. In de winter krijgt hij een frikandel
van John de sloper en in de zomer een ijsje. Zijn
vrouwtje geniet intussen van een wijntje.
Simon, die naast haar staat, zegt dat er in dit
café ook maatschappelijke thema’s worden
besproken, zoals de sinterklaas- en
vuurwerkdiscussie. Er verdwijnt zoveel, zegt hij
weemoedig, en roken moet in een apart hokje.
Het café ’t Plein in Westenholte, een huiskamer
café voor mensen, die elkaar graag zien, voor
mensen die zich willen ontspannen, een praatje
willen maken of graag een spel spelen. Iedereen
is er welkom! Ik ook en dank de mensen voor
hun openheid.
Zweeder

Contactpersonenlijst
Dagelijks Bestuur WVF
Voorzitter
dhr L. Kroes
Secretaris
mw L. Bosselaar - Modderkolk
Penningmeester mw B. van de Lisdonk
Lid
dhr K. Bakker
Communicatie dhr M. Ganzevles
Contactpersonen werkgroepen WVF
Badminton
dhr H. Wiskerke
Dierenweide
Jeu de Boules
dhr J.B. Seuters
Jeugdland
mw J. de Ruiter
Huttendorp
mw C. Runhart
Kinderactiviteiten (Westenholte Kids) mw J. Vos
Ledenadm en inancien
StinsKracht
mw P. Wiersma
Stinsredactie
dhr M. Ganzevles
Toneel
dhr J. Veurman
Volkstuinen
dhr H. van Blitterswijk
Beurzen
mw A. Kragt
Website
dhr A. van den Akker
Kerstmarkt
mw J. Vredenborg
Vertrouwenspersoon WVF mw J. van Eersel

(038) 422 33 18
06 21 11 15 36
(038) 422 04 27
(038) 421 09 82
(038) 850 16 58

voorzitter@wijkverenigingwvf.nl
secretaris@wijkverenigingwvf.nl
penningmeester@wijkverenigingwvf.nl

06 51 01 87 40
06 21 67 52 16
(038) 423 03 89
06 49 13 93 89

badminton@wijkverenigingwvf.nl
stinsweide@wijkverenigingwvf.nl
jeudeboules@wijkverenigingwvf.nl
jeugdland@wijkverenigingwvf.nl
huttendorp@wijkverenigingwvf.nl
kinderactiviteiten@wijkverenigingwvf.nl
penningmeester@wijkverenigingwvf.nl
contact@stinskracht.nl
stins@wijkverenigingwvf.nl
toneel@wijkverenigingwvf.nl
volkstuinen@wijkverenigingwvf.nl
beurzen@wijkverenigingwvf.nl
info@wijkverenigingwvf.nl
kerstmarkt@wijkverenigingwvf.nl

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

communicatie@wijkverenigingwvf.nl

06 37 32 83 08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Algemeen
Sociaal Wijkteam Zwolle West
De Kern Maatschappelijk Werk
Huisartsenpraktijk Westenholte
Icare Thuiszorg
Thuiszorg Carinova
Team Buurtzorg Zwolle West 2
BSO Doomijn
Peuterspeelzaal Korianderplein
VSO/BSO + Peuteropvang
Prokino Morgenster
Stichting GAl Westenholte
Het verloskundighuys
Wijkagenten Stadsdeel West
Wijkassistent
Wijkbeheer(der)
Wijkmanager

mw K. Hoelaak
mw I. Bloemhof
dhr B. Michel

Verenigingen / organisaties
Stichting Vrienden van WEW
Biljartvereniging ‘t Anker
Senioren biljartclub Westenholte
Happy Hart Koor
C.V. De Knienebelters
Gospelkoor One Spirit
De Zonnebloem
Het Anker
IJsvereniging WVF
Koersbalgroep Westenholte
Sportvereniging Avanti
Stichting Loopsport Zwolle
Muziekvereniging Excelsior
Passage (vrouwenbeweging)
Tennisclub WVF
Voetbalvereniging WVF
Volleybalvereniging Voorsterslag
Zang en Vriendschap

dhr R. van Tellingen
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 A. Bos
mw L. Zwakenberg
mw M. van de Kamp
dhr E. Pruim
dhr M. van der Veen
mw G. van der Vaart

Westenholterweg 50
gezondheidshuis Stadshagen
Voorsterweg 44-3
Voorsterweg 44-3

Papaverweg 59
Korianderplein 8-10
Korianderplein 4
www.westenholtenet.nl
Overtoom 57

(038) 498 9980
(038) 426 82 09
(038) 421 84 55
(0522) 27 96 56
(0570) 51 81 65
06 53 64 11 98
(038) 421 77 33 / 06 14 88 16 12
(038) 421 13 26
(038) 333 87 92 / 06 33 34 52 55
(038) 421 12 11
0900 88 44
14038
14038
14038

06 52 63 30 26
(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
06 30 68 77 21
(038) 421 48 95
(038) 422 42 00
06 53 27 31 61 secretaris@wvf.nl
(038) 420 37 66
(038) 421 13 40
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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

