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

Nieuwe kavels op
de Oude Mars

6

Twee jubilea op
De Wingerd

9

Achter de
12
weggeefhoek van Zuid

uw verhuizing
een frisse start

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

ZWOLLE

Het is

lente!

Kwaliteit bij leven en afscheid
met compassie en oog voor detail

Wilma Bouwmeester
Dag en nacht bereikbaar:
06-182 837 61
Aangesloten bij Eerlijke Uitvaarten.nl

www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.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 • FYS
KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGER
Foto: Wim Eikelboom
NINGSGERELATEERDE
KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN S
SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE T
GROEI NIEUWE ‘GROENE KATHEDRAAL’ VAN 130 POPULIEREN
IS BEGONNEN• FYSIOTHERAPIE
+ Ergotherapie
DERFYSIOTHERAPIE
BIJ KANKER • DUIZELIGHEID E
+ Fysiotherapie
• SPANNINGSGERELATEERDE KLA
Op 25 maart startte de ROVA met het planten van 130 nieuwe zijn van een iets andereINCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP
soort dan de oude. Er is
+
Psychomotorische
therapie• KAAKPRO
PROBLEMEN/AANMETEN
STEUNKOUSEN
• SPORT/TAPING
zwarte populieren langs de Schellerenkweg. Hiermee wil voor de zwarte populier gekozen om zijn sterke gezondde gemeente de Groene Kathedraal, zoals de vorige bomen- heid. Nu maar hopen dat deze FEDRAINAGE
rij het nog langer
dan 65
• MANUELE
THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYS
rij ook wel werd genoemd, opnieuw opbouwen. De laatste jaar volhoudt. Dan zal de GroeneKANKER
Kathedraal
alsnog ouder
• DUIZELIGHEID
EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGER
van de 65 jaar oude bomen werden in januari gekapt. De worden dan die ooit was.
NINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN S

DE VERSCHIJNING VAN DE WIJKKRANT EN HET CORONAVIRUS
In verband met het coronavirus is het nog niet zeker of er in mei een Wijkkrant verspreid zal worden.
Wel zal onze redactie, met gepaste afstand tot elkaar, ook de volgende Wijkkrant gewoon vullen. Mocht er
in mei geen krant op uw mat vallen, dan kunt u deze wél vinden op de website van de Wijkenvereniging:
www.wvzwollezuid.nl. Ook informatie over de Wijkkrant en al dan niet afgelaste activiteiten is daar te
vinden.
Bedankt voor uw begrip.

SPECIALIST IN
REPARATIES - ONDERHOUD
APK (BENZINE-/DIESELMOTOREN)
Katwolderweg 8b, 8041 AD ZWOLLE
038-4669777 / info@autobedrijfkok.nl

www.autobedrijfkok.nl

Helemaal welkom – heel dichtbij – Zorg Punt Zuid
Helemaal welkom – heel dichtbij – Zorg Punt Zuid

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

Zwolle-Zuid
Van der Heydenstraat 6-1
8014 ZZ Zwolle
038 465 40 00

Zwolle-Zuid
Van der Capellenstraat 137
8014 VW Zwolle
038 465 40 00

Aa-Landen
Dobbe 72a
8032 JX Zwolle
038 453 20 22

Stadshagen
Werkerlaan 267
8043 LV Zwolle
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

FysioZwolle.nl
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Binnen- en Buitenzonwering
Ga voor kwaliteit, kies voor Aldura Zwolle

Het hele jaar door wooncomfort met
de zonwering oplossingen van Aldura
Aldura staat al meer dan 85 jaar garant voor maatwerk en wooncomfort. In onze showroom vindt u buiten- en binnenzonwering,
horren, rolluiken, terrasoverkappingen en garagedeuren van
diverse merken. Ook voor onderhoud en reparaties bent u bij
Aldura aan het juiste adres.
De grootste Luxaflex® Galleryshop van Oost Nederland

Officieel erkend dealer van o.a.

Al sinds 1932 specialist in zonwering op maat
Voor particulieren en bedrijven

FARADAYSTRAAT 5, ZWOLLE | TEL. 038-4656555 | INFO@ALDURA.NL | WWW.ALDURA.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
		
Arie Donders
		
Henk Valkenier
		
Rini Kamp
CORRECTOREN: Jolanda Borg
		
Ineke van Putten
EINDREDACTIE: Bart Vergeer
		
06 - 3474 5188
E-MAIL:
bvergeer@wvzwollezuid.nl
ADVERTENTIES/ACQUISITIE:
advertenties@wvzwollezuid.nl
		
Ilona Bredewold,
		
06 - 4987 6789
		
Léan Jonkman,
		
06 - 5242 8878
ONTWERP/DRUK:

Olbo | www.olbo.nl

WZZ INFORMATIEBALIE
De Pol, Gelijkheid 1
Zwolle-Zuid
Gelijkheid 1
Zwolle-Zuid
OPENINGSTIJDEN
Maandag
Dinsdag t/m donderdag
		
Vrijdag

8014 XC Zwolle
038 460 9000
info@wvzwollezuid.nl
www.wvzwollezuid.nl

LEDENADMINISTRATIE / CONTRIBUTIE
WZZ lidmaatschap seizoen 2020 is € 7,50
op NL 63 RABO 0160 7747 72 t.n.v. WZZ
Meer info? Mail naar ledenadministratie@
wvzwollezuid.nl
ALGEMEEN BESTUUR WZZ

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

Tijdens de reguliere schoolvakanties is de
WZZ Informatiebalie beperkt geopend.

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:
		

Jurjen Zijlstra
Minne Bouta
Jan Hendriksen
Hannie Loonstra
Dini van der Heem

ERELEDEN/LEDEN VAN VERDIENSTE:
Erevoorzitter:

Aalt Brinkhuis

www.wvzwollezuid.nl
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Een eerbetoon aan één van de bevrijders van Zwolle
Soldaat Alexander Serediak trok op
zaterdag 14 april 1945 samen met zijn
dienstmaten van The Canadian Scottish
Regiment vanaf Wijhe langs de IJssel
richting Zwolle. Op de dag waarop
Zwolle werd bevrijd sneuvelde Alexander Serediak aan de zuidkant van Zwolle; het huidige Zwolle-Zuid. Hij was nog
maar 26 jaar. Zijn ouders Samuel en
Maria Serediak, in het Canadese
Edmonton in de provincie Alberta,
kregen even later het droevige bericht:
Alexander ‘was killed in action’.
Alexander was elektricien en meldde zich
in mei 1944 aan bij het Canadese leger.
In december 1944 kwam hij in Engeland
aan en in februari 1945 ging hij naar het
vasteland van Europa. Daar werd hij op
3 april 1945 ingedeeld bij The Canadian
Scottish Regiment, dat op dat moment
al begonnen was met de bevrijding van
Nederland. Dit Canadese regiment was op
6 juni 1944 met circa tweeduizend man,
samen met de andere geallieerde invasietroepen, op D-Day geland op de stranden van Juno Beach in Normandië. Het
enige doel: Europa bevrijden van de
Duitse bezetter.
Een opmars vanaf Frankrijk - via België,
Zeeuws Vlaanderen en Nijmegen voor het
Rijnland Offensief - naar het Reichswald
in Duitsland. Vervolgens verder naar het
noorden van Nederland richting Overijssel. Op dat moment waren er van deze
eenheid al bijna 350 man gesneuveld.
De opengevallen plekken moesten weer
aangevuld worden met verse troepen.

hun laatste rustplaats vonden. Op dit
Ereveld liggen in totaal 48 soldaten begraven van The Canadian Scottish Regiment,
waaronder Alexander. Op zijn grafsteen
de tekst ‘Dear only son of Samuel
Serediak. He gave his youthful life for
King and Country’.
Bovenstaande informatie over Alexander
Serediak is het resultaat van het onderzoek dat de in Hattem woonachtige Edwin
van der Wolf (70) naar alle 394 gesneuvelde en omgekomen soldaten van The
Canadian Schotish Regiment tijdens de

opmars in NW-Europa heeft uitgevoerd.
Edwin is gefascineerd geraakt door dit
regiment dat zijn geboorteplaats Deventer
en huidige woonplaats Hattem heeft
bevrijd. Hij is sinds negen jaar als vrijwilliger werkzaam bij het informatiecentrum
‘Canadese begraafplaats Holten’. Zijn inzet
om de herinneringen aan de veelal jonge
Canadese mannen, die hun leven hebben
gegeven voor onze vrijheid, levendig te
houden is ook in Canada niet onopgemerkt gebleven. In 2018 werd hem als
eerste Europeaan door het Canadese regiment de Jack Fawcett Award toegekend
voor zijn onderzoek.
Sinds vorig jaar is hij
ook drager van ‘The
Sovereign’s Medal for
Volunteers’. Nog maar
weinig niet-Canadezen
hebben deze laatste onderscheiding ontvangen.

besteed tijdens de viering van 75 jaar
vrijheid aandacht aan deze omgekomen
soldaat. Dit initiatief heeft er aanvankelijk
toe geleid dat op 14 april, tijdens de herdenking van de bevrijding van Zwolle, een
plaquette zou worden onthuld bij het oorlogsmonument aan de Pilotenlaan. Voor
deze plechtigheid zou Patricia Farrus
speciaal uit Canada overkomen. Zij is de
achternicht van Alexander Serediak. Als
gevolg van de coronacrisis is dit eerbetoon
echter uitgesteld tot een later moment.
TEKST

HENNIE VRIELINK

Als eerbetoon aan de
gesneuvelde Alexander
Serediak in Zwolle-Zuid heeft Edwin
van der Wolf contact
gezocht met de gemeente Zwolle, Historisch Centrum Overijssel en de Wijkenvereniging Zwolle-Zuid.
Zijn verzoek luidde:

Zoals vermeld werd Alexander op 3 april
1945 toegevoegd aan The Canadian
Scottish Regiment. Elf dagen later kwam
hij ten zuiden van Zwolle om het leven.
Op dezelfde dag kwam ook nog een
dienstmaat van Alexander Serediak om
het leven. In Voorst, aan de noordkant van
Zwolle, werd Tom Thomas dodelijk
getroffen door een scherf van een Duitse
mortiergranaat. Een onderdeel van het
regiment stak bij Zwolle de IJssel over en
bevrijdde Hattem op 18 april. Daarna
trokken ze door naar het noordoosten via
Hoogezand en leverden ze hevige gevechten met de Duitsers in Wagenborgen nabij
Delfzijl. Vervolgens trok het regiment
door naar Noord-West Duitsland, waarbij
het ook nog eens acht kameraden verloor.
Het lichaam van Alexander werd door de
Canadese begraafeenheid samen met twee
andere gesneuvelden naar Raalte getransporteerd en begraven op de Algemene
Begraafplaats aldaar. Op het oorlogsmonument in Raalte staat ‘3 sold. Canad.
Leger’ gebeiteld. Op 5 februari 1946 werd
hij op de Canadese begraafplaats in
Holten herbegraven, waar ook nog 1355
andere gesneuvelde Canadese militairen

Lid van verdienste:
		

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 27 april
Bezorging (week 21): woensdag 20 mei
Kopij? Mail naar redactie@wvzwollezuid.nl
BEZORGINGVRAGEN
Krant niet ontvangen of een andere opmerking?
Bel met de WZZ Informatiebalie, 038 460 9000 of
mail naar info@wvzwollezuid.nl.
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deskundig || betrokken || betrouwbaar
deskundig
betrouwbaar

www.wvzwollezuid.nl

Veilige, multifunctionele garageboxen
voor uw opslagbehoeften.

Bekijk meer op:

www.loohuisgroep.nl
Bekijk
meer op: www.loohuisgroep.nl
038-4681800
038-4681800
ZWOLLE

Per direct garageboxen te huur op het bedrijventerrein
Marslanden F bij de nieuwe onderneming Garagebox038.
0240446.pdf 1

24/7 TOEGANKELIJK

25-2-2020 9:53:12

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

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

OOK ZIJN WIJ
GESPECIALISEERD IN:
Badkamer renovaties
Medisch Sanitaire aanpassingen
Groen van Prinstererlaan 50, 8014 BD Zwolle
T 06-19808809
WWW.MIDDELVELDINSTALLATIETECHNIEK.NL

170x100 Adv Monuta Zwolle.indd 1

08-10-18 08:52

ONZE MINI BIB
AAN DE SNAVEL

Kortingsbon
Kortingsbon
x

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

Geldig t/m 6 oktober 2019

Tegen
Tegeninlevering
inleveringvan
vandeze
dezebon
bon
ons
onsmeest
meestuitgebreide
uitgebreidewasprogramma
wasprogramma

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

Bas IntensIef
inclusief
inclusief

&&

..

€5
€5 korting
korting
inclusief

&

.

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

Voor al uw
witgoed reparaties

VAN EMEKAMP IS
WEER GEOPEND.

Langstraat 7 - Wijhe
Telefoon 0570 - 52 38 99
WWW.ELEKTROCENTRUM-WIJHE.NL

van € 16,50 voor € 11,50

Lunchen
Vergaderen
Feesten & Partijen

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

vakkundig vervangen
v.a. e 5 ,-

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 64: Taalteam Zuid, een team dat migranten helpt
bij het leren van de Nederlandse taal.

Taalteam Zuid helpt nieuwe inwoners met de
Nederlandse taal
Wie als migrant in Zwolle-Zuid komt
wonen en na de verplichte inburgeringscursus de Nederlandse taal beter wil
leren spreken, heeft geluk. Via het Taalteam Zuid van Travers Welzijn zijn
er wel 25 vrijwilligers beschikbaar die
helpen de taal onder de knie te krijgen.

Rixt Elzinga woont in Zuid en draagt bij
aan de coördinatie van het taalteam. Ze
vertelt dat ze na haar pensioen heel andere
dingen wilde doen dan daarvoor, toen
ze in de hulpverlening zat. Al bracht de
ervaring als hulpverlener haar wel op
ideeën: "Ik heb opvoedcursussen gegeven
aan Turkse en Marokkaanse vrouwen. Zo
kwam ik in aanraking met buitenlandse
mensen. Dat vind ik boeiend. Daarnaast
vind ik dat er te weinig aandacht is voor
vluchtelingen." Vluchtelingen hebben hun
vaderland in de steek moeten laten en met
hun moedertaal kunnen zij zich in Nederland niet redden. Voor het taalteam is
duidelijk: "Taal is de sleutel tot integratie
en verbinding. Daar willen wij de nieuwkomers graag bij helpen."
Elke dinsdagmorgen vergadert het coördinatieteam in de bibliotheek of in de Pol.

Nieuwe aanmeldingen van zowel vrijwilligers als potentiële deelnemers worden
besproken. Er is geen gebrek aan vrijwilligers, maar meer deelnemers zijn van harte
welkom. Om meer deelnemers te werven
heeft het coördinatieteam een compacte
folder laten uitgegeven. Met woorden en
plaatjes staat daar precies op aangegeven
wat een deelnemer kan verwachten. Zo
is er elke donderdagmorgen een taaloefenwerkplaats voor vrouwen in Jongerencentrum Rezet. Met het woordje 'klas'
wordt duidelijk gemaakt dat er les wordt
gegeven. Verder kan er op de dinsdagmorgen aan een spreek- en leesgroep worden
deelgenomen en zijn er taalkoppels. Uiteraard ligt de folder in de bibliotheek. Een
blik op de folderstandaard leert dat de
stapel al geslonken is. "Dat is precies de
bedoeling”, zegt Rixt tevreden.
De hoeveelheid ambitie verschilt per
nieuwe bewoner van Zuid. De één wil zo
snel mogelijk en zo veel mogelijk leren,
een ander is op een gegeven moment blij
dat het niet meer hoeft. Het taalteam
hoopt natuurlijk dat er veel mensen zijn
die veel willen leren en doet er alles aan
om aan te sluiten bij de wens, het niveau

en het tempo van elke deelnemer. Er
is voldoende materiaal beschikbaar en
vrijwilligers kunnen altijd advies vragen
aan Helma. Zij zit ook in het coördinatieteam en heeft jarenlange ervaring met
onderwijs aan anderstaligen.
Ibrahim is student aan Windesheim en
loopt stage bij het coördinatieteam. Vier
jaar geleden kwam hij met een diploma
van een hbo-opleiding in Syrië naar ons
land. Hier moest hij echter opnieuw
beginnen aan een mbo-opleiding, want
‘alles was anders’. Voor het taalteam mag

hij nu een mannengroep opzetten. Die
moet ervoor zorgen dat mannen hun huis
uitkomen. Nu hoopt hij dat veel mannen
de weg naar de vrijwilligers van het
taalteam weten te vinden, om zo hun
kansen op het meedoen in Zwolle-Zuid
te vergroten.
Geïnteresseerde nieuwkomers kunnen
terecht op het spreekuur, elke dinsdag van
10.00 tot 11.00 uur (onder voorbehoud).
Mailen kan ook: taalteamzuid@gmail.com.
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

www.wvzwollezuid.nl

Normaalgesproken vindt u op deze pagina de rubriek ‘Rondje Zuid’, waarin we een
overzicht weergeven van activiteiten in Zwolle-Zuid. Nu niet, want in verband met het
coronavirus zijn vrijwel alle activiteiten afgelast of uitgesteld.

Nieuwe bouwkavels te koop in villawijk De Oude Mars
In het gebied achter zorgboerderij De
Oude Mars, tussen de Wijheseweg en bos
Zandhove, staan nieuwe woningen in
diverse bouwstijlen. Naast traditionele
herenhuizen vind je er niet alleen huizen
in Toscaanse stijl en klassieke notariswoningen, maar ook strak vormgegeven
moderne woningen en huizen die lijken
op een plattelandsschuur. Inmiddels zijn
bijna alle kavels in het eerste deel van
De Oude Mars verkocht en daarom heeft
de gemeente recent 31 nieuwe kavels in de
verkoop gedaan. Kavels van tussen de 710
en 1500 vierkante meter, in prijs variërend van ruim drie tot bijna zes ton.
Onlangs stond hier een huis te koop:
vraagprijs 1,1 miljoen euro.
De Oude Mars is bedoeld voor kopers
in het topsegment van de woningmarkt.
Al in 2004 heeft het gemeentebestuur
besloten deze toplocatie te bestemmen voor
exclusieve woonplekken in een groene en
landschappelijke omgeving. Zwolle wil ook
voor deze huiseigenaren aantrekkelijk
blijven. In 2008 zijn de eerste kavels in de
verkoop gegaan, maar als gevolg van de
economische crisis stagneerde de verkoop.
Inmiddels is de woningmarkt weer aangetrokken en is de gemeente overgegaan
tot uitgifte van nieuwe kavels in de Brinken,
de Houtsingel en de Boswal. Veel nieuwe
kavels liggen tegen de bosrand van landgoed Zandhove. Corriene Hoezen-Bredewout is de verkoopbegeleider van de
gemeente. Zij verwacht veel belangstelling
voor deze woonplekken. “Er hebben zich al

eerder mensen bij mij
gemeld die nauwelijks
konden wachten op deze
nieuwe uitgifte.” Zij erkent
wel dat het wonen op
deze toplocatie niet voor
iedereen is weggelegd:
“Nadat de kavel is gekocht
moet er gebouwd worden.” Op dit moment
wonen er ouderen, jongeren en gezinnen. “Het is
een gemêleerde wijk”,
aldus Corriene.
Als mensen geïnteresseerd zijn in een kavel,
kunnen ze zich bij haar
melden. De kavels worden verkocht door de
gemeente. Er zit geen
ontwikkelaar tussen. Het
koopproces ‘van kavel tot
woonhuis’ verloopt in
negen stappen, waarbij
Corriene de potentiele
kopers persoonlijk begeleidt. Al in een vrij vroeg
stadium kan de ontwerpschets van het huis
worden aangeleverd om achteraf teleurstelling te voorkomen. Hoewel er een grote
architectonische vrijheid is, zijn er wel
bepaalde bouwvoorschriften die worden
getoetst. De huizen moeten bijvoorbeeld
een kap hebben en omdat er geen auto’s aan
de weg mogen worden geparkeerd, dient
iedere woning over minimaal twee

parkeerplaatsen te beschikken. De gemeente wil ook de openbare ruimte in deze wijk
op een kwalitatief hoogwaardige manier
inrichten, passend bij het kwaliteitsniveau
van De Oude Mars.
Op dit moment staan er al bijna dertig
huizen in de villawijk bij het Zandhove Bos.
Er wordt nog gebouwd en dat zal de

komende jaren doorgaan. Deze wijk draagt
bij aan de variatie in Zwolle-Zuid en
versterkt de diversiteit in dit stadsdeel. Of je
nu in een sociale huurwoning woont of in
een droomvilla in De Oude Mars; iedereen
is inwoner van Zwolle-Zuid.
TEKST HENNIE VRIELINK
  FOTO GEMEENTE ZWOLLE

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 17: het Sociaal Wijkteam.

Sociaal Wijkteam: “Zwolle-Zuid is zeker geen
De meer dan dertig medewerkers van het
Sociaal Wijkteam Zuid hebben aan het
begin van het jaar hun vijfjarig bestaan
gevierd met een gezamenlijk ontbijt bij
Urbana. Teammanager Karin Otten vindt
dat haar team de afgelopen vijf jaar veel
bereikt heeft. Vijf jaar geleden moesten
inwoners bij een hulpvraag vaak zoeken
naar het juiste loket bij een van de vele
instellingen. Hulpverleners van verschillende instellingen zijn toen in het Sociaal
Wijkteam ondergebracht en hebben
wijkcentrum De Pol als locatie gekozen;
midden in de wijk. “We zijn veel zichtbaarder geworden en de mensen kunnen
ons snel vinden.” Ook kan er in de volle
breedte hulp geboden worden; dikwijls
pakt het wijkteam de problemen zelf op
en als het ingewikkeld wordt kan er
worden doorverwezen naar specialisten.
Ruben van Dongen is een van de twaalf
jeugd- en gezinswerkers van het wijkteam.
Hij zit wekelijks een dagdeel bij de basisscholen Floris Radewijns, de Ark en de
Ichthus. Zo is hij makkelijk bereikbaar
voor ouders en leerkrachten als er een
probleem met een kind is. “De ouders
weten me te vinden voor bijvoorbeeld

www.wvzwollezuid.nl
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OOK TROUWBLOEMWERK

bloemen en planten gespecialiseerd in afscheidsbloemwerk
Sellekamp 14 |

8014 DR Zwolle | 038 - 457 90 35 | www.swolschbloemenhuys.nl

ZALENCENTRUM
THEATER
GRAND CAFÉ

PROFESSIONEEL
IN GASTVRIJHEID

SNACKBAR

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

Zorg Punt Zuid
van der Heydenstraat 6-3e

WE VERZORGEN OOK MINDFULNESS- EN COMPASSIETRAININGEN > ZIE ONZE WEBSITE VOOR HET AANBOD

TRAINER: E. VAN DER VELDE

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

Lusten en lasten
van landjepik

probleemwijk”
praktische opvoedingsvragen.” Er kwam
een keer een moeder naar hem toe omdat
haar dochter niet goed in haar vel zat.
Ruben is het gesprek aangegaan en kwam
erachter dat het kind gepest werd op
school. Hij heeft de leerkracht erbij
betrokken en die heeft het probleem
bespreekbaar gemaakt in de klas. De
jeugdwerkers houden niet alleen spreekuur bij de scholen in Zuid, maar ook bij
de huisartsen. Als de huisarts wordt
geconfronteerd met bijvoorbeeld gedrags- of gezinsproblemen kan er snel
geschakeld worden. Ruben: “Hoe sneller
en eerder we erbij zijn, hoe beter we
vroegtijdig kunnen helpen en kunnen
voorkomen dat problemen groeien.”
GOEDE SAMENWERKING
Alexander Bijl is psychosociaal hulpverlener op het gebied van armoede en schuldenproblematiek, echtscheidingen, relatieproblemen, overlast in de buurt en
huiselijk geweld. Soms pakt hij de problematiek zelf op en soms moet hij partners
inschakelen, zoals woningbouwcorporaties, de wijkagent of de psychiatrie. Hij
komt bij de mensen thuis. “Omdat we er
vaak vroeg bij zijn hoeven we minder vaak

specialisten in te schakelen en kunnen we
kosten voorkomen.” Als er wel andere
specialisten worden betrokken, blijft het
Sociaal Wijkteam de regie voeren. “Wij
laten het niet los. De hulpverleners
moeten elkaar ondersteunen en versterken. Vroeger kwamen er soms meerdere
begeleiders in een gezin die langs elkaar
heen werkten, wat tot grote verwarring
leidde bij het gezin. Dat gebeurt nu
nauwelijks nog.” Ook kijkt het Sociaal
Wijkteam of de hulpverlening nog wel
effectief is en zo niet, dan wordt er
afgeschakeld. Karin Otten: “We werken
met gemeenschapsgeld en moeten daar
zorgvuldig en effectief mee omgaan.”
GEEN PROBLEEMWIJK
Het Sociaal Wijkteam vindt Zwolle-Zuid
geen probleemwijk. “Het gaat goed in
Zuid.” Natuurlijk zijn er problemen in
bepaalde wijken. Ook is Zwolle-Zuid aan
het vergrijzen. Wel is er vaak verborgen
problematiek ‘achter de voordeur’. Karin:
“Mensen willen hun vuile was niet buiten
hangen, maar anderzijds zijn er veel
inwoners die elkaar willen helpen.”
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.
Hoe dieper de tuin, des te meer wooncomfort. Dus waren wij bij de aankoop
van onze Zuid-woning wel in onze
nopjes dat een strook gemeentegrond
achter onze nog schuttingloze tuin
volgens de verkoper min of meer ook
bij ons nieuw aangekochte perceel
hoorde. Ha, in plaats van acht meter
diep tellen we er gemakshalve gewoon
twee bij op. Tien rekent wel zo lekker.
En ja, de mens is praktisch. Dus na een
jaartje aankijken toch maar eens een
paar palen in de grond geboord en ze
via gaashekwerk aan elkaar verbonden,
in lijn met de buren. En met als argument dat onze kleuters en hond niet
weg konden lopen. Landjepik op
kleine schaal, maar in de wetenschap
dat de gemeente met circa vijf meter
nog genoeg struweel overhield.
Maar ondanks het gratis vruchtgebruik
hebben de twintig vierkante meters me

Zuidkristalliseren

nooit de bodemvruchten gegeven die
de rest van de tuin wel opleverde.
Niks groeit lekker door. Een soort
boetedoening wellicht, maar verklaarbaar door de overhangende bomen die
ons vanuit het parkje waarschuwend
overschaduwen. Iets permanents
bouwen? Ik zou niet durven.
Nu, bijna twintig jaar later, is de situatie plots weer actueel. Buren van
verderop krijgen bij een aanvraag - te
goeder trouw - tot een bouwvergunning voor een schuurtje het deksel op
de neus. Ach, natuurlijk ben ik graag
bereid om uit noaberschap een verzoek
tot verjaring mede te ondertekenen.
Maar wat mij betreft, haal ik mijn hek
uit de grond van mijn hart weer weg.
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D E F I E T S E N S P E C I A A L Z A A K VA N Z W O L L E - Z U I D E N O M S T R E K E N !
- Tenten - Statafels - Glaswerk - Stoelen -

- Tenten
- Statafels
- Glaswerk
- Stoelen
- meer ....
- Tenten
- Statafels
-- BBQ’s
Glaswerk
- Stoelen
- - en
- Springkussens
- Tapinstallaties
- Springkussens
- BBQ’s
- Tapinstallaties
- en
meer
.... ....
- Springkussens
- BBQ’s
- Tapinstallaties
- en
meer

PARTYVERHUURZWOLLE.NL

PARTYVERHUURZWOLLE.NL
PARTYVERHUURZWOLLE.NL
Vertouwd onderhoud bij
Autovakmeester Dingerink
Altijd vertrouwd onderhoud:

• 24 Maanden garantie op onderdelen en reparaties
• Onderhoud, reparatie en APK van alle merken
• Uitsluitend gebruik van A-merkonderdelen
• Onderhoud met behoud van fabrieksgarantie
• Goed opgeleide en servicegerichte technici
• Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding

NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN
ONDERDELEN & ACCESSOIRES

assortiment nieuwe en gebruikte
stadsfietsen, elektrische fietsen en
kinderfietsen en ervaar onze kennis,

SERVICE & TECHNIEK

service en klantvriendelijkheid!

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

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

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

autovakmeesterdingerink

DINGERINK

Bezoek onze winkel met een ruim

IJsselcentraleweg 1, Zwolle,
038 - 465 09 44
www.autovakmeester.nl

OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 - 18.00 uur

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

De wijkteams van Icare
leveren dag en nacht,
altijd en overal zorg

J

van Dijk
Meubelen

• Diverse houtsoorten

AL MEER DAN
30 JAAR UW
SFEERMAKER
IN HUIS

• 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

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

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

Uit liefde voor mensen,
dat is Icare.

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

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

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

www.wvzwollezuid.nl
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Juf Terry en juf Antoinette van De Wingerd al
40 jaar in het onderwijs
Op basisschool De Wingerd in Gerenlanden was het op vrijdag 13 maart feest.
Juf Antoinette Klunhaar van kleuterklas
1-2A en juf Terrry Bolink van groep 4
vierden hun 40-jarig jubileum in het
onderwijs. Gedurende de meeste jaren
van dat jubileum doceerden de twee
op De Wingerd. “Samen hebben ze in al
die jaren aan meer dan 1800 kinderen
les gegeven”, had collega-juf Liliane
uitgerekend. Beide jubilarissen werden
om half negen buiten opgewacht door
de schoolkinderen en door een haag van
vlaggetjes en versieringen naar binnen
geleid.
In de hal stonden op het podium twee
versierde stoelen met slingers, waarop
beide leerkrachten plaats moesten nemen.
Het podium was mooi versierd met meerdere verkeersborden met ‘40’ erop. Alle
kinderen zaten op de grond met hun meesters en juffen om hen heen. De kleuters
vooraan, de oudere kinderen meer naar
achteren. De jongsten zongen een speciaal
jubileumlied voor juf Antoinette: “Juf
Antoinetje, het is feest vandaag. Op deze
dag verwennen we je graag. Ga er maar
voor zitten. Het wordt een mooie dag.
En we zien een mooie stralende glimlach.”
Ook hadden de kleuters een cadeau
gekocht voor hun juf; een mooie grote

tuinstoel. Antoinette bedankte de kindjes:
“Dat komt goed uit, want dit weekend
wordt het mooi weer en kan ik deze nieuwe
stoel mooi gebruiken. Daar ben ik blij mee
en na een lange werkdag kan ik uitrusten in
jullie stoel.” Ze kreeg ook nog een mooie
glazen pot met een kaars erin, omringd
door gekleurde kinderhandjes.
FEESTLIED
Juf Terry werd niet toegezongen door groep
4, maar de kinderen hadden een ‘juf Terry
ABC’ voorbereid. Alle letters van het
alfabet kwamen aan de beurt en elk kind
nam een letter voor zijn rekening. “De D is
van dropjes, die lust je graag. De G is van
grijze haren, die heb je nog niet. Want; je
hebt nog veel pit. De P is van pauw, zo trots
zijn we op jou!” Het complete alfabet kan
worden opgevraagd bij juf Julia. Juf Terry
was blij met het ABC: “Wat een complimenten. Als ik me ’s ochtends een keer rot
voel, ga ik het alfabet lezen en dan word ik
weer blij.” Van de kinderen kreeg ze een
prachtige halsketting en van haar eigen
groep een zelfgemaakte kalender. Aan het
eind van de bijeenkomst in de hal zong de
hele school nog een feestlied op de melodie
van Twee emmertjes water halen: “40 jaar,
jaar, jaar staan ze nu al voor ons klaar en
met heel veel gein lopen zij over het plein
met een grote lach pief paf.” Beide juffen

bedankten alle kinderen: “Omdat we
samen ons feestje vieren waren er wat meer
centjes en daarom hebben we wat voor
jullie geregeld. Vandaag komt kindergoochelaar Jan naar onze school, die voor de
middag een voorstelling zal geven aan

de onderbouw en daarna aan de oudere
kinderen.” Met gejuich gingen de kinderen
daarna met hun juf of meester naar de
eigen klas.
TEKST EN FOTO

HENNIE VRIELINK

GEZICHT ACHTER DE ADVERTEERDER

Garagebox 038 biedt ruimte op De Marslanden
Als schildersbedrijf kun je moeilijk je
hele voorraad verf, kit en andere materialen meenemen in je bedrijfswagen.
En waar laat je als horeca-ondernemer in
de winter je terrasschermen of parasols
op een beschutte plek? Garagebox 038
heeft de antwoorden.
Jan van ’t Ende, eigenaar van Garagebox
038, noemt deze voorbeelden terwijl we
een blik werpen op de hagelwitte boxen.
“Hoewel het overgrote deel van mijn huurders ondernemers zijn, kunnen ook particulieren bij mij een box huren voor al dan
niet tijdelijke opslag.” Aan de Graham Bellstraat, op industrieterrein De Marslanden,
staan in totaal bijna 100 garageboxen,
verdeeld over de begane grond en de eerste
verdieping. “In de tweede helft van dit jaar
komen er nog zo’n 20 bij”, vertelt hij trots.
“Eigenlijk met alles waar je zelf geen plek
voor hebt, kun je hier terecht.”
Het complex Garagebox 038 oogt fris en
opgeruimd. Een zwart hek met een toegangspoort, te bedienen met een telefoonnummer. Geen gestapelde containers, maar
onderhoudsvrije boxen met betonnen
muren en een metalen kanteldeur. Heldere
verlichting. Asfalt maakt de toegang tot de
boxen hobbelvrij. De eerste verdieping,
compleet met binnenstraat, is te bereiken
met een ruime goederenlift. Praktische
handkarren staan klaar om een handje
te helpen en op strategische plekken zijn
camera’s opgehangen voor de veiligheid.

bieke meters inhoud. Zzp’ers, kleine bedrijven, maar ook horeca-ondernemers hebben hier hun voorraden en omdat iedereen
24/7 toegang heeft, kunnen zij op elk moment van de dag of week bij hun spullen.”

“Autostalling, kleinere boten, inboedel die
tijdelijk moet worden opgeslagen... Voor
ieder wat wils en op maat”, zegt Jan van
´t Ende, terwijl hij op de verschillende
formaten boxen wijst. “Variabele lengte,
dus met verschillend vloeroppervlak en ku-

Elke box is voorzien van licht en heeft een
eigen stroommeter. Iedere huurder tekent
een contract waarin staat wat in ieder geval
niet in de boxen mag worden bewaard
of mag plaatsvinden. “Omdat ik als ondernemer uiteindelijk verantwoordelijk ben,

GARAGEBOX038 | Graham Bellstraat 47-01 | 8013 PL Zwolle | www.garagebox038.nl | info@garagebox038.nl
kan ik aan het stroomverbruik zien of er
bijvoorbeeld geen zaken gebeuren die het
daglicht niet kunnen verdragen.”
Duurzaam ondernemen is geen punt. Op
de daken liggen zonnepanelen die voor de
energievoorziening zorgen.
Ooit begonnen met de verhuur van garageboxen aan de Nieuwe Deventerweg, de plek
die nu wordt opgevuld met 14 nieuwbouwwoningen. Veroudering van de bebouwing
en het gebrek aan uitbreidingsmogelijk-

heden deden Jan van ’t Ende in 2018 besluiten de stap naar de huidige plek te maken.
Aan de bereikbaarheid hoeft het niet te
liggen. Naar het bewoonde deel van
Zwolle-Zuid is het twee kilometer en naar
het centrum vijf. De gemeente Zwolle heeft
flink geïnvesteerd in goede wegen en
verlichting in het uiterste puntje van De
Marslanden.
TEKST EN FOTO ARIE DONDERS
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KOOPAVOND
Vrijdag tot 21.00 uur

SamenOuderen biedt Kletslijn voor
Zwolse ouderen tijdens coronacrisis
Vanaf vorige maand kunnen Zwolse ouderen, die door de coronacrisis weinig tot geen contact hebben met de
buitenwereld, terecht bij de SamenOuderen Kletslijn. Ouderen kunnen de lijn bellen wanneer ze hun verhaal
kwijt willen of omdat ze behoefte hebben aan een gezellig praatje. Even de stem horen van een ander geeft
ouderen vaak alweer voldoende plezier om de dag door te komen.

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
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m

k
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book
Like ons op Facebook

Als een bezoekje van de familie of van de hulp er niet in zit, dan wordt
het wel heel erg stil in huis. In tijden van onzekerheid komt eenzaamheid
vaak harder binnen. Daarom is het goed om op een verantwoorde manier
met elkaar in contact te blijven.
BEREIKBAARHEID SAMENOUDEREN KLETSLIJN
De kletslijn is te bereiken op 088-2011250 van maandag t/m vrijdag van
09.00 - 17.00 uur. Vrijwillige kletsmajoors zitten voor de ouderen klaar met
een luisterend oor of juist voor een gezellig praatje.
IN ZWOLLE REGELEN WE HET SAMEN
Zwolle is een stad waar we voor elkaar zorgen. Samenwerken zit in ons
DNA. Ook in tijden van crisis weten we elkaar te vinden. Initiatiefnemer
WijZ Welzijn slaat samen met Rotaract Club Zwolle, SamenZwolle en
Ontwerpstudio Beeldprikkels de handen ineen om met het oprichten van
de kletslijn in deze lastige periode klaar te staan voor Zwolse ouderen.
BEWEGING SAMENOUDEREN
SamenOuderen is een initiatief van WijZ Welzijn, SamenZwolle en diverse
(zorg)partners om Zwolse ouderen een mooie daginvulling te geven.
Bekijk het complete aanbod op www.samenzwolle.nl/samenouderen.

Club Zwolle

KIJK OOK EENS OP

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

Hasselt
Zwolle-Zuid

Forelkolk

Zwolle-Zuid

Pijmanstraat

Stadshagen

De Wade

Hattem

Kerkstraat

AA-landen
ALTIJD WELKOM, MET OF ZONDER AFSPRAAK.
ONLINE AFSPRAAK MAKEN?AMIKAPPERS.NL/ZWOLLE-ZUID
AMIKAPPERS.NL/AALANDEN

ALTIJD WELKOM, MET OF ZONDER AFSPRAAK.

Markt

Dobbe

bakkerij@wimblom.nl

www.wvzwollezuid.nl

WIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid

PAGINA 11 - APRIL 2020

Inbouwen?
Doen
Inbouwen?
Doen
we!
Inbouwen?
Doen
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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,-

369,-

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.

Breien voor
goede doel
Veel mensen zitten thuis en willen graag
iets voor een ander doen. Daarom roept
Travers Welzijn alle Zwollenaren die iets
moois kunnen breien op om aan de slag te
gaan voor het goede doel.
“Het begon als een ‘breicafé’ voor ouderen,
maar dat kunnen we nu helaas niet realiseren in verband met het coronavirus”, vertelt
buurtwerker Jolanda Kok van Travers Welzijn. Van daaruit ontstond het idee om mensen
vanuit huis te laten breien. De breistukjes gaan eind december mee in de kerstpakkettenactie van Stichting KerstZwolle.

Expert Witgoed
Expert Witgoed

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

Ook voor reparaties van TV - Audio - Video

www.expert.nl

DE PLEK VOOR
JOUW FEESTJE!

STEENTJE BIJDRAGEN
Iedereen kan op zijn of haar manier een
steentje bijdragen in deze periode. Ook als
je tot de risicogroep behoort en aan huis
gekluisterd zit. Dat betekent niet dat alleen ouderen mee kunnen doen. “Iedereen die van een bolletje wol een
warme sjaal, muts of paar wanten kan maken, kan mee doen!” aldus Kok.

- perfect voor grote groepen

INLEVEREN
De breistukjes kunnen later worden ingeleverd bij elke locatie van Travers Welzijn. Op dit moment zijn de locaties
nog gesloten voor bezoekers. Houd daarom de Facebookpagina van Travers Welzijn Zwolle Midden in de gaten
voor meer informatie. Vragen? Dan kun je contact opnemen met Jolanda Kok via j.kok@travers.nl.

- parkeren voor de deur

- uitgebreide keuze eten,
drinken en ijs

- in overleg is alles mogelijk
- wij ruimen de rommel op

SUD

MANNENMODE

Thuisgekleed.nl

Zorg, persoonlijk & service

SUD MODE | Winkelcentrum
Zwolle
Zuid
ervaar
het gemak!
SUD
Zuid || T.
T. 038
038466
46692
9277
77||E.
E.info@sudmode.nl
info@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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Christy beheert de weggeefhoek van Zwolle-Zuid
Ver vóór de Japanse Marie Kondo in het
nieuws kwam met haar opruimtips, had
Christy Kambeel al haar eigen manier
bedacht om op te ruimen en anderen
daarmee een plezier te doen. In navolging van de weggeefhoek op Facebook
voor heel Zwolle, introduceerde zij
de weggeefhoek voor Zwolle-Zuid. Ze
onderhoudt die pagina nu al een jaar of
zeven.
Christy woont in een niet zo grote
woning aan één van de Mates, samen met
echtgenoot, zoon, pleegkind, een studente uit Amerika én twee honden. Net als
iedereen heeft ze de ervaring dat kinderen uit de kleren groeien en te groot worden voor de autootjes of de poppen waar
ze eerst zo leuk mee speelden. Ook weet
ze van de hobby, waar je enthousiast aan
begint, maar toch te weinig tijd voor hebt.
Bij het schoonmaken zie je het verjaardagscadeautje, dat na drie jaar nog steeds
ongebruikt in de kast staat. Christy: “Mijn
methode is opruimen en weggeven. Daar
houd ik van. Via de weggeefhoek op
Facebook krijgen heel veel spullen een
nieuwe bestemming.”
Als ik bij Christy aan de keukentafel zit,
wordt er aangebeld. Ze zegt: “Ik had iets
op de weggeefhoek gezet, dat wordt nu
gehaald.” De mevrouw is op de fiets, doet
de aanwinsten in haar fietstas en is zo weer
verdwenen. Christy: “Daarom is de hoek
alleen voor Zuid. Lekker dichtbij je spulletjes halen.”
Op de vraag of het haar niet aan het hart
gaat dat ze leuke spullen weggeeft, zegt
ze: “Soms doet het wel een beetje pijn,

maar ik vind het toch vooral fijn dat het
weer gebruikt wordt.” Ooit was ze bijvoorbeeld begonnen met schilderen, maar nu
komt het er toch minder van: “Ik ben
blij dat een ander de verf nu gebruikt. Bij
mij zouden de tubes maar liggen en
uitdrogen.” Omgekeerd heeft ze ook al
veel plezier van de weggeefhoek gehad. Ze
wijst naar een aanwinst waar ze heel erg
blij mee is, de tuinstoelen en de tafel achter het huis.
Het gezin Kambeel heeft twee kinderen opgevangen, die via pleegzorg bij
hen geplaatst werden. Christy: “In zo’n
crisissituatie heb je ineens bedden, kleding en speelgoed nodig. Dankzij de weggeefhoek, waar je in zo’n noodsituatie ook
een oproepje kunt doen, hadden wij de
spullen snel bij elkaar.” En Christy zou
Christy niet zijn als ze na vertrek van
de kinderen de spullen niet had doorgegeven.
Als enthousiaste mensen zich nu
willen aanmelden op de weggeefhoek,
waar moeten ze dan rekening mee
houden? Christy: “Zet geen foto’s op de
hoek waar ook kinderen of mensen op
staan. Verder zal iemand die zich met een
commercieel of ander doel meldt, daar
snel op aangesproken worden. Het is niet
de bedoeling om spullen die je krijgt weer
te verkopen of om geld te vragen voor de
spullen die je aanbiedt. Verder moet je
ook niet denken dat jij, omdat je als eerste reageert, het product mag ophalen.
Degene die de spulletjes weggeeft, beslist
zelf aan wie.”
TEKST EN FOTO

INA HUISMAN

SAGEN VAN ZUID
Groenewegpad dankt naam aan eerste vrouwelijke
Tweede Kamerlid: van lerares tot politica
Sinds vorig jaar heeft het Ittersumerpark een nieuwe straatnaam. Het
wandelpad tussen het Klompépad en het
Dreespad heet nu Groenewegpad.
Burgermeester en Wethouders van
Zwolle geven hiermee gehoor aan het
verzoek van de PvdA om Suze Groene-

weg, die in 1919 als eerste vrouw in de
Tweede Kamer werd gekozen, een plaats
te geven in het Zwolse stratenboek.
Susanna (Suze) Groeneweg werd op
4 maart 1875 geboren in Strijensas in de
Hoekse Waard en groeide op in een

eenvoudig gezin met vijf kinderen. Vooral
door de inspanningen van haar moeder
Emmigje de Ruiter mocht Suze in 1889
naar de Rijksnormaalschool in Numansdorp om te leren voor onderwijzeres.
Zij studeerde in 1893 af en was vervolgens
onderwijzeres in verschillende plaatsen.
SDAP
Als lerares kreeg zij veelvuldig te maken
met de gevolgen van armoede en drankmisbruik in sociaal zwakke gezinnen.
Susanna trok zich dat erg aan. In 1903
werd zij daarom lid van de SDAP. In datzelfde jaar verhuisde ze naar Rotterdam en
trad ze toe tot het plaatselijk bestuur. In
1914 klom zij op tot hoofdbestuurslid van
de partij: een functie die zij tot 1936
behield. Na jaren van kiesrechtstrijd werd
in 1917 een grondwetswijziging doorgevoerd. Daarbij kregen mannen algemeen
kiesrecht, vrouwen passief kiesrecht.
Vrouwen mochten dus zelf geen stem
uitbrengen.
Toen op 3 juli 1918 de eerste verkiezingen
onder het nieuwe systeem werden gehouden, werd Suze kandidaat gesteld en als
eerste vrouw in de Tweede Kamer gekozen. Zij bleef kamerlid tot 1936. De
intrede van Suze Groeneweg op het
Binnenhof verliep niet geruisloos.
Zo moesten er bijvoorbeeld in het gebouw

van de Kamer aanpassingen worden
gedaan: denk aan een eigen toilet voor
mevrouw. De gang die erheen leidde werd
al snel het Groenewegje genoemd. Dat
was een nogal platte grap, want het
Groenewegje in Den Haag was in die tijd
vooral bekend als een straat van kroegen
en bordelen.
KAMERLID
Suze was als kamerlid van vele markten
thuis, maar haar belangstelling ging vooral uit naar onderwijs, moederschapszorg,
vrouwenrechten en drankbestrijding.
Vanaf 1919 combineerde zij haar werk in
de Kamer met het lidmaatschap van de
Provinciale Staten van Zuid-Holland en
de gemeenteraad van Rotterdam. Suze
Groeneweg stond bekend als feministe,
maar was een tegenstandster van aparte
vrouwenorganisaties. Zij wilde werken op
voet van gelijkheid met de mannen en zag
geen meerwaarde in het met vrouwen
groepsgewijs afzetten tegen mannen en
hun organisaties. In 1936 werd Suze ziek,
waardoor ze in ’37 de politiek verliet.
Op 19 oktober 1940 stierf zij in haar
buitenhuisje in Barendrecht op 65-jarige
leeftijd.
TEKST   GIRBE BUIST
  FOTO   HENK VALKENIER
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De kringloop van het voedsel begint net
buiten de keuken
Sinds kort maakt Lumen Hotel & Events
Zwolle compost van groente- en fruitafval uit de eigen keuken. Uit Zwolle-Zuid
is er al belangstelling van tuindersverenigingen en wijkboerderijen om die af te
nemen. Om de bodemvruchtbaarheid op
peil te houden is het in de land- en tuinbouw nodig om compost te gebruiken.
Via internet is dat probleemloos te bestellen. Maar hoe leuk is het als je je compost
uit de buurt kunt halen en kunt vertellen
dat het van een Zwols hotel komt?
Ook in hotels is duurzaamheid inmiddels
een belangrijk onderwerp. Daarom zijn de
medewerkers van Lumen Hotel & Events
en het Bluefinger Restaurant gekomen met
het initiatief van Lumen Saves the Planet.
Gerika en Wendy werken in het hotel en
vertellen er graag wat over. Gerika: "Met dit
initiatief onderzoeken we hoe we als bedrijf
maatschappelijk verantwoord kunnen
ondernemen en groener kunnen werken.
De medewerkers in de keuken kaartten het
onderwerp van het keukenafval aan." Daar
begint het, net als thuis, met een doordachte inkoop en bereiding van voedingsmiddelen. Gerika: "Bij evenementen weten we
precies hoeveel mensen er komen en
kunnen we goed inschatten wat er nodig is.
In het restaurant is dat moeilijker te voorzien, maar de chef is er behoorlijk bedreven

in." Eerder gingen er wel eens etensresten
en oud brood naar dierenweides of boerderijen, maar dat mag niet meer.
Wendy vertelt hoe de situatie tot voor kort
was: "Er stonden een paar containers achter
het hotel voor het keukenafval. Die werden
gehuurd en op hun tijd geleegd door
Remondis, een afvalverwerkingsbedrijf. De
inhoud ging naar een vergistingsinstallatie,
die er bio-gas van maakt. Juist toen het
keukenafval op de groene agenda van het
hotel was gezet, kwam er een vertegenwoordiger van Ecocreation langs. Hij legde
de werking van de composteermachine uit
en overtuigde ons van de voordelen."
INVESTERING
Nu staat er een flinke composteermachine
achter de keuken, waar de biologisch
afbreekbare zakken met aardappel- en
sinaasappelschillen, eierschalen en het
groenteafval ingaan. Wendy: "Voedsel dat
al gekookt of gebakken is mag er trouwens
niet in." De machine maalt en verwarmt de
inhoud van de tank, waardoor het vocht
aan de mix wordt onttrokken. Vervolgens
zetten de bacteriën al het groenafval in
24 uur om tot droge compost dat nog maar
15 procent van het oorspronkelijke volume
heeft. De aanschaf is niet goedkoop, maar
in 2 tot 5 jaar tijd zou de machine zich terug

kunnen verdienen door de besparing op de
huur van de containers en de kosten van
lediging.

kalk kunnen ze het dan gebruiken voor
bijvoorbeeld tuinen waarin groente en fruit
verbouwd wordt. Een lokaal initiatief van
het Lumen Hotel & Events, waarmee deze
korte kringloop van het voedsel (bijna)
wordt gesloten. Voor meer informatie kun
je contact opnemen via 088-1471471.

Als de machine geleegd moet worden gaat
er een lichtje branden. De compost wordt
eruit geschept en in zakken gedaan.
Binnenkort is het zover dat de afnemers
het kunnen afhalen. Na toevoeging van TEKST EN FOTO

INA HUISMAN

Hulp bij belastingaangifte in Stadkamer Zuid
Maart en april zijn voor veel mensen
de maanden waarin ze hun belastingaangifteformulier moeten invullen.
Voor sommigen valt dat niet mee. Hans
Touwen en Gerrit Jellema beantwoordden dinsdagmiddag 3 maart, in een door
een kleurrijk kamerscherm afgescheiden hoekje van de Stadkamer Zuid,
vragen van met name oudere wijkbewoners over hun belastingaangifte 2019.
Hans Touwen (72) is voorzitter van de
Seniorenraad Zwolle en de Protestant
Christelijke Ouderenbond Zwolle en heeft

voor zijn pensionering jarenlang bij de
belastingdienst gewerkt. Gerrit Jellema
(74) helpt ook al meer dan twintig jaar
belastingplichtigen bij het invullen van
hun aangifte en heeft zelfs ongeveer
honderd klanten die hij jaarlijks thuis
bezoekt. In de maanden maart en april
hebben beide heren geen tijd voor andere
activiteiten.
Volgens beide vrijwilligers hebben ouderen met een AOW en klein pensioentje
vaak moeite met hun belastingaangifte.
Velen hebben inmiddels wel een com-

puter, maar zijn niet gewend digitale
formulieren in te vullen en informatie te
zoeken op de website van de belastingdienst. “Soms komen ze dan met paniekvragen bij ons.” Vragen over hun hypotheeklening, giften, schenkingen aan
kinderen en aftrek van ziektekosten
komen vaak voor. Het verrast ze soms
dat de kosten voor aanschaf van een
gehoorapparaat niet aftrekbaar zijn, maar
het onderhoud en de batterijen wel. Ook
de huur- en zorgtoeslagen leiden dikwijls
tot vragen. Bij overlijden ontvangt de
achterblijvende partner ‘een pak papier’

dat ingevuld moet worden. Daarmee
weten ze zich vaak geen raad.
Vroeger konden mensen naar het
belastingkantoor en werden daar geholpen met het invullen van de aangifte.
“Mensen kwamen met een tas vol papieren, een thermoskan koffie en boterhamtrommeltje naar de belastingdienst en
wachtten net zo lang totdat ze aan de
beurt waren.” Door bezuinigingen is deze
service afgeschaft en kregen ouderenbonden subsidie om ouderen te ondersteunen
bij hun belastingaangifte. Drie jaar
geleden is deze subsidie overgeheveld
naar de bibliotheken omdat daar computers stonden, waarmee mensen hun
aangifte konden invullen. Volgens beide
vrijwilligers werkte dit niet en daarom
heeft de Stadkamer Zwolle aan de Protestant Christelijke Ouderenbond en
Katholieke Bond voor Ouderen gevraagd
in maart in elk van de vestigingen van de
Stadkamer een middag lang oudere wijkbewoners voorlichting te geven over hun
belastingaangifte.
Er wordt niet massaal gebruik gemaakt
van deze gratis dienstverlening, maar een
aantal ouderen uit de wijk is erg geholpen
met de steun die ze ontvingen. Ondanks
dat we in het digitale tijdperk leven zijn
er nog steeds wijkbewoners die het veel
prettiger vinden tegenover een echt mens
te zitten, waaraan ze hun vragen kunnen
stellen, in plaats van te moeten kijken
naar een beeldscherm en bang zijn een
verkeerd vinkje aan te tikken. Ze vinden
belastingzaken vaak ingewikkeld en
hebben moeite met interactieve digitale
communicatie of de belastingtelefoon. En
volgens beide vrijwilligers geldt dit niet
alleen voor ouderen.
TEKST EN FOTO

HENNIE VRIELINK
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Gevolgen van de Coronacrisis voor ZZUit
Vanwege het Coronavirus is ook ZZUit genoodzaakt
voorstellingen te cancelen.
Communicatie over gereserveerde kaarten verloopt via de
Zwolse Theaters.
ZZUit zal de landelijke richtlijnen volgen.
Voor actuele informatie zie www.zzuit.nl
Ondertussen werken we aan het programma voor het
volgende culturele jaar.
We hopen dat u dan kunt genieten van een aantal nieuwe én
een aantal van de gecancelde voorstellingen.

Kleine Veerweg 9
8017 BP Zwolle
038 460 27 98

Ruime
keuze
Ruime
keuze
Ruime keuze
geboorteen
geboorteen
geboorte- en
trouwkaarten
trouwkaarten
trouwkaarten

WWW.DEHUPPE.NL

Zwolle

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

Heb je lentekriebels, groene vingers en wil je milieuvriendelijk tuinieren? Wil je meer kleur en groen in de
straat en je buren ontmoeten? Hoe krijg je de kinderen
aan het buitenspelen? Is jouw tuin niet aantrekkelijk
voor insecten en vogels? Deze pagina staat vol tips en
inspiratie voor het buitengeluk van iedereen.

Inlijsten van borduurwerken en foto
Wij zijn verhuisd naar nr 45a
(naast Primera)
Langstraat 45A, Wijhe • Tel. 0570-522108

..Zonnen zonder afspraak
drankje
.Gratis
hygiëne
..Uitmuntende
Ruime cabines
personeel
..Opgeleid
Banken voorzien van Aquanevel
en Airco
.Aromatherapie
parkeren voor de deur
.Gratis
7 dagen per week geopend
Zwolle

Hogenkampsweg 31 | Van der Capellenstraat 276
ma-vrij 09.00- 22.00 za 10.00 - 20.00 zo 11.00 - 19.00
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‘Uit je bol gaan’ in de bieb van Zuid
Elke dinsdagmiddag in de even weken
zitten een aantal dames aan de leestafel in de bibliotheek van Zwolle-Zuid.
Aan deze tafel worden normaal kranten en tijdschriften gelezen, maar op
de betreffende dinsdagmiddagen ligt
de tafel vol met garen, knotten wol,
doosjes met breinaalden, haakpennen,
kleedjes en voorbeeldpatronen. Een
vast groepje van ongeveer acht vrouwen komt dan bij elkaar om te handwerken onder leiding van Stadkamer
Zuid-vrijwilligster Dorry de Brouwer.

gezellig te kletsen’.
Handwerken is voor hen
ontspannend. Eén van de
dames heeft zich toegelegd
op het maken van babydekentjes voor te vroeg
geboren kindjes die geen
overlevingskans hebben.
Ze schenkt deze dekentjes
aan het ziekenhuis, waarmee de ouders hun overleden kindje kunnen
omwikkelen.

“Vorig jaar hebben ze me gevraagd dit
groepje te begeleiden, omdat ik kan
haken, breien en borduren”, zo vertelt
Dorry. Volgens de fanatieke handwerkster wordt er het meeste gehaakt. Maar,
zegt ze lachend: “Kousen stoppen mag
ook.” Het is wel de vraag hoeveel inwoners van Zwolle-Zuid deze vaardigheid
nog beheersen en in de praktijk toepassen,
maar Dorry wil het je graag leren.

NOODZAKELIJK
Vroeger waren oma’s hele
wintermaanden bezig met
het breien van sokken en
handschoenen voor hun
kleinkinderen. Moeders
kochten stoffen op de
markt en maakten zelf de
kleding voor hun gezin.
Inmiddels zijn de meeste
stoffenzaken verdwenen.
Tegenwoordig kun je kleding beter kopen in de
winkel. “Je kunt het goedkoper kopen dan zelf
maken”, aldus een van de dames. Vroeger
was handwerken noodzakelijk, maar
tegenwoordig is het een hobby. “Je moet
er lol in hebben.” Elke veertien dagen

De meeste dames van het handwerkgroepje komen uit Zuid, maar er komt
ook iemand uit Herfte, want ‘daar hebben
ze niet zoiets’. De handwerkdames helpen
elkaar, geven elkaar tips en doen elkaar
ideeën aan de hand. Dorry neemt soms
eigen werk mee ter inspiratie. Uiteraard
komen ze ook bij elkaar om ‘samen

komt het handwerkclubje bijeen in de
Stadkamer Zuid en er is nog zat plek aan
de leestafel voor meer mensen. Krantenen tijdschriftenlezers? Die moeten op

zulke middagen even een ander plekje in
de bieb zoeken.
TEKST EN FOTO

HENNIE VRIELINK

Wilt u meer kleur en groen in de straat?
Dat kan met bijvoorbeeld een boom- of geveltuintje. Veel bewoners, maar ook
scholen hebben hun buurt al mooier gemaakt met deze groene en kleurige
minituintjes.
BOOMTUIN
Een boomtuin is een tuintje in het stukje
grond aan de voet van een boom. U kunt
deze stukjes grond in uw straat naar eigen
inzicht opvrolijken, bijvoorbeeld door hier
bloemen te planten. U hoeft dit niet van
tevoren te melden bij de gemeente Zwolle.
De boomtuintjes moet u wel zelf onderhouden. www.zwolle.nl/boomtuintje
GEVELTUIN
Lang niet iedereen heeft een voortuin. En
op sommige plekken in de wijk is (bijna)
geen ruimte om bomen of ander groen
te planten. Toch kunt u ook zelf uw straat
groener maken met een eigen geveltuin.
Een mooie klimop die tegen de gevel
groeit is al een voorbeeld van een geveltuin, maar u kunt ook denken aan een
bloemperkje in een klein strookje grond
langs de gevel van uw woning.
Wilt u ook een geveltuintje aanleggen?
Daarvoor is wel goedkeuring van de
gemeente Zwolle nodig. Neem hiervoor
contact op met de wijkbeheerder via
www.zwolle.nl/meldingen of bel 14038.
Kijk voor de contactgegevens naar
www.zwolle.nl/geveltuintje
INSPIRATIE
Op www.zwolle.nl/doemee vindt u voorbeelden van boom- en geveltuinen, ook
bij u in de wijk.
Heeft u een boom- of geveltuintje aangelegd? Laat anderen meegenieten en
enthousiast worden en deel uw foto’s op
Twitter, Instagram of Facebook en tag de
gemeente Zwolle.

PAGINA 16 - APRIL 2020

WIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid

www.wvzwollezuid.nl

ZWOLLE-ZUID: TOEN EN NU
TOEN

Zwolle-Zuid is in pakweg 35 jaar sterk
veranderd. De locaties van historische
kiekjes in Zuid hebben wij weer
opgezocht en opnieuw gefotografeerd
om vast te stellen hoe de gefotografeerde plekken in de tussentijd zijn
veranderd. Onze bevindingen bespreken we in de rubriek Zwolle-Zuid Toen
en Nu. In editie 10 behandelen we de
Schelleschool.
Deze voormalige lagere school aan de
Bosweg is in 1861 gebouwd en heeft tot
1980 als school gefunctioneerd. De
school was heel belangrijk voor het
dorpsleven in Schelle. Het schoolgebouw bestond uit drie lokalen en een
huis voor het schoolhoofd.
In de begintijd had de Schelleschool

NU

zo’n honderd leerlingen. Gerrit Sluiter
uit Schelle zat zeven jaren op deze
school. Sluiter: “Veel scholieren
kwamen uit de boerenstand. In drukke
tijden waren ze niet op school, maar
hielpen ze mee op de boerderij. Tot de
leerplichtwet in 1900 werd ingevoerd.
Daarnaast zaten er ook altijd een paar
leerlingen uit Zwolle in de klas. Dat
waren vaak leerlingen die op andere
scholen niet zo goed mee konden komen.
De Schelleschool was een kleine,
overzichtelijke school waar ze het vaak
beter deden.
De school was drie lokalen groot. In één
klas zaten de klassen 1, 2 en 3. Deze
kregen les van een schooljuf. De klassen
4, 5 en 6 zaten in een ander lokaal
en kregen les van de hoofdmeester. Het

derde lokaal werd lange tijd gebruikt
voor de gymnastieklessen. In de jaren
vijftig kwam er ook een kleuterklas bij.
“Ik heb het altijd een fijne school gevonden. Tijdens het speelkwartier konden
we altijd heerlijk in het bos ravotten”,
aldus Sluiter.
CHRISTELIJKE SCHOOL
Toen er in 1923 een wettelijke regeling
kwam waardoor het openbaar en bijzonder onderwijs gelijk bekostigd
werden, kreeg de Schelleschool een
christelijke signatuur. Het dalende
aantal leerlingen en de uitbreiding van
Zwolle-Zuid brachten met zich mee dat
de kinderen uit Schelle en Oldeneel op
de nieuw opgerichte lagere scholen in
Zwolle-Zuid waren aangewezen. De
Schelleschool werd in 1980 opgeheven.

Het schoolgebouw kwam leeg te staan
en kreeg een nieuwe bestemming:
gedurende een aantal jaren diende het
als een locatie van werkvoorziening
WEZO.
In juli 2013 verkocht de gemeente de
voormalige Schelleschool aan Maarten
en Babs Trooster.
Maarten en Babs hebben het pand omgebouwd tot woonhuis voor henzelf en
hun drie dochters.
Daarnaast verhuren ze een aantal werkplekken aan kleine en startende ondernemers.
TEKST GIRBE BUIST
   FOTO      HENK VALKENIER (NU)
EN J.P. DE KONING,
COLLECTIE HCO (TOEN)

De Hoevenbrug achter Marslanden heeft
‘vloerverwarming’ tegen gladheid
Het is weer voorjaar. Niets is dan zo
lekker als er even uit te lopen of op de
fiets te stappen. Wie in ons stadsdeel
woont, hoeft meestal maar een klein
eindje van huis om zich helemaal in de
natuur onder te dompelen. Zelfs al ken je
je omgeving goed, in het voorjaar kijk je
toch met 'nieuwe ogen' naar het gebied
waar je doorheen fietst of wandelt. Op het
pad achter de Marslanden kom je bijvoorbeeld langs het drijvend zonnepark
op de Sekdoornseplas, waar eerder zand
gewonnen werd. Het park moet stroom
gaan leveren aan 6.500 Zwolse huishoudens.
Even verderop kom je bij de Hoevenbrug.
Daar staat een groot bord. Dat vermeldt dat
het wegdek van de brug verwarmd kan
worden. Deze pilot van de gemeente Zwolle
is inmiddels, dankzij steun van de provincie Overijssel, uitgevoerd. De provincie
Overijssel nam deel aan het project, omdat
het een vernieuwende en duurzame pilot
was. Een verwarmd wegdek, dat klinkt best
een beetje luxe, zeker voor die mensen die
alle dagen last hebben van koude handen
en voeten. Maar het heeft ook een doel: het
voorkomen van gladheid.
Navraag bij de gemeente Zwolle leert dat de
sensoren en de verwarming van stroom
worden voorzien door zonnepanelen die
daar zijn geïnstalleerd. De woordvoerder

zegt: "Op duurzame wijze wordt zo de
bereikbaarheid en veiligheid op de regionale fietsroutes Zwolle-Wijthmen en Zwolle-Heino gewaarborgd bij sneeuw en vorst.
Dat geldt uiteraard ook voor de direct
omwonenden." Zij gebruiken deze route,
omdat de N35 is verlegd en ze ervaren

hebben dat de opritten naar de brug best
steil zijn. De aanleg van de wegdekverwarming is gecombineerd met wegonderhoud
aan de Kanaalweg.

Sneeuw en vorst hebben we niet gehad,
slip- en valpartijen zijn uitgebleven, maar
koude handen en voeten hadden sommigen ongetwijfeld.

We kunnen wel nagaan dat het wegdek de
afgelopen winter niet verwarmd is geweest.

TEKST EN FOTO

INA HUISMAN
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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:

•

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

80 auto’s op voorraad
N L/ SA M EN
W W W.SAM EN ZWO LL E.

CO RO N AH UL P

SAMENZWOLLE
TEN
OPROEPEN, ACTIVITEI
K
& V R IJ W IL LI G ER S W ER

In alle prijsklassen met KM- en
onderhoudshistorie

Het alternatief voor de dealer

WWW.BERTWIETEN.NL

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.

Nieuwe Marsman-krachtpatsers
langs zijden Schellerenkweg

De populier is al eeuwenlang verbonden met het
Hollandse rivierlandschap. Deze boomsoort
kan tegen natte voeten en gedijt uitstekend in
bossen in de nabijheid van rivieren.
Het meest bekende gedicht over onze rivieren is dat van Hendrik In de naam populier zit het woord ‘popelen’ en
Marsman, waarin hij beschrijft hoe het water traag door oneindig dat verwijst naar trillen. Iemand kan trillen van
laagland stroomt, omzoomd door ijle populieren die als pluimen aan ongeduld. Het trillen bij de populier duidt op de
de einder staan.
bladeren die een ritselend of ruisend geluid
maken bij een zuchtje wind. Sta maar eens stil
bij een rij populieren in blad en geniet van het
geruststellende geritsel.
Vlakbij de IJsseldijk – langs de Schellerenkweg
– stonden twee prachtige rijen populieren met
de bijnaam ‘Groene Kathedraal van Zwolle’.

De bomenlaan gaf je het gevoel alsof je door een
zuilengang wandelde of fietste. Helaas resten
alleen nog de foto’s. Want de gemeente Zwolle
besloot in de droge zomer van 2018 dat de
bomen een gevaar vormden voor voorbijgangers en zette acuut de kettingzaag in de
kathedraal.
We zijn nu twee jaar verder. Alle stobben zijn
verwijderd en de gemeente Zwolle heeft een
nieuwe laan met jonge zwarte populieren
geplant. Er stonden canadese populieren. Die
worden nu vervangen door de inheemse
variant: zwarte populieren.
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Nieuwe tuin
Wij maken gratis uw ontwerp
Nieuwe bestrating
Zeer aantrekkelijke aanbiedingen
Overkappingen
Voor u op maat gemaakt
Schuttingen
Diverse modellen leverbaar, vraag er naar
Aanleg
We doen het tegen scherpe prijzen
Bel: 038-4216496 / 06-22446905

Uitvaartzorg en begeleiding naar uw wens: dat is mijn passie!
Na bijna 23 jaar voor een grote organisatie te hebben
gewerkt, heb ik de stap gezet om als zelfstandig uitvaartondernemer een start te maken. In die jaren van ervaring
als uitvaartverzorger, heb ik geleerd te luisteren naar de
wensen van nabestaanden. Ook nu als zelfstandig
uitvaartondernemer zal ik zorgen dat uw wensen tot hun
recht komen tijdens de uitvaart.
Een overlijden is voor u als nabestaande een vaak zeer
emotionele gebeurtenis waarbij er veel geregeld moet worden.
Deze zorg wil ik u graag zoveel mogelijk uit handen nemen, u
daarbij correct en optimaal begeleiden op een eerlijke manier, met oog
voor detail. Dat houdt ook in dat u daarbij een
duidelijke kostenindicatie van mij ontvangt. Tevens
Dorpsstraat 2
wordt de afwikkeling van uw verzekeringsuitkering
8015 PJ Zwolle-Windesheim
kosteloos verzorgd. Belangrijk is te weten dat u, ongeacht
T 06 214 77 250
waar u verzekerd bent, een beroep op mij kunt doen.
E marietjekluiver@gmail.com

/%#*"2*4"5,*6%22"+7

Dag en nacht bereikbaar

Als men door een uitzichtloze ziekte in een
onthechtingsfase van het leven is gekomen of
als men een hoge leeftijd heeft bereikt, heeft men
Marietje
soms behoefte aan een ‘voorgesprek’. In dit gesprek
kan over uitvaartwensen worden gesproken en Kluiver-Noteboom
kunnen deze worden vastgelegd. Ook kan er dan een
indicatie van de kosten worden opgemaakt. Vanzelfsprekend
kunnen de wensen altijd aangepast worden. Een voorgesprek is vrijblijvend.
Wellicht belangrijk voor u om te weten, is dat ik gespecialiseerd
ben in het
/%#*"2*4"5,*6%22"+7
begeleiden van uitvaarten waarbij mensen met een verstandelijke
beperking zijn betrokken. Zij worden, zo mogelijk samen met de familie/
begeleiding, actief betrokken bij de uitvaart zodat zij het verlies op een eigen
manier kunnen verwerken.
Het is mijn wens dat nabestaanden kunnen terugkijken op een liefdevol en
zorgvuldig geregeld afscheid. Uiteindelijk ben ik pas tevreden als ook de
nabestaanden dat zijn. Dat is mijn streven!

Marietje Kluiver-Noteboom Uitvaartverzorging

Zwemles voor kinderen vanaf 4 jaar.
In kleine groepjes.
2 x per week
30 minuten les.
1 x per week
1 uur les (5 jaar).

w w.tuintota lcenter.nl
www.tuintotaalcenter.nl
www.tuintotaalcenter.nl
www.tuintotaalcenter.nl

SamenOuderen kletslijn voor Zwolse
ouderen tijdens coronacrisis
Ouderen kunnen bellen wanneer ze hun verhaal kwijt willen of omdat ze
behoefte hebben in een gezellig praatje. Even de stem horen van een
ander geeft vaak alweer voldoende plezier om de dag door te komen.

Bereikbaarheid SamenOuderen Kletslijn

Maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur op 088 - 2011250
SamenOuderen is een initiatief van WijZ Welzijn, SamenZwolle en diverse (zorg)partners
Bekijk het complete aanbod op www.samenzwolle.nl/samenouderen.

www.wvzwollezuid.nl
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Aan praattafel ‘Zin in Zuid’ gaat het over levensvragen
en zingeving
Samen eten, sporten, spelen, leren
of met de handen bezig zijn: in
Zwolle-Zuid wordt er van alles georganiseerd en kan bijna iedereen wel een
activiteit vinden om samen met anderen te doen. Het was dan ook niet bij
gebrek aan activiteiten dat bij een paar
van onze wijkgenoten het idee opkwam
om een 'praattafel' in Zuid te organiseren. Henk Moorman, Hilde Wubs en
Corrie Steenbergen vertellen iets over
hun initiatief.
Alle drie maken ze deel uit van een groep
mensen die twee keer per maand op
zondag samenkomt in de Schellerhoeve.
In die samenkomsten wordt gezongen en
gebeden, er wordt van gedachten gewisseld over een onderwerp of geluisterd
naar een overdenking. Daar wordt, om
het met hun eigen woorden te zeggen,
‘het leven gevierd’. Na afloop is er gelegenheid om door te praten onder het
genot van een kopje koffie.
Henk, Hilde en Corrie genieten altijd van
die zondagochtenden en de gesprekken
die ze daar hebben. Ze kunnen zich voorstellen dat er veel méér mensen zijn die
graag eens samen nadenken en praten
over levensvragen, zonder daarvoor op
zondag een kerkdienst te bezoeken.
Met de praattafel Zin in Zuid is de mogelijkheid er om dat op enkele doordeweekse ochtenden te doen. (Elke 4e donderdag van de maand om 10.00 uur in
wijkboerderij De Schellerhoeve). Voor
de eerste drie keer hebben ze zelf de

thema's bedacht, maar ze hopen dat er in
het vervolg genoeg gespreksonderwerpen worden aangedragen door de deelnemers. Om een indruk te geven: als god
liefde is, waarom is er dan zoveel ellende
in de wereld? Heeft het leven zin of moet
je het zin geven? Op 23 april ging het
over de vraag of er leven is na de dood.
Op de vraag wat bezoekers zich bij zo'n
ochtend moeten voorstellen zegt Henk:
"Iedereen is welkom. We hopen dus op
een divers gezelschap. Wat de deelnemers

gemeenschappelijk zullen hebben is de
wens en behoefte om samen met anderen
na te denken over zingevingsvragen."
Hilde vult aan: "Het gaat er zeker niet om
wie gelijk heeft of wat de waarheid is. Het
gaat om verbinding en uitwisseling. Onze
rol is die van gespreksleider."
De spelregels die gehanteerd worden zijn
dan ook dat de deelnemers respect
hebben voor elkaar en elkaar uit laten
praten. Corrie: "Iedereen is natuurlijk vrij
om elk moment in te stappen en ook weer
te stoppen."

Niet alleen de initiatiefnemers zijn
enthousiast over Zin in Zuid. Travers en
WIJZ verwachten ook dat het initiatief
kan meewerken aan de onderlinge
samenhang in de wijk en steunen dit
initiatief, bijvoorbeeld door ruimte in
de Schellerhoeve beschikbaar te stellen.
Deelname aan de ochtenden is dan
ook niet alleen vrijblijvend, maar ook
gratis.
TEKST INA HUISMAN
  FOTO FRANCINE TAAT

METERS BUUTENSPEL
‘De schoenen lagen bij
wijze van spreken al
in de kelder’
Op donderdagavond staan ze naar het
prikbord in de kantine te kijken, waar het
uitgeprinte lijstje met de competitiestand
is opgehangen. Kunnen we nog degraderen, of zijn we al veilig? We schrijven het
seizoen 2000/2001 en er is verwarring bij
de spelers van SVI. Gelukkig heeft de
technische staf het verlossende antwoord:
‘Zaterdag een puntje pakken tegen WVF
en we spelen ook ná de zomer gewoon
weer in de tweede klasse.’ Helaas blijkt
niets minder waar. Dat seizoen kent de
tweede klasse een versterkte degradatieregeling, waardoor zelfs de nummer 8 in
de eindstand nog nacompetitie moet
spelen. Vooraf denken zowel WVF als
SVI echter dat een puntje volstaat en
‘daar wordt op gespeeld’, zoals dat heet.
De schrik is dan ook groot wanneer Paul
Bakker namens WVF de score opent.
Eduard Lindeboom, destijds aanvoerder
van SVI, weet het nog goed. ,,Kort daarop schoot ik een vrij gemakkelijke bal op
doel en stond het weer 1-1.” In de 83e
minuut lobt Robert Gast, waarschijnlijk
per ongeluk, de 1-2 achter de doelman
uit Westenholte. Gelukkig schiet WVF de
2-2 nog binnen. Beide teams gaan na
afloop gezamenlijk aan het bier.

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.

Lindeboom vervolgt: ,,WVF was zeer
scheutig met het aantal meters bier voor
ons en later begrepen we ook wel waarom. We liepen daar namelijk net de kantine uit toen RTV Oost me belde, met de
mededeling dat we alsnog de nacompetitie in moesten. De verbijstering was
enorm…” Waar de fout lag, laat Lindeboom in het midden. Feit is wel dat SVI

in de nacompetitie moet aantreden tegen
stadsgenoot CSV’28, dat een klasse lager
speelt. ,,Onze jongens hadden bij wijze
van spreken de voetbalschoenen al in de
kelder gegooid omdat we dachten dat we
klaar waren. In die nacompetitie kwamen
we, zeker in mentaal opzicht, daardoor
tekort. We verloren zowel thuis als uit en
degradeerden dus alsnog.”

Tweede klasse J zaterdag		

2000/2001

Topscorers
seizoen 2000/2001

09 Robert Gast
08 Manwell Saro
08 Eduard Lindeboom
05 Wilfred Agterhuis
05 Chris Kruitbosch
01 Roy Agten
01 Jeffrey Groeneveld

Bergentheim		
22

12

5

5

41

49-31

IJVV		
22

11

6

5

39

47-31

Sparta Enschede		
22

10

7

5

37

50-36

Enter Vooruit		
22

10

7

5

37

42-28

Den Ham		
22

9

7

6

34

39-30

Nieuwleusen		
22

8

6

8

30

31-34

WVF		
22

8

5

9

29

32-36

SVI		
22

7

8

7

29

39-46

SVVN		
22

8

4

10

28

43-39

HTC		
22

6

7

9

25

29-31

Juliana’32		
22

4

4

14

16

36-65

(strafschop)

Vroomshoopse Boys		
22

4

4

14

16

26-56

SVI degradeert naar de derde klasse

01 Hans Hultink

Nacompetitie om klassebehoud

02.06.2001

SVI – CSV’28 1-2

(Wilfred Agterhuis)
05.06.2001

CSV’28 – SVI 3-2

(Wilfred Agterhuis, Joshua Nijlant
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Niks leuks om aan te trekken?
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Bij u om de hoek!
Bij u om de hoek!
Kantoormachines
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Actie vAn de mAAnd
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Actie
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Kantoor- artikelen & machines
KantoorKantoor- artikelen
artikelen &
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Maak't zelf!
•
•
•
•
•
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