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In Memoriam
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Schetsontwerp
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Politiekids gezocht!
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Vandaag

was Westenholte in afwachting van het onweer
dat verfrissing zou bieden na hete zomerdagen. In de
tuintjes en plantsoenen kleurde het gras al bruin...maar
na de inke plensbui die kwam zal het wel weer
bijtrekken, het ruikt in ieder geval heerlijk buiten!
In deze Stins neemt groei ook een speciaal plekje in. De
plannen voor het Stinspark ontvouwen zich langzaam,
buurtbewoners aan de Papaverweg adopteerden een
stuk openbaar groen, en ook de activiteiten van de
YMCA maken een groei door in Westenholte.

Colofon

Daar tegenover staat dat niet alles door kan blijven
gaan. Zo nemen we in deze Stins afscheid van een
gewaardeerd buurtbewoner en staat er een
aankondiging in dit blad van het laatste zomerfeest van
ODS De Ridderspoor. Het stemt wellicht melancholisch
en dat op een avond met veel donder en bliksem. Toch
denk ik vooral terug aan de betrokkenheid van Wytze bij
talloze evenementen en aan de mooie tijd die ik zelf op
De Ridderspoor heb doorgebracht. Met goede
herinneringen verdwijnt iemand nooit helemaal en sluit
een deur nooit voor altijd.

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.

Wij maken ons op voor een mooie, warme zomer waarbij
kinderen spelen op het aangesterkte gras, we genieten
op het terras (Petuniaplein!), vooruit kijken naar de
vakantie en de tijd er na en terug denken aan de dingen
die geweest zijn. Geniet er van!

Eindredactie:
Chiena Weke

En...van andere orde, heeft u er wel eens aan gedacht
om de Stinsredactie te versterken? U bent van harte
welkom. Bel of mail gerust voor wat informatie.

Cultuur - pagina 23
Nieuws en activiteiten op het gebied van kunst en
cultuur
Agenda + Column Zweeder - pagina 25
Contactpersonenlijst - pagina 26

Lay-out:
Martijn Ganzevles
Martijn Bakker

(038) 421 65 37

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

Advertenties:
Jasper Obbink

(038) 423 11 80

Bezorging:
André van den Akker

(038) 422 04 27
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Ontwikkelingen in het Stinspark
Vertelden we in het vorige nummer van De Stins over
de presentatie van de historie van het Kasteel Voorst
en de inrichting van het park door de ontwerper
tijdens onze ALV, nu willen we daar wat dieper op
ingaan.
Bij de ontwikkeling van het Stinspark speelt de
historie een belangrijke rol. Een uitgangspunt wat wij
als bestuur hanteren en zeker ook de gemeente en de
rijksdienst voor Cultureel erfgoed, de bewaker van
deze grond. Hoe deze historie tot uitdrukking moet
komen is geen gemakkelijke vraag, want niemand
weet hoe het kasteel er ooit heeft uitgezien. De
werkgroep historie heeft zich daar in verdiept en
heeft voorstellen gedaan aan de hand van
voorbeelden op verschillende plaatsen in den lande.
Ook is er een overweging om voor een beeldend
ontwerp wat verwijst naar de geschiedenis van dit
gebied een wedstrijd uit te schrijven voor studenten
van het Cibab of Artez hogeschool voor de kunsten in
Zwolle. Duidelijk is dat we er nog niet zijn, maar er
wel veel denkkracht gaande is.
Een ander centraal punt binnen het park is de
dierenweide. We zijn hier de mogelijkheden aan het
verkennen voor een gebouw erbij wat een
ontmoetingsplaats moet zijn voor bezoekers,

wandelaars en dierverzorgers. De dierenweide krijgt
ook niet meer een centrale plaats in het park, maar
schuift op naar de oostelijke rand, richting stinspad /
steenboerweg . Daar is een natuurlijke overgang
bedacht naar de sloten waarvan de wal wordt
afgegraven naar een meer natuurlijke overgang
tussen land en water. Passend bij het moerasgebied
wat het ooit was.
Op bijgaand ontwerp ziet u in het midden een groot
oranje vlak, dat de plaat van de oorspronkelijke
burcht aangeeft. Over de invulling daarvan vindt dus
nog nader overleg plaats. Aansluitend op het
hoofdgebouw was er de zogeheten achterburcht. Dit
rechthoekige vlak wordt verhoogd of ommuurd en is
een gelegenheid waar schooltuin / kruiden- of
buurtmoestuin wordt gedacht.
Vanaf de Hof van Voorst ziet u een kleine cirkel die
een verhoging wordt waar je het park kunt overzien
en waar je vanuit de dierenweide door een tunnel
loopt naar de schapenweide.
De gele vlek rechts, aansluitend op de scholen, wordt
een natuurspeelplaats waar de elementen van het
speelkasteel in worden opgenomen. Dit plein sluit
naadloos aan bij de inrichting van de nog aan te
leggen groene speelpleinen van beide scholen.
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Stinspark; Hoe nu verder?
Over hiervoor genoemde schets moet in samenspraak
met betrokkenen een beslissing worden genomen tot
het maken van een ontwerp. Dat staat in de maand
juni te gebeuren, op dat moment gaat de ontwerper er
verder mee aan de slag om deze ruwe schets verder
uit te werken en te detailleren.
Er is een kleine stuurgroep gevormd met daarin twee
vertegenwoordigers uit de wijk, een
vertegenwoordiger uit de gemeente, de provincie en
de rijksdienst voor cultureel erfgoed. Zij stellen een
voortgangsplan op, bewaken de voortgang, zijn
verantwoordelijk voor het eindresultaat en het vinden
van inanciering van dit plan. Daaronder gaan de
verschillende werkgroepen aan het werk op de
verschillende deelgebieden van het park.

In Memoriam: Wijtse Breidenbach

Met deze samengevatte informatie heeft u een klein
beetje een beeld hoe het gaat worden. Een meer
uitgebreide toelichting van de ontwerper vindt u op
de Stinspark-pagina op ons online dorpsplein
Stinskracht.nl: https://stinskracht.nl/groep/stinspark-1.

Op 15 mei is Wijtse op 57-jarige leeftijd
overleden. Voor de wijkvereniging was hij vooral
bekend als de verkeersregelaar. Palmpasen,
skeelertocht, lampionnen, sinterklaas,
kerstmarkt, overal waar publiek en verkeer elkaar
in de weg konden zitten stond Wijtse met zijn
knaloranje vest klaar om het verkeer in goede
banen te leiden. Hij maakte van de nood een
deugd door mensen rond zich te verzamelen om
ook verkeersregelaar te worden.
Daarnaast hielp hij waar hij kon met veel andere
activiteiten in Westenholte. Niet alleen in
Westenholte, maar ook bij veel evenementen in
andere delen van Zwolle was Wijtse te vinden.
Bij de Stadshagenrun bijvoorbeeld baande hij
met zijn scooter vrije doorgang voor de toplopers.
We zullen hem iedere optocht missen en we
wensen zijn familie sterkte.

Voor meer info kunt u ook contact opnemen met de
secretaris van de wijkvereniging Linda Bosselaar of
Koos Bakker (bestuurslid) 06-51925633.

VERKLEEDKLEREN GEZOCHT
Voor jeugdland zijn we op zoek naar verkleedkleren.
Zodat de kinderen zich heerlijk kunnen vermaken en
even een held(in) kunnen voelen!
Heeft u wat liggen en wilt u deze afstaan,
dan zijn wij er erg blij mee!
U kunt ons mailen via
jeugdland@wijkverenigingwvf.nl
Namens jeugdland,
Het knutselteam

Bestuur Wijkvereniging WVF

WVF
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We zijn het verleerd, vragen om hulp
Ik hoor het mijn moeder nog zeggen, je moet jezelf
kunnen redden, probeer niet afhankelijk te zijn, dan
pas ben je echt volwassen.
Na de 2e wereldoorlog lukte dat ook goed, we waren
overal voor verzekerd, zelfs als je hulp nodig had.
Totdat enkele jaren geleden duidelijk werd dat de
hulp onbetaalbaar wordt, er wordt dan ook drastisch
op hulp bezuinigd. De overheid spreekt over
keukentafel gesprekken, mantelzorgers en
participatie en WMO-wetgeving. Hoe het ook
genoemd wordt, opeens moet je een deel van je hulp
zelf regelen.
En dat blijkt minder gemakkelijk voor ons te zijn dan
we dachten, we vragen niet graag om hulp, het maakt
ons afhankelijk, daar weten we geen weg mee.
In Westenholte wonen 324 mensen boven de 75 jaar
waarvan 63 boven de 85 jaar, zo zijn er 130
éénpersoonshuishoudens met kinderen. En is er een
groot aantal mensen dat dagbestedings-activiteiten
volgt. Ik weet zeker dat deze mensen hulp kunnen
gebruiken en ik weet ook zeker dat er mensen zijn
die hulp willen bieden. Via Stinskracht zijn daarvoor
zo'n 35 bereidwillige buurtbewoners beschikbaar.
Stap over de drempel heen van wat men
“vraagverlegenheid” noemt. Vraag om hulp, de kracht
van ons dorp is dat we dat met elkaar voor u regelen.
En dan nog wat, een goed verhaal is dat van André,
die wordt gevraagd door een buurtbewoner om hulp
bij het repareren van een kar. De klus was gauw
geklaard, maar de betrefende hulpvrager en André
komen nu al een jaar wekelijks even bij elkaar. Even
de week doornemen, bijpraten noemen ze dat. En
altijd met een kop koie of een glas wijn.
Beste bewoners van Westenholte hoe goed kan het
leven zijn. Zowel voor de hulpverlener en de hulp
vrager.
Bel of mail ons, of kom vrijdagmorgen even bij ons
binnen bij Studio JobPoint. De koie staat daar klaar,
ook als u geen hulpvraag hebt, maar even bij wilt
kletsen.
Namens Stinskracht van harte welkom!
De Buurtverbinders van het Stinskracht-loket,
Bregje, André, Maja en Koos.
tel 06-12613280
contact@stinskracht.nl

Heel Westenholte Bakt tijdens
Westenholte Festival?!

Wie helpt ons mee organiseren?
Het Westenholte Festival lijkt nog een eind
weg, (28 en 29 september) maar de
organisatie is alweer druk in de weer! Steeds
meer Westenholtese organisaties haken aan
en dragen een steentje bij, waaronder
Westenholte Kids, YMCA Westenholte,
Vrienden van WEW en Excelsior. Met
StinsKracht willen we ook graag een leuke
bijdrage leveren aan het dagprogramma en we
denken aan een heuse bakwedstrijd voor ons
dorp: Heel Westenholte Bakt!
Voor de organisatie van dit evenement zoeken
we nog enthousiaste buurtbewoners die het
leuk vinden om mee te denken, organiseren
en helpen, in de voorbereiding en/of de dag
zelf. Ben of ken je iemand die zich daarvoor
zou willen inzetten, geef het door!
Mail naar contact@stinskracht.nl en we
nodigen je graag uit voor een eerste meetup
binnenkort!
Hopelijk tot gauw!
Helen en Martijn
Stinskracht Buurtverbinders
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Buurt adopteert openbaar groen
N.a.v. de Burendag gaat Annemiek Wiltink samen
met haar buren een openbaar stukje groen in de
Papaverweg adopteren!
Vorig jaar hebben Annemiek en haar buren een
gezellige burendag georganiseerd. Via een bijdrage
uit het Oranjefonds hebben zij zelf een
picknicktafel in elkaar gezet. Deze tafel pronkt nu in
het midden van de Papaver weg en blokkeert nu
(gelukkig) het autoverkeer dat hier voorheen
doorheen reed (wat niet mocht).

Van picknicktafel naar adoptiegroen
Samen met de wijkbeheerder Ilse Bloemhof is
gekeken naar een geschikte locatie voor de
picknicktafel. Iedereen in de Papaverweg is blij met
deze opstelling. ‘Nu kunnen de kinderen er weer
rustig spelen zonder dat er auto’s door de straat
rijden’, zegt Annemiek.
Rondom de tafel is in het openbaar groen al het
onkruid weggehaald, maar daar was het natuurlijk
nog erg kaal. Ilse stelde daarom voor om dit stukje
openbaar groen te gaan adopteren. Dit vonden
Annemiek en haar buren een goed idee, want
rondom de picknicktafel was het nog niet erg
gezellig. De kosten voor de beplanting hebben
Annemiek en haar buren op 500 euro geschat.
‘Namens de gemeente is er een bijdrage mogelijk
voor ieder stukje adoptiegroen’ vertelt Ilse. Heeft u
ook een leuk idee en wilt u ook een stukje groen
adopteren en eventueel in aanmerking komen voor
een kleine bijdrage? Ga dan voor meer info naar:
www.zwolle.nl/adoptiegroen

Zwolle
Milieuvriendelijk tuinieren is goed
voor mens, dier en plant
Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen.
Veel eigenaren van nuts-of -moestuinen
tuinieren op een natuurlijke manier en
gebruiken geen chemische
bestrijdingsmiddelen. Vaak staat in het
regelement van de tuinvereniging dat het
gebruik van chemische middelen niet is
toegestaan.
De gemeente Zwolle gebruikt ook in het
groenonderhoud geen chemische
bestrijdingsmiddelen en staat dit ook niet toe in
gemeentelijke tuinen. Een nutstuin is een tuin
die op grond van de gemeente (tijdelijk) is
toegestaan.
Ook tuinverenigingen vragen eigenaren van
moestuintjes om geen chemische
bestrijdingsmiddelen te gebruiken omdat:
- chemische bestrijdingsmiddelen niet alleen
giftig zijn voor bijvoorbeeld luis, maar ook voor
andere dieren zoals hommels;
- chemische bestrijdingsmiddelen vaak maar
een korte periode werken en na verloop van tijd
geen efect meer hebben; het ongedierte kan er
door het regelmatig gebruik tegen (resistent)
waardoor nog zwaardere middelen gebruikt
moeten worden;
- chemische bestrijdingsmiddelen heel
langzaam worden afgebroken en dus lang in
onze natuur achterblijft;
- chemische bestrijdingsmiddelen ook na het
wassen op groente en fruit achterblijven en dat
is ongezond;
- resten van bestrijdingsmiddelen in het
grondwater komen waar ons leidingwater van
wordt gemaakt; bij verontreinigd grondwater
moet er extra worden gezuiverd.
Gebruik biologische bestrijdingsmiddelen. Op
internet vindt u veel informatie welke middelen
wel veilig en milieuvriendelijk zijn.

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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Beste wijkbewoners,
In de vorige editie van De Stins hebben jullie al
kunnen lezen, dat wij op zaterdag 16 juni ons
10-jarig jubileumfeest gaan vieren. Vorig jaar
bestonden we al 10 jaar, maar is het er niet van
gekomen om dit uitbundig te vieren. Dit had vooral
te maken met het overlijden van Ronald, een van
onze Warmloopvrienden. Hij is in januari 2017
overleden aan de gevolgen van chronische leukemie.
Op 17 augustus 2017 hebben wij samen met een
groep Warmlopers en Nick, het tienjarig zoontje van
Ronald, de Mont Ventoux beklommen.

Zo hebben we als groep Warmlopers, in de
afgelopen 10 jaar wel meer bijzondere ervaringen
met elkaar gedeeld. Een van deze ervaringen wil ik
hier ook nog noemen, omdat deze ook in
Westenholte heeft plaatsgevonden. Zowel in 2014
als in 2015 hebben we gedurende een aantal
maanden wekelijks hardgelopen met Syrische
vluchtelingen. Deze waren opgevangen in de
IJsselhallen.

Wij vinden het een voorrecht, dat wij met onze
passie voor hardlopen andere mensen, die het
minder getrofen hebben in het leven, een hart
onder de riem kunnen steken. Dat doen we door elk
jaar geld op te halen voor goede doelen, maar ook
door in onze directe omgeving een steen(tje) bij te

Sport
dragen aan het welzijn van andere mensen.
Wij hopen dat jullie met een grote groep zaterdag
16 juni mee zullen gaan doen met onze
Jubileumloop. We hopen elkaar bij sportpark de
Weidesteen te ontmoeten en te spreken. Je kunt je
voor de kidsrun, de 4 Engelse Mijl (6,4 km) en de
10 km opgeven via www.inschrijven.nl
Wat mij betreft tot zaterdag de 16e en een warme
groet van Jan Bakker, nestor/trainer van de
Warmlopers.

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

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, zelfverzekerd-

heid 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.
Wrme groet,
Ria Hankamp

nfo@riahankamp-coaching.nl

www.riahankamp-coaching.nl

us on facebook

Sport
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Wat is er te doen bij TC WVF

Dance2Demo

9 t/m 17 juni Zwolse Tennis Kampioenschappen.
Dinsdag 12 en donderdag 14 juni zijn er
poulewedstrijden op het park van TC WVF.
18 t/m 24 juni Clubkampioenschappen Enkel. Voor
de jeugd en senioren in diverse speelsterktes.
25 juni Start renovatie tennispark. De 3
kunstgrasbanen en het hekwerk worden vervangen
en het terras opnieuw gelegd.

Op zaterdag 9 juni 2018 doet de jazzdancegroep
mee aan de regionale Dance2Demo in
Zwolle (sporthal Landstede).
Dance2Demo's bieden aan groepen de mogelijkheid
om ingestudeerde dansen aan publiek
te laten zien. De KNGU organiseert ieder jaar in
samenwerking met clubs de regionale
Dance2Demo's.

Zomerlidmaatschap

De afgelopen periode hebben de meiden van de
jazzdancegroep (meiden van 16 jaar en
ouder) link getraind voor de Dance2Demo.

Speciaal voor de sporten die in de vakantiemaanden juni, juli en augustus stilliggen heeft
de tennisclub een leuke aanbieding. Je kunt je
namelijk aanmelden als zomerlid voor € 35,00
Tijdens deze periode kun je gebruik maken van
de banen en ben je welkom op de tossavonden
op de dinsdagavond vanaf 19:00 uur. Is het goed
bevallen, dan is het mogelijk je
zomerlidmaatschap te wijzigen is een
jaarabonnement inclusief lidmaatschap van de
KNLTB. Als lid van TC WVF en de KNLTB kun je
dan meedoen aan open toernooien en
competities.
Hou onze actuele website www.tcwvf.nl in de
gaten.

De jazzdancegroep heeft in het nieuwe seizoen
(start in september 2018) ruimte voor
nieuwe leden! Het is mogelijk om nu al een les
vrijblijvend mee te doen. De les is op
maandagavond van 20.00 tot 21.00 uur in de
Korianderzaal (Korianderplein in Westenholte).
Vragen over deze les? Neem contact op met de
trainster: leur@avantizwolle.nl
Kijk voor meer informatie en het volledige
lesaanbod: www.avantizwolle.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
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Jongeren

YMCA activiteiten
Op 5 mei vlogen de zonnestralen en de eieren door
Stinspark. De perfecte combinatie van een zeskamp.
De groepjes gingen goed van start en er werd hard
gewerkt.
Wij willen alle kinderen bedanken voor de gezellige
ochtend en Marjoleine en Ilse bedankt voor jullie
hulp als groepsbegeleiders.
Hoe bereiden wij onze activiteiten voor?
De YMCA heeft een eigen stukje beleid gemaakt als
het gaat om jeugdwerk. Dit wordt het recept voor
sterkjeugdwerk genoemd. Dit recept bevat alle
ingrediënten waarvan wij vinden dat in het
jeugdwerk naar voren moet komen. Niet als er
meerdere ingrediënten inzitten zijn we tevreden,
maar pas als er een combinatie is gevonden waarbij
alle ingrediënten naar voren komen.
Het recept voor sterk jeugdwerk:
- Je voelt je er thuis
- Iedereen is welkom!
- Aandacht voor elkaar en ruimte voor jouw verhaal
- Samenwerken aan één doel
- Je mag je talenten ontdekken en gebruiken
- Plezier hebben is belangrijker dan hoe goed je
het doet
- Mensen met passie.
Al onze activiteiten leggen we naast het recept voor
sterk jeugdwerk. Zijn alle ingrediënten erin verwerkt
dan kunnen we de activiteit uitvoeren. Verdere uitleg
van het recept van sterk jeugdwerk vind je op
wwwymcajeugdwerk.nl
Agenda activiteiten:
29 juni 15:00 – 16:30uur: Modderdag in het
Stinspark, voor alle leeftijden
12+ activiteiten
Wij zijn deze week begonnen om ook voor de tieners
activiteiten te organiseren. Samen met 3 jongeren
hebben wij er over nagedacht wat leuke activiteiten
zijn om te doen en gaan wij deze week met deze
jongeren aan de slag om nog voor de zomer een
leuke activiteit te organiseren. Vind jij het leuk om
ons hierbij te helpen? Stuur dan een email naar
mirjam@ymca.nl.
Al onze activiteiten zijn te vinden op Facebook:
https://www.facebook.com/ymcawestenholte/
En op onze website: http://westenholte.ymca.nl

Afscheidsfeest ODS De Ridderspoor
Vrijdag 6 juli zal het jaarlijkse zomerfeest
plaatsvinden op het schoolplein van Openbare
Daltonschool De Ridderspoor in Westenholte. Het
feest begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur.
Op het plein zullen gezellige activiteiten
plaatsvinden. Er worden door de kinderen leuke
spelletjes georganiseerd, er is een springkussen,
kinderen kunnen spulletjes verkopen op de
kleedjesmarkt en er zijn nog een paar extra leuke
verrassingen. Uiteraard is er een hapje en een
drankje en is er muziek om het geheel een feestelijk
tintje te geven. Deze middag wordt traditioneel
door de kinderen georganiseerd met de hulp van
verschillende ouders en de leerkrachten.
Dit jaar is het zomerfeest de afsluiting van de
afscheidsweek, omdat De Ridderspoor helaas gaat
sluiten. In deze week worden er allerlei extra’s
georganiseerd voor de kinderen en leerkrachten om
de periode op deze ijne school met elkaar op een
prettige manier af te sluiten.
Iedereen is welkom op het feest! Natuurlijk de
kinderen en de ouders van de school, maar ook
oud-leerlingen en -leerkrachten, buurtbewoners en
anderen die de school een warm hart toedragen en
de school nog een keer willen bezoeken, zijn van
harte uitgenodigd om erbij te zijn.
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WEW-nieuws
Op vrijdag 20 april was de feestelijke uitreiking van
de rolstoeliets.
Aansluitend was er weer een supergezellig optreden
van “De Motten” en Reinder van Raalte.
De zaal was bomvol bezoekers die genoten van de
gebakjes, de hapjes en een drankje.

Ouderen
Rolstoeliets reserveren
U kunt de iets reserveren via
rolstoelietswew@gmail.com of het telefoonnummer
06-33517134 of via de website:
www.vriendenvanwew.wixsite.com/mijnsite.
Bovengenoemde website is de website van vrienden
van WEW en naast alle informatie en activiteiten is er
een apart hoofdstuk over de rolstoeliets en hoe u die
ook daar kunt reserveren. Doorklikken naar de “+”
voor rolstoeliets en u ziet het
beschikbaarheidsmenu.

Toekomstige optredens
In juni zijn er 2 optredens.
Op donderdagavond 21 juni treedt Jong
Jubal buiten op. Tijd volgt nog en natuurlijk
is iedereen welkom.

Ook de politiek was ruim vertegenwoordigd en
nogmaals bedanken we irma Schutte voor
zijn royale opstelling en medewerking.
Inmiddels wordt de iets al geregeld gebruikt en daar
zijn we natuurlijk blij mee.
Rabobankclubactie
De Rabobankclubactie was een groot succes. We
hebben dankzij veel stemmen een bedrag
van ruim €1250 opgehaald. Dit geld gebruiken we
voor de aanschaf en onderhoud van de
iets.

Op vrijdag 29 juni is er om 15.00 uur een
optreden Reinder van Raalte en Margriet
Bruggemans.
Ze brengen een mix van Easy listening met
een vleugje cabaret en een smartlap.

Driezorg biedt een vertrouwd en veilig (t)huis voor ouderen. Wij ondersteunen en
versterken u bij het ouder worden daar waar ú dat aangeeft.
PQSUQXY[\Q] ^``aSUQafQ\ llpqrs xy`a\f`XzX\ {QU |z}U~

ruto huurprijs
Rekenhuur voor toeslag
Netto huurprijs
Servicekosten
Zorgservicekosten
Etage
Totaal oppervlakte



€ 735,79
€ 660,89
€ 634,43
€ 42,74
€ 58,62
1e
70,87 m2 (2 slaapkamers)

Westenhage, Voorsterweg 44-113 (zorgwoning met lift)

Bruto huurprijs
Rekenhuur voor toeslag
Netto huurprijs
Servicekosten
Zorgservicekosten
Etage
Totaal oppervlakte

€ 731,82
€ 656,92
€ 630,46
€ 42,74
€ 58,62
1e
70,87 m2 (2 slaapkamers)

Westenhage, Voorsterweg 44-005 (zorgwoning met lift)
Bruto huurprijs
Rekenhuur voor toeslag
Netto huurprijs
Servicekosten
Zorgservicekosten
Etage
Totaal oppervlakte

€ 684,70
€ 668,42
€ 641,96
€ 42,74
€ 58,62
Begane grond
81,28 m2 (1 slaapkamer)

et op: voor al deze woningen geldt een minimale leeftijd van 65 jaar en een
komenseis: tussen €22.400 en €36.798 bij 1-persoons huishouden en tussen
€30.400 en €36.798 bij echtpaar/samenwonenden.
esse of vragen? Dan kunt u reageren door contact op
te nemen met onze bemiddelaars via 038 – 2001100, te
mailen naar wonen@driezorg.nl of kijk op www.driezorg.nl
voor meer informatie en het actuele woonaanbod.



Er wordt druk gevlagd op 5 mei in Westenholte, getuige deze
ingezonden foto van de Ridder Zwederlaan van Jan Boom.
Een klein gebaar van vrijheid dat gevierd en gewaardeerd wordt.

Ben jij klaar voor een
duurzame verandering van je
leefstijl en voedingspatroon?
Met dit advies- en
begeleidingstraject train èn
coach ik jou naar jouw doel
op leefstijl- en voedingsvlak.

Wil jij ook een volwaardig
voedingspatroon ontwikkelen
dat bijdraagt aan je vitaliteit?
Bewustwording en inzicht is
de eerste stap van vitaliteit
naar vitalifeit!
Tijdens deze interactieve
workshop neem ik je
graag mee in de feiten en
wetenschappelijke inzichten
rondom voeding.

www.VitaliFeit.nl
Gratis kennismaken?
E-mail judith@vitalifeit.nl
Telefoon 06 28 14 91 74

Speciaal voor kinderen met
een (dreigend) overgewicht of
ondergewicht, maar óók voor
de ‘slechte eters’.
Met dit traject begeleid
ik kind & gezin naar een
gezonde en evenwichtige
leefstijl.
Dankzij de prachtige,
kindgerichte materialen
wordt het coachingstraject
zowaar een feestje!

Spelenderwijs kinderen
leren waar voeding vandaan
komt en welke voeding je
groot en sterk maakt. Deze
interactieve ‘party’ geet door
middel van spel, ilmpjes
en proefervaringen op een
kinderlijke manier het belang
van voeding op ons lichaam
weer. Onder het mom van
‘jong geleerd is oud gedaan’!

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
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Overig
wijknieuws

Activiteiten Stinskerk
Zangdienst
Op 17 juni is er weer de traditionele Johannes de
Heer zangdienst. Na de succesvolle eerdere edities,
hopen we ook deze keer weer op een volle kerk,
waar vol overgave de heerlijke, bekende liederen uit
de Johannes de Heerbundel gezongen gaan worden.
Oud-Stinskerkpredikant Gert de Goeijen zal tussen
het zingen door spreken, maar de nadruk zal vooral
liggen op samen zingen. Neem een lesje water mee
en zing een uur lang uit volle borst met ons mee. De
dienst begint om 19.00 uur. Van harte welkom!

De avondontmoetingsdiensten in het Grand Café in
Westenhage vinden iedere zondag plaats, alleen op
17 juni vervalt de dienst. De 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

Collectanten gezocht voor Rode Kruis
Het Rode Kruis is op zoek naar collectanten in
onze wijk die een steentje bij willen dragen
tijdens de collecteweek van zondag 24 tot en met
zaterdag 30 juni.
De opbrengst van de collecte komt volledig ten
goede aan de Zwolse afdeling van het Rode Kruis.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via
alievandalfsen@gmail.com of 06-28744239

StinsContaKtdienst
Op 8 juli om 09.30 uur is er al weer een
StinsContaKtdienst zijn. In deze dienst zal bekende
spreker Durk de Boer voorgaan. U bent hartelijk
welkom.

Zoek het uit bij de Vakantie Bijbel Club in de
zomervakantie
We beginnen de zomervakantie weer goed met de
Vakantie Bijbel Club! Op dinsdag, woensdag en
donderdag 24-26 juli mogen alle kinderen uit groep
1 t/m 8 ‘Op zoek’ in de Stinskerk! Er is weer van alles
te doen die ochtend: lachen, zingen, verhalen,
knutselen, spelletjes en misschien ook even naar
buiten. En de tieners van groep 7&8 zoeken het
lekker zelf uit…
Om 9.45u kun je de weg ‘zoeken’ naar de zaal en om
10 uur start de ‘zoektocht’. Om 12 uur nemen we
alle vondsten weer mee naar huis.
We kunnen altijd hulp gebruiken (12+,
interkerkelijk), bijvoorbeeld bij het knutselen van de
kinderen.
Zoek je extra informatie uit bij
vbkwestenholte@gmail.com of 038-2000143 /
06-15537085 (Lucie van 't Slot)

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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IJsselfestival in Westenholte
Op zaterdag 9 juni 2018 organiseert Excelsior voor
de 21 e keer het IJsselfestival in Het Anker in
Westenholte. Een festival bedoeld voor harmonie-,
fanfare- en brassbandorkesten, op alle niveaus en
vanuit alle geledingen. Het programma start om
12.00 uur voor de B-orkesten.
Vanwege het grote aantal deelnemende A-orkesten
is het programma hiervoor verdeeld in twee
blokken. Het eerste blok start om 15.00 uur en het
tweede blok om 19.30 uur. Vanaf 15.00 uur kosten
de tickets € 5,-- p.p. De 21 e editie staat in het teken
van ’Rock & Roll’.
Jurylid op 9 juni is componist Jan de Haan.
Deelnemende A-orkesten:
CMV De Eendracht – Wezep;
Dr. Schaepmanharmonie – Tubbergen;
Kunst na Arbeid – Hierden;
TOG – ’t Harde;
Oldemarkter Fanfare – Oldemarkt;
Soli Deo Gloria – Heerde;
Fanfare Bant-Creil- Rutten en
Excelsior Westenholte – Zwolle.
Deelnemende B- en C-orkesten:
Excelsior – Dalfsen;
Ontwaakt – Hattem;
Stedelijke Harmonie – Harderwijk;
Excelsior Westenholte – Zwolle;
Brassband Excelsior Zalk.

Seizoensafsluitingen
Nadat het B-orkest tijdens het IJsselfestival ‘Grease’
op de planken heeft gebracht, gaat de groep op
zaterdag 7 juli, samen met de Slagwerkgroep, naar
Camping Het Gouden Plakje in Gaastmeer. Naast
plezier maken, brengt de jeugd aan het eind van de
dag een concertje en wordt er afscheid genomen

Cultuur
van dirigent Jan Hibma. Excelsior is op zoek naar een
dirigent voor haar jeugd. Hebt u belangstelling,
bekijk dan de website van Excelsior:
www.excelsior-westenholte.nl.
Donderdag 12 juli sluiten A-orkest en
Slagwerkgroep het seizoen af met een
buitenconcert.
Kom vanaf 19.30 uur genieten op het Petuniaplein.

Oud Papier ophaaldag is 15 juni.

Muziek in de Klas – Ridderspoor

Het Muziek in de Klas-project bij basisschool De
Ridderspoor wordt afgerond op donderdag 5 juli.
Het concert begint om 17.30 uur. Naast het
Klassenorkest, gevormd uit de leerlingen van de
groepen 6 t/m 8, hebben ook de groepen 1 t/m 4
een muzikaal aandeel in het programma. Het
Klassenorkest wordt ondersteund door een
ensemble van Excelsior.
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Chillen

Agenda
juni
do 7 18.45
za 9
za 9
ma 11 14.30
vr 15
za 16
10.00
11.00
17.00
do 21
za 23
ma 25 14.30
vr 29 15.00

juli
do 5 17.30
vr 6 14.00
do 12 19.30
augustus
ma 27 t/m
do 30
ma 27 t/m
do 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
Optreden Jong Jubal
Westenhage
Stratenvolleybal
De Weide Steen
Bingo senioren
Het Anker
Optreden Reinder v. Raalte +
Margriet Bruggemans
Westenhage

concert Klassenorkest De Ridderspoor
Zomer- /
Afscheidsfeest
De Ridderspoor
Buitenconcert
Petuniaplein
Excelsior
Huttendorp 2018

Stinspark

Jeugdland 2018

Stinspark

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

Verschijningsdatum
12 juli
20 september
25 oktober
29 november

Op 16 februari is in het Stinspark, nabij de
skatebaan, een Jongeren Ontmoetings Plek (JOP)
geopend. Er was koie, een schijnwerper en
wethouder Anker kwam langs. Het was erg
gezellig. Ik dacht nu, een paar maanden later,
hoe zou het er nu bij staan? Zijn er nog jongeren
die daarnaartoe gaan?
Nou en of, donderdagavond 24 mei ging ik kijken
en werd vriendelijk onthaald door zo'n 20
jongeren. Nieuwsgierig kwamen ze bij me staan:
“je schrijft toch wel iets leuks over ons hè” Een
van de jongens, die zich “Redje” laat noemen
nam het woord: “We zitten hier bijna iedere
avond. Niet in het weekend, dan gaan we de stad
in. Vroeger zaten we bij de gymzaal of voor de
Jumbo. We vinden het erg gezellig hier, vooral nu
het 's avonds laat licht is. Eerder misten we wel
een lantaarnpaal, maar ja, je kunt niet alles
tegelijk hebben toch?”
Er komt een lange man aan, die zich voorstelt als
Cor, oftewel De Neus. Hij is de jongerenwerker
van Travers. Hij komt regelmatig een praatje
maken met de jongens (er zijn trouwens ook drie
meisjes deze avond). Hij mengt zich gezellig
tussen de jongeren, ze vertrouwen hem, dat is te
zien. Redje vervolgt: “de meesten komen uit
Westenholte, maar er zijn er ook uit Stadshagen,
Berkum en de Aa-landen. We hebben een groepsapp, maar de meesten komen toch wel, die lezen
de app niet. Nu hebben de meesten de examens
achter de rug, het zal dus de komende weken wel
drukker
worden. Alleen als we voetbaltraining hebben of
's avonds moeten werken komen we niet
allemaal.”
Het ziet er redelijk schoon uit. Dat ik dat zie doet
Redje plezier: “jaja, we ruimen zelf de peuken op,
legen de prullenbak dan bij de Morgenster in de
bak daar. Drinken doen we nauwelijks, een
enkele rookt een joint, dat is het wel zo'n beetje.
We bespreken de week, trappen een balletje,
kijken wat we het weekend gaan doen, dat soort
dingen doen we.”
Dat is nou niet direct iets om je zorgen over te
maken. Deze groep heeft het erg naar de zin,
zwaait vriendelijk naar mensen die hun hond
uitlaten en geniet van het samenzijn.
Fijn dat dit ook kan in Westenholte!
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
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
Wijkagent Stadsdeel West
dhr A. van den Berg
0900 88 44
Wijkassistent
mw K. Hoelaak
14038
Wijkbeheer(der)
mw I. Bloemhof
14038
Wijkmanager
dhr W.J. Wieske
14038
Verenigingen / organisaties
Stichting Vrienden van WEW
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
mw J. van Maastricht
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 20 35 17 20 info@onespirit.nl
(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

    

-



            

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

