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ZWOLLE-ZUID

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

eniging betekenen, wij zien uw reactie met
belangstelling tegemoet. Het WZZ lidmaatschap kost € 7,50 per jaar, waarmee wij
onze ambities voor de komende jaren weer
verder kunnen uitbreiden. Eén van de ambities is het participeren in het opzetten van
buurtfeesten.
Tot slot wil ik iedereen bedanken die zorg
heeft gedragen voor de invulling en samenstelling van deze wijkkrant. Namens hen
allen wens ik u een fijn activiteiten- en cursusjaar toe.

VRIJWILLIGERSWERK

Met vriendelijke groet,
Wijkenvereniging Zwolle-Zuid
Jurjen Zijlstra, voorzitter

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

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

WZZ INFORMATIEBALIE

OPENINGSTIJDEN

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

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

KIJK OOK EENS
OP ONZE SITE:
WWW.WVZWOLLEZUID.NL
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ACTIVITEITEN 2019-2020
BADMINTON - WOENSDAG
Badmintonclub The Space Shuttle bestaat uit een gemêleerde groep mannen
en vrouwen, in leeftijd uiteenlopend van
veertig tot tachtig jaar. Iedere woensdagmorgen spelen we met veel plezier en genieten we ervan om samen te badmintonnen. Gespeeld wordt in wedstrijden van
steeds tien minuten, het niveau is gevarieerd. Nadien praten we gezellig nog wat
na onder het genot van een lekker kopje
koffie.

Schep je genoegen in badmintonnen op
de camping, of heb je vroeger al eens
recreatief of in competitieverband gespeeld? Zou je het weer willen oppakken?
Neem dan contact op met een van de onderstaande personen. Je bent van harte
welkom. We bieden je de mogelijkheid
om maximaal twee keer vrijblijvend mee
te spelen op woensdagmorgen, zodat je
kunt bekijken of onze club wat voor je is.
Beschik je niet over een racket? De club
heeft rackets beschikbaar die je kunt gebruiken.
LOCATIE: Sporthal Zwolle-Zuid
TIJD: Woensdagmorgen 09:00 10:30 uur. Hierna gelegenheid
voor koffie/thee.
KOSTEN: 3 65,- per half jaar
CONTACTPERSOON:
Thea Huizing | Tel. 06-40395486

RECREATIEF VOLLEYBAL MAANDAG
Recreatief een potje volleyballen, dat kan
bij de WZZ. Iedere maandag wordt er in
de sportzaal van De Pol gevolleybald tussen 20.30 en 22.00 uur. Het grootste deel
van de tijd wordt besteed aan het spelen
van onderlinge wedstrijdjes. Er wordt in de
eerste plaats gespeeld voor het plezier, maar
het gaat er daarbij soms ook flink fanatiek
tegenaan. De sfeer is gezellig en ongedwongen. Er is geen trainer, we leren echter veel
van elkaar. Na afloop van het volleyballen
bestaat de gelegenheid nog wat na te praten
en het verloren gegane vocht aan te vullen.

DIERENWEIDES
In Zwolle-Zuid zijn er drie dierenweides,
die ieder door een zelfstandige werkgroep beheerd worden. Deze vrijwilligers zetten als werkgroep een mooie
buurtvoorziening neer in hun buurt, een
stukje platteland waar heel veel andere
buurtbewoners van genieten.
De dierenweiden bestaan al jaren. Het
toont aan dat buurtbewoners samen veel
plezier hebben in het draaiende houden
van deze nuttige voorziening. U kunt ook
deelnemen als vrijwilliger en één van de
dierenweiden bij u in de buurt komen
versterken. Het draait natuurlijk om de
verzorging van de dieren. In de ochtend
en de avond worden de dieren van stal
gehaald of juist op stal gezet, krijgen ze
voer, water en/of een schoon hok. Samen met andere buurtbewoners besteedt
u gemiddeld één of twee uren per week

Deze activiteit is bestemd voor iedereen
vanaf achttien jaar, man of vrouw, jong of
oud. Een beetje kunnen volleyballen is handig. De groep heeft ruimte voor nieuwe leden.
START: Maandagavond 27 augustus
21.00 - 22.30 uur
LOCATIE: De Pol, sportzaal
KOSTEN: 3 40,- per jaar
INFORMATIE/OPGAVE:
• Dagmar Nijholt
dagmar-nijholt@hotmail.com
Tel. 038-4200676 of 06-4692203
• Birgit Nijholt | Tel. 06-11523164

aan de verzorging van de dieren. Achter
de schermen is ook van alles te doen, zoals bestuur, donateur werving, PR en administratie. Er komt dus nog heel veel bij
kijken. Ook dit is vrijwilligerswerk.
Lijkt het u wat om daaraan mee te werken en heeft u verantwoordelijkheidsgevoel? Kennis en/of ervaring met dierverzorging is niet eens nodig. U kunt
met ons iets doen voor de buurt. U leert
uw buren op een andere wijze kennen.
Daarnaast leert u van alles over dierverzorging.
INFORMATIE/OPGAVE:
• GERENWEIDE: Pim Bosman
Tel. 038-4654735
• WAREWEIDE/BEHEERDER:
Bert van den Beld | Tel. 06-36204290
• ’T SPIEKERTJE: Madelon Merk
Tel. 06-55693194

BADMINTON - DONDERDAG
Iedereen heeft wel eens gebadmintond op
de camping of op straat, maar het is natuurlijk veel leuker om dat op echte banen
te doen en de spanning te voelen van een
echte wedstrijd. Bij onze club Badminton
Overdag staat gezelligheid voorop en speelt
iedereen naar eigen kunnen. Bovendien is
iedereen welkom, jong en oud.
We spelen in viertallen en rouleren om de
tien minuten. Voor de beginnende speler is
dit een mooie gelegenheid om eens kennis
te maken met badminton, maar ook voor de
gevorderde speler is er bij onze club genoeg
uitdaging. Na het spelen sluiten we altijd gezellig af met koffie/thee en een praatje.
Verder wordt er zo nu dan training gegeven. Rackets en shuttles zijn aanwezig. Kom
gerust een keer meespelen om te kijken of
badminton iets voor je is!
LOCATIE: Sporthal Zwolle Zuid
TIJD: Donderdagmorgen 09.00 10.30 uur.
Hierna gelegenheid voor koffie/thee.
KOSTEN: 3 60,- per half jaar
CONTACTPERSONEN:
• Joke van Gelder
Tel. 06-16646139
• Jurrie Gerritsen
Tel. 038-4652830
KLAVERJASSEN WIJKZUID
Ook in dit nieuwe seizoen gaan we door met
klaverjassen. De vaste speeldag is op vrijdagavond. Van september tot april wordt er
recreatief gespeeld, dus de geslepen messen
kunnen thuisblijven. Elke avond staan er
wel leuke prijsjes op het spel. Om in aanmerking te komen voor de seizoenprijs tellen de scores van uw zeven beste avonden
(van de tien avonden) mee.
START: Vanaf 20 september,
daarna eens in de drie weken.
De laatste avond is 27 maart
TIJDSTIP: We starten om 19.30 uur
OPGAVE: Vanaf 19:00 uur
LOCATIE: Wijkcentrum De Pol
KOSTEN: Per avond 33,-.
Vooraf opgeven voor alle tien
avonden: 325,INFORMATIE: www.wijk-zwolle-zuid.nl
EMAIL: wzz@wijk-zwolle-zuid.nl

WIJKENVERENIGING
ZWOLLE-ZUID
De Wijkenvereniging ondersteunt en
faciliteert samen met de Gemeente en
Sociale partners buurtgerichte activiteiten zoals buurtbarbecues, kinderkleedjesmarkt, sportdagen, jeugdactiviteiten,
Sinterklaasfeest en het jaarlijkse wijkenfestival.
Onze zeer gewaardeerde wijkkrant met
een oplage van 13.500 heeft een extra
bijlage waar u zich kunt aanmelden voor
diverse activiteiten. Zwolle-Zuid is groot
en willen wij ook iets in uw buurt kunnen
organiseren, dan hebben wij uw steun
zeker nodig. Dit kunt u doen door lid te
worden voor € 7,50 per jaar, of een donatie te doen via: NL63 RABO 0160 7747 72
t.n.v. WZZ.
Ik wens u hierbij een mooie
zomertijd toe en wellicht tot ziens!
Voorzitter WZZ Jurjen Zijlstra

WIJKKRANT ZWOLLE-ZUID
De Wijkkrant Zwolle-Zuid is al meer
dan vijfendertig jaar de informatiebron
voor inwoners van Zwolle-Zuid. Via
nieuwsverhalen, interviews, reportages, columns en rubrieken brengt de
redactie (bestaande uit vrijwilligers) u
negen keer per jaar op de hoogte van
de (laatste) ontwikkelingen in Zuid.
Via redactievergaderingen overleggen
de redactieleden met elkaar over de
inhoud, planning en voortgang van de
krant.
De redactie bestaat uit een eindredacteur, een aantal verslaggevers, fotografen en acquisiteurs/relatiebeheerders.
Lijkt het u wat om ook mee te werken
aan deze prachtige krant, gemaakt door
een enthousiaste groep vrijwilligers?
Neem dan contact op met Arnoud de
Vries voor meer informatie. De krant
kan nog wel een betrokken, schrijvende wijkgenoot gebruiken, zodat we het
wijknieuws via mooie verhalen kunnen
blijven verspreiden. De frequentie kan
in overleg: één verhaal per drie kranten, of misschien wel elke krant drie
verhalen? We zijn erg flexibel.
START: Het hele jaar door
LOCATIE: De Pol
INFORMATIE: Arnoud de Vries
Tel. 06-27829492
redactie@wvzwollezuid.nl

TAFELTENNIS
Houdt u ook van een avond gezellig
en ontspannend bezig zijn? Kom dan
eens op een maandagavond een potje
tafeltennis spelen. Een gezellige groep
speelt de hele avond door partijen tegen elkaar. De sfeer staat voorop, maar
het gaat er regelmatig fanatiek aan toe.
Iedereen kan meespelen, u bent van
harte welkom.
START: Maandag 2 september
20.00 uur
LOCATIE: De Pol
INFORMATIE: Ruud Beumer
038-4651972

www.wvzwollezuid.nl
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CURSUSSEN 2019-2020
YOGALESSEN IN WIJKCENTRUM
DE POL
Djoeke Mellink
Borgers heeft de
4-jarige yogadocentenopleiding
Samsara gevolgd
en is lid van de
Vereniging Yogadocenten Nederland. De lessen van Djoeke
bestaan uit milde
yoga oefeningen
om de spieren te
versterken en de
bewustwording
te vergroten, de energie blokkades op te heffen en ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Wat zij constateert na jaren lesgeven
is dat haar lessen laagdrempelig zijn en voor
iedereen toegankelijk.
Cursisten ervaren dat ze volwaardig mee
kunnen doen, ondanks blessure of lichamelijke beperking. Ze worden zich bewust van
RECREATIEF VOLLEYBAL - DINSDAG
Reeds vele jaren speelt de dinsdagavondvolleybalclub onder de naam vc Andijvie haar
spel onder de vleugels van Wijkvereniging
Zwolle Zuid. We zijn een gemêleerde gezelschap van vrouwen en mannen en volleyballen op dinsdagavond van 20.30 tot 22.00
in sporthal ‘de Pol’. Dat gaat de ene keer wat
fanatieker dan de andere keer maar speelplezier en gezelligheid staan bij ons voorop.
Verschil in spelniveau wordt sportief op-

hun mogelijkheden leren om te gaan met hun
beperkingen. Wat Djoeke vaak terug hoort is
dat cursisten zich doordeweeks steeds vaker
bewust zijn van hun houding, lichamelijk en
geestelijk, en ze merken dat ze het op de mat
geleerde kunnen toepassen in het dagelijks
leven. Zowel in werk- als in privésituaties.
Mede door middel van de wekelijkse yogales
kunnen ze gewenste veranderingen in hun leven in gang zetten. Je maakt immers verbinding tussen lichaam en geest en tussen jezelf
en anderen. Elke dag ervaart Djoeke weer dat
yoga werkt. Voor haarzelf en ook voor anderen, die met yoga in aanraking komen. Het is
niet moeilijk. Iedereen kan het. Maar het is
wel fijn als iemand je op weg helpt!
TIJD: Woensdagavond 16.30 - 17.30 uur,
17.45 - 18.45 uur, 19.00 - 20.00 uur
en van 20.15 - 21.15 uur
LOCATIE: Wijkcentrum De Pol
KOSTEN: 3 65,- voor 10 lessen
(3 58,50,- als je lid bent van de
Wijkenvereniging)
INFORMATIE: www.djoekesyoga.nl
gevangen, iedereen is welkom. Onze groep
heeft af en toe ruimte voor nieuwe leden.
Op dit moment moeten we helaas al met
een wachtlijst werken.
START: Elke dinsdagavond
20.30 - 22.00 uur
LOCATIE: De Pol, sportzaal
INFORMATIE/OPGAVE:
Rini Kamp
Tel. 06-43209495

ZWOLLE-ZUID SCHAAKT!
Zwolle-Zuid Schaakt! is een enthousiaste schaakvereniging waar schakers van
elk niveau hun plek vinden. Ons doel is
dat iedereen een sportieve en gezellige
schaakavond heeft.
JEUGD
De jeugd begint elke donderdag om
19.00 uur. Onder leiding van gediplomeerde docenten is het eerste half uur
schaakles op verschillende niveaus. We
gebruiken het stappenplan van de Nederlandse Schaakbond (KNSB). Aan het
eind van het seizoen doe je een examen
op jouw niveau. Als je slaagt (en dat lukt
bijna iedereen) ontvang je een schaakdiploma. Het volgende schaakjaar kun je
dan meedoen aan een volgende stap.
Het tweede half uur schaakt de jeugd een
onderlinge competitie. De winnaar daarvan is jeugdkampioen van Zwolle-Zuid
Schaakt!
VOLWASSENEN
Vanaf 20.00 uur schaken de volwassenen.
Op de meeste avonden spelen we de interne competitie, enkele avonden zijn
gevuld met andere schaakactiviteiten.
In de interne competitie spelen we twee
systemen. In de reguliere competitie, de
meeste schaakavonden, speel je twee partijen op een avond. Daarnaast is er een
klassieke competitie waarbij je één partij
op een avond speelt. Ook doen we met

DAMCLUB WZZ TOG
Wilt u als huisdammer meer inzicht
krijgen in het damspel of zoekt u sterkere tegenstanders? Dan nodigt damclub TOG (Tot Ons Genoegen) u uit
eens vrijblijvend een kijkje te nemen op
de clubavond. U kunt dan spelen tegen
ervaren clubdammers. Mogelijk is dammen als wedstrijdsport (of recreatie) iets
voor u. De leden willen graag uw vragen
beantwoorden en u wegwijs maken op

enkele teams mee aan de regionale clubcompetitie.
SCHAAKCURSUS
Dit schaakseizoen is er weer een schaakcursus voor volwassenen. Hieraan kun
je deelnemen als je wilt leren schaken of
als je je schaakniveau iets wilt verhogen.
De aankondiging hiervoor komt in de
volgende wijkkrant, en natuurlijk op de
website van Zwolle-Zuid Schaakt! U kunt
zich hiervoor alvast wel aanmelden. De
training begint in oktober en loopt door
tot volgend voorjaar.
KENNISMAKEN?
Nieuwe leden zijn van harte welkom! Bij
de jeugd kun je instromen op je eigen niveau. We starten komend jaar weer een
nieuwe groep voor beginnende schaaktalenten. Bij de volwassenen kun je meedoen aan de onderlinge competitie. Je
kunt vrijblijvend twee avonden kennismaken. Laat van tevoren wel even weten
dat je komt, dan kunnen we er rekening
mee houden. Bij ons staat het speelgenot voorop, zodat iedereen op een leuke
schaakavond kan terugkijken.
START: vanaf 29 augustus elke
donderdag
LOCATIE: Wijkcentrum De Pol
INFORMATIE/OPGAVE:
www.zwollezuidschaakt.nl en
vervolgens naar jeugd of senioren

het dambord.
START: Maandag 9 september
om 19.30 uur
LOCATIE: De Pol
WEBSITE: www.damclubtog.nl
INFORMATIE:
• Auke Kranendijk, voorzitter
Tel. 038-4651553
• Reinder Barkema, wedstrijdleider
Tel. 038-4659249

KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE
WWW.WVZWOLLEZUID.NL
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Ik schrijf mij in voor één (of meerdere) cursus(sen)
en activiteiten 2019-2020
IK BEN LID VAN DE WIJKENVERENIGING ZWOLLE-ZUID (WZZ).
JA

NEE

Leden van de Wijkenvereniging ontvangen 10% korting op de cursuskosten.

START CURSUSKOSTEN
YOGA

AUGUSTUS

10 LESSEN

€ 65.00

* Sommige cursussen worden gegeven onder voorbehoud van een minimale deelname.

AANMELDINGSBON WZZ-LID / VRIJWILLIGERSWERK
Ja, ik meld mij aan als WZZ-lid en betaal per acceptgirokaart € 7,50 per seizoen.
Ja, ik meld mij aan als WZZ vrijwilliger voor:
Volwassenenactiviteiten

WZZ Sinterklaaswerkgroep

Redactie Wijkkrant

Acquisiteur Wijkkrant

Kinderactiviteiten

NAAM
ADRES
POSTCODE

PLAATS

GEBOORTEDATUM

TELEFOON

DATUM 		

HANDTEKENING

DIT FORMULIER KUNT U
INLEVEREN BIJ:
WZZ Informatiebalie
Gelijkheid 1

OF ZENDEN AAN:
Wijkenvereniging Zwolle-Zuid
Antwoord nr. 3229 | 8000 WB Zwolle

OF VIA ONZE WEBSITE!
U KUNT OOK TELEFONISCH
CONTACT OPNEMEN:
Tel. 460 9000.

E-MAIL
WEBSITE

info@wvzwollezuid.nl
www.wvzwollezuid.nl

Wij verzoeken u uit administratief
oogpunt de inschrijfkosten direct bij
aanmelding contant te betalen bij de
infobalie of bankgiro gegevens te vermelden.

w i j k e n v e r e n i g i n g

ZWOLLE-ZUID

