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uw verhuizing 
een frisse start

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

038 465 65 60  
Nervistraat 5 • 8013 RS Zwolle  

info@utshersevoort.nl  
www.utshersevoort.nl ZWOLLE

SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN-
DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • 
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FysioZwolle.nl

Raalte
Iepensingel 178
8102 XP  Raalte
06 1329 3668

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

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

Stadshagen
Werkerlaan 267
8043 LV  Zwolle
038 420 31 00

Aa-Landen
Dobbe 72a

8032 JX  Zwolle
038 453 20 22

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

Profitgym Dalfsen
Kampmansweg 8b

7722 RV Dalfsen
038 465 40 00

Profitgym Stadshagen
Belvédèrelaan 375
8043 VD Zwolle
038 420 31 00

+ Ergotherapie
+ Fysiotherapie
+ Psychomotorische therapie

Wilma Bouwmeester
Dag en nacht bereikbaar: 
06-182 837 61

Aangesloten bij Eerlijke Uitvaarten.nl

www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl 

Kwaliteit bij leven en afscheid  
met compassie en oog voor detail

  Revalidatie na corona 

GHC De Trommel, Ministerlaan 201
Windesheim, Campus 2-6

038 - 4216454
www.fysiomobilae.nl

Bij FysioMobilae kunt u o.a.terecht voor:
Fysiotherapie | Manuele Therapie | Sportfysiotherapie | Epte  

Psychosomatische fysiotherapie | Medische � tness | Dry Needling 
Geriatrie fysiotherapie | Oedeemfysiotherapie | Hydrotherapie

Fysiotherapie 

in de wijk
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Straatnamen  
in Zuid deel 2

Een heuse  
scharenslijper

De postbode  
weet van alles

3
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SPECIALIST IN 
REPARATIES - ONDERHOUD
APK (BENZINE-/DIESELMOTOREN)

Katwolderweg 8b, 8041 AD  ZWOLLE
038-4669777 / info@autobedrijfkok.nl

Wie was Derk Jansen (niet)?

GEZOCHT: VERSTERKING REDACTIE
De redactie van Wijkkrant Zwolle-Zuid zoekt versterking. Schrijf je graag, ben je journalist en/of verdiep 
je je graag wat meer in je wijk? Sluit je dan aan bij onze redactie. Elke vijf weken vergaderen we en elk 
redactielid maakt nul tot vijf verhalen per krant: het is aan jou en het is bovenal vrijblijvend. Lijkt het je 
wat en wil je iets terugdoen voor de wijk? Mail naar bvergeer@wvzwollezuid.nl. 

Bedankt en misschien tot snel!

1913
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  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

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:	 Wim Houdé
  Ina Huisman
  Harry Pap
  Hennie Vrielink
  Gerjos Weelink
  Alicia Zwart

WZZ INFORMATIEBALIE

De Pol, Gelijkheid 1  8014 XC Zwolle 
Zwolle-Zuid  038 460 9000
Gelijkheid 1  info@wvzwollezuid.nl
Zwolle-Zuid  www.wvzwollezuid.nl

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

Tijdens de reguliere schoolvakanties is de 
WZZ Informatiebalie beperkt geopend.

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

Voorzitter:  Jurjen Zijlstra
Secretaris: Minne Bouta
Penningmeester: Jan Hendriksen
Lid: Hannie Loonstra
  Dini van der Heem

ERELEDEN/LEDEN VAN VERDIENSTE:

Erevoorzitter: Aalt Brinkhuis

  

Het hele jaar door wooncomfort met  
de zonwering oplossingen van Aldura

FARADAYSTRAAT 5, ZWOLLE   |   TEL. 038-4656555   |   INFO@ALDURA.NL | WWW.ALDURA.NL

Binnen- en Buitenzonwering
Ga voor kwaliteit, kies voor Aldura Zwolle

Aldura staat al meer dan 85 jaar garant voor maatwerk en woon-
comfort. 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

Al sinds 1932 specialist in zonwering op maat 

Voor particulieren en bedrijven

Officieel erkend dealer van o.a.



WIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid PAGINA 3 - JUNI 2020www.wvzwollezuid.nl

Als je door Zwolle-Zuid fietst kom je 
niet alleen straatnamen tegen die eindi-
gen op -kolk, -veld of -vlinder, maar ook 
op -marke, -mate, -kamp, -belt of -ware. 
Bij de eersten kun je je nog iets voorstel-
len. Karper- of Brasemkolk doen je den-
ken aan een lome dag met een hengeltje 
in het water, Hazen- en Eekhoornveld 
aan weiden en bossen en de Citroen- of 
Distelvlinder fladderen vrolijk in het 
rond. Maar waar komen die andere  
achtervoegsels vandaan? En wie zitten 
achter die namen? In de vorige editie  
nodigde ik u al uit om mee te fietsen 
langs de straatnamen van Zwolle-Zuid.

Wie weet niet van school dat wanneer je 
vanaf de Sassenpoort naar het zuiden 
kijkt, daar, achter de horizon, Deventer 
moet liggen? Er leiden vele wegen naar 
Rome, maar vanuit Zwolle mogen de  
wegen naar Deventer er ook zijn. Voordat 
de Van Karnebeekstraat vernoemd werd 
naar de Zwolse burgemeester tijdens  
de Tweede Wereldoorlog, heette hij  
Deventerstraat. Daarna kun je kiezen  
welke weg we daarna nemen. De Deven-
terstraatweg of de Oude Deventerstraat-
weg? De Nieuwe Deventerweg is via beide 
te bereiken. 

Een andere route naar Zwolle-Zuid leidt 
over de hoge spoorbrug via Schelle.  
Vroeger kwam je bij de grens van Zwolle 
en Zwollerkerspel uit, met het fenomeen 
dat de ene zijde van de weg Verbindings-
weg heette en de andere zijde Grenslaan. 

Hoewel beide namen voor zich spreken, 
bleef de naam Grenslaan uiteindelijk  
bestaan.

Een vooral voor fietsers drukke verbin-
dingsweg is de Zwarteweg, vernoemd naar 
de kleur van het daar aanwezige laagveen. 
Je ontkomt er niet aan of je komt dus weer 
op een weg richting Deventer uit: de  
Nieuwe Deventerweg. In het verleden  
dé uitvalsweg naar het zuiden met daar-
aan, vooral aan de linkerkant, vrijstaande 
huizen met soms een karakteristiek smal 
en hoog puntdak. 

Bij de nieuwbouw die er onlangs verrees 
(ter hoogte van huisnummer 89) met de 
naam Gerensmarke, zie je elementen van 
de bestaande bouw terug in de architec-
tuur. Straatnaam? Van ’t Endehof. Sinds 
1800 hebben vijf generaties Van ’t Ende 
hier een inmiddels verdwenen boerderij 
bewoond. Aan de rechterkant, naast het 
Chinees Restaurant, zijn parallel aan de 
spoorlijn ook nieuwe huizen gebouwd.  
De straatnaam Rozeboomlaan is afgeleid 
van het voormalige hotel-café-restaurant 
De Rozeboom dat tot 1982 daar gevestigd 
was. 

Toen Zwolle-Zuid vanaf 1979 werd  
bebouwd, kreeg de Commissie Straat- 
namen met een groot aantal straten, we-
gen en pleinen te maken. Besloten werd 
voor elk gedeelte van de wijk hetzelfde 
soort bestuurders te kiezen. Zoals altijd 
zijn er echter een paar uitzonderingen.  

In Schellerbroek worden Joodse slacht- 
offers van de Tweede Wereldoorlog door 
de naamgeving aan de vergetelheid ont-
rukt, net zoals geallieerde gesneuvelde 
vliegers. In de Pilotenlaan staat een monu-
ment gemaakt van een stuk propeller  
van een neergeschoten gevechtsvliegtuig. 
Op 4 mei wappert daar de vlag halfstok en 
is er een bloemenkrans te vinden. Op de 
straatnaamborden staan details vermeld 
over wie het gaat en de omstandigheden 
waaronder zij zijn omgekomen. In Schel-
lerhoek worden historische vrouwen ge-
eerd met een straatnaam. Daar ontbreekt 
een nadere toelichting. Zal ik er een paar 
uitlichten?

Zuster Stanislaus was moeder-overste  
van de Zusters van Tilburg die de zorg 
verleenden in het RK Ziekenhuis De  
Weezenlanden, destijds aan de Bleekers-
weg in Assendorp. Moeder Lamberta was 
de eerste moeder-overste van dit zieken-
huis. Atie Noordhof was een ‘onderduik-
moeder’ tijdens de Tweede Wereldoorlog 
bij wie veel onderduikers een veilige  
haven vonden. Bep Wiersma zat in het 
Zwolse verzet en stierf in 1945 in het  
concentratiekamp voor vrouwen in  
Ravensbrück. Een aantal geëmancipeerde 
vrouwen zien we terug, waaronder Anna 
de Roode. Zij was het eerste hoofd van de 
RK Meisjesschool. De Muijdermanstraat 
voert terug naar de eerste vrouwelijke 
leerlinge van de Rijks HBS. Juffrouw  
Milatz was een heilgymnaste (tegenwoor-
dig zou ze fysiotherapeute heten) en  

voorvechtster voor het vrouwenkiesrecht. 
Mevrouw Stoel was het eerste vrouwelijke 
raadslid van Zwolle, Aaltje Wagensveld 
was dat voor Zwollerkerspel. Stien  
Eelsingh was een in Zwolle geboren schil-
deres, die onder meer  bekend is van  
schilderijen met Staphorst als onderwerp. 
Zuster Van der Kolk was een bekende 
vroedvrouw die heel wat Zwollenaren op 
de wereld heeft geholpen. De naam van 
heilssoldate Nel Bannink zal bij veel  
Zwollenaren in het geheugen zijn gegrift. 
Zij verkocht bijna 50 jaar in de Zwolse 
binnenstad, ook in de horeca tot in de late 
uurtjes, haar ’Strijdkreet’ om daarmee het 
Leger des Heils in staat te stellen de sociaal 
zwakkeren in de samenleving te helpen. 

De Schellerlanden tenslotte kregen veld-
dieren zoals de eekhoorn, bever, otter of 
damhert toebedeeld met het toepasselijke 
achtervoegsel ‘-veld’. Groot en klein door 
elkaar. Zowel de egel als de mammoet zijn 
in de velden terug te vinden.

Namen van vissen werden gekoppeld aan 
het achtervoegsel ‘-kolk’. De vlinders zoals 
de Citroenvlinder, de Kommavlinder, de 
Distelvlinder of IJsvogelvlinder fladderen 
vrij zonder dat er iets aan vastgemaakt 
is. Dat versterkt het gevoel van ultieme 
vrijheid.

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. 

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?

  

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 6 juli

Bezorging (week 36): woensdag 26 augustus 
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.

Achter de straatnamen van Zwolle-Zuid - deel 2

	TEKST	EN	FOTO	 	ARIE	DONDERS
	BRON	 	 COMMISSIE	 STRAATNAMEN	
VAN	DE	GEMEENTE	ZWOLLE



WIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-ZuidPAGINA 4 - JUNI 2020 www.wvzwollezuid.nl

Groen van Prinstererlaan 50, 8014 BD Zwolle 
T 06-19808809

WWW.MIDDELVELDINSTALLATIETECHNIEK.NL 

OOK ZIJN WIJ 
GESPECIALISEERD IN:

 Badkamer renovaties
 Medisch Sanitaire aanpassingen  

We zijn er voor u.

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

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

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

Uitvaartverzorgers Elise Weda, Robert Schepers en Margriet Krook

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

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

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

Voor al uw 
witgoed reparaties

Langstraat 7 - Wijhe

Telefoon 0570 - 52 38 99

WWW.ELEKTROCENTRUM-WIJHE.NL
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Tegen inlevering van deze bon 
ons meest uitgebreide wasprogramma

Bas IntensIef
inclusief                   &                      .                    

€5 korting
van € 16,50 voor € 11,50

Kortingsbon
Geldig t/m 6 oktober 2019

Tegen inlevering van deze bon 
ons meest uitgebreide wasprogramma

Bas IntensIef
inclusief                   &                      .                    

€5 korting
van € 16,50 voor € 11,50

Kortingsbon
Geldig t/m 6 oktober 2019

Tegen inlevering van deze bon 
ons meest uitgebreide wasprogramma

Bas IntensIef
inclusief                   &                      .                    

€5 korting
van € 16,50 voor € 11,50

Kortingsbon
Geldig t/m 6 oktober 2019

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

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

Graham Bellstraat 47-01
8013 PL Zwolle

24/7 TOEGANKELIJK

Veilige, multifunctionele garageboxen 
voor uw opslagbehoeften. 

Horloge batterij 
vakkundig vervangen 
v.a.  e 5 ,-

 
 

  
 

                             

deskundig | betrokken | betrouwbaar

Bekijk meer op:
 www.loohuisgroep.nl

038-4681800
ZWOL L E

0240446.pdf   1 25-2-2020   9:53:12

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

deskundig | betrokken | betrouwbaar
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Fysiotherapie Berkenhove

Nieuwe	Deventerweg	99

8014	AE	Zwolle-Zuid

T.	038-4651736

www.berkenhove.net

fysiotherapie@berkenhove.net

• Fysiotherapie

• Manuele therapie

•  Oefentherapie Mensendieck

• Kinderfysiotherapie
• Geriatrie fysiotherapie

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

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

50 jaar  maatwerk  in  hou ten  v loeren

Al meer dan 50 jaar thuis in hout

Papaverweg 108, 8042 EK Zwolle (Westenholte) - 038 421 63 33  -  www.antonekkerparket.nl
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Het is al weken stil in Sporthal  
Zwolle-Zuid aan de Van der Heijden-
straat. Ondanks alles wapperen vóór  
het pand fier de vlaggen met de tekst: 
’We zijn er nog voor u.’ In gesprek met 
de penningmeester van bijbehorende 
stichting blijkt het woord 'trots' het  
beste weer te geven wat hij voor 'zijn' 
sporthal voelt. Peter Perreijn is zo'n  
5 jaar penningmeester van de Stichting 
en zegt: "Ons bestuur is een fijne  
club, die de zaken goed op orde heeft.  
De clubs en verenigingen die van onze 
sporthal gebruik maken, doen dat  
met plezier en zijn tevreden over het 
personeel."

De sporthal is van 1997. Sportieve bewo-
ners van Zuid hadden behoefte aan een 
plek waar ze in verenigingsverband hun 
sport konden beoefenen. Verder kwamen 
leerlingen van verschillende basisscholen 
in Zuid op de fiets naar de sporthal voor 
hun gymnastieklessen.

In 25 jaar is er heel wat veranderd. Eerder 
was de sporthal vooral functioneel, nu 
heeft de hal ook een sociale wijkfunctie. 
Klassen van basisscholen komen er  
nauwelijks meer, maar scholieren van de 
JenaXL-school voor voortgezet onderwijs 

volgen er nu bewegingsonderwijs. Wat  
hetzelfde is gebleven is de grote verschei-
denheid aan sporters die er 's avonds  
komen trainen en in de weekenden hun 
wedstrijden spelen. Er zijn geen tribunes, 
maar op comfortabele banken in de kanti-
ne, achter gehard glas, kunnen de spannen-
de wedstrijden in de hal worden gevolgd. 
Aan de bar zijn hapjes en drankjes  
verkrijgbaar, zodat toeschouwers zich  
uitstekend kunnen vermaken.

Op zaterdagmiddagen gaat het er wat  
rustiger aan toe en wordt er door ouderen 
geklaverjast. Peter: "We hebben geïnves-
teerd in goede Ledverlichting. Dat wordt 
door de klaverjassers erg gewaardeerd." 
Wat bij de voordeur van de sporthal opvalt 
is de knop die met de elleboog ingedrukt 
kan worden. De deur ging automatisch 
open. Handig in coronatijden, maar  
natuurlijk aangelegd voor rolstoelgebrui-
kers, net als de beide hellingbanen.

De hal biedt niet alleen plek aan sporters 
en klaverjassers. Er is ook een spiegelzaal 
waar vooral het Diff Dance Center dansles-
sen geeft aan kinderen. Peter: "Een gewaar-
deerde activiteit in Zwolle-Zuid, net als de 
peutergym." Die activiteit vindt hij vooral 
zo leuk, omdat de peuters vergezeld  

worden door vaders, moeders, opa's of 
oma's. Een ontmoeting tussen verschillen-
de generaties. 

Voor Peter is het ooit ook zo begonnen. Hij 
voetbalde en werd lid van het jeugdbestuur. 
Zijn dochter volleybalde bij SVI, hij  
coachte dat team een paar jaar. Toen hij  
nadacht over leuk vrijwilligerswerk na zijn 
pensioen, lag een bestuursfunctie bij  
de Sporthal voor de hand. Door zijn werk 
-hij is nog niet aan pensioen toe- hebben 
begrotingen, jaarrekeningen, BTW-afdracht 
en accountantsverklaringen geen gehei-
men voor hem. 

Als je hem vraagt naar plannen en ideeën 
voor de toekomst zegt hij: "We zijn nog  
bezig met het project 'zonnepanelen'. De 
financiering is nog niet rond. Verder hopen 
we op aanvulling van het bestuur, want er is 
een vacature ontstaan. Dan hebben we wat 
meer menskracht om ook andere mogelijk-
heden uit te werken. Samenwerken met 
REZET en De Pol bijvoorbeeld. En we  
willen graag onderzoeken of er yogavereni-
gingen zijn, die wij hier accommodatie 
kunnen bieden." Voor meer informatie: 
ww.w.sporthalzwollezuid.nl.

VRIJWILLIGER	IN	ZUID
Met	honderden,	zo	niet	duizenden	zijn	ze	er.	Vrijwilligers	die	zich	inzetten	in	Zuid;	bij	het	wijkcentrum,	de	voetbalclub	of	de	dierenweide,	met	
ieder	hun	eigen	verhaal.	In	deze	serie	portretteren	we	de	vrijwilliger	in	Zuid.	In	aflevering	66:	Peter	Perreijn,	penningmeester	van	Sporthal	
Zwolle-Zuid.

Sporten in het hart van Zwolle-Zuid

	TEKST	EN	FOTO	 	INA	HUISMAN	
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Wie wel eens op tv naar het programma 
‘Tussen Kunst en Kitsch’ kijkt, voelt  
de spanning als de hamvraag wordt  
gesteld: "Wat is dit object nu waard?" 
Daarvóór heeft presentator Frits Sissing 
steevast al gevraagd naar de herkomst 
van het pronkstuk. Soms is het een  
erfstuk, soms is het gekocht in een antiek-
winkel of op een brocantemarkt.  
Echt spannend wordt het als de eigenaar 
vertelt: "Ik liep er in de kringloop tegen-
aan en werd er gelijk verliefd op." Op  
de vraag wat het kostte, is het antwoord 
vaak: "Niet veel.” Als aan die tafel dan  
de hamvraag wordt beantwoord, gaat er 
een grote collectieve zucht door de zaal. 
Want antiekkenners blijken dan zeker 
tien en soms wel 100 of 1.000 keer zoveel 
voor dat 'gevalletje' uit de kringloop te 
betalen. Je zult als kringloopmedewerker 
maar voor de tv zitten en daar dat object 
zien dat je ooit geprijsd hebt, voor bijna 
niets. Het liefst zou je onder de bank  
willen verdwijnen!

Bij de kringloopwinkel voor Red een Kind 
aan de George Stephensonstraat is Henk 
Buit actief als vrijwilliger. Alles waarvan het 
vermoeden bestaat dat het wel eens van 

waarde zou kunnen zijn, gaat door zijn 
handen. Negentig procent daarvan komt 
alsnog voor een zacht prijsje in de winkel 
terecht. Bij de overige tien procent zoekt 
Henk uit wat de herkomst en de waarde is 
en of het voor een mooi prijsje verkocht 
kan worden. "Dankzij de lessen kunst- 
geschiedenis van vroeger weet ik er wel iets 
van en samen met andere vrijwilligers  
weten we best veel.”

'VOOR HENK' 
Een tijdje terug lag er op de keukentafel van 
de kringloop een sierlijk hangertje dat  
bungelde aan een bijna vergaan leren riem-
pje. Eronder lag een briefje met daarop 
‘voor Henk’. Hij zegt: "Door de vorm en het 
filigrain zilverwerk zag ik wel dat het iets 
bijzonders was. Maar ik had geen idee wat 
het was en mijn eerste naspeuringen lever-
den niets op." Na een bezoek aan twee  
zilversmeden werd langzaam duidelijk dat 
het om een zeldzaam, oud-Oosters voor-
werp ging. Er zat nog één turkoois steentje 
in, de overige negen hebben de geschiede-
nis niet overleefd. 

TIBETAANS 
Henk besloot om de hanger op de veiling- 

site Catawiki 
aan te bieden. Een 
goede greep, want een 
deskundige kon hem vertellen 
dat het om een naaldenkokertje uit 
Tibet ging, dat gedragen werd aan een 
riem. Er was veel belangstelling voor het 
sieraad en het werd al snel gekocht door 
een Italiaan, die er € 240 voor betaalde. 
In de duizenden loopt het nog niet, 
maar voor een kringloop is het toch 
een mooi bedrag! Zeker als je weet 
dat de opbrengst ten goede komt aan 
de Stichting Red een Kind. Deze  
organisatie richt zich op kwetsbare  
kinderen en hun families in Afrika  
en Azië, zodat ze uit de vicieuze 
cirkel van armoede komen. 
www.kringloopredeen-
kind.nl/zwolle/.

In de twintiger jaren van de vorige eeuw 
speelden de kinderen aan de Zwarteweg 
niet alleen op straat, maar ook op de 
boerderijen en weilanden in hun buurt. 
De kinderen van burgers, boeren en tuin-
ders kenden elkaar allemaal. Ook Derk 
Jansen van bakker Bernard Jansen deed 
vrolijk mee. Bijna niemand wist dat de 
kleine Derk eigenlijk anders heette. Zijn 
echte naam was Gàbor Ötvös en hij werd 
in 1915 geboren in Boedapest in Honga-
rije. Hoe kwam hij in Ittersum terecht?

Hongarije was een van de verliezers van de 
Eerste Wereldoorlog en verkeerde daarna 
in diepe ellende en grote armoede. Er was 
onvoldoende eten voor de kinderen.  
Nederland heeft duizenden Hongaarse 
kinderen opgevangen die met ‘kinder- 
treinen’ uit Boedapest werden opgehaald 
en ondergebracht bij pleeggezinnen. Het 
was de bedoeling dat ze hier zouden aan-
sterken en daarna weer terug zouden gaan 
naar hun eigen ouders in Hongarije. In 
1920 kwam de vijfjarige Gàbor Ötvös naar 
Zwollerkerspel, waar hij liefdevol werd 
opgevangen door het kinderloze echtpaar 
Jansen aan de Zwarteweg. Hij is nooit 
meer teruggegaan en werd Nederlander.

TROUWEN IN DE OORLOG
In de Tweede Wereldoorlog viel zijn oog 
op de roodharige Alida Borst van boerde-
rij ‘De Oude Rozeboom’; de voormalige 
herberg aan de Oude Deventerstraatweg. 
Haar ouders waren al overleden. De  
temperamentvolle Gàbor met zijn  
Slavische roots kreeg verkering met de 
mooie boerendochter. Op dinsdagochtend 
22 december 1942 trouwden ze. Eerst in 

het gemeentehuis van Zwollerkerspel  
en dezelfde dagvond de kerkelijke inze- 
gening plaats in de Zuiderkerk door  
dominee Munnik, ereprofessor aan de  
Koninklijke Hongaarse Theologische  

Universiteit. ’s Middags was er een recep-
tie in De Oude Rozeboom. Ali had een 
prachtig bruidsboeket met orchideeën; 
midden in de oorlog. Zij hield wel van een 
beetje grandeur. Gàbor, die in familiekring 

oom Dick werd genoemd, was bloemist bij 
de firma Rigter aan de Sassenstraat en kon 
voor zijn jonge vrouw een prachtig bruids-
boeket regelen. Ali had zelf de trouwjurk 
gemaakt en familiesieraden werden inge-

Derk Jansen uit Ittersum was niet zomaar een 
buurjongen

RONDJE	ZUID  

Een bijzondere vondst bij de kringloop  
voor Red een Kind

	TEKST	 	INA	HUISMAN
FOTO	 	HENK	BUIT

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	veel	activiteiten	afgelast	of	uitgesteld.	
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Als je goed kijkt naar postcode- 
gebied 8014-8019, zit er meer leven 
in dan wonen, werken en recreëren. 
Een korte kroniek met beide benen 
op de grond.

Of het nu komt door het vele thuis- 
werken, een gebrek aan beweging en 
bijkomende verveling, of de opspelen-
de hormonen vanwege het mooie late 
voorjaarsweer; er heerst en ronkt iets 
in de straat. En ik ben bang dat het een 
typisch mannendingetje is, getuige de 
mobiliteit over korte afstand van de 
buurmannen met hun blinkend blik.

Terwijl de ene buur met z’n fraaie  
bolide net wegrijdt van een ruime  
parkeerplek naar een zichtplek dich-
terbij huis, loopt de ander nog geen 
minuut later naar buiten om zijn stoere 
SUV op die lege plek kwijt te kunnen, 
zonder het risico van openslaande  
portieren van buurtbarbaren gespeend 
van automobielesthetiek. En zo zie  
je meer van dit soort interacties. Een 
jongensspeelkamer.

Hoe ik mijn auto parkeer in de vakken, 
dat maakt niet uit. Een krasje: ver- 

velend, maar geen drama. Want omdat 
een nieuwe bij het verlaten van de  
garage toch al de helft minder waard is, 
heb ik al meerdere keren gekozen voor 
een ouwe vertrouwde occasion. En de 
buurt overziend, ben ik niet de enige. 
En wat dan nog: een keer door de  
wasstraat, en hij lijkt tien jaar jonger, 
dus nieuw.

Maar toch, ik herken de emotie bij de 
mannen. Een heilige koe koester je, als 
je kind of geliefde. Soms nog meer. 
Want ook in mij schuilt een autofetis- 
jist die kickt op auto’s uit het duurdere 
segment. Enerzijds kijk ik met lichte 
spot naar de kleine luiden met hun 
grote bak, anderzijds zou ik zelf ook 
wel eens achter zo’n stuur willen zitten.

Zuidkristalliseren

Opgestaan, parkeerplaats 
vergaan

30 JAAR  ERVARING EN PASSIE 

bloemen en planten gespecialiseerd in afscheidsbloemwerk
Sellekamp 14 | 8014 DR Zwolle 038 - 457 90 35 ||  www.swolschbloemenhuys.nl
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Assendorperstraat 79 | 8012 DG Zwolle
tel 038 421 98 02 | verkoop@goedhartboeken.nl

meer danwoorden

PRESENTATIE VAN 
DE BACHBIJBEL 
op dinsdag 13 maart

LOCATIE   Dominicanenklooster 
AANVANG  20.00 uur
NA AFLOOP  hapje, drankje en praatje    
    in onze winkel
INFO   www.goedhartboeken.nl

Assendorperstraat 79 | 8012 DG Zwolle 
tel 038 - 421 98 02 | info@goedhartboeken.nlPROFESSIONEEL
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ZALENCENTRUM

THEATER

GRAND CAFÉ

SNACKBAR

Alleen open voor afhalenAlleen open voor afhalen!!

Check
ons ook op

Socialdeal 

ruime keuze van vegatarische
en glutenvrije snacks

Sellekamp 10 ~ 8014 DR  Zwolle

038 - 465 21 50
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VOOR MEER INFORMATIE ZIE ONZE WEBSITE: WWW.PRISMAPSYCHOLOGIE.NL

Zorg Punt Zuid
van der Heydenstraat 6-3e

BIEDT HULP BIJ 
PSYCHISCHE KLACHTEN ZOALS 

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

TRAINER: E. VAN DER VELDE

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

leverd bij de juwelier voor trouwringen. 
Eerst is het jonge echtpaar gaan wonen in 
De Oude Rozeboom, maar al spoedig zijn 
ze in de oorlogsjaren verhuisd naar een 
woning in Laag Zuthem aan de Langeslag, 
dicht bij de spoorwegovergang.

LEO MAJOR
Gàbor heeft zich in Laag Zuthem aange-
sloten bij de ondergrondse en heeft op de 
dag dat Zwolle werd bevrijd op 14 april 
1945 contact gehad met Leo Major, de  
eerste bevrijder van Zwolle. Major wilde 
van het verzet weten waar de Duitsers in 
de stad gelegerd waren. Nadat Major de 
stad had bevrijd is hij teruggegaan naar 
zijn regiment, maar nog dezelfde dag is hij 
met een jeep weer teruggekeerd naar 
Zwolle. Gàbor zat ook in de jeep. In de 
Wipstrikkerallee zijn ze uitgestapt en is er 
een foto gemaakt. Op de foto in het mid-
den Leo Major met een lap voor zijn oog, 
samen met de kinderen van Frits Kuipers, 
die gehurkt aan de rechterkant zit. De  
politieagent is Slendebroek en daarnaast 
staat Beintema. De man links met een 
band van de Binnenlandse Strijdkrachten 
om zijn arm en een stengun in zijn han-
den, is Gàbor Ötvös. Door het verstrekken 
van inlichtingen aan de Canadese bevrij-
ders heeft hij een bijdrage geleverd aan  
de bevrijding van Zwolle.  

Begin vijftiger jaren zijn Ali en Gàbor  
samen met hun zoontje Imre naar 
Apeldoorn verhuisd en is hij gaan werken 
als bloemist/hovenier aan Het Loo. Daar is 
ook hun dochter Juliska (Liz) geboren.  
In 1956 tijdens de Koude Oorlog kwam in 

Hongarije het volk in opstand tegen de 
Russische bezetting. Gàbor voelde zich na 
de gebeurtenissen in zijn geboorteland 
niet meer veilig in Europa. Hij wilde een 
betere toekomst voor zijn gezin. Ze  
emigreerden naar Amerika en gingen  
wonen in Grand Rapids in Michigan. Daar 
bouwde hij als bloemist een eigen kas bij 
zijn woning middenin de natuur. Hij 
kweekte chrysanten, waar de Amerikanen 
gek op waren, maar verkocht toen ook al 
bonsaiboompjes.  In de zestiger jaren 
kreeg hij voor de derde keer te maken met 
een oorlog. Zijn zoon Imre, in Amerika 
Jim genoemd, werd opgeroepen voor 
Vietman en raakte daar gewond. Hij is  
onderscheiden met het Purple Heart.

Op de heftige golven van de wereld- 
geschiedenis in de twintigste eeuw heeft 
Gàbor zijn weg gezocht in het leven. De 
Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereld-
oorlog, de Koude Oorlog en de Viet- 
namoorlog hebben diep ingegrepen in 
zijn levensloop en die van zijn vrouw en 
kinderen. In 1984 is Gàbor plotseling 
overleden aan een hartinfarct in zijn huis 
in de bossen van Grand Rapids. Een  
eenvoudige steen markeert zijn graf. Zijn 
vrouw Alida, geboren in Ittersum, vond 
naast hem haar laatste rustplaats. 

Met dank aan Anke Ellenbroek-Groen uit 
Oldeneel. Gàbor Ötvös was haar oom.

	TEKST	 	HENNIE	VRIELINK
		FOTO	 		HISTORISCH	CENTRUM		

OVERIJSSEL	/	FRITS	KUIPERS
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Vertouwd onderhoud bij 
Autovakmeester Dingerink

DINGERINK

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

autovakmeesterdingerink

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

IJsselcentraleweg 1, Zwolle, 

OPEN: 

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

Vrijdagmorgen gesloten

Schellerweg 21
8017 AK Zwolle
Tel: 038-4655447

WWW.JWVANDIJK-GRENEN.NL

J
Meubelen
van Dijk

• Diverse houtsoorten

• Industrieel 

• Standaard & maatwerk

• Nieuw & antiek

• Restauratie, logen 

 en spuiten van uw   

 meubel

AL MEER DAN 
30 JAAR UW 

SFEERMAKER 
IN HUIS

PARTYVERHUURZWOLLE.NL

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

Bezoek onze winkel met een ruim 

assortiment nieuwe en gebruikte 

stadsfietsen, elektrische fietsen en 

kinderfietsen en ervaar onze kennis, 

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

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

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

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

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

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

OPENINGSTIJDEN:

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 - 18.00 uur

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

EEN PRAKTIJK MET RUIM 
20 JAAR ERVARING IN DE 
KINDERFYSIOTHERAPIE

De wijkteams van Icare 
leveren dag en nacht, 

altijd en overal zorg

Uit liefde voor mensen,
dat is Icare.

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

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

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

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

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

Kinderopvang 
Het Molletje

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

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

Gouverneurlaan 1
8016 BK Zwolle-Zuid

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

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



WIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid PAGINA 9 - JUNI 2020www.wvzwollezuid.nl

	TEKST	EN	FOTO	 	INA	HUISMAN

GEZICHT ACHTER DE	ADVERTEERDER
Bij Gert Dingerink en collega’s geen nare verrassingen

De Japanse duizendknoop zorgt ook in Zuid voor grijze haren

Op de hoek tussen voetbalvereniging  
SVI en de manege bevindt zich Autovak-
meester Dingerink. Als je er rond het mo-
ment van schrijven langs bent gekomen, 
zag je op die hoek echter nauwelijks een 
garagebedrijf, maar een drukke bouw-
plaats. Gert Dingerink, al dertien jaar  
eigenaar van de zaak die een halve eeuw 
geleden geopend werd door zijn vader,  
is aan het uitbreiden. Over een aantal  
weken heeft hij een geheel nieuwe  
werkplaats met tien in plaats van zeven 
hefbruggen. Daarmee zullen de auto- 
bezitters in en rondom Zuid geholpen 
zijn, want Gerts huidige combinatie van 
populariteit en beperkte capaciteit leidt 
soms tot flinke wachtrijen.

“Sommige afspraken die we nu plannen, 
staan wel een maand verderop in de agen-
da. We hebben een klein, goed op elkaar 
ingespeeld team. Toch loopt de lengte van 
de ‘wachtrij’ regelmatig op. Mede daardoor 
zijn we aan het uitbreiden”, zo vertelt Gert. 
De verbouwing is echter niet alleen om de 
capaciteit te verhogen. Sterker nog, liefst 
wordt Gert met zijn autobedrijf niet te 
groot. Hij vervolgt: “We doen het nu met 
z’n elven. Ik en tien anderen. Twaalf of  
dertien man zou ik ook nog oké vinden, 
maar dan is het wel goed. We hebben naam 
als toegankelijke dorpsgarage en dat wil ik 
graag zo houden.” 

Wat ze zoal voor werk doen? Op die vraag 
heeft Gert een simpel antwoord: “We  
maken alles waar een paar wielen onder zit. 
Straks, als de nieuwe werkplaats af is,  
hebben we ook een grotere brug voor bij-
voorbeeld campers. Die zie je namelijk 
steeds meer en aan zo’n groeiende behoefte 
voldoen we graag. Ik ben nu dan ook bezig 
met het aannemen van een monteur met 
bedrijfswagenexpertise.” Nieuw personeel 
vinden, dat is niet altijd even makkelijk. 

Gert wil alleen de beste monteurs en dat 
zijn vooral mensen die écht goede dia- 
gnoses stellen. Niet op de gok een onder-
deel vervangen, maar blijven onderzoeken 
tot je weet dat je werk resultaat zal hebben.

“Vinden we iets, dan lichten we de klant in. 
We blijven altijd heel dichtbij die klant. Dat 
is onze grootste kracht. Bij ons kom je niet 
voor nare verrassingen te staan. Autorijden 
is al duur genoeg, dat weet ik ook. Komen 
we eventuele grote kosten tegen, dan  

lichten we eerst de klant in”, verklaart Gert. 
“We zijn zeker niet de goedkoopste, maar 
we proberen wel de beste te zijn.” De  
verbouwing die momenteel voltrokken 
wordt, moet zorgen voor een uitstraling die 
bij die kwaliteit past. De hardwerkende 
bouwvakkers realiseren onder meer een 
derde bedrijfshal en een geheel nieuw  
terrein dat niet alleen duurzaam is, maar 
ook plaatsbiedt aan bijvoorbeeld laadpalen 
voor de steeds populairder wordende  
elektrische auto.

Gert concludeert: “In verband met corona 
weet ik nog niet wanneer we de boel offici-
eel kunnen openen, maar mooi vind ik het 
nu al. Mijn vader is nu 72 en nog in goede 
gezondheid. Het is prachtig om hem  
te kunnen laten zien wat er van het bedrijf 
terechtkomt. Hij begon het en sinds dertien 
jaar ga ik ermee verder. Dat gaat geweldig 
en na de verbouwing kunnen we nog jaren 
vooruit.” 

Struiken en bomen lopen weer uit, vogels 
leggen eieren en bloemen komen in bloei. 
Sommige planten zie je per dag groter 
worden. Lente! Daar word je blij van. Er 
zijn ook planten waarvan de groei  
betreurd wordt. Een voorbeeld daarvan is 
de Japanse duizendknoop. In één 
groeiseizoen kunnen de stengels twee tot 
zelfs wel drie meter hoog worden. De 
stengels zijn niet het grootste probleem. 
Het is de hele plant die de gemeente  
Zwolle al heel wat jaren hoofdbrekens 
kost. De Japanse duizendknoop is, zoals 
de naam al zegt, afkomstig uit landen als 
Japan, China, Taiwan en Korea. Rond 
1825 is de plant Europa ingevoerd door 
de botanicus Philipp Franz von Siebold. 
Eerst stond de plant alleen in de Hortus 
Botanicus in Leiden, maar na verloop van 
tijd is hij daaruit ‘ontsnapt’. 

Het is dus een exoot, die zich ook nog snel 
vermeerdert. Natuurlijke vijanden zoals in-
secten of schimmels kent de duizendknoop 
niet. Hij is zelf de vijand van planten die 
hier al van oorsprong groeien. Hij verdringt 
ze, wat ten koste gaat van de biodiversiteit. 
Daarnaast is de plant een grote vijand van 
de bouwsector, omdat de wortelstokken 
grote schade toebrengen aan bestratingen, 
wegen, riolering en funderingen van ge-
bouwen. Dat komt door hun enorme groei-

kracht. Ze wringen zich in scheuren, gaten 
en holle ruimtes en maken die alleen maar 
groter. In Zwolle is de Japanse duizend-
knoop al op 177 plaatsen aangetroffen en in 
kaart gebracht. De bestrijding is niet alleen 
een proces van de lange adem, maar moet 
ook zorgvuldig gebeuren. Zo wordt voor de 
professionele bestrijding zelfs geadviseerd 

om de kleding en de machines na de werk-
zaamheden te reinigen. 

In het najaar van 2019 is de gemeente, in 
samenwerking met de ROVA, begonnen 
met proeven om de plant te bestrijden of te 
beheersen. Zwolle staat daarin niet alleen, 
ook elders in het land en in de wereld wordt 

gezocht naar de beste manier om de plant 
op milieuvriendelijke wijze te bestrijden.  
In onze stad worden er op zeven locaties 
proeven gedaan met verschillende bestrij-
dingsmethoden. In Zwolle-Zuid is dat aan 
het Almelose Kanaal en aan de Tichelmees-
terlaan. Daar staan borden die informatie 
geven over de bestrijdingswijze en over de 
schadelijkheid van de Japanse duizend-
knoop. Aan de Tichelmeesterlaan wordt de 
plant tijdens het groeiseizoen meerdere  
keren overgoten met kokend water. Aan het 
Almelose kanaal gebeurt dat ook, maar 
wordt hij ook nog afgedekt met doek en 
rubber matten.

De gemeente Zwolle geeft ook nog advies 
voor als u de duizendknoop zelf in uw tuin 
ontdekt. Verwijder de plant met wortel en 
al. Doe hem vooral niet in de gft-bak, want 
dan kan hij zich via compost toch weer  
verspreiden. De woekeraar moet in een zak 
met restafval afgevoerd worden, opweg 
naar de verbrandingsinstallatie.

Op www.zwolle.nl/duizendknoop is te zien 
waar de plant al gesignaleerd is. Vindt u 
hem op andere plekken in de stad, dan kunt 
u dat melden via de website of telefonisch 
via 14038. 

	TEKST	EN	FOTO	 	BART	VERGEER

AUTOVAKMEESTER DINGERINK 
IJsselcentraleweg 1 | 8014 BK Zwolle | T 038-4650944 | I autovakmeester.nl/vestiging/dingerink
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Zwolle-Zuid
Winkelcentrum Zwolle-Zuid

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

KOOPAVONDKOOPAVOND        
Vrijdag Vrijdag tot 21.00 uurtot 21.00 uur

 Hasselt   Markt

 Zwolle-Zuid    Forelkolk

 Zwolle-Zuid    Pijmanstraat

 Stadshagen    De Wade

 Hattem    Kerkstraat

 AA-landen    Dobbe

bakkerij@wimblom.nl

Bestel brood, 
banket & taart 

online!
www.wimblom.nl

al 30 jaar
meesterschoenmaker

• Reparatie kleding en tassen
• Messen en scharen slijpen
• Spaanse sloffen/babyslofjes
• Tassen, portemonnees en broekriemen
• Sleutels, sleutelhangers en naamplaatjes
• Uitverkoop                        zakmessen en 
   multitools 25% korting   multitools 25% korting

Like ons op Facebook
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Gewaardeerd gepensioneerd:  
een vrolijk vertrek 
Magda Derksen, onze kanjer in de zorg, gaat met pensioen en 
neemt na tien jaar afscheid van wijkverpleging Buurtzorg. 

TEKST	 	BUURTZORG				FOTO	 	JRJ	PHOTOGRAPHY

Eindelijk mocht ze gaan genieten van haar rust, maar in verband 
met de bijzondere omstandigheden kiest ze ervoor om nog even 
als invalskracht beschikbaar te blijven. En dat zegt alles over 
haar. 

Zij was er bijna vanaf de start van Buurtzorg bij. Eerst in Zwolle-
Noord en daarna heel wat jaren in Zwolle-Zuid. Daarvoor heeft 
ze vele zorgjaren elders gewerkt. Wat gaan de cliënten en wij als 
collega’s haar ongelofelijk missen!

Haar betrokkenheid, en net altijd dat extra’s dat zij gaf, maken 
haar bijzonder. Ook in de buurtkamer van wijkcentrum de Pol 
in Zwolle-Zuid was zij actief als vrijwilligster. Om haar afscheid 
in deze tijd niet zomaar voorbij te laten gaan, hebben we van haar 
laatste werkdag een feestje gemaakt! Magda is verrast met een 
heerlijk ontbijt van Bistro De Stadshoeve en heeft aansluitend 
met de fietstaxi van Fietsjoe een aangepaste uitzwaaifietsroute 
langs de cliënten gemaakt. 

Een dag met een gouden randje, om niet snel te vergeten!
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GRATIS inbouwen 
bij vervanging!

GRATIS inbouwen 
bij vervanging!

GRATIS inbouwen 
bij vervanging!

GRATIS plaatsing 
bij vervanging!

Inbouwen? Doen we!

INBOUWVAATWASSER  |

• 5 programma’s
• 12 standaard couverts

ONDERBOUW VAATWASSER  | 
SN436500PN

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

INBOUW KOELER  | ZBA15021SV 

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

INBOUW INDUCTIEKOOKPLAAT  | 
 HK6042 

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

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

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

549,-

,-
699,-

449,-

299,-
379,-
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. 5 jaar garantie. Energieklasse A+

,-

379,-

Ook voor reparaties van TV - Audio - Video

645

369369
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GRATISGRATIS
PARKERENPARKEREN

DE PLEK VOOR 
JOUW FEESTJE!

- perfect voor grote groepen

- uitgebreide keuze eten,  

drinken en ijs

- parkeren voor de deur

- in overleg is alles mogelijk

- wij ruimen de rommel op

delifrancekwalitariazwolle

Van der Capellenstraat 145b
T (038) 7370142

Thuisgekleed.nl
ervaar het gemak!

Zorg, persoonlijk & service

K linkhamer
WINKELCENTRUM ZWOLLE-ZUID

PASFOTO’S 
KLAAR TERWIJL 

U WACHT

nieuw

De Voedselbank in Zwolle kan weer door. Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om het huidige 
pand aan de George Stephensonstraat te kopen en te verhuren aan de Voedselbank. Door te weinig eigen in-
komsten worstelde de Voedselbank al enige tijd met de huisvesting. Zelfs terugkeer naar de kraakpanden, 
waar de Voedselbank ooit begon, dreigde op enig moment. In 2017 sprak de raad de wens uit om een oplos-
sing te zoeken. Dat is nu dus gelukt.

De Voedselbank zorgt niet alleen voor eten en drinken 
voor mensen met een laag inkomen, maar biedt ook  
vrijwilligerswerk op maat (re-integratie en stageplek-
ken) en brengt zorgmijders in contact met de sociale  
wijkteams. Bovendien voorkomt de Voedselbank dat 
prima voedsel wordt weggegooid. Het voedsel krijgt de  
Voedselbank gratis. De dienstverlening wordt mogelijk 
gemaakt door sponsoring en subsidie en uitgevoerd 
door vrijwillige medewerkers.
 
Er waren enkele alternatieven voor aankoop van het 
huidige pand, zoals nieuwbouw of blijven huren van de 
huidige eigenaar. Maar die boden minder zekerheid,  
of waren financieel veel ongunstiger. Het pand aan de 
Stephensonstraat is ruim en proper en voldoet aan de 
eisen van voedselveiligheid.  De gemeente koopt het 
pand voor 665.000 euro en past het voor een ton aan 
(o.a zonnepa-nelen). De Voedselbank huurt het voor 
jaarlijks 45.000 euro en dekt daarmee rente en aflossing. 

De gemeentelijke subsidie voor de Voedselbank komt 
uit het potje voor armoedebestrijding.  Daarmee kan de 
Voedselbank de huur betalen, maar ze zal voor andere 
kosten ook creatief blijven zoeken naar fondsen, spon-
sors en eigen inkomsten. Zo ontstaat een stabiele en 
toekomstbestendige situatie voor de Voedselbank,  
die zich daardoor weer volledig kan richten op de 
hulpverlening.

Gemeente stelt toekomst 
Voedselbank veilig



WIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-ZuidPAGINA 12 - JUNI 2020 www.wvzwollezuid.nl

Setprijs inclusief montage 
Nu BTW teruggaaf mogelijk 

via belastingdienst

Zonne-energie

Uw voordelen:

Interesse! Neem nu contact met ons op 
 via mail: pv@nooter.nl 
 of tel: 038 303 59 25

6 panelen 1920 Wp €

9 panelen 2880 Wp €

12 panelen 3840 Wp €

16 panelen 5120 Wp €

3.232,- € 2.671,-
€ 3.660,-
€ 4.696,-
€ 5.984,-

4.429,-
5.682,-
7.241,-

320 WATT FULL BLACK

PIEKACTIE

25 jaar gegarandeerde opbrengst.

Installatie compleet aangelegd en bedrijfsvaardig 
opgeleverd door onze eigen gecerti� ceerde medewerkers.

Met zonnepanelen legt u uw energieprijs vast voor 6 cent/
kWh voor minimaal de komende 25 jaar.

Een compleet zonne-energiesysteem 
bestaat naast de zonnepanelen 
uit een draagconstructie, kabels, 
connectoren en een omvormer. 
De omvormer zet de opgewekte 
gelijkstroom van de zonnepanelen 
om in 230 volt wisselspanning, zodat 
deze direct kan worden gebruikt.
 

De opgewekte energie verbruikt u 

direct zelf. Als er tijdelijk minder of 

geen elektriciteitsvraag is, levert het 

zonnesysteem het overschot aan het 

elektriciteitsnet. Dit heet salderen.

Bij onze o� erte ontvangt u hierover 

nadere informatie.

U heeft een hoog en veilig rendement 
op uw investering.

Verlies energieproductie minder dan 10% binnen 
10 jaar en minder dan 20% binnen 25 jaar.

Volledige monitoring 
via een handige app en / of web

Simon Stevinweg 9 | 8013 NA Zwolle | Tel. 038 303 59 25

Fabrikaat zonnepanelen AUO of JA. Omvormer fabrikaat SMA. 
Inclusief levering en montage bekabeling vanaf omvormer naar meterkast 

en eventuele aanpassingen in meterkast

Type zonnepaneel   MONO 6 PANELEN  MONO 9 PANELEN  MONO 12 PANELEN  MONO 16 PANELEN 
Afmeting schuin dak 6000 x 1700mm 9000 x 1700mm 6000 x 3500mm 8000 x 3500mm 
Verwachte opbrengst 1823 kWh/jaar Z 30º 2768 kWh/jaar Z 30º 3691 kWh/jaar Z 30º 4915 kWh/jaar Z 30º
Vermogen 1920Wp 2880Wp 3840Wp 5120Wp
Benodigd plat dak 5 x 3,5 m2 7 x 3,5 m2 7 x 6 m2 7 x 8 m2

Rekenvoorbeeld • 6 panelen • 9 panelen • 12 panelen • 16 panelen
 • 1 omvormer • 1 omvormer • 1 omvormer • 1 omvormer
 • montagesysteem • montagesysteem • montagesysteem • montagesysteem
    voor 6 panelen    voor 9 panelen   voor 12 panelen   voor 16 panelen
 • op schuin dak • op schuin dak • op schuin dak • op schuin dak
 • incl. montage • incl. montage • incl. montage • incl. montage

Prijs vanaf (incl. BTW) € 3.232,- € 4.429,- € 5.682,- € 7.241,-

Verwachte opbrengst  Zuid 30º Zuid 30º Zuid 30º Zuid 30º
in euro per jaar € 401,- € 609,- € 812,- € 1081,-

W W W. N O O T E R . N L

exclusief BTWinclusief BTW
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In Zwolle-Zuid vind je nog een scharenslijper

Uitbreiding zandwinningsgebied Sekdoornse Plas

Goed gereedschap is het halve werk. 
Deze stelling zal elke vakman vol-
mondig beamen. Wist u bijvoorbeeld 
dat uw kapster zweert bij haar eigen 
schaar, omdat die precies is afgestemd 
op hoe zij het fijnste knipt? Jammer 
genoeg worden messen, scharen, beitels 
en zagen door 't gebruik wel stomp. 
Niet getreurd, daar is wat aan te doen!
 
Heel vroeger was er de scharensliep die 
langs de deuren ging. Behalve scharen 
sleep hij ook messen en schaatsen. De 
slijpstenen voerde hij op een kar met zich 
mee. Zijn werk is overbodig geworden 
door het gemak waarmee nieuwe mate- 
rialen aangeschaft worden. 

In deze tijd, waarin we ons steeds meer 
realiseren dat de draagkracht van de aarde 
in elk opzicht overschreden wordt, is er 
weer oog voor repareren en recyclen. En 
dus ook voor slijpen. Want er is een  
toekomst! Voor je mes dat eerst zo lekker 
sneed en je schaar waarmee je zo precies 
kon knippen. 

Aan de Van Welveldenmarke woont 
Albert Haan, docent werktuigbouwkunde 
aan Hogeschool Windesheim. Naast het 
werken met zijn hoofd, vindt hij het ook 
heerlijk om met zijn handen bezig te zijn. 
Zo'n 15 jaar geleden - we hadden toen 
nog winters - begon hij zijn eigen schaat-
sen te slijpen. Hij breidde zijn hobby uit, 
schafte de benodigde slijpstenen aan  
en oefende op het slijpen van zijn eigen 
messen en scharen. Met succes! 

Albert is al jaren vrijwilliger in het repair-
café in Assendorp. Er meldde zich een 
kok met een bot mes, waarop Albert hem 
beloofde: die ga ik slijpen. Nu neemt hij 
elke maand zijn slijpstenen mee naar het 
repaircafé en  de klanten weten hem 
inmiddels te vinden. Vandaar zijn besluit 

om een eigen bedrijfje op te starten.  
's Woensdags zit hij nu thuis te slijpen in 
zijn tot werkplaats omgebouwde garage. 

Slijpen is precisiewerk. Albert gebruikt 
een loeplamp om te zien wat hij doet. 
Voor het slijpen van scharen bouwde hij 
zelf een machientje, waarin hij de schaar 
zo kan vastklemmen dat die tot op de 
graad nauwkeurig geslepen wordt. 
Kappers vertrouwen hem hun schaar 
inmiddels toe. Ondanks de 16 stappen die 
nodig zijn om de beide helften van de 

schaar weer scherp te krijgen, lukt het 
Albert om ze snel te bedienen. Hij zegt: 
"Ik weet hoe gehecht ze zijn aan hun 
schaar. Ze willen er snel weer mee knip-
pen".

Om te testen of een schaar weer scherp is 
knipt hij door één laagje natgemaakte 
tissue. Als er geen flintertje papier aan  
de schaar blijft hangen, is die weer scherp. 
Hij toont me ook zijn onderarm: "Als ik 
die met één helft van de schaar glad kan 
scheren, weet ik dat de schaar weer 

scherp is". Om ongelukken te voorkomen 
geeft Albert de geslepen scharen terug 
met een elastiekje om de bladen. Bij de 
messen levert hij een pleister. Dat is het 
sein: "Let op. Ze zijn weer scherp!"

‘Kleinschalige slijpservice met een  
persoonlijke benadering’, aldus de tekst 
op Alberts site. Dat maakt hij met zijn 
precisiewerk helemaal waar. www.ahas-
lijpservice.nl/ 

Inmiddels is het grootste drijvende 
zonnepark van Europa op de Sek-
doornse Plas gereed. De 39.544 zonne-
panelen bedekken 20 hectare van de 
waterplas en wekken groene stroom op 
voor 4.000 huishoudens. Binnenkort 
start een nieuw project in dit gebied. 
De komende vijf jaar moet er nog 
700.000 kuub zand worden gewonnen 

en daarvoor is uitbreiding van het 
zandwinningsgebied noodzakelijk. 
 
De Sekdoornse Plas is geen natuurlijke 
waterplas, maar ontstaan als gevolg van 
jarenlange zandafgraving. Een groot deel 
van Zwolle-Zuid is gebouwd op op- 
gehoogd zand, afkomstig uit de Sekdoorn-
polder. Op het terrein van het zand- 

winningsgebied ligt aan de oostkant van 
de waterplas het zanddepot met de hoge 
heuvels zand, die duidelijk zichtbaar zijn 
vanaf het fietspad op de Sekdoornsedijk. 
Op deze plek wordt het gewonnen zand 
gedeponeerd, verwerkt en voor transport 
gereed gemaakt. De shovelmachinist 
laadt hier dagelijks vijftig vrachtwagens 
met zand. De Zandexploitatiemaat-

schappij VOF Sekdoorn wil op de plek 
van de zandopslag ook zand opzuigen  
en daarom moet het zanddepot voor een 
deel worden verplaatst in oostelijke  
richting. Inmiddels heeft de exploitatie-
maatschappij, die gevormd wordt door 
het bedrijf Roelofs Zandwinning uit  
Den Ham en KWS Infra Zwolle, ander-
half hectare weiland aangekocht van het 
naastgelegen melkveebedrijf Ruitenberg. 
Op de aangekochte grond zal het  
verplaatste zanddepot verrijzen. De 
zandheuvels zullen maximaal 10 meter 
hoog zijn. 

Door de uitbreiding van het zandwin-
ningsgebied zal de Sekdoornse Plas iets 
groter worden. Op dit moment bedraagt 
de oppervlakte ongeveer 45 hectare, 
waarvan bijna de helft is bedekt met  
zonnepanelen. Op de plek waar de  
verplaatste zandopslag moet komen rust 
volgens het bestemmingsplan een agrari-
sche bestemming. De gemeente gaat 
akkoord met de wijziging van de bestem-
ming, omdat dit geen grote effecten heeft 
op het kostbare landschap aan de rand 
van Zwolle-Zuid. Het open weideland-
schap met de Sallandse weteringen aan 
weerszijden wordt niet aangetast. Over 
vijf jaar komt aan de zandwinning een 
einde en zal ook het zanddepot niet meer 
nodig zijn. 

	TEKST	EN	FOTO	 		INA	HUISMAN

	TEKST	EN	FOTO	 		HENNIE	VRIELINK
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Zonnen zonder afspraak
Gratis drankje
Uitmuntende hygiëne
Ruime cabines
Opgeleid personeel
Banken voorzien van Aquanevel
Aromatherapie en Airco
Gratis parkeren voor de deur
7 dagen per week geopend

Hogenkampsweg 31   |   Van der Capellenstraat 276 
ma-vrij 09.00- 22.00 za 10.00 - 20.00 zo 11.00 - 19.00

.........

voor ‘n deksels goede kwaliteit
Assendorperstraat 55, 8012 DG  Zwolle. Tel. 038-4220780

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

Voor degelijke schoenreparatie, 
ook reparatie aan 

orthopedisch schoeisel en
correcties aan confectie schoeisel

 
Langstraat 45A, Wijhe • Tel. 0570-522108

www.Naaldboetiek.nl

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

Kleinvak-, (Kralen)Hobbyspullen

Naaimachine onderhoud

Inlijsten van borduurwerken en foto

Wij zijn verhuisd naar nr 45a 
(naast Primera) 

Kleine Veerweg 9

8017 BP Zwolle

038 460 27 98

WWW.DEHUPPE.NL

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.

Zwolle

Zwolle

Zwolle
Heb je lentekriebels, groene vingers en wil je milieu-
vriendelijk 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.

ONZE MINI BIB 

AAN DE SNAVEL 

VAN EMEKAMP IS 

WEER GEOPEND. 
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IJsselbolder bouwt en verbouwt

Wilt u meer kleur en groen in de straat?

Wie regelmatig langs de IJsselbolder 
aan de Commissarislaan komt kan een 
ingrijpende verandering meemaken. 
Bestaande bebouwing van de IJsselbol-
der is daar eind maart/begin april 
gedeeltelijk afgebroken. Een deel van 
het terrein is veranderd in een bouw-
put waar gehelmde mannen, met in- 
achtneming van de voorzorgsmaat- 
regelen van het RIVM, hun werkzaam-
heden verrichten, vaak onder toeziend 
oog van belangstellende bewoners en 
omwonenden.
 
Tijdens een goed bezochte inloopbijeen-
komst op 25 september van vorig jaar 
werden de plannen van Frion onthuld aan 

de buurtbewoners. Heleen van Andel, 
stafmedewerkster Frion: “Omwonenden 
vonden het fijn om in dit stadium mee te 
mogen kijken. De plannen werden posi-
tief ontvangen. Er zijn geen bezwaren 
ingediend. Men vond het ontwerp mooi 
en van meerwaarde voor de Commissaris-
laan.”

“Dat de start van de werkzaamheden toch 
nog een half jaar op zich lieten wachten, 
kwam omdat de bouwvergunning van  
de gemeente Zwolle pas onlangs werd 
afgegeven”, aldus Van Andel. Maar  
daarna ging het dan ook los. Half maart 
werden metalen rijplaten neergelegd. 
Voortvarend werd bestaande bouw  

afgebroken. Puin en metaal 
werd gescheiden afgevoerd. 
Dat daarbij ook weleens iets 
niet goed kan gaan werd 
bewezen door het kapot gaan 
van een rioleringspijp waar-
door er kortdurend stankover-
last was. In plaats van heien, 
met de daarbij onvermijde- 
lijke geluidsoverlast, werden 
de bouwpalen aangebracht met een enor-
me boor. 

Van Andel: “In het nieuwe gebouw 
komen zestien studio’s, verdeeld over 
twee verdiepingen. Cliënten die nu ook al 
grotendeels op de IJsselbolder wonen 

gaan daar onder begeleiding wonen. Het 
wordt een licht en modern gebouw. Voor 
het verwarmen en koelen wordt bijvoor-
beeld gebruik gemaakt van een warmte-
pomp die geen geluidsoverlast zal geven.”

Heleen van Andel legt nog eens de nadruk 
op de voorzorgsmaatregelen die zijn 
genomen om eventuele risico’s van 
besmetting door het coronavirus tegen te 
gaan. “Om die te beperken hebben de 
bouwers geen contact met de cliënten, 
medewerkers en vrijwilligers bij de 
IJsselbolder en ook niet met de buurt- 
bewoners. Ze werken alleen binnen de 
hekken die om de bouwplaats staan. We 
laten de bouwers apart lunchen in de 
voormalige kantine op de IJsselbolder. 
Die wordt alleen door hen gebruikt en is 
altijd op slot zodat die niet voor anderen 
toegankelijk is. Ook niet per ongeluk.”

Met het gereedkomen van de nieuwe 
woonunit rond maart 2021 zijn de bouw-
activiteiten nog niet afgerond. Frion heeft 
een woningplan voor de komende vijf 
jaren ontwikkeld. In de loop van volgend 
jaar zal een van de gebouwen op de 
IJsselbolder worden verbouwd. 

Frion stelt belangstellenden via een digi-
tale nieuwsbrief in staat op de hoogte te 
blijven van hun bouwactiviteiten. Aan-
vraag hiervoor kan per mail aan commu-
nicatie@frionzorg.nl met als onderwerp: 
aanmelding nieuwsbrief IJsselbolder.

	TEKST	EN	FOTO	 		ARIE	DONDERS

OPRUIMACTIE
Je wandelt nu waarschijnlijk meer dan 
ooit, maar hebben de kinderen alle 
berenroutes al gelopen? Neem dan eens 
een vuilniszak mee, doe handschoenen 
aan en word supporter van Mooi Schoon. 
Ruim samen met de kinderen het zwerf-
vuil op. In de straat, langs de waterkant 
of in het bos. 

Als het openbare leven weer normaal is, 
kun je bij ROVA of het Wijkservicepunt 
Zuid, opruimmateriaal ophalen zoals 
vuilniszakken, grijpers en handschoenen. 
www.zwolle.nl/wijken www.nederland-
schoon.nl

BRENG BUITEN NAAR BINNEN
Gelukkig mogen we nog naar buiten, 
zolang we ons houden aan de 
Coronamaatregelen. Het advies is: ga 
vooral naar een rustige plek, op een  
rustig moment van de dag. Op Instagram 
van de @gemeentezwolle worden vol-
gers opgeroepen om een foto van zo’n 
plek te delen met #buitengeluk. Daarmee 
geef je niet alleen het goede voorbeeld, 
je laat ook nog zien dat Zwolle heel veel 
mooie en rustige buitengelukplekken 
heeft. Bovendien haal je buiten naar 

binnen voor al die inwoners die even 
niet naar buiten kunnen. Wie weet wordt 
jouw foto #buitengeluk wel gedeeld met 
5300 volgers.

EIKENPROCESSIERUPS
Vanaf half april kun je ze weer zien en 
vooral voelen: de eikenprocessierups. 
Ze huizen in grote groepen in eiken- 
bomen. De rups heeft brandharen. Deze 
veroorzaken jeuk, bultjes en oogklach-
ten. Daarom kun je het beste met een 
grote boog om eikenbomen lopen. Waar 

deze bomen staan, kun je vinden op de 
website www.zwolle.nl/eikenprocessie-
rups

NESTKASTJES
De natuurlijke vijand van de eiken- 
processierups is de koolmees. Daarom 
heeft de gemeente samen met inwoners 
nestkastjes opgehangen. Meer kool- 
mezen, is minder rupsen en dus minder 
jeuk! Staan er ook eikenbomen bij jou in 
de buurt, hang dan een nestkastje in de 
tuin. Maar doe dat niet in de eikenboom 

zelf, want voor je het weet nemen de 
rupsen ook het nestkastje in beslag.

WIJKENMAGAZINE
Hoe de buitenruimte in de wijk er uit 
ziet, hangt voor een belangrijk deel af 
van de inzet van bewoners. In het 
Wijkenmagazine lees je welke initiatie-
ven inwoners nemen om hun wijk te 
verbeteren. Doe inspiratie op en kijk om 
je heen. Hoe kan jouw buurt verbeterd 
worden? En zou je daar aan mee willen 
doen? www.zwolle.nl/wijkenmagazine 

MELDING OPENBARE RUIMTE
Zijn er dingen in de wijk die niet in orde 
zijn? Zoals een losliggende stoeptegel, 
kapot speelmateriaal of beplanting die 
weggebruikers het zicht ontneemt? 
Meld het op www.zwolle.nl/melding  
of bel 14038.

De berichten op deze pagina zijn half 
april 2020 gemaakt. Bij het verschijnen 
van deze krant, kan de informatie en de 
genoemde maatregelen over Corona 
veranderd zijn. Kijk voor de meest actu-
ele informatie op www.zwolle.nl en 
www.rivm.nl www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronavirus-covid-19 
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Onder normale omstandigheden zou  
’t Kleine Veer op zaterdag 25 april weer in 
de vaart zijn genomen, maar dat is in  
verband met de coronacrisis (op moment 
van schrijven) uitgesteld tot zeker 1 juni of 
later. De gemeente moet eerst onderzoe-
ken hoe de veerpont kan worden ingericht 
volgens de huidige maatregelen rondom 
het coronavirus. Hoe kun je ervoor zorgen 
dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar 
kunnen houden op de kleine pont om  
besmettingsgevaar te voorkomen?  

Er maken veel fietsers en wandelaars  
gebruik van het populaire pontje, dat gedu-
rende zes maanden per jaar dagelijks een 
prachtige overtocht aanbiedt over de IJssel 
tussen Zwolle en Hattem. Vorig jaar zijn er 
meer dan 60.000 kaartjes verkocht.

ONDERHOUD 
’t Kleine Veer ligt van eind oktober tot eind 
april, vanaf het eind van het oude tot aan 
het begin van het nieuwe vaarseizoen, op 
de winterstallingsplaats bij scheepswerf 
Geertman in Zwartsluis op het droge. Tij-
dens deze periode vinden er diverse onder-
houdswerkzaamheden plaats, zoals het 
schilderen van het pontje in de Zwolse 
kleuren blauw en wit. Ook de bodem wordt 
van een nieuwe coating voorzien en de 
techniek wordt goed nagelopen, want tij-
dens het vaarseizoen wil de veerman geen 
storing aan zijn boot als zowel aan de Zwol-
se als Hattemer kant mensen staan te wach-
ten op hun overtocht.  

Wanneer ’t Kleine Veer weer in gebruik 

wordt genomen, is tijdens het persen van 
deze Wijkkrant nog niet bekend, maar de 
gemeente heeft al wel aangegeven dat er 
voortaan alleen met de pin betaald kan 
worden. Dat is in ieder geval veiliger in 

deze coronatijd dan het afrekenen met  
contanten. Een overtocht voor volwasse-
nen kost 1 euro en kinderen kunnen mee 
voor 50 cent. Alleen bij hoog water, bij een 
waterstand van 1,20 + NAP, wordt ’t Kleine 

Veer uit de vaart genomen. 
 

Klepperaars 
bij het Beekmanpad

Veerpont ’t Kleine Veer houdt het nog even droog

TEKST	 	HENNIE	VRIELINK
		FOTO	 	WIM	HOUDÉ

	TEKST	EN	FOTO	 	ARIE	DONDERS

Het valt te betreuren dat ’t Kleine Veer dit 
jaar minder overtochten kan voltooien dan 
vorige jaren. Gelukkig vind je aan deze 
kant van de IJssel genoeg moois. Onze  
fotograaf Henk Valkenier legde een van de 
geelste bloemenzeeën van de lente van dit 
jaar vast en Wim Eikelboom praat je in 
deze editie van de Wijkkrant op de pagina 
hiernaast bij over misbaksels van weleer. 

FOTO	 	HENK	VALKENIER
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Van der Heydenstraat 6-4 · 8014 ZZ Zwolle

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

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

HEELDEMOND TANDARTSEN STAAT VOOR:

• RUST, ZORG EN TOEWIJDING 

• GEEN WACHTLIJST

• VEEL AANDACHT VOOR PREVENTIE

• SPECIALE AANDACHT VOOR ANGSTIGE 

 EN (HOOG)GEVOELIGE MENSEN

• EÉN VASTE TANDARTS 

• FOCUS OP INNOVATIE EN VERBETERING

80 auto’s op voorraad 
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.	

Misbaksels in de Schellerwaarden 
De uiterwaarden van Schelle en Oldeneel vormen nu een prachtig natuurgebied. 
Het is moeilijk voor te stellen dat het eeuwenlang een industrieel landschap was, 
waarin steenfabrieken een indringende brandlucht verspreidden.

De oevers van de rivier in Zwolle stonden vanaf de 14e eeuw in het teken van de 
steenproductie. In veldovens werden massa’s stenen en dakpannen gebakken voor  
de huizen in de stad Zwolle. Tussen Spoolde en Windesheim waren ooit zeven steen-
fabrieken te vinden. Omdat er klei voorhanden was langs de rivieren, waren deze 
plekken geliefd om stenen te maken. Dat zorgde ook voor veel werkgelegenheid.

KIEK IN DE POT
Op beide terpachtige verhogingen in de Schellerwaarden stonden steenfabrieken.  
In 1916 stopte de Stoomwaalsteenfabriek Oldeneel/Reigershaven na een eeuw actief 
te zijn. Alleen het kantoor bleef overeind. Dat is het huidige woonhuis van Riek  
en Johan Groten. Hattemers noemen dit huis ‘kiek in de pot’, omdat ze vanaf de  
overzijde van de IJssel zo’n beetje konden zien wat voor eten er op tafel stond.  
Deze anekdote komt van amateur-historicus Siem de Weerd, die zich verdiepte in de 
geschiedenis van steenfabrieken langs de IJssel. Ook was er een haventje waar turf 
werd aangevoerd om de ovens te stoken. Dat is nu gedempt. 

Op de terp waar Gerrit en Rinus 
Sluiter woonden in de Scheller-
waarden kwamen in 2014 restanten 
van steenovens bloot te liggen bij 
een archeologisch onderzoek bij 
ruimte voor de rivier. “Het Scheller 
Tichelwerk dateert al sinds de Mid-
deleeuwen als steenbakkersplek. 
Vanuit deze ovens zijn de bouw-
producten geleverd voor de eerste 
stenen huizen van Zwolle”, weet Siem de Weerd. Hier en daar langs de oevers kun je 
nog restanten vinden van de steenfabrieken, zoals misbaksels van bakstenen. 

Wie over het Voerman Struinpad wandelt ziet aan de overkant bij Hattem de  
restanten van de steenfabriek Altena. Het getande bouwsel is een beschermd  
rijksmonument. Langs de oevers van de gehele IJssel functioneerden ooit liefst  
47 steenfabrieken.
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www.tuintotaalcenter.nl

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

Club Zwolle

In de Donker Curtiusware hebben vier 
gezinnen samen een versteend hoekje 
in hun straat geadopteerd van de ge-
meente Zwolle en er een groen hofje van 
gemaakt. Het Donkers hofje is een 
prachtige plek geworden voor de hele 
buurt.

Op de hoek van de straat stond een 
prachtige kastanje te verpieteren in de 
stenen; het was een verloren hoekje in de 
straat, dat de gemeente in het verleden 
had bestraat. De vier gezinnen wilden 
graag meer groen in hun straat en klop-
ten aan bij de gemeente. Meer en ook  
ander groen vinden ze belangrijk. Voor 
de huizen loopt een grasveldje met  
bomen langs het water. Dit is voorname-
lijk een poepveldje voor honden die hier 
worden uitgelaten. 

Qua ‘natuur’ is het saai en biedt het  

weinig diversiteit. Kinderen kunnen er 
weinig mee: niet spelen (vanwege de  
hondendrollen), niks planten, niet leren, 
niet oogsten, etc. Dat wilden de gezinnen 
graag anders. De gemeente bood daarop 
het versteende hoekje met de kastanje 
aan. Dat aanbod grepen ze met beide 
handen aan. Hier kwamen meerdere  
mogelijkheden samen: 

•  Een stukje diversiteit in groen creëren      
met onder meer bloe men, aardbeien 

 en bessen.
•  Kinderen de mogelijkheid bieden met 

groen aan de slag te gaan (planten, de 
groei volgen, insecten en vogels  
bekijken, oogsten en proeven).

•  Stenen eruit, waardoor de bodem meer 
water op kan nemen.

Begin maart volgde een overleg met de 
gemeente voor het maken van verdere  

afspraken: de Rova zou de stenen en het 
zand eruit halen en goede grond aan-
brengen. Op dat moment was nog niet 
duidelijk of dat dit voorjaar al zou gebeu-
ren. Echter, op vrijdag 17 april werd deze 
klus al geklaard en konden de buurt- 
bewoners aan de slag.

In de weken erna is hard gewerkt om 
een mooi schapenhekje en een  
zitbankje te maken. Met houtsnippers 
uit de buurt (van een oude populier, 
die helaas omgehakt is) zijn er mooie 
paadjes in het hofje gemaakt. En  
vervolgens zijn er stukje bij beetje plant-
jes ingekomen. 
De aanleg levert mooie gesprekken op 
met andere buurtbewoners. Zij reageren 
zeer positief, vinden het fijn dat het een 
groen hofje is geworden en bieden zakjes 
met zaad en stekjes aan. Ook andere  
kinderen uit de buurt komen kijken.

Saaie stenen werden het Donkers hofje

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).

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
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De meeste mensen met een buxus in de 
tuin zullen die inmiddels hebben ge-
ruimd. Toen de motten vorig jaar ons 
deel van het land bereikten ging het 
snel. Ze legden eitjes in de buxussen en 
de rupsen vraten de blaadjes. Het mooie 
groen veranderde in troosteloos geel. 

Johan Spinder bezorgt de post in post- 
codegebied 8014 C en D en vertelt hoe hij 
eens zijn uiterste best moest doen om de 
rupsen te ontwijken: "Ze staken over om 
zich te goed te doen aan de haag aan de 
overkant.” Dat hij zijn best deed om ze te 
ontwijken, geeft weer hoe hij staat  
tegenover dieren. Eerder zat hij in een 
werkgroep ter bescherming van weide- 
vogels. Nu doet hij aan bescherming van 
dassen. Zijn liefde voor dieren stelt hem 
regelmatig voor dilemma's, want welk 
dier heeft het meeste recht op  
bescherming? De roofvogel of de weide-
vogel? Allebei willen ze leven en zich 
voortplanten. 

Als Johan met zijn zwaarbeladen fiets 
vanaf het postsorteercentrum in de  
Marslanden aan zijn ronde begint, kijkt 
hij uit naar vogels. De mus, de merel en 
de koolmees komt hij het hele jaar wel  
tegen. Dat geldt niet voor de zwaluw en 
de ooievaar. Als hij deze trekvogels in  
februari boven de Gerenlanden waar-
neemt, weet hij: de lente komt eraan.  
Begin mei zag hij de gierzwaluw weer 
vliegen. Hij zegt: "Wist je dat het de 
grootste zwaluw is en dat hij vrijwel zijn 
hele leven in de lucht leeft?" De gier- 

zwaluw, die zijn naam te danken 
heeft aan het geluid dat hij 
maakt, vliegt vooral boven het 
oude deel van Zwolle-Zuid: 
"Huizen met dakpannen, daar 
houden ze van voor het maken 
van nesten." 

GEZANG
Johan woont in de buurt van de 
vroegere Harculo-centrale. Daar 
hoort hij vaak de koekoek. Over 
het zingen van de trekvogels legt 
hij uit: "Daarmee nemen ze hun 
territorium weer in.” Soms maakt 
hij zich zorgen: "Vogels eten  
insecten. Die worden bestreden, 
waardoor er minder voedsel 
voor ze is.” De huismus en de 
gierzwaluw hebben niets aan 
goed geïsoleerde huizen. Ze  
hebben dakpannen en holtes  
nodig voor hun nesten. Ook kan 
de temperatuur onder een geïso-
leerd dak veel te hoog oplopen. 
De jongen gaan dan op zoek naar 
verkoeling en vallen uit het nest, 
ten prooi aan kat of ekster. Veel 
mensen kennen de beschermde 
steenmarter van de schade die 
het dier onder de motorkap van 
de auto kan aanrichten. Johan weet dat ze 
er zijn als hij op zijn ronde poepsporen 
van de beesten waarneemt.

Als het werk erop zit fietst Johan richting 
IJssel. Daar zag hij de zeearend, een vogel 
met een vleugelspanwijdte van wel twee 

meter. Met deze vogel gaat het goed, net 
als met de uilen. Een oehoe was trouwens 
de aanleiding voor het gesprek met deze 
postbezorger. Hij bezorgde ons het blad 
van Landschap Overijssel. Op de voor-
kant stond een geweldige foto van een 
prachtige oehoe, die tussen 100 kg post 

zelfs nog kans had gezien Johans aan-
dacht te trekken. In het gesprekje dat  
we voerden, bleek Johans passie voor  
de natuur, die hij graag wilde delen met 
de inwoners van Zuid. 

METERS BUUTENSPEL

Een postbode aan het 
woord over de natuur  
in Zwolle-Zuid

Hand in Hand 
in De Kuip én bij de Boys

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	voetbal-	
statisticus	Gerard	Schutte.

	TEKST	EN	FOTO	 	INA	HUISMAN

Welke speler droeg zowel de kleuren 
van Feyenoord als van Zwolsche Boys? 
Het is een vraag die moeiteloos inge-
past kan worden in een van de vele  
online voetbalquizjes. Verdedigers die 
eind jaren tachtig tegen Zwolsche Boys 
hebben gespeeld zullen ongetwijfeld 
één naam kunnen noemen: Glenn  
Kwidama.

Zijn verhaal begint eind 1984/1985,  
wanneer Feyenoord een aantal vriend-
schappelijke wedstrijden speelt in  
Curaçao. Bij tegenstander Undeba mag 

Kwidama als gastspeler meedoen. Het 
staat 1-1 wanneer hij vanaf een afstandje 
de winnende 2-1 achter doelman Jan 
Formannoy jaagt. De Feyenoorders zijn 
onder de indruk van de rappe buiten- 
speler en vragen hem op proef. Kwidama 
vliegt naar Nederland, doorloopt met 
succes zijn stage en mag blijven in De 
Kuip. Maar de concurrentie op de vleu-

gels is, mede na-
tuurlijk vanwege 
ene Johnny Rep, 
moordend. Bo-
vendien krijgt 
Kwidama al snel 
last van zijn 
knie. Het blijft 
bij drie optre-
dens in Feyen-
oord 1.

Glenn Kwidama: 
“Daarop ben ik 
teruggegaan naar 
Curaçao. Maar 

Nelson Wilson, een vriend van mij die al 
in Zwolle woonde, vroeg me toch om nog 
eens terug te komen. Ik ging samen met 
Nelson bij Zwolsche Boys spelen.” 

Kwidama wil in eerste instantie niet dat 
trainer Freddy Prins weet dat hij bij  
Feyenoord heeft gespeeld. Maar de  
oefenmeester komt daar snel genoeg  
achter. Kwidama: “Tijdens een training 
zag ik dat Nelson door Freddy bij hem 
werd geroepen, en dat het over mij ging. 
Freddy zei: ‘Die jongen is niet zomaar 
een voetballer hè...?’ Toen heeft Nelson 
het maar verteld.”

Het Zwolsche Boys van 1989 wordt door 
Kwidama getypeerd als een vrienden-
ploeg. Na de training op vrijdag zoeken 
de spelers geregeld de binnenstad op. 
Maar ook binnen de lijnen staat er een 
hecht team, dat bekeken wordt door een 
groot publiek. Kwidama: ‘Vooral tijdens 
de derby’s met Hattem stonden er echt 
veel mensen langs de kant. Ik herinner 
me nog een heel oud mannetje, die naar 
me toekwam. Hij zei me dat hij alléén 
kwam kijken, als hij had gelezen dat ik in 
de basis stond. Dat vond ik wel mooi  
om te horen.”

Kwidama speelt zelfs nog een testwed-
strijd bij FC Zwolle, maar gaat het  
profvoetbal niet meer in. Rouwig is hij 
daar niet om. “Mijn knie liet dat toch  
al niet meer toe. Ik ben verhuisd naar  
Tilburg waar ik nu als conciërge werk op 
een middelbare school. Bij Zwolsche 
Boys ben ik een aantal jaar geleden nog 
geweest op de reünie. Er waren dacht  
ik plannen om in de toekomst een  
wedstrijd voor oud-spelers te organise-
ren. Ze hebben me gevraagd om in dat 
geval ook te komen en dat heb ik ze  
beloofd. We wachten het rustig af.”

06 Ron van Marle
05 Michel Hadini
04 Rijk van Ark
04 Glenn Kwidama
04 Nelson Wilson
02 Martin van der Linde

Topscorers seizoen 1989/1990
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• lestijden overdag en ‘s-avonds
• werken op uw eigen niveau
• individuele begeleiding
• ook tienerlessen (10-16 jarigen)
• modecafé

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

www.naaischoolhermien.nl

www.kinderopvangmars.nl

Kleinschalige 

kinderopvang 0-4 jaar

Voor meer informatie kunt u 

bellen met gastouder:

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

of bezoek onze site:

WILT U ZICH OOK 
PRESENTEREN
in deze 
wijkkrant?

Bel naar 

038-4609000 

voor meer
informatie
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Particuliere verhuizingen

Projectverhuizingen

Nationaal en internationaal 

Verhuisdirigente

Kunst en antiek verhuizen

Seniorenverhuizing

Schoonmaakservice

Handyman

Opslag
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Wilma Bouwmeester

Dag en nacht bereikbaar: 
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Aangesloten bij Eerlijke Uitvaarten.nl

www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl 

Kwaliteit bij leven en afscheid  

met compassie en oog voor detail

  Revalidatie na corona 

GHC De Trommel, Ministerlaan 201

Windesheim, Campus 2-6

038 - 4216454
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Wie was Derk Jansen (niet)?
GEZOCHT: VERSTERKING REDACTIE
De redactie van Wijkkrant Zwolle-Zuid zoekt versterking. Schrijf je graag, ben je journalist en/of verdiep je je graag wat meer in je wijk? Sluit je dan aan bij onze redactie. Elke vijf weken vergaderen we en elk redactielid maakt nul tot vijf verhalen per krant: het is aan jou en het is bovenal vrijblijvend. Lijkt het je wat en wil je iets terugdoen voor de wijk? Mail naar bvergeer@wvzwollezuid.nl. 
Bedankt en misschien tot snel!
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Mag u graag schrijven 
en wilt u de 
Wijkkrantredactie 
versterken? 

Mail dan naar: bvergeer@wvzwollezuid.nl
Alvast bedankt!
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