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Energiespel op de ALV

Inschrijven Survival

Warmlopers

Renault Captur

Hyundai ix20
1.4i Go!

€ 17.945,-

- geen import - hoge instap - navigatie
- 35.654 km

Bwj.
2017

Peugeot 108

0.9 TCe

€ 13.845,-

- geen import - navigatie - 38.042 km

Bwj.
2015

Private Lease voor € 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
* o.b.v. 60 mnd, 10.000 km p/jr

Alleen nog maar tanken!

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
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Colofon
De Stins is een uitgave van Wijkvereniging
Westenholte-Voorst-Frankhuis en wordt 9 keer per
jaar gratis huis-aan-huis verspreid in dit gebied.
Oplage 2400 stuks. Extra exemplaren liggen gratis
bij de Jumbo in Westenholte.
Eindredactie:
Chiena Weke

(038) 421 65 37

Lay-out:
Martijn Ganzevles
Rob van Tellingen
André van den Akker

(038) 850 16 58
06 52 63 30 26
(038) 422 04 27

Advertenties:
Jasper Obbink

(038) 423 11 80

Bezorging:
Frans Noordman

06 54 30 85 48

April 2019 zullen we ons blijven herinneren als een
warme maand.
Voor de redacteuren van de Stins betekent het: binnen
achter de computer zitten terwijl anderen lekker buiten
van de zon genieten. Nou, niet helemaal waar, ook de
stinsredactie heeft ervan genoten en af en toe het
redactionele werk even op de achtergrond geschoven.
Toch is het weer gelukt om alle wetenswaardigheden uit
de wijk bij elkaar te brengen. En alle advertenties weer
mooi op te maken. Over dat laatste: Jasper doet dat al 17
jaar, best een compliment waard. Maar hij wil iets anders
gaan doen en vraagt om opvolging. Meestal lukt dat
alleen als je iemand persoonlijk aanspreekt, maar wie
weet leest iemand dit en denkt: "ik wil wel helpen om De
Stins een mooi blad te laten zijn." Welkom dan, mail naar
de redactie: stins@wijkverenigingwvf.nl.
Afgelopen maand zijn er veel activiteiten geweest:
paas-eieren zoeken, toneelvoorstellingen in Het Anker,
Westenholtekids aan het werk, Stinskrachtloket op het
Petuniaplein, de ledenvergadring van de wijkvereniging
met het energie-spel, inschrijvingen voor Jeugdland en
Huttendorp, optredens in Westenhage en natuurlijk
Excelsior in De Spiegel met Gé Reinders. Westenholte
leeft, en daar is de wijkvereniging een mooi onderdeel
van.
We zien uit naar de komende maanden: Direct nadat de
Stins verschijnt organiseren de warmlopers hun tweede
Westenholterun. Daarna is de inschrijving voor de
jeugdsurvival, is er de zaterdag voor moederdag de
groenmarkt op het Petuniplein, ...
Nou ja, lees deze Stins, en bekijk achterin de
activiteitenagenda.
Redactie De Stins

WVF
Terugblik ALV
Bufet voor vrijwilligers
Woensdagavond 17 april jl. vulde het Anker zich weer
met heerlijke geuren. Voorafgaand aan de
algemene ledenvergadering van de wijkvereniging
werd traditiegetrouw een heerlijk en goed verzorgd
dinerbufet aangeboden aan alle vrijwilligers. Tijdens
dit bufet werden de jubilarissen van dit jaar in het
zonnetje gezet. Mooi om te zien dat er zoveel mensen
zijn die zich al lange tijd verbonden voelen met de
wijkvereniging en de wijk, en zich daarvoor willen
inzetten. Dank daarvoor!

Afscheid Luut Kroes
Tijdens de algemene ledenvergadering hebben de
werkgroepen verteld hoe 2018 voor hen is
geweest. Het was goed om te horen dat er zoveel
mooie initiatieven en activiteiten in onze wijk
plaatsvinden. Wel kwam vaak terug dat de
werkgroepen, net als het dagelijks bestuur, moeite
hebben om vrijwilligers te vinden voor de activiteiten
of de organisatie. Hopelijk komt hier in 2019
verandering in. Naast het afhandelen van
formaliteiten, met dank aan de penningmeester voor
de inanciële verantwoording, hebben we ook
afscheid genomen van de voorzitter, Luut Kroes.
Vanwege onder andere zijn werk in Den Haag, heeft
hij moeten besluiten zijn taken neer te leggen.
We zijn hem zeer dankbaar voor zijn inzet voor de
wijk en de wijkvereniging!
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We Energy Game
Na het formele gedeelte van de algemene
ledenvergadering hebben we het We Energy Game
gespeeld. Een spel waarbij met de deelnemers wordt
gezocht naar mogelijkheden om onze mooie
wijk van energie wordt voorzien. Tegelijkertijd wordt
inzicht gegeven in de gevolgen die bepaalde
keuzes hebben. Dit leverde mooie gesprekken op
tussen de deelnemers van het spel. Zweeder speelde
ook mee met het We Energy Game en dit spel heeft
veel indruk op hem gemaakt, zoals
verder op in de Stins valt te lezen. Mocht je
nieuwsgierig zijn geworden en dit spel zelf een keer
willen spelen, neem dan contact op via secretaris@
wijkverenigingwvf.nl.

Groenmarkt Petuniaplein 11 mei
Op zaterdag 11 mei (de zaterdag vóór Moederdag)
organiseert de werkgroep Volkstuinen van
Wijkvereniging WVF weer 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.
Werkgroep Volkstuinen WVF
volkstuinen@wijkverenigingwvf.nl
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Het klooster is gesloten

Op 12 en 13 april was het zover: Klooster Parc
opende in Het Anker de deuren voor het publiek en
iedereen kon meegenieten van de problemen en
de akkeietjes in het klooster. Toneelgroep “de
Voorst” speelde het blijspel “Zonde van de
Zusters”.
Meer dan 300 mensen konden meeleven met de
problemen van een non in de overgang en de
belastingproblemen van het klooster. Een journalist
die een boekje open wilde doen over de
wantoestanden in het klooster bleek een
hulpbisschop te zijn met een oogje op de pastoor.
Een novice bleek een kunstdief te zijn en een
onbegrepen zuster probeerde het klooster van de
ondergang te redden met haar vergeten groentes.
Kortom: genoeg misverstanden, onbegrip,
celibataire en inanciële problemen en onduidelijke
relaties voor een avond lang lachen.
En dat lachen heeft het publiek veel en uitbundig
gedaan en wij van de toneelgroep werden beide
avonden beloond met een staande ovatie van een
overvol Anker.
Allemaal heel erg bedankt.
Niet alleen zijn wij er, volgens
ons, goed in geslaagd om u
een onvergetelijke avond te
bezorgen, ook heeft u ons laten
genieten met uw grote
opkomst en enthousiaste
reacties.
Bedankt en tot volgend jaar!
Toneelgroep de Voorst.

WVF

Vul hier uw tekst in

WVF
De keerzijde van duurzaam wonen
Ouderen worden geacht langer op zich zelf te
wonen en voor velen gaat dat uitstekend. Tot het
moment dat de mobiliteit afneemt, de afstand naar
de winkel voor de wekelijkse boodschappen
wordt te ver. Daarmee ontstaat een stuk
afhankelijkheid dat niet in ons alom geprezen
sociale verzekeringssysteem is opgenomen.
Kinderen, familie, buren worden benaderd om
boodschappen te doen of vervoer te regelen. Maar
kinderen zijn soms ver weg, buren niet altijd in de
gelegenheid en familie is er niet of niet in de buurt.
Stinskracht probeert dat in te vullen, maar daarvoor
hebben we meer vrijwilligers nodig, dus:
Gezocht:
Wijkbewoners die van hun schaarse tijd, één uur in
de week of in de twee weken boodschappen
willen doen voor of met een oudere wijkbewoner.
En met die inspanning zorgt u ervoor dat ouderen
langdurig thuis kunnen wonen en Westenholte een
wijk blijft waar jong en oud goed samenwonen.
Laat de wijkbewoners niet in de steek en neem
contact op met ons via tel nr 06-12613280 of meld
u aan middels e-mail contact@stinskracht.nl.

Stinskracht Loket
Drie jaar lang is het loket van Stinkracht in het
gebouw van JobPoint geopend voor iedereen die
hulp nodig heeft. Bezoekers konden hier hun vraag
om hulp voorleggen bij het sociaal wijkteam en/of
bij Stinskracht. Het aantal hulpvragen aan dit loket
is echter zo laag dat in de komende weken samen
met het sociaal wijkteam deze werkwijze wordt
geëvalueerd. Daarbij zal een beslissing worden
genomen over een andere vorm en/of stoppen met
de loketfunctie aan de Westenholterweg.
Voor alle duidelijkheid, mocht tot sluiting van het
loket worden overgegaan, komt daarmee de
dienstverlening niet te vervallen, alleen de
bereikbaarheid verandert. Voor meer informatie
neem evenzo contact op met ons via tel nr 0612613280 of via e-mail contact@stinskracht.nl.
Namens alle Stinskracht vrijwilligers een hartelijke
burengroet.
Koos Bakker

6

Aankondiging 30e Jeugdsurvival 6 juli
2019
Op zaterdag 6 juli zal door de werkgroep
Jeugdsurvival WVF voor de 30e maal de
jeugdsurvival worden gehouden. De jeugdsurvival
bestaat uit 11 of 12 onderdelen waaronder
touwklimmen, tokkelbaan, kanovaren en
vlottenbouwen en een reuzenzwaai over het
water.
De aanvang van dit spektakel is om 09.00 uur.
Net als andere jaren zal de survival plaats vinden
in en rond het Stinspark in Westenholte.
Er is ruimte voor 22 teams, voor jeugd in de
leeftijd van 9 t/m 14 jaar.
Inschrijven voor dit spektakel kan alléén op
maandagavond 13 mei vanaf 19.00 uur in
Ontmoetingscentrum het Anker.

Inschrijfregels
Let op: het is verplicht om per team 1
scheidsrechter aan te melden!
* Je kunt alleen als team inschrijven.
* Inschrijformulier tijdens de inschrijving te
ontvangen van de organisatie (1 per team)
* Direct in te vullen en inleveren!
* Deelnemers (9 t/m 14 jaar) met geboortedata en
adres (Westenholte, Voorst, Frankhuis of
donateur wijkvereniging)
* Een team bestaat uit minimaal 8
en maximaal 10 personen.
* Naam van je team direct invullen.
* Contactpersoon met e-mailadres en
telefoonnummer. (Minimaal 18 jaar)
* Inschrijfgeld totaal per team aanleveren.
* Deelnamekosten per teamlid dat lid/donateur is
bedragen € 4,-. (geen lid/donateur € 5,-)
* Er kunnen maximaal 22 teams deelnemen!
Dus vol=vol. Zorg dus dat je je team compleet
hebt op maandag 13 mei.
Werkgroep Jeugdsurvival WVF
jeugdsurvival@wijkverenigingwvf.nl
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Naar buiten!

Zwolle
Kinderen, de straat is van jullie!

Heb je lentekriebels, groene vingers en wil je
milieuvriendelijk tuinieren? Wil je meer kleur en
groen in de tuin en straat en je buren ontmoeten? Hoe
krijg je de kinderen aan het buitenspelen? Deze
buitenpagina staat vol tips en inspiratie.

De hele dag geen auto’s, ietsen en scooters in jouw
straat. Spelen midden op de weg zonder dat je
hoeft uit te kijken. Weet je dat dat kan? Maak van
jouw straat een Kinderstraat! Vertel je ouders dat je
van de gemeente Zwolle afzetlinten en een spandoek
krijgt om de straat voor één dag helemaal af te
sluiten. De spelregels voor een Kinderstraat lees je
op www.zwolle.nl/kinderstraat

De openbare ruimte is van iedereen. Maak er gebruik
van, want dat mag! Maar er zijn wel een
paar spelregels. Die zijn er om rekening te houden
met andere buurtbewoners, de natuur te
beschermen en voor de veiligheid van anderen,
vooral kinderen.
Particuliere speeltoestellen in de straat
Om meer speelruimte te krijgen en meer kinderen
naar buiten te lokken, mag je van 1 maart tot 1
november een verplaatsbaar speeltoestel in de
openbare ruimte plaatsen. Dat mag een glijbaan zijn
of een speelhuisje, maar geen trampolines want die
zijn niet veilig.
De eigenaar van het speeltoestel is verantwoordelijk
voor de veiligheid van de spelende kinderen, het
speeltoestel en voor het voorkomen van overlast
voor omwonenden. Lees de spelregels op
www.zwolle.nl/speeltoestellen
Straatbarbecue
In Zwolle hoef je geen vergunning aan te vragen voor
de organisatie van een barbecue in de straat.
Een vergunning is wel nodig voor een barbecue in
een stadspark of bos. Een barbecue in een wijkpark is
toegestaan na overleg met de wijkbeheerder.
Voor een straatbarbecue mag je in overleg met de
wijkbeheerder een deel van de straat afsluiten. Dat
kan bijvoorbeeld door van de straat een Kinderstraat
te maken. www.zwolle.nl/straatbarbecue

Beplanting in Eikenlaantje vervangen

Het grint is geëgaliseerd en naast nummer 38 is het
plantsoen gerooid en nieuwe beplanting
aangebracht. Voor het Autismehuis is een heuvel
gemaakt en met Rhododendrons ingeplant.
Ook is het hele pad versmald met aan beide kanten
een stuk gras. Ook is er een hekwerk geplaatst
richting de Hasselterweg. Daarnaast is de schutting,
het zwerfvuil en het gaashekwerk verwijderd.

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
40 jaar TC WVF

3 mei: Westenholte Run
De wijkvereniging WVF en de Warmlopers
organiseren in samenwerking met Run2Day Zwolle
en voetbalvereniging WVF de Westenholte Run.
Schrijf je nu in voor deze mooie loop door het
buitengebied van Westenholte!

6 april t/m 1 juni
KNLTB Voorjaarscompetitie
1 t/m 4 mei
Westenholte
open jeugdtoernooi

Het inschrijfgeld van deze run gaat volledig naar de
drie goede doelen, waarvoor de Warmlopers zich dit
jaar inzetten. Deze doelen zijn:
Stichting Present Zwolle (het project: Buurten met
Boodschappen) www.stichtingpresent.nl
Stichting 4 Gambia www.4gambia.nl
Stichting Geef voor Gambia www.geefvoorgambia.nl
Start en inish bij Sportpark de Weidesteen,
Sti nsweg 15 Zwolle (Westenholte)
Kom zoveel mogelijk met de iets. Als je met
de auto komt is parkeren gratis.
Kleed-en douchegelegenheid zijn aanwezig.

1 juni
Competitieafsluiting +
Feestavond 40 jaar TC WVF

Voorinschrijven kan tot 2 mei a.s. via www.
inschrijven.nl
Na-inschrijven mogelijk op sportpark "de
Weidesteen" tot 30 minuten voor de start.

De open dag op zaterdag 9 maart heeft weer
een aantal nieuwe leden opgeleverd. Het
ledental ligt nu rond de 185 en groeit nog
steeds licht. De meeste ledenwinst zit bij de
jeugd tot 15 jaar en de millennials geboren
tussen 1980 en 2000.

Elke dinsdagavond vanaf 19:00
Tossavond 15+
Elke woensdagmorgen vanaf 10:00
Tossmorgen dames 60+
Elke donderdagmorgen vanaf 10:00 Tossmorgen
heren 60+

Zaterdag 1 juni viert TC WVF het veertigjarig
bestaan in de wijk Westenholte. Op de laatste
speel zaterdag van de KNLTB Voorjaarscompetitie treft het eerste Heren 17+ team
vanaf 13:30 uur Veenhorst uit Almelo in de 1e
klasse. Aansluitend is er een feestmiddag en
-avond voor alle leden en partners in en rondom
het clubhuis in het Stinspark.
Interesse om te sporten bij TC WVF? Meld je aan
via onze website www.tcwvf.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

Jongeren
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Schoolfeest Morgenster
Op maandag 6 mei beginnen er op De Morgenster
twee projectweken met het thema ‘Reis rond de
wereld’. Op vrijdag 17 mei sluiten we deze
projectweken af met een groots schoolfeest: van
15:30 uur tot 18:00 uur zijn jullie allemaal welkom!
Tijdens het feest zal er in elke klas 1 land centraal
worden gesteld en kunnen er leuke dingetjes en
lekkere hapjes uit de landen gekocht worden.
Verder zullen er binnen en buiten diverse activiteiten
zijn, zoals:
spijkerbroekhangen
pijl en boog schieten
oud hollandse spelletjes
lego bouwen
rad van fortuin met prijzen, waaronder: 1 minuut
gratis winkelen bij Jumbo, onderhoudsbeurt voor de
auto, accuboormachine, speelgoed en nog veel meer,
allemaal beschikbaar gesteld door diverse lokale
ondernemers
en natuurlijk is er lekker eten en drinken verkrijgbaar
bij diverse kraampjes.

Aan dit schoolfeest is een goed doel gekoppeld:
Stichting Jarige Job. De leerlingen krijgen in de week
na de meivakantie een voorlichting over dit doel en
zullen vervolgens met lijsten voor een sponsorloop
aan het werk gaan om hier geld voor in te zamelen. En
natuurlijk worden alle andere opbrengsten ook voor
een gedeelte aan Stichting Jarige Job en aan de
Morgenster zelf geschonken.
We hopen u allemaal te zien op vrijdag 17 mei.
VOORAANKONDIGING Oranjefondscollecte

De wijkvereniging WVF collecteert in de week
van 11 tot en met 15 juni 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
meerdere keren aandacht besteed: bij elkaar
komen en vieren dat je buren bent en dat je
samen zorgt voor een mooie wijk.
Het Oranjefonds draagt bij aan activiteiten die
mensen in de wijk verbindt. Stinskracht heeft
bijvoorbeeld vorig jaar een mooi bedrag
mogen ontvangen om de saamhorigheid in de
wijk te vergroten via het platform www.
stinskracht.nl en de loketfunctie op
vrijdagochtend in het pand van JobPoint.
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.
De werkgroep kinderactiviteiten

3 mei
Bingo-avond (laatste van het seizoen)

10 mei
Kinderdisco (allerlaatste)

Aanvang 19.30 uur

Van 19.00 tot 21.00 uur

________

_________

25 mei
Workshop Salsa Lady styling

8 juni
IJssel Jeugd Festival

Van 13.00 tot 15.00 uur

Voor opleidings-, jeugd-, C- en B-orkesten

_________

_________

2 juni
Bohdi spirituele beurs

Elke maandag en vrijdag
Salsa-dansen

Aanvang 11.00 uur

Aanvang 19.30 uur

_________

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.
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Ouderen

Activiteiten in Westenhage
Muziekoptredens
Vanwege omstandigheden is het optreden van Rock
oud Loud afgelast. Een nieuwe datum voor dit
optreden is nog niet bekend. Op maandagavond 29
april heeft het Hanzekoor opgetreden
Ook het geplande optreden van vrijdag 31 mei moest
gecanceld worden. We zaten een beetje met de
handen in het haar, maar gelukkig hebben we Lizette
van Kuik, de Assendorpse kapster, weten vast te
leggen. Zij is geknipt voor dit optreden en we weten
zeker dat het een gezellige middag gaat worden.

Busreis naar Emslower
Op donderdag 16 mei organiseren de vrienden van
WEW een busreis. Mede dankzij diverse anonieme
sponsoren kunnen deelnemers voor een klein bedrag
mee. De reis gaat naar Duitsland. We bezoeken daar
een grote kwekerij en belevingspark van inheemse
en uitheemse planten, de tropische kassen en de
vlindertuin. Tussen de middag gaan we genieten van
een lunch. De bus is vol met bewoners van
Westenhage en een aantal vaste vrijwilligers. We
rekenen op een leuke dag.
Sponsoren en sponsorgelden
Voor al onze activiteiten is geld nodig. We zijn actief
in het zoeken en vinden van sponsoren. Of het nu
gaat om grote of kleine bijdragen, alles is welkom.
Dankzij particuliere sponsoren, een bijdrage van de
Stadshagenrun en het cultuurfonds Zwolle zijn wij
goed in staat onze muzikale optredens gedurende
het hele jaar te bekostigen. Zoals bekend zijn deze
optredens voor bewoners van Westenhage, de
Wendakker en Ensemble gratis toegankelijk, evenals
het kopje koie en een hapje tussendoor. We merken
dat steeds meer Westenholtenaren de gezellige
middagen of avonden bezoeken en deze zijn ook van
harte welkom.
Wij bedanken alle Rabobankklanten die op ons
gestemd hebben tijdens de Rabobankclubactie van
vorige maand.

De wensboom
Opnieuw een bijzonder initiatief in Westenhage.
Achterin het restaurant zijn takken geplaatst in
een grote bloempot. Deze vormen samen een
wensboom. Er staat een mandje waarin allerlei
papieren boompjes liggen.
Een wens of een leuk idee kan door bewoners op
een papieren boompje geschreven worden en
opgehangen worden ergens in de takken. De
coördinatrice van Westenhage en de vrienden van
WEW gaan dan bekijken of er een wens
gerealiseerd kan worden. Het moet wel een
realistische wens zijn. Ook zal het duidelijk zijn,
dat de bestuursleden van de stichting deze
wensen niet zelf kunnen- of gaan uitvoeren. Zij
willen wel en bemiddelende rol spelen.
Rolstoeliets
Het ietsseizoen is weer begonnen. Hij heeft weer de
jaarlijkse onderhoudsbeurt gehad, die belangeloos
door Schutte tweewielers is verricht. Dus de iets is
weer beschikbaar. Kijk even op de site van WEW
www.vriendenvanwew.wixsite.com/mijnsite of
benader de coördinatoren op telefoonnummer
06 33 51 71 34.

Soosmiddag voor ouderen uit de gehele wijk
Sjoelen, kaarten, rummikub.
Elke woensdagmiddag in Grancafe Westenhage
van 14.00 uur – 16.30 uur.
Kom eens langs om te kijken en nog liever,
doe gezellig mee.
U bent van harte welkom.
Greet Bos
Vrijwilliger van de Soos

Al meer dan 50 jaar
thuis in hout

Op zoek naar een duurzame vloer? Kies voor een
kwaliteitsvloer van Anton Ekker Parket. Daarmee
krijgt iedere woning direct een nieuwe uitstraling.

50 jaar maatwerk in houten vloeren

Papaverweg 108, 8042 EK Zwolle (Westenholte) - 038 421 63 33
www.antonekkerparket.nl
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Uw Westenholtemakelaar

15

Overig
wijknieuws

Activiteiten Stinskerk
JongerenContaKtdienst
Op 19 mei wordt er weer een Jongeren
ContaKtdienst gehouden, waarin de Durk de Boer zal
voorgaan. Iedereen is van harte welkom.
De diensten op zondagochtend in de Stinskerk
beginnen om 09.30 uur.
De avondontmoetingsdiensten in het Grand Café in
Westenhagevinden 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

Single SuperMom Zwolle
De stichting die zich inzet voor alleenstaande
moeders is gestart met een tweewekelijkse
sportgroep voor moeder en kind. Ze zijn erg trots op
dit nieuwe aanbod. Ook andere niet single moms en
hun kinderen kunnen hieraan meedoen. We bieden
dit aan in samenwerking met SportService Zwolle. Uit
een enquête onder Zwolse Single SuperMoms bleek
dat sporten met kinderopvang hoog op de wensenlijst
stond bij veel alleenstaande moeders. Na meerdere
brainstormsessies zijn we nu echt van start. Om de
week gaan we lekker samen bewegen. Iedereen kan
meedoen. Van beginners tot gevorderden. We gaan
aan de slag met meerdere sportvormen.
De eerstvolgende training is weer na de meivakantie
op vrijdag 10 mei om 16:00 in sporthal het Anker in
Westenholte. Voor oudere kinderen is er een aparte
sportles. Voor de kleintjes is er oppas aanwezig. De
trainingen zijn om de week. Soms zijn er ouder-kind
lessen. De kosten zijn € 3,50 per gezin per keer.
Meedoen zonder kids kan ook. Graag vooraf
aanmelden via zwolle@singlesupermom.com. Het
Single SuperMom netwerk is er zodat alleenstaande
moeders elkaar kunnen helpen bij kleine klussen,
vriendschap, oppas of een playdate voor haar kind.
Meer informatie over de stichting en andere
activiteiten via singlesupermom.nl.
Suzanne van den Oudenrijn
Single SuperMom Zwolle

Mantelzorgers voor mantelzorgers
Mantelcontact biedt een steuntje in de rug
Mantelcontact is een initiatief van drie
mantelzorgers en Icare Ledenvereniging in Zwolle.
Iedere eerste woensdag van de maand organiseren
ze een inloopbijeenkomst van 14.00 uur tot 16.00
uur in restaurant Werkerwaard in de wijk
Stadshagen. In samenwerking met Icare
Ledenvereniging is inhoud gegeven aan dit
gezellige, laagdrempelige contactmoment voor
mantelzorgers die zorgen voor een naaste met
dementie. De goedbezochte eerste bijeenkomst in
maart bewees dat in een behoefte wordt voorzien.
Begrip
Tiny de Vries is heel positief: "Het opzetten van
Mantelcontact is heel bijzonder geweest. We zijn
een gezellig clubje met een heel duidelijk doel. We
willen mensen op een vrijblijvende manier een
moment van ontspanning bieden. Als mantelzorger
van iemand met dementie heb je het soms zwaar.
Ik moest zelf leren om erover te praten. Iedereen is
anders. Bij onze inloopmomenten staat een kop
koie of thee met iets lekkers voor de
mantelzorgers klaar. Ze hoeven even helemaal
niets. En tegelijkertijd kunnen ze open over
dementie praten, want de anderen begrijpen je."
Netty Brekelmans is het daar helemaal mee eens:
"Je komt veel onbegrip tegen als je te maken krijgt
met een partner of naaste met dementie. Mensen
die hier komen, begrijpen het wel. Bij
Mantelcontact doe je nieuwe contacten op. Het is
gezellig en ontspannen én tegelijkertijd voelt het
als een steuntje in de rug. Hier kun je verhaal kwijt
en tips en ervaringen met anderen delen. Je komt
even los van thuis en het kost niets."
Ook mensen die mantelzorger zijn geweest of die
iemand met dementie zijn verloren zijn van harte
welkom.
Bent u mantelzorger? Kom dan met mantelzorger
netty-brekelmans@home.nl
Iedere eerste woensdag van de maand
14.00 uur tot 16.00 uur
restaurant Werkerwaard (Stadshagen).
Aanmelden is niet nodig

AL MEER DAN 30 JAAR UW SFEERMAKER IN HUIS

•
•
•
•
•

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

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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Samen iets ondernemen? Home-Start
Een ervaren vrijwilliger die net als jij ook ouder is,
luistert naar jouw verhaal en vriendschappelijk
contact biedt. Samen iets gezelligs ondernemen,
jouw kennissenkring vergroten of helpen bij het
vinden van de juiste balans tussen inspanning en
ontspanning. Hoe mooi is dat?
Als ouders goed in hun vel zitten, heeft dit een
positieve uitwerking op de kinderen!
Vrijblijvend van gedachten wisselen of we wat voor
jou en jouw gezin kunnen betekenen? Bel of mail
ons.
Ben je geïnteresseerd om vrijwilliger te worden? Je
krijgt een training en begeleiding.
Voor meer informatie: www.home-start.nl
of bel Zwanet Hamhuis, coördinator
Home-Start (038) 851 57 00.

Overig
wijknieuws

Onze volgende training van 3 dagdelen vindt plaats
op 28 mei, 4juni en11 juni. Alle middagen van 13.00
uur tot 16.00 uur in het Cultuurhuis in Stadshagen.
Belangstellend? Neem dan vooral contact met ons
op! Via telefoon: (038) 851 57 00 of mail met Rianne
Taal:r.taal@wijz.nu.
WijZThuisadministratie maakt onderdeel uit van Op
Orde: het centrale aanmeldpunt voor hulp en advies
bij (inanciële) administratie.

Open Huis en Lentemarkt
Ridder Jorisschool

Vrijwilliger Thuisadministratie worden?
WijZ Thuisadministratie zoekt nieuwe vrijwilligers.
Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk waarin u uw
administratieve kennis kunt inzetten? Uw eigen tijd
kunt indelen? Van betekenis voor een ander kunt
zijn? U zich verder kunt ontwikkelen?
Dan bent u bij WijZ Thuisadministratie aan het juiste
adres! Wij zoeken vrijwilligers die hun
administratieve en sociale kwaliteiten willen
inzetten voor kwetsbare Zwollenaren.
Als vrijwilliger gaat u regelmatig op huisbezoek bij
uw eigen deelnemer(s), neemt samen de post door,
ondersteunt bij het ordenen van de post, bellen met
instanties en het aanvragen van (inanciële)
voorzieningen.

18 mei van 10 tot 13.00 uur.
Korianderplein 8-10, 8042 HM Zwolle
Wij zijn bezig met het realiseren van een Groen
Plein bij onze school. Daarom houden wij een
Lentemarkt en Open Huis. We willen mensen uit de
wijk graag de mogelijkheid geven om de oude
Ridderspoor in z'n nieuwe jasje te komen bekijken en
te genieten van verschillende verkoopkraampjes.De
opbrengst van de Lentemarkt is voor het Groene
Plein. Dat plein willen we openstellen voor de hele
wijk en zal aansluiten bij het park.

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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100 jaar Muziekvereniging Excelsior
Westenholte
Muziekvereniging Excelsior Westenholte is een
levendige vereniging met een jeugdig
ledenbestand. Excelsior is ook de muziekvereniging
die in december 2020 haar 100-jarig bestaan viert.
Opgericht als fanfareorkest op 2 december 1920 in
’s Heerenbroek verhuisde de vereniging na enkele
jaren naar Westenholte om uit te groeien tot
Muziekvereniging Excelsior Westenholte. Met haar
traditionele optredens houdt Excelsior de band met
Westenholte warm. Ook in andere delen van Zwolle
is Excelsior een graag geziene gast. Met een goede
combinatie van muzikaal niveau, plezier en
vernieuwing heeft Excelsior zich inmiddels bijna 100
jaar aan het publiek gepresenteerd. Een voor het
jubileumjaar 2020 ingestelde historische commissie
gaat de geschiedenis van de eeuweling in beeld
brengen.
De commissie wil niet alleen putten uit de
bestuursstukken van de vereniging maar doet
graag een beroep op u. Hebt u historisch en
bruikbaar (beeld)materiaal meld dit via
historie@excelsior.westenholte-nl. Hierbij kunt u
denken aan oude aiches, programma’s van
concerten, foto’s, dia’s of ilms/video’s. Of misschien
bent u in het bezit van tastbare herinneringen, zoals
vroegere uniformen van blazers, drummers,
majorettes en minirettes.
Laat het ons weten. Wij nemen contact met u op.
Anjeractie
De Anjeractie is de jaarlijkse collecteweek van het
Cultuurfonds. De collecteweek voor cultuur en natuur
in Nederland is van 20 tot en met 25 mei 2019.

Cultuur
deur om een extra bijdrage voor cultuur in de regio
op te halen. De helft van de eigen opbrengst komt
ten goede aan de vereniging, de overige 50%
gaat naar cultuur en natuur in de regio.

IJsseljeugdfestival 2019

Zaterdag 8 juni 2019 is het zover. Het eerste
IJsseljeugdfestival.
Het vertrouwde IJsselfestival is in een nieuw
jasje gestoken en staat dit jaar voor het eerst
geheel in het teken van de jeugd.
Wat blijft is het verplichte thema. Dit jaar is
gekozen voor het thema “Dieren”.
Tien jeugdorkesten gaan strijden om de
originaliteitsprijs. Het orkest dat de mooiste,
indrukwekkendste en meest creatieve
interpretatie van het thema laat zien ontvangt
deze prijs. Een deskundige jury beoordeelt de
orkesten.
Nieuw is dat elk orkest een solistisch werk laat
horen met een solist uit het eigen orkest.
Jurylid Ivo Kouwenhove zal dit jaar de orkesten
op hun muzikaliteit beoordelen.
Het orkest dat de beste muzikale prestatie
neerzet wint de felbegeerde wisselbeker en
gaat de uitdaging aan om volgend jaar de
beker te verdedigen. Het belooft een
beestachtig muzikale dag te worden.
Het IJsseljeugdfestival begint om 12:00 uur
en zal rond 18:00 uur afgelopen zijn.
De toegang is gratis.
Locatie OC Het Anker,
Voorsterweg 36 te Westenholte.

In deze week komen leden van Excelsior bij u aan de

“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

Heerlijk winters genieten!
Op misschien wel één van de mooiste plekjes van Zwolle, net buiten de stad,
bij de Vreugderijkerwaard.
Op de Vreugdehoeve, aan de Zalkerveerweg, kun je overheerlijk boergondisch eten. Geniet van onze
eigen producten, eerlijk en puur. De Vreugdehoeve, gelegen aan de IJssel, is goed bereikbaar en biedt
voldoende parkeerruimte aan. Voor de kinderen is er een speeltuin, speelhoek en tafel. Er is tevens ook
de mogelijkheid om onze schapen te bewonderen tijdens het melken. Het is niet alleen mogelijk om
uw feest overdag bij ons te vieren maar ook in de avond! Informeer naar de mogelijkheden.

Graag tot ziens!

Laat u zich in de koude maanden verwarmen op de Vreugdehoeve.

Graag tot ziens!

Openingstijden
Woensdag en donderdag: 10.00 - 18.00
Vrijdag t/m zondag:
10.00 - 20.00
Bij reservering blijft de keuken langer geopend.

Zalkerveerweg 20 Zwolle T (06) 28 74 57 28 E herman@devreugdehoeve.nl
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Agenda
mei
vr 3
vr 3
za 11
ma 13
vr 10
vr 17
za 18
20-25
za 25

Energie-spel

18:30
19:30
9:00
19:00
19:00
15:30

WestenholteRun
Weidesteen
Bingo
Het Anker
Groenmarkt
Petuniaplein
inschrijving Jeugdsurvival Het Anker
Kinderdisco
Het Anker
schoolfeest
Morgenster
open huis
Ridder Jorisschool
Arjeractie
Hele wijk
13:00 Workshop Salsa Lady styling Het Anker

juni
zo 2
11:00 Bohdi Spirituele beurs
za 8
12:00 Jeugd IJsselfestival
11-15
Collecte Oranjefonds

Het Anker
Het Anker
Hele wijk

juli
za 6

Stinspark

9:00

30e Jeugdsurvival

Energiespel op de ALV

Deadlines Stins 2019
Advertenties+ Kopij
16 mei 2019
20 juni 2019
22 augustus 2019
26 september 2019
7 november 2019

Verschijningsdatum
6 juni 2019
11 juli 2019
12 september 2019
17 oktober 2019
28 november 2019

“Als we nu nog wat extra maisvelden aanleggen
zijn we er.” Kijkend over het speelbord lijkt dat de
beste oplossing. Alle andere spelers volgen de
pionnen, die over het veld geschoven worden.
Hebben we nu niet teveel productie? Zijn de
inwoners van Westenholte nu tevreden?
Het is de algemene ledenvergadering van de
wijkvereniging, na de pauze. Op de tafels liggen
plattegronden van Westenholte en omgeving. Er
naast kaarten met diverse energieopwekmogelijkheden: windmolens, zonnepanelen
op daken, zonnepanelen op weilanden, biogas
van boeren benutten, extra mais kweken voor
energieopwekking etc.
Aan de aanwezigen de vraag om een energie-mix
samen te stellen, waardoor Westenholte
zelfstandig in zijn energie kan voorzien. Dat blijkt
moeilijk te zijn: windmolens leveren veel energie
op, maar roepen ook weerstand op bij de inwoners.
Maar ja, alle weilanden rondom Westenholte
met zonnepanelen beleggen lijkt ook geen optie.
Welke energie-mix zou het moeten worden?
Gelukkig is dit 'maar' een spel; een mogelijkheid
voor inwoners om bewust te worden welke
vragen en problemen er zullen komen als de
bestuurders van Zwolle moeten beslissen welke
middelen er ingezet moeten worden om iedereen
van voldoende energie te voorzien en toch de
klimaatdoelen te halen. Het zorgt er vanavond in
Het Anker in ieder geval voor dat er een gesprek
op gang komt.
Uiteindelijk blijkt dat de aanwezigen een groot
beroep willen doen op de boeren rondom
Westenholte: biogas, landbouwproducten om te
verbranden en zonnepanelen-akkers.
Natuurlijk ook zonnepanelen op alle daken. Maar
niet alle daken zijn geschikt. “En ik vind het niet
mooi op mijn huis.” Dus maar bij de boeren op het
land?
Thuis denk ik nog eens na over dit spel. Het heeft
veel indruk op me gemaakt. Beslissen over
energie en milieu is moeilijker dan ik dacht. Elke
optie heeft onvermoede gevolgen. Ik wens de
bestuurders van Zwolle veel succes.
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
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
De Kern Maatschappelijk Werk
Huisartsenpraktijk Westenholte
Icare Thuiszorg
Thuiszorg Carinova
Team Buurtzorg Zwolle West 2
BSO Doomijn
Peuterspeelzaal Korianderplein
VSO/BSO + Peuteropvang
Prokino Morgenster
Stichting GAl Westenholte
Het verloskundighuys
Wijkagent Stadsdeel West
Wijkassistent
Wijkbeheer(der)
Wijkmanager

Korianderplein 4
www.westenholtenet.nl
Overtoom 57
dhr A. van den Berg
mw K. Hoelaak
mw I. Bloemhof
dhr W.J. Wieske

(038) 333 87 92 / 06 33 34 52 55

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. van der Kolk
mw A. Bos
mw L. Zwakenberg
mw M. van de Kamp
dhr E. Pruim
mw. Y.Oosterlaar
mw G. van der Vaart
mw M. Vels
westenholte@ymca.nl

06 52 63 30 26
(038) 421 65 37
(038) 421 37 44

Westenholterweg 50
Voorsterweg 44-3
Voorsterweg 44-3

Papaverweg 59
Korianderplein 8-10

(038) 498 9980
(038) 4569 700
(038) 421 84 55
(0522) 27 96 56
(0570) 51 81 65
06 53 64 11 98
(038) 421 77 33 / 06 14 88 16 12
(038) 421 13 26

(038) 421 12 11
0900 88 44
14038
14038
14038

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
dicky@loopsportzwolle.nl
06 30 68 77 21
(038) 421 48 95
(038) 422 42 00
06 53 27 31 61 secretaris@wvf.nl
06 83 16 49 02 secretaris@voorsterslag.nl
(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

