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Alles wordt groen!

Waar de kop van het vorig redactioneel nog was 'de

lente komt eraan!', moeten we nu toch echt constateren
dat deze in volle hevigheid is gearriveerd! Na warme
zomerse dagen kwamen natte, milde dagen en dat
zorgde voor een explosieve groei van alles wat groen is.
Bomen lopen uit, bloemen bloeien en iedereen komt
weer naar buiten. Westenholte leeft weer ten volle. We
zien het bijvoorbeeld bij de werkgroep volkstuinen,
waarbij veel tuinders op de been waren tijdens de
eerste werkochtend. We zullen het zien tijdens hun
jaarlijkse groenmarkt, waarbij zij ons inspireren voor
voor een nog groener Westenholte.
De gemeente helpt ook een handje mee, door
zogenaamde geveltuintjes en boomtuintjes te
stimuleren. U leest er alles over in deze Stins.
En hebben we het dan over de gemeente...we hebben
een nieuwe wijkmanager! Hij stelt zich in deze Stins
voor en nodigt u allen uit om hem eens te ontmoeten.
Wie weet bloeit daar wel een heel mooi initiatief of een
geweldige samenwerking op, welke onze wijk nog ijner
maakt dan deze al is.

Wij wensen u een heel goede lente toe en veel
leesplezier met deze nieuwe Stins!

Hartelijke groet, namens de Stins redactie,
Martijn Bakker

WVF
Terugblik ALV 11 april
Voorafgaand aan de Algemene LedenVergadering van
de wijkvereniging hebben we onze vrijwilligers weer
getrakteerd op een lekker dinerbufet (wederom
prima verzorgd door Het Anker).

Naast het afhandelen van de formaliteiten (hulde aan
de penningmeester voor de inanciële
verantwoording!) hebben we ook onze jubilarissen in
het zonnetje gezet; waar zouden we zijn zonder hun
inzet en betrokkenheid!
huldiging jubilarissen
WG Badminton: Hans Wiskerke (2008)
WG Beurzen: Eveline Driezen (2013)
Audrey Kragt (2008)
Manja van Someren (2008)
WG Jeugdland: Alissa Bos (2013)
Adry Huybrechts (2013)
WG Stinsweide: Wanda Visser (2013)
WG Survival: Marjolein Langhenkel (2013)
Leo Houwink (2013)
WG Stins:
Jasper Obbink (2003)
Stinsbezorgers: Alex Grotenhuis (2013)
Ronald van Soldt (2008)
Gea vd Veen (1998)
Henny Westrik (2003)
Verkeersregelaars:
Hans Beintema (2003)
Wijtse Breidenbach (2003)
Martin Brummel (2003)
Gé de Leeuw (2003)
Afscheid als AB-lid: Peter van de Poll
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Plannen Stinspark
Na het formele gedeelte van de algemene
ledenvergadering van de wijkvereniging werd aan
leden en belangstellenden een eerste schets /
vlekkenplan voor het Stinspark voorgelegd en
gepresenteerd door ontwerper Johan Geerdink van
Geerdink Tuinen.

Daarna gaf stadsarcheoloog van Zwolle Michael
Klomp een presentatie over de rijke historie van de
parklokatie; over de heren van Voorst en hun Stins
(kasteel). Jos Stöver van de Rijksdienst voor cultureel
erfgoed gaf met mooie praktijkvoorbeelden inzicht in
de mogelijkheden om de geschiedenis van 800 jaar
geleden weer zichtbaar en voelbaar te maken in de
openbare ruimte.

In de volgende Stins uitgebreid aandacht voor de
plannen voor het Stinspark, met een toelichting op de
1e schets en een doorkijk van het vervolgproces.
Meer informatie, meedenken of -werken? Van harte
uitgenodigd! Neem contact op met Linda Bosselaar en/
of Koos Bakker. Email:
secretaris@wijkverenigingwvf.nl

WVF
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12 mei Groenmarkt

Oranjefondscollecte
De wijkvereniging WVF collecteert in de week van 22
tot 26 mei voor het Oranjefonds. Het Oranjefonds wil
graag dat alle mensen in de samenleving mee kunnen
doen. Dat iedereen in de buurt deel kan nemen aan
activiteiten voor zowel jong als oud.
De actie NL Doet is misschien wel het meest bekend.
Stinskracht verzorgde een middag voor nieuwkomers
in de wijk, bij de volkstuinen was een werkochtend
waar meer mensen hielpen.
Aan burendag heeft de wijkvereniging ook al meer
keren aandacht besteed: bij elkaar komen en vieren
dat je buren bent en dat je samen zorgt voor een
mooie wijk.

Op zaterdag 12 mei (de dag vóór moederdag!)
organiseert de werkgroep Volkstuinen van
Wijkvereniging WVF haar jaarlijkse Groenmarkt.
De volkstuinders verkopen dan bloeiende
planten voor de tuin en het balkon. U vindt een
prachtige keus aan bloemen: afrikaantjes,
fuchsia’s, geraniums, vlijtige liesjes, Spaanse
margrieten enz. Ook is er een ruim aanbod van
hang- en terraspotten en biologisch geteelde
groenteplanten. Prima kwaliteit voor een goede
prijs.

Met de opbrengst bekostigen de tuinders het
onderhoud van hun volkstuinencomplex.
De Groenmarkt is van 9 tot 15 uur op het
Petuniaplein en van 9 tot 12 uur bij
woonzorgcentrum Westenhage.
Het Oranjefonds draagt bij aan activiteiten die mensen
in de wijk verbindt. Stinskracht heeft bijvoorbeeld
vorig jaar een mooi bedrag mogen ontvangen om via
het platform www.stinskracht.nl en de loketfunctie, op
vrijdagochtend in het pand van JobPoint, de
saamhorigheid in de wijk te vergroten.
Nu is er een collecte voor het Oranjefonds, met een
mooie opbrengst: de helft van het geld dat we ophalen
mogen we binnen de wijkvereniging gebruiken, de
andere helft gaat naar al die projecten die het
Oranjefonds ondersteunt.
Geef gul aan de collectant, of ga naar onze actiepagina
op de site van het Oranjefonds:
https://overijssel.oranjefondscollecteonline.nl/
organisatie/wijkvereniging-wvf
Werkgroep kinderactiviteiten WVF
kinderactiviteiten@wijkverenigingwvf.nl

Bij Westenhage kunt u bovendien de gekochte
planten in eigen schalen of plantenbakken op
laten potten.
Graag tot ziens op de Groenmarkt!
Werkgroep Volkstuinen WVF
Volkstuinen@wijkverenigingwvf.nl

WVF
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Geslaagd Moordweekend!
Zaterdagavond 21 april onze laatste voorstelling van
dit jaar knallend gespeeld. Er zat link wat tempo in,
de typetjes reageerden goed op elkaar en het publiek
heeft genoten. Een van onze toppers viel helaas uit
maar een andere topper heeft haar rol fantastisch
opgepakt en ingevuld. Moordweekend!
De leesgroep zal binnenkort actief worden en op
zoek gaan naar weer een mooi stuk voor volgend jaar.
Nu even genieten van de rust. Tot volgend jaar!
Toneelgroep De Voorst WVF
toneel@wijkverenigingwvf.nl

7

Zwolle

Nieuwe wijkmanager W.J. Wieske
Wilt u meer kleur en groen in de
straat?
Dat kan met bijvoorbeeld een boom- of
geveltuintje. Veel bewoners, maar ook scholen
hebben hun buurt al mooier gemaakt met deze
groene en kleurige minituintjes.

Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben Wubbe-Jan
Wieske en per 1 maart jl. ben ik begonnen
als Wijkmanager Stadsdeel West (Westenholte,
Stadshagen, Spoolde, Voorst en Mastenbroek).
Ik ben 47 jaar, getrouwd en vader van 2 prachtige
dochters en samen wonen wij in Westerbork. De
afgelopen 20 jaar ben ik werkzaam geweest bij
verschillende inanciële instellingen. Voor mij werd
het tijd voor een nieuwe uitdaging en daarom heb
ik weloverwogen en heel bewust de overstap
gemaakt naar gemeenteland.
Zwolle stond als vernieuwende en
vooruitstrevende gemeente hoog op mijn
verlanglijstje. Ik ben blij dat ik nu deel mag
uitmaken van dit stadsdeel (West).
Als wijkmanager ben ik de verbindende schakel
tussen bewoners, organisaties en instellingen en
de gemeente Zwolle in de volle breedte. Ik
regisseer de samenwerking tussen betrokken en
potentiële partners in de wijk vanuit een
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit van wonen, leven en werken in de wijken.
Samen met onze teampartners zoals het sociaal
wijkteam, de wijkwethouders, Travers, de
wijkagenten en nog vele anderen staan wij samen
voor u klaar!
Ik hoop u snel te kunnen ontmoeten, in de wijk of
op het wijkservicepunt West aan de
Belvédèrelaan 1.

Boomtuin
Een boomtuin is een tuintje in het stukje grond
aan de voet van een boom. U kunt deze
stukjes grond in uw straat naar eigen inzicht
opvrolijken, bijvoorbeeld door hier bloemen te
planten. U hoeft dit niet van tevoren te melden
bij de gemeente Zwolle. De boomtuintjes
moet u wel zelf onderhouden. www.zwolle.nl/
boomtuintje
Geveltuin
Lang niet iedereen heeft een voortuin. En op
sommige plekken in de wijk is (bijna) geen
ruimte om bomen of ander groen te planten.
Toch kunt u ook zelf uw straat groener maken
met een eigen geveltuin. Een mooie klimop die
tegen de gevel groeit is al een voorbeeld van
een geveltuin, maar u kunt ook denken aan een
bloemperkje in een klein strookje grond
langs de gevel van uw woning.
Wilt u ook een geveltuintje aanleggen? Daarvoor
is wel goedkeuring van de gemeente
Zwolle nodig. Neem hiervoor contact op met de
wijkbeheerder van de wijk waar u woont of
bel 14038. Kijk voor de contactgegevens
www.zwolle.nl/wijken
www.zwolle.nl/geveltuintje
Inspiratie
Op www.zwolle.nl/doemee vindt u voorbeelden
van boom- en geveltuinen, ook bij u in de wijk.
Heeft u een boom- of geveltuintje aangelegd?
Laat anderen meegenieten en enthousiast
worden en deel uw foto’s op Twitter, Instagram
of Facebook en tag de gemeente Zwolle en
uw wijk.
Voor meer info kunt u contact opnemen met
wijkbeheerder Ilse Bloemhof via tel.nr. 14038,
of het twitteraccount: www.twitter.com/
wijkservicepunt of ga naar www.zwolle.nl/
westenholte

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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Jubileumloop Warmlopers in
Westenholte
Beste wijkbewoners,
De Warmlopers vieren dit jaar hun 10-jarig jubileum.
De hardloopbeweging is ontstaan in 2007. In dat
jaar, heb ik als nestor en trainer van de groep, voor
het eerst de halve marathon van Zwolle gelopen
voor een goed doel. Sinds die tijd loopt de groep elk
jaar in juni de halve marathon van Zwolle voor een
of meerdere goede doelen. In 2007 begonnen we
met 7 lopers: het afgelopen jaar liepen we met meer
dan 80 lopers. Ook dit jaar lopen we de halve
marathon weer met zo'n 80 lopers. In de afgelopen
jaren hebben we in totaal ruim 230.000 euro bij
elkaar gelopen voor goede doelen. Op onze website:
www.warmlopers.nl worden deze goede doelen
genoemd en ook het bedrag, dat wij ervoor hebben
opgebracht.

Beweging
De Warmlopers is een beweging. We hebben bewust
gekozen om er geen vereniging of stichting van te
maken. Dit onderscheidt ons van ander
hardloopgroepen. Wat ons samenbindt is onze
passie voor hardlopen en goede doelen. Wij zetten
onze gezondheid graag in voor groepen mensen, die
het in materieel of immaterieel opzicht veel minder
getrofen hebben dan wij.
Wij innen geen contributie, hebben geen betaalde
trainers en beschikken zelfs niet over een
bankrekening. Al het geld dat wij ophalen gaat
rechtstreeks naar de bankrekeningen van de goede
doelen.
Elke week wordt er door een groep op maandag-en
dinsdagavond getraind. Deze trainingen starten
meestal vanaf wijkcentrum het Anker. Er is dus een
duidelijke link met Westenholte.

Sport

Jubileumfeest en -loop
Vandaar ook dat wij ervoor hebben gekozen in
Westenholte ons 10 jarig jubileum te vieren. Dit
gaan we doen op zaterdag 16 juni.
Het feest begint om 10:00 uur en eindigt 's-avonds
rondom 23:00 uur. Van 17:00 uur tot 23:00 uur
wordt er in de WVF voetbalkantine een
barbecuefeest gehouden met de lopers, die de
afgelopen jaren, als Warmloper, de halve marathon
van Zwolle gelopen hebben samen met een aantal
genodigden.
Om 10:00 uur 's-morgens gaan we het jublieumfeest
beginnen met een kidsrun en om 11:00 uur starten
we met de 4 Engelse Mijl (6,4 km) en de 10 km.
Eigen loopevenement voor Westenholte?
Dit organiseren we in samenwerking met de
wijkvereniging WVF, de voetbalvereniging WVF, de
wijkbeheerder van de gemeente Zwolle (Ilse
Bloemhof) en Run2day Zwolle.
De kidsrun, de 4 Engelse mijl en de 10 km zijn vooral
bedoeld voor de bewoners van de wijk Westenholte,
maar uiteraard zijn ook andere belangstellenden van
harte welkom. Er zijn meerdere wijken in Zwolle, die
een eigen hardloopevenement hebben: Zwolle-Zuid
heeft de 10 Engelse Mijl, Berkum heeft de
Salverdaloop, de Aa-landen heeft de Aa-landenloop
en Assendorp heeft de Asrenloop.
Als nestor van de Warmlopers en als wijkbewoner
van Westenholte gun ik Westenholte ook een eigen
hardloopevenement. Wellicht dat het gaat lukken
om deze loop jaarlijks te organiseren.
Routes
Wat de start, inish en route betreft: start en inish
vinden plaats bij het sportpark de Weidesteen.
De kinderen gaan een ronde van 400 meter om het
Stinspark maken: deze lopen ze 2 keer.
De routes van de 4 Engelse Mijl en de 10 km lopen
voor een deel door Westenholte en voor een ander
deel door het buitengebied van Westenholte.
De aankomende tijd informeren wij jullie verder
over deze jubileumloop van de Warmlopers.
Een warme en sportieve groet namens de Warmlopers,
van nestor Jan Bakker.

TE KOOP

Lupineweg 6, Zwolle
Vraagprijs: €629.000, k.k.
Diezerpoortenplas 14 | 8011 VW Zwolle | T (038) 423 67 66 | info@km.nl | km.nl

andelend 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.
rme groet,
Ria Hankamp

nfo@riahankamp-coaching.nl

-c

www.riahankamp oaching.nl
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Voorjaarscompetitie van start
De KNLTB Voorjaarscompetitie 2018 is op vrijdag 6
april van start geaan. Er doen in heel
Nederland ruim 30.000 teams mee die hun
wedstrijden spelen van maandag t/m zondag;
jeugd t/m 17 jaar en senioren. Er zijn ruim 300
verschillende competitievormen voornamelijk
gebaseerd op leeftijd, speeldag, alleen dubbels of
een combinatie van enkels en dubbels.
Bij tennisclub WVF doen 60 leden (1/3 van het
totaal) mee aan de voorjaarscompetitie, van
april t/m het 1e weekend van juni. Op vrijdag
spelen 4 teams, op zaterdag 2, en op zondag 3
jeugdteams. In een competitiewedstrijd tegen
tennisclubs uit de regio worden minimaal 4 en
maximaal 8 partijen gespeeld. Met 2 speelbanen
duurt zo&#39;n wedstrijd ongeveer 3 tot 6 uur.
Daarna wordt er gezellig nagepraat op het terras of
in de kantine.
Lijkt je het ook leuk om competitie tennis te spelen
in je eigen wijk en in de regio kom eens
langs op de vrijdag, zaterdag of zondag op ons
tennispark om sfeer te proeven. Op onze
website www.tcwvf.nl kun je zien wanneer er
thuiswedstrijden zijn.

Sport
geschikt voor beginners en gevorderden maar ook
mensen met rugklachten. De sleutelwoorden bij
Pilates zijn: stabiliteit, lexibiliteit en
lichaamsbeheersing.
Op maandagavond om 20.00 uur wordt in zaal 4 in
het Anker steps gegeven. De les is op muziek en
start met een warming up. Daarna volgt een
passenserie (choreograie) op de step. Vervolgens
wordt de step aan de kant gezet en volgen er
diverse spierverstevigende oefeningen op de mat,
maar ook de dynabands en dumbells worden
regelmatig gebruikt om oefeningen te verzwaren.
De les wordt afgesloten met een coolingdown.
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

Buitencompetitie Biljarten
In de buitencompetitie biljarten (onderlinge
Zwolse competitie) heeft de groep
seniorenbiljartclub Het Anker wederom het
seizoen 2017-2018 gewonnen en is dus
kampioen. Op de foto ziet u de overhandiging
van de wisselbeker aan Karste de Graaf en
Louis van Rooijen.

Pilates en steps zoeken leden!
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

Mi 218
7 mei
Klaverjassen
Aanvang 19.30 uur.

7 en 14 mei
Seniorenbingo !

Aanvang 14.30 uur.

(Laatste keer van het seizoen)

_________

_________

18 mei

Grootse Bingo

Elke maandag en vrijdag
Salsadansen

Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur.

Aanvang 19.30 uur.

_________

_________

Iedere dinsdagavond
Linedance

Elke maandagmiddag
Klaverjassen senioren

anvang 19.30 uur.

www.ochetanker.nl

anvang 13.30 uur.

Voorsterweg 36 Zwolle

038-421 23 66

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

Ouderen
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Rolstoelfiets
Op vrijdagmiddag 20 april is de rolstoeliets geleverd.
De iets werd namens de stichting WEW in ontvangst
genomen door wethouder Eefke Meijerink. Zij bood
mevrouw Van Erven een bloemetje aan als eerste
gebruiker van de iets.
De iets is geleverd door irma Schutte, die ook het
onderhoud op zich zal nemen.
Een rolstoeliets is een iets met trapondersteuning
die een valide en een minder valide persoon kan
vervoeren.
De iets is gesponsord door de gemeente Zwolle en de
provincie Overijssel, de Rabobankclubactie, irma
Schutte en ook door vele gulle particuliere gevers en
bedrijven.
De stichting vrienden van WEW beheert en
organiseert het gebruik van de iets en deze zal vanaf
1 mei beschikbaar zijn. Er zijn 3 bewoners actief in de
organisatie in het uitlenen van de iets.
Via rolstoelietswew@gmail.com of het
telefoonnummer 06-33517134 kunt u kijken of
vragen of de iets beschikbaar is. Of via de website:
vriendenvanwew.wixsite.com/mijnsite
Het gebruik van de iets is gratis, maar een vrijwillige
bijdrage is mogelijk en dat gebruiken we dan voor het
onderhoud van de iets bij de irma Schutte en voor de
verzekering.

De iets is bedoeld voor bewoners van Westenhage,
Ensemble en Wendakker en alle andere
geïnteresseerden uit Westenholte en Stadshagen en
zelfs uit andere wijken.
Na de presentatie van de iets vond er een gezellig
optreden plaats van “de Motten” in Westenhage,
natuurlijk met een feestelijk hapje en drankje.
De iets staat tijdelijk in de hal van Westenhage en
mag bewonderd worden. We hopen en rekenen er op
dat de iets veel gebruikt gaat worden.

Optredens

Op vrijdagmiddag 23 maart traden de Haco’s
(Harm en Cobus) op in Westenhage.
Het werd een Nederlands getint programma
met een vrolijke en vlotte babbel tussendoor.
Eigen gekozen, maar ook verzoeknummers
werden gezongen. Hoe bestaat het dat Jan
Smit, vader Abraham, de zangeres zonder
naam, André van Duin en Wim Sonneveld op
één middag de revue passeerden? Het kan
allemaal op zo’n leuke middag met de Haco’s
in Westenhage.
Een lekker glaasje werd tussendoor en
achteraf gedronken. De bittergarnituur werd
verzorgd door onze stichting WEW.
Het Happy Hart koor treedt op
woensdagavond 23 mei op om 19.00 uur.
Op vrijdag 25 mei de Western Painters
We zijn ook bezig met de voorbereiding van
een optreden van Jong Jubal en het
Dobbekoor op latere datum, maar dat moet
nog deinitief afgesproken worden.

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
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L
A
P
E
EB
WAARD

Uw Westenholtemakelaar

Overig
wijknieuws
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Activiteiten Stinskerk

YMCA westenholte

StinsContaKtdienst
Op 20 mei is er weer een StinsContaKtdienst. De
spreker in deze dienst is Peter Kruijt. Hij was tot voor
kort schipper, maar sinds april 2018 legt deze '4e
musketier' zich toe op zijn werk als voorganger. De
muziek ligt in handen van de 'Singers of Salvation'
uit Kampen, kortweg SOS Kampen. Dit is een
gospelkoor van ca. 30 mensen die zowel
Nederlands- als Engelstalige gospels ten gehore
brengen. Iedereen is weer van harte welkom.

Misschien heb je ons wel eens gezien op het
sportveldje of heb je onze grote Beachvlag zien
staan op het Petuniaplein. YMCA Westenholte
organiseert minimaal 2x per maand laagdrempelige
activiteiten voor kinderen en tieners van 6-15 jaar in
de wijk. Tijdens de activiteiten gaat het hierbij niet
om presteren maar om een leuke en gezellige
middag waarbij iedereen welkom is!
Vanaf het Petuniaplein verzamelen we ons bij de
YMCA vlag. Daarna vertrekken we naar de plek waar
de activiteit start. We hebben al leuke spellen
gespeeld zoals: Expeditie Robinson, Het grote
ruilspel en Wie is de mol? Er wordt niet alleen
gespeeld maar we organiseren ook andere
activiteiten rondom een thema zoals bijvoorbeeld
uitvindingen of muziek.

Singers of Salvation
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

Opbrengst Reuma collecte
De Reuma collecte heeft in Westenholte/Stins en
Spoolde € 2204.55 opgebracht. Een heel mooi
bedrag, dank aan de collectanten en de gulle
gevers. Na 36 jaar coördinator te zijn geweest
draag ik het stokje over aan:
Nathali van Faassen, Papaverhof 16
Dank allen voor de inzet.
Rieky Koetsier

Op 5 mei organiseren we tussen 10:00 en 12:00 uur
in het Stinspark Bevrijdingsdag-zeskamp, kom
gezellig kijken en doe mee.
Voor de activiteiten is alle hulp welkom.
Dus ben jij tiener, student, ouder, grootouder of geen
van alles maar lijkt het jou leuk om mee te denken,
te helpen met de uitvoering of heb je andere
ideeën?
Mail dan naar: mirjam@ymca.nl
Agenda activiteiten:
5 mei 10:00 – 12:00uur
Verzamelen: Stinspark
17 mei 18:45 – 20:00uur
Verzamelen Petuniaplein
7 juni 18:45 – 20:00uur
Verzamelen Petuniaplein

Bevrijdingsdagzeskamp
Hollandse avond
Smokkeltocht

Al onze activiteiten zijn te vinden op Facebook:
https://www.facebook.com/ymcawestenholte/
En op onze website: http://westenholte.ymca.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

17

Overig
wijknieuws

Afsluiting Carnaval seizoen 2017- 2018
Na een fantastisch carnavalsjaar gaan wij c.v. De
Knienebelters nu alle slingers en attributen weer
opbergen. Het was een jaar waar wij c.v. De
Knienebelters samen met onze Hoogheid Prinses
Cindy en haar Presidenten Jane en Tarzan, van een
fantastisch carnavalsseizoen hebben genoten. Een
geweldige opkomst van Prinses Cindy op ons druk
bezocht maar vooral supergezellig Prinsenbal, de
gasten, sponsoren en onze zusterverenigingen. Het
ophalen van onze Hoogheid Prinses Cindy was een
groot feest. Ze werd door haar eigen vereniging c.v.
de Knienebelters, alle Hoogheden uit Zwolle en ver
daarbuiten, opgehaald met een huifkar. Met z'n allen
naar het Petuniaplein waar Prinses Cindy het Carnaval
in de Knienebelten van start liet gaan. Voor de
kinderen was er die middag een grabbelton en er kon
geschminkt worden. Er werd nog lang na gefeest in
het café het Plein. Er was ook weer een bonte avond
in Zorgcentrum Westenhage. Het was een groot feest
dankzij de medewerking van zanger Andy
en Lia Volkers als Jette van de Toilette. Er was een
verloting en voordrachten van de mensen van de
vereniging. Er werd die avond getrakteerd door de
vereniging op Cake en een lekker hapje, gesponsord
door de Jumbo. Op vrijdag voordat het Carnaval los
barstte werd er door c.v. De Knienebelters een bezoek
gebracht aan de school de Vlieger in Westenholte. Op
die school wordt nog echt Carnaval gevierd met de
mooist verklede en geschminkte kinderen. Na een
grote polonaise van maar liefst 140 kinderen en een
presentje van Prinses Cindy werd die ochtend
afgesloten. Diezelfde middag heeft Prinses Cindy met
haar Presidenten en vorsten bezoeken gebracht aan
onze zieke medemensen met een heerlijke fruitmand.
Dit jaar aan Aard Onderberg, Leo Journe en Mevr.
Schokker. Wij vinden het heel belangrijk om tijdens
de Carnaval ook aan onze zieke medemens te denken.
Zaterdag 10 Februari heeft de c.v. De Knienebelters
meegedaan in de grote optocht in Zwolle. Het
Carnaval werd op 13 februari afgesloten door het
afhalen van het embleem en ons Knienelied. Die
avond werd er nog feestgevierd o.l.v. de band de
Knollentrekkers en werd er nog menig harinkje
gegeten. Ook werden er nog enkele mensen verrast
door de stunt commissie. Op de woendag erna
hebben wij alles samen opgeruimd en werd er bij de
Hoogheid nog een drankje en een hapje genuttigd,
Wij c. v. De Knienebelters wensen u allen een hele
mooie zomer toe.
ALAAF.

Wilt u meer kleur en groen in de straat?
Dat kan met bijvoorbeeld een boom- of geveltuintje.
Veel bewoners, maar ook scholen hebben hun buurt
al mooier gemaakt met deze groene en kleurige
minituintjes.
Boomtuin
Een boomtuin is een tuintje in het stukje grond aan
de voet van een boom. U kunt deze stukjes grond in
uw straat naar eigen inzicht opvrolijken, bijvoorbeeld
door hier bloemen te planten. U hoeft dit niet van
tevoren te melden bij de gemeente Zwolle. De
boomtuintjes moet u wel zelf onderhouden.
www.zwolle.nl/boomtuintje
Geveltuin
Lang niet iedereen heeft een voortuin. En op
sommige plekken in de wijk is (bijna) geen ruimte om
bomen of ander groen te planten. Toch kunt u ook
zelf uw straat groener maken met een eigen
geveltuin. Een mooie klimop die tegen de gevel
groeit is al een voorbeeld van een geveltuin, maar u
kunt ook denken aan een bloemperkje in een klein
strookje grond langs de gevel van uw woning.
Wilt u ook een geveltuintje aanleggen? Daarvoor is
wel goedkeuring van de gemeente Zwolle nodig.
Neem hiervoor contact op met de wijkbeheerder van
de wijk waar u woont of bel 14038. Kijk voor de
contactgegevens www.zwolle.nl/wijken
www.zwolle.nl/geveltuintje
Inspiratie
Op www.zwolle.nl/doemee vindt u voorbeelden van
boom- en geveltuinen, ook bij u in de wijk.
Heeft u een boom- of geveltuintje aangelegd? Laat
anderen meegenieten en enthousiast worden en deel
uw foto’s op Twitter, Instagram of Facebook en tag de
gemeente Zwolle en uw wijk.
Voor meer info kunt u contact opnemen met
wijkbeheerder Ilse Bloemhof via tel.nr. 14038, of het
twitteraccount: www.twitter.com/wijkservicepunt of
ga naar www.zwolle.nl/westenholte

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
Het eindconcert van het Klasse(n)orkest van CBS De
Morgenster werd op 29 maart in Het Anker
gehouden. Begeleid door het A-orkest van Excelsior
heeft het Klasse(n)orkest, gevormd uit leerlingen
van de groepen 6 en 7 van De Morgenster, laten
horen wat er in een relatief korte periode zoal
geleerd wordt. Uit wetenschappelijk onderzoek
blijkt dat kinderen muziek nodig hebben. Daarbij
helpt Muziekvereniging Excelsior Westenholte graag
een handje. Excelsior heeft in samenwerking met
Stichting TacT Muziek een plan opgesteld om muziek
als doorlopende leerlijn voor de groepen 1 t/m 8 in
te bedden in het basisonderwijs. In januari 2018 is
CBS De Morgenster gestart met de eerste serie van
het Muziek in de Klas-project. Het project zal voor
de komende drie jaren worden ingeroosterd.
Gedurende deze jaren stelt Excelsior een
volwaardige set instrumenten speciiek voor het
Klasse(n)orkest beschikbaar.

Cultuur

Beleef het IJsselfestival in Zwolle
Op zaterdag 9 juni wordt wederom het IJsselfestival
georganiseerd in Het Anker in Westenholte. 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.

Caecilia Zwolle 2.0

Oud papier
Op vrijdag 18 mei kunt u uw container vanaf 08.00
uur aan de weg zetten. De ROVA rijdt, vergezeld door
een lid van Excelsior, langs de aangewezen
containerplekken.
Galaconcert door Excelsior tijdens Gouden Spiker
Festival
Stichting Culturele Activiteiten Opsterland
organiseert jaarlijks het Gouden Spiker Festival voor
brassbands en fanfares uitkomend in de 5e, 4e en 3e
divisie. Daarnaast is er op het festival plaats voor
jeugdorkesten, incomplete orkesten en
samenspeelgroepen deelnemend in de festival
divisie. Het Gouden Spiker Festival wordt over vier
festivaldagen en elke festivaldag wordt afgesloten
met een galaconcert. Excelsior sluit de festivaldag
op zaterdag 26 mei af en doet dit in samenwerking
met solo-tubaïst van het Nederlands Philharmonisch
Orkest David Kutz. Het Gouden Spiker Festival wordt
georganiseerd in MFC ‘de Wier’, De Telle 21 in
Ureterp.

Toonkunstkoor Caecilia is een gemengd koor met
ongeveer 85 vaste leden. Elk jaar voert zij samen
met het Orkest van het Oosten de Mattheus
Passion van Bach uit in de Dominicanenkerk in
Zwolle. Wij vieren dit jaar ons 145-jarig bestaan
met onder andere een nieuwe dirigent: Iassen
Raykov en een nieuwe website.
Iassen Raykov is een veelzijdig musicus. In zijn
geboorteland Bulgarije studeerde hij piano aan
het Staatsconservatorium in Soia. Hij kwam naar
Nederland om zijn pianostudie te vervolgen aan
het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. In
die tijd studeerde hij ook koordirectie aan het
Conservatorium in Amsterdam en orkestdirectie
aan het ArtEZ-conservatorium in Enschede.
Meer informatie over koor en dirigent en ook het
lustrumconcert in De Spiegel op 22 november
2018, vindt u op de website die een geheel nieuw
jasje kreeg: www.caeciliazwolle.nl
Voor meer informatie stuurt u een mail naar
info@caeciliazwolle.nl of belt u met de secretaris
Kuna van Walsem (038-3762382)
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Wilde Deerne

Agenda
mei
za 5 10.00
ma 7 14.30
ma 7 19.30
za 12
ma 14 14.30
do 17 18:45
vr 18
vr 18 19.30
ma 28 14.30

Bevrijdingsdag 6-kamp
Stinspark
Bingo senioren
Het Anker
Klaverjassen
Het Anker
(laatste avond van dit seizoen)
Groenmarkt
Petuniaplein
Bingo senioren
Het Anker
Hollandse avond (YMCA) Petuniaplein
Oud papier
Grote Bingo-avond
Het Anker
Bingo senioren
Het Anker

juni
do 7 18.45
za 9
za 9
ma 11 14.30
vr 15
za 16
10.00
11.00
17.00
za 23
ma 25 14.30

Smokkeltocht (YMCA)
Petuniaplein
Jeugdsurvival
Stinspark
IJsselfestival
Het Anker
Bingo senioren
Het Anker
Oud papier
Jubileum Warmlopers De Weide Steen
Kidsrun
4 EM + 10 km
BBQ-feest
Stratenvolleybal
De Weide Steen
Bingo senioren
Het Anker

juli-augustus
ma 27 t/m
do 30
ma 27 t/m
do 30

Huttendorp 2018

Stinspark

Jeugdland 2018

Stinspark

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

Verschijningsdatum
7 juni
12 juli
20 september
25 oktober
29 november

In Westenholte woont een
feeks. Haar naam is Rianne
Westendorp.
Precies 300 jaar geleden
werd er op landgoed
Kranenburg bij Zwolle een verwilderd meisje
gevonden. Ze bleek 18 jaar te zijn, at alleen
maar groenten, was vervuild, stootte
onbegrijpelijke klanken uit en had een korstige,
droge huid. Al snel noemde men haar daarom
“wolfsmeisje”. Naspeuringen brachten aan het
licht dat ze als baby uit Antwerpen ontvoerd
was.
De Zwolse Stadsproductie vond dit verhaal zo
boeiend dat ze er een musical van gemaakt
hebben: De Wilde Deerne. En Rianne (die de
musical-opleiding doet) deed met 150 andere
Zwollenaren auditie. Ze werd verkozen tot een
van de vijf Feeksen. Als ik haar spreek straalt ze
en is dol-enthousiast: wat wil je nog meer als je
de musicalopleiding volgt en zo'n kans krijgt
Een droom komt uit. Optreden in een musical,
met 47 andere acteurs, en dat in je eigen
Zwolle! Ze ziet dit als een linke opstap naar
een echte musical-carrière. Maar voordat het
publiek kan kijken naar de Wilde Deerne moet
er nog heel wat gerepeteerd worden. Rianne
gaat twee keer per week een dag naar de
IJsselhallen om met de andere feeksen en het
ensemble hun deel door te nemen. Feeksen? Ja,
de producent heeft de tocht van het
wolfsmeisje geprobeerd te volgen en alle
ontberingen onderweg vorm te geven. En in een
eigentijds jasje te gieten. Rianne vertelt dat ze
haar eigen, hedendaagse kleding draagt, wel
natuurlijk afgestemd op de andere feeksen. Ze
houdt niet op met me erover te vertellen. “De
voorstelling wordt ook in de IJsselhallen
gegeven, het wordt heel spectaculair en groots”
zegt ze, “met een live-orkest en een groot
mannenkoor. En oh ja” ratelt ze door, “er is een
Wilde Deerne-boek, er komt ook een wilde
deerne-bier en een standbeeld bij de
Mediamarkt”. Wat een enthousiasme! Ik wens
haar veel succes!
Zweeder
Opmerking van de redactie:
de optredens zijn tussen 11 mei en 3 juni.
Wilt u Rianne en de anderen live zien, bestel
kaarten op dewildedeerne.nl

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
dhr K. Bakker
Stinsredactie
dhr M. Ganzevles
Toneel
dhr J. Veurman
Volkstuinen
dhr W. te Riet Scholten
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 36 94
(038) 420 02 97
(038) 422 04 27

communicatie@wijkverenigingwvf.nl

06 37 32 83 08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Algemeen
Sociaal Wijkteam Zwolle West
Westenholterweg 50
(038) 498 9980
De Kern Maatschappelijk Werk
gezondheidshuis Stadshagen
(038) 426 82 09
Huisartsenpraktijk Westenholte
Voorsterweg 44-3
(038) 421 84 55
Icare Thuiszorg
Voorsterweg 44-3
(0522) 27 96 56
Thuiszorg Carinova
(0570) 51 81 65
Team Buurtzorg Zwolle West 2
06 53 64 11 98
BSO Doomijn
Papaverweg 59
(038) 421 77 33 / 06 14 88 16 12
Peuterspeelzaal Korianderplein
Korianderplein 8-10
(038) 421 13 26
VSO/BSO + Peuteropvang
Prokino Morgenster
Korianderplein 4
(038) 333 87 92 / 06 33 34 52 55
Stichting GAl Westenholte
www.westenholtenet.nl
Het verloskundighuys
Overtoom 57
(038) 421 12 11
Wijkagenten Stadsdeel West
0900 88 44
Wijkassistent
mw K. Hoelaak
14038
Wijkbeheer(der)
mw I. Bloemhof
14038
Wijkmanager
dhr W.J. Wieske
14038
Verenigingen / organisaties
Stichting Vrienden van WEW
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
Kinderkoor Young Spirit

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
mw M. Vels

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
06 46 44 18 69
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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

