
BESTE BEWONERS  
VAN ZWOLLE-ZUID,

CURSUSBIJLAGE
2021-2022

LOCATIES

WIJKCENTRUM DE POL
Gelijkheid 1
Tel. 038 - 460 90 00

WZZ INFORMATIEBALIE
Gelijkheid 1, 8014 XC Zwolle 
Tel. 038 - 460 90 00
info@wvzwollezuid.nl
www.wvzwollezuid.nl

OPENINGSTIJDEN
Maandag: 14.00-15.30 uur
Dinsdag t/m donderdag: 10.00-11.30 uur 
en 14.00-15.30 uur
Vrijdag: 10.00 - 11.30 uur

KIJK OOK EENS 
OP ONZE SITE:

WWW.WVZWOLLEZUID.NL

WIJKENVERENIGING ZWOLLE-ZUID

De Wijkenvereniging ondersteunt en facili-
teert samen met de Gemeente en Sociale 
partners buurtgerichte activiteiten zoals 
buurtbarbecues, kinderkleedjesmarkt, sport-
dagen, jeugdactiviteiten, Sinterklaasfeest en 
het jaarlijkse wijken-festival. 

Onze zeer gewaardeerde wijkkrant met een 
oplage van 13.500 heeft een extra bijlage waar 
u zich kunt aanmelden voor diverse activi- 
teiten. Zwolle-Zuid is groot en willen wij ook 
iets in uw buurt kunnen organiseren, dan 
hebben wij uw steun zeker nodig. 
Dit kunt u doen door lid te worden voor  
€ 7,50 per jaar, of een donatie te doen via: 
NL63 RABO 0160 7747 72 t.n.v. WZZ. 

Ik wens u hierbij een mooie 
zomertijd toe en wellicht tot ziens! 

Voorzitter WZZ Jurjen Zijlstra

Allereerst een hartelijk welkom aan 
alle nieuwe inwoners van Zwolle-Zuid.  
Namens de wijkenvereniging Zwolle-  
Zuid (WZZ) wensen wij u allen een 
prettig verblijf toe in één van onze – in 
totaal veertien – wijken.
Traditioneel is onze Wijkkrant  
nummer 6 uitgebreid met alle activi-
teiten en cursussen, die wij als wijken-
vereniging aanbieden. Ook dit jaar is 
er weer volop keus. Wilt u iets sportiefs 
doen, een denksport beoefenen, of juist 
ontspanning zoeken, het kan allemaal 
via onze wijkenverenging.

VRIJWILLIGERSWERK
Vrijwilligers zijn altijd nodig binnen 
onze vereniging. Wilt u ook iets voor 

onze vereniging betekenen, wij zien uw 
reactie met belangstelling tegemoet. 
Het WZZ lidmaatschap kost € 7,50 per 
jaar, waarmee wij onze ambities voor 
de komende jaren weer verder kunnen 
uitbreiden. Eén van de ambities is het 
participeren in het opzetten van buurt-
feesten.

Tot slot wil ik iedereen bedanken die 
zorg heeft gedragen voor de invulling 
en samenstelling van deze wijkkrant. 
Namens hen allen wens ik u een fijn  
activiteiten- en cursusjaar toe.

Met vriendelijke groet,
Wijkenvereniging Zwolle-Zuid
Jurjen Zijlstra, voorzitter
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Van der Heydenstraat 6-4 • 8014 ZZ  Zwolle • 038 - 42 57 800

www.heeldemond.nl • welkom@heeldemond.nl

Helemaal welkom – heel dichtbij – Zorg Punt Zuid

038 465 65 60  
Nervistraat 5

8013 RS Zwolle  

info@utshersevoort.nl  

www.utshersevoort.nl

ZWOLLE

uw verhuizing  een frisse start

SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN-

DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • 

INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT-

PROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM-

FEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ 

KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN-
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FysioZwolle.nl

Raalte
Iepensingel 178

8102 XP  Raalte

06 1329 3668

Profitgym Zwolle-Zuid

Van der Heydenstraat 12

8014 ZZ Zwolle

038 465 40 00

Zwolle-Zuid

Van der Capellenstraat 137

8014 VW Zwolle

038 465 40 00

Stadshagen

Werkerlaan 267

8043 LV  Zwolle

038 420 31 00
Aa-Landen

Dobbe 72a

8032 JX  Zwolle

038 453 20 22Zwolle-Zuid

Van der Heydenstraat 6-1

8014 ZZ  Zwolle

038 465 40 00
Profitgym Dalfsen

Kampmansweg 8b

7722 RV Dalfsen

038 465 40 00
Profitgym Stadshagen

Belvédèrelaan 375

8043 VD Zwolle

038 420 31 00

+ Ergotherapie

+ Fysiotherapie

+ Psychomotorische therapie

Wilma Bouwmeester

Ik ben er voor u. 

Voor, tijdens en na de uitvaart.

Dag en nacht bereikbaar: 06-182 837 61

www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl 

Kwaliteit bij leven en afscheid  

met compassie en oog voor detail

www.fysiomobilae.nl

Bij FysioMobilae kunt u o.a.terecht voor:

Fysiotherapie | Manuele Therapie | Sportfysiotherapie | Epte  

Psychosomatische fysio- en oefentherapie  | Dry Needling 

GHC De Trommel, Ministerlaan 201

Windesheim, Campus 2-6

De Kievitsbloem, Patriottenlaan 3

038 - 4216454

Voor een Oncologiefysiotherapeut 

kunt u nu ook bij Fysiomobilae terecht 

Fysiotherapie 

in de wijk

WWW.WVZWOLLEZUID.NL

Wijkenvere
niging-Zwo

lle-Zuid

@Wijkkrant
ZZuid
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Wijkkrant
hanzeland, schellerbroek, schelle, schellerhoek, geren, schellerlanden, ittersum, gerenlanden, oldenelerlanden, gerenbroek, ittersumerlanden, ittersumerbroek, oldenelerbroek, windesheim

w w w . a u t o b e d r i j f k o k . n l

SPECIALIST IN 

REPARATIES - ONDERHOUD

APK (BENZINE-/DIESELMOTOREN)

Katwolderweg 8b, 8041 AD ZWOLLE

038-4669777 / info@autobedrijfkok.nl

OPROEP

Heeft u wat te vertellen over Zwolle Zuid? Heeft u nieuws voor in de Wijkkrant of zin om 

eens wat te schrijven. Schroom niet, en stuur het bericht naar redactie@zwollezuid.nl 

Zwolle in actie met 

het tegelwippen

Daken in Zwolle  

Zuid worden groener

Wijkagenten in  

Zuid aan het woord

6

Speeltuinen Gerenpark  

toegankelijk voor iedereen 

19
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BADMINTON DONDERDAG
Iedereen heeft wel eens gebadmintond op 
de camping of op straat, maar het is na-
tuurlijk veel leuker om dat op echte banen 
te doen en de spanning te voelen van een 
echte wedstrijd. Bij onze club Badminton 
Overdag staat gezelligheid voorop en speelt 
iedereen naar eigen kunnen. Bovendien is 
iedereen welkom, jong en oud. 

We spelen in viertallen en rouleren om de 
tien minuten. Voor de beginnende speler is 
dit een mooie gelegenheid om eens kennis 
te maken met badminton, maar ook voor de 
gevorderde speler is er bij onze club genoeg 
uitdaging. Na het spelen sluiten we altijd ge-
zellig af met koffie/thee en een praatje.

Verder wordt er zo nu dan training gege-
ven. Rackets en shuttles zijn aanwezig. Kom 
gerust een keer meespelen om te kijken of 
badminton iets voor je is!

LOCATIE Sporthal Zwolle Zuid
TIJD 09.00-10.30 uur. 
Hierna gelegenheid voor koffie/thee.
KOSTEN 33 60,- per half jaar
CONTACTPERSONEN
• Joke van Gelder | T 06-16646139
• Jurrie Gerritsen | T 038-4652830

ACTIVITEITEN 2021-2022
 

BADMINTON WOENSDAG
Badmintonclub The Space Shuttle be-
staat uit een gemêleerde groep mannen 
en vrouwen, in leeftijd uiteenlopend van 
veertig tot tachtig jaar. Iedere woensdag-
morgen spelen we met veel plezier en ge-
nieten we ervan om samen te badminton-
nen. Gespeeld wordt in wedstrijden van 
steeds tien minuten, het niveau is gevari-
eerd. Nadien praten we gezellig nog wat 
na onder het genot van een lekker kopje 
koffie.

Schep je genoegen in badmintonnen op
de camping, of heb je vroeger al eens 
recreatief of in competitieverband ge-
speeld? Zou je het weer willen oppakken? 

Neem dan contact op met een van de on-
derstaande personen. Je bent van harte 
welkom. We bieden je de mogelijkheid 
om maximaal twee keer vrijblijvend mee 
te spelen op woensdagmorgen, zodat je 
kunt bekijken of onze club wat voor je is. 
Beschik je niet over een racket? De club 
heeft rackets beschikbaar die je kunt ge-
bruiken.

LOCATIE Sporthal Zwolle-Zuid
TIJD 09.00-10.30 uur. Hierna 
gelegenheid voor koffie/thee.
KOSTEN 33 65,- per half jaar
CONTACTPERSOON 
Thea Huizing | T 06-40395486

DIERENWEIDES
In Zwolle-Zuid zijn er drie dieren- 
weides, die ieder door een zelfstandi-
ge werkgroep beheerd worden. Deze  
vrijwilligers zetten als werkgroep een 
mooie buurtvoorziening neer in hun 
buurt, een stukje platteland waar heel  
veel andere buurtbewoners van ge- 
nieten.

De dierenweiden bestaan al jaren. Het 
toont aan dat buurtbewoners samen 
veel plezier hebben in het draaiende 
houden van deze nuttige voorziening. 
U kunt ook deelnemen als vrijwilli-
ger en één van de dierenweiden bij u  
in de buurt komen versterken. Het  
draait natuurlijk om de verzorging van  
de dieren. In de ochtend en de avond  
worden de dieren van stal gehaald 
of juist op stal gezet, krijgen ze voer,  
water en/of een schoon hok. Samen 
met andere buurtbewoners besteedt  
u gemiddeld één of twee uren per 
week aan de verzorging van de dieren.  

Achter de schermen is ook van alles te 
doen, zoals bestuur, donateur werving, 
PR en administratie. Er komt dus nog 
heel veel bij kijken. Ook dit is vrijwil-
ligerswerk.

Lijkt het u wat om daaraan mee te  
werken en heeft u verantwoordelijk-
heidsgevoel? Kennis en/of ervaring 
met dierverzorging is niet eens nodig.  
U kunt met ons iets doen voor de buurt. 
U leert uw buren op een andere wijze 
kennen. Daarnaast leert u van alles over 
dierverzorging.

Onze beheerder van de Wareweide 
vertrekt na 20 jaar, iets voor jou?

INFORMATIE/OPGAVE
• GERENWEIDE 
Pim Bosman | T 038-4654735
• WAREWEIDE 
Jet ten Thije | T 06-10515824
• ’T SPIEKERTJE 
Madelon Merk | T 06-55693194

KLAVERJASSEN WIJKZUID
Ook in dit nieuwe seizoen gaan  
we door met klaverjassen. De vaste 
speeldag is op VRIJDAGAVOND. 

Van september tot april wordt er  
recreatief gespeeld, dus de geslepen 
messen kunnen thuisblijven. 

Elke avond staan er wel 
LEUKE PRIJSJES op het spel. 

Om in aanmerking te komen voor 
de seizoenprijs tellen de scores van 
uw zeven beste avonden (van de tien 
avonden) mee.

START Van 24 september, daarna 
eens in de drie weken. De laatste 
avond is 27 maart
TIJD We starten om 19.30 uur
OPGAVE Vanaf 19.00 uur
LOCATIE Wijkcentrum De Pol
KOSTEN Per avond 3 3 3,-.  
Vooraf opgeven voor alle tien 
avonden: 3 3 25,-
INFORMATIE Tony Zwinselman  
E tony@zwinselman.nl

WIJKKRANT ZWOLLE-ZUID
De Wijkkrant Zwolle-Zuid is al meer dan 
vijfendertig jaar de informatiebron voor 
inwoners van Zwolle-Zuid. Via nieuwsver-
halen, interviews, reportages, columns en 
rubrieken brengt de redactie (bestaande 
uit vrijwilligers) u negen keer per jaar op 
de hoogte van de (laatste) ontwikkelingen 
in Zuid. 

Via redactievergaderingen overleggen de 
redactieleden met elkaar over de inhoud, 
planning en voortgang van de krant.

De redactie bestaat uit een eindredacteur, 
een aantal verslaggevers, fotografen en  
acquisiteurs/relatiebeheerders. Lijkt het u 
wat om ook mee te werken aan deze prach-
tige krant, gemaakt door een enthousiaste 
groep vrijwilligers? Neem dan contact op 
met Léan Jonkman voor meer informa-
tie. De krant kan nog wel een betrokken, 
schrijvende wijkgenoot gebruiken, zodat 
we het wijknieuws via mooie verhalen 
kunnen blijven verspreiden. De frequen-
tie kan in overleg: één verhaal per drie  
kranten, of misschien wel elke krant drie 
verhalen? We zijn erg flexibel. 

START Het hele jaar door
LOCATIE De Pol
INFORMATIE 
Léan Jonkman | T 06-52428878
E redactie@wvzwollezuid.nl

TAFELTENNIS MAANDAG
Houdt u ook van een avond gezellig  
en ontspannend bezig zijn? Kom dan  
eens op een maandagavond een potje  
tafeltennis spelen. Een gezellige groep 
speelt de hele avond door partijen tegen  
elkaar. De sfeer staat voorop, maar het gaat  

er regelmatig fanatiek aan toe. Iedereen 
kan meespelen, u bent van harte welkom.

START 6 september | 20.00 uur
LOCATIE De Pol
INFORMATIE 
Ruud Beumer | T 038-4651972 
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ZWOLLE-ZUID SCHAAKT!
Zwolle-Zuid Schaakt! is een enthousias-
te schaakvereniging waar schakers van 
elk niveau hun plek vinden.  Ons doel is 
dat iedereen een sportieve en gezellige 
schaakavond heeft.
 
JEUGD
De jeugd begint elke donderdag om 19.00 
uur. Onder leiding van gediplomeerde 
docenten is het eerste half uur schaakles 
op verschillende niveaus. We gebruiken 
het stappenplan van de Nederlandse 
Schaakbond (KNSB). Aan het eind van 
het seizoen doe je een examen op jouw 
niveau. Als je slaagt (en dat lukt bijna ie-
dereen) ontvang je een schaakdiploma. 
Het volgende schaakjaar kun je dan mee-
doen aan een volgende stap. Het tweede 
half uur schaakt de jeugd een onderlinge 
competitie. De winnaar daarvan is jeugd-
kampioen van Zwolle-Zuid Schaakt!

VOLWASSENEN
Vanaf 20.00 uur schaken de volwassenen. 
Op de meeste avonden spelen we de in-
terne competitie, enkele avonden zijn 
gevuld met andere schaakactiviteiten. 
In de interne competitie spelen  we twee 
systemen. In de reguliere competitie, de 
meeste schaakavonden, speel je twee par-
tijen op een avond. Daarnaast is er een 
klassieke competitie waarbij je één partij 
op een avond speelt. Ook doen we met 
enkele teams mee aan de regionale club-
competitie.

SCHAAKCURSUS
Dit schaakseizoen is er weer een schaak-
cursus voor volwassenen. Hieraan kun 

je deelnemen als je wilt leren schaken of 
als je je schaakniveau iets wilt verhogen. 
De aankondiging hiervoor komt in de 
volgende wijkkrant, en natuurlijk op de 
website van Zwolle-Zuid Schaakt! U kunt 
zich hiervoor alvast wel aanmelden. De 
training begint in oktober en loopt door 
tot volgend voorjaar.
 
KENNISMAKEN?
Nieuwe leden zijn van harte welkom! Bij 
de jeugd kun je instromen op je eigen ni-
veau. We starten komend jaar weer een 
nieuwe groep voor beginnende schaak-
talenten. Bij de volwassenen kun je mee-
doen aan de onderlinge competitie. Je 
kunt vrijblijvend twee avonden kennis-
maken. Laat van tevoren wel even weten 
dat je komt, dan kunnen we er rekening 
mee houden. Bij ons staat het speelge-
not voorop, zodat iedereen op een leuke 
schaakavond kan terugkijken.
 
START vanaf 29 augustus elke
donderdag
LOCATIE  Wijkcentrum De Pol
INFORMATIE/OPGAVE  
www.zwollezuidschaakt.nl en 
vervolgens naar jeugd of senioren

Vorig seizoen heeft corona roet in het eten 
gegooid. Maar ZZUit laat zich niet kennen, 
en heeft weer een nieuw aantrekkelijk  
programma gemaakt. Met een slag om de 
arm: de coronamaatregelen zijn nog niet 
voorbij. Kijk op de website www.zzuit.nl 
voor het laatste nieuws, of meldt u aan 
voor de nieuwsbrief. U krijgt dan automa-
tisch bericht over de voorstellingen.  
Onder voorbehoud is dit het programma: 

•  17 SEPTEMBER > Piepschuim met 
hun nieuwe muzikale cabaretprogram-
ma ‘baat het niet dan schaadt het niet’. 

•  1 OKTOBER > prachtige Ierse folk- 
muziek door de band Beggars’ Clan.

•   8 OKTOBER de familievoorstelling  
‘Flatkat’ door acteur, verteller en thea-
termaker Harro van Lien. Bekend bij 
ZZUit, en niet voor niets opnieuw ge-
vraagd. 

• 1 9 NOVEMBER > een komische voor
 stelling  over relatieperikelen door
  het duo Smit en Faber. Hun voorstel-

ling ‘door de bocht’ is een bewerking 
van een stuk Paul Haenen.

•  10 DECEMBER > bestseller-auteur 
Annegreet van Bergen bespreekt haar 
boeiende nieuwe boek ‘het goede leven’ 
over maatschappelijke veranderingen  
in Nederland.

 

•  JANUARI 2022 > het programma van 
deze avond is als enige nog niet vastge-
legd, maar het belooft een avond met 
muziek en gelegenheid tot dansen te 
worden... 

•  11 FEBRUARI > taalkunstenaar Wim  
Daniëls, bekend van radio en tv én 
van zijn boeken. Met een interessante 
maar ook humoristische lezing over het  
wonderbaarlijke van taal. 

•  11 MAART > comedy is hot! Vier er-
varen comedians brengen hun grappen  
en gedachtespinsels voor het voetlicht 
in een razend tempo! 

•  8 APRIL > de virtuoze zanger/gitarist 
Wouter Planteijdt met het programma 
Bulhorn: Americana, country, roots  
en blues. 

•  13 MEI > een cabaretesk muziekthea-
terprogramma met humor, imitaties en  
persiflages. Door niemand minder dan 
de populaire Ernest Beuving, al zeer be-
kend in Zwolle. 

Een uitgebreidere programmabeschrij-
ving vindt u op de website www.zzuit.nl 
Als u zich daar aanmeldt voor de nieuws-
brief krijgt u automatisch bericht van de 
voorstellingen.

CURSUSSEN 2021-2022

KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE WWW.WVZWOLLEZUID.NL

RECREATIEF VOLLEYBAL  
ELKE MAANDAG
Recreatief een potje volleyballen, dat 
kan bij de WZZ. Iedere maandag wordt 
er in de sportzaal van De Pol gevol-
leybald tussen 19.30 en 21.00 uur.                                                                                                                                        
Het grootste deel van de tijd wordt besteed 
aan het spelen van onderlinge wedstrijdjes. 
Er wordt in de eerste plaats gespeeld  ge-
zellig en ongedwongen. Er is geen trainer, 
we leren echter veel van elkaar. Na afloop 
van het volleyballen bestaat de gelegenheid 
nog wat na te praten en het verloren gegane 
vocht aan te vullen.                 
                     
Deze activiteit is bestemd voor iedereen 
vanaf achttien jaar, man of vrouw, jong of 

oud. Een beetje kunnen volleyballen is han-
dig. De groep heeft ruimte voor nieuwe le-
den. 

START 6 september
TIJD 19.30-21.00 uur 
LOCATIE OBS de Marshof, sportzaal             
INFORMATIE/OPGAVE 
Dagmar Nijholt | T 06-4692203
E dagmar-nijholt@hotmail.com  
Birgit Nijholt | T 06-11523164
E b_nijholt@hotmail.com  
KOSTEN Ongeveer € 60,- per jaar 
(afhankelijk van aantal deelnemers  
en aantal avonden)

YOGALESSEN  
IN WIJKCENTRUM DE POL*
WOENSDAG

Djoeke Mellink 
Borgers heeft de 
4-jarige yogado-
centenopleiding 
Samsara gevolgd 
en is lid van de 
Vereniging Yo-
gadocenten Ne-
derland. De les-
sen van Djoeke 
bestaan uit milde 
yoga oefeningen 

om de spieren te versterken en de bewust-
wording te vergroten, de energie blokkades 
op te heffen en ademhalings- en ontspan-
ningsoefeningen. Wat zij constateert na jaren 
lesgeven is dat haar lessen laagdrempelig zijn 
en voor iedereen toegankelijk. 
Cursisten ervaren dat ze volwaardig mee 
kunnen doen, ondanks blessure of lichame-
lijke beperking. Ze worden zich bewust van 
hun mogelijkheden leren om te gaan met hun 

beperkingen. Wat Djoeke vaak terug hoort is 
dat cursisten zich doordeweeks steeds vaker 
bewust zijn van hun houding, lichamelijk en 
geestelijk, en ze merken dat ze het op de mat 
geleerde kunnen toepassen in het dagelijks 
leven. Zowel in werk- als in privésituaties. 
Mede door middel van de wekelijkse yogales 
kunnen ze gewenste veranderingen in hun le-
ven in gang zetten. Je maakt immers verbin-
ding tussen lichaam en geest en tussen jezelf 
en anderen. Elke dag ervaart Djoeke weer dat 
yoga werkt. Voor haarzelf en ook voor ande-
ren, die met yoga in aanraking komen. Het is 
niet moeilijk. Iedereen kan het. Maar het is 
wel fijn als iemand je op weg helpt!

TIJD 16.30-17.30 uur, 17.45-18.45 uur, 
19.00-20.00 uur en 20.15-21.15 uur
LOCATIE Wijkcentrum De Pol
KOSTEN 33 65,- voor 10 lessen 
(33 58,50,- als je lid bent van de 
Wijkenvereniging)
INFORMATIE 
www.djoekesyoga.nl
* Helaas is dit seizoen al volgeboekt

RECREATIEF VOLLEYBAL
ELKE DINSDAG
Reeds vele jaren speelt de dinsdagavond 
volleybalclub onder de naam vc Andij-
vie haar spel onder de vleugels van Wijk- 
vereniging Zwolle Zuid. We zijn een gemê-
leerde gezelschap van vrouwen en man-
nen en volleyballen op dinsdagavond van  
20.30 tot 22.00 in sporthal ‘de Pol’. Dat gaat 
de ene keer wat fanatieker dan de ande-
re keer maar speelplezier en gezelligheid 

staan bij ons voorop. Verschil in spelniveau 
wordt sportief opgevangen, iedereen is wel-
kom. Onze groep heeft af en toe ruimte 
voor nieuwe leden. Op dit moment moeten  
we helaas al met een wachtlijst werken.

START 6 september 
TIJD 20.30 - 22.00 uur 
LOCATIE  Ark en Markesteen, sportzaal             
INFORMATIE/OPGAVE 
Rini Kamp | T 06-43209495

UIT IN ZWOLLE ZUID HET NIEUWE SEIZOEN
Zo’n tien keer per jaar organiseert ZZUit een culturele activiteit  
in Zwolle Zuid. Deze avonden worden gehouden in het gezellige SIO 
gebouw, Thorbeckelaan 2.
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Ik schrijf mij in voor één (of meerdere) cursus(sen)
en activiteiten 2021-2022  

IK BEN LID VAN DE WIJKENVERENIGING ZWOLLE-ZUID (WZZ).

 JA NEE

AANMELDINGSBON WZZ-LID / VRIJWILLIGERSWERK

 Ja, ik meld mij aan als WZZ-lid en betaal per acceptgirokaart € 7,50 per seizoen.

 Ja, ik meld mij aan als WZZ vrijwilliger voor:

 Volwassenenactiviteiten  WZZ Sinterklaaswerkgroep Dierenweide  

 Redactie Wijkkrant* Acquisiteur Wijkkrant  Badminton 
 
 Volleybal Schaken  Klaverjassen   
 
 

  *Freelance stukjes voor onze Wijkkrant, en/of Website zijn altijd welkom

NAAM

ADRES

POSTCODE  PLAATS

GEBOORTEDATUM TELEFOON

DATUM   HANDTEKENING

INSCHRIJVEN/AANMELDEN

DIT FORMULIER KUNT U 
INLEVEREN BIJ:
WZZ Informatiebalie, 
Gelijkheid 1, 8014 XC Zwolle
Of via email: info@wvzwollezuid.nl

U KUNT OOK TELEFONISCH 
CONTACT OPNEMEN: 
Tel. 038 - 4609000

E-MAIL info@wvzwollezuid.nl
WEBSITE www.wvzwollezuid.nl 


