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Citroën C4 Cactus
1.2 SUV

€ 12.940,-

Hyundai ix35
1.6i GDI SUV

€ 16.445,-

- geen import - navigatie - panorama dak

- geen import - navigatie - cruise

Bwj.
2017

Peugeot 108

Bwj.
2013

Private Lease v.a. € 194,- p/mnd*
- 5-deurs - airco - metallic lak
- bluetooth carkit met audiostreaming
- centrale vergrendeling met afst.bed.

ACUPUNCTUUR BIJ VEEL
KLACHTEN INZETBAAR

Alles voor 1 prijs p/mnd
Alleen nog maar tanken!
* o.b.v. 60 mnd, 10.000 km p/jr

Slimmer rijden begint bij ...
Autobedrijf

Bert Wieten
Boeierweg 11 Zwolle | 038-4212128 | info@bertwieten.nl
www.bertwieten.nl | www.privateleasezwolle.nl

FREDERIQUE WASSING-BIJ
VOORSTERWEG 2C
8042AC, ZWOLLE
0647019545,

www.deshenolifant.nl

3

WVF

Inhoudsopgave
Coverfoto: Kerstsfeer op de jaarlijkse Kerstmarkt op
het Petuniaplein
WVF - pagina 3 - 6
Nieuws en aankondigingen van diverse
werkgroepen van wijkvereniging WVF
Gemeente Zwolle - pagina 7
Nieuws en aankondigingen van
de gemeente Zwolle
Sport - pagina 9
Nieuwsberichten van Westenholtese
sportverenigingen + overig sportief nieuws
Jongeren - pagina 11
Nieuws en activiteiten voor jongeren
Ouderen - pagina 13
Nieuws en activiteiten voor ouderen
Overig wijknieuws - pagina 15 - 17
Ingezonden berichten en overig nieuws
Cultuur - pagina 19
Nieuws en activiteiten op het gebied van kunst en
cultuur
Agenda + Column Zweeder - pagina 21
Contactpersonenlijst - pagina 22

Colofon
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Voor u ligt de laatste Stins van 2018
Het was een mooi jaar voor de wijkvereniging en
Westenholte. Vele evenementen voor jong en oud
konden worden gehouden en dat alles met prachtig
zomerweer.
Hoewel het vuurwerk nog wel even op zich zal laten
wachten, naderen de decemberevenementen met
rasse schreden. Sinterklaas kwam met veel bombarie
in het land, maar is intussen gelukkig rustig
in Westenholte geland.
De aanstaande kerstmarkt van woensdag 12
december op het Petuniaplein is nog een mooie
afsluiting van dit jaar.
Na de kerst even een rustige periode voor activiteiten
en gaan we ons rustig opmaken voor 2019.
De Stinsredactie is versterkt met 2 nieuwe leden en
daar zijn we heel blij mee. Het voortbestaan van
ons wijkblad is afhankelijk van vrijwilligers en
continuïteit is hierbij gewaarborgd.
Aan vrijwilligers is altijd gebrek en alle werkgroepen
van de wijkvereniging staan te springen om meer
handen en tegelijkertijd is het toch wel heel bijzonder
dat zoveel mensen in Westenholte zich belangeloos
inzetten voor onze wijk.
Achter in deze Stins vindt u de data voor het inleveren
van kopij en de verschijningsdata van de Stins.
Tot slot wenst de reactie u een mooie afsluiting van
het jaar. Tot in het nieuwe jaar.
Hartelijke groet, namens de Stins-redactie,
Rob van Tellingen

WVF
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Kerstmarkt Westenholte: Winkeliersactie
met grote hoofdprijs!
U komt toch ook naar de gezellige kerstmarkt en de
extra koopavond, die op woensdag 12 december van
15.00 tot 20.00 uur gehouden wordt op het
Petuniaplein? Bij de verschillende marktkramen met
kerstartikelen en allerlei lekkernijen, kunt u heerlijk
rondstruinen. Natuurlijk wordt er ook aan de jongste
kerstmarktbezoekers gedacht. Er is voor iedereen wat
te beleven. De ‘Westbroekbloazers’ roepen u om
15.00 uur, met hun midwinterhoorn op, om te
komen. Om 18.00 uur treedt ‘Het Happy Hartkoor’ op.
‘The Lowland Brigade Pipeband’ zal om 18.45 uur van
zich laten horen. ‘Mannenensemble Into my heart’ zal
in de Stinskerk vanaf 19.15 uur een mooi optreden
verzorgen. Daarnaast houdt ook nog de
winkeliersvereniging van 1 t/m 11 december een
spetterende winkeliersactie. U krijgt bij iedere
aankoop een kaartje, zet daar uw naam, adres en
telefoonnummer op en lever deze in. Bij de
verschillende winkeliers staan hiervoor grote
inleverbussen. Op de kerstmarkt zal de kerstman om
18.30 uur de actie afsluiten met een verloting. Er zijn
weer prachtige prijzen te winnen, waaronder een
heuse hoofdprijs! Bent u een van de gelukkigen?
Wij hopen u op 12 december te ontmoeten! Tot dan!
Nog interesse in een kraam: aanmelden kan nog tot
1 december door een mail te sturen naar
kerstmarkt@wijkverenigingwvf.nl of u kunt een
aanmeldingsformulier downloaden op
www.wijkverenigingwvf.nl.
Werkgroep Kerstmarkt Wijkvereniging WVF
kerstmarkt@wijkverenigingwvf.nlStinskracht:

Stinskracht
Prachtig project waarin burenhulp centraal staat
Kenmerkend voor onze wijk is de sociale samenhang.
We hebben oog voor elkaar en geven daar waar
gevraagd wordt ook de nodige ondersteuning.
Waar dat niet vanzelfsprekend is kunnen onze 30
vrijwilligers ondersteunen. Toch wordt hier maar
weinig gebruik van gemaakt. Een wijk met 130
éénoudergezinnen, 500 bewoners tussen de 65 en
74 jaar, 230 bewoners tussen de 75 en 84 jaar en dan
de 63 inwoners in de wijk boven de 85 jaar, de
toppers van de wijk. Allen, en waarschijnlijk nog vele
anderen, kunnen zo nu en dan wat hulp gebruiken.
Toch vraagt men dit nauwelijks. Het blijft het stil bij
het loket van Stinskracht en ook bij het Sociaal
Wijkteam komen relatief minder vragen binnen dan
in Stadshagen. Hoe dat komt? Er is veel onderzoek
gedaan naar mogelijke oorzaken, maar we weten het
niet. Zijn we te veel opgegroeid met het idee dat we
onze eigen boontjes moeten doppen? Misschien
helpen we elkaar in Westenholte wel zo goed dat
daar geen organisatie voor nodig is. Dat zou geweldig
zijn! Dan kunnen we stoppen met Stinskracht, want
dit is de meeste zorgzame wijk van Zwolle, wat zeg ik,
van Nederland! Maar ik geloof daar niks van. Ik denk
dat men hier wel wat sneller “help!” mag roepen, dat
we elkaar wel eens een duwtje mogen geven om hulp
te vragen. Dat heeft niets te maken met niet
zelfstandig zijn, dat heeft te maken met durven
vertrouwen op de bereidheid van anderen om met
zorg en respect de ander (uzelf!) te helpen, omdat we
een ijne wijk willen zijn en niet altijd van de
buitenkant kunnen zien wie een steuntje in de rug
kan gebruiken. Help ons u te helpen en maak uzelf,
maar ook een vrijwilliger blij.
Het Stinskrachtloket is elke vrijdagmorgen geopend
van 09.00 uut tot 12.00 uur en is te vinden aan de
westenholterweg nummer 50.
Namens werkgroep Stinskracht wijkvereniging WVF,
Koos Bakker
contact@stinskracht.nl
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Stinspark, waar staan we?
Grote projecten vragen veel tijd, vaak te veel tijd
Toen we in april het ontwerp van het stinspark
presenteerden aan de bewoners van Westenholte,
meenden we dat we een linke stap hadden gezet en
met de verdere uitwerking van de ruwe schets
konden beginnen. In dit ontwerp was nog geen
invulling gegeven aan het historische karakter van
deze plaats. Het idee was om een architect /
kunstenaar te zoeken om daarvoor een idee te
ontwikkelen.De Rijksdienst voor monumentenzorg
gaf echter aan zich niet aan te sluiten bij deze
werkwijze en adviseerde eerst een cultuurhistorische analyse te maken van deze plaats, om op
basis daarvan een ontwerp te maken waarin de
historie van het park op een mooie en goede wijze
wordt weergegeven. Deze gewijzigde aanpak is nu
van start gegaan en na het zoeken naar een bureau
wat hiervoor de gevraagde kennis en capaciteiten
heeft, hopen wij in november daarvoor een contract
af te sluiten met een ontwerpbureau.
Groot, groter, grootst
De ambitie is groot; gemeente, provincie en
rijksdienst en de wijkvereniging zijn van mening dat
deze plaats dat ook verdient. Maar de investering in
het park is daarmee ook groot, misschien wel te
groot. Maar door meer het accent te leggen op de
historische waarde van het park en dit in het park te
laten terugkeren, zijn we van mening dat grote
fondsen eerder bereid zijn deze ontwikkeling te
sponsoren.
Spannende tijden
De agenda van het wijkbestuur wordt voor een groot
deel ingevuld door de ontwikkeling van het
Stinspark. Er is een stuurgroep samengesteld waarin
naast de wijkvereniging de scholen, gemeente ,
provincie en rijk zijn vertegenwoordigd. Het doet
ons goed te zien dat scholen, kinderopvang,
gemeente en wijkvereniging een inanciële bijdrage
willen leveren om het plan verder te ontwikkelen.
Maar er is meer nodig; er zullen op korte termijn

fondsen moeten worden aangeschreven om te
vragen of zij dit prachtige plan willen ondersteunen.
Vrijwilliger gezocht
Daarvoor zijn we op zoek naar een vrijwilliger die
ervaring heeft in het aanschrijven van
uiteenlopende fondsen en sponsoren. En dit project
op een geweldige manier kan presenteren naar
sponsoren in de omgeving, het land en naar de
Europese unie.
Wanneer u meent over die capaciteiten te
beschikken om deze uitdaging aan te gaan, neem
dan contact op met Linda Bosselaar of Koos Bakker.
Wanneer is het klaar?
Het mag duidelijk zijn, gelet op voorgaande gaat het
nog even duren. Wanneer we het plan niet in één
keer kunnen realiseren, wordt gekozen voor een
gefaseerde aanpak. Daarbij staan de dierenweide en
de natuurspeelplaats op de eerste plaats.
Gelet op de planning van het ontwerpbureau gaan
wij er vanuit dat we u in maart/april de concrete
plannen kunnen presenteren.
Bestuur Wijkvereniging WVF
Bestuur@wijkverenigingwvf.nl

WVF
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Toneel in het klooster
Het klooster: een omgeving van serene rust en
toewijding. Klooster Parc biedt buitenstaanders de
mogelijkheid om kennis te maken met het eerlijke,
oprechte en inspirerende kloosterleven. Dit alles
onder het genot van echte kloosterkaas en
kloosterbier en met iedere week een wonder.
Maar niet alles is wat het lijkt. Achter de dikke
kloosterdeuren spelen zich meer zaken af die zelden
of nooit naar buiten komen. Akkeietjes en grotere of
kleinere dingetjes, die vaak in schril contrast staan
met het kloosterleven zoals het zou moeten zijn.
Ook een klooster kent namelijk zijn problemen. De
inanciën moeten op orde zijn, het celibataire leven
moet worden gerespecteerd en uiteraard moeten
afgunst en jaloezie buiten de deur worden
gehouden. Als dit niet allemaal helemaal lukt en de
bisschop hiervan ook nog op de hoogte dreigt te
worden gesteld, zijn alle ingrediënten aanwezig
voor een groot aantal hilarische ontwikkelingen in

Voor vrijdag 12 april 2019:
www.ticketkantoor.nl/shop/zonde-vrijdag
Voor zaterdag 13 april 2019:
www.ticketkantoor.nl/shop/zonde-zaterdag
Of scan één van onderstaande QR-codes:

We hopen u in Het Anker op 12 of 13 april 2019 weer
een fantastische avond te mogen bezorgen.
Werkgroep Toneel WVF
toneel@wijkverenigingwvf.nl

Zonde van de Zusters
dat dit seizoen door Toneelgroep “de Voorst” in
Het Anker wordt gespeeld.

Wij zijn iedere zondag open!
Van 10.00 uur tot 18.00 uur.
Aangepaste openingstijden tijdens de Feestdagen:

Zondag 23 december:
Maandag 24 december:
Zondag 30 december:
Maandag 31 december:

We zijn al weer een aantal weken druk aan het
oefenen om weer een geweldige voorstelling te
kunnen geven. Deze voorstellingen zullen dit
seizoen zijn op vrijdag 12 april 2019 en zaterdag
13 april 2019. Reserveer deze dagen alvast in uw
agenda.
De kaarten zijn vanaf nu al online beschikbaar.
Wilt u zeker zijn van een plaatsje, bestel uw kaarten
dan alvast via de volgende links:

10.00-19.00 uur
08.00-19.00 uur
10.00-18.00 uur
10.00-17.00 uur

Team Jumbo Westenholte wenst u Fijne Feestdagen!!

Petuniaplein 23 - Zwolle
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Vallende bladeren zorgen voor
verwondering en overlast
Planning bladruimen
Voor de een een pracht, voor de ander overlast:
bladafval. De herfst is nu echt begonnen en dat
betekent dat de bomen hun blad weer verliezen. De
gemeente is verantwoordelijk voor het verwijderen
van het bladafval op de openbare weg. Dit wordt
gedaan door ROVA met bladblazers en veegwagens.
Daarvoor is een planning gemaakt.
Naast het bladruimen op de straat wordt op plaatsen
waar veel grote bomen staan het blad ook van de
gazons gehaald. Het blad wordt later tot compost
verwerkt voor de Zwolse parken en plantsoenen.
Voorkom bladhopen
In een aantal straten waar veel bomen staan, wordt
het blad van de gazons gehaald door een speciale
machine die het blad opzuigt. Omdat bladhopen de
werking van de machine bemoeilijken, is het
belangrijk dat de bladeren verspreid in de bermen
liggen. U helpt de gemeente bij het verwijderen van
het bladafval in uw omgeving door deze te
verspreiden en niet op een hoop te vegen.

Planning
In onderstaand overzicht is te zien wanneer de
bladeren in de straten en van de gazons worden
opgeruimd. Door weersomstandigheden kan de
planning iets naar voren of naar achter verschuiven.
Westenholte - Week 48
* Tympad en Omgeving
* Peterseliepad
* Komijnepad langs water
* Tormentilweg
Stortplaats: Op parkeerplaats WVF

Tuinzak ROVA aanvragen
Als u veel grof tuinafval heeft, kunt u een tuinzak
van 1 kuub aanvragen bij ROVA. Deze wordt gratis bij
u afgeleverd (maximaal 2 tuinzakken per keer) en op
een afgesproken dag wordt de gevulde tuinzak
opgehaald. Het voordeel van de tuinzak is dat u op
deze wijze veel tuinafval zoals bladafval, gemaaid
gras en/of klein snoeiafval in één keer kunt
aanbieden. Het bestellen van de tuinzak en het
ophalen is kosteloos voor inwoners van de
gemeente Zwolle. U kunt hier een online afspraak
maken voor de bestelling van een tuinzak.
Spelregels
- U kunt maximaal 2 tuinzakken per keer bestellen;
- Bij het bestellen maakt u meteen een afspraak
wanneer deze weer wordt opgehaald;
- U biedt op de afgesproken dag de tuinzak aan op
een goed bereikbare plek langs de openbare weg
(bijvoorbeeld aanbiedplek van uw container op een
inzameldag);
- Een tuinzak gevuld met afval zoals aarde,
schuttingdelen, planken, graszoden, boomstam of
stobben nemen wij niet mee!
- ROVA gebruikt de tuinzak opnieuw. Dit past bij ons
streven om zo duurzaam mogelijk te werken. Het is
daarom mogelijk dat u een gebruikte tuinzak
ontvangt.

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

OF.COR.S
Praktijk voor natuurgeneeswijze
en allergiebehandeling

Heb je last van hooikoorts, vermoeidheid,
eczeem, stress, chronische klachten,
migraine, pijn of zit je niet lekker in
je vel, kom dan eens langs voor een
behandeling in mijn praktijk.
De meeste klachten zijn
ontstaan vanuit een onbalans,
soms alleen maar een tekort
aan bepaalde vitamines of
mineralen, die je vaak kunt
herstellen zodat de klacht
verdwijnt of sterk vermindert.
Corrie Kappert
Voorsterweg 9
8042 AA Zwolle
(038) 4219346

www.ofcors.nl

Lid

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

Pietenfeest SV Avanti
Net als voorgaande jaren organiseert SV Avanti weer
een Pietenfeest voor de jeugdleden. Dit jaar vindt
het feest plaats op 30 november 2018. De leden
krijgen via de trainsters het programma te horen,
maar het belooft weer gezellig te worden!
Behalve turnen voor de jeugdleden biedt SV Avanti
ook lessen aan volwassenen: yoga, pilates, steps,
loorit en speciaal voor dames van 55 jaar en ouder
loorit 55+. Verder is er Jazzdance voor dames van
16 jaar en ouder. Kortom, voor ieder wat wils!
U of uw kind kan vrijblijvend een proeles meedoen
alvorens lid te worden. Er is geen les tijdens de
basisschoolvakanties. Mocht u interesse in een les
hebben die vol zit, neem dan contact op met de
trainster. U kunt op een wachtlijst worden geplaatst.
E-mailadressen vindt u op de website.
Mocht u informatie over SV Avanti willen, kijk op:
www.avantizwolle.nl of facebook.com/avantizwolle

Wat is er te doen bij Tennisclub WVF
2 november t/m 8 maart Wintercompetitie op
vrijdagavonden
30 november Medewerkersavond
20 december Kerstklaverjassen
Elke dinsdagavond Tossavond 15+
Elke woensdagmorgen Tossmorgen dames 60+
Elke donderdagmorgen Tossmorgen heren 60+
De nieuwe TC WVF Wintercompetitie is met
43 leden goed bezet. Bijna elke vrijdagavond van
november t/m begin maart worden er 4 dubbels
gespeeld vanaf 19:00 uur met elke speelavond een
andere tennispartner.
Wiepkje de Groot is winnaar geworden van de WVF
MVP klassement van de KNLTB Najaarscompetitie. Zij
won alle 9 partijen bij het damesteam 17+ op de
vrijdagavond. Kas Haeseker was de beste
jeugdspeler met 6 winstpartijen voor zijn team
Groen 1.
Tijdens de open toernooien van ZTC de Pelikaan en
Wezepse TC in oktober en november hebben leden
van TC WVF diverse prijzen in de wacht gesleept. De
winnaars staan vermeld op de website.
Wil je ook tennissen bij een leuke en actieve
vereniging meld je dan aan via onze website. Kom
sfeer proeven op de vrijdagavonden, de tossavonden
dinsdag of bij de tennislessen op maandag en
woensdag. Hou onze actuele website www.tcwvf.nl
in de gaten.

Oldstars Walking football bij WVF
Op dinsdagmorgen 18 september is Walking
Football bij WVF van start gegaan, met een leuke
groep senioren die het leuk vinden sportief bezig
te zijn. Maar ook het sociale karakter is hierbij van
groot belang!
Wat is Oldstars Walking Football?
Oldstars Walking football is een van oorsprong
Engelse vondst, een vorm van voetbal waarbij de
spelers niet rennen maar wandelen. Het is een
prachtig alternatief voor ouderen die vanwege
fysieke beperkingen niet meer mee kunnen doen
aan het traditionele voetbal, maar wel graag een
balletje willen trappen. Daarbij is het goed voor
de gezondheid en de sociale contacten.
Er wordt gespeeld op een (kunstgras)veld van 40
bij 25 met en tegen de andere voetballers en
zonder keeper. Naast niet rennen, mag de bal niet
boven heuphoogte komen en is het hebben van
fysiek contact niet toegestaan. Niet alleen het
voetballen staat centraal, maar juist het
samenzijn en het onderhouden van sociale
contacten, bijvoorbeeld starten met een kopje
koie in het clubhuis en na aloop is het wederom
mogelijk om nog even na te praten onder het
genot van een kopje koie of thee.
Kom kennis maken
Ben je ca 60 jaar of ouder en lijkt het je leuk om
Oldstars Walking Football te gaan spelen? Neem
dan contact op met Gerard de Jong via
wvfwalkingfootball@gmail.com of via 06-18 45
88 19. Of gewoon dinsdagmorgen aansluiten om
eens de sfeer te proeven. Kleding en schoeisel?
Sportkleding/trainingspak en we spelen op
kunstgras en sportschoenen zijn daarvoor
geschikt. Op dinsdagmorgen bij WVF Sportpark
De Weide Steen
Inloop met koie 10.00 uur
Starten training 10.30 tot 11.30 uur
Trainer: Linda de Graaf van Sportservice Zwolle
Je hoeft geen lid van WVF te zijn
Contactpersonen Walking football bij WVF:
Wichert aan het Rot 06 28 22 12 54
Gerard de Jong 06 18 45 88 19

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

Springkussenfestival Het Anker

Fotoverslag De Jongens tegen De
Meisjes 17 oktober

Het Anker organiseert een groots springkussen
festival met veel prachtige toestellen waaronder een
stormbaan van 30 meter, een glijbaan van 5 meter,
springkussens en diverse behendigheid- spelen. Er
zijn in totaal zo’n 8 a 10 verschillende toestellen
opgebouwd in de sporthal.
Dit unieke gebeuren zal plaatsvinden op 27 en 28
december van 10 .00 uur tot 16.00 uur.
Alle kinderen t/m 12 jaar uit Westenholte en
Stadshagen zijn van harte welkom. Kinderen
jonger dan 6 jaar moeten onder begeleiding van een
ouder komen.
Kaarten in de voorverkoop zijn verkrijgbaar aan de
bar in Het Anker voor € 8,00 en op 27 en 28
december in de zaal voor € 9,50. Bij de prijs is
inbegrepen, toegang tot het festival, een patatje met
saus en kroket of frikadel en 3 glazen ranja.
De ouders hebben de mogelijkheid om tegen een
zacht prijsje een heerlijke kop koie met appelgebak,
eventueel met slagroom, te kopen. We hopen dat dit
vakantiefestijn een groot succes gaat worden.

Of Westenholte er ooit
achter komt of de
jongens of toch de
meisjes sneller en
slimmer zijn weten we
niet, maar 1 ding was
zeker, het was erg
gezellig!

Vergeleken
met nu leek
het half
oktober nog
wel zomer;
gelukkig
hebben we
de foto's nog.
:-)

YMCA Westenholte

December 2018
1 december
Sinterklaasfeest
Aanvang 15.00 uur
Met Pietendisco
_________

17 december
Kerstklaverjassen
Aanvang 19.30 uur
_________

27 en 28 december
Springkussenfestival

7 december
Grootse bingo

Kaartjes: voorverkoop € 8,00 per dag, aan de zaal € 9,50

Aanvang 19.30 uur

incl. patatje met saus, croquet of frikadel en 3x glas ranja

_________

_________

14 december
Kinderdisco

29 december
Klaverjasmarathon

Voor kinderen t/m 12 jaar, van 10.00 tot 16.00 uur

Van 19.00 tot 21.00 uur met DJ Mark-Jan

Van 9.30 tot 16.30 uur. Deelnamekosten € 12,00

Intree € 1,00

Incl. 1 kop koffie/thee en in de lunchpauze kop erwtensoep

www.ochetanker.nl

postbus@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 E meezing Gries

AED op de Zalkerdijk

Op vrijdagmiddag 26 oktober trad E meezing Gries op in
Westenhage. Het bekende trio, met Westenholteroots,
bracht een heel gezellig Nederlandstalig repertoire. De
songteksten werden geprojecteerd en daar werd
dankbaar gebruik van gemaakt.

Bewoners op de Zalkerdijk hebben
gezamenlijk een AED aangeschaft. Op de
dijk wordt steeds meer geietst en hard
gelopen en ook op de tuinen zijn altijd
mensen aanwezig. En dat alles onder het
motto: Gastvrijheid op de Zalkerdijk.
Aangezien er een enorm tekort is aan deze
noodzakelijke apparaten is het misschien
een goed voorbeeld om ook elders in de
wijk zo’n actie te houden. De AED hangt bij
initiatiefnemer op Zalkerdijk 6.

Twee reebruine ogen, droomland en spiegelbeeld en
vele andere liedjes werden volop meegezongen. Het
talrijke publiek genoot en het was opnieuw een
supergezellige geslaagde middag.

Onze handen

Bij het verschijnen van deze Stins treedt het piratenkoor
“Het zwarte gat” op op donderdagavond 29 november.
De aanvang is om 19.00 uur en natuurlijk is iedereen
weer welkom.

Onze handen, ze zijn er en we staan er nooit
bij stil, maar ze laten ons de binnenkant van
ons leven zien. Hoe mooi, teder en vol leven
handen kunnen zijn laat ik u graag zien in de
foto’s die ik gemaakt heb van Ria (85 jaar) en
Piet (94 jaar) Kappers bewoners van
Westenhage.

Geen mens kan leven zonder die hand, die
teder is, die behoedt, die beschermt en
bemoediging uitstraalt. Tot het einde toe
verlangt de mens naar die hand, totdat er die
andere Hand is, die alle wonden geneest, die
alle pijn heelt, die alle tranen wist. Tot die
tijd kunnen onze handen een voorproef zijn
van die handen,en handen en voeten geven
aan de liefde die onmisbaar is.
Martine Piek bewoner Westenhage

AL MEER DAN 30 JAAR UW SFEERMAKER IN HUIS

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

•
•
•
•
•

Diverse houtsoorten
Industrieel
Nieuw & Antiek
Standaard & Maatwerk
Restauratie, logen en
spuiten van uw meubel

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag
09.00-12.00 en 13.00-16.00
Vrijdagmorgen gesloten
Schellerweg 21
8017 AK Zwolle
038 4655447

WWW.JWVANDIJK-GRENEN.NL

Veerman
Makelaardij
GRATIS
W
U
U
N
VRAAG
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EB
WAARD

Uw Westenholtemakelaar
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Activiteiten Stinskerk
Kerstmarkt
Ook dit jaar is de Stinskerk open tijdens de
Kerstmarkt op woensdag 12 december. In de hal
van de kerk zal een koor meerdere optredens
verzorgen. U kunt dan weer een beetje opwarmen
onder het genot van een warme drank en wat lekkers
in een gezellige kerstsfeer. Ook is er voor de kinderen
gelegenheid om wat te knutselen. Iedereen is van
harte welkom.
ContaKtdienst
Op 16 december om 10.00 uur is er weer een
ContaKtdienst. De bekende spreker Durk de Boer zal
voorgaan. U bent weer hartelijk welkom.
Kinderkerstfeest Een kind is ons geboren! En zijn
naam is ..
Op zondag 16 december vieren we in de Stinskerk
het geboortefeest van Jezus met de kinderen. Het
wordt een gezellige middag, met het vertrouwde
verhaal en veel oude en nieuwe liederen en liedjes.
Als je mee wilt luisteren en zingen ben je van harte
welkom. We beginnen om 16.00 uur. Na aloop is er
warm en koud drinken. Er wordt gecollecteerd.
Kerstviering senioren Stinskerk, Westenholte
Dinsdag 18 december is in de Stinskerk onze
jaarlijkse kerstviering voor de senioren van 65
jaar en ouder van de Stinskerkgemeente. De viering
is van 14.30 tot ongeveer 16.30 uur. Vanaf 26
november liggen/hangen er in de Stinskerk en in
Westenhage lijsten om u hiervoor op te geven. Dit
kan t/m 9 december. Indien u niet in de gelegenheid
bent uw naam op één van deze lijsten in te vullen of
het lukt u niet voor die dag zelf vervoer te regelen,
dan kunt u contact opnemen met Gerrianne Kok,
tel: (038)422 09 99 (liefst overdag en niet tussen
17.00 en 20.00 uur) of e-mail: ag.kok@hotmail.com
Kerstnachtdienst
Iedereen is van harte welkom op 24 december voor
een feestelijke familiedienst, waarin veel gezongen
zal worden. De dienst begint om 20.00 uur. Muzikale
medewerking wordt verleend door het gospelkoor
Joyful Sound uit Kampen.
Kerstochtenddienst
Traditiegetrouw zal deze dienst, die op 25 december
om 10.15 uur begint, worden begeleid door
muziekvereniging Excelsior. Voorganger is onze
Stinskerk dominee Gerlof van Rheenen.
De avondontmoetingsdiensten in het Grand Café in
Westenhagevinden iedere zondag plaats. De
diensten, van ongeveer 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

Overig
wijknieuws
C.V. De Knienebelters

Prins Danny
Onze nieuwe Hoogheid vab de c.v De Knienebelters.
Zaterdag 17 november heeft Prins Danny op een wel
heel ludieke wijze zijn intrede gedaan op het
Prinsenbal van c.v. De Knienebelters.
Hij zal samen met zijn Presidenten Snip en Snap het
carnavalsseizoen 2018-2019 voorgaan bij c.v. De
Knienebelters, wij wensen Prins Danny en zijn
Presidenten een super carnavalsseizoen toe.
Zoals al jaren was het bij de c.v. De Knienebelters
weer een gezellig en drukbezocht Prinsenbal. Dank
zij de vele carnavalsverenigingen die ons Prinsenbal
bezochten en ook heel nieuwsgierig waren zoals de
velen onder ons wie er wel dit jaar de nieuwe
Hoogheid werd bij c.v. De Knienebelters.
Ieder jaar wordt op het Prinsenbal de onderscheiding
het Klaverblaadje uit gereikt. Dit jaar wordt de
onderscheiding verleend aan Jobpoint. Hier werken
mensen die op een gewone werkplek niet voldoende
begeleiding krijgen om te doen waar ze goed in zijn.
Wij als onderscheidingscommissie van c.v . De
Knienebelters vonden het dan ook een eer om deze
onderscheiding aan Jobpoint te mogen overhandigen.
Wilt U meer over onze Nieuwe Hoogheid en zijn
Presidenten weten, gaat U dan naar onze website
www.cvdeknienebelters.nl. Tot besluit de leus van
onze nieuwe Hoogheid; Het is altijd feesten, lachen
en een grap. Met Prins Danny en zijn Presidenten
Snip en Snap.
Alaaf Alaaf Alaaf

Zoekt u nog een oppas voor uw kind?
Mijn naam is Louise en ik vind het heerlijk om kinderen
te verzorgen en te helpen in de grote ontdekkingsreis
die opgroeien heet. Ik vind de wereld ontdekken
belangrijk. Ik help de kinderen waar dat nodig is of
wanneer ze daar behoefte aan hebben. Ieder kind is
uniek en moet zijn eigen persoon kunnen zijn.
Neem gerust telefonisch contact met mij op indien u
meer informatie wenst.
Per januari ben ik beschikbaar op alle werkdagen!
Adres
Tesjeslaan 33
8042 HH ZWOLLE
Telefoon: 06 44155975

Aangesloten bij

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.
Ik begeleid naar meer zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid en bewustwording van je kwaliteiten.
Het 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
jezelf te kijken, je gedachten te ordenen en om nieuwe
ideeën te ontwikkelen.
Ben je nieuwsgierig naar wat ik voor jou zou kunnen
betekenen, neem dan vrijblijvend contact met mij op.
Warme groet,
Ria Hankamp

info@riahankamp-coaching.nl

www.riahankamp-coaching.nl

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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Wol gevraagd
In Westenhage is een grote groep dames dagelijks
actief bezig om prachtige spullen (zoals de foto laat
zien), te breien voor het goede doel. Alle spullen
worden naar een vaste bewoner gebracht, die het dan
meegeeft voorde allerarmsten in Roemenië.
U begrijpt dat er heel wat wol doorheen gaat. Hele
bollen worden gebruikt voor truitjes. En de resten
wol voor knufels, sokken enz. De dames van
Westenhage zouden het heel erg ijn vinden als u
het goede doel wilt steunen. Heeft u wol over, of
wilt u eens een bolletje doneren dan kunt u dit dan
afgeven in het restaurant van Driezorg.
Namens de breiende bewoners van Westenhage
en allerarmsten in Roemenië alvast onze dank.
-------------------------------------------------------------------

Diabetes Fonds
In de week van 29 oktober tot 3 november werd er
weer gecollecteerd voor het Diabetes Fonds.
Wederom mochten wij ons gelukkig prijzen met veel
(trouwe) collectanten. Wij danken onze collectanten
voor hun inzet en heel mooi dat ( bijna) alle
collectanten ook volgend jaar weer beschikbaar zijn
voor de collecte. Super goed nieuws!
De opbrengst voor Westenholte en Spoolde bedroeg
€ 2.374,85
De collecteleiders:
Magreet Rorije & Henny de Jong
---------------------------------------------------------------------

Bridgeclub de Hanze zoekt nieuwe leden
Ook wanneer u geen partner heeft bent u van harte
welkom. Kom vrijblijvend een keer meespelen en
proef de sfeer. Is uw bridgekennis door de tijd wat
weggezakt dan begeleiden wij u graag.
Speellocatie: Stadshagen Gebouw Werkeren
Speelavond: Maandagavond
Werkerlaan 154 Aanvang 19.15 uur
8043 LK Zwolle. Informatie bij Hans Ruiken
Email: hans.ruiken@kpnmail.nl
Telefoon: (038) 423 09 78 (secretaris)
Aanmelden bij de wedstrijdleider
Mobiel: 06 57 13 73 05
meer info op onze website:
https://www.nbbclubsites.nl/club/10501
-------------------------------------------------------------------

Voedselpakkettenactie Dorcas 2018
Heel Westenholte GAF!
Begin november was er de jaarlijkse inzamelingsactie
van Dorcas. Voedselpakketten bedoeld voor Oost
Europa. Met medewerking van de Jumbo en vele

Overig
wijknieuws
vrijwilligers grotendeels uit onze wijk, hebben
we een prachtig resultaat behaald. 107 Dozen vol
producten!
Iedereen die een “steentje”bijgedragen heeft, op
welke wijze dan ook: HARTELIJK DANK voor uw/
jouw inzet
Coördinatoren Dorcas,
Gerda Scholten en Sein Hof

Het plein
Het lijkt zo vanzelfsprekend
Dat de winkels op het plein
Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat
Met een lach geopend zijn
Dat het ruikt naar verse Gerbera’s
En jouw komst echt altijd schikt
Dat het bij Drukpoint altijd druk is
En het drukwerk gelikt
Dat Schutte niet van lucht kan leven
En nog echte service biedt
Je mag er rustig blijven plakken
Hij is blij als hij je ziet
Dat de Verwennerij je stralend
Welkom heet op elk moment
Besef je wel dat jij als mens
En als klant onmisbaar bent
Blijf dus snacken bij de Weste
Schuif maar aan of neem het mee
Verse burgers, friet en specials
Genoeg sauzen en zat thee
Vier het leven met een pintje
Bij het Plein, ‘t is zo voorbij
Of haal voor thuis een les bij Stroomberg
Je vertrouwde slijterij
Stap lachend binnen bij de Jumbo
En wees blij dat hij er is
Besef dat het niet automatisch
Een der zekerheden is
Dat elke winkelier je lachend
Welkom heet op elk moment
Besef dat jij voor ons als mens
En als klant onmisbaar bent
Want het is niet vanzelfsprekend
Dat de winkels op het plein
Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat
Met een lach geopend zijn
Het Petuniaplein
Daar moet je zijn!
Sint Nicolaas

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
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Cultuur

Oud papier-inzameling
Het oud papier wordt in 2018 nog gehaald op
30 november en 28 december.
Sint Maarten, Speculaas en Sinterklaas
In de maand november heeft u op veel verschillende
manieren van Excelsior kunnen genieten. Zaterdag
10 november werd de Sint Maarten-optocht
muzikaal begeleid en op maandag 26 november
werd er huis-aan-huis speculaas verkocht. Excelsior
bedankt u hartelijk voor uw aandeel in de verkoop
en hoopt dat u ervan heeft genoten. Zaterdag 1
december halen blaaskapel en slagwerkgroep
Sinterklaas en zijn pieten feestelijk binnen in
Westenholte.
Najaarsconcert 8 december
De verschillende onderdelen van Excelsior bereiden
zich voor op het Najaarsconcert dat op 8 december
in het Anker zal worden gegeven. Het publiek ziet
tijdens het concert drie andere dirigenten dan er bij
het Winterfest van vorig jaar aanwezig waren. Het
B-orkest, onder leiding van Jasper Tuik, en de
Slagwerkgroep, onder leiding van Elian Kers, spelen
voor de pauze. Het A-orkest, tijdelijk onder leiding
van Vincent Verhage, neemt het deel na de pauze
voor haar rekening. De entree bedraagt € 8,-- voor
volwassenen en € 5,-- voor kinderen tot 12 jaar.
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de
kiosk van Jumbo Westenholte. Het thema voor dit
jaar is ‘Natuurlijk’. Dus waar zit u op 8 december om
20.00 uur? Bij Excelsior natuurlijk.
Kerstactiviteiten
De grote verscheidenheid aan kerstactiviteiten
brengt Excelsior in contact met jong en oud.
Van begeleiding van de kerstmiddag voor ouderen
tot ontmoetingen bij ‘de Morgenster’. En vergeet u
niet oliebollen te halen bij de kraam van Excelsior
tijdens de kerstmarkt in Westenholte.
Op Kerstavond en de ochtend van 1 e Kerstdag
verzorgt Excelsior de traditionele Kerstrondgangen.
Op 1 e Kerstdag wordt aansluitend de ochtenddienst
in de Stinskerk begeleid.
2019
Voor 2019 kent het programma van Excelsior weer
tal van nieuwe activiteiten. Noteert u zaterdag
6 april. In Odeon De Spiegel gaat Excelsior opnieuw
de theatershow van Gé Reinders begeleiden.
Tot slot wensen bestuur en leden van Excelsior u
ijne feestdagen en een muzikaal 2019.

Elze Klute-van Weeghel wint de Kunstroute
Overijssel Motivatieprijs 2018
Zondag 4 november jl. werd het evenement van
de Kunstroute Overijssel goed bezocht in de
Biologische Schapenmelkerij de Vreugdehoeve
aan de Zalkerveerweg te Zwolle. 8 leden
hadden in het thema van de vier elementen een
kunstwerk gemaakt waarop het publiek kon
stemmen. Hier werd in grote getalen gehoor aan
gegeven, vele bezoekers genoten van de
omgeving, het najaarszonnetje en van de
kleurrijke kunstmarkt . Het publiek kende de
derde prijs toe aan Willie Hakvoort (schilderij).
Bob Wieringa (Beeld) eindigde op de tweede
plaats. Maar met een ruime meerderheid van de
stemmen, kwam Elze Klute-van Weeghel met haar
vertolking van de vier elementen in de vorm van
een karaktervol beeld van keramiek, als winnares
uit de bus. De kunstenares was aangenaam
verrast en genoot van de erkenning die het
publiek aan haar werk toekende. Een geslaagde
dag waar de organisatie van Kunstroute Overijssel
met veel genoegen naar terug kijkt.
www.kunstrouteoverijssel.nl
Werner Tuten
-------------------------------------------------------------Kerstzangavond in de Stinskerk
Maandag 17 december om 20.00 uur is er weer de
traditionele Kerstzangavond in de Stinskerk. Dit
keer is er naast Zang en Vriendschap (o.l.v. Dick
Idema) het kinderkoor Young Spirit (o.l.v. Bastiaan
Lips) te beluisteren. Adriaan Koops verzorgt de
begeleiding op orgel en piano. Er is een mooi
programma samengesteld waarin ook de
samenzang weer ruim aandacht krijgt. Na aloop
kan men elkaar ontmoeten onder het genot van
een kop koie of chocolademelk (à €1,00) voor u
ingeschonken door leden van het koor. De zaal is
open om 19.30 uur. De toegang is gratis (collecte
na aloop om de onkosten te dekken). U bent allen
van harte welkom.

“Tijdens de eerste emotionele dagen na het overlijden
zijn er heel veel dingen die geregeld moeten worden.
Juist dan is het fijn als een professional u bij staat, zodat
alles met zorg en aandacht geregeld wordt. Zo kunnen
we samen een mooi en persoonlijk afscheid tot stand
brengen dat past bij de overleden dierbare èn bij de
nabestaanden. Ik heb speciale aandacht voor uw budget,
natuuruitvaarten en live-muziek.”

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

Uitvaartbegeleiding
Freda Gaasbeek
Verzorgt uw uitvaart natuurlijk

www.fredagaasbeek.nl

een
* Uit eten?? ....... Wij hebben
.
gevarieerde nieuwe menukaart
meer
* Iets te vieren?? ..... Infor
naar onze mogelijkheden rman
He

• www.devreugdehoeve.nl

• Eigengemaakte producten van schapenmelk, zoals kaas, yoghurt, halluomi, etc.
• Boerderijwinkel met producten uit de
streek en mooie cadeaus
• Overheerlijke lunch / diner
• Deelnemer de Zwolse Stadslanderijen
• Kindvriendelijk
• Kerstpakketten, wees er tijdig bij, dan
kunnen we er samen iets moois van maken.

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

Agenda
November
vr 30
December
za 1 13.30
ma 3 19.30
vr 7 19.30
za 8 19.30

Oud papier

wo 12 15.00

Sinterklaas optocht
Klaverjassen
Bingo
Verenigingsconcert
Excelsior
Kerstmarkt

ma 17 19.30
ma 17 20.00
vr 21 19.45
vr 28

Kerst klaverjassen
Kerstzangavond
Kerstbingo WVF
Oud papier

Weidesteenlaan
Het Anker
Het Anker
Het Anker
Petuniaplein

Het Anker
Stinskerk
Weidesteen

Deadlines Stins 2019
Advertenties+ Kopij
27 december 2018
31 januari 2019
7 maart 2019
11 april 2019
16 mei 2019
20 juni 2019
22 augustus 2019
26 september 2019
7 november 2019

Verschijningsdatum
17 januari 2019
21 februari 2019
28 maart 2019
2 mei 2019
6 juni 2019
11 juli 2019
12 september 2019
17 oktober 2019
28 november 2019

Ieder weekend wandel ik het mooie rondje
Tompetterpad, Zalkerveerweg, Zalkerdijk,
Tijmpad. En altijd rond deze tijd ben ik
benieuwd: wanneer staat het terrein van de
ijsbaan weer blank. Als ik die grote watervlakte
zie verschijnen weet ik dat de winter er echt
aankomt. Al werd mijn geduld de afgelopen
jaren wel wat op de proef gesteld. Ik herinner
me nog van februari dit jaar: de
jstransplantatie, die zelfs het landelijke nieuws
haalde. Er werd een uiterste poging gedaan om
aan het eind van het seizoen de ijsbaan open te
krijgen. En het lukte: niet helemaal dicht, maar
een deel was groot genoeg om lekker even los te
gaan. Als er ijs is, is Zweeder op de baan.
Wat ik ook altijd een leuke gebeurtenis vond
was de rolschaatstocht, later skeelertocht, die
op de donderdag van de herfstvakantie werd
gehouden. Ik schrijf “werd”, want dit jaar miste
ik het gedoetje bij de Steenboerweg. De
ijsvereniging vertelde me dat de laatste jaren de
belangstelling erg terugliep. Dus gooiden ze het
over een andere boeg, geen rondje door de wijk,
maar een skatetocht de wijk uit, over de
Zalkerveerweg. Die werd vrijdag 5 oktober door
tientallen kinderen verreden. Er was een
rustpunt (de Vreugdehoeve) en na aloop stond
er koie en limonade klaar. De kinderen
straalden, het was een goede vervanger van de
skeelertocht. Eigenlijk had er wel wat meer
reclame voor gemaakt mogen worden. Vele
inwoners hebben geen weet van dit evenement
gehad. Dat is geen verwijt aan de ijsvereniging:
ik bewonder de mannen die er ieder jaar weer
voor zorgen dat er water op het gras komt, de
verlichting en geluid tevoren controleren en
aansluiten, bij vorst in alle vroegte staan te
meten, bij sneeuw met schuivers aan de gang
gaan etc, En dat met alle klimaatonzekerheid toch ieder jaar opnieuw doen. Als
de baan open is zorgen ze voor kaartcontrole,
chocomel, hulp bij kleine ongevallen, schuiven
ze de baan, repareren ze de beugels voor
beginners (wie verzint daarvoor eens een leuke
naam?) en zijn ze tot 22:00 uur in de weer:
hulde en dank vooraf alvast! Ik hoop dat we ook
deze winter weer kunnen genieten van onze
eigen ijsbaan. Laat de vorst maar komen!
Zweeder
RED: navraag bij de ijsbaan leerde dat ze dit jaar
op vrijdag 30 november de pompen aanzetten.

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
Website
dhr A. van den Akker
Kerstmarkt
mw J. Vredenborg
Vertrouwenspersoon WVF mw J. van Eersel

06 21 11 15 36
(038) 422 04 27
(038) 421 09 82

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

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

06 12 61 32 80
06 24 54 83 09
06 22 99 86 80
(038) 423 36 94
(038) 422 04 27

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
info@wijkverenigingwvf.nl
kerstmarkt@wijkverenigingwvf.nl

06 37 32 83 08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Algemeen
Sociaal Wijkteam Zwolle West
Westenholterweg 50
(038) 498 9980
De Kern Maatschappelijk Werk
(038) 4569 700
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
YMCA Westenholte

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
westenholte@ymca.nl

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
(038) 454 02 21

Noordman

Vloer- & Raambekleding

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

