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

Op pad met de boswachter
langs de IJssel

9

Na 30 jaar een
opknapbeurt voor
winkelcentrum Sellekamp

12

19

Lex Heimerikx vertrok van
ZAC naar Berkum, blessure
verpestte zijn eerste maanden

uw verhuizing
een frisse start

038 465 65 60
Nervistraat 5 • 8013 RS Zwolle
info@utshersevoort.nl
www.utshersevoort.nl

ZWOLLE

VIER DJ’S SLUITEN ZICH 120 UUR LANG OP BIJ GRAND CAFÉ ZUIJDT

Glazen Huis in Zuid
Van 16 tot en met 21 december staat er
een Glazen Huis in Zwolle-Zuid. Vier
dj’s laten zich 120 uur lang opsluiten
voor goed doel Make-A-Wish. Wij
spraken drie mannen van de organisatie
en die zetten alles op alles om zo veel
mogelijk mensen in Zuid samen te
brengen. Hoeveel het op moet leveren,
waarom organiseren de heren het en
waar kunnen bezoekers precies terecht?
Lees het verhaal op pagina 3.

Adentro
SCHEIDINGSBEGELEIDING
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.
BEKIJK ONZE SCHERPE TARIEVEN OP: WWW.ADENTRO.NL

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

SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE T
DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID E
INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLA
PROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPRO
FEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSI
KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGER
NINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN S
SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE T
+ Ergotherapie
DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE
BIJ KANKER • DUIZELIGHEID E
+ Fysiotherapie
INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP
• SPANNINGSGERELATEERDE KLA
+ Psychomotorische
therapie• KAAKPRO
PROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN
• SPORT/TAPING
FEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSI
KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGER
gezonde, veiligeNINGSGERELATEERDE
en prettige ontmoetingsKLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN S
plaats voor jong en oud in Zwolle-Zuid, dan
Zwolle-Zuid
Zwolle-Zuid
Aa-Landen
Stadshagen
Van der Heydenstraat 6-1
Dobbe 72
Werkerlaan 267
zou ik graag met jou kennismaken.
8014 ZZ Zwolle
8014 VW Zwolle
8032 JX Zwolle
8043 LV Zwolle

Bestuurslid Wijkenvereniging gezocht
De Wijkenvereniging Zwolle-Zuid is
per 1 januari op zoek naar een algemeen bestuurder.
Wat doet nou zo’n bestuurslid voor de
Wijkenvereniging? Wij vergaderen met
zijn vijven één keer in de maand op
maandagmiddag tussen 14.00 en 15.30
uur. Daarnaast is in het begin van het
nieuwe jaar de Algemene Ledenvergadering gevolgd door een etentje met de
vrijwilligers. Een vrijwilligersvergoeding
hoort bij deze functie.

inwoners te bevorderen. Dit doet de vereniging op diverse manieren, waaronder het
aanbieden van cursussen en culturele- en
sportieve activiteiten. Een actueel item is de
invulling van het toekomstbeeld van het
centrum De Pol, waarbij letterlijk en figuurlijk de muren worden verwijderd en er één
multifunctioneel centrum ontstaat met
directe toegang tot de Stadskamer.
Word jij hiervan enthousiast en wil je
meedenken om te komen tot een groene,

Van der Capellenstraat 137

Voor informatie kunnen je mailen
jzijlstra@wvzwollezuid.nl of bellen
06-22415023.
Alvast bedankt.
Jurjen Zijlstra
Voorzitter Wijkenvereniging Zwolle Zuid

a

038 465 40 00

038 465 40 00

038 453 20 22

038 420 31 00

Profitgym Zwolle-Zuid
Van der Heydenstraat 12
8014 ZZ Zwolle
038 465 40 00

Profitgym Stadshagen
Belvédèrelaan 375
8043 VD Zwolle
038 420 31 00

Profitgym Dalfsen
Kampmansweg 8b
7722 RV Dalfsen
038 465 40 00

Raalte
Iepensingel 178
8102 XP Raalte
06 1329 3668

FysioM
FysioZwolle.nl

eekuur:
GRATIS inloopspr
19.00 uur
.30
Maandag 18
16.30 uur
.00
16
ag
Vrijd

De Wijkenvereniging Zwolle-Zuid probeert samen met de sociale partners
het woon- en leefklimaat voor de 35.000

FysioMobilae wenst u fijne feestdagen!

Bij FysioMobilae kunt u
o.a. terecht voor:

FysioMobilae wenst u fijn

Helemaal welkom – heel dichtbij – Zorg Punt Zuid
SPECIALIST IN
REPARATIES - ONDERHOUD
APK (BENZINE-/DIESELMOTOREN)
Katwolderweg 8b, 8041 AD ZWOLLE
038-4669777 / info@autobedrijfkok.nl

www.autobedrijfkok.nl

Fysiotherapie | Manuele therapie
Sportfysiotherapie | Oedeemfysiotherapie
Dry needling | Echografie | EPTE
Medische fitness

Bij F
o

Fysio
Sportfysio
Dry n

Van der Heydenstraat 6-4 • 8014 ZZ Zwolle • 038 - 42 57 800
www.heeldemond.nl • welkom@heeldemond.nl

GHC De Trommel
GHC De Trommel,
Ministerlaan 201 | 038 - 303 01

Ministerlaan 201 | 038-303 01 29 | www.fysiomobilae.nl
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BIEDT HULP BIJ PSYCHISCHE
KLACHTEN ZOALS
Zorg Punt Zuid
van der Heydenstraat 6-3e

- angst - depressie - burnout - onvoldoende
verklaarde lichamelijke klachten - rouw en trauma

NIEUWE MINDFULNESSTRAINING
MINDFULNESSTRAINING
Op de woensdagochtend vanaf 5-2-2020

TRAINER:
E. VAN DER VELDE

COMPASSIETRAINING
Op de maandagavond vanaf 20-1-2020

Nieuwe tuin:

Schuttingen:

Wij maken gratis uw ontwerp

Diverse modellen leverbaar, vraag er naar

Nieuwe bestrating:

Aanleg:

Zeer aantrekkelijke aanbiedingen

We doen het tegen scherpe prijzen

o.a. • natuursteen

Bel: 038-4216496 / 06-22446905

• cobblestones

VOOR MEER INFORMATIE ZIE ONZE WEBSITE: WWW.PRISMAPSYCHOLOGIE.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

		
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

www.wvzwollezuid.nl

• waalformaten

WZZ INFORMATIEBALIE
De Pol, Gelijkheid 1
Zwolle-Zuid
Gelijkheid 1
Zwolle-Zuid

8014 XC Zwolle
460 9000
info@wvzwollezuid.nl
www.wvzwollezuid.nl

OPENINGSTIJDEN
Maandag
Dinsdag t/m donderdag
		
Vrijdag

14.00 - 15.30 uur
10.00 - 11.30 en 
14.00 en 15.30 uur
10.00 - 11.30 uur

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

Tijdens de reguliere schoolvakanties is de
WZZ Informatiebalie gesloten.

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:
		

Jurjen Zijlstra
Minne Bouta
Henk Kuiper
Herman Brünen
Dini van der Heem

www.wvzwollezuid.nl
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Glazen Huis: bij Zuijdt, door studenten
Zwolle-Zuid krijgt een eigen Glazen
Huis! Van 16 tot en met 21 december
staat er naast Grand Café Zuijdt, op de
hoek van de Ministerlaan, een radiostudio met glazen wand. Het doel
daarvan? Geld ophalen voor goed doel
Make-A-Wish én de mensen in Zuid
samenbrengen.
De organisatie bestaat grotendeels uit
Landstede-studenten, waarvan sommigen
vorig jaar ook al een Glazen Huis organiseerden. ,,Hoe mooi is het om mensen
samen te brengen en iets goeds te doen
voor de maatschappij? Dat willen we dit
jaar weer doen, maar dan groter en voor
een zelfgekozen goed doel”, zegt Gerro
Knol (23), een van de organisatoren.
We ontmoeten hem, medeorganisator
Arjun Seevaratnam (17) en cafébaas Jaap
Lamfers op een koude vrijdagavond.
We drinken koffie in het café waarnaast
het Glazen Huis moet komen te staan.
Seevaratnam vertelt: ,,Vier dj’s zitten vijf
etmalen lang in een container met glazen
wand en radiostudio. We zenden uit op
radiostation RTV Zwolle en tegen een zelf
te bepalen bedrag kunnen luisteraars
nummers aanvragen.”
De actie volgt dus het alom bekende
Glazen Huis-concept. Knol vult aan: ,,Er
komen ook boxen en een bar voor mensen

die komen kijken.” Voor geluidsoverlast
zal het niet zorgen. Lamfers, de baas van
Grand Café Zuijdt, heeft al contact gehad
met omwonenden en die zijn positief
gestemd. ’s Avonds laat en ’s nachts zal
de muziek alleen via het radiostation te
horen zijn en gaan de speakers uit.
HOPEN OP DRUKTE
Zoals vermeld vindt het evenement plaats
van 16 tot en met 21 december. Als het
aan de jongens van de organisatie ligt,
wordt het een drukte van jewelste. Knol:
,,We hopen niet alleen mensen uit Zuid te
trekken, maar ook mensen uit andere
delen van Zwolle en van buiten de stad.”
Lamfers, die Knol per toeval ontmoette en
vervolgens een locatie voor het Glazen
Huis kon bieden, zegt daarop: ,,Het is
meer dan alleen het bieden van een locatie. Ik wil óók mensen bij elkaar brengen
en laten zien dat er dingen gebeuren in
Zwolle-Zuid. Daarnaast zie je zo heel
goed: jongeren hebben ook dromen en
samen laten we daaruit mooie dingen
voortkomen.”
OPBRENGST
Totdat vier dj’s zich 120 uur lang onafgebroken laten opsluiten, zetten Seevaratnam en Knol alles op alles om zo veel
mogelijk mensen van de actie te laten
weten. Dat doen ze niet met z’n tweeën.
Knol: ,,Ik wil wel even zeggen dat we het

V.l.n.r.: Jaap, Gerro en Arjun
wijzen naar de plek waar het Glazen Huis moet komen te staan.
met z’n negenen doen. Wij zijn hier nu,
maar ieder ander van de organisatie draagt
er net zo hard aan bij.” Wat het negental
samen met Lamfers hoopt te bewerkstelligen? ,,Ik hoop op een opbrengst van
10.000 euro of meer”, zegt Seevaratnam.
Lamfers voegt snel toe: "Ik ben ervan

overtuigd dat het méér wordt.” Of het
in december vol mensen staat op de hoek
van de Ministerlaan? Daar gaan de
jongens voor. Kou of geen kou.
TEKST BART VERGEER
  FOTO HENK VALKENIER

Populieren plat bij IJsselcentrale: het verschil
Ze waren rot en takken lieten los. De kap van populieren bij de IJsselcentrale
(langs de haven aan de kant van Windesheim) was dan ook nodig, maar zoals
te zien: het zorgt wel voor een veel minder mooi plaatje.
VOOR
NA

FOTO'S  CARIN VAN DE PLOEG
ARNOUD DE VRIES

ERELEDEN/LEDEN VAN VERDIENSTE:
Erevoorzitter:
Lid van verdienste:
		

Aalt Brinkhuis
Sjoerke Pluim
Roel Stuifzand

ALGEMENE ADRESSEN
WIJKCENTRA
De Pol, Gelijkheid 1, 465 9222
SIO, Thorbeckelaan 2, 465 1360
GEMEENTE ZWOLLE

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

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 13 januari
Bezorging (week 6): woensdag 5 februari
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.
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Veilige, multifunctionele garageboxen
voor uw opslagbehoeften.

HEEFT U AL EEN
SERVICEABONNEMENT
VOOR UW CV-KETEL?

Vraag vrijblijvend
een informatiefolder!
Per direct garageboxen te huur op het bedrijventerrein
Marslanden F bij de nieuwe onderneming Garagebox038.

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

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

24/7 TOEGANKELIJK

Graham Bellstraat 47-01
8013 PL Zwolle

garagebox038.nl

We zijn er voor u.
Uitvaartverzorgers Elise Weda, Robert Schepers en Margriet Krook

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 ‘koffie-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

08-10-18 08:52

Kortingsbon
Kortingsbon
Kortingsbon

Kortingsbon
Geldig
Geldigt/m
t/m6 6oktober
oktober2019
2019

Geldig t/m 15 december 2019

Geldig t/m 6 oktober 2019

Tegen
Tegen
inlevering
inleveringvan
vandeze
dezebon
bon
Tegen inlevering van deze bon
ons
ons
meest
meest
uitgebreide
uitgebreide
wasprogramma
wasprogramma
ons meest uitgebreide wasprogramma

Tegen inlevering van deze bon
ons meest
uitgebreide
wasprogramma
Bas
Bas
IntensIef
IntensIef
Bas
IntensIef

Bas IntensIef
&&
&

.. .

€5korting
korting
€5
€5
korting
inclusief

Badkamer renovaties
Medisch Sanitaire aanpassingen
Groen van Prinstererlaan 50, 8014 BD Zwolle
T 06-19808809
WWW.MIDDELVELDINSTALLATIETECHNIEK.NL

170x100 Adv Monuta Zwolle.indd 1

inclusief
inclusief
inclusief

OOK ZIJN WIJ
GESPECIALISEERD IN:

&

.

€5 korting
van
€16,50
16,50
voor€€
11,50
van
van
€€16,50
voor
voor
€11,50
11,50

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 informatie op
www.yogalokaalzwolle.nl
en meld je aan voor een
gratis proeﬂes!

zie je op de yogamat!

van € 16,50 voor € 11,50

KERSTBORREL @ DE GOLFTUIN
Assendorperstraat 100 | 8012 CC Zwolle
T 038 421 69 28 | www.juwelierkale.nl

DIVERSE ARRANGEMENTEN

W W W. G O L F T U I N Z W O L L E . N L

Assendorperstraat 100 | 8012 CC Zwolle
T 038 421 69 28 | www.juwelierkale.nl
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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 61 Margriet Vonk, betrokken bij de jonge
slagwerkgroep van Kunst na Arbeid.

Slagwerkgroep hoopt op meer jonge trommelaars
Wie op de woensdagavond een kijkje
neemt in het gymnastieklokaal van
basisschool de Zuidster, kan buiten al
tot de conclusie komen dat daar geen
kinderen in de touwen hangen of moeilijke oefeningen doen op de brug met
ongelijke leggers. Het geluid van
ritmisch getrommel komt je namelijk al
tegemoet en binnen zie je een groep van
zo’n zes jongens ingespannen bezig
om een mooi stukje geroffel ten gehore
te brengen. De groep was enkele jaren
terug groter, en ze hopen dan ook dat
meer kinderen zich aansluiten bij de
slagwerkgroep.
Margriet Vonk is de moeder van twee
jongens van 11 en 13, die hier les krijgen
van Herman Voskuijl. Hij is de enthousiaste instructeur van Kunst na Arbeid,
waar de slagwerkgroep onderdeel van is.
Margriet is sinds kort nauwer betrokken
bij de groep en heeft zich voorgenomen de
PR en communicatie te behartigen. ,,Mijn
voorganger heeft het jaren met veel
betrokkenheid gedaan. Hij kwam zelfs
elke woensdagavond even kijken bij de
jongens.” Zelf is ze nog in de oriënterende
fase, maar haar doel is om meer bekendheid te geven aan de jeugdslagwerkgroep.
,,Door het afscheid van mijn voorganger

over nieuwe kleding en ze is druk bezig
met het leggen van contacten met organisatoren van evenementen waar de groep
aan mee kan doen.

kwam deze taak op mijn pad. Als ouder
wil ik natuurlijk wel een steentje bijdragen
aan de club waar onze kinderen lid van
zijn. Hoe meer ik me verdiep in de mogelijkheden voor de groep, hoe enthousiaster ik word.”
Zo was de groep op 11 november in
Assendorp. Ze liepen met verlichte trommels mee met de optocht van de kinderen
met hun lampions. ,,Heel sfeervol en
gezellig.” Met Sinterklaas zorgt de groep
met hun ritmes voor meer sfeer in het

winkelcentrum van Zwolle-Zuid. Dat
deden ze ook langs de kant van de weg
met de 10 Mijl van Zwolle-Zuid en tijdens
de Avondvierdaagse. Margriet: ,,Dan zie je
toch dat de kinderen die meelopen een
boost krijgen van de ritmes van de
slagwerkgroep en lekker in de maat mee
marcheren.”
Op de site van Kunst na Arbeid staan twee
filmpjes van de slagwerkgroep. Margriet
hoopt daar een paar mooie filmpjes aan
toe te voegen. Verder wordt er nagedacht

WIE SLUIT ZICH AAN?
Voorwaarde is natuurlijk wel dat de groep
daarvoor groot genoeg blijft. ,,Vier jaar
geleden waren er tien jongens, nu zijn het
er nog maar vijf, waaronder wel twee
nieuwe leden. Ik hoop dat veel jongens en
meisjes zich aanmelden, instromen kan
elk moment. Ze hoeven niet muzikaal
geschoold te zijn en krijgen een trommel
mee naar huis om te oefenen.” Instructeur
Voskuijl vult aan: ,,Een kind dat altijd met
zijn vingers zit te trommelen als hij
muziek hoort, is waarschijnlijk een goede
kandidaat voor onze club.” Voor alle
zekerheid vragen we Margriet nog even
naar de overlast voor de buren, waarop
een geruststellend antwoord volgt. ,,Die is
er niet, want ze spelen met rubberen pads.”
Enthousiast geworden? Neem contact op
met Margriet, Vonk17@hotmail.com,
038-7505764 of kom op woensdag een
kijkje nemen tussen 19.30 en 20.00 uur.
www.kna-zwolle.nl.
TEKST EN FOTO

INA HUISMAN

• Fysiotherapie
• Manuele therapie
• Oefentherapie Mensendieck
• Kinderfysiotherapie
• Geriatrie fysiotherapie

Fysiotherapie Berkenhove
Nieuwe Deventerweg 99
8014 AE Zwolle-Zuid
T. 038-4651736
www.berkenhove.net
fysiotherapie@berkenhove.net
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RONDJE ZUID
Ook nieuws voor deze rubriek? Mail naar redactie@wvzwollezuid.nl.
SENIORENEVENEMENT IN SPIEGEL
Op maandag 16 december van 12.30 –
17.00 organiseert WIJZ Welzijn in
samenwerking met Gemeente Zwolle
een Vitaal & Veilig Thuis dag. Een groot
evenement voor Zwolse senioren in
Theater de Spiegel. Tijdens deze dag
worden alle 70 plussers persoonlijk
uitgenodigd om zich te laten informeren,
inspireren, motiveren en activeren als
het gaat over zo lang mogelijk zelfstandig
thuis blijven wonen.
Tijdens het evenement kunnen bezoekers genieten van interessante lezingen
van o.a. neuropsycholoog Erik Scherder.
Daarnaast geeft omdenker Steye van
Dam een flitsende omdenklezing. Hij
laat zien hoe je de stap maakt van een
ja-maar naar een ja-en (het is wat het is).
Hoe wordt een babbeltruc herkend? Is
het huis goed beveiligd? Wanneer is het
lijf fit genoeg? Hoe om te gaan met financiële vraagstukken? Bezoekers kunnen
antwoord krijgen op deze vragen door
een bezoek te brengen aan verschillende
presentaties en de informatiemarkt waar
men de samenwerkingspartners van
Vitaal & Veilig Thuis kan vinden.
De toegang van het evenement is gratis.
Een ticket (inclusief consumptie) kan
besteld worden via de website van
Zwolse Theaters: https://zwolsetheaters.

nl/programma/vitaal-veilig-thuis-dag.
Of telefonisch: dit kan op dinsdag tussen
10.00-12.00 uur en donderdag tussen
14.00-16.00 uur via telefoonnummer
038-8515792.
GEZOCHT: SPORTTRAINER VOOR
WINDESHEIM
In Windesheim is al bijna 50 jaar de
sportvereniging actief met o.a. krachten conditietraining, op dit moment zijn
er zo’n 25 zeer gemotiveerde dames
actief, verdeeld over twee lesuren. De
huidige trainer heeft helaas aangegeven
te gaan stoppen per 1 januari.
De groep wil natuurlijk graag doorgaan
met de wekelijkse training, maar dan
moet zich wel een enthousiaste trainer
melden om het stokje over te nemen.
Anders moeten de lessen in Windesheim
helaas stoppen.
Hierbij dus een oproep aan personal
trainers,
sportleraren,
sportschool
trainers, fysiotherapeuten, etc. in de
regio Zwolle: wie wil invulling geven aan
deze training?
Trainingstijden zijn maandagavond van
19.00 tot 20.00 en van 20.00 tot 21.00.
Trainingslocatie is het Dorpshuis ‘de
Molenkamp’ te Windesheim.
Heb je belangstelling of weet je iemand
die dit wil oppakken dan horen we dat
heel graag! Jos Mensink, voorzitter

SVW: Sportvereniging
tel. 06-612 48 904

Windesheim:

EERVOLLE VERMELDING BUSBRUG
De Busbrug Zwolle heeft bij de Betonprijs 2019 een eervolle vermelding
gekregen vanwege de maatschappelijke
relevantie in de ontsluiting van het
station en de complexiteit van de uitvoering. Verder prees de jury de doortastende combinatie van beton en staal.
De 245 meter lange Schuttebusbrug over
het spoor bij station Zwolle is een
unicum. Niet alleen dankzij haar S-vorm
en hoogwaardige uitstraling, maar ook
de verregaande samenwerking tussen
beton en staal en de uitvoeringstechnische complexiteit maken dit project
bijzonder.
BAM Infra realiseerde de brug in
opdracht van ProRail en de gemeente
Zwolle. Het ontwerp komt van ipv Delft
in samenwerking met het Duitse
Setzpfandt en BAM Infraconsult.
De brug is gebouwd om de drukke
noordzijde van het station te ontlasten
en verbindt het centrum en het noorden
van de stad met het nieuwe busstation.
De bouw duurde anderhalf jaar. Momenteel rijdt er dagelijks ongeveer 1200 keer

een bus over de brug.
Met de Betonprijs bekroont de betonvereniging elke twee jaar toonaangevende
projecten waarbij beton een belangrijke
rol speelt.

AGENDA
Vrijdag 13 december v.a. 20.00
•	Monique Klemann bij ZZuit
Maandag 16 december 12.30 – 17.00
•	Veilig & Vitaal voor senioren in
theater De Spiegel
Woensdag 18 december
20.00 – 22.00
•	Mantra’s zingen
Vrijdag 27 december
•	Lichtjeswandeling in Engelse Werk
Dinsdag 31 december
•	Carbidschieten (zie pagina 15 voor
meer info)
Kijk voor meer informatie over deze
activiteiten en de meest actuele
versie van de agenda op wvzwollezuid.nl/agenda

WIJKWERKERS
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 Rachida El Hamdouni, opbouwwerker van Travers.  

Rachida bezoekt in Zuid vrouwen uit andere
,,Als je de Nederlandse taal niet leert,
kom je niet uit je isolement”, is de overtuiging van Rachida El Hamdouni (66).
Een overtuiging die ze ook uitdraagt naar
de vrouwen die vanuit andere landen in
Zwolle-Zuid komen wonen. Al meer dan
25 jaar is ze als bezoekvrouw in dienst
van Travers Welzijn en begeleidt deze
vrouwen bij deelname aan de Nederlandse samenleving.
VIJFENVEERTIG JAAR GELEDEN
KWAM
Rachida vanuit Marokko naar Nederland,
waar haar man al enkele jaren als ‘gastarbeider’ werkzaam was bij de aluminiumfabriek in Harderwijk. Als jonge vrouw
zocht ze gelijk contact met haar Nederlandse buren en communiceerde met hen
‘met handen en voeten’. Ze moest zich
aanpassen aan Nederlandse gewoontes.
Niet alleen moest ze een nieuwe taal leren,
maar ze ontdekte ook dat Nederlanders
maar eenmaal per dag warm eten en ook
nog vroeg. In Marokko eet men twee keer
warm en de laatste maaltijd is na tien uur
’s avonds. Groente en fruit zoals aubergines en paprika’s waren nauwelijks te
krijgen en ook nog erg duur. Wat ook
opviel dat er bij de koffie maar één koekje
werd aangeboden en daarna de koekjes-
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30 JAAR ERVARING EN PASSIE

OOK TROUWBLOEMWERK

bloemen en planten gespecialiseerd in afscheidsbloemwerk
Sellekamp 14 |
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SCHILDERLES MET WATERVERDUNBARE OLIEVERF
IN ATELIER ‘T PAKHUIS IN ZWOLLE ZUID
ENTHOUSIAST GEWORDEN VAN HET
PROGRAMMA PROJECT REMBRANDT,
WIL JE LEREN SCHILDEREN MET OLIEVERF?

Kom gerust
even binnen,
ik help u
graag om
uw mooiste
kerstoutfit
samen te
stellen.
Van der capellenstraat 240A | Zwolle
info@ leanfashion.nl
www.leanfashion.nl

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.

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

www.kringloopzwolle.nl
(038) 422 06 06
us on facebook

www.helmartdesign.nl

Nieuwe Veerallee 12, Zwolle
Nieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid
Open: ma. 12-18 uur; di. t/m vr. 10-18 uur
do. 10-21 uur, za. 10-17 uur

Zuidkristalliseren

Kringloop(land)bouw in
opMars

culturen
trommel werd opgeborgen. ,,Bij ons leggen we alles op tafel en iedereen kan
nemen wat men wil.” Deze ervaringen
helpen haar bij haar werkzaamheden als
bezoekvrouw wanneer ze vrouwen met
andere nationaliteiten opzoekt.
VERTROUWEN WINNEN
Als bezoekvrouw zoekt ze contact met
deze vrouwen van allochtone afkomst.
Ze spreekt ze aan op de markt of in de
winkel, bezoekt hen thuis of nodigt ze uit
in het wijkcentrum. Ze spreekt Arabisch
en kan daarom op een laagdrempelige
manier contact maken met vrouwen uit
Marokko, maar ook uit bijvoorbeeld
Syrië of Irak. Eerst kennismaken en het
vertrouwen winnen. De weg wijzen naar
instanties, stimuleren Nederlands te leren,
in aanraking brengen met allerlei sociale
activiteiten, uitleggen dat de kinderen aan
sport of zwemles kunnen deelnemen.
,,In Nederland krijgen mensen veel
brieven met moeilijke woorden.” Om
problemen te voorkomen brengt ze deze
mensen in contact met sociale raadslieden
die de brieven lezen en zo nodig formulieren voor de belasting of andere instanties
invullen. Rachida probeert haar cliënten
wel zover te krijgen dat ze steeds meer
zelfstandig worden en niet van haar

afhankelijk zijn of een te grote claim op
haar leggen.
PERFECTE VOORBEELD
Met sommige gezinnen heeft ze al jarenlang contact. ,,Meer dan twintig jaar geleden leerde ik een vrouw kennen, die niet
naar buiten durfde. Ik ben met haar meegegaan en toen ze een kindje kreeg hielp ik
haar bij de inschrijving bij de peuterzaal.
Ik leerde haar fietsen. Ook leerde ze
Nederlands. Wel heb ik bij elke volgende
stap haar Berberman betrokken zodat hij
zijn vrouw de vrijheid gaf zich buitenshuis
te begeven. Hij zag het belang daarvan in,
omdat hij dan niet elke keer zelf een
snipperdag moest opnemen voor contacten met instanties en dergelijke. De vrouw
heeft inmiddels vijf kinderen, haar
rijbewijs gehaald en kan nu ook internetbankieren. Ik heb complimenten en
respect van haar en haar man ontvangen.”
Rachida El Hamdouni gaat eind van dit
jaar met pensioen, maar gelukkig heeft ze
een opvolgster. Salma Said is inmiddels
met veel enthousiasme begonnen. Ze is te
vinden in het kantoor van Travers Welzijn
in wijkcentrum De Pol.
TEKST EN FOTO

HENNIE VRIELINK

Als je goed kijkt naar postcodegebied 8014-8019, zit er meer leven
in dan wonen, werken en recreëren.
Een korte kroniek met beide benen
op de grond.
Hé, wat is dat nou? Hier stond toch een
jaren 60-woning, helemaal alleen op de
voormalige weilanden ver achter boerderij De Oude Mars? Maar nu, verzette
grond en de eerste lantarenpalen die de
donkerblauwe nieuwe toegangsweggetjes flankeren. Stond het nu dicht bij
het kunstwerk ‘Mars Orange’, of juist
tegen de Wijheseweg aan? Stof tot
nadenken.
Je komt een tijdje de bebouwde kom
niet uit, en je mist voor je gevoel de
cliffhanger. Maar op Google Maps
heb ik het nog terug kunnen vinden.
Wijlen De Mars 27, opgeslokt door de
fraaie plannen van ‘royaal en exclusief
wonen in een unieke landgoedsfeer,
omringd door rust, groen en ruimte’.
Mooi verhaal, totdat de stikstof- en
PFAS-discussie opdoemde.
Ondanks de prachtige villa’s mijmer ik
wandelend over de parkachtige paad-

jes naar bijna twintig jaar terug. Toen
liepen zo’n honderd koeien vanuit
de stallen dagelijks de weilanden op.
Sterker, sinds 1888 was de prachtige
Oude Mars-hoeve een zelfvoorzienend vehikel voor de lokale omgeving.
Grazen, schijten, mesten, groeien,
melken en weer doorgaan.
De mestbult op de binnenplaats van
toen als metafoor voor een economie
in balans met de omgeving. Hartstikke mooi, ook die andere bouwlocaties
Zuiver Zuid en Gerens Marke, aan de
Nieuwe Deventerweg. Net zoals koeien
gedijen in kuddes, geeft dat ook onze
wijk weer nieuwe zuurstof en verbindingen. Zolang we alle groene longen
maar niet volbouwen. Dat lucht op.
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PARTYVERHUURZWOLLE.NL

PARTYVERHUURZWOLLE.NL
PARTYVERHUURZWOLLE.NL

Bezoek onze winkel met een ruim

NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN

assortiment nieuwe en gebruikte
stadsfietsen, elektrische fietsen en

ONDERDELEN & ACCESSOIRES

kinderfietsen en ervaar onze kennis,

SERVICE & TECHNIEK
IJsselcentraleweg 1, Zwolle

Reparatie en
APK-keuring
van alle merken
auto’s

service en klantvriendelijkheid!

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

W W W. B A R T D E F I E T S E N M A K E R . N L
EEN PRAKTIJK MET RUIM
20 JAAR ERVARING IN DE
KINDERFYSIOTHERAPIE

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

tel. 038-4650944

WIJ ZIJN U GRAAG
VA N D I E N S T !

OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 - 18.00 uur

www.dingerink.com

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

VIOOL- EN ALTVIOOLLES
• voor jong en oud
• door ervaren docente
(ingeschreven in Toonkunstenaarsregister)

• in Zwolle-Zuid
Vrijbl. info.: Marion Rodijk,
Dreessingel 26,
4660353

%

J

van Dijk
Meubelen

• Diverse houtsoorten

AL MEER DAN
30 JAAR UW
SFEERMAKER
IN HUIS

De wijkteams van Icare
leveren dag en nacht,
altijd en overal zorg
Wijkteam Zwolle-Zuid
Meer weten? Bel (0522) 27 96 60
of mail: teamwvzwollezuid@icare.nl

Uit liefde voor mensen,
dat is Icare.

• Restauratie, logen

• Industrieel

en spuiten van uw

• Standaard & maatwerk

meubel

• Nieuw & antiek
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

ONTDEK DOOMIJN in...

ZWOLLE ZUID

WWW.JWVANDIJK-GRENEN.NL

Kinderopvang
Het Molletje
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

Burgemeester van
Walsumlaan

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

kinderdagverblijf

i.s.m KBS Jenaplanschool de Phoenix

Provincieroute

Schellerpark

peuterspeelzaal/
buitenschoolse opvang 8+
in Wijkboerderij de Schellerhoeve

Tichelmeesterlaan

kinderdagverblijf/
buitenschoolse opvang

kinderdagverblijf/
peuterspeelzaal/
buitenschoolse opvang

Zalmkolk

in OBS de Octopus

in OBS de Marshof

in KBS Jenaplansschool De Phoenix

Staatssecretarislaan

Stokmeesterslaan

Geert Grooteweg

in IKC de IJsselhof

i.s.m. KBS de Wingerd en CBS de Zuidster

kinderdagverblijf/
peuterspeelzaal/
buitenschoolse opvang

peuterspeelzaal/
buitenschoolse opvang

kinderdagverblijf/
peuterspeelzaal/
buitenschoolse opvang

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

IJsselcentraleweg

buitenschoolse opvang
Outdoor buitenschoolse opvang,
scoutinggebouw
IJsselcentraleweg 35a

www.doomijn.nl

/doomijn

@doomijn

www.wvzwollezuid.nl
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Op pad met de boswachter langs de IJssel
Onze wijk zit vol met prachtige natuur,
zeker langs de IJssel. Wijkbewoner
Jeroen den Hartog houdt als boswachter
alles in die gebieden op orde. We liepen
een stuk met hem langs de IJssel bij
Windesheim.
Jeroen den Hartog, boswachter bij Staatsbosbeheer, vertelt al lopend langs de IJssel
bij de steenfabriek achter Windesheim over
zijn beroep: ,,Ik heb een prachtige baan, alle
dagen zijn anders. Ik zit om de tafel met
allerlei instanties en betrokkenen en ben
daarnaast ook veel buiten. De natuur staat

hierbij centraal, daar gaat het allemaal om.
Het gebied in Overijssel is prachtig, we
hebben broedende zeearenden, zeldzame
weidevogels en veel meer. Ook hier langs de
IJssel bij Windesheim met zijn schitterende
vergezichten, mooie luchten en diversiteit
aan landschappen is het prachtig. Er komen
hier veel wandelaars uit Zwolle-Zuid om te
genieten van de prachtige natuur.”
,,Het gebied van Staatsbosbeheer Overijssel
beslaat bijna 2700 hectare, is ongeveer 60
km lang en loopt van grofweg Deventer
tot de eilandjes in het Ketelmeer achter

Kampen. De rivier de IJssel is hierbij het
centrale punt met zijn prachtige landschappen, weidse blikken, uiterwaarden en
prachtige natuur”, gaat Jeroen verder.
Hij werkt in een team met vijf collega
boswachters en een teamleider, waarbij
iedereen verschillende taken en verantwoordelijkheden heeft. Als boswachter
Publiek vertelt Jeroen dat hij veel overleggen voert met de provincie, gemeenten,
Rijkswaterstaat, het waterschap, particulieren en allerlei andere instanties. ,,Tijdens de
aanleg van het nieuwe natuurgebied
Reevendiep bij Kampen hebben we voortdurend overleg met alle betrokkenen om de
voortgang te bespreken. Dat is nodig vanwege het versnipperde eigendom. Gelukkig
wordt er goed samengewerkt. De eerste fase
is nu afgerond en er is inmiddels een uniek
natuurgebied ontstaan waar al veel wateren weidevogels aanwezig zijn en die er zelfs
al volop genesteld hebben. Verder ben ik
aanspreekpunt voor de pers en het publiek.
Zo is recent een kinderprogramma opgenomen in ons gebied en hebben we ook een
aflevering van Vroege Vogels gedaan langs
de IJssel. Dat is erg leuk en gevarieerd,
waarbij mijn eerdere communicatiewerkzaamheden ook erg van pas komen.”
Collega’s van Jeroen houden zich onder
meer bezig met het beheer van terreinen.
Andere collega’s, de boswachters ecologie,
registreren en monitoren ontwikkelingen
van de gebieden. ,,Zo wordt bijvoorbeeld
met behulp van een aantal zeer deskundige
vrijwilligers de vleermuispopulatie in de
steenfabrieken Fortmond in de Duursche
Waarden en Hengforden in de Hengforderwaarden nauwgezet bijgehouden. Zonder
dergelijke vrijwilligers kunnen deze klussen
niet worden geklaard.”
OVERSTROOMDE IJSSEL
Jeroen komt zoveel mogelijk buiten in de

natuur. ,,Hier gebeurt het toch allemaal en
daar doe je het voor”, vertelt hij enthousiast.
,,Ik geniet in alle jaargetijden van dit prachtige gebied bij Windesheim. Als de IJssel
overstroomt, levert dat mooie plaatjes op.
De natuur verandert hier ook weer door.
Zo worden er zaden meegevoerd door de
rivier die achterblijven op de ondergelopen
oevers, waardoor onder andere prachtige
bloemenvelden ontstaan. Buiten bezig zijn
in de natuur verveelt nooit.”
LOSLOPENDE HONDEN
Soms wordt er ook corrigerend opgetreden
door Jeroen en zijn collega’s. Jeroen geeft
aan dat een loslopende hond bijvoorbeeld
veel onzichtbare schade kan aanrichten
voor broedende vogels. Als een vogel langdurig wordt gestoord tijdens het broeden
door een loslopende hond, komt dat broedsel niet uit. Veel mensen weten dat niet.
Als dit wordt uitgelegd aan het publiek,
tonen de meeste mensen begrip en lijnen ze
de hond aan, merkt de boswachter.
Dikwijls ziet Jeroen dat honden snel
worden aangelijnd als hij komt aangereden
in zijn groene auto van Staatsbosbeheer. Hij
vertelt glimlachend dat mensen dan wijzen
op de hond en zeggen: ,,We hebben de
hond keurig aangelijnd hoor”. Helaas is
niet iedereen bereid om te luisteren. Een
boswachter met BOA bevoegdheid kan
hierbij ook bekeurend optreden. De
boswachters van Staatsbosbeheer langs de
IJssel worden verder gelukkig relatief weinig geconfronteerd met zware criminaliteit.
Een werkdag wordt echt goed afgesloten
wanneer Jeroen vaststelt dat er balans is in
de natuur. Hij verduidelijkt dat dit voor
hem betekent dat het publiek kan genieten
en kijken zonder te verstoren en de dieren
ongestoord hun gang kunnen gaan.
,,Als dat lukt ben ik een tevreden mens.”
TEKST EN FOTO

HARRY PAP

GEZICHT ACHTER DE ADVERTEERDER
Golftuin Zwolle: toegankelijk voor iedereen
Op een unieke locatie aan de rand van
Zwolle-Zuid, vlak bij Harculo, is Golftuin
Zwolle gevestigd. Geschikt voor alle soorten golfers en daarnaast ook nog een
prachtige plek voor feesten en partijen,
of om eens te vergaderen.
Het ruime perceel bevat een 9-holesbaan met achttien afslagplaatsen en twee
oefengreens. De baan is geschikt voor
zowel beginners als gevorderden. Ook is
het mogelijk om les te nemen van een
ervaren golfprofessional. In het gezellige
restaurant ‘de Orangerie’ kan je ook
terecht voor bijvoorbeeld feesten en partijen. Boven het restaurant bevinden zich
diverse vergaderruimtes, waar bedrijven
gebruik van kunnen maken.
,,We zijn gemakkelijk bereikbaar, laagdrempelig en onze prijzen zijn betaalbaar.
Iedereen kan bij ons terecht”, vertelt Thea
Middag, die sinds 2015 samen met echtgenoot Goos de Golftuin runt. ,,Soms
wordt bijvoorbeeld een vergadering
gecombineerd met het golfen en eventueel
een lunch. En vanavond hebben we weer
een ‘Oktoberfest’. Alles is hier mogelijk
en bespreekbaar. We hebben diverse
arrangementen voor bijvoorbeeld thema-

feesten, bedrijfsfeestjes, bruiloften, diner en
lunch. Iedereen kan gerust vrijblijvend
contact opnemen.”
,,Sinds vorig jaar zijn we op verzoek gestart
met kinderfeestjes”, vervolgt Thea. ,,Kinderen kunnen zo spelenderwijs kennis maken

met het golfen. Omdat we hier zelf de kennis voor in huis hebben en geen instructeur
hoeven in te huren kan het feestje, bij slecht
weer, heel kort van tevoren nog worden afgezegd. Dat is geen enkel probleem.”
Tijdens het gesprek met Thea druppelen de

gasten al snel het restaurant binnen. Voor
een kopje koffie of thee, voordat ze de
golfbaan betreden. Anderen komen voor
een gezellig praatje of om even de krant te
lezen. ,,Iedereen kan hier heerlijk buiten
recreëren. Tijdens de zomermaanden
genieten fietsers en wandelaars van een
ijsje op het terras, terwijl hun kinderen
dankbaar springen op het speciaal voor
hen geplaatste springkussen. Het alom
bekende ‘Rondje Zwolle’ gaat hierlangs”,
legt Thea uit.
Eenmaal weer buiten valt op wat voor
rustige plek dit is. Langzamerhand betreden enkele golfers de baan en starten met
het beoefenen van deze recreatieve sport,
terwijl ze de gezonde boslucht inademen.
Golftuin Zwolle
www.golftuinzwolle.nl
Harculose Esweg 2
8015 RH Zwolle
Telefoon: 0529-466304
TEKST ILONA BREDEWOLD
  FOTO  PAUL VAN DER WAL
FOTOGRAFIE / GOLFTUIN
ZWOLLE
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KOOPAVOND
Vrijdag tot 21.00 uur

Kerst in Zwolle Zuid
In de dagen voor Kerst kom je in Zuid helemaal in feestelijke sferen. Laat je in de winkels adviseren op het
gebied van een fashionable feestelijke kerstoutfit, leuke cadeaus of een onovertroffen kerstmenu. Geniet
tijdens het shoppen van muziek, theater en leuke kinderactivteiten. Winkelcentrum Zwolle Zuid heeft weer
een mooi kerstprogramma samengesteld waardoor het doen van de inkopen een feestje is!

Zwolle-Zuid

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

• Reparatie
en tassen
• Reparatie
kledingkleding
en tassen
• Messen
en scharen
• Messen
en scharen
slijpenslijpen
• Spaanse
sloffen/babyslofjes
• Spaanse
sloffen/babyslofjes
• Tassen,
portemonnees
en broekriemen
• Tassen,
portemonnees
en broekriemen
es
• Sleutels, sleutelhangers
en naamplaatjes
• Horlogebandjes
div. maten en kleuren
• Uitverkoop
zakmessen en
• Sleutels,
sleutelhangers en naamplaatjes
multitools
korting
• Schoeisel
cleanen25%
en/of
poetsen
al 30 jaar
aker
erschoenm
st
ee
m

k
ok
book
Like ons op Facebook

Zaterdag 21 december komt de Dixieland Kerstband het
winkelend publiek opwarmen en maakt er een gezellig
feestje van! Kinderen kunnen onder begeleiding van de
medewerkers van Partou tijdens de gratis kinderactiviteit
lekker komen knutselen terwijl u de boodschappen doet.
Het Kerstteam rijdt door het winkelcentrum en trakteert op
warme chocomelk en glühwein (0.0 %).
EXTRA KOOPZONDAG 22 DECEMBER
Ho, Ho, Ho! Op (koop) zondag 22 december komt de Kerstman,
hij loopt rond door het winkelcentrum en trakteert!
MAAK JE EIGEN KERSTBAL
Kinderen kunnen een eigen unieke kerstbal maken tijdens de speciale kinderactiviteit. Ga op zoek naar de ‘poffertjeskersttrein’ en
laat je trakteren op een portie poffertjes en verrassen door een
theatraal optreden van: De Meisjes van Plezier. Bekijk het hele
programma en de tijden op de website.
Blijf op de hoogte en houd de FB-pagina en de website in de gaten
voor het laatste nieuws.
www.winkelcentrumzwollezuid.nl
www.facebook.com/winkelcentrumzwollezuid

KIJK OOK EENS OP

WWW.WVZWOLLEZUID.NL
Bestel brood,
banket & taart
online!
www.wimblom.nl

Hasselt

Markt

Zwolle-Zuid

Forelkolk

Zwolle-Zuid

Pijmanstraat

Stadshagen

De Wade

Hattem

Kerkstraat

AA-landen

Dobbe

bakkerij@wimblom.nl

www.wvzwollezuid.nl
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Inbouwen?
Doen
Inbouwen?
Doen
we!
Inbouwen?
Doen
we!we!

Inbouwen?Doenwe!
549,-

549,-

395379
,,-

GRATIS inbouwen
GRATIS inbouwen
bij vervanging! bij vervanging!

,599645
,-

GRATIS plaatsing GRATIS plaatsing
bij vervanging! bij vervanging!

ONDERBOUW
VAATWASSER |
ONDERBOUW VAATWASSER
|
SN436500PN
SN48M550

INBOUWVAATWASSER
|
INBOUWVAATWASSER
|
IVW6014A

• 5 programma’s
5 programma’s
• 12 standaard couverts
12 standaard couverts
Energieklasse A+ 5 jaar garantie
Energieklasse A+

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

.
.

379,-

699,-

699,-

379,-

,299299
,- GRATIS

GRATIS inbouwen
GRATIS inbouwen
bij vervanging! bij vervanging!

PARKEREN

INBOUW
KOELER | ZBA15021SV
INBOUW KOELER |
ZBA15021SV

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

449,-

449,-

395,-

GRATIS inbouwen GRATIS inbouwen
bij vervanging! bij vervanging!

INBOUW INDUCTIEKOOKPLAAT
|
INBOUW INDUCTIEKOOKPLAAT
|
HK6042
HK6042

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

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

Expert Witgoed
Expert Witgoed

Activiteitenagenda voor Zwolse ouderen

Expert Witgoed

v.d. Capellenstraat 145, Zwolle

v.d. Capellenstraat
145, Zwolle, 145,
(038)Zwolle,
4654106,
zwolle@expert.nl
v.d. Capellenstraat
(038)
4654106,(038)
zwolle@expert.nl
4654106, zwolle@expert.nl
TV - Audio - Video
Eigen technische
• Gratis
parkeren
Eigendienst
technische
dienst
• Gratis parkerenOok voor reparaties
Eigenvan
technische
dienst • Gratis parkeren

Om de Zwolse ouderen een handje te helpen is er een mooi activiteitenoverzicht samengesteld op
www.samenzwolle.nl/samenouderen. Hier zien de Zwolse ouderen in één oogopslag wat er die dag, week
of maand te doen is. Ook is er een flyer ontwikkeld (waar een greep van alle activiteiten die er zijn in staan)
voor de ouderen die online minder of niet actief zijn. Onder andere de gemeente, de sociale wijkteams, WijZ
en Travers werken aan dit initiatief mee.

Er is iedere dag iets leuks te doen in Zwolle voor
ouderen. Van sport en spel tot groen en theater.
En dat moeten de ouderen weten! Het doel hiervan
is dat ouderen een rijkere invulling van de dag
ervaren of eigenlijk zelfs gaan uitzien naar de dag,
waarbij geen belemmeringen zijn. Op een prettige,
informele manier hun netwerk vergroten, om zo
eenzaamheid terug te dringen en zelfredzaamheid
te stimuleren. En hopelijk een grotere leefwereld
gaan ervaren. Een wereld waar mooie, nieuwe en
slimme verbindingen ervoor zorgen dat ouderen
volop mee kunnen doen met alles wat Zwolle te
bieden heeft. Zodat alle ouderen in Zwolle het
gevoel hebben ertoe te doen!

Samenwerken
Alle Zwolse partijen die iets aanbieden voor ouderen (65+) zetten hun aanbod op SamenZwolle.nl. Via flyers,
posters en social media brengt SamenZwolle het aanbod onder de aandacht bij de doelgroep. Zijn er vragen?
Dan zitten zij klaar om digitaal, telefonisch of face-to-face met meneer of mevrouw in gesprek te gaan.
Bijvoorbeeld om uit te zoeken welke activiteit goed past. Zijn er problemen omtrent vervoer? Ook daar willen zij
graag in meedenken. En is de drempel te hoog? Dan zijn er fijne vrijwilligers die een paar keer gezellig mee gaan.
Kortom, er wordt alles aangedaan om het zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Ook voor reparaties van TV - Audio - Video

www.expert.nl

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

SUD
SUD

MANNENMODE
MANNENMODE

SUD
SUD MODE
MODE || Winkelcentrum
Winkelcentrum Zwolle
Zwolle Zuid
Zuid
T.
038
466
92
77
E.
info@sudmode.nl
Zuid|||T.
T.038
038466
46692
9277
77|||E.
E.info@sudmode.nl
info@sudmode.nl|| sudmode.nl
|sudmode.nl
sudmode.nl

Klinkha mer

WINKELCENTRUM ZWOLLE-ZUID

n i e u w PASFOTO’S
KLAAR TERWIJL
U WACHT

Van der Capellenstraat 145b
T (038) 7370142

delifrancekwalitariazwolle
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Na 30 jaar grondige opknapbeurt voor
parkeerplaats buurtwinkelcentrum Selleka
Het parkeerterrein van winkelcentrum
Sellekamp in de wijk Gerenlanden dateert uit 1980 en daarna is er nauwelijks
meer wat aan gedaan. Het is het eerste
winkelcentrum van Zwolle-Zuid. Volgens de ondernemers van het winkelcentrum is dit terrein nodig toe aan een ingrijpende opknapbeurt. ,,Het plein moet
weer aantrekkelijker en veiliger worden
gemaakt”, stelt Elysah Schrader van de
Beautely Treatment Store. ,,Ik wil het
weer netjes hebben.” De ondernemers
en de gemeente hebben de krachten dan
ook gebundeld om het buurtwinkelcentrum Sellekamp te versterken.
Het plein oogt rommelig en onoverzichtelijk. Naast de geparkeerde auto’s zie je
meerdere containers, fietsenstallingen,
winkelwagentjes en verweerde afscheidingen van houten palen. Meerdere keren per
dag komt een grote, lange vrachtwagen
voor het laden en lossen bij Jumbo. Medewerkers van de supermarkt moeten soms
parkeerplaatsen met lege rolcontainers
vrijhouden, zodat de vrachtwagenchauffeurs voldoende manoeuvreerruimte hebben om in te draaien. Er zijn zelfs chauffeurs die aan de weg blijven staan en niet
het parkeerterrein op durven te rijden.
Het boodschappenbestelbusje van Jumbo
wordt hier ook dagelijks ingeladen. Fietsers, voetgangers en automobilisten moeten goed opletten, en oren en ogen van
achteren en van voren hebben. Het leidt
soms tot blikschade, maar gelukkig tot nu
toe nog geen ernstige ongelukken. Soms
komt er een bus met schoolkinderen die
aan de Gruitmeesterslaan blijft staan. De
uitstappende kinderen moeten vervolgens
de parkeerplaats oversteken om aan de
achterkant van het winkelcentrum in de

sporthal te kunnen gymmen. Ook de vuilniswagens van de ROVA komen regelmatig het krappe terrein op om de containers
te ledigen.
DIT GAAT VERANDEREN
De gemeente en ondernemers hebben
samen nagedacht welke mogelijkheden
er zijn om het centrum aantrekkelijker te
maken. De winkelwagentjes zullen worden verplaatst, de bevoorradingsroutes
voor vrachtwagens zullen gewijzigd worden, afvalcontainers krijgen een andere
plaats of gaan ondergronds. De bestrating
moet worden aangepakt. De gemeente
heeft 14.000 euro uitgetrokken voor de
herinrichting. Het plein kent wel zijn beperkingen, doordat het is ingeklemd tussen de aanliggende bebouwing.
Ook moet er meer groen op het plein komen zonder dat dit parkeerplaatsen gaat
kosten. De bomen op dit plein maken een
armetierige indruk en dragen op dit moment niet bij aan de aantrekkelijkheid van
het terrein. Buurtbewoners zullen gestimuleerd worden mee te denken over deze
vergroening, die mogelijk aan kan sluiten
bij het groen in de eigen tuin. De ondernemers van het buurtwinkelcentrum willen
gezamenlijk feestverlichting aanschaffen
en bloemenmanden ophangen om het
centrum uitnodigender te maken.
PANDEN WEER GEVULD
Ondernemers, omwonenden en gemeente
zullen op korte termijn concrete afspraken maken over de aanpak van het terrein van dit kleinschalige en gemoedelijke
winkelcentrum. Nadat enkele panden al
langere tijd leeg hadden gestaan, zijn nu
bijna alle winkelruimtes weer gevuld. De
meeste ondernemers draaien goed en ge-

zamenlijk hebben ze belang bij een prettige openbare ruimte bij hun winkels, waar
de inwoners van Gerenlanden en omringende wijken graag naar toe komen. Naast
het grote winkelcentrum van Zwolle-Zuid
heeft dit buurtwinkelcentrum in Gerenlanden zijn eigen specifieke functie in de

wijk. Een betrokken ondernemer aan de
Sellekamp stelt dan ook: ,,We gaan het
terrein dusdanig inrichten dat het weer
dertig jaar meekan.”
TEKST EN FOTO

HENNIE VRIELINK

SAGEN VAN ZUID
Waarom vieren we de geboorte van Jezus op
25 december?
Samen kerstliederen zingen
Op woensdag 25 december en donderdag 26 december is het weer Kerst
en worden er ook in de kerken van
Zwolle-Zuid diverse kerstvieringen
georganiseerd. Kerst is het feest rond
de geboorte van Jezus Christus en
wordt door de christelijke gemeenschap
uitgebreid als familiefeest gevierd. Maar
is Jezus wel geboren op 25 december?
De Bijbel vermeldt de geboortedatum
en de viering van Kerstmis niet. De
datum is dan ook puur willekeurig
gekozen. Althans, hij is niet gekozen
op grond van wetenschappelijk onderzoek naar Jezus' geboortedatum. De
datum werd volgens de meeste historici in
336 vastgesteld in Rome, in een poging het
heidense zonnewendefeest te vervangen
door een christelijk feest. Het Romeinse feest, de Saturnalia, was voornamelijk
een vreetfestijn, en vermoed wordt dat
ons kerstdiner daarmee te maken heeft.
Tijdens de Saturnalia werden ook kaarsen
gebrand en geschenken uitgewisseld. De
kans dat Jezus' geboorte echt in december

viel is klein, daar de herdertjes in december niet bij nachte in het veld lagen. Nogal koud in bergachtig Bethlehem (circa
6 graden). Niemand weet precies wanneer
Jezus is geboren. Volgens de Islam is hij
geboren in de zomer en volgens de Jehovagetuigen op 1 oktober.
Zomin als de juiste dag vaststaat, zomin
staat het jaar vast van Christus' geboorte. In
de zesde eeuw kreeg de monnik Dionysius
Exiguus van de paus de opdracht om een
nieuwe kalender te ontwerpen. Het eerste
jaar van zijn kalender noemde hij het jaar
532 van Jezus Christus onze Heer. Niet
omdat hij had vastgesteld dat Jezus 532
jaar daarvoor was geboren, maar omdat
dat handig was voor het berekenen van de
paasdata: die kwamen zo in zijn kalender
elke 532 jaar in een vaste volgorde terug.
Hij zat er met de schatting van Jezus'
geboortejaar niet eens zoveel jaar naast.
De laatste vermoedens van de wetenschap
gaan uit naar het jaar 4 voor Christus, al
zijn er ook historici die tot 14 voor Christus
teruggaan.

bij Adventskerk

De Adventskerk in Zwolle-Zuid organiseert op kerstavond een samenzang. Mensen
die graag de traditionele kerstliederen zingen, worden van harte uitgenodigd mee te
zingen. Vanaf 21.30 uur op dinsdag 24 december bent u welkom in de kerk aan het
Talmaplein (achter wijkgebouw SIO).
Eerst zal er gezongen worden met instrumentale begeleiding van een blazersensemble van muziekvereniging ‘De Bazuin’. Deze samenzang zal plaatsvinden
in de hal. Tevens zal daar warme chocolademelk worden geschonken. Vanaf 22.00
uur is er een ‘Kerstnachtviering’ in de kerkzaal. Ook daar wordt gezongen en zal
ds. C. Baljeu een korte meditatie houden met als thema ‘Doe als God, word mens’.
De organisatie laat weten dat iedereen zelf kan kiezen of ze ook naar die dienst
gaan. ,,Iedereen is van harte welkom.”
NIEUWJAARSDAG
Het feit dat we op 1 januari Nieuwjaar vieren is ook vreemd. In de meeste
culturen wordt nieuwjaarsdag rond het
begin van de lente of het begin van de
herfst gevierd. In het vroege Rome was
maart de eerste maand van het jaar waarin twee consuls (staatshoofden/legerleiders) hun ambtsjaar begonnen. In 153
voor christus werd de ambtsaanvaarding
verschoven naar 1 januari, zodat de
consuls dan beter voorbereid in Spanje

oorlog konden voeren. In de Middeleeuwen golden diverse data als jaarbegin, zoals Kerstmis en Pasen, maar
Paus Gregorius XIII keerde in 1582
terug naar 1 januari.
TEKST GIRBE BUIST
BRON  HANS VAN MAANEN, ENCYCLOPEDIE VAN MISVATTINGEN,
AMSTERDAM 2002

www.wvzwollezuid.nl
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Zwolle-Zuid:
afvoerputje van Assendorp?
Bij extreme regenval komt Assendorp
onder water te staan, omdat het water van
deze wijk onvoldoende kan worden
afgevoerd. Vooral de huizen aan de
Deventerstraatweg liggen laag en zijn
kwetsbaar voor wateroverlast. ZwolleZuid moet de oplossing gaan bieden.

Assendorpers. Bij warme dagen stonk het
er verschrikkelijk; het werd daarom ook
wel de Martelaarsgracht genoemd. Uit
oogpunt van volksgezondheid is deze
gracht toentertijd dichtgegooid, maar daarmee verloor Assendorp wel de afvoer
van overtollig regenwater.

In Assendorp zijn er behalve het Azaleapark weinig groene parkjes en slootjes die
het water kunnen opvangen. Daarnaast
kent het versteende Assendorp nog geen
gescheiden riolering. Het vieze afvalwater
uit de woningen en regenwater komen in
hetzelfde riool, terwijl Zwolle-Zuid wel een
gescheiden riolering kent. Assendorp is in
feite een badkuip met een te klein afvoerputje.

INGRIJPENDE MAATREGELEN NODIG
Naar verwachting zullen we als gevolg van
klimaatveranderingen vaker met extreme
regenval te maken krijgen en de gemeente
Zwolle wil de stad klimaatbestendig
maken. In 2050 moet Zwolle de wateroverlast kunnen opvangen zonder natte voeten
te krijgen en daarom zijn er onder andere
voor de wijk Assendorp ingrijpende maatregelen nodig. Mark Heideveld, beheermanager blauw (riolering en waterwerken)
van de gemeente Zwolle, gaf de Wijkkrant
Zwolle-Zuid uitleg over deze plannen.

Toen Assendorp rond 1900 werd gebouwd
is er wel rekening gehouden met mogelijke
wateroverlast. Vanaf de Groeneweg is
er toen langs de Deventerstraatweg en
Oosterlaan een Spoorsloot aangelegd, die
doorliep richting station en achter Hotel
Wientjes langs onder de Stationsstraat naar
Park Eekhout, waar het uitkwam in de
Willemsvaart. Deze brede sloot liep parallel
aan het spoor en was niet alleen bedoeld
voor de afvoer van overtollig regenwater,
maar fungeerde ook als open riool voor de

DUIKER NAAR ZUID
Samen met het waterschap zijn er plannen
om de oude gedempte gracht in Assendorp
weer uit te graven vanaf de Deventerstraatweg en Oosterlaan via het nieuw in te
richten Stationsplein naar de Westerlaan.
Het wordt dan een zogenoemde ‘groenblauwe’ wateropvang. Deze nieuwe gracht
wordt via een duiker onder de sporen door

verbonden met de watergangen van
Zwolle-Zuid. De duiker komt uit in
de sloot langs de IJsselallee tussen het
BP-benzinestation en de Hanzelaan en
wordt vervolgens onder de IJsselallee door
verbonden met de watergangen in Zuid.
Volgens Mark Heideveld zijn de watergangen in Zwolle-Zuid robuust genoeg om dit
water uit Assendorp op te kunnen vangen;
ook bij extreme regenval. Een duiker heeft
een maximale capaciteit en kan een bepaalde gereguleerde hoeveelheid water aan.
De plannen voor een al dan niet overdekte
nieuwe gracht in Assendorp zijn nog niet
volledig uitgewerkt en vragen nog afstemming met diverse belanghebbenden, maar
over de aanleg van de duiker onder het
spoor zijn met ProRail al concrete afspraken gemaakt. Heideveld: ,,Binnen twee
jaar ligt deze duiker in de grond.” De
IJsselallee en de spoorwegen vormen
een barrière tussen Zwolle-Zuid en
Assendorp. De fietspaden door de Hortensiatunnel en Van Karnebeektunnel zijn
voor fietsers al prachtige verbindingen
tussen beide wijken en nu worden de naburige wijken ook nog aan elkaar verbonden
met een duiker.
TEKST

HENNIE VRIELINK

‘De Witte’ in PEC Man, Zwolse voetbalverhalen 2
De in Zwolle-Zuid woonachtige Jan
Hendriksen is één van de 40 geportretteerde ex-PEC’ers in het tweede deel
van PEC Man, Zwolse voetbalverhalen.
Hendriksen (die vanwege zijn witte
wapperende haren de bijnaam ‘De Witte’
kreeg) speelde tussen 1973 en 1983
bij PEC. Hij kwam als jeugdspeler over
van ZAC.

Zelf vertelt Hendriksen daarover: ,,PEC
vroeg me om mee te doen aan een proefwedstrijd, in die tijd gebeurde dat allemaal
nogal stiekem. Toen ZAC er van hoorde,
hebben ze me zelfs nog een tijdje geschorst. Mijn vader, eveneens Jan geheten,
speelde bij aartsrivaal Zwolsche Boys, dus
erg leuk vond hij het allemaal niet. Maar
hij heeft het me nooit ontzegd.”

DERBY’S PEC EN ZWOLSCHE BOYS
Naast Hendriksen komen in dit tweede
deel onder anderen ook Wim Rijsbergen,
Johnny Rep, Piet Schrijvers, Ryan Thomas
en Jaap Stam aan bod. De lezer krijgt
vooral dankzij de geportretteerde Zwollenaren pas echt goed een beeld van bijna
65 jaar betaald voetbal in Zwolle. Wannie
Sterken, Ben Spanhaak en Adri Jansen
blikken terug op de verhitte derby’s op de
Vrolijkheid tegen Zwolsche Boys, die in de
jaren zestig zeker tienduizend man
publiek op de been brachten.
Ook de jaren zeventig (met de verloren
bekerfinale én het kampioenschap)
worden in dit tweede deel dankzij Jan
Verheijen en René IJzerman uitgebreid
belicht. De roerige jaren tachtig, waarin
voorzitter Marten Eibrink de club van de
ondergang redt, de ‘FC-periode’ in de
jaren negentig en in het eerste decennium
van deze eeuw, het staat er allemaal in.
Fotografen Jan Drost (periode 1962-2007)

en Martijn Kleingeerts (2007-heden)
zorgen er met mooi beeldmateriaal voor
dat nostalgische gevoelens hoogtij vieren.
De serie PEC Man is in 2014 ontstaan,
grotendeels geïnspireerd op het door
Gerard Schutte geschreven meesterwerk
‘Meters Buutenspel of Voetballers zijn
Moordgozers. Voetbal in Zwolle van 1893
tot 1983’. De daarin gepubliceerde eindstanden en topscorerslijstjes waren voor
Anton van Gerner, Herman Nijman en
Gerjos Weelink reden genoeg om op zoek
te gaan naar het verhaal achter de speler.
Op welke wijze hebben ze kleur gegeven
aan betaald voetbal in Zwolle?
Het boek PEC Man, Zwolse voetbalverhalen (zowel deel 1 als 2) is te verkrijgen
via www.pecman.nl en in de meeste
Zwolse boekhandels.
FOTO

JAN DROST
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Lekker dicht bij huis een avondje uit in Zwolle-Zuid?
In het wijkcentrum van SIO vinden verrassend leuke
voorstellingen plaats. De ene keer muziek, de andere
keer cabaret, maar ook lezingen, kleinkunst of klassieke
muziek. Altijd tegen een redelijke prijs, een gratis drankje
inbegrepen.
Vrijdag 13 december 2019: Een muzikale avond met
Monique Klemann
Monique Klemann is vooral bekend als helft van het succesvolle duo Loïs Lane. Maar al vanaf 2006 treedt zij ook solo
op. Op haar laatste album Coool is easy listening muziek te
horen, gemixt met jazzinvloeden. Monique zingt originele
liedjes die speciaal voor haar geschreven zijn.
Al vanaf het eerste liedje Broken Heart word je meegenomen in een relaxte sfeer. Je waant je aan het strand van een
ver oord, genietend van de zon. Daar zullen vast veel mensen
behoefte aan hebben in de wintermaand december, en vooral
op vrijdag de 13e, 20.15 uur | € 12,50
ZZuit is blij om deze bekende zangeres te mogen ontvangen
in ons SIO wijktheater!
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geboorte- en
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trouwkaarten
Simon Stevinweg 12, Zwolle (Zuid)
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Simon
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(Zuid)
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info@coenradi.nl
Tel.038
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72 22
22 •• info@coenradi.nl
info@coenradi.nl
www.coenradi.nl
www.coenradi.nl
www.coenradi.nl

www.
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

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)
Langstraat 45A, Wijhe • Tel. 0570-522108
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kinderdagverblijf
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Vaste
opvang
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www.kinderdagverblijfpi.nl
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www.kinderdagverblijfpi.nl

Alle voorstellingen zijn in het wijktheater ZZUit,
gevestigd in SIO, Thorbeckelaan 2.
Voor meer informatie en reserveren: www.zzuit.nl.
Ruime gratis parkeergelegenheid.

Zuiderzeelaan 15 8017 JV Zwolle,
Zuiderzeelaan
15
JV Zwolle,
Zuiderzeelaan
15 8017
8017
Zwolle,
Telefoon:
(038)JV7676011,
Telefoon:
(038)
7676011,
Telefoon:
(038)
7676011,
Openingstijden: 6.30 - 19.00 uur
Openingstijden:
Openingstijden: 6.30
6.30 -- 19.00
19.00 uur
uur

Zwolle

www.wvzwollezuid.nl
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Op pad met het vrouwenkoor dat alleen
overdag optreedt
Een donderdagmiddag in oktober. We
zijn de wijk uitgegaan, naar Stadshagen.
De dames van Vrouwen Overdag Koor
Zwolle-Zuid (VOKZZ) geven hier een
optreden voor de bewoners van Woonen Zorgcentrum Werkeren, in het restaurant op de begane vloer. Daarmee
treden ze in de voetsporen van Willeke
Alberti, die de oudere bewoners hier
ook al eens voorzag van muziek. In het
spoor van het overdag koor uit Zuid.

Als iedereen zit, koffie heeft gehad
en de rollators aan de kant zijn gezet
kan het optreden beginnen. Het
koor heeft een heel divers repertoire en begint met ‘Es tagt, der Sonne
Morgenstrahl’, waarin de mooie natuur
bij zonsopgang wordt bezongen. De
koordames zijn geheel in het zwart
gekleed, maar dragen wel een fleurige
sjaal. De herfstzon schijnt naar binnen
als de meezingliederen ‘De uil zat in
de olmen’ en ‘Tulpen uit Amsterdam’

worden ingezet. Sommige bewoners
beginnen te glimlachen en zingen mee.
Het koor schuwt ook Engelstalige
liederen niet en zingt ‘The 59th Street
Bridge Song’ van Simon & Garfunkel,
hoewel niet veel bewoners dit lied
schijnen te kennen. Enkelen neuriën
voorzichtig mee. Ook ‘Dona nobis pacem’
komt aan de beurt, maar pas bij het lied
‘Het kleine café aan de haven’ wordt
er weer flink meegezongen. Veel bewo-

ners hebben hun hele leven in Zwolle
gewoond en daarom brengen de dames
van VOKZZ uiteraard ‘Het lied van de
IJssel’ ten gehore. Een melodramatisch
lied over het meisje van het veerhuis
dat dagelijks mensen met de pont
de rivier overzet totdat een schipper
voorbijvaart: ‘Op zeek’re dag liet hij het
anker vallen en nam zijn Greet voor altijd
mee aan boord’. Het lied eindigt met
‘In het veerhuis woont sindsdien een
ander meisje, dat wacht tot ook voor haar
een schipper komt’.
Het vrouwenkoor is in 2011
opgericht door Gré Kuntkes.
Er waren dames die graag
in een koor wilden zingen,
maar ’s avonds liever niet
meer door het donker de
deur uitgingen. Hierdoor ontstond het idee een dagkoor
op te richten. Gré klopte aan
bij welzijnsorganisatie WijZ.
Daar werd gelijk enthousiast
gereageerd, en een dirigent en
oefenruimte bleken snel geregeld. Elke donderdagochtend
repeteert het koor in wijkcentrum De Pol. Ze geven enkele optredens per jaar, maar
komen vooral samen om te
zingen en voor de gezelligheid. Op dit moment telt het
koor ruim twintig leden, maar
daar komen er binnenkort
nog een paar bij. In december
zijn er twee optreden. Een
optreden in Wooncentrum
Berkumstede en één op 15
december met alle Zwolse
koren, die onder de paraplu
van WijZ vallen.
TEKST EN FOTO
HENNIE VRIELINK

Vuurwerk en carbid: zo doen we dat in Zwolle
In Zwolle is het traditie om op oudejaarsdag met carbid te schieten. Dit
gebeurt op afgesproken locaties en met
een aantal afspraken. Afsteektijden
voor vuurwerk zijn overal in het land
hetzelfde.
Afspraken carbidschieten
•	
De minimumleeftijd voor carbidschieten is 16 jaar.
•	Carbidschieten mag alleen overdag.
•	
De afsteektijden zijn: 31 december
2019 van 10.00 uur tot 18.00 uur.
•	Er mag alleen geschoten worden met
een bal als projectiel en het vat waarmee wordt geschoten (meestal een
melkbus) mag niet groter zijn dan
40 liter.
•	
Carbidschieten mag alleen op de
afgesproken locaties.
Afspraken vuurwerk
•	
Vuurwerk mag alleen afgestoken
worden van 31 december 2019 van
18.00 uur tot 1 januari 2020 02.00
uur.
•	Op de verpakking van legaal vuurwerk staat welke leeftijd iemand moet

hebben om het vuurwerk af te mogen
steken. De minimumleeftijd hangt af
van het soort vuurwerk: 12 jaar, 16
jaar of 18 jaar.
•	De gemeente Zwolle doet met Oud
en Nieuw 2019/2020 een proef met
vrijwillig vuurwerkvrije straten.
Inwoners van verschillende straten in
de stad hebben met elkaar afspraken
gemaakt om een (deel van) hun straat
vuurwerkvrij te houden. Er geldt
geen officieel vuurwerkverbod, maar
het is een gezamenlijke afspraak van
bewoners van die straat. Zij waarderen het als bezoekers en voorbijgangers zich daar ook aan houden.
Een vuurwerkvrije straat is te herkennen aan de raamposters en borden
die in de straat hangen.
Meldpunten overlast
Houd zoveel mogelijk rekening met
elkaar. Steek geen vuurwerk af dichtbij
verzorgings- of verpleeghuizen, of bij
kerken of kinderboerderijen. Steek geen
carbid af buiten de afgesproken locaties.
Zo helpt iedereen mee aan het voorkomen van overlast.

Melden overlast carbidschieten
•	Bij de gemeente Zwolle op oudejaarsdag van 9.00 uur tot 18.00 uur via
telefoonnummer 06 2187 49 18.
•	Buiten deze tijden bij de politie via
telefoonnummer 0900 8844.
Melden vuurwerkoverlast
•	
Bij de politie via telefoonnummer
0900 8844.

Locaties carbidschieten in
Zwolle-Zuid
•	
Trapveldje langs de Zandwetering,
langs het fietspad tussen de Schellerbergweg en de Campus
•	Oldenelerpark langs de Oldeneelweg
(op het veld bij het ooievaarsnest)
•	
Ittersumerpark (achter de IJsselcentraleweg)
• Trapveldje langs het Ittersumpad
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ZWOLLE-ZUID: TOEN EN NU
TOEN

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 opgezocht 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 7: ’t Kleine Veer tussen Zwolle
en Hattem.
HET KLEINE VEER TUSSEN ZWOLLE
EN HATTEM
De kortste weg van Hattem naar Zwolle
is dwars over de IJssel. Daarom verbindt
’t Kleine Veer al sinds de Middeleeuwen

NU

deze twee Hanzesteden. Je kunt als
wandelaar of fietser gebruik maken van
deze unieke, historische overtocht.
Maak je gebruik van het pontje, dan kan
je genieten van het prachtige uitzicht
over de IJssel en de uiterwaarden,
de rijkdom aan (weide)vogels en natuurlijk van de boottocht zelf. Het pontje
vaart dagelijks van eind april tot
eind oktober.

Vanaf 1446 zijn de pachters en pachtprijzen opgetekend. Tot de 19de eeuw
veranderde de ligging van de aanlegsteiger aan weerszijden van de IJssel
nogal eens, daarna niet meer. De laatste
exploitanten van het veer waren de
gebroeders Van der Kolk uit Zwolle.
Wegens hoge leeftijd moesten zij hun
werk als veerbaas in 1962 staken.
Daarmee verdween het veer uit de vaart.

Het Kleine of Oldeneler Veer kent een
lange geschiedenis. Dit pontveer voor
voetgangers was van belang voor het
verkeer tussen Hattem en Zwolle.
Mogelijk bestond de pont al voor het
jaar 1000. De veerrechten ervan werden
toen verpacht door de bisschop van
Utrecht en geregeld door de stad Zwolle.

HERSTART
In 1982 stak een aantal instanties de
koppen bij elkaar om het Kleine Veer in
ere te herstellen. In 1986 was het eindelijk zover: dat jaar werd als proef
beschouwd om de behoefte bij het
publiek te peilen. Aan de Zwolse kant
werd voorlopig gebruik gemaakt

van de oorspronkelijke veerstoep en
aan de Hattemer kant was de
loswal in de haven de aanlegplaats. Dat
betekende dat de overzettijd ongeveer
15 minuten bedroeg. Tijdens deze proefperiode werden in drie maanden tijd
bijna 7000 passagiers overgezet, reden
genoeg om het veer definitief terug in de
vaart te brengen.
Door de aanleg van nieuwe afmeerplaatsen en fietspaden werd de overzettijd tot circa 4 minuten teruggebracht
en vanaf 1987 vaart ’t Kleine Veer weer
ieder zomerseizoen dagelijks over de
IJssel tussen Zwolle en Hattem.
TEKST
FOTO

GIRBE BUIST
DICK HOGENKAMP

Ons eigen wijklied!
Zwolle-Zuid heeft een eigen wijklied.
Jaap Lamfers, het ontzettend actieve
gezicht van grand-café Zuijdt, heeft
samen met muzikale vrienden een
swingend nummer geschreven waarin
kwaliteiten van onze wijk aan bod
komen.
De première van het wijklied vond plaats
op een bijzonder evenement van het
Buurtcultuurfonds en de Stadkamer.
Tijdens de bijeenkomst gaven twintig
ambassadeurs een inkijkje in ‘hun’ wijk.
Jaap en zijn muzikale maten deden dat
voor Zwolle-Zuid.
IMAGO
We vroegen Jaap naar de achtergronden van het wijklied. Jaap: ,,Het
Buurtcultuurfonds heeft mij gevraagd
om Zwolle-Zuid te vertegenwoordigen als ambassadeur bij het evenement
20x20 projecten. Bij dit evenement was het de bedoeling om 20 wijkambassadeurs te koppelen aan 20
kunstenaars zodat zij samen
met financiële steun van het
Buurtcultuurfonds
mooie
projecten in de verschillende wijken konden realiseren.
De mensen van de Stadkamer
hadden gehoord dat ik voor
een imagocampagne van
Zuid-Oost Drenthe een lied
had geschreven. Daarom

vroegen ze mij of ik ook een lied voor
Zwolle-Zuid kon maken en dit wilde
presenteren. Daar heb ik ‘ja’ op gezegd.”
,,In het lied heb ik geprobeerd om
de positieve eigenschappen van Zuid
op een rij te zetten, want deze wijk
heeft onwijs veel te bieden. Het is een
mooie groene wijk met veel water en
goede voorzieningen. Het is geen anonieme wijk. Het is zelfs een beetje dorps.
De inwoners zijn erg divers en Zuid
is tevens één van de meest kinderrijke
buurten. Toch is niet iedereen even trots
op de wijk waarin ze wonen, en kunnen
we qua samenhang en participatie nog
veel meer bereiken.”
SAMENHANG
,,Met het wijklied hoop ik te zorgen voor
meer trots en onderlinge samenhang.
Ook met mijn andere activiteiten probeer
ik als wijkverbinder op te
treden. Zo speel ik met
het idee om samen met
buurtambassadeurs in Zuid
een spel zonder grenzen te
organiseren, waarbij buurten tegen elkaar strijden.
Zo leren mensen uit de
verschillende buurten van
de wijk elkaar kennen. De
Slag om Zuid, klinkt leuk
toch? Daarnaast inventariseer ik allerlei ideeën en
initiatieven in de wijk en

kijk met de mensen of hiervoor financiering via het buurtcultuurfonds of de
Stadkamer kan worden verkregen. Op
deze wijze hoop ik voor reuring met visie
te zorgen, ten behoeve van de sociale
kwaliteit in de wijk.”

Jaap zoekt nog mensen die als buurtambassadeur willen samenwerken aan de
totstandkoming van de Slag om Zuid.
Interesse? Zoek hem gerust even op bij
Zuijdt.
TEKST

GIRBE BUIST

Meezingen mag
’t Is nog niet zo lang geleden, dat er een mooie wijk ontstond
Tussen de spoorlijn en de IJssel, werd Zuid gebouwd op goede grond
Daar tussen Ittersum en Schelle en Soestweteringland
Hebben al drie generaties, aan deze plek hun hart verpand
Ooit had je een palencirkel, als een kalender voor de zon
Die zon van Zuid zie je nog stralen, daar waar het allemaal begon
Refrein
He, he, he het is hier oké
Het leven is goed, het zit ons best mee
De buurt is gezellig, we kennen elkaar
Oost West Zuid best, het hele jaar
Waar eerst de ijsvogel zijn nest had, kwamen er steeds meer huizen bij
Inmiddels veertien buurten, vele families zij aan zij
Zij vinden rust rondom het water en beweging rond het spoor
Fietsend langs graslanden en ruigten, ooibossen wandel je zo door
En als je op de dijk staat, met je haren in de wind
Hoor je de veerboot op de IJssel, besef je wat je hier echt vindt
Je hoeft hier niet te zijn geboren, om er één uit Zuid te zijn
Natuurlijk zijn er veel verschillen, maar Zuid is thuis voor iedereen
Zuid is een plek waar je mag dromen, over hoe je het graag wil
Wat je bedenkt kun je bereiken, sta je daar wel eens bij stil.
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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:

•

Stien Eelsinghstraat 4, 8017 HX Zwolle
T 038-465 09 89 | E info@gerlinda.eu
WWW.GERLINDA.EU

SPECIALE AANDACHT VOOR ANGSTIGE

•

RUST, ZORG EN TOEWIJDING

•

GEEN WACHTLIJST

•

EÉN VASTE TANDARTS

•

VEEL AANDACHT VOOR PREVENTIE

•

FOCUS OP INNOVATIE EN VERBETERING

EN (HOOG)GEVOELIGE MENSEN

Van der Heydenstraat 6-4 · 8014 ZZ Zwolle
T 038 - 42 57 800 · www.heeldemond.nl
WIJ ZIJN GEVESTIGD IN ZORG PUNT ZUID

Geef voor de feestdagen
ontspanning cadeau!
www.lentefit.nu
06 - 485 061 20
Provincieroute 113
Zwolle-Zuid

Energiek en gezond door voeding en massage
OOK ADVERTEREN IN DEZE WIJKKRANT?

Bel naar 038-4609000 voor meer informatie of kijk op onze site: www.wvzwollezuid.nl

Private Lease Peugeot 108
Voor € 194,- p/mnd *
- 5-drs - Airco - Met. lak - C.v. met afst.bed.
- Bluetooth carkit met audio streaming
* o.b.v. 60 maand / 10.000 km

Autobedrijf Bert Wieten
WWW.BERTWIETEN.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.

Gratis theater: Voerman-luchten
Kunstschilder Jan Voerman wist het
zeker: Nergens zijn de wolken mooier
dan boven de rivier de IJssel tussen
Hattem en Zwolle. Welhaast obsessief
schilderde hij in zijn leven honderden
wolkenluchten in een landschap waarin steevast de rivier sprankelt, met
vaak koeien of paarden langs de oever
en aan de horizon de kerktoren van
Hattem.
‘Zijn luchten kunnen grandioos zijn
als die van de grote Gouden Eeuwse

meesters; diep en klaar, strak, helder
of dreigend’, zei Voerman-kenner en
acteur Henk van Ulsen uit Kampen ooit
over de kunstenaar die hij in zijn hart
had gesloten.
NIEUW BOEK
Onlangs verscheen een nieuw boek
over het werk van IJssel-schilder Jan
Voerman, met de titel ‘In vervoering van
Voerman’. Voerman had de neiging om
de wolkenluchten boven de IJssel extra
te dramatiseren. Soms zijn ze zo vet

aangezet dat je denkt: Dit is te mooi om land? Beluister dan de aflevering over
waar te zijn.
wolkenluchten en Voerman van de
Laat je verrassen: als je goed oplet, kun je podcast Rivierverhalen. Daarin komt
fenomenale wolkenluchten zien boven weerman Peter Kuipers Munneke aan
de IJssel. Als geboren Kampernaar wist het woord hierover.
Henk van Ulsen ervan. Hij zei erover:
‘Zulke luchten als in het IJssellandschap MUSEUM
vind je boven andere rivieren niet. Het En als je van Voerman-luchten wilt
theatrale effect van licht en lucht waarin genieten, breng dan eens een bezoekje
diepte ontstaat, dat is een geheim dat aan het Voerman-museum aan de
zich niet prijsgeeft.’
overkant van de rivier in Hattem.
Is het echt zo dat IJsselluchten imposanter zijn dan wolkenluchten elders in het FOTO'S WIM EIKELBOOM
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Stickers tegen stikstof van Bastiaan uit Zuid
De maximumsnelheid op snelwegen
gaat terug naar 100 kilometer per uur,
overdag dan tenminste. Een maatregel
van het kabinet om de stikstofuitstoot
te beperken, maar ook iets waar wijkbewoners Bastiaan van Esch (35) samen
met zijn broer Jeroen al veel eerder mee
kwamen. Zij verkopen stickers met de
tekst ‘Ik rijd 100 km per uur’.
Sinds kort kunt u hem tegenkomen. De
personenauto met op de achterruit een
wit met groene sticker en de tekst: Ik rijd
100 km per uur. Misschien reed u er op
de snelweg al eens achter en dacht u: ‘Rijd

eens een beetje door’. Dat is dus precies
níet de bedoeling van de broers van Esch.
Samen bedachten ze deze stickeractie.
Bastiaan licht toe: ,,Je kunt hoofdschuddend naar het journaal kijken. Je kapot
ergeren aan de boeren en politici die
rollebollend over straat gaan. Er eindeloos over praten tijdens een verjaardag,
of: er gewoon zelf iets aan doen.” Minder
hard rijden is immers ook een manier om
de uitstoot van stikstof terug te dringen.
,,We kunnen vaak niet zonder de auto.
Maar we kunnen er verantwoorder mee
omgaan. Daarom rijden wij op de rechterbaan niet harder dan 100 km per uur

en hopen dat anderen ons voorbeeld
zullen volgen.”
De geleerden zijn het niet met
elkaar eens wat nu precies de
besparing is ten opzichte van
130 per uur. Maar het is een
feit dat je minder stikstof
uitstoot en minder bezine
verbruikt als je minder
hard rijdt. Bastiaan: ,,Alle
beetjes helpen. Wees dus
gerust die druppel op de
gloeiende koppelingsplaat. De
sticker is een handig extraatje.”

Dat ze inmiddels ingehaald zijn door
nieuw beleid doet overigens niks af
aan hun actie, stellen de
broers. Want zij rijden
ook ’s nachts maximaal
100 km/u. De stickeractie is een particulier initiatief van
de broers Van
Esch. De stickers
zijn te bestellen via
de website 100km.
nl. Een sticker kost
€2,50 per stuk of
€3,50 als set van twee.
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VOKZZ
Vrouwen Overdag Koor
Zwolle Zuid.
Heeft u ook zin om een leuke
noot mee te zingen?

Gouverneurlaan
1
Gouverneurlaan
1
8016 BK Zwolle-Zuid
8016 BK Zwolle-Zuid
Telefoon 06
- 45 3606
22 -44
Telefoon
45 36 22 44
www.truusalon.nl
www.truusalon.nl

Tekenen of
schilderen

Elke donderdag ochtend
10.00 tot 12.00 uur

VOKZZ

Voor meer info: 038-8515700
www.vokzz.wordpress.com
Vrouwen Overdag Koor Zwolle Zuid

gemaakt door: Erik van Rosmalen VOKZZ

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

Pannenkoeken
in de Pol

Elke 2e vrijdag v.d. maand
Vanaf 12.00 uur € 1,- p.st.

w w.tuintota lcenter.nl

Computertrefpunt
de Pol

Ben je creatief en hou je
van tekenen of schilderen,
maar niet in je eentje.
Iedere vrijdagmiddag
13.30 uur
Wijkcentrum de Pol
Gelijkheid 1

www.tuintotaalcenter.nl
www.tuintotaalcenter.nl
www.tuintotaalcenter.nl

dinsdag
10.00 - 12.00 uur
donderdag
10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur

Voor vragen over computer,
laptop, smartphone en i-Pad

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!

www.wvzwollezuid.nl
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Blessure verpest overstap van ZAC naar Berkum
Vier jaar oud was Lex Heimerikx toen
hij voor het eerst zijn voetbalschoenen
op het veld van ZAC zette. Dit jaar
bekroonde hij zijn 19 jaren in het
blauw-wit met het kampioenschap in de
derde klasse en een overstap naar
hoofdklasser vv Berkum. Een veel
hoger niveau, maar hij speelde nog geen
tien minuten, of hij brak al twee ribben.
,,Het is nog niet helemaal wat ik ervan
gehoopt had.”

Lex Heimerikx op archiefbeeld
in de derby tussen ZAC en Zwolsche Boys.

Met veertien treffers had Heimerikx afgelopen seizoen een behoorlijk aandeel in
het kampioenschap van ZAC in de derde
klasse. Met een team dat al jaren met
elkaar samenspeelt – veelal vanaf de
jeugd – lonkte de tweede klasse, met
bijvoorbeeld stadsderby’s tegen WVF en
Be Quick’28. Maar de 24-jarige middenvelder, die al zes jaar deel uitmaakte van
het eerste team van ZAC, koos voor nog
wat stapjes hoger. Hij verkaste naar de
enige hoofdklasser die Zwolle kent:
Berkum.
,,Ik heb er lang over nagedacht”, haalt
Heimerikx de periode van zijn overstap
terug. ,,Bij ZAC speelde ik natuurlijk met
vrienden, maar sportief gezien zocht ik
nog wel een uitdaging. Dan is dit een
mooie stap. Binnen Zwolle, dus ik hoef er
niet voor te reizen.” De CALO-student
woont nog in Zuid, en fietst drie keer per
week op en neer naar het noordoosten
van Zwolle.
GEEN TIJD MEER
Bij Berkum komt hij terecht op het hoogst
haalbare niveau in Zwolle, op amateurniveau. Potjes tegen gerenommeerde
verenigingen als Genemuiden, Staphorst
en ACV Assen. Op trainingen merkt
Heimerikx het direct. ,,Het niveauverschil is enorm. Alles gaat sneller en

harder. Iedereen zit er direct kort op.
Even de tijd nemen, zoals bij ZAC nog
weleens kon, is er niet meer bij. Ik merk
elke training dat ik een betere speler
word, daarvoor heb ik de overstap ook
gemaakt. Maar ik speelde niet slecht,
pakte het denk ik aardig op.” Tot die
eerste competitiewedstrijd.
Op 31 augustus begint Berkum de
competitie tegen Genemuiden. Een echte
hoofdklassekraker. ,,Ja, dat zijn mooie
potjes. In de hoofdklasse kom je toch op

mooiere sportparken, staat er meer volk
langs de lijn.” Heimerikx mag tien minuten voor tijd invallen. Zeven minuten
later levert een duel met een tegenstander
hem twee gebroken ribben op. Pas in
november maakte hij in een bekerduel
tegen Heino weer minuten in het eerste.
,,Ja, dat deed flink veel pijn. Met alles.”
Hij moet revalideren, en eerst weer
wedstrijden in het tweede spelen. Geen
lekkere binnenkomer. ,,Nee, door die
blessure is het nog niet geworden wat ik

ervan gehoopt had. Maar los daarvan heb
ik het hier goed naar mijn zin. Na de winterstop wil ik er weer helemaal staan. Als
ik hier basisspeler kan worden, heb ik
mijn plafond ook wel bereikt denk ik. En
wordt het niks, dan wordt het niks.” Hij
weet ook: bij ZAC zal hij altijd met open
armen ontvangen worden.
TEKST ARNOUD DE VRIES
FOTO RICHARD  FRANKOT
      (ARCHIEF)

METERS BUUTENSPEL
Cadeautjes
en Meisjes
Aan het einde van het seizoen 1923/1924
stond de gehele Zwolse voetballerij
werkelijk op zijn kop door de ‘transfer van de eeuw’! Als een donderslag bij
heldere hemel kwam het bericht dat de
gehele middenlinie van Zwolsche Boys,
de spelers Lourens van de Bend, Jan
van der Gronde en Hendrik Jan ‘Rover’
Jansen, door PEC was overgenomen.
Deze overgang heeft de rivaliteit, die toch
al groot was, tussen beide clubs opnieuw
geweldig opgevoerd.
VAZEN
Waar Hendrik Jan ’Rover’ Jansen na enkele jaren terugkeerde, bleven de neven
Lourens van de Bend en Jan van der
Gronde (die samen een slagerij hadden
op de Pierik in Assendorp) bij PEC. Men
fluisterde alom, dat er met geld en cadeaus
werd gegoocheld. Een paar antieke vazen
in huize Jansen, een mooie nieuwe kinderwagen in de Pierik, die spullen kon men
goed gebruiken!
KINDERWAGEN
Nu wordt er natuurlijk veel beweerd in de
voetballerij, zeker in het Zwolle van de
jaren twintig. Om dit verhaal te controleren,

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.

ging Gerard Schutte in 1982 zelf in gesprek
met Van de Bend. Daarin verklaarde de toen
80-jarige Lourens: “Dat mijn zwager Jan en
ik een slagerij cadeau kregen op de Pierik is
nonsens. Wel is het waar dat Hendrik Jan
Jansen een kinderwagen kreeg, maar dat
moet men eerder zien in het licht van het
van het helpen van een ‘gesjochten jongen’
dan als ronselarij. Het kwam wel vaker voor
dat er collectes werden gehouden voor arme
sloebers.’
MEISJES
Volgens Van der Bend zat het wat hem en
zijn neef Jan betreft anders in elkaar, een
stuk onschuldiger vooral: “Ik kwam zo
langzamerhand op de leeftijd dat je naar de
meisjes begon te kijken en ik kreeg serieuze verkering met Femmigje van der Brink.
Ze had een aantal vriendinnen bij PEC.

Omdat de milieuverschillen tussen
de Boys en PEC
nogal groot waren,
stelde ze de zaken
duidelijk: ‘Als je de
verkering door wilt
zetten, moet je naar
PEC overstappen.’
Femmigje voelde
aan dat ze zich bij
een andere oplossing niet happy zou
voelen. Mij maakte
het niet veel uit, ook
bij PEC voelde ik
me thuis.’
Bron: Meters
Buutenspel, 1983

Jan van der Gronde (links) en Lourens van de Bend,
beroemde vrienden die in 1924 overstapten van de
Boys naar PEC.
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Niks leuks om aan te trekken?
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Maak't zelf!
•
•
•
•
•

lestijden overdag en ‘s-avonds
werken op uw eigen niveau
individuele begeleiding
ook tienerlessen (10-16 jarigen)
modecafé

www.naaischoolhermien.nl

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

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

Gewoon
genieten

Baileystraat 8c Zwolle - T 038-2600666

WWW.DEHAANCARAVANS.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:

www.kinderopvangmars.nl

