
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

uw verhuizing 
een frisse start

Particuliere verhuizingen
Projectverhuizingen
Nationaal en internationaal 
Verhuisdirigente
Kunst en antiek verhuizen
Seniorenverhuizing
Schoonmaakservice
Handyman
Opslag

038 465 65 60  
Nervistraat 5 • 8013 RS Zwolle  
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www.utshersevoort.nl ZWOLLE
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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 22

Zwolle-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

Adentro
SCHEIDINGSBEGELEIDING

Verhoefbelt 9 • 8014 NB Zwolle • 06-83319102 • info@adentro.nl

 BEKIJK ONZE SCHERPE TARIEVEN OP: WWW.ADENTRO.NL

Echtscheiding gaat gepaard met heel veel rouw. Wij begeleiden 
uw gehele scheidingsproces en zo u wilt delen daarvan. Ook voor 

pensioenadvies, verschillende belastingaangiftes en financiële coaching.

Fysiotherapie in de buurt!

Vrije inloopmomenten:
Maandag  18.30 - 19.00 uur
Vrijdag 16.00 - 16.30 uur

www.fysiomobilae.nl
Bij FysioMobilae kunt u o.a. terecht voor:

 GhC de trommel, Ministerlaan 201 
038 - 303 01 29

Fysiotherapie | Manuele Therapie | Sportfysiotherapie | Dry Needling 
EPTE | Medische fitness | Echografie
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12Ze gaan langer mee, zijn  
goed voor het klimaat en  
zien er mooi uit: groene daken

Basisschool en buurt  
toveren stukje niemandsland 
om in Octotuin

Heerlijk struinen door 
uiterwaarden over nieuw 
Voermanpad

3 9

De IJsseldijk moet worden versterkt 
om droge voeten te houden. Door de 
stijgende zeespiegel, dalende bodem, 
heftige regenval en hoge rivierstanden 
voldoet de rivierdijk in het buiten- 
gebied van Zwolle-Zuid niet meer aan 
de eisen voor waterveiligheid. Bij een 
onverhoopte dijkdoorbraak stroomt 
Zwolle-Zuid onder en kunnen de  
huizen tot wel drie meter onder water 
komen te staan. Het waterschap Drents 
Overijsselse Delta heeft inmiddels  
op hoofdlijnen besloten wat er met  
de dijk van Zwolle tot Olst moet gaan 
gebeuren. 

Op de meeste plekken bij Zwolle zal de 
dijk binnendijks (landzijde) worden  
versterkt door verbreding en verhoging. 
Om te voorkomen dat er bij hoogwater 
zand en rivierwater onder de dijk door-
stroomt, is een onzichtbare damwand of 
vergelijkbare constructie in de dijk nodig. 
De dijkversterking mag niet ten koste 
gaan van het mooie, maar ook kwetsbare 
rivierenlandschap waar de inwoners van 
Zuid zo van kunnen genieten. Natuur en 
milieu worden gespaard en met eventuele 
broedvogels en vleermuizen houdt het 
waterschap rekening.

Begin oktober organiseerde het water-
schap een inloopbijeenkomst in wijk- 
centrum SIO. Tientallen inwoners van 
Zwolle-Zuid maakten van de gelegenheid 
gebruik zich te laten informeren over de 
plannen (foto). Aanwonenden van de dijk  
waren al eerder op de hoogte gebracht: 
alle woningen aan de dijk kunnen blijven 
staan. Niet bij alle stukken dijk is de  
binnendijkse versterking gewenst, wat 
maakt dat er maatwerk bij komt kijken. 
Zo wordt voor de Schellerdijk tussen  
Oldeneel en Harculo naast de binnendijk-
se ook de buitendijkse optie (rivierzijde) 
nader uitgewerkt. Het waterschap onder-

zoekt de nodige dijkversterking bij de 
huizen aan de dijk bij Oldeneel nog  
verder. De dijk rondom het terrein van  
de voormalige IJsselcentrale behoeft in  
ieder geval wel versterking, maar geen  
ophoging. Iets verderop naar Windes-
heim zal er verhoogd worden met een 
halve tot een hele meter. Ook de Scheller-
dijk zal in de toekomst op sommige  
plekken een meter hoger zijn. 

DIJK DICHT VOOR AUTO’S?
De gemeente Zwolle ziet zijn kans schoon 
op dit dijkversterkingsproject mee te  
liften en wil uitzoeken of er een wandel-
pad kan worden aangelegd naast het 
Beekmanpad, onderaan de buitenkant 
van de dijk. Nu is het daar soms erg druk 
met fietsers en wandelaars. Ook het door-
trekken van het fietspad om het terrein 
van de voormalige IJsselcentrale heeft 
aandacht, maar vraagt afstemming met 
energiebedrijf ENGIE. Daarnaast vindt 
de gemeente het drukke fiets- en auto- 
verkeer bij het Engelse Werk en de  
parkeerplaatsen voor de uitspanning van 
Krisman niet veilig genoeg. Wellicht  

kunnen de parkeerplaatsen worden  
verplaatst naar de achterkant van de  
uitspanning en kan de dijk dicht voor 
doorgaand autoverkeer. Zo zouden de  
bezoekers van het terras geen last meer 
hebben van auto’s en kunnen zij genieten 
van een mooier uitzicht op de rivier. De 
woordvoerder van de gemeente merkte 
wel op dat de gemeenteraad nog een  
besluit moet nemen over de uitvoering 
van deze wensen. 

Tot en met 2022 werkt het waterschap  
de plannen voor elk dijktraject tot op  
detailniveau uit, waarbij de overheidsor-
ganisatie overlegt met alle betrokkenen. 
Het gaat op zoek naar een aannemer, die  
zowel bij de nadere uitwerking als uitvoe-
ring ingezet zal worden. Het streven?  
In 2023 moet de schop de grond in. Als 
alles volgens plan verloopt is de klus in 
2026 afgerond en kan de dijk er in ieder 
geval tot 2050 weer tegen. Oók bij extre-
me weersituaties. 

Veel aanpassingen aan  
IJsseldijk op komst  

PLAN WATERSCHAP VOOR STERKERE DIJK OP HOOFDLIJNEN ROND

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

	TEKST	 HENNIE	VRIELINK
	 FOTO	 HENNIE	VRIELINK
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  Gerjos Weelink
  Alicia Zwart
CORRECTOR:  Jolanda Borg
EINDREDACTIE: Arnoud de Vries, 
  06 - 2782 9492
E-MAIL: redactie@wvzwollezuid.nl
ADVERTENTIES/ACQUISITIE:
	  advertenties@wvzwollezuid.nl
  Ilona Bredewold,  
  06 - 4987 6789
  Léan Jonkman, 
  06 - 5242 8878
ONTWERP/DRUK: Olbo | www.olbo.nl

COLOFON 
De Wijkkrant Zwolle-Zuid is een uitgave van 
de Wijkenvereniging Zwolle-Zuid (WZZ) en 
verschijnt jaarlijks negenmaal in een oplage 
van 13.000 stuks.

WIJKKRANT ZWOLLE-ZUID

REDACTIE:	 Girbe Buist
  Haiko van Helsdingen
  Wim Houdé
  Ina Huisman
  Harry Pap
  Hennie Vrielink

WZZ INFORMATIEBALIE

De Pol, Gelijkheid 1  8014 XC Zwolle 
Zwolle-Zuid  460 9000
Gelijkheid 1  info@wvzwollezuid.nl
Zwolle-Zuid  www.wvzwollezuid.nl

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

Tijdens de reguliere schoolvakanties is de 
WZZ Informatiebalie gesloten. 

LEDENADMINISTRATIE / CONTRIBUTIE 

WZZ lidmaatschap seizoen 2019 is € 7,50 
op NL 63 RABO 0160 7747 72 t.n.v. WZZ
Meer info? Mail naar ledenadministratie@
wvzwollezuid.nl

ALGEMEEN BESTUUR WZZ

Voorzitter:  Jurjen Zijlstra
Secretaris: Minne Bouta
Penningmeester: Henk Kuiper
Lid: Herman Brünen
  Dini van der Heem

  

Nieuwe tuin:

Wij maken gratis uw ontwerp

Nieuwe bestrating:

Zeer aantrekkelijke aanbiedingen

o.a. • natuursteen

 • cobblestones

 • waalformaten

Schuttingen:

Diverse modellen leverbaar, vraag er naar

Aanleg:

We doen het tegen scherpe prijzen

Bel: 038-4216496 / 06-22446905

 

VOOR MEER INFORMATIE ZIE ONZE WEBSITE: WWW.PRISMAPSYCHOLOGIE.NL

Zorg Punt Zuid
van der Heydenstraat 6-3e

BIEDT HULP BIJ PSYCHISCHE 
KLACHTEN ZOALS
- angst - depressie - burnout - onvoldoende 
verklaarde lichamelijke klachten - rouw en trauma

NIEUWE MINDFULNESSTRAINING

TRAINER: 
E. VAN DER VELDE

MINDFULNESSTRAINING 
Op de woensdagochtend vanaf 5-2-2020

COMPASSIETRAINING 
Op de maandagavond vanaf 20-1-2020
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tel. 14038, e-mail: postbus@zwolle.nl
Wilt u iets melden in de openbare ruimte?  
Is er iets kapot of gevaarlijk in uw wijk?
Geef uw melding door op www.zwolle.nl/ 
meldingen of bel 14038. Zie ook:
Website: www.zwolle.nl/wijken  
E-mail: wijkservicepuntzuid@zwolle.nl  
Twitter: @wspzwollezuid
Facebook: het verhaal van Zwolle-Zuid.

WIJKPOLITIE ZWOLLE-ZUID

De Pol, tel. 0900 - 8844, www.politie.nl

Spreekuur wijkagenten in De Pol: op woensdag 
van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt de wijkagenten 

ERELEDEN/LEDEN VAN VERDIENSTE:

Erevoorzitter: Aalt Brinkhuis
Lid van verdienste: Sjoerke Pluim
  Roel Stuifzand

ALGEMENE ADRESSEN
WIJKCENTRA

De Pol, Gelijkheid 1, 465 9222
SIO, Thorbeckelaan 2, 465 1360

GEMEENTE ZWOLLE

  
ook benaderen buiten de spreekuren. 
Aangiften kunnen in persoon gedaan worden na 
afspraak via 0900-8844. 

WIJZ, WIJZLOCATIE DE POL

Wijkcentrum De Pol, Gelijkheid 1, 851 5780
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30 - 
17.00 uur |  www.wijz.nu / info@wijz.nu
Algemene nummer: 851 5700 

ACTIVITEITEN WIJKENVERENIGING

De Wijkenvereniging heeft drie dierenweides 
onder haar hoede. Daarnaast faciliteert zij ook 
Yoga, Badminton, Klaverjassen, Schaken, 
Dammen, Tafeltennis en Volleybal. 

Voor meer informatie kunt u onze website: 
www.wvzwollezuid.nl raadplegen, of ons  
kantoor op de Pol bezoeken.

VOLGENDE NUMMER WZZ WIJKKRANT:

Uiterste inleverdatum kopij: 
maandag 11 november?

Bezorging (week 49): woensdag 4 december 
Kopij? Mail naar redactie@wvzwollezuid.nl

BEZORGINGVRAGEN

Krant niet ontvangen of een andere opmerking? 
Bel met de WZZ Informatiebalie, 460 9000 of 
mail naar info@wvzwollezuid.nl.

Populieren plat en extra transporten van  
materiaal naar IJsselcentraleterrein

Extra spons bij hevige regen: groene daken klaar

Nabij de IJsselcentrale wordt een rij  
populieren gekapt, laat Engie aan  
omwonenden weten. Ook komen er  
extra transporten richting TenneT.

Aan de zuidzijde van de inlaathaven 
(materiaalhaven) van de voormalige 
IJsselcentrale staat een rij populie-
ren. De afgelopen jaren zijn een aan-
tal van deze populieren omgewaaid. 
Deze bomen bleken ernstig rot te zijn. 
Ook uit andere bomen zijn inmiddels 
takken gevallen. Afgelopen maart 
is door een boomtechnisch adviseur  
vastgesteld dat de gehele rij populieren 
zich in de aftakelingsfase (eindfase) 
bevinden en ernstige gebreken ver- 
tonen. Hierbij is geconcludeerd dat deze 
een direct gevaar kunnen vormen voor 

wandelaars. In overleg met de gemeen-
te is daarom besloten dat de bomen 
gekapt zullen worden. In verband met 
het broedseizoen van vogels kon dit 
niet direct in het voorjaar plaatsvinden. 
Er zijn daarom in eerste instantie waar-
schuwingsborden geplaatst. Na afloop 
van het broedseizoen, dit najaar, zul-
len de resterende populieren worden 
gekapt.

GEEN HERBEPLANTING 
Door de aanwezigheid van de dijk, 
en het geplande dijkversterkingsproject 
van het Waterschap Drents Overijsselse 
Delta, is herbeplanting in op dit moment 
niet aan de orde. De landschappelijke 
inrichting (waaronder boombeplanting) 
zal onderdeel uitmaken van het heront-

wikkelingstraject van het gehele terrein 
van Centrale Harculo.

MATERIAALTRANSPORT 
HOOGSPANNINGSSTATION
Landelijk hoogspanningsnetbeheerder 
TenneT gaat komende twee jaar materi-
alen opslaan op het hoogspanningsstati-
on Harculo. Deze tijdelijke opslag vindt 
plaats op hun eigen terrein en bestaat uit 
80 containers, voornamelijk kabels en 
werkmateriaal.

Eind september is het terrein klaar 
gemaakt met zand en rijplaten voor de 
opslag. Vervolgens - tot en met novem-
ber – worden de containers aangevoerd 
naar het hoogspanningsstation.

TenneT probeert de hinder van de trans-
porten zoveel mogelijk te beperken. 
Uit oogpunt van verkeersveiligheid zijn 
transporteurs verplicht te rijden buiten 
de 'schoolspits' en is er veel aandacht 
voor de verkeersveiligheid.

Heeft u vragen of opmerkingen, neem 
dan contact op met TenneT Service 
Center. Telefoon 0800 836 63 88
 
E-mail: servicecenter@tennet.eu
Meer over de ontwikkelingen op het 
terrein van Harculo kunt u lezen op de 
website harculo.nl.

Heeft u vragen of wilt u het projectteam 
op situaties attenderen, mail dan naar 
harculo@engie.com.

Twee wijkkranten geleden schreven we 
over het plan van enkele bewoners in  
Oldeneel om hun daken te vergroenen. 
Wijkgenoten wilden zogeheten sedum- 
daken; geen grijs meer, maar daken vol 
kruiden en grassen. Inmiddels zijn de  
daken helemaal groen. Initiatiefneem-
ster Marian Volkers stuurde foto’s op 
van de aanleg. 

Marian liet al eerder weten waarom ze  
zo graag sedumdaken in haar straat ziet. 
,,Ze zien er mooi uit, zijn erg duurzaam en 
klimaatvriendelijk doordat ze water vast-
houden. Ze zorgen voor schonere lucht, 
hebben een isolerende werking en gaan 
twee keer langer mee. Daarnaast hebben 
deze daken een isolerende werking en 
dempen ze geluiden. De biodiversiteit 
wordt verhoogd en het bevordert de leef-
omgeving van vogels, vlinders en insec-
ten, vooral in de stad waar alleen steen is.”
Bij tien buurtgenoten zijn de daken  
inmiddels geplaatst, en volgens Marian 
gaat de dakdekker (uit Zuid) nu zelf ook 
sedumdaken aanbieden. ,,Het zou natuur-
lijk mooi zijn wanneer meer mensen hun 
buurt klimaatproof gaan maken door  
bijvoorbeeld regenpijpen af te koppelen, 

water op te vangen in een regenton, gevel-
tuintjes aan te leggen, tegels te vervangen 
door groen of door groendaken aan te leg-

gen. Mensen met vragen over ons buurti-
nitiatief Groendak Oldeneel mogen altijd 
contact met mij opnemen: marianvol-

kers@hotmail.com.”

	FOTO'S	 	MARIAN	VOLKERS
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Groen van Prinstererlaan 50, 8014 BD Zwolle 
T 06-19808809

WWW.MIDDELVELDINSTALLATIETECHNIEK.NL 

OOK ZIJN WIJ 
GESPECIALISEERD IN:

 Badkamer renovaties
 Medisch Sanitaire aanpassingen  

We zijn er voor u.

U kunt bij Monuta terecht na het overlijden van een dierbare. Maar wist u dat u ook eerder kunt kennismaken?

U bent van harte welkom op ons ‘ko�  e-uurtje’, elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur in het Monuta 
Informatiecentrum, Boeierweg 13 in Zwolle. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Uiteraard kunt u ook 
op een ander tijdstip een afspraak met ons maken om uw uitvaartwensen te bespreken. 
Meer informatie vindt u op www.monuta.nl/zwolle. 

Monuta
T: 038 - 421 19 33
E: zwolle@monuta.nl
I: www.monuta.nl/zwolle

Uitvaartverzorgers Elise Weda, Robert Schepers en Margriet Krook

170x100 Adv Monuta Zwolle.indd   1 08-10-18   08:52

Assendorperstraat 100 | 8012 CC Zwolle
T 038 421 69 28 |  www.juwelierkale.nl

Assendorperstraat 100 | 8012 CC Zwolle
T 038 421 69 28 |  www.juwelierkale.nl

Tuinonderhoud
Tuinaanleg

(Sier)bestratingen
Schuttingen

Beplanting en gazon
Vijvers

Tuinhuisjes

Voor een vrijblijvende offerte
en/of afspraak:

Zwolle | 06-51472807
info@hoveniersbedrijfrietveld.nl
www.hoveniersbedrijfrietveld.nl

YOGALOKAAL
 ZWOLLE

De lessen starten weer vanaf september

elke dinsdag- en woensdagavond
 vanaf 19.30 uur

De lessen worden gegeven in basisschool De Ark, 
Gedeputeerdenlaan 47, Zwolle–Zuid. 

Kijk voor meer informati e op
www.yogalokaalzwolle.nl 
en meld je aan voor een 
grati s proefl es!

zie je op de yogamat!

Kinderfeestje @Golftuin Zwolle

All-inclusive is een feestje! 
   Zoek je nog een uniek kinderpartijtje? Kom naar 

Golftuin Zwolle! Ons vrolijke team zorgt voor 
een geheel verzorgde super verjaardag! 

Dat is ook een feestje voor ouders!

Inclusief >  Verrassing voor de jarige > 2 consumpties > versnapering > frites met een snack 

   > 1,5 uur golfen onder begeleiding > springkussen.
Vanaf 10 jaar > €16,50 p.p. (minimaal 6 kinderen)

Tegen inlevering van deze bon 
ons meest uitgebreide wasprogramma

Bas IntensIef
inclusief                   &                      .                    

€5 korting
van € 16,50 voor € 11,50

Kortingsbon
Geldig t/m 10 november 2019

Tegen inlevering van deze bon 
ons meest uitgebreide wasprogramma

Bas IntensIef
inclusief                   &                      .                    

€5 korting
van € 16,50 voor € 11,50

Kortingsbon
Geldig t/m 6 oktober 2019

Tegen inlevering van deze bon 
ons meest uitgebreide wasprogramma

Bas IntensIef
inclusief                   &                      .                    

€5 korting
van € 16,50 voor € 11,50

Kortingsbon
Geldig t/m 6 oktober 2019

Tegen inlevering van deze bon 
ons meest uitgebreide wasprogramma

Bas IntensIef
inclusief                   &                      .                    

€5 korting
van € 16,50 voor € 11,50

Kortingsbon
Geldig t/m 6 oktober 2019

Vraag vrijblijvend 
een informatiefolder!

ZWOLLE | TEL. 038-4681800
WWW.LOOHUISGROEP.NL/ASSIES

HEEFT U AL EEN 
SERVICEABONNEMENT 
VOOR UW CV-KETEL?

garagebox038.nlinfo@garagebox038.nl
Telefoon: 06 18 42 19 18

Per direct garageboxen te huur op het bedrijventerrein 
Marslanden F bij de nieuwe onderneming Garagebox038. 

Graham Bellstraat 47-01
8013 PL Zwolle

24/7 TOEGANKELIJK

Veilige, multifunctionele garageboxen 
voor uw opslagbehoeften. 
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Fysiotherapie Berkenhove

Nieuwe	Deventerweg	99

8014	AE	Zwolle-Zuid

T.	038-4651736

www.berkenhove.net

fysiotherapie@berkenhove.net

• Fysiotherapie

• Manuele therapie

•  Oefentherapie Mensendieck

• Kinderfysiotherapie
• Geriatrie fysiotherapie

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

Is uw huidige vloer toe aan onderhoud? Schuren, 
oliën  of in de lak... Wij verzorgen ook graag uw 
bestaande parketvloer. Want Anton & Hout, dat is 
al meer dan 50 jaar een goede combinatie.

50 jaar  maatwerk  in  hou ten  v loeren

Al meer dan 50 jaar thuis in hout

Papaverweg 108, 8042 EK Zwolle (Westenholte) - 038 421 63 33  -  www.antonekkerparket.nl
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Moeten we meer foto’s plaatsen, andere 
verhalen maken, een nieuwe rubriek 
starten, de krant anders indelen, meer 
nieuws of juist meer menselijke artike-
len plaatsen? Allemaal vragen die op 
kunnen komen bij het maken van de 
Wijkkrant van Zwolle-Zuid. Ook bij ons 
als redactie, bestaande uit vrijwilligers. 
Om antwoord te vinden op die vragen, 
kunnen we jou als lezer goed gebruiken. 
Nog wel meer dan je misschien denkt.

Normaal zetten we in deze rubriek een 
vrijwilliger uit de wijk in de spotlights. 
Mensen die belangenloos iets doen voor 
een ander, de natuur, een vereniging of de 
wijk. Daar maakt een redacteur van ons 
een mooi verhaal van, en samen met vele 
andere verhalen levert dat negen keer per 
jaar de Wijkkrant van Zwolle-Zuid op. 
Hopelijk tot tevredenheid van de lezer. 

Dit keer kiezen we ervoor om ons eigen 
vrijwilligerswerk eens in de schijnwerpers 
te plaatsen, niet in de laatste plaats omdat 
we best wat hulp kunnen gebruiken.  
Daarover later meer. Eerst een uitleg over 
hoe we de Wijkkrant maken, en wie daar 
allemaal aan meewerken. 
Als krant zijn we onderdeel van de Wij-

kenvereniging, maar redactioneel 
plaatsen we wat we willen. Ook bij 
een Wijkkrant is redactionele  
vrijheid belangrijk. We schrijven 
over van alles. Ideeën komen op 
tijdens vergaderingen, via 
nieuws van andere kanalen, 
door persberichten die we 
binnenkrijgen, door onze ei-
gen interesses en soms puur 
door wat je ziet op straat. 
Hé, een nieuwe winkel, of 
kijk daar, waarom wordt 
daar aan de weg  
gewerkt? Daarnaast 
hebben we onze vaste 
rubrieken, zoals deze 
over vrijwilligers, de rubriek met sagen uit 
Zuid of sinds dit jaar de verhalen over  
locaties in de wijk die veranderd zijn, met 
een nieuwe en oude foto (pagina 16). 

Zoals gezegd zijn we met een mooi clubje 
vrijwilligers. We hebben redacteuren die 
verhalen schrijven, een fotograaf, iemand 
die de krant opmaaktechnisch bekijkt, een 
ander controleert de proefdruk van de 
krant op taalfouten, twee mensen onder-
houden contacten met huidige en nieuwe 
adverteerders, en we hebben mensen die

per krant één artikel aanleveren, zoals de 
column van de ZZiener (p7), verhalen 
over de IJssel van Wim Eikelboom (p17) 
en de rubriek op de sportpagina over het 
amateurvoetbal in Zuid, op basis van  
statistieken (uit het verleden). 

DENK MEE 
Al met al doen we altijd weer onze  
stinkende best om er een mooie  
Wijkkrant van te maken. Maar een beetje 
hulp is best welkom. Iemand die aansluit 
bij de redactie en meedenkt over de ge-
stelde vragen in het begin van dit artikel, 

welkom! Maar ook: een extra fotograaf, 
een achtervang voor onze corrector, of een 
wijkbewoner die per krant ook wel één  
bepaald genre wil aanleveren (bijvoor-
beeld een column of rubriek). We kunnen 
het goed gebruiken. En tips over poten- 
tieel mooie verhalen zijn natuurlijk ook 
altijd welkom! We maken de krant voor de 
wijkbewoner, maar hopelijk ook vooral 
mét de wijkbewoners. 

Dus ben of ken je iemand die misschien 
wel iets voor de Wijkkrant kan betekenen, 
dan hopen we graag van je te horen!  
Mail naar redactie@wvzwollezuid.nl.  

VRIJWILLIGER	IN	ZUID
Met	honderden,	zo	niet	duizenden	zijn	ze	er.	Vrijwilligers	die	zich	inzetten	in	Zuid;	bij	het	wijkcentrum,	de	voetbalclub	of	de	dierenweide,	
met	ieder	hun	eigen	verhaal.	In	deze	serie	portretteren	we	de	vrijwilliger	in	Zuid.	In	aflevering	60	zetten	we	in	alle	bescheidenheid	onszelf	
eens	in	het	middelpunt.	Want	ook	de	Wijkkrant	wordt	door	vrijwilligers	gemaakt.	

Hoe kan deze Wijkkrant nog beter?
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In	de	rubriek	'Wijkwerkers'	spreken	we	met	mensen	die	zich,	als	onderdeel	van	hun	betaalde	baan,	inzetten	voor	de	wijk	Zwolle-Zuid.	In	
editie	14	Cindy	Boerema,	opbouwwerker	van	Travers.	

Cindy Boerema (42) is sinds vier jaar als  
opbouwwerker van Travers werkzaam in  
Zwolle-Zuid en heeft de wijk steeds beter leren 
kennen. Bewoners geven de wijk gemiddeld een 
rapportcijfer tussen 7, 5 en 8, en daarom ziet de 
gemeente dit stadsdeel als een goede wijk met 
weinig problemen. Daar heeft Cindy een eigen 
mening over: ,,De meeste mensen zijn inder-
daad tevreden, maar in Zwolle-Zuid leeft 10 
procent van de wijk in armoede. Dat zijn wel 
3000 mensen!” 

Samen met haar collega’s van het team Travers 
Welzijn Zwolle-Zuid zet Cindy zich in voor de 
kwetsbare mensen in de wijk. Ze wil ervoor  
zorgen dat deze mensen beter kunnen opkomen 
voor zichzelf, zeggenschap krijgen bij de instan-
ties en samenkomen met andere wijkbewoners.

,,Burgers weten soms niet de weg in de grote  
wereld van de overheid en bij wie ze moeten  
aankloppen”, verklaart ze. Als opbouwwerker  
vervult ze een schakelfunctie, ze probeert een 
brug te slaan tussen ‘de systeemwereld (overheid, 
instanties, bureaucratie) en de echte wereld’. De 
komende jaren zal de energietransitie steeds meer 
aandacht krijgen. Iedereen moet van het gas af. 

WIJKWERKERS

‘Buurtbewoners durven elkaar steeds minder aan te spreken’ 

RONDJE	ZUID
Ook	nieuws	voor	deze	rubriek?	Mail	naar	redactie@wvzwollezuid.nl.

BINNENKIJKEN BIJ DUURZAME 
HUIZEN IN ZUID
Veel mensen willen aan de slag met het 
energiezuinig maken van hun huis, maar 
waar begin je? Een verhaal van iemand 
uit de buurt helpt daarbij. Via het onaf-
hankelijke platform ‘Duurzame Huizen 
Route’ delen huiseigenaren hun ervarin-
gen met het duurzamer maken van hun 
woning. Op zaterdag 2 en 9 november 
openen in het hele land huiseigenaren 
hun deuren, ook in Zwolle-Zuid. Een 
unieke kans voor iedereen die zelf aan de 
slag wil gaan met duurzaam bouwen en 
wonen. 
In Zuid doen onder andere woningen 
aan de Coreemarke, Rendierveld en de 
Zwarteweg mee. Eerstgenoemde woning 
heeft bijvoorbeeld zonnepanelen aan de 
zijkant van het huis om extra energie op 
te wekken. Het huis aan de Zwarteweg 
stamt uit 1906, maar is volledig aardgas-
vrij. Het beschikt over 40 zonnepane-
len, goede isolatie en de bewoners halen 
warmte terug uit het douchewater. Hoe? 
Daar kunnen bezoekers achter komen 
tijdens deze twee zaterdagen. 

Gemeente Zwolle ondersteunt de Duur-
zame Huizen Route om samen met deel-
nemende huiseigenaren steeds meer in-
woners te informeren over de voordelen 
van duurzaam wonen. “Het is mooi om 
goede voorbeelden onder de aandacht 
te brengen tijdens de Duurzame Huizen 
Route. Bezoekers horen ervaringen uit 
de eerste hand en ontdekken dat ener-
giezuinig wonen ook voor meer comfort 
zorgt”, aldus wethouder Monique Schut-

tenbeld. 
Deelnemende huizen zijn te vinden op 
www.duurzamehuizenroute.nl. 

TAARTFEEST KONINGSKERK
De Koningskerk bestaat 30 jaar en viert 
dat met een echt taartenfeest. Zwolse 
thuisbakkers worden uitgenodigd om 
mee te doen aan de wedstrijd en een 
taart aan te melden. Er is een professi-
onele jury die beoordeelt wat de lekker-
ste en mooiste taarten zijn. En als je niet 
meedoet met de wedstrijd, ben je van 
harte welkom om een stuk van een van 
de ingezonden taarten te komen eten!
Woensdag 6 november is het dankdag. 
Op dankdag komen veel christenen sa-
men om God te danken voor het goe-
de van zijn schepping. De Koningskerk 
doet dat dit jaar met een korte dankvie-
ring (start 19.30 uur) waarbij iedereen 
welkom is. Aansluitend vindt de jurering 
plaats en zullen we samen genieten van 
de ingezonden taarten. Wie jarig is trak-
teert, dus nodigen wij je graag uit om 
aanwezig te zijn bij dit taartfestijn!

KLOOSTERMARKT WINDESHEIM
Zaterdag 2 november wordt van 10.00 
tot 14.30 uur de Tweede Windesheimer 
Kloostermarkt gehouden in de boven-
zaal van de Windesheimkerk, Dorpstraat 
4 te Windesheim. Er zijn tafels met o.a. 
brocante, handwerk- en decoratiespul-
len, hand gebreide sokken, (ansicht) 
kaarten, klassieke cd’s, boeken, bloem-
stukken, stoofperen, super bloembollen, 
verschillende soorten eigengemaakte 
jam van onbespoten vruchten, zalmfo-

rel, keramiek, schilderijen, oliebollen, 
warme snert en nog veel meer. 
Om 11.00 en om 13.00 uur een rondlei-
ding door de kerk. De opbrengst van de 
verkoop gaat naar Stichting Vrienden 
van de Kerk in Windesheim (SVKW) 
voor het behoud en onderhoud van het 
kerkgebouw, de pastorie en kosterswo-
ning.

EXPOSITIE IN DE POL
 Tot 18 december is er in het wijkcentrum 
De Pol  fotowerk te bewonderen van de 
Zwolse kunstenaar Jan Martin Arkema. 
Arkema is werkzaam als leerkracht, en 
daarnaast altijd beeldend bezig geweest. 
De laatste jaren exposeert hij zijn schil-
derijen en abstracte foto’s. Arkema schil-
dert voornamelijk met acrylverf. Voor 
zijn abstracte werk laat zich vaak inspire-
ren door muziek of door zijn eigen foto’s. 
Daarnaast maakt hij figuratieve schilde-
rijen van klassieke auto’s en dieren. Dit 
laatste doet hij desgevraagd ook in op-
dracht. De expositie is reeds geopend. 

SCHAAKCURSUS VOLWASSENEN
Altijd al willen leren schaken? Of een nog 
beter schaker willen worden? Of een leu-
ke manier van tijdverdrijf hebben? En je 
hersenen op een prettige manier aan het 
werk zetten? In Zwolle-Zuid kun je deze 
winter deelnemen aan de schaakcursus 
die dit allemaal in zich heeft. Je leert be-
ter schaken vanuit het niveau dat bij jou 
past. En dit doe je in een ongedwongen 
sfeer samen met anderen die ook op deze 
hobby-achtige wijze schaken in wijkcen-
trum de Pol. En dit onder leiding van een 

ervaren schaker en schaaktrainer. Na de 
cursus ken je de schaakregels en heb je 
kennis gemaakt met en je verdiept in een 
aantal technische en tactische principes 
van het schaken. Op een achttal don-
derdagavonden gaan we hiermee aan 
de slag, telkens van 20.15 uur tot 21.45 
uur. Bij de cursus ontvang je een map 
met werkmateriaal en een schaakboek. 
De data: 21 november, 12 december, 9 
januari, 23 januari, 6 februari, 20 febru-
ari, 5 maart, 26 maart. Aanmelden kan 
via k.schoenmaker@home.nl, kosteloos. 
 

AGENDA
Donderdag 31 okt 10.00 – 12.00
• Buurtontmoeting Koningskerk

Zaterdag 2 nov 10.00 – 15.00
•  Multisportdag ‘visueel beperkt’ 

bij On Campus (Hogeschool 
Windesheim)

Zaterdag 2 nov 10.00 – 14.30

• Windesheimer Kloostermarkt

Woensdag 6 nov in de avond

• Yogales in De Pol

Vrijdag 15 nov 16.00 – 17.15
•  Vrijdagmiddagclub van CJV 

Schelle, 7- tot 10-jarigen

Zaterdag 23 nov Vanaf 9.30 uur
•  Intocht Sinterklaas Zwolle-Zuid

Kijk voor meer informatie over deze 
activiteiten en de meest actuele 
versie van de agenda op wvzwolle-
zuid.nl/agenda
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Als je goed kijkt naar postcodege-
bied 8014-8019, zit er meer leven in 
dan wonen, werken en recreëren. Een 
korte kroniek met beide benen op de 
grond.

Een collega van me gaat wekelijks met 
z’n vrouw naar de Albert Heijn, waar-
bij hij zich met graagte in de koffiehoek 
nestelt. Een andere - vrijgezel - gaat  
dagelijks na werktijd bij de Jumbo 
langs; voor de boodschappen, maar 
ook om weer even tussen de mensen 
zijn. Zelf zit ik er tussenin: een paar 
keer per week langs wippen om slechts 
te halen wat je nodig hebt.
Maar ook ik moet bekennen dat de 
bekende die je tegenkomt, altijd een 
leuke bijvangst in de winkelwagen is. 
Even bijpraten tussen de schappen, 
zonder al te veel oponthoud in de  
paden te creëren. Maar je weet ook dat 
je daarna weer naar huis gaat, in de 
wetenschap dat je iets om handen hebt, 
of dat er mensen op je wachten. Dat er 
weer meer is.

Want de recente Week van de Eenzaam- 
heid was er niet zomaar; maatschappe-
lijke partners als gemeente, huisartsen 

en welzijnsorganisaties trekken inmid-
dels ook al op met supermarkten. Want 
juist in die omgeving kun je ogen-
schijnlijk onzichtbaar je ding doen, 
met toch de hoop op oogcontact, een 
antwoord, of zelfs een praatje. Een ie-
der heeft immers brood en melk nodig.

Ik hoor het van mijn dochter ‘Ilse’, de 
campagnenaam voor de supermarkt-
manager die AH een empathisch  
gezicht wil geven. Terwijl ik als klant 
druk ben met de scanner en met  
mezelf, ziet zij in haar rol als caissière 
de hele samenleving voorbij komen. 
Best veel mensen hebben helemaal 
geen boodschap aan boodschappen. 
Die willen even gezien worden. 
Succes, Ilse.

Zuidkristalliseren

De dubbele boodschap aan 
de kassa 

Volgens Cindy weet de overheid vaak niet hoe 
ze met de burgers hierover in contact moeten 
komen en daarbij kunnen de opbouwwerkers 
een belangrijke rol spelen. ,,Er zit soms een 
enorme kloof tussen wat de overheid wil en 
wat burgers belangrijk vinden.”

Afgelopen zomer heeft Travers Welzijn het  
Beleefhuis Zwolle-Zuid georganiseerd om 
wijkbewoners bewust te maken wat armoede 
betekent. Vaak zijn er volgens Cindy voor-
oordelen over mensen die in armoede leven. 
,,Laat ze gaan werken. Doe je hond maar weg. 
Stop met roken.” Tijdens het Beleefhuis heb-
ben wijkbewoners gevoeld wat armoede is en 
de stress die dat oplevert. ,,Als je te weinig geld 
hebt, moet je dagelijks keuzes maken. Als je een 
lege koelkast hebt en tegelijkertijd de fiets van 
je schoolgaande dochter stuk gaat; wat moet je 
dan doen?” Het Beleefhuis was een succes met 
meer dan tweehonderd deelnemers.
Ook de weerbaarheid van jongeren en kin-
deren is een aandachtspunt voor Cindy ‘op  
sommige plekken in de wijk waar het pedago-
gisch klimaat wat minder is’. Ook in Zuid kom 
je brutale kinderen tegen, die andere kinderen 
pesten en moeilijk aanspreekbaar zijn op hun 

gedrag. Het drugsgebruik onder jongeren in 
Zuid is relatief hoog. De welzijnswerkers van 
Travers proberen kinderen tussen de 10 en 
14 jaar te bereiken om toekomstige proble-
men voor te zijn. De ambulante jeugdwerker 
gaat met de bakfiets de wijk in en probeert in  
contact te komen met deze jongeren en hun 
ouders. 

Zuid is een witte wijk, maar hier en daar 
zijn er botsende culturen. Nieuwe inwoners  
laten hun kinderen soms tot tien uur ’s avonds 
buiten spelen of gaan barbecueën in het  
parkje. Hierover komen dan klachten binnen 
bij Travers en Cindy probeert dan verbinding 
te maken tussen de nieuwkomers en klagende 
buren. ,,Soms kennen ze elkaar niet en wordt 
het nieuwe gezin aangeduid met ‘die Syriërs’, 
terwijl ze nog geen kennis met elkaar gemaakt 
hebben. Mensen vinden overal wat van, maar 
durven elkaar niet aan te spreken.” De accep- 
tatiegraad voor andere culturen is volgens  
Cindy in Zuid dan ook lager dan in bijvoor-
beeld Holtenbroek. Nog genoeg opbouw- 
werkzaamheden te voltooien dus. 
 

‘Buurtbewoners durven elkaar steeds minder aan te spreken’ 

	TEKST	EN	FOTO	 	HENNIE	VRIELINK

30 JAAR  ERVARING EN PASSIE 

bloemen en planten gespecialiseerd in afscheidsbloemwerk
Sellekamp 14 | 8014 DR Zwolle 038 - 457 90 35 ||  www.swolschbloemenhuys.nl

OOK TROUWBLOEMWERK

HELMAR Art & Design  |  Atelier ’t Pakhuis 
Nieuwe Deventerweg 89-1 Zwolle  |  Tel. 06-83227122  |  info@helmartdesign.nl

www.helmartdesign.nl

ENTHOUSIAST GEWORDEN VAN HET 
PROGRAMMA PROJECT REMBRANDT, 
WIL JE LEREN SCHILDEREN MET OLIEVERF? 

In het atelier ’t Pakhuis werken wij met dezelfde 
waterverdunbare olieverf. Beginner of gevorderde 
je bent van harte welkom. Om veel individuele 
aandacht te kunnen geven werken we in kleine 
groepjes van vier tot maximaal acht cursisten. 

SCHILDERLES MET WATERVERDUNBARE OLIEVERF
IN ATELIER ‘T PAKHUIS IN ZWOLLE ZUID

us on facebook

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

TE KOOP GEVRAAGD 

(VRIJSTAANDE) WONING 
IN ZWOLLE ZUID

Bel of whatsapp: 06-45638693

Perceel minimaal 500m2 
Woning minimaal 70m2

Opknapper is geen probleem
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@doomijn/doomijnwww.doomijn.nl

ZWOLLE ZUID

ONTDEK DOOMIJN in...

Burgemeester van 
Walsumlaan
kinderdagverblijf
i.s.m KBS Jenaplanschool de Phoenix

Provincieroute
kinderdagverblijf/
buitenschoolse opvang
in OBS de Octopus

Staatssecretarislaan
kinderdagverblijf/
peuterspeelzaal/
buitenschoolse opvang
in IKC de IJsselhof

IJsselcentraleweg
buitenschoolse opvang
Outdoor buitenschoolse opvang, 
scoutinggebouw
IJsselcentraleweg 35a

Sport buitenschoolse opvang 8+ 
i.s.m. SVI en Sportservice Zwolle
IJsselcentraleweg 9

Tichelmeesterlaan
kinderdagverblijf/
peuterspeelzaal/
buitenschoolse opvang
in OBS de Marshof

Stokmeesterslaan
kinderdagverblijf/
peuterspeelzaal/
buitenschoolse opvang
i.s.m. KBS de Wingerd en CBS de Zuidster

Schellerpark
peuterspeelzaal/
buitenschoolse opvang 8+
in Wijkboerderij de Schellerhoeve

Zalmkolk
peuterspeelzaal/
buitenschoolse opvang
in KBS Jenaplansschool De Phoenix

Geert Grooteweg
kinderdagverblijf/
buitenschoolse opvang
i.s.m. Florens Radewijnsschool

IJsselcentraleweg 1, Zwolle

tel. 038-4650944 www.dingerink.com

Reparatie en
APK-keuring

van alle merken
auto’s

ook MPV’s, bestelwagens,
campers en V8-motoren.

• voor jong en oud
• door ervaren docente
  (ingeschreven in Toonkunstenaarsregister)

• in Zwolle-Zuid

Vrijbl. info.: Marion Rodijk, 
Dreessingel 26,      4660353%

VIOOL- EN ALTVIOOLLES

OPEN: 

Maandag t/m Zaterdag: 
• 09.00 - 12.00 uur 
• 13.00 -  16.00 uur

Vrijdagmorgen gesloten

Schellerweg 21
8017 AK Zwolle
Tel: 038-4655447

WWW.JWVANDIJK-GRENEN.NL

J
Meubelen
van Dijk

• Diverse houtsoorten

• Industrieel 

• Standaard & maatwerk

• Nieuw & antiek

• Restauratie, logen 

 en spuiten van uw   

 meubel

AL MEER DAN 
30 JAAR UW 

SFEERMAKER 
IN HUIS

PARTYVERHUURZWOLLE.NL

- Tenten  - Statafels - Glaswerk - Stoelen -
- Springkussens - BBQ’s - Tapinstallaties - en meer ....
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D E  F I E T S E N S P E C I A A L Z A A K  VA N  Z W O L L E - Z U I D  E N  O M S T R E K E N !

Bezoek onze winkel met een ruim 

assortiment nieuwe en gebruikte 

stadsfietsen, elektrische fietsen en 

kinderfietsen en ervaar onze kennis, 

service en klantvriendelijkheid!
Nieuwe Deventerweg 58, 8014 AJ Zwolle
Tel. 038-8200291
info@bartdefietsenmaker.nl

N I E U W E  E N  G E B R U I K T E  F I E T S E N

O N D E R D E L E N  &  A C C E S S O I R E S

S E R V I C E  &  T E C H N I E K

W W W. B A R T D E F I E T S E N M A K E R . N L

W I J  Z I J N  U  G R A A G 
VA N  D I E N S T !

OPENINGSTIJDEN:

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 - 18.00 uur

Stokmeesterslaan 3, 8014 GM Zwolle | T 038 453 0191 | I www.kinderfysioderegge.nl | E info@kinderfysioderegge.nl

EEN PRAKTIJK MET RUIM 
20 JAAR ERVARING IN DE 
KINDERFYSIOTHERAPIE

De wijkteams van Icare 
leveren dag en nacht, 

altijd en overal zorg

Uit liefde voor mensen,
dat is Icare.

Wijkteam Zwolle-Zuid
Meer weten? Bel (0522) 27 96 60
of mail: teamwvzwollezuid@icare.nl

Bent U op zoek naar kleinschalige opvang 
in huiselijke kring waar ieder kind zichzelf 
mag zijn?

Neem dan een kijkje op mijn website 
www.hetmolletje.nl of neem contact op 
voor meer informatie. 

Beschikbaar op maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag van 07.00 tot 18.00 uur.
Ook beschikbaar voor kortdurende opvang.

Kinderopvang Het Molletje - Mirjam Mols
T: 06-42025160 / E: mirjam@hetmolletje.nl

Kinderopvang 
Het Molletje
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GEZICHT ACHTER DE	ADVERTEERDER

Van verwaarloosd perceel tot school- en buurttuin 

FysioZwolle: nauwe samenwerkingen in de wijk

Een stuk verwilderde grond bij basis-
school De Octopus viel al jarenlang uit 
de toon. Tot nu. Het onkruid verdwijnt, 
een school- en buurttuin verschijnt.

Het met onkruid en struikgewas overwoe-
kerde en verwilderde perceel grond naast 
openbare basisschool de Octopus was  
jarenlang een bron van ergernis en een 
doorn in het oog van de buurtbewoners  
en de school. De gemeente wist er niet  
goed raad mee. De Wijkenvereniging  
Zwolle-Zuid had al eerder van de gemeente 
het verzoek gekregen het gemeentelijk  

perceel voor educatieve doeleinden aan de 
wijk beschikbaar te stellen. Jurjen Zijlstra, 
voorzitter van de Wijkenvereniging zocht 
begin van dit jaar contact met de nieuwe 
directrice van de Octopus Ingeborg de  
Ruiter, enkele ouders en buurtbewoners 
om het verwaarloosde perceel te veran- 
deren in een groene Octotuin voor buurt 
en school. Of zoals Zijlstra het uitdrukt: 
,,Maak van je shit een hit.” 

Met de inzet van Ingeborg de Ruiter en de  
ouders Citha Visser en Bab Troost is het 
project voor de Octotuin van de grond ge-

trokken. De Ruiter begon direct haar om-
geving te enthousiasmeren en vergaderin-
gen te beleggen. Samen met ouders,  
buren, de gemeente Zwolle en andere be- 
langengroepen werden visies uitgewisseld. 
Ook de Climate Campus, die zich sinds 
2018 sterk maakt voor het klimaatbesten-
dig maken van onder andere buurten, sloot 
zich aan. Al snel werden werkgroepen en 
een klimaat-versnellingsteam gevormd en 
begonnen de plannen vorm en financiële 
onderbouwing te krijgen. 

Op zaterdagochtend 28 september was het 

zover en werd de aftrap gegeven.  
Fanfare Kunst na Arbeid was in volle sterk-
te aanwezig en leerkrachten, ouders, buurt-
bewoners en kinderen werden verwelkomd 
door directrice De Ruiter. ,,Onze school 
bestaat dit jaar dertig jaar en vandaag be-
ginnen we niet alleen met de herinrichting 
van het schoolplein, maar gaan ook werken 
aan een prachtige nieuwe tuin, samen met 
de buren.” 

WATERCIRCUIT
Heel toepasselijk was het die dag ook  
Nationale Burendag. Wijkenvereniging- 
voorzitter Zijlstra mocht de aftrap doen. 
Samen met de vijfjarige tweeling Estelle en 
Mats uit groep 1/2 werd de regenpijp van  
de gymzaal afgezaagd en afgekoppeld van 
het riool. Voortaan wordt het regenwater 
via een geultje over het schoolplein naar de 
nieuwe buurttuin gevoerd, waar het  
langzaam in de grond zal zakken. Maar de 
neerslag wordt ook gebruikt voor een  
watercircuit, waarin de kinderen naar  
hartenlust kunnen spelen en ravotten. 

Buurtbewoners, ouders, leerkrachten, 
schoolkinderen en de gemeente waren  
uitgerukt met schoppen, kruiwagens,  
tuingereedschap en een graafmachientje 
om de klus aan te vangen. Tuin en school-
plein worden het komend jaar omgetoverd 
tot een kindvriendelijke, avontuurlijke  
en groene Octotuin. Er zal een boomhut  
en doolhof worden gebouwd, maar ook een 
amfitheater dat als buitenleslokaal kan  
worden gebruikt. Het dertig jaar oude 
schoolplein zal dit jaar een ware meta- 
morfose ondergaan, waaraan de school- 
kinderen en buren ongetwijfeld veel plezier 
gaan beleven.  

,,Fysiotherapie is tegenwoordig zoveel 
meer dan het traditionele tape aanleggen 
en massages uitvoeren bij de cliënt”,  
vertelt Jeannette Bensink, praktijk- 
manager van de locatie van FysioZwolle 
aan de Van der Heydenstraat in  
Zwolle-Zuid. ,,Bij ons kun je terecht voor 
alle specialisaties binnen de fysiotherapie 
zoals manuele therapie, bekkenfysio- 
therapie, kinderfysiotherapie en nog veel 
meer. Alle therapeuten hebben bij ons 
hun eigen specialisatie. We werken nauw 
met elkaar samen en ook met specialisten 
buiten onze praktijk. We zetten zwaar in 
op preventie om zodoende waar mogelijk 
problemen te voorkomen.”

Petra Huijser van Reenen, geriatriefysio-
therapeute, en daarmee gespecialiseerd in 
zorg voor kwetsbaren ouderen, vult dit aan. 
,,De cliënten staan bij ons centraal en tij-
dens een intakegesprek stellen we in overleg 
met de cliënt een realistisch doel waar we 
samen naar toe werken tijdens de behande-
lingen. We zijn hier pas echt tevreden als de 
cliënt dat ook is en we de gestelde doelen 
samen halen.” 

Petra werkt zowel op de praktijk als bij  
cliënten thuis, als de behandelend arts dat 
voorschrijft. ,,Het voordeel van het werken 
bij cliënten thuis is dat een cliënt zich vaak 
meer thuis voelt en je direct de situatie kunt 
beoordelen om bijvoorbeeld andere hulp in 

te schakelen. Denk aan het plaatsen van een 
traplift of andere hulpmiddelen om vallen 
te voorkomen.” 

,,We zijn aangesloten bij veel regionale  
netwerken en werken nauw samen met 
huisartsen en instanties binnen het sociale  

domein als WijZ”, legt Jeanette uit. ,,Daar-
naast zijn we verbonden aan diverse  
sportverenigingen in Zwolle-Zuid.” Petra 
gaat verder en vertelt enthousiast: ,,We  
hebben er sportspreekuren en begeleiden 
de sporters daar waar nodig om blessurevrij 
hun sport te kunnen beoefenen. Cliënten 

die ondersteuning nodig hebben bij bege-
leiding naar zelfredzaamheid, stimuleren 
we te blijven bewegen en sociale contacten 
te leggen en te onderhouden, bijvoorbeeld 
via een sportvereniging.”

Petra vindt haar vak geweldig. ,,Mijn  
collega’s van FysioZwolle en ik kijken  
breder dan alleen de eigen specialisatie en 
de te behandelen kwetsuur. Wellicht zijn er 
ook nog andere aspecten die invloed  
kunnen hebben op de fysieke klachten. Het 
is daarnaast dankbaar werk om te zien dat 
cliënten zich weer zelfstandig kunnen  
redden.”

FysioZwolle heeft 6 vestigingen in Zwolle, 
waarvan 3 in Zwolle-Zuid, en 2 locaties 
buiten Zwolle. FysioZwolle is een grote 
multidisciplinaire praktijk waar naast  
fysiotherapie ook ergotherapie en psycho-
motorische therapie wordt aangeboden. 
Ook in de vestiging aan de van der Heyden-
straat 6-1 (Zorg Punt Zuid) wordt deze  
uitgebreide zorg aangeboden.

FysioZwolle  
Locatie Zwolle-Zuid (Zorg Punt Zuid)
Van der Heydenstraat 6-1
8014 ZZ Zwolle
Telefoon 038 465 40 00

	TEKST	 	HARRY	PAP
			FOTO	 	ILONA	BREDEWOLD

	TEKST	EN	FOTO	 	HENNIE	VRIELINK
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Zwolle-Zuid
Winkelcentrum Zwolle-Zuid

Patriottenlaan 2 • 8014 VW Zwolle (naast Scholten Fietsgoed.nl)
Tel.: (038) 465 85 59

KOOPAVOND    
Vrijdag tot 21.00 uur

 Hasselt   Markt

 Zwolle-Zuid    Forelkolk

 Zwolle-Zuid    Pijmanstraat

 Stadshagen    De Wade

 Hattem    Kerkstraat

 AA-landen    Dobbe

bakkerij@wimblom.nl

Bestel brood, 
banket & taart 

online!
www.wimblom.nl

al 30 jaar
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• Reparatie kleding en tassen
• Messen en scharen slijpen
• Spaanse sloffen/babyslofjes
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Like ons op Facebook KIJK OOK EENS OP

WWW.WVZWOLLEZUID.NL

Voetbaljongleur, muzikanten 
en modeshow!
Vrijdag 27 september vond het Food & Fashion Event plaats in Winkelcentrum Zwolle 
Zuid. Het was een gezellige avond met heerlijke hapjes en drankjes en  
spetterende modeshows. Live 
muzikanten liepen door het 
winkelcentrum en de voetbal- 
jongleur gaf een aantal spectac-
ulaire shows. 

Bekijk de foto’s terug op de 
FB-pagina of bekijk en pas de 
collectie direct zelf in de  
winkels.

FOTO'S	 	HANNEKE	BEUMER
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GRATIS inbouwen 
bij vervanging!

GRATIS inbouwen 
bij vervanging!

GRATIS inbouwen 
bij vervanging!

GRATIS plaatsing 
bij vervanging!

Inbouwen? Doen we!

INBOUWVAATWASSER  |

• 5 programma’s
• 12 standaard couverts

ONDERBOUW VAATWASSER  | 
SN436500PN

• VarioSpeedPlus voor verkorting van wastijd
• VarioFlex-korven voor meer fl exibiliteit
• Energieklasse A++

INBOUW KOELER  | ZBA15021SV 

• Automatisch ontdooien koelruimte
• 3 legplateaus en 1 lade
• Energieklasse A+

INBOUW INDUCTIEKOOKPLAAT  | 
 HK6042 

• TouchControl bediening
• 4 zones met boosterfunctie
• Restwarmte-indicatie en automatische veiligheidsuitschakeling

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zondag 9 april 2017.

Expert Witgoed
v.d. Capellenstraat 145, Zwolle, (038) 4654106, zwolle@expert.nl
Eigen technische dienst • Gratis parkeren

549,-

,-
699,-

449,-

299,-
379,-
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GRATIS inbouwen 
bij vervanging!

GRATIS plaatsing 
bij vervanging!

Inbouwen? Doen we!

INBOUWVAATWASSER  |
IVW6014A 

5 programma’s
12 standaard couverts
Energieklasse A+

ONDERBOUW VAATWASSER  | 
SN48M550 

• VarioSpeedPlus voor verkorting van wastijd
• VarioFlex-korven voor meer fl exibiliteit
• Energieklasse A++

INBOUW KOELER  | ZBA15021SV 

Automatisch ontdooien koelruimte
3 legplateaus en 1 lade
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• Restwarmte-indicatie en automatische veiligheidsuitschakeling

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zondag 9 april 2017.

Expert Witgoed
v.d. Capellenstraat 145, Zwolle, (038) 4654106, zwolle@expert.nl
Eigen technische dienst • Gratis parkeren

395,-
549,-

599,-
699,-

449,-

299,-
379,-

. 5 jaar garantie. Energieklasse A+

,-

379,-

Ook voor reparaties van TV - Audio - Video

395

645
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Inbouwen?
Doen we!

Expert Witgoed
v.d. Capellenstraat 145, Zwolle
(038) 4654106, zwolle@expert.nl
Eigen technische dienst • Gratis parkeren
Ook voor reparaties van TV - Audio - Video www.expert.nl

GRATIS
PARKEREN

DE PLEK VOOR 
JOUW FEESTJE!

- perfect voor grote groepen

- uitgebreide keuze eten,  

drinken en ijs

- parkeren voor de deur

- in overleg is alles mogelijk

- wij ruimen de rommel op

delifrancekwalitariazwolle

Van der Capellenstraat 145b
T (038) 7370142
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K linkhamer
WINKELCENTRUM ZWOLLE-ZUID

PASFOTO’S 
KLAAR TERWIJL 

U WACHT

nieuw

Op zaterdag 9 november zijn alle kinderen tussen 12.00 en 16.00 uur van harte welkom om een eigen lampion 
te komen knutselen! De medewerkers van Smallsteps zullen de activiteit begeleiden. Oefen maar vast aan het 
repertoire want op maandag 11 november kunnen de kinderen liedjes zingen bij een aantal winkels in het 
winkelcentrum. Kijk voor het hele programma en de deelnemende winkels op de website.

Meer informatie www.winkelcentrumzwollezuid.nl. Altijd als eerste op de hoog-te van de activiteiten in het  
winkelcentrum? Like de FB-pagina en meld je via de website aan voor de nieuwsbrief.  

Sint Maarten in winkelcentrum
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De voor de oorlog bekende hardloopster 
Tollien Schuurman woonde tot 1938 in 
Windesheim. Nu is haar naam vergeten, 
maar eens brak zij als eerste vrouw de 
magische grens van 12 seconden op de 
100 meter sprint. Zij was een uniek en 
puur talent, die het vooral van kracht 
moest hebben.

Geboren in het Drentse Zorgvliet als kind 
van een onderwijzersechtpaar kwam Tol-
lien op driejarige leeftijd in de Friese ge-
meente Rottevalle te wonen. Tijdens een 
logeerpartijtje in 1929 viel ze in voor haar 
ziek geworden nichtje bij een atletiekwed-
strijd over 80 meter. Ze versloeg iedereen. 
Kort daarna werd ze lid van de Drachter 
atletiekvereniging.

‘GEHEIM VAN FRIESLAND’
Op zeventienjarige leeftijd werd ze Ne-
derlands kampioen op de 100 meter en 
weer een jaar later behaalde ze op de we-
reldspelen zilver op de 100 en 200 meter. 
Men sprak over het ‘geheim van Friesland’. 
Haar vader Riekele Schuurman sollici-
teerde met succes naar het hoofdonder-
wijzerschap in Windesheim en verhuisde 

met zijn gezin naar dit dorp. De voorma-
lig hordeloper Jan Britstra, verbonden aan 
de atletiekvereniging PEC, werd hier de 
nieuwe trainer van Tollien en het klikte 
tussen hen.

OLYMPISCHE SPELEN
Op de Olympische Spelen van 1932 in Los 

Angeles was Tollien 
kandidaat voor een 
medaille. De atletiek-
bond liet weten dat 
haar trainer Britstra 
niet mee mocht naar 
de Spelen. Tollien 
weigerde daarop mee 
te gaan. Er werd druk 
op haar uitgeoefend, 
want voor de estafet-
teploeg was zij on-
misbaar. Ze liet zich 
overhalen en na een 
lange boot- en trein-
reis, waarop ze niet 
had kunnen trainen, 
streken de atleten 
neer in het hete L.A.
Het werd een fiasco, al 

behaalde ze met de estafetteploeg nog wel 
een vierde plaats. Achteraf moest Tollien 
constateren dat ze niet goed was voorbe-
reid: verkeerd schoeisel voor de atletiek-
baan met meer klei dan sintels, het gratis 
overvloedige eten smaakte haar als kind 
die de crisis gewend was te goed en het 
weer was te warm.

HITLER
De ouders van Tollien waren overtuigd 
socialist en aan de keukentafel werden 
de wereldproblemen besproken. In 1933 
kwam Hitler aan de macht. Het was het 
gezin Schuurman niet ontgaan hoe Hit-
ler optrad tegen joden, communisten en 
socialisten. Toen Hitler liet weten dat er 
geen joden aan de Olympische Spelen in 
Berlijn mochten deelnemen, nam Tol-
lien duidelijk stelling. Ze weigerde mee 
te gaan. ,,Ik loop niet voor Hitler en zijn 
trawanten.” Dat werd een enorme rel. De 
voorzitter van de Koninklijke Nederland-
se Atletiek Unie reisde af naar Winde-
sheim, maar het was tevergeefs. Tollien 
bleef bij haar standpunt. Dat betekende 
het einde van haar sportcarrière.

Tollien werd later fysiotherapeute en leef-
de samen met haar vriendin op de Velu-
we, waar zij in 1994, volkomen vergeten, 
stierf.

Met dank aan René van der Have.

Atlete uit Windesheim weigerde  
deelname Olympische Spelen 

SAGEN VAN	ZUID

Op de mooie nazomerzaterdagmiddag in 
september is het Voerman Struinpad in de 
Scheller en Oldeneler Buitenwaarden geo-
pend. Een wandelpad langs de IJsseloever in 
de uiterwaarden van het prachtige rivieren-
landschap van Zwolle-Zuid. De natuurwerk-
groep A Rocha Zwolle heeft het initiatief  
tot dit nieuwe wandelpad genomen.

A Rocha is een groep christelijke vrijwilligers, 
die zich actief inzet voor het beheer van de 
schepping en in Zwolle verantwoordelijkheid 
heeft genomen voor het natuurbeheer in de 
uiterwaarden van Schelle en Oldeneel samen 
met Uw Stadsboer, die hier meer dan vijfen-
veertig koeien laat grazen. 

PONTJE (NOG EVEN NIET)
Het pad begint vlak bij de aanlegsteiger van 
het Kleine Veer. Honderd meter voorbij deze 

opstapplaats staat het eerste houten paal-
tje met ‘Voerman Struinpad’; lopend om de  
boerderij van Johan en Riek Groten richting 
IJssel kom je iets verderop op de terp van de 
afgebroken woningen van Gerrit en Rinus 
Sluiter. Op het oneffen pad komen soms rode 
bakstenen aan de oppervlakte; afkomstig van 
de vroegere steenfabrieken die hier hebben  
gestaan. Het is een gebied met ruige vege- 
tatie en aantrekkelijk voor vogels en bloe-
men. Voorbij de ruïne van de Sluiterboerderij  
ga je richting rode spoorbrug en daar kun 
je vanaf het voorjaar van 2020 met het  
zelfbedieningspontje over de nevengeul (door 
technische mankementen dit jaar helaas nog 
niet) om vervolgens over de IJsseldijk terug  
te lopen naar Oldeneel richting het Kleine 
Veer. Een stevige wandeling in het buiten- 
gebied van Zwolle-Zuid midden in de natuur. 
De stad lijkt ver weg. 

Tijdens de wandeling moet je oppassen voor 
de koeienvlaaien die her en der op het pad 
liggen. Uitwerpselen van de blaarkoppen van 
Uw Stadsboer. Dit Zwolse bedrijf levert bio-
logische en duurzame basisproducten aan 
huis zoals zuivel, rundvlees, kaas en eieren. 
Ook hebben ze een winkel in hartje Zwolle. 
Remco Sluiter heeft het bedrijf opgezet: ,,Met  
ons bedrijf zetten we een Zwolse familie- 
geschiedenis voort. 

Ver voordat het populair werd, was de familie 
Sluiter namelijk al stadsboer. Op de Lure, het 
huidige Hanzeland, verkochten opa en oma 

Sluiter groenten en allerlei producten van het 
land. Wij willen deze familiegeschiedenis op 
eigentijdse wijze voortzetten.”

IJSSELSCHILDER
Het struinpad is vernoemd naar Jan Voerman 
sr. Deze bekende IJsselschilder uit Hattem 
heeft eind negentiende eeuw/begin twintigste 
eeuw op magistrale wijze het weidse rivieren- 
landschap vastgelegd met koeien bij het  
water van de IJssel, weergaloze wolkenluchten 
boven de lage horizon met dikwijls de kerk 
van Hattem op de achtergrond. Het kan niet 
anders dan dat hij niet alleen aan de Gelderse 

A Rocha-vrijwilliger en bedenker van het struinpad Wim Eikelboom leest 
bij de opening enkele gedichten voor. Met muzikale begeleiding door  
violiste Maaike Gerritsen 

Lopend langs de IJssel over 
het Voerman Struinpad 

	TEKST	 	GIRBE	BUIST
			FOTO	 	ARCHIEF	RENÉ	VAN	DER	HAVE
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De IJsselcentrale is afgebroken en afgelopen 
zomer heeft Zwolle-Zuid symbolisch afscheid 
genomen van dit iconische gebouw met de 
theatervoorstelling Requiem voor de IJssel- 
centrale. Eigenaar ENGIE heeft onlangs aan 
dertig studenten, die de minor Future Cities 
op Hogeschool Windesheim volgen, gevraagd 
om mee te denken over de toekomst van dit 
terrein.   

Inmiddels zijn deze studenten techniek al volop 
bezig met hun studieopdracht en antwoord  
te zoeken op de vraag: Hoe moet dit terrein er  
in 2050 uitzien? De meeste studenten volgen  
opleidingen in bouwkunde, ruimtelijke ontwik-
keling - mobiliteit of civiele techniek. Begin van 
dit jaar hebben inwoners van Zuid aangegeven 
dat ze op deze 64  hectare grote locatie moge-
lijkheden zien voor wonen/werken, duurzame 
energieopwekking en recreatie. 

De studenten hebben van ENGIE de opdracht 
gekregen rekening te houden met de energie-
transitie, klimaatverandering en bevolkings-
groei en wat de gevolgen hiervan zullen zijn 
voor dit terrein aan de IJssel middenin een 
kwetsbaar natuurgebied. Ook wil ENGIE dat dit 
gebied een bijdrage gaat leveren aan duurzame 
energievoorziening in de omgeving. Elementen 
die zeker in het plan zullen worden verwerkt 

zijn: gevolgen van zeespiegelstijging, extreme 
regenbuien en hittestress. Wat is te zeggen over 
stedelijkheid/bevolkingsdichtheid, lokale voed-
selvoorziening en nieuwe mobiliteit? Ook  
afvalmanagement en de circulaire economie 
zullen in de plannen een plek moeten krijgen.  
Windesheim nodigt wekelijks gastdocenten uit 
die deskundig zijn op deze vakgebieden.  
Om een haalbaar plan te maken worden naast 
ENGIE meerdere ‘stakeholders’ betrokken  
zoals de gemeente Zwolle, provincie Overijssel,  
Rabobank, Delta Wonen, ROVA, BPD,  
Cirkelstad en Hogeschool Windesheim. Het 
plan moet passen in de omgevingsvisie van de 
gemeente die op korte termijn verwacht wordt. 
De huidige niet gesloopte gebouwen zullen  
blijven staan mits ze passen in het totaal plan. 
De Stichting Boei is bezig met de toekomstige 
functie van deze gebouwen, die een plaats en 
functie zullen krijgen in de Future City van dit 
prachtige buitengebied aan de oevers van de IJs-
sel.

ENGIE wil graag jongeren betrekken in hun 
plannen. ,,Bij informatiebijeenkomsten zie  
je vooral ouderen en weinig jeugd”, aldus  
Michael Verheul, woordvoerder van ENGIE. 
,,Wij missen soms dingen die de jeugd wel ziet.” 
De Wijkkrant Zwolle-Zuid sprak met een  
viertal enthousiaste studenten over hun project: 

Ulis Talacua, Wouter Groen, Iain Philipsen en  
Patrick Veenstra. Ulis: ,,Mooi dat onze gene- 
ratie deze kans krijgt voor onze eigen generatie 
en de generatie na ons.” Jongeren kunnen soms 
denkpatronen doorbreken, omdat ze nog open- 
minded zijn. 

Docent Sabine Bodingius is begeleider van deze 
studenten: ,,Jongeren zijn nog niet belast met 
allerlei onmogelijkheden.” De studieopdracht 
doet een maximaal appèl op de creativiteit van 
de studenten, de bereidheid elkaar te inspireren 
en van elkaar te leren. Ze zitten elke dinsdag in 
Brainz aan het Lübeckplein: ,,Een energieke en 
inspirerende werkplaats waar ondernemers, het 
onderwijs, de overheid en omwonenden elkaar 
kunnen ontmoeten en kunnen samenwerken.” 

In januari 2020 zullen de studenten hun plan 
presenteren. Naar verwachting zullen er een 
aantal verrassende elementen in zitten, waar  
we nu nog geen idee van hebben. The Future 
City zal er in ieder geval heel anders uitzien  
dan de wereld van vandaag. Het nu nog lege  
terrein van de IJsselcentrale kan een pilot  
worden hoe we zullen leven en samenleven 
over dertig jaar. 

Kerst laat nog even op zich wachten, maar 
achter de schermen wordt er alweer hard 
gewerkt aan de Kerstpakkettenactie Zwolle. 
Dit inmiddels bekende vrijwilligersproject 
laat in de decembermaand in alle Zwolse  
wijken van zich horen. Ruim 2.500 mensen  
in Zwolle ontvangen dan een feestelijk kerst-
pakket, vrijwillig samengesteld door  
honderden Zwollenaren, in samenwerking 
met Stichting KerstZwolle! Lijkt het u leuk 
om samen met anderen zinvol bezig te zijn? 
En met elkaar te bouwen aan een Zwols  
project van betekenis? Dan rekenen we graag 
op u!
 
De Kerstpakkettenactie Zwolle heeft zich dit 
jaar weer als doel gesteld om 2.500 pakketten 
samen te stellen. Deze zijn voor bijvoorbeeld 
de Voedselbank en de daklozenopvang. Wist  
u dat bij de actie van vorig jaar ruim 700  
vrijwilligers hebben meegeholpen? Ook  
toen werden ruim 2.500 kerstdozen samen- 
gesteld. 

NU AL INZAMELEN? 
KIES VOOR EEN STOMPKAARS!
Een extra lichtje voor in het kerstpakket dit 

jaar: wat zou het mooi zijn wanneer in elk  
pakket een mooie stompaars zit! Misschien 
leuk om –nu al- in te zamelen als school of  
vereniging? Maar ook los zijn deze kaarsen heel 
welkom tijdens het inzamelweekend! Meer  
weten of nu al inleveren? Mail naar  
sietske@kerstzwolle.nl

HELPT U MEE?
Op vrijdag 13 december worden de hele dag - 
en op zaterdag 14 december van 8:00 tot 18:00 
uur - boodschappen ingezameld bij super-
markten door heel Zwolle. Dan kan u bood-
schappen kopen en doneren voor de actie. 
Daarnaast is het mogelijk om als vrijwilliger 
het winkelend publiek bij de supermarkt om 
producten te vragen. Of u kunt de ingezamelde 
artikelen met uw eigen auto vervoeren naar de 
opslagplaats. Of deze te sorteren bij de voedsel-
bank. Elke klus duurt maximaal 2 uur. Het is 
leuk om dit bijvoorbeeld samen te doen als 
buurtgenoten, sportmaatjes of als onderne-
mers. Zet deze dagen vast in uw agenda! 

Op maandag 4 november opent onze digitale 
klussenlijst op www.kerstzwolle.nl, daar kunt u 
uzelf -of als groep- digitaal inschrijven voor 

een klus. Houdt onze Facebookpagina in de ga-
ten voor updates en nieuwtjes!

Invulling terrein IJsselcentrale 
opdracht voor studentenZuid

Kerstpakkettenactie Zwolle: wie helpt mee?
	TEKST	EN	FOTO	 	HENNIE	VRIELINK

kant heeft geschilderd, maar ook aan de over-
kant van de IJssel, aan de Zwolse kant, op de 
plekken waar nu het nieuwe struinpad loopt.
Het struinpad werd in aanwezigheid van tien-
tallen belangstellenden uit Hattem en Zwol-
le geopend met een symbolische handeling 
op de terp naast de ruïne van de voormalige 
woonplek van de familie Sluiter. Eerst las A 
Rocha-vrijwilliger en bedenker van het struin-
pad Wim Eikelboom enkele gedichten voor. 
Hij werd daarbij muzikaal begeleid door violis-
te Maaike Gerritsen. Vervolgens trokken dich-
ter Koos Geerds en Daphne Kampman, direc-
teur van het Voerman-museum in Hattem, een 
blauw doek van een stenen restant van de oude 
spoorbrug weg en kwam de plaquette met het 
gedicht ‘IJssel’ van Koos Geerds tevoorschijn. 
Voor Eikelboom komen op deze verhoogde 
plek vlak bij zijn geliefde IJssel schilderkunst 
en poëzie samen: ,,Dichters schilderen met 
taal.” Koos Geerds, de eerste provinciedichter 
van Overijssel, las zijn riviergedicht voor. 

	TEKST	 	HENNIE	VRIELINK
			FOTO	 	ENGIE

	TEKST	 	INGEZONDEN
			FOTO	 	ELISABETH	VAN	DOORNUM
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voor ‘n deksels goede kwaliteit
Assendorperstraat 55, 8012 DG  Zwolle. Tel. 038-4220780

Gecertificeerd Gilde schoenmaker
(voorheen S.K.N.S)

Voor degelijke schoenreparatie, 
ook reparatie aan 

orthopedisch schoeisel en
correcties aan confectie schoeisel

 
Langstraat 45A, Wijhe • Tel. 0570-522108

www.Naaldboetiek.nl

Uw speciaalzaak voor:
Brei-, Haak-, Borduur-, Quilt-, 

Kleinvak-, (Kralen)Hobbyspullen

Naaimachine onderhoud

Inlijsten van borduurwerken en foto

Wij zijn verhuisd naar nr 45a 
(naast Primera) 

 Simon Stevinweg 12, Zwolle (Zuid)  
Tel. 038 - 465 72 22 • info@coenradi.nl 

www.coenradi.nl

Ruime keuze 
geboorte- en 
trouwkaarten

 Simon Stevinweg 12, Zwolle (Zuid)  
Tel. 038 - 465 72 22 • info@coenradi.nl 

www.coenradi.nl

Ruime keuze 
geboorte- en 
trouwkaarten
 Simon Stevinweg 12, Zwolle (Zuid)  

Tel. 038 - 465 72 22 • info@coenradi.nl 
www.coenradi.nl

Ruime keuze 
geboorte- en 
trouwkaarten

Het is herfst en alweer vroeg donker. Toch geen zin om 
hele avonden binnen te blijven? Dan is het tijd voor een 
avondje uit bij ZZUit. In het wijkcentrum van SIO vinden  
verrassend leuke voorstellingen plaats tegen een redelijke 
prijs, een gratis drankje inbegrepen.   

Vrijdag 15 nov. 2019: Kleinkunst door Hun 

Hun verschijning is charmant, brutaal en buitengewoon  
onbescheiden: Sabine Krol en Charlotte de Vries zijn Hun.  
Beide jongedames zijn afgestudeerd aan het Conservatorium, 
en begonnen in 2014 als duo zelf materiaal te ontwikkelen.
 Ze oogsten succes op festivals en in huiskamers. Gewapend 
met piano’s, gitaren, glitters, synthesizers en andere elektroni-
sche shit, shinen ze de pan uit met Hun tweede voorstelling 
‘Alles is Wel’. Een eigenzinnig optreden vol van tekst, geen 
tekst, Nederlandstalige liedjes, dikke dansmoves en levens-
vragen die niet beantwoord zullen worden. 20.15 uur | € 12,50

Vrijdag 29 nov. 2019: Sinterklaas film met Pietendisco

Bekijk dé Sinterklaasfilm van 2019 en ontmoet de Pieten. De 
film gaat over Liv uit Kampen die ongeduldig uitkijkt naar 
de komst van Sinterklaas. Brieven schrijft ze, haar verlang-
lijstje ligt klaar. Maar, wanneer komt de goedheiligman nou? 
Liv weet niet dat Sinterklaas verzeild is geraakt in een zwa-
re storm. en dat Prutspiet per ongeluk  het gouden kompas  
kapot heeft gemaakt! En dat was het laatste redmiddel!   
Kunnen de Pieten een oplossing bedenken? Sinterklaas  
en het gouden kompas, een film van Gouden staf producties. 
18.30 uur | € 7,50   
Vanaf 4 jaar NB: zie tijdsplanning op de website. 

Alle voorstellingen zijn in het wijktheater ZZUit, 
gevestigd in SIO, Thorbeckelaan 2. 
Voor meer informatie en reserveren: www.zzuit.nl. 
Ruime gratis parkeergelegenheid.
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Voor het eerst speelt het eerste elftal  
van voetbalvereniging SVI dit seizoen  
in de eerste klasse, maar aan het spor- 
tieve deel van de vereniging werd na  
15 september even helemaal niet ge-
dacht. Op die zondagavond overleed 
voorzitter en erelid Harro Velthuis (57) 
na een kort ziekbed. Hij liet vrouw en 
kinderen achter.

Velthuis was een enorm betrokken  
verenigingslid, uit een echte SVI-familie. 
Als jeugdlid binnengekomen, gespeeld in 
het eerste elftal, spits en keeper, veld- en 
zaalvoetballer, vrijwilliger en bestuurslid, 
scheidsrechter en voorzitter, dat laatste 
sinds 2014. In de week van zijn overlijden 
zou hij het stokje doorgeven aan Geert 
Prins, maar Velthuis mocht dat niet meer 
meemaken. 

,,Op verzoek van de familie konden  
mensen in ons clubhuis, of buurthuis,  
een condoleance achterlaten”, vertelt  
Prins over de week na het overlijden van  
Velthuis. ,,Zeker 800 mensen zijn geweest. 
Niet alleen mensen van onze vereniging, 
maar ook mensen van andere voetbal-
clubs en de gemeente lieten een bericht 
achter.” Bij de laatste uittocht van Velthuis 
vanaf de Siggels vormden zo’n 200 mensen 
een erehaag en speelde enkele strijkers het 
clublied van SVI. ,,Erg indrukwekkend.”
Als voorzitter hield Velthuis zich erg bezig 
met het omvormen van het clubhuis van 
SVI naar een buurthuis. Het was zijn  
paradepaardje, het project waar hij zich 
vol voor inzette. Hij stond dan ook aan de 
basis van de maatschappelijke tak van de 
voetbalvereniging, Stichting MVO De  
Siggels. In een in memoriam stelt SVI dat 
Velthuis in zijn eigenzinnigheid en voort-
varendheid ver vooruitliep. ‘Als hij iets in 
de kop had, dan moest het ook direct in 
uitvoering. En volgens zíjn plan. Dat  
leidde af en toe tot wat ongeduld en  
discussie. De plannen werden niettemin 

voortgezet en met de uitvoering zag een 
ieder dat we toch wel op de goede weg  
waren. Een grote verbouwing volgde  
en leidde tot een ware metamorfose van 
de Siggels. Harro heeft een fantastisch  
clubhuis achtergelaten dat door de week 
ook benut wordt voor andere activiteiten. 
Een zichtbaar fraai resultaat en een  
voorbeeld voor andere verenigingen.’

Velthuis hield niet van het ceremoniële 
deel van de functie van voorzitter, zoals 
ledenvergaderingen of praatjes met  
bestuursleden van andere verenigingen. 
‘Hij had liever een klus, een project of een 
andere uitdaging waar hij zijn tanden  
in kon zetten.’

Met het afronden van de omvorming van 
het clubhuis was het volgens Velthuis tijd 
om het stokje over te dragen aan Geert 
Prins. ,,Dat hadden we afgelopen zomer 
besproken, bij de ledenvergadering in  
september zou ik hem opvolgen. Hij zou 
zich meer bezig gaan houden met de  
stichting en het buurthuis. Zijn parade-
paardje. Dat vond hij geweldig.”

Ziekte bleek echter een plotselinge,  
meedogenloze spelbreker. Prins: ,,We  
pakken de draad weer op, maar we  
houden Harro in onze gedachten. Bij de 
eerste overwinning in de eerste klasse 
sprak iemand mij al aan. ‘Jammer dat  
Harro dit niet meer mee mocht maken’.” 

Na de uitvaart op een zaterdag – waarop 
geen team van SVI voetbalde – sprak 
Prins namens de familie een dankwoord 
uit in de kantine, die wel geopend was. 
,,We hieven het glas op Harro, onder het 
lied van Diggy Dex en JW Roy. Treur Niet 
(Ode aan het leven). Dat vond hij een 
mooi nummer.”

 

Triest begin van seizoen SVI 
door overlijden voorzitter Harro Velthuis

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

BOOMTUIN
Een boomtuin is een tuintje in het stukje 
grond aan de voet van een boom. U  
kunt deze stukjes grond in uw straat 
naar eigen inzicht opvrolijken, bijvoor-
beeld door hier bloemen te planten.  
U hoeft dit niet van tevoren te melden 
bij de gemeente Zwolle. De boom- 
tuintjes moet u wel zelf onderhouden. 
www.zwolle.nl/boomtuintje 

GEVELTUIN
Lang niet iedereen heeft een voortuin. 
En op sommige plekken in de wijk is  
(bijna) geen ruimte om bomen of ander 
groen te planten. Toch kunt u ook zelf 
uw straat groener maken met een eigen 
geveltuin. Een mooie klimop die tegen 
de gevel groeit is al een voorbeeld van 
een geveltuin, maar u kunt ook denken 
aan een bloemperkje in een klein strook-

je grond langs de gevel van uw woning.
Wilt u ook een geveltuintje aanleggen? 
Daarvoor is wel goedkeuring van de  
gemeente Zwolle nodig. Neem hiervoor 
contact op met wijkbeheerder Paulien 
ten Dam of bel 14038. Kijk voor de  
contactgegevens www.zwolle.nl/wijken 
of www.zwolle.nl/geveltuintje 

INSPIRATIE
Op www.zwolle.nl/doemee vindt u 
voorbeelden van boom- en gevel- 
tuinen, ook bij u in de wijk. 

Heeft u al een boom- of geveltuintje 
aangelegd? Laat anderen meegenieten 
en enthousiast worden en deel uw foto’s 
op Twitter, Instagram of Facebook. 

En stuur uw foto naar wijkser-
vicepuntzuid@zwolle.nl dan plaatsen we 
‘m op de Facebookpagina ‘Het Verhaal 
van Zwolle Zuid’.

En als de klok luidt, bouw dan, 
een mooi feest voor mij
Zo eentje die doorgaat, 
doorgaat voor altijd,
Mocht ik heengaan, ergens, 
treur dan niet om mij
Maar proost op het leven, 
en treur niet om mij  
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ZWOLLE-ZUID: TOEN EN NU
Zwolle-Zuid is in pakweg 35 jaar sterk  
veranderd. Om dat te illustreren is de  
redactie op zoek gegaan naar historische 
foto’s van Zwolle-Zuid. De locaties van die 
historische kiekjes hebben wij weer opge- 
zocht en opnieuw gefotografeerd, om vast 
te stellen hoe de geportretteerde plekken in 
de tussenliggende tijd zijn veranderd. Die 
bevindingen bespreken we in deze rubriek 
Zwolle-Zuid Toen en Nu. In editie 6: de 
windkorenmolen van Windesheim  
(Wijheseweg 43).  

De Windesheimer molen siert de zijkant van 
de weg tussen Zwolle en Wijhe al sinds 1748. 
De molen kent dus een lange geschiedenis en 
stond er niet altijd zo bij als nu. Het verhaal 
van het werktuig begint met de broeders van 
het in 1387 ingewijde klooster in Windes-
heim. Zij kregen in 1391 toestemming om 
een molen te bouwen. Een zogenaamde  
standerdmolen zag, na inspanning van arbei-
ders, het levenslicht. Die molen zag er heel 
anders uit dan het huidige exemplaar. Na 
ruim drieënhalve eeuw maakte een woeste 
storm de eerste molen in 1747 met de grond 
gelijk. Door een harde wind vloog de molen 
in brand, waardoor er weinig van overbleef. 
Een jaar later stond er een nieuwe: de huidige 
korenmolen met stelling (het loopgedeelte op 
hoogte rondom de molen). Het geslacht  
Langevoort heeft er sindsdien generaties lang 
mee gemalen.

RESTAURATIE
Vanaf 1942 ging het bergafwaarts met de 
Windesheimer molen. De tand destijds kreeg 
grip het gemaal. In 1952 zaten er gaten in het 
geraamte en de vloeren. De oprichters van de 
stichting De Windesheimer Molen keerden 
in datzelfde jaar het tij en ontfermden zich 
over het lot van het bouwval. De stichting 
kocht de molen en restaureerde deze, zodat 
hij in 1993 weer maalvaardig was. 

Later kwam de molen in handen van de  
gemeente Zwolle. In 2009 is de molen uitge-
breid met een aanbouw onder de stelling en 
is het molengedeelte opnieuw gerestaureerd. 
Leuk weetje: de Windesheimer molen heeft 
de laagste stelling van alle molens in Neder-
land. De bemanning van de molen bestaat 
sinds 1989 uit vrijwilligers. Sindsdien maalt 
de molen voor een bakker en voor parti-
cu-lieren. Hedendaags is dit schitterende 

Rijksmonument een sprekend voorbeeld van 
cultuur, schone energie en techniek.

Met dank aan team Erfgoed van de gemeente 
Zwolle en René van der Have

Een soort Google Maps, alleen dan in 3D 
en met per gebouw het bouwjaar. Dat is, in 
het kort, de website parallel.co.uk/nether-
lands. Je kan door een 3D-versie van Neder-
land struinen. En bij elk gebouw zie je aan 
de kleur uit welk bouwjaar het komt. Even 
klikken en je ziet het adres en nog wat meer 
exacte gegevens. En uiteraard staat Zwolle-
Zuid er ook op. Veel gebouwen na 1975, 
maar zeker bij de Nieuwe Deventerstraatweg 
wordt het interessant. Eentje uit 1757! 

En van wanneer is de Marsboerderij eigenlijk? 
Allemaal na te gaan door te struinen door de 
website. Een kijkje in de binnenstad van Zwol-
le is ook zeker een aanrader, net als een be-
zoekje aan Amsterdam. Maar even beginnen 
in Zwolle-Zuid is een mooi begin. Zelfs de 
nieuwbouw uit 2019 staat er al op. 

Ook dit jaar komt Sinterklaas weer aan 
in Zwolle-Zuid. Op zaterdag 23 novem-
ber speelt de Pietenband vanaf 9.30 uur 
al swingende sinterklaasliedjes in het 
winkelcentrum. Bij het podium kunnen 
kinderen en volwassenen die het leuk 
vinden, zich verzamelen om in optocht 
met de Pietenband en enkele pieten naar 
de aankomstplek (10.00 
uur) te lopen. Na aankomst 
loopt Sinterklaas naar het 
podium en is er een kort en 
feestelijk programma, ge-
volgd door een Letterjacht.

Vanaf 11.00 uur kunnen alle 
kinderen aan de hand van een 
strippenkaart pieten zoeken die 
verspreid zijn in het winkelcen-

trum. Ga op zoek naar de Letterpieten en ver-
zamel alle letters die samen een zin vormen. 
Heb je de zin  af? Dan ontvang je een cadeautje 
naast het podium en kun je ranja halen. 
Sinterklaas blijft al die tijd op het podium 
en hier kun je met Sinterklaas op de foto.  
Om 12.00 uur vertrekken Sinterklaas en de 
pieten weer.

	TEKST	 GIRBE	BUIST
	 FOTO	 COLLECTIE		
	 	 RENÉ	VAN	DER	HAVE

Hoe oud zijn de gebouwen in Zuid?

Sinterklaas komt 
23 november aan in Zuid

	FOTO	 	SCREENSHOT	PARALLEL.CO.UK

OUD NIEUW

Het kost één dagdeel per vijf weken, en toch helpt het onze 
krant enorm. Het werk van onze corrector, dat ervoor zorgt dat de krant 
taaltechnisch goed in elkaar steekt. Alleen: soms lukt het onze huidige corrector niet  
doordat ze af en toe in het buitenland zit. Dus is de vraag: wie zou het leuk vinden om  
als achtervang te dienen, en de proefdruk van de krant af en toe door te lopen op de  
Nederlandse taal?

Het werk helpt ons als krant enorm. Uiteraard zoeken we iemand dat gek is op taal, en  
voldoening haald uit het opsporen en verbeteren van taalvoutjes. Zoals de drie in voor-
gaande zin. Wie bij het lezen van die fouten direct tandenknarsend een rode pen pakt,  
is van harte uitgenodigd om zich bij ons te melden.  

We horen graag van lezers die ons hierbij willen helpen. Aanvullende vragen of aanmelden 
kan via redactie@wvzwollezuid.nl. 

Gezocht: liefhebber van 
Nederlandse taal 
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Van der Heydenstraat 6-4 · 8014 ZZ Zwolle

T 038 - 42 57 800 · www.heeldemond.nl
WIJ ZIJN GEVESTIGD IN ZORG PUNT ZUID

Wanneer laat jij graag je tanden zien? Fris in de ochtend 
of op je gemak in de avond? Het maakt ons niet uit. 
Wij zijn nu heel vroeg én heel laat open! 
Van 7.00 – 21.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op www.heeldemond.nl

HEELDEMOND TANDARTSEN STAAT VOOR:

• RUST, ZORG EN TOEWIJDING 

• GEEN WACHTLIJST

• VEEL AANDACHT VOOR PREVENTIE

• SPECIALE AANDACHT VOOR ANGSTIGE 

 EN (HOOG)GEVOELIGE MENSEN

• EÉN VASTE TANDARTS 

• FOCUS OP INNOVATIE EN VERBETERING

Sti en Eelsinghstraat 4, 8017 HX Zwolle
T 038-465 09 89 | E info@gerlinda.eu

WWW.GERLINDA.EU

www.lentefi t.nu
06 - 485 061 20
Provincieroute 113
Zwolle-Zuid

Energiek en gezond door voeding en massage
Autobedrijf Bert Wieten
WWW.BERTWIETEN.NL

- 5-drs - Airco - Met. lak - C.v. met afst.bed.
- Bluetooth carkit met audio streaming
* o.b.v. 60 maand / 10.000 km

Private Lease Peugeot 108

Voor € 194,- p/mnd *

Private Lease Peugeot 108Private Lease Peugeot 108

OOK ADVERTEREN IN DEZE WIJKKRANT?
Bel naar 038-4609000 voor meer informatie of kijk op onze site: www.wvzwollezuid.nl

IJSSELEN MET	EIKELBOOM
Wijkgenoot	Wim	Eikelboom	vertelt	in	elke	Wijkkrant	een	wederwaardigheid	over	de	IJssel.	Zijn	IJssel-foto’s	zijn	te	volgen	op	Twitter	via	
@boomeik	en	hij	is	maker	van	de	podcast	Rivierverhalen.	

Spoorzoeken langs de IJssel-oevers is 
een leuke bezigheid bij laag water. Dan 
komen zandstrandjes bloot te liggen en 
als je goed oplet zie je daar pootaf-
drukken van dieren.

Ik speur op zandoevers van de rivier al-
tijd naar loopsporen van de otter. Tel-
kens als ik een verse prent ontdek, geeft 
dat een jippie-gevoel.

De otter is een zeldzaam en schuw  
waterroofdier dat een succesvolle come-

back heeft gemaakt. In 1988 stierf de  
otter uit in ons land. Dat gebeurde door 
een optelsom van watervervuiling,  
verkleining van het leefgebied en opruk-
kend verkeer. In 2002 is de otter opnieuw 
uitgezet en sindsdien gaat het aardig 
goed met dit dier.

De otter is ook weer terug in de IJssel bij 
Zwolle. Je bent een geluksvogel als je  
'm overdag ziet zwemmen. Want de  
visetende otter is een schuw en snel 
nachtdier. Naar verluidt zijn er dit jaar 

otterjongen geboren in de Tichelgaten 
ter hoogte van Windesheim en deze  
nakomelingen trekken langs de IJssel op 
zoek naar voedsel en nieuwe partners.

De uiterwaarden van Schelle en Olde-
neel krijgen ook regelmatig bezoek van 
de otter. Vrijwilligers van natuurwerk-
groep A Rocha hebben daarom een  
otterschuilplaats aangelegd, waar het 
dier kan schuilen. De otter heeft een  
rustig plekje nodig waar 'ie ongestoord 
kan slapen overdag.

De otter laat twee verschillende sporen 
achter: pootafdrukken (vijf tenen en  
nagels) en zogeheten spraints. Die laatste 
zijn uitwerpselen die als markering  
worden achtergelaten op hogere plekken 
(stenen, graspollen) op de vaste  
zwerfroutes van de otters. Ze ruiken naar 
vis en ze zijn zo groot als twee kootjes 
van een pink.

Jippie-gevoel: pootjes en poep op de oever

FOTO'S	 	WIM	EIKELBOOM
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Uiterlijke verzorging siert de mens
• Gediplomeerde allround haarstyliste 
• Laatste trends en ontwikkelingen op het gebied
 van dames-, heren-, kinderen- en bruidskapsels 
• Modern, trendy tot klassiek.
• Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel 
• Persoonlijk advies is bij Truus erg belangrijk 

Truus is ook gespecialiseerd in: 
• Permanente Make Up
• Het maken van een mooie natuurlijke wenkbrauwen
• Eyeliner en hairstroke’s
• GGD goedgekeurd

Gouverneurlaan 1
8016 BK Zwolle-Zuid

Telefoon 06 - 45 36 22 44
www.truusalon.nl

Uiterlijke verzorging siert de mens
• Gediplomeerde allround haarstyliste 
• Laatste trends en ontwikkelingen op het gebied
 van dames-, heren-, kinderen- en bruidskapsels 
• Modern, trendy tot klassiek.
• Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel 
• Persoonlijk advies is bij Truus erg belangrijk 

Truus is ook gespecialiseerd in: 
• Permanente Make Up
• Het maken van een mooie natuurlijke wenkbrauwen
• Eyeliner en hairstroke’s
• GGD goedgekeurd

Gouverneurlaan 1
8016 BK Zwolle-Zuid

Telefoon 06 - 45 36 22 44
www.truusalon.nl

www.tuintotaalcenter.nl

www.tuintotaalcenter.nl
www.tuintotaalcenter.nlwww.tuintotaalcenter.nl
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Voetbalclub SVI wil meer zijn dan 

enkel een sportvereniging. Door het 

verbouwen van het clubhuis naar 

een buurthuis wil de vereniging zich 

maatschappelijk relevant maken. 

Midden juni waren bouwvakkers in het 

clubhuis van SVI nog volop aan het ver-

bouwen. Her en der bouwmaterialen op 

de kale betonnen vloeren en veel stof. 

Toch was er op de eerste verdieping al een 

lokaal ingericht voor de buitenschoolse 

opvang (BSO) van Doomijn. ’s Middags 

om drie uur kwamen de kinderen de trap 

oplopen, maar even later waren ze buit-

en al aan het hockeyen op het kunstgras 

voetbalveldje van SVI. Volgens sport-

parkmanager Marcus Jan Schiere (foto) 

is deze ‘sport BSO’ de eerste nieuwe ac-

tiviteit in het club-/buurthuis van SVI. 

,,Na schooltijd komen de kinderen hier 

binnen en ze gaan elke dag naar buiten 

om te sporten. We willen ze samen met 

de verschillende sportverenigingen in 

Zwolle-Zuid in aanraking brengen met 

allerlei soorten sporten.” 

Marcus Jan Schiere van Sportservice 

Zwolle ondersteunt het bestuur van SVI 

met de ingrijpende verandering die de 

vereniging doormaakt. Omdat de ge-

meente zich steeds meer terugtrekt en 

tegelijkertijd van de sportclub verwacht 

dat ze meer maatschappelijke activiteit-

en in de wijk oppakt, is deze verandering 

volgens het bestuur noodzakelijk. ,,De 

politiek vraagt veel van ons”, weet Schiere. 

,,Maar het is wel nodig om SVI ook op 

langere termijn overeind te houden.” 

AVONDETEN IN DE KANTINE

Het clubhuis ondergaat dus een transfor-

matie tot buurthuis. ,,Tijdens de avon-

den blijft het gebouw het clubhuis van 

SVI, maar overdag zullen er allerlei nieu-

we activiteiten worden opgestart voor in-

woners van Zwolle-Zuid.” Het buurthuis 

wordt een ontmoetingsplek voor jong 

en oud, waar ze kunnen sporten en be-

wegen. Schiere is in gesprek met allerlei 

instellingen en organisaties, waarvoor de 

faciliteiten van het nieuwe buurthuis in-

teressant kunnen zijn. 

Zo is onlangs door Travers op het grote 

parkeerterrein van SVI fietsles gegeven 

aan allochtone vrouwen. In de grote, 

compleet verbouwde binnenruimte van 

het gebouw komen biljarttafels en di- 

gitale speeltafels en -toestellen voor ou-

deren. De nieuwe keuken kan gebruikt 

worden voor kookgroepen om de sociale 

contacten tussen verschillende wijkbe-

woners te versterken. Het is zelfs denk-

baar dat er aan het einde van de middag 

warme maaltijden worden aangeboden 

aan bijvoorbeeld de BSO-kinderen en 

hun ouders, zodat er thuis niet meer ge-

geten hoeft te worden. Trainers van SVI 

zouden zo vanuit hun werk naar SVI 

kunnen komen voor een warme maal- 

tijd en daarna kunnen beginnen met het 

trainen van de jeugdelftallen. 

Het gymonderwijs op basisscholen is 

tegenwoordig vaak een ondergeschoven 

kindje. Leerlingen krijgen nog maar een 

uurtje per week les van een gymleraar 

en soms nog een tweede uurtje door de 

groepsleerkracht. Het nieuwe clubhuis 

van SVI met de omliggende sportvelden 

is een prachtige buitenlocatie, waar de 

schoolkinderen onder begeleiding van 

een gediplomeerde sportleraar zouden 

kunnen gaan sporten. Ook voor ou- 

deren zijn er overdag veel mogelijkheden. 

Sport en spel en daarnaast kan er in het 

buurthuis gezamenlijk een consumptie 

worden genuttigd. Marcus Jan Schiere 

ziet mogelijkheden voor samenwerking 

met WIJZ, Zandhove, Travers, RIBW, 

Frion en meer, waarbij de verbouwde 

accommodatie van toegevoegde waarde 

kan zijn voor deze instellingen.

VRIJWILLIGERS

De sportparkmanager onderkent daar-

bij wel het grote belang van vrijwilligers. 

SVI heeft ongeveer driehonderd vrijwil-

ligers en de grote omslag van clubhuis 

naar buurthuis heeft ook gevolgen voor 

hun inzet. Hij beseft dat niet alle vrijwil-

ligers, die zich al jarenlang inzetten voor 

de club, zitten de wachten op deze veran-

deringen. Toch wil hij ze graag allemaal 

aan boord houden, want zonder vrijwil-

ligers kan het buurthuis niet draaien.   

uw verhuizing 

een frisse start
Particuliere verhuizingen

Projectverhuizingen

Nationaal en internationaal 

Verhuisdirigente

Kunst en antiek verhuizen

Seniorenverhuizing

Schoonmaakservice

Handyman

Opslag

038 465 65 60  

Nervistraat 5 • 8013 RS Zwolle  

info@utshersevoort.nl  

www.utshersevoort.nl
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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 22
Zwolle-Zuid

Van der Heydenstraat 6-1

8014 ZZ  Zwolle

038 465 40 00
Profitgym Dalfsen

Kampmansweg 8b

7722 RV Dalfsen

038 465 40 00Profitgym Stadshagen

Belvédèrelaan 375

8043 VD Zwolle

038 420 31 00

+ Ergotherapie

+ Fysiotherapie

+ Psychomotorische therapie

... houdt u in beweging

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

30 JAAR ERVARING EN PASSIE 

OOK IN ROUW- EN TROUWBLOEMWERK

Sellekamp 14 | 8014 DR Zwolle

038 - 457 90 35 | www.swolschbloemenhuys.nl

ACTIVITEIT 
PAGINA

Zaterdag 29 september 10

Wijkfestival Zwolle-Zuid 

in het winkelcentrum

Zaterdag 29 september 10

Talentenjacht tijdens

Wijkfestival

AGENDA

Wijkagent Wim is 

vooral druk achter 

de voordeur

Een handleiding voor 

Open Monumentendag 

in Zuid

Van ziek op de bank 

naar stralen 

als Miss

	TEKST	 HENNIE	VRIELINK

	 FOTO	 HENNIE	VRIELINK

Deze job behelst een tweetal aspecten. 

Ten eerste het onderhouden van onze 

vernieuwde site en daarnaast het twee-

wekelijks vullen van de site met nieuws 

uit Zwolle-Zuid. Van de huidige web-

sitebeheerder krijg je een korte Word-

Press-training en daarnaast wordt een 

vergoeding verstrekt. Je werkt in een 

leuk team, die je journalistiek steunen. 

Je vult je tijd naar eigen believen in en 

brengt ideeën aan voor onze nieuwe 

website.

Inlichtingen via: info@wvzwollezuid.nl,  

of bellen met onze voorzitter Jurjen  

Zijlstra, telefoon 06-22415023.

GEVRAAG
D: WEBSITEBEHEERDER

Van clubhuis naar 

BUURTHU
IS

 GhC de trommel, Ministerlaan 201 | 038 - 303 01 29  | www.fysiomobilae.nl

bij FysioMobilae kunt u 

o.a. terecht voor:

Fysiotherapie | Manuele therapie

Sportfysiotherapie | Oedeemfysiotherapie 

Dry needling Echografi e | EPTE 

Medische fi tness

Fysiotherapie in de buurt!
Gratis inloopspreekuur:

Maandag  18.30 - 19.00 uur

Vrijdag 16.00 - 16.30 uur
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Voetbalclub SVI wil meer zijn dan 

enkel een sportvereniging. Door het 

verbouwen van het clubhuis naar 

een buurthuis wil de vereniging zich 

maatschappelijk relevant maken. 

Midden juni waren bouwvakkers in het 

clubhuis van SVI nog volop aan het ver-

bouwen. Her en der bouwmaterialen op 

de kale betonnen vloeren en veel stof. 

Toch was er op de eerste verdieping al een 

lokaal ingericht voor de buitenschoolse 

opvang (BSO) van Doomijn. ’s Middags 

om drie uur kwamen de kinderen de trap 

oplopen, maar even later waren ze buit-

en al aan het hockeyen op het kunstgras 

voetbalveldje van SVI. Volgens sport-

parkmanager Marcus Jan Schiere (foto) 

is deze ‘sport BSO’ de eerste nieuwe ac-

tiviteit in het club-/buurthuis van SVI. 

,,Na schooltijd komen de kinderen hier 

binnen en ze gaan elke dag naar buiten 

om te sporten. We willen ze samen met 

de verschillende sportverenigingen in 

Zwolle-Zuid in aanraking brengen met 

allerlei soorten sporten.” 

Marcus Jan Schiere van Sportservice 

Zwolle ondersteunt het bestuur van SVI 

met de ingrijpende verandering die de 

vereniging doormaakt. Omdat de ge-

meente zich steeds meer terugtrekt en 

tegelijkertijd van de sportclub verwacht 

dat ze meer maatschappelijke activiteit-

en in de wijk oppakt, is deze verandering 

volgens het bestuur noodzakelijk. ,,De 

politiek vraagt veel van ons”, weet Schiere. 

,,Maar het is wel nodig om SVI ook op 

langere termijn overeind te houden.” 

AVONDETEN IN DE KANTINE

Het clubhuis ondergaat dus een transfor-

matie tot buurthuis. ,,Tijdens de avon-

den blijft het gebouw het clubhuis van 

SVI, maar overdag zullen er allerlei nieu-

we activiteiten worden opgestart voor in-

woners van Zwolle-Zuid.” Het buurthuis 

wordt een ontmoetingsplek voor jong 

en oud, waar ze kunnen sporten en be-

wegen. Schiere is in gesprek met allerlei 

instellingen en organisaties, waarvoor de 

faciliteiten van het nieuwe buurthuis in-

teressant kunnen zijn. 

Zo is onlangs door Travers op het grote 

parkeerterrein van SVI fietsles gegeven 

aan allochtone vrouwen. In de grote, 

compleet verbouwde binnenruimte van 

het gebouw komen biljarttafels en di- 

gitale speeltafels en -toestellen voor ou-

deren. De nieuwe keuken kan gebruikt 

worden voor kookgroepen om de sociale 

contacten tussen verschillende wijkbe-

woners te versterken. Het is zelfs denk-

baar dat er aan het einde van de middag 

warme maaltijden worden aangeboden 

aan bijvoorbeeld de BSO-kinderen en 

hun ouders, zodat er thuis niet meer ge-

geten hoeft te worden. Trainers van SVI 

zouden zo vanuit hun werk naar SVI 

kunnen komen voor een warme maal- 

tijd en daarna kunnen beginnen met het 

trainen van de jeugdelftallen. 

Het gymonderwijs op basisscholen is 

tegenwoordig vaak een ondergeschoven 

kindje. Leerlingen krijgen nog maar een 

uurtje per week les van een gymleraar 

en soms nog een tweede uurtje door de 

groepsleerkracht. Het nieuwe clubhuis 

van SVI met de omliggende sportvelden 

is een prachtige buitenlocatie, waar de 

schoolkinderen onder begeleiding van 

een gediplomeerde sportleraar zouden 

kunnen gaan sporten. Ook voor ou- 

deren zijn er overdag veel mogelijkheden. 

Sport en spel en daarnaast kan er in het 

buurthuis gezamenlijk een consumptie 

worden genuttigd. Marcus Jan Schiere 

ziet mogelijkheden voor samenwerking 

met WIJZ, Zandhove, Travers, RIBW, 

Frion en meer, waarbij de verbouwde 

accommodatie van toegevoegde waarde 

kan zijn voor deze instellingen.

VRIJWILLIGERS

De sportparkmanager onderkent daar-

bij wel het grote belang van vrijwilligers. 

SVI heeft ongeveer driehonderd vrijwil-

ligers en de grote omslag van clubhuis 

naar buurthuis heeft ook gevolgen voor 

hun inzet. Hij beseft dat niet alle vrijwil-

ligers, die zich al jarenlang inzetten voor 

de club, zitten de wachten op deze veran-

deringen. Toch wil hij ze graag allemaal 

aan boord houden, want zonder vrijwil-

ligers kan het buurthuis niet draaien.   
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Deze job behelst een tweetal aspecten. 

Ten eerste het onderhouden van onze 

vernieuwde site en daarnaast het twee-

wekelijks vullen van de site met nieuws 

uit Zwolle-Zuid. Van de huidige web-

sitebeheerder krijg je een korte Word-

Press-training en daarnaast wordt een 

vergoeding verstrekt. Je werkt in een 

leuk team, die je journalistiek steunen. 

Je vult je tijd naar eigen believen in en 

brengt ideeën aan voor onze nieuwe 

website.

Inlichtingen via: info@wvzwollezuid.nl,  

of bellen met onze voorzitter Jurjen  

Zijlstra, telefoon 06-22415023.

GEVRAAGD: WEBSITEBEHEERDER

Van clubhuis naar 

BUURTHUIS

 GhC de trommel, Ministerlaan 201 | 038 - 303 01 29  | www.fysiomobilae.nl

bij FysioMobilae kunt u 

o.a. terecht voor:

Fysiotherapie | Manuele therapie

Sportfysiotherapie | Oedeemfysiotherapie 

Dry needling Echografi e | EPTE 

Medische fi tness

Fysiotherapie in de buurt!
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Voetbalclub SVI wil meer zijn dan enkel een sportvereniging. Door het verbouwen van het clubhuis naar een buurthuis wil de vereniging zich maatschappelijk relevant maken. 

Midden juni waren bouwvakkers in het clubhuis van SVI nog volop aan het ver-bouwen. Her en der bouwmaterialen op de kale betonnen vloeren en veel stof. Toch was er op de eerste verdieping al een lokaal ingericht voor de buitenschoolse opvang (BSO) van Doomijn. ’s Middags om drie uur kwamen de kinderen de trap oplopen, maar even later waren ze buit-en al aan het hockeyen op het kunstgras voetbalveldje van SVI. Volgens sport-parkmanager Marcus Jan Schiere (foto) is deze ‘sport BSO’ de eerste nieuwe ac-tiviteit in het club-/buurthuis van SVI. ,,Na schooltijd komen de kinderen hier binnen en ze gaan elke dag naar buiten om te sporten. We willen ze samen met de verschillende sportverenigingen in Zwolle-Zuid in aanraking brengen met allerlei soorten sporten.” 

Marcus Jan Schiere van Sportservice Zwolle ondersteunt het bestuur van SVI met de ingrijpende verandering die de vereniging doormaakt. Omdat de ge-meente zich steeds meer terugtrekt en tegelijkertijd van de sportclub verwacht dat ze meer maatschappelijke activiteit-en in de wijk oppakt, is deze verandering volgens het bestuur noodzakelijk. ,,De politiek vraagt veel van ons”, weet Schiere. ,,Maar het is wel nodig om SVI ook op langere termijn overeind te houden.” 

AVONDETEN IN DE KANTINE
Het clubhuis ondergaat dus een transfor-matie tot buurthuis. ,,Tijdens de avon-

den blijft het gebouw het clubhuis van SVI, maar overdag zullen er allerlei nieu-we activiteiten worden opgestart voor in-woners van Zwolle-Zuid.” Het buurthuis wordt een ontmoetingsplek voor jong en oud, waar ze kunnen sporten en be-wegen. Schiere is in gesprek met allerlei instellingen en organisaties, waarvoor de faciliteiten van het nieuwe buurthuis in-teressant kunnen zijn. 

Zo is onlangs door Travers op het grote parkeerterrein van SVI fietsles gegeven aan allochtone vrouwen. In de grote, compleet verbouwde binnenruimte van het gebouw komen biljarttafels en di- gitale speeltafels en -toestellen voor ou-deren. De nieuwe keuken kan gebruikt worden voor kookgroepen om de sociale contacten tussen verschillende wijkbe-woners te versterken. Het is zelfs denk-baar dat er aan het einde van de middag warme maaltijden worden aangeboden aan bijvoorbeeld de BSO-kinderen en hun ouders, zodat er thuis niet meer ge-geten hoeft te worden. Trainers van SVI zouden zo vanuit hun werk naar SVI kunnen komen voor een warme maal- tijd en daarna kunnen beginnen met het trainen van de jeugdelftallen. 

Het gymonderwijs op basisscholen is tegenwoordig vaak een ondergeschoven kindje. Leerlingen krijgen nog maar een 

uurtje per week les van een gymleraar en soms nog een tweede uurtje door de groepsleerkracht. Het nieuwe clubhuis van SVI met de omliggende sportvelden is een prachtige buitenlocatie, waar de schoolkinderen onder begeleiding van een gediplomeerde sportleraar zouden kunnen gaan sporten. Ook voor ou- deren zijn er overdag veel mogelijkheden. Sport en spel en daarnaast kan er in het buurthuis gezamenlijk een consumptie worden genuttigd. Marcus Jan Schiere ziet mogelijkheden voor samenwerking met WIJZ, Zandhove, Travers, RIBW, Frion en meer, waarbij de verbouwde accommodatie van toegevoegde waarde kan zijn voor deze instellingen.

VRIJWILLIGERS
De sportparkmanager onderkent daar-bij wel het grote belang van vrijwilligers. SVI heeft ongeveer driehonderd vrijwil-ligers en de grote omslag van clubhuis naar buurthuis heeft ook gevolgen voor hun inzet. Hij beseft dat niet alle vrijwil-ligers, die zich al jarenlang inzetten voor de club, zitten de wachten op deze veran-deringen. Toch wil hij ze graag allemaal aan boord houden, want zonder vrijwil-ligers kan het buurthuis niet draaien.   
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Deze job behelst een tweetal aspecten. Ten eerste het onderhouden van onze vernieuwde site en daarnaast het twee-wekelijks vullen van de site met nieuws uit Zwolle-Zuid. Van de huidige web-sitebeheerder krijg je een korte Word-Press-training en daarnaast wordt een vergoeding verstrekt. Je werkt in een 

leuk team, die je journalistiek steunen. Je vult je tijd naar eigen believen in en brengt ideeën aan voor onze nieuwe website.
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gemaakt door: Erik van Rosmalen VOKZZ

VOKZZ
Vrouwen Overdag Koor Zwolle Zuid

Heeft u ook zin om een leuke 
noot mee te zingen? 
Elke donderdag ochtend van 
10.00 tot 12.00 uur. 
Voor meer info: 038-8515700 
www.vokzz.wordpress.com

wijkcentrum de Pol  ________________________________www.wijz.nu

VOKZZ
Vrouwen Overdag Koor 
Zwolle Zuid.
Heeft u ook zin om een leuke 
noot mee te zingen?

Elke donderdag ochtend 
10.00 tot 12.00 uur

Voor meer info: 038-8515700
www.vokzz.wordpress.com

Pannenkoeken
in de Pol

Elke 2e vrijdag van de maand 
Vanaf 12.00 uur 
€ 1,- per stuk. Wees welkom!

Tekenen of
schilderen 

Ben je creatief en hou je 
van tekenen of schilderen, 
maar niet in je eentje.
Kom dan meedoen!

Iedere vrijdagmiddag 
13.30 uur
Wijkcentrum de Pol
Gelijkheid 1

Soos SIO 
Gezellig met anderen een 
bakkie koffie, een spelletje, 
iets creatiefs of een praatje.

SIO in wijkcentrum SIO 
Thorbeckelaan 2 in Ittersum 
Dinsdagmiddag
14.30-16.30 uur 
€ 2,50 per keer 
Wees welkom!

Iedere woensdag- en vrijdagochtend 
staat er een enthousiaste club men-
sen te bakken voor Brasserie het Hart  
van Zuid en De Pol. Er worden ap-
peltaarten, cheesecakes en versierde  
cupcakes gemaakt. En iedere woens-
dag kun je in De Pol voor 2 euro een  
kopje koffie of thee drinken met een 
lekker stuk appeltaart erbij.  

Het bakkersteam bestaat uit mensen die 
(nog) niet aan regulier werk toe zijn. 
Zij worden begeleid door RIBW Groep 
Overijssel, en voor hen is het arbeids- 
matig werk. Een greep uit de reacties 

van de medewerkers: het is inspirerend,  
gezellig, leerzaam, het is nuttig werk  
en het kan in eigen tempo. Een van de 
deelnemers zei zelfs: “Dit zijn de beste 
dagen die ik erbij heb!”

Graag een taart of gebakje op bestelling 
afhalen? Dat kan natuurlijk ook! Bel daar- 
voor graag uiterlijk een dag van tevoren 
met 06 13 89 41 81.

Meer informatie over RIBW Groep  
Overijssel vind je op onze website:  
www.ribwgo.nl  

- APK keuringen
-  Onderhoudsbeurten 

voor alle merken
- Reparaties

De bakgroep van De Pol

WILT U ZICH OOK PRESENTEREN IN DEZE WIJKKRANT?
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Voetbalclub SVI wil meer zijn dan 

enkel een sportvereniging. Door het 

verbouwen van het clubhuis naar 

een buurthuis wil de vereniging zich 

maatschappelijk relevant maken. 

Midden juni waren bouwvakkers in het 

clubhuis van SVI nog volop aan het ver-

bouwen. Her en der bouwmaterialen op 

de kale betonnen vloeren en veel stof. 

Toch was er op de eerste verdieping al een 

lokaal ingericht voor de buitenschoolse 

opvang (BSO) van Doomijn. ’s Middags 

om drie uur kwamen de kinderen de trap 

oplopen, maar even later waren ze buit-

en al aan het hockeyen op het kunstgras 

voetbalveldje van SVI. Volgens sport-

parkmanager Marcus Jan Schiere (foto) 

is deze ‘sport BSO’ de eerste nieuwe ac-

tiviteit in het club-/buurthuis van SVI. 

,,Na schooltijd komen de kinderen hier 

binnen en ze gaan elke dag naar buiten 

om te sporten. We willen ze samen met 

de verschillende sportverenigingen in 

Zwolle-Zuid in aanraking brengen met 

allerlei soorten sporten.” 

Marcus Jan Schiere van Sportservice 

Zwolle ondersteunt het bestuur van SVI 

met de ingrijpende verandering die de 

vereniging doormaakt. Omdat de ge-

meente zich steeds meer terugtrekt en 

tegelijkertijd van de sportclub verwacht 

dat ze meer maatschappelijke activiteit-

en in de wijk oppakt, is deze verandering 

volgens het bestuur noodzakelijk. ,,De 

politiek vraagt veel van ons”, weet Schiere. 

,,Maar het is wel nodig om SVI ook op 

langere termijn overeind te houden.” 

AVONDETEN IN DE KANTINE

Het clubhuis ondergaat dus een transfor-

matie tot buurthuis. ,,Tijdens de avon-

den blijft het gebouw het clubhuis van 

SVI, maar overdag zullen er allerlei nieu-

we activiteiten worden opgestart voor in-

woners van Zwolle-Zuid.” Het buurthuis 

wordt een ontmoetingsplek voor jong 

en oud, waar ze kunnen sporten en be-

wegen. Schiere is in gesprek met allerlei 

instellingen en organisaties, waarvoor de 

faciliteiten van het nieuwe buurthuis in-

teressant kunnen zijn. 

Zo is onlangs door Travers op het grote 

parkeerterrein van SVI fietsles gegeven 

aan allochtone vrouwen. In de grote, 

compleet verbouwde binnenruimte van 

het gebouw komen biljarttafels en di- 

gitale speeltafels en -toestellen voor ou-

deren. De nieuwe keuken kan gebruikt 

worden voor kookgroepen om de sociale 

contacten tussen verschillende wijkbe-

woners te versterken. Het is zelfs denk-

baar dat er aan het einde van de middag 

warme maaltijden worden aangeboden 

aan bijvoorbeeld de BSO-kinderen en 

hun ouders, zodat er thuis niet meer ge-

geten hoeft te worden. Trainers van SVI 

zouden zo vanuit hun werk naar SVI 

kunnen komen voor een warme maal- 

tijd en daarna kunnen beginnen met het 

trainen van de jeugdelftallen. 

Het gymonderwijs op basisscholen is 

tegenwoordig vaak een ondergeschoven 

kindje. Leerlingen krijgen nog maar een 

uurtje per week les van een gymleraar 

en soms nog een tweede uurtje door de 

groepsleerkracht. Het nieuwe clubhuis 

van SVI met de omliggende sportvelden 

is een prachtige buitenlocatie, waar de 

schoolkinderen onder begeleiding van 

een gediplomeerde sportleraar zouden 

kunnen gaan sporten. Ook voor ou- 

deren zijn er overdag veel mogelijkheden. 

Sport en spel en daarnaast kan er in het 

buurthuis gezamenlijk een consumptie 

worden genuttigd. Marcus Jan Schiere 

ziet mogelijkheden voor samenwerking 

met WIJZ, Zandhove, Travers, RIBW, 

Frion en meer, waarbij de verbouwde 

accommodatie van toegevoegde waarde 

kan zijn voor deze instellingen.

VRIJWILLIGERS

De sportparkmanager onderkent daar-

bij wel het grote belang van vrijwilligers. 

SVI heeft ongeveer driehonderd vrijwil-

ligers en de grote omslag van clubhuis 

naar buurthuis heeft ook gevolgen voor 

hun inzet. Hij beseft dat niet alle vrijwil-

ligers, die zich al jarenlang inzetten voor 

de club, zitten de wachten op deze veran-

deringen. Toch wil hij ze graag allemaal 

aan boord houden, want zonder vrijwil-

ligers kan het buurthuis niet draaien.   
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Deze job behelst een tweetal aspecten. 

Ten eerste het onderhouden van onze 

vernieuwde site en daarnaast het twee-

wekelijks vullen van de site met nieuws 

uit Zwolle-Zuid. Van de huidige web-

sitebeheerder krijg je een korte Word-

Press-training en daarnaast wordt een 

vergoeding verstrekt. Je werkt in een 

leuk team, die je journalistiek steunen. 

Je vult je tijd naar eigen believen in en 

brengt ideeën aan voor onze nieuwe 

website.

Inlichtingen via: info@wvzwollezuid.nl,  

of bellen met onze voorzitter Jurjen  

Zijlstra, telefoon 06-22415023.

GEVRAAG
D: WEBSITEBEHEERDER

Van clubhuis naar 

BUURTHU
IS
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Voetbalclub SVI wil meer zijn dan 

enkel een sportvereniging. Door het 

verbouwen van het clubhuis naar 

een buurthuis wil de vereniging zich 

maatschappelijk relevant maken. 

Midden juni waren bouwvakkers in het 

clubhuis van SVI nog volop aan het ver-

bouwen. Her en der bouwmaterialen op 

de kale betonnen vloeren en veel stof. 

Toch was er op de eerste verdieping al een 

lokaal ingericht voor de buitenschoolse 

opvang (BSO) van Doomijn. ’s Middags 

om drie uur kwamen de kinderen de trap 

oplopen, maar even later waren ze buit-

en al aan het hockeyen op het kunstgras 

voetbalveldje van SVI. Volgens sport-

parkmanager Marcus Jan Schiere (foto) 

is deze ‘sport BSO’ de eerste nieuwe ac-

tiviteit in het club-/buurthuis van SVI. 

,,Na schooltijd komen de kinderen hier 

binnen en ze gaan elke dag naar buiten 

om te sporten. We willen ze samen met 

de verschillende sportverenigingen in 

Zwolle-Zuid in aanraking brengen met 

allerlei soorten sporten.” 

Marcus Jan Schiere van Sportservice 

Zwolle ondersteunt het bestuur van SVI 

met de ingrijpende verandering die de 

vereniging doormaakt. Omdat de ge-

meente zich steeds meer terugtrekt en 

tegelijkertijd van de sportclub verwacht 

dat ze meer maatschappelijke activiteit-

en in de wijk oppakt, is deze verandering 

volgens het bestuur noodzakelijk. ,,De 

politiek vraagt veel van ons”, weet Schiere. 

,,Maar het is wel nodig om SVI ook op 

langere termijn overeind te houden.” 

AVONDETEN IN DE KANTINE

Het clubhuis ondergaat dus een transfor-

matie tot buurthuis. ,,Tijdens de avon-

den blijft het gebouw het clubhuis van 

SVI, maar overdag zullen er allerlei nieu-

we activiteiten worden opgestart voor in-

woners van Zwolle-Zuid.” Het buurthuis 

wordt een ontmoetingsplek voor jong 

en oud, waar ze kunnen sporten en be-

wegen. Schiere is in gesprek met allerlei 

instellingen en organisaties, waarvoor de 

faciliteiten van het nieuwe buurthuis in-

teressant kunnen zijn. 

Zo is onlangs door Travers op het grote 

parkeerterrein van SVI fietsles gegeven 

aan allochtone vrouwen. In de grote, 

compleet verbouwde binnenruimte van 

het gebouw komen biljarttafels en di- 

gitale speeltafels en -toestellen voor ou-

deren. De nieuwe keuken kan gebruikt 

worden voor kookgroepen om de sociale 

contacten tussen verschillende wijkbe-

woners te versterken. Het is zelfs denk-

baar dat er aan het einde van de middag 

warme maaltijden worden aangeboden 

aan bijvoorbeeld de BSO-kinderen en 

hun ouders, zodat er thuis niet meer ge-

geten hoeft te worden. Trainers van SVI 

zouden zo vanuit hun werk naar SVI 

kunnen komen voor een warme maal- 

tijd en daarna kunnen beginnen met het 

trainen van de jeugdelftallen. 

Het gymonderwijs op basisscholen is 

tegenwoordig vaak een ondergeschoven 

kindje. Leerlingen krijgen nog maar een 

uurtje per week les van een gymleraar 

en soms nog een tweede uurtje door de 

groepsleerkracht. Het nieuwe clubhuis 

van SVI met de omliggende sportvelden 

is een prachtige buitenlocatie, waar de 

schoolkinderen onder begeleiding van 

een gediplomeerde sportleraar zouden 

kunnen gaan sporten. Ook voor ou- 

deren zijn er overdag veel mogelijkheden. 

Sport en spel en daarnaast kan er in het 

buurthuis gezamenlijk een consumptie 

worden genuttigd. Marcus Jan Schiere 

ziet mogelijkheden voor samenwerking 

met WIJZ, Zandhove, Travers, RIBW, 

Frion en meer, waarbij de verbouwde 

accommodatie van toegevoegde waarde 

kan zijn voor deze instellingen.

VRIJWILLIGERS

De sportparkmanager onderkent daar-

bij wel het grote belang van vrijwilligers. 

SVI heeft ongeveer driehonderd vrijwil-

ligers en de grote omslag van clubhuis 

naar buurthuis heeft ook gevolgen voor 

hun inzet. Hij beseft dat niet alle vrijwil-

ligers, die zich al jarenlang inzetten voor 

de club, zitten de wachten op deze veran-

deringen. Toch wil hij ze graag allemaal 

aan boord houden, want zonder vrijwil-

ligers kan het buurthuis niet draaien.   
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Deze job behelst een tweetal aspecten. 

Ten eerste het onderhouden van onze 

vernieuwde site en daarnaast het twee-

wekelijks vullen van de site met nieuws 

uit Zwolle-Zuid. Van de huidige web-

sitebeheerder krijg je een korte Word-

Press-training en daarnaast wordt een 

vergoeding verstrekt. Je werkt in een 

leuk team, die je journalistiek steunen. 

Je vult je tijd naar eigen believen in en 

brengt ideeën aan voor onze nieuwe 

website.

Inlichtingen via: info@wvzwollezuid.nl,  

of bellen met onze voorzitter Jurjen  

Zijlstra, telefoon 06-22415023.
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Voetbalclub SVI wil meer zijn dan enkel een sportvereniging. Door het verbouwen van het clubhuis naar een buurthuis wil de vereniging zich maatschappelijk relevant maken. 

Midden juni waren bouwvakkers in het clubhuis van SVI nog volop aan het ver-bouwen. Her en der bouwmaterialen op de kale betonnen vloeren en veel stof. Toch was er op de eerste verdieping al een lokaal ingericht voor de buitenschoolse opvang (BSO) van Doomijn. ’s Middags om drie uur kwamen de kinderen de trap oplopen, maar even later waren ze buit-en al aan het hockeyen op het kunstgras voetbalveldje van SVI. Volgens sport-parkmanager Marcus Jan Schiere (foto) is deze ‘sport BSO’ de eerste nieuwe ac-tiviteit in het club-/buurthuis van SVI. ,,Na schooltijd komen de kinderen hier binnen en ze gaan elke dag naar buiten om te sporten. We willen ze samen met de verschillende sportverenigingen in Zwolle-Zuid in aanraking brengen met allerlei soorten sporten.” 

Marcus Jan Schiere van Sportservice Zwolle ondersteunt het bestuur van SVI met de ingrijpende verandering die de vereniging doormaakt. Omdat de ge-meente zich steeds meer terugtrekt en tegelijkertijd van de sportclub verwacht dat ze meer maatschappelijke activiteit-en in de wijk oppakt, is deze verandering volgens het bestuur noodzakelijk. ,,De politiek vraagt veel van ons”, weet Schiere. ,,Maar het is wel nodig om SVI ook op langere termijn overeind te houden.” 

AVONDETEN IN DE KANTINE
Het clubhuis ondergaat dus een transfor-matie tot buurthuis. ,,Tijdens de avon-

den blijft het gebouw het clubhuis van SVI, maar overdag zullen er allerlei nieu-we activiteiten worden opgestart voor in-woners van Zwolle-Zuid.” Het buurthuis wordt een ontmoetingsplek voor jong en oud, waar ze kunnen sporten en be-wegen. Schiere is in gesprek met allerlei instellingen en organisaties, waarvoor de faciliteiten van het nieuwe buurthuis in-teressant kunnen zijn. 

Zo is onlangs door Travers op het grote parkeerterrein van SVI fietsles gegeven aan allochtone vrouwen. In de grote, compleet verbouwde binnenruimte van het gebouw komen biljarttafels en di- gitale speeltafels en -toestellen voor ou-deren. De nieuwe keuken kan gebruikt worden voor kookgroepen om de sociale contacten tussen verschillende wijkbe-woners te versterken. Het is zelfs denk-baar dat er aan het einde van de middag warme maaltijden worden aangeboden aan bijvoorbeeld de BSO-kinderen en hun ouders, zodat er thuis niet meer ge-geten hoeft te worden. Trainers van SVI zouden zo vanuit hun werk naar SVI kunnen komen voor een warme maal- tijd en daarna kunnen beginnen met het trainen van de jeugdelftallen. 

Het gymonderwijs op basisscholen is tegenwoordig vaak een ondergeschoven kindje. Leerlingen krijgen nog maar een 

uurtje per week les van een gymleraar en soms nog een tweede uurtje door de groepsleerkracht. Het nieuwe clubhuis van SVI met de omliggende sportvelden is een prachtige buitenlocatie, waar de schoolkinderen onder begeleiding van een gediplomeerde sportleraar zouden kunnen gaan sporten. Ook voor ou- deren zijn er overdag veel mogelijkheden. Sport en spel en daarnaast kan er in het buurthuis gezamenlijk een consumptie worden genuttigd. Marcus Jan Schiere ziet mogelijkheden voor samenwerking met WIJZ, Zandhove, Travers, RIBW, Frion en meer, waarbij de verbouwde accommodatie van toegevoegde waarde kan zijn voor deze instellingen.

VRIJWILLIGERS
De sportparkmanager onderkent daar-bij wel het grote belang van vrijwilligers. SVI heeft ongeveer driehonderd vrijwil-ligers en de grote omslag van clubhuis naar buurthuis heeft ook gevolgen voor hun inzet. Hij beseft dat niet alle vrijwil-ligers, die zich al jarenlang inzetten voor de club, zitten de wachten op deze veran-deringen. Toch wil hij ze graag allemaal aan boord houden, want zonder vrijwil-ligers kan het buurthuis niet draaien.   
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Deze job behelst een tweetal aspecten. Ten eerste het onderhouden van onze vernieuwde site en daarnaast het twee-wekelijks vullen van de site met nieuws uit Zwolle-Zuid. Van de huidige web-sitebeheerder krijg je een korte Word-Press-training en daarnaast wordt een vergoeding verstrekt. Je werkt in een 

leuk team, die je journalistiek steunen. Je vult je tijd naar eigen believen in en brengt ideeën aan voor onze nieuwe website.

Inlichtingen via: info@wvzwollezuid.nl,  of bellen met onze voorzitter Jurjen  Zijlstra, telefoon 06-22415023.
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De KNVB heeft ZAC gecertificeerd als 
‘Lokale Jeugdopleiding’. Zaterdag 28 
september kreeg bestuurslid Remco 
Voorhorst het certificaat overhandigd 
uit handen van Mark van Toorn van 
de KNVB. Voor de jeugdopleiding van 
ZAC is dit een mooie erkenning van 
het beleid dat de afgelopen seizoenen is 
herzien en doorontwikkeld. 

Als eerste voetbalvereniging in Zwolle 
behoort ZAC hiermee tot een selectieve 
groep clubs met de status Lokale Jeugd-
opleiding. Van de ruim 2600 voetbal- 
verenigingen in Nederland beschikken 
ongeveer 100 clubs over een KNVB- 
certificaat voor hun jeugdopleiding.

65 PUNTEN
Aan het behalen van het certificaat ging 
een intensief traject vooraf. In samenwer-
king met sportadviesbureau NMC Bright 
heeft ZAC het afgelopen seizoen het 
Kwaliteit & Performance Programma van 
de KNVB doorlopen. De jeugdopleiding 
is op 65 punten doorgelicht en beoor-
deeld. Voorbeelden hiervan zijn beleid en 

bestuur, opleidingsvisie, het technisch 
kader, ontwikkelkansen voor jeugd- 
spelers en trainingsprogramma’s. 

VERBETERPUNTEN
Dit leverde een aantal verbeterpunten op 
waaraan gewerkt moest worden om het 
certificaat te behalen. Dit waren onder 
andere gekwalificeerde, gediplomeerde 
trainers, visie op opleiden, spelersvolg-
systeem en keeperstraining. Samen met 
specialisten van NMC Bright, de KNVB 
en externe experts hebben we een verbe-
terplan opgesteld. De nadruk lag hierin 
op diploma’s voor trainers/coaches en het 
herzien en doorontwikkelen van de  
opleidingsvisie. Twee trainers volgden 
met succes de opleiding UEFA C Youth. 
Daarnaast volgde een groot aantal trai-
ners de KNVB pupillencursus. Enkele 
betrokken trainers hebben samen met  
de KNVB een opleidingsdocument opge-
steld.

EN NU
De vervolgstap voor ZAC is de daadwer-
kelijke vertaling naar trainingen en de 

uitvoering op het veld. Ook het invoeren 
van een spelersvolgsysteem en het (bij)
scholen van trainers staan op de agenda. 

Een nieuwe Technische Commissie gaat 
zich hier het komende seizoen mee bezig 
houden.

METERS BUUTENSPEL

ZAC eerste in Zwolle met status Lokale Jeugdopleiding

85 jaar na dato nog 
steeds een legende

Zo af en toe komen er, vooral dankzij  
mensen met gevoel voor clubhistorie,  
interessante feitjes naar boven. Onlangs 
nog, rondom de herplaatsing van de  
plaquette ter ere van Henri Derboven die in 
1940 op 35-jarige leeftijd overleed. Tijdens 
een verhuizing was deze plaquette zoek- 
geraakt. Onder toeziend oog van zijn  
kleindochters, werd de cirkel afgelopen 
september weer rondgemaakt. Ja, zo doen 
ze dat bij ZAC. En passant ontdekten  
enkele ZAC’ers bij het snuffelen in de  
archieven naar het ‘waarom’ van die  
plaquette, dat Derboven in 1929 minstens 
één keer het shirt van Oranje had gedra-
gen. Een tot dusverre onbekende Zwolse 
international is daarmee alsnog bekend ge- 
worden!

Dankzij Gerard Schutte weten we meer 
over de verdiensten van deze Derboven 
voor ZAC. Tussen 1922 en 1934 scoor-
de hij 41 keer in de reguliere competitie.  
Twee keer werd hij topscorer: in 1930/1931 
met 9 goals, en in 1932/1933 met 13 
goals. Zijn hoogtepunten? Ongetwijfeld 
de kampioenschappen van 1927/1928 en 
1933/1934. Die laatste werd overigens  
pas behaald na een loodzware besliss-
ingswedstrijd tegen Borne, gespeeld 
in Deventer. Na afloop van de met 2-0  
gewonnen wedstrijd werd Henri Derboven 
(met één arm leunend op het bankje waar 
topscorer Beb Bakhuys op zit) op de foto 
gezet. Scoren zou hij sindsdien nooit meer. 
Bron: Archief HCO, Zwolsche Courant  
7-5-1934.

In het clubhuis van voetbalclub SVI 
serveerde McDonald’s Zwolle op locatie 
knapperige croissantjes, verse sapjes, 
yoghurt en McMuffins voor alle deel- 
nemers en crew van de Ronald  
McDonald Rally. Want een goede dag 
begint met een fijn ontbijt en deze 
morgen ook een druppeltje regen en 
 een prachtige regenboog. Na het 
ont-bijt klonk om exact 9.01 uur het 
startschot van de negende rally door 
wethouder René de Heer samen met 
presentator en rally-fan Bert van den 
Dool. Aan de start verschenen maar 
liefst 81 klassieke auto’s in de tour- en 
sportklasse en dat was ook dit jaar weer 
een grandioos gezicht.

De Ronald McDonald Rally werd voor de 
negende keer gereden en dit jaar was er 
een mooie route uitgezet door Overijssel 
en Drenthe. De route ging dit jaar via de 
koffiestop en de JOUW-test op de Tibbe 
in Staphort door naar een herfstlunch 
verzorgt door Stern bij POUW in  
Meppel. Na de lunch vertrok iedereen 
richting Hoogeveen om via een ommetje 
weer terug naar het Deltion College  
te gaan voor de borrel, het diner en de 
prijsuitreiking. Tijdens het diner werd de 
opbrengt van de dag bekend gemaakt 
voor Ronald McDonald Huis Zwolle. Op 
de cheque stond dit jaar een bedrag van 
maar liefst €40.000,-. Een waanzinnig  
bedrag dat bij elkaar is gebracht door de 

deelnemers en (hoofd)
sponsoren. Geheel onver-
wachts kwam de activitei-
ten- en carnavalscommis-
sie van SVI ook nog een 
cheque langs brengen.
 
Evert Leideman, bestuurs- 
lid van het Huis en organi-
sator van de rally is meer 
dan tevreden en kijkt terug op een mooie 
dag: “Ik ben ontzettend trots op deze  
topdag en het bedrag wat is opgebracht. 
Met de opbrengst van deze cheque kun-
nen wij heel veel ouders helpen om dicht 
bij hun zieke kindje te logeren. Ook ben 
ik blij met het geweldige nieuws dat onze 

hoofdsponsors bekend hebben gemaakt 
dat zij zich de komende drie jaar blijven 
verbinden aan de Ronald McDonald  
Rally. Wat een gaaf bericht. Zonder hulp 
van de vele bedrijven die ons steunen 
redden we het niet om dit grote evene-
ment voor het goede doel te organiseren.”

Ronald McDonald Rally vanaf SVI

In	de	rubriek	'Meters	Buutenspel'	behandelt	Gerjos	Weelink	
feitjes	uit	de	voetbalgeschiedenis	van	Zwolle-Zuid.	Van	voor		
de	oorlog,	tot	het	huidige	seizoen.	

De	rubriektitel	is	gebaseerd	op	het	in	1983	verschenen	boek	
'Meters	Buutenspel	!	of	Voetballers	zijn	moordgozers.		
Voetbal	in	Zwolle	van	1893	tot	1983',	van	de	in	2012	overleden	
voetbalstatisticus	Gerard	Schutte.
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• lestijden overdag en ‘s-avonds
• werken op uw eigen niveau
• individuele begeleiding
• ook tienerlessen (10-16 jarigen)
• modecafé

Niks leuks om aan te trekken? Maak't zelf!

www.naaischoolhermien.nl
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Kom langs 
in onze showroom 
en op ons 
buitenterrein voor 
een betaalbare 
caravan.

• ONDERHOUD • KAMPEERSHOP
• VERKOOP • INKOOP
• 1400 M2 KAMPEERPLEZIER
• 1E ETAGE VOORTENTEN SHOW

Baileystraat 8c Zwolle - T 038-2600666

WWW.DEHAANCARAVANS.NL

Gewoon
genieten

www.kinderopvangmars.nl

Kleinschalige 

kinderopvang 0-4 jaar

Voor meer informatie kunt u 

bellen met gastouder:

Yvonne Mars
038-853 11 93 / 06-143 601 94

of bezoek onze site:


