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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
NINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN S
SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE T
+ Ergotherapie
DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE
BIJ KANKER • DUIZELIGHEID E
+ Fysiotherapie
INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP
• SPANNINGSGERELATEERDE KLA
+ Psychomotorische
therapie• KAAKPRO
PROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN
• SPORT/TAPING
FEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYS
KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGER
NINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN S

Het water van Zuid komt uit…
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.

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

Bedankt en misschien tot snel!

Medische fitness

erapie
Fysioth ijk
e
in d w

weer mogelijk

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

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 fitness | Dry Needling
Geriatrie fysiotherapie | Oedeemfysiotherapie | Hydrotherapie
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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.
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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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Gezinshuis in Kenia draait al jarenlang met hulp uit
Zwolle-Zuid
Het is een halfuur langs de kust rijden
vanuit de Keniaanse stad Mombasa om
bij het iets noordelijker gelegen Mtwapa
uit te komen. De levendige maar armoedige Afrikaanse stad ligt niet ver van de
Indische Oceaan, aan een inham bij de
oostkust van tropisch Afrika. In 2012
heeft de stichting HelpTeamWork uit
Zwolle-Zuid hier aan de rand van de
Keniaanse stad een gezinshuis gesticht
voor tien kinderen die geen ouders meer
hadden of niet meer door hun ouders
opgevoed of onderhouden konden
worden.
Voordat de jongens en meisjes in het
gezinshuis werden opgenomen waren ze
ondervoed en hadden ze maar een stel
kleren. Moesten de kleren in de was, dan
liepen de kinderen naakt rond. Ze hadden
nog nooit op een bed geslapen, lagen
’s nachts op een kleedje op de grond.
Ze kwamen uit de armste families.
Werden ze niet opgenomen, dan bleven
hun kansen op een menswaardig bestaan
en goede toekomst minimaal. Veel kinderen uit de armste families gaan niet naar
school omdat de ouders het schoolgeld en
schooluniform niet kunnen betalen.
Ze dreigen in de kleine criminaliteit of
prostitutie terecht te komen. Sommigen
worden zelfs als kindsoldaten geronseld
door Al Qaida.
NUCHTER, BEVLOGEN EN ZWOLS
Folkert en Nely Visser uit Zwolle-Zuid
hebben in 2011 de stichting HelpTeamWork opgericht “omdat je op de wereld
bent om ook iets voor een ander te doen.”
Folkert en Nely komen oorspronkelijk uit
de buurt van Dokkum, Friesland. In 2000
zijn ze getrouwd en in Zwolle-Zuid gaan
wonen. Nely werkte bij boekbinderij De
Ruiter en Folkert was dagelijks door heel
Nederland onderweg als consultant
implementatie software: “Als je uit Dokkum komt voelt Zwolle als het centrum
van Nederland.” Ze waren erg blij met de
geboorte van hun twee kinderen Rink en
Anna, maar kregen daarna gezondheids-

klachten. Folkert kreeg een hernia en Nely
een zware longontsteking. “In 2011 waren
we weer fit genoeg en begon het idee om
wat te kunnen betekenen voor anderen
weer te borrelen.” Als nuchtere Friezen,
geïnspireerd door hun geloof, besloten
ze zich actief in te zetten voor hulp aan
kansarme mensen buiten West-Europa.
Ze richtten de stichting HelpTeamWork
op. Inmiddels zijn de projecten in Chili en
Gambia afgerond, maar het gezinshuis
in Kenia krijgt nog de volledige steun van
de stichting. Door het aantrekken van
sponsoren in Nederland kan het gezinshuis in Kenia al acht jaar worden gefinancierd en zal dit project
de komende jaren
doorlopen.
De vier jongens en zes
meisjes tussen de 9 en
20 jaar wonen met
elkaar in het gezinshuis onder leiding van
Mama Mary. Zij voedt
de kinderen op en
zorgt ervoor dat de
kinderen
dagelijks
voldoende te eten, te
drinken en te dragen
hebben. Ook zorgt ze

Lid van verdienste:

Sjoerke Pluim

ALGEMENE ADRESSEN

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.

ervoor dat de kinderen op tijd naar school
gaan en helpt ze bij hun huiswerk. De
kinderen helpen mee in de huishouding.
De meisjes helpen Mama Mary met koken
en de jongens zorgen ervoor dat de tuin
netjes blijft. Vanuit de stichting zijn de
Kenianen Rhoda en Paul Kitili ter plaatse
projectverantwoordelijk voor het gezinshuis. Zij ondersteunen Mama Mary en
zijn de lokale medeoprichters van het
gezinshuis, acht jaar geleden. Het echtpaar
Rhoda en Paul is verantwoordelijk voor
de financiën, contacten met de lokale
overheid, artsen en allerhande instanties
zoals de school van de kinderen.
BESTUURSLEDEN GEZOCHT
Het geld dat door particulieren en bedrijven aan HelpTeamWork wordt gedoneerd
gaat voor 100 procent naar projecten in de
derde wereld. “Er blijft niets aan de strijkstok hangen.” Zowel het stichtingsbestuur
als de Nederlandse en Afrikaanse projectleiders zijn vrijwilligers en krijgen geen
vergoeding. De stichting is volledig transparant en donoren weten precies wat
er met hun geld gebeurt. Om nieuwe
projecten te kunnen oppakken is echter
meer bestuurskracht nodig. “We zoeken
bestuursleden met een warm hart en
gevoel voor mensen. Leden die gestructu-

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

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?

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.

ACTIVITEITEN WIJKENVERENIGING
De Wijkenvereniging heeft drie dierenweides
onder haar hoede. Daarnaast faciliteert zij ook
Yoga, Badminton, Klaverjassen, Schaken,
Tafeltennis en Volleybal.
Voor meer informatie kunt u onze website: www.
wvzwollezuid.nl raadplegen, of ons kantoor
op De Pol bezoeken.

reerd kunnen werken en de handen uit de
mouwen willen steken.” Belangstellenden
kunnen contact opnemen met Nely
(secretaris van de stichting HelpTeamWork) of Folkert (voorzitter van het
stichtingsbestuur) via 06 1024 8891 of
een mailtje naar info@helpteamwork.nl
(www.helpteamwork.nl).
Folkert en Nely Visser zijn zelfstandig
ondernemers met een eigen online
marketingbedrijf, maar alleen maar hard
werken, dat willen ze niet. Toch zijn ze
ervan overtuigd dat een project in de
derde wereld bedrijfsmatig en professioneel moet worden aangepakt. Deze gestructureerde manier van werken maakt
de projecten tot nu toe succesvol, maar
geeft ook het vertrouwen aan sponsoren
dat hun bijdragen effectief worden
besteed. Sinds de oprichting van de stichting is er in totaal al meer dan 200.000
euro binnengekomen van sponsoren en
donateurs. De combinatie van een warm
hart en een zakelijke aanpak heeft zich
inmiddels duidelijk bewezen.
TEKST
FOTO

HENNIE VRIELINK
 STICHTING
HELPTEAMWORK

VOLGENDE NUMMER WZZ WIJKKRANT:
Uiterste inleverdatum kopij:
maandag 7 september
Bezorging (week 40): woensdag 30 september
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

Geldig t/m 6 september 2020

9 127493
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Medisch Sanitaire aanpassingen
Groen van Prinstererlaan 50, 8014 BD Zwolle
T 06-19808809

08-10-18 08:52

Kortingsbon
Kortingsbon
Kortingsbon

Geldig Tegen
t/m 6 oktober
2019
inlevering

Badkamer renovaties

WWW.MIDDELVELDINSTALLATIETECHNIEK.NL

170x100 Adv Monuta Zwolle.indd 1

Kortingsbon

OOK ZIJN WIJ
GESPECIALISEERD IN:

&

.

Alleen verkrijgbaar
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Bas
Autowas
van
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16,50
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€ €11,50
11,50Zwolle-Zuid

van € 16,50 voor € 11,50

Voor al uw
witgoed reparaties
Langstraat 7 - Wijhe
Telefoon 0570 - 52 38 99
WWW.ELEKTROCENTRUM-WIJHE.NL
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Assendorperstraat 100 | 8012 CC Zwolle
Horloge batterij
T 038 421 69 28 | www.juwelierkale.nl
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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 67: Wim en Dikkie maken deel uit van de
Participatieraad.

Dikkie en Wim gaan onvermoeibaar door
Ze hebben de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar zitten nog lang niet
stil. In hun werkzame leven waren ze al
begaan met mensen die het moeilijk
hadden. Wim Klein Heerenbrink deed
dat als sociaal pedagoog in de zorg voor
jongeren. Dikkie van Gijssel zette zich in
voor mensen die in Nederland een veilig
bestaan probeerden op te bouwen.
Uit ervaring weten ze dus wat er mis kan
gaan: organisaties die niet goed samenwerken en mensen die tussen wal en schip
vallen, ondanks goedbedoelde regelgeving.
Dikkie en Wim zijn nu lid van de
Participatieraad. Deze Raad adviseert het
College van B&W over de thema’s werk en
inkomen, jeugdhulp, zorg, welzijn, wonen
en leefbaarheid. Dikkie: "We worden om
advies gevraagd, maar geven die ook
ongevraagd."
Er komt heel wat op het bordje van de
Participatieraad terecht. Wim: "Gemiddeld
kost het de leden acht tot tien uur per week.
We willen graag goed werk afleveren."
Werkbezoeken worden afgelegd bij een
wijkcentrum, een zorgboerderij of jeugdzorginstelling. Er wordt geluisterd naar
knel- en verbeterpunten. Stukken worden
gelezen, vergaderingen bijgewoond en

adviezen geformuleerd. Van januari tot
maart heeft de Participatieraad al advies
uitgebracht over vijf onderwerpen. Eén
daarvan was het vervoer van leerlingen
naar scholen voor
speciaal onderwijs.
Daar zijn veel partijen bij betrokken. Het
kind en zijn ouders,
de chauffeurs en het
vervoersbedrijf, de
leerkrachten en de
school en de gemeente met haar ambtenaren.

uitgenodigd. Ze zaten soms met de handen
in het haar." Kinderen zijn te laat bij de bus
of maken ruzie onderweg. De chauffeur
kan niks beginnen, hij moet zijn ogen op

Wim vertelt dat er
ongenoegen heerste
over het leerlingenvervoer.
Kinderen
kwamen gestresst en
te laat op school of
thuis, met nare gevolgen voor de klas of
het gezin. Kon dat
niet anders? Een
bijeenkomst met alle
betrokken partijen
volgde. Dikkie: "De
chauffeurs zijn hier
nadrukkelijk
voor

de weg houden. Soms zijn er files en is hij te
laat bij alle volgende adressen. Een ouder
vertelt dat zijn kind soms niet op tijd is,
omdat het niet naar school wil. Of niet in
wil stappen, omdat er al een kind op 'zijn'
plaats in de bus zit. De onderwijskrachten
herkennen dit gedrag. Zij vertellen hoeveel
moeite het hen, als pedagogisch geschoolde krachten, vaak al kost om de aandacht
van het opgewonden kind en de klas weer
om te buigen naar de lesstof. Laat staan
de chauffeur.
De participatieraad kon adviezen geven
over het leerlingenvervoer, net als in
kwesties rond 'kind en echtscheiding' en
'armoede en minimaregelingen'. Wim
en Dikkie zijn het eens: je hebt geduld en
een lange adem nodig, want de adviezen
worden niet altijd opgevolgd. Zelf blijven
ze zich onvermoeibaar inzetten. Wim: "We
zijn niet van plan ons neer te leggen bij een
situatie, maar willen de boel in beweging
houden. Doorzetten dus." Dikkie: "We
blijven opkomen tegen onrecht en onheuse
bejegening". Het leuke aan dit vrijwilligerswerk? De contacten met al die mensen en
de brede kennis van de sociale kaart van
Zwolle. https://participatieraadzwolle.nl.
TEKST EN FOTO

INA HUISMAN

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

Fysiotherapie Berkenhove
Nieuwe Deventerweg 99
8014 AE Zwolle-Zuid
T. 038-4651736
www.berkenhove.net
fysiotherapie@berkenhove.net
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RONDJE ZUID

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 veel activiteiten afgelast of uitgesteld.

Hoe imker Teake de Jong aan zijn honing komt
Het gele bord aan de Zwarteweg met
‘honing te koop’ valt op als je erlangs
fietst. Het is eigendom van imker Teake
de Jong, die direct enthousiast vertelt
over zijn grote hobby: bijenhouden. “Ik
heb dertien bijenkasten op vijf verschillende locaties; in mijn achtertuin, bij
enkele enthousiaste buren, bij Isala en bij
landgoed Zandhove. Het is een leuke
maar ook tijdrovende bezigheid”, zegt
Teake. In de maanden maart tot en met
juni is Teake bijna dagelijks bezig met
zijn hobby. Ook in de andere maanden
kost het veel tijd. Teake verkoopt aan huis
zijn eigen honing en nog allerlei andere
artikelen gemaakt van honing en was.
In een groot volk kunnen wel 50.000
honingbijen leven met één koningin. “De
diertjes zijn erg slim en altijd bezig. Iedere
bij heeft haar eigen taak. Er zijn verkenners,
schoonmaaksters, verzorgsters, hofdames
en wachters die de kast bewaken”, aldus
Teake. De honingbijen kunnen onder
gunstige weersomstandigheden tot zo’n
3 kilometer van de kast honing en stuifmeel
zoeken. Hun navigatiesysteem brengt ze
feilloos terug. Daarom is het niet verstandig
om bijenkasten binnen een cirkel van drie
km te verplaatsen. De dieren gaan namelijk
altijd terug naar de oorspronkelijke plek
van de kast. Om die reden wordt een kast
altijd op een wat grotere afstand verplaatst,
het navigatiesysteem van de bijen wordt
dan als het ware gereset.
“Zwermende bijenvolken kun je op de gekste
plekken aantreffen. Tuinstoelen, fietsen... ze
zullen overal gaan zitten. Liefst kiezen
ze echter een boom uit”, vertelt Teake.

Om het volk vervolgens te ‘scheppen’ zal
een uitgerukte imker de zwerm met een
bloemenspuit met water benevelen. Door
de vochtige vleugels zullen de bijen tijdens
het scheppen minder opvliegen. De imker
plaatst er een kast onder en kan de zwerm
hierin laten vallen. Om het volk ergens
anders verder te laten leven is het essentieel
dat de koningin ook in het geschepte
volk zit.
Teake is aangesloten bij de Bijenvereniging
Zwolle. De imkers treffen elkaar in het
verenigingsgebouw in de Schellerhoeve.
De bijenvereniging organiseert diverse
activiteiten, informatiebijeenkomsten en
cursussen. Op de site van de bijenvereniging staat ook veel interessante informatie
over de bijen. Teake geeft soms bijlessen
aan kinderen op basisscholen over het werk
van de imker en het nut van bijen. Ook doet
hij mee aan de open imkerijdag waar
mensen op locatie het werk van de imker
kunnen bekijken.
WILDE BIJ HEEFT HET ZWAAR
De wilde bij heeft het zwaar in Nederland.
De varroamijt, die bijenvolken ernstig
verzwakt, de achteruitgang van de biodiversiteit en het gebruik van pesticiden
zijn grote bedreigingen voor de bijen. De
honingbij, geholpen door de imker, overleeft omdat de varroamijt doorlopend
wordt bestreden door imkers. Waar nodig
wordt de honingbij bijgevoerd. Wel moet
ervoor gewaakt worden dat de honingbij
geen oneerlijke concurrent wordt van de
wilde bij. Zo is de gemeente Zwolle druk
bezig om de groenvoorziening hierop aan
te passen. Teake adviseert voor Zwolse

tuinen minder tegels. Een groene, bloeiende tuin, hoe klein ook, kan al bijdragen aan
een mooiere natuur met meer bijen.

TEKST EN FOTO

HARRY PAP

Achter de straatnamen van Zwolle-Zuid | deel 3
Als je door Zwolle Zuid fietst kom je niet
alleen straatnamen tegen die eindigen op
-kolk, -veld of -vlinder maar ook op
-marke, -mate, -kamp, -belt of -ware. Bij
de eersten kun je je nog iets voorstellen.
Karper- of Brasemkolk doen je denken
aan een lome dag met een hengeltje in het
water. Hazen- en Eekhoornveldveld aan
weiden en bossen en de Citroen- of Distelvlinder fladderen vrolijk in het rond.
Maar waar komen die andere achtervoegsels vandaan? En wie zijn die mensen toch
die op die manier een plek hebben
gekregen? Gaat u weer mee?
GILDEN
De vorige keer heb ik u verteld dat de
commissie Naamgeving besloten had dat
in elk deel van de wijk de straatnamen
samenhang moesten hebben. Dat is consequent doorgevoerd. De straten in Geren
zijn vernoemd naar Zwolse regentenfamilies zoals Essinck, Sticker en Van Yrte. Het
achtervoegsel ‘belt’ is terug te voeren op
bult of kleine verhoging in het veen. Twee
namen wil ik er uitlichten: de Meensliedenlaan en de Oldermannenlaan.
De Meenslieden was een middeleeuws
bestuurscollege. Oldermannen was een
middeleeuws college van gildemeesters
dat in het prille begin van de 15de eeuw
ook even politieke macht heeft bezeten.
In het woord Olderman vind je nog ‘oude
man’ terug. Bij sommige volkeren zijn het
nog steeds de oude wijze mannen die de
dienst uitmaken. Gilden hebben bij ons

altijd een belangrijke rol gespeeld. Ook
hebben zij een rol willen spelen in het

bestuur van de stad. Maar in de 15de eeuw
hebben zij hun hand overspeeld. In De

Canon van Zwolle staat uitgebreid
beschreven wat de gruwelijke gevolgen

www.wvzwollezuid.nl
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OOK TROUWBLOEMWERK
Alleen open voor afhalen!

bloemen en planten gespecialiseerd in afscheidsbloemwerk
Sellekamp 14 |

8014 DR Zwolle | 038 - 457 90 35 | www.swolschbloemenhuys.nl
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ons ook op
PRESENTATIE VAN
Socialdeal

op dinsdag 13 maart

ruime keuze van vegatarische
LOCATIE
Dominicanenklooster
en glutenvrije
snacks
AANVANG
20.00 uur

NA AFLOOP 10
hapje,~
drankje
en praatje
Sellekamp
8014
DR Zwolle

ZALENCENTRUM
THEATER

in onze winkel

038 -www.goedhartboeken.nl
465 21 50

INFO

Wijkkrant alleen ophalen 85 x 95 mm.indd 1

29-04-2020 10:58

GRAND CAFÉ

PROFESSIONEEL
IN GASTVRIJHEID

SNACKBAR

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

meer dan
woorden

Assendorperstraat 79 | 8012 DG Zwolle
tel 038 421 98 02 | verkoop@goedhartboeken.nl

BIEDT HULP BIJ
PSYCHISCHE KLACHTEN ZOALS
TRAINER: E. VAN DER VELDE

Nieuwe adres:
Bloemendalstraat 7, 8011 PJ Zwolle

- angst - depressie - burnout - onvoldoende verklaarde
lichamelijke klachten - rouw en trauma
PRISMA PSYCHOLOGIE GAAT PER 1 NOVEMBER
VERHUIZEN NAAR DE BINNENSTAD.

Cliënten uit Zwolle Zuid blijven ook daar uiteraard van harte welkom.
VOOR MEER INFORMATIE ZIE ONZE WEBSITE: WWW.PRISMAPSYCHOLOGIE.NL

waren tijdens de Sint Lucienacht in 1416.
Hoe is het allemaal zo gekomen?
In 1413 eisten de Zwolse gilden om opgenomen te worden in het stadsbestuur
om hun economische belangen beter te
kunnen behartigen, maar dat vonden de
toenmalige bestuurders wel erg ver gaan.
Als je zeggenschap wilde hebben in het
stadsbestuur was het een voorwaarde om
onroerend goed te bezitten, maar dat was
voornamelijk in handen van de kerk en de
kloosters. Dat botste natuurlijk, want de
kerken en kloosters hielden het graag bij
het oude. Toch wisten de gilden onroerend goed te verwerven, zodat het
stadsbestuur niet meer om hen heen kon.
Toen de gilden uiteindelijk wél medezeggenschap kregen, gingen ze volgens
sommigen te ver. Ze werden steeds brutaler, niet alleen met hun eisen, maar ook in
gedrag. Oldermannen gingen zich op
kosten van de gemeenschap te buiten aan
uitgebreide diners, met veel drank erbij.
Uiteindelijk was de maat vol. Het oude
bestuur riep de hulp in van de bisschop
van Utrecht, de landsheer (Landsheerlaan
in Oldenelerlanden). Zijn soldaten vielen
het gildehuis binnen in de St Lucienacht de avond voor de naamdag van de Heilige
Lucia op 13 december. Tien Zwollenaren
werden meteen door een beul terechtgesteld, anderen moesten onder ede
verklaren dat zij geen wraak zouden nemen. Een stuk of dertig mannen werden
voorgoed verbannen uit de stad. Alles
ging weer op de oude voet verder. Welge-

stelde families en de kerk hadden het weer
voor het zeggen. Vrouwen en kinderen
van gedode en weggestuurde mannen
bleven in kommervolle omstandigheden
achter. Einde medezeggenschap! Einde
verhaal! Volgende keer gaan we in
Hanzeland kijken.
Nu we het toch over vroegere tijden
hebben, in Zwolle was natuurlijk altijd de
drang naar handel. Met de gunstige
ligging ten opzichte van het achterland in
het oosten, de IJssel en de toenmalige
Zuiderzee (nog zonder Afsluitdijk) kon
het niet uitblijven of Zwolle ging, net zoals
een aantal andere steden, deel uitmaken
van een groot handelsverbond: de Hanze.
Het was een internationaal verbond waar
steden in onder meer Duitsland, Polen,
Rusland, Scandinavië en de Baltische
staten aan deelnamen. Toen de tuinderijen
aan de Assendorperlure moesten verdwijnen, verrees daar het stadsdeel Hanzeland
met straatnamen die verwijzen naar de
scheepvaart en handelssteden van de
Hanze. Bremen, Riga, Dantzig (het huidige Gdansk), Wismar en Rostock. Lünen,
partnerstad van Zwolle sinds 1963, heeft
eveneens een straatnaam gekregen. Het
bestuurscentrum van de Hanze was
destijds in Lübeck gevestigd, dus is het
niet zo verwonderlijk dat het hart van het
Hanzeland, waar ook het Stadskantoor is
gevestigd, Lübeckplein heet.
TEKST ARIE DONDERS
BRON COMMISSIE NAAMGEVING
GEMEENTE ZWOLLE

Zuidkristalliseren

Huisarts, hypochondrie en
hoop
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.
“Oké, ik ga met dat vlekje wel naar de
huisarts.” Als nuchtere zorgontwijker
en ziekte-uitsteller is een dokter niet zo
mijn ding. Maar voor de gemoedstoestand van mijn omgeving ben ik na
lang aandringen wel van goede wil.
Een belletje plegen, eerst een foto
mailen, paar uurtjes wachten en dan de
reactie: ‘kom toch maar even langs’. Ai,
er is geen weg terug.
Gelukkig hebben we in Zuid veel van
wat we nodig hebben aan eerstelijns
hulpdiensten. Van huisarts en fysiotherapeut tot verloskundige en tandarts. En van alles in het paramedische
circuit. Wel zo gemakkelijk bij urgente
kiespijn of een open wond. Maar los
daarvan, een beetje uit het zicht kan
wat mij betreft geen kwaad. Wat niet
ziet, wat niet deert.
Een wereld van verschil, zo’n fietsritje
van vijf minuten door de wijk. Of je nu

boodschappen gaat doen bij de supermarkt, of naar de dokter moet. Die
anderhalve kilometer biedt mij genoeg
tijd om van kwaad tot erger te piekeren. Waar je normaal overheen zoeft,
voel je de weerstand in je benen steeds
zwaarder wegen. Maar de praktijk is
dat de praktijk nadert.
Fiets extra goed neerzetten, tijd rekken
door het slot dubbel te checken, treuzelen bij de balie. Wachtkamer in, bladen doorbladeren, klokkijken en naderend onheil afwachten. Want een mens
lijdt dikwijls het meest, door het lijden
dat hij vreest. Wat is er dan zorgelozer
dan na een kwartier weer gerustgesteld
naar huis te toeren. Wat ligt de wijk er
mooi bij; trappen hoeft amper.
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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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Jos: 'liever natuur dan een aangeharkte tuin'
Het was juni, lange zomerdagen regen
zich aaneen. Het was nog geen vakantie,
maar wie kan, neemt de gelegenheid te
baat. Naar buiten en genieten van de
natuur, ook in stadsdeel Zwolle-Zuid.
Toch knaagt er ongerustheid. Door

klimaatverandering hebben we te maken
met droogte én met buien die het riool
niet aankan. Verder is er het verlies aan
biodiversiteit, dat onze circle of life
bedreigt. In de natuur hangt alles met
alles samen. Zo heeft het gebrek aan

biodiversiteit invloed op de lucht die we
inademen, het water dat we drinken en
het voedsel dat we eten.
Op deze mooie zomeravond ga ik wandelen met Jos Schouten, een geboren Zwollenaar. Hij is boswachter op de Sallandse
Heuvelrug, in dienst van Natuurmonumenten. We starten met koffie in zijn
weelderig groene voortuin. Jos: "Ik heb
drievierde van de bestrating verwijderd."
Hij schoffelt en harkt zijn voortuin niet:
"De blaadjes die vallen mogen blijven
liggen. Ze verteren en worden opgenomen
in de bodem." Hij toont een handvol aarde
en zegt: "Hierin leven meer organismen
dan er mensen op aarde zijn. Deze grond is
luchtig en heeft geen bemesting nodig.
Zo'n bodem houdt het water vast en trekt
vogels aan."
Over de soortenrijkdom zegt hij: "In
Nederland denken wij dat wij het goed
doen, maar we zijn na Malta het land met
de minste biodiversiteit in heel Europa.
Zonder biodiversiteit is het snel afgelopen
met alles wat leeft en dus ook met ons.”
Jos woont in de buurt van de Schellerallee,
waar de eikenprocessierups mensen rode
uitslag en jeuk bezorgt. Op zo'n moment
ontstaat er belangstelling voor biodiversiteit
en voor natuurlijke bestrijders van de rups.
Dat is het koolmeesje, maar ook vooral
insecten: "Jammer genoeg bedreigen wij
het leefgebied van insecten, omdat we

gemaaide en opgeruimde parken willen."
Als we de bermen verkennen, zien we dat
die heel verschillend zijn. De klassieke met
rozen: mooi, maar weinig divers. Dan de
gemaaide en de niet-gemaaide berm aan
weerszijden van het Steenweteringpad. Het
leven in de gemaaide berm is veel minder
divers dan in de ongemaaide berm. Jos zit al
gauw op zijn hurken en toont me grassen
en kruiden, vliegende en kruipende insecten. In een park, iets verderop, wijst hij me
op een deel van het Zwolse bloemenlint, dat
jaarlijks ingezaaid wordt. Dat is een ketting
van tuinen, perken, boomspiegels en
braakliggende stukken grond met bloemen
waar insecten van houden.
Jos: "Sommige initiatieven zijn mooi, maar
niet nodig als we de natuur iets meer zijn
gang laten gaan. Zwolle heeft mooie
bermen met bloemen, waar insecten en
bijen zich thuisvoelen. Maar die beestjes
hebben ook een omgeving nodig waar ze
ongestoord het proces van ei naar larve en
van pop naar insect kunnen doormaken.
Een gemaaide berm is dat niet."
Jos' conclusie als deskundige is dan ook
dat de gemeente het goed doet, maar dat
sommige dingen nog veel beter kunnen.
"We moeten het groen in onze stad veel
meer waarderen en in stand houden vanwege de functionele biodiversiteit in de
kringloop van al het leven.”
TEKST EN FOTO

INA HUISMAN

GEZICHT ACHTER DE ADVERTEERDER
Vanaf Marslanden biedt Tuinhuis Totaal schaduw en
veel meer
“In deze tijd, waarin het coronavirus de
wereld behoorlijk op zijn kop heeft gezet,
kan ik wel merken dat de mensen meer
tijd aan hun tuin en aan de inrichting
daarvan besteden. Het is behoorlijk veel
drukker dan anders.”
Roelof Woldring zet de airco in zijn kantoor
aan. “Ik heb daar nog geen tijd voor gehad.
Ik ben net weer binnen. De vraag naar
offertes en opdrachten is in deze periode
enorm toegenomen. In de week doe ik dit
allemaal alleen. Maar op zaterdag helpt
mijn zoon Frank bij de verkoop.”
Roelof volgde ooit een opleiding tot
timmerman, en na een tijd gewerkt te
hebben als betontechnoloog bij een betoncentrale heeft hij zijn droom waargemaakt.
“In mijn hart wilde ik eigenlijk altijd al voor
mezelf beginnen. In 1994 heb ik de knoop
doorgehakt. Ik begon een bedrijf in sierbestrating en tuinhuisjes op het industrieterrein in Hattem. Zo’n tien jaar geleden
ben ik naar deze plek op de Marslanden
verhuisd en ben ik gestopt met de bestrating. Het is hier weliswaar kleiner, maar
toch nog groot genoeg om voorbeelden van
een aantal blokhutten, tuinhuisjes en
kapschuren te laten zien. Wil je een plat
dak, lessenaarsdak of een zadeldak? Het
is er. Op de website, maar ook op Marktplaats, staat een nog uitgebreider overzicht
van het gehele assortiment, inclusief
prijzen. Het is nu eenmaal onmogelijk om
alle varianten hier op te bouwen.”
De klant heeft volop keus. Hij of zij kan
kiezen voor een kant-en-klaar product

TUINHUIS TOTAAL is te vinden aan de Edisonstraat 5 in Zwolle. www.tuinhuistotaal.nl
zoals het opgesteld staat of is afgebeeld. Niet
alleen als bergruimte of schuur, maar ook
als atelier of als plek om te chillen op een
zwoele zomeravond. Steeds meer mensen
kiezen daarbij voor maatwerk. Hier een
extra raam en daar een metertje in de
breedte of de lengte erbij. Alles kan. “Voor
bijna dezelfde prijs wordt de hut of schuur
aangepast aan de wensen van de klant. Wil
je het in de winter ook gebruiken? Ik kan
het leveren met extra thermopane glas en
een geïsoleerd dak.” Een voormalige collega
van Woldring met een eigen timmerfabriek

fungeert als toeleverancier. Door deze
werkwijze is het allemaal mogelijk.
Het seizoen begint voor Roelof Woldring al
vroeg in het jaar. “In maart komen de eerste
aanvragen binnen en dat duurt meestal tot
de zomervakantie. Dan piekt het weer in
september totdat december begint. Bij
vrieskou en sneeuw denken mensen niet
aan tuinhuisjes”, zo lacht hij.
Plannen heeft hij nog volop, te beginnen
met de naamgeving van zijn bedrijf. Tuin-

TotaalCenter dekt eigenlijk de lading niet
meer. Sommigen denken dat hij een
hoveniersbedrijf heeft. En hoewel hij wel
levert aan een aantal hoveniersbedrijven,
legt hij zelf geen tuinen aan. Tuinhuis
Totaal is sinds kort de nieuwe bedrijfsnaam
die beter aangeeft waar het over gaat.
Ook een nieuwe website met een ander
beeldmerk hoort daarbij. Nieuw elan, maar
wat hetzelfde blijft is kwaliteit tegen een
gunstige prijs: vakmanschap.
TEKST EN FOTO
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KOOPAVOND
Vrijdag tot 21.00 uur

Zwolle-Zuid

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

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

k
ok
book
Like ons op Facebook

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
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Inbouwen?
Doen
Inbouwen?
Doen
we!
Inbouwen?
Doen
we!we!

Inbouwen?Doenwe!
549,-

549,-

395379
,,-

GRATIS inbouwen
GRATIS inbouwen
bij vervanging! bij vervanging!

,599645
,-

GRATIS plaatsing GRATIS plaatsing
bij vervanging! bij vervanging!

ONDERBOUW
VAATWASSER |
ONDERBOUW VAATWASSER
|
SN436500PN
SN48M550

INBOUWVAATWASSER
|
INBOUWVAATWASSER
|
IVW6014A

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

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

.
.

379,-

699,-

699,-

379,-

,299299
,- GRATIS

GRATIS inbouwen
GRATIS inbouwen
bij vervanging! bij vervanging!

PARKEREN

INBOUW
KOELER | ZBA15021SV
INBOUW KOELER |
ZBA15021SV

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

449,-

449,-

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.

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!

- perfect voor grote groepen
- uitgebreide keuze eten,
drinken en ijs
- parkeren voor de deur

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

SUD

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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ADVERTORIAL
Als je kijkt naar een kind dat vrijuit
aan het spelen en bewegen is, vol
energie, en daarbij niet belemmerd
wordt door schaamte, of opvattingen
die hem of haar tegenhouden, kun
je daar jaloers op worden. Je kunt
ernaar verlangen om op die manier
net zo vrij te bewegen en weer die
energie te voelen. Herken je dit?
Ik ben Andrea Jansen-Langkamp, 53
jaar, getrouwd met Arjan en samen hebben we drie zoons. Ik ben in Ittersum
geboren en woon daar nog steeds. Ik
heb jarenlang administratief werk
gedaan, maar dat bracht mij op een
gegeven moment niet meer wat ik zocht.
Ik ben op zoek gegaan naar iets waar ik
energie van krijg en hoe ik van meerwaarde kan zijn voor anderen. Een hele
zoektocht, maar het heeft me veel opgeleverd! Ik ben ervaringsgericht therapeut geworden en daarbij geef ik massages.
WAT HEEFT HET JE OPGELEVERD?
Ik ben gaan ontdekken dat ik door mijn
opvoeding en de samenleving om mij
heen patronen en overtuigingen heb
toegeëigend die mij afhielden van wie
ik werkelijk was. Dat hinderde mij om
tot volle ontwikkeling te komen. Ik had
vaak van die vage klachten: last van
mijn rug, vaak moe maar ik had geen
idee wat de oorzaak was en nog minder
hoe ik dit kennelijk zelf in stand hield.
Onbewuste patronen hielden mij af van
het volledig tot bloei komen zoals dat
bedoeld is. Door mijn bewustwordingsproces heb ik ontdekt hoe ikzelf invloed
hierin heb.

WAT HOUDT JE WERK IN?
Ik begeleid je bij het zelf onderzoeken
wat jou tegenhoudt om zo vrij als dat
kind te bewegen. Om vrijuit te leven
zoals past bij jou. Je gaat ontdekken
waar je jezelf belemmert. Hoe je dit
opgepikt hebt gedurende je leven, in je
jeugd, tot wat je bent geworden.
Je komt erachter wat dit doet met je
leven en of je er mogelijk klachten door
hebt. Het gevoel dat je altijd druk bent,
je lusteloos of moe voelen. Of dat je
vaak schouder- en/of nekklachten hebt.
Jouw verhaal is namelijk in jouw
lichaam te vinden. Om verder te groeien
is het nodig om die belemmeringen in je
lijf te ont-wikkelen die nu nog in-gewikkeld zijn. Dit kan door gesprekken,
oefeningen, maar ook via aanraking/
massage. Zo begeleid ik je om je leven
weer terug te pakken op de manier die
echt bij je past en die je energie en vrijheid geeft.
Ik vind het een voorrecht om op deze
manier iemand richting te geven. Zo
kunnen ze hun vaak kwetsbare geschiedenis aankijken en emotioneel verwer-

ken. Om daarmee open te bloeien tot de
unieke mens die ze zijn. Niet belemmerd door oude opvattingen en patro-

nen, maar vrij om te léven. Mensen
krijgen weer klank. Mijn praktijk heet
daarom dan ook ‘Weerklanck‘.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
Wil je ontdekken of, en hoe ik je verder zou kunnen helpen met wat jij nodig hebt om te ont-wikkelen wat nu
nog in-gewikkeld is? Kijk dan op mijn website www.weerklanck.nl om nog meer over mij en mijn manier van
werken te lezen of neem contact met mij op via mail andrea@weerklanck.nl. Bellen kan ook: 06-420 36 369.
Tijdens een gratis intake kun je kennis maken met mij en mijn manier van werken. Mogelijk kan ik je dan
gelijk al wat gratis tips meegeven.

Energieloket Zwolle
Samen energie besparen in Zwolle Zuid, doe nu mee
Samen
energie
besparen
in en
Zwolle
Zuid,bij
doe
nu meevan energiemaatregelen
Profiteer van
aantrekkelijke
kortingen
ondersteuning
de uitvoering
Samen energie
besparen
is makkelijker kortingen
en voordeligeren
danondersteuning
alleen. Schrijf u in als
straat
buurt voor de gezamenlijke besparingsactie. U mag u ook individueel
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van
aantrekkelijke
bij
deofuitvoering
inschrijven. Het Energieloket Zwolle en haar adviseurs / wooncoaches helpen u bij de te nemen maatregelen.
van energiemaatregelen
Scherpe prijs en kwaliteit.
Actie 1 	Mijn verwarmingsketeltemperatuur
Samen energie
besparen
dan
alleen. Schrijf u in als straat of
naar 60
graden is makkelijker en voordeliger
Zie:
www.isolatiecollectiefzwolle.nl
of buurt voor de
gezamelijke besparingsactie. U mag u ook individueelwww.energieloketzwolle.nl.
inschrijven. Het Energieloket Zwolle en haar
Het Energieloket Zwolle kan u hiermee helpen.
adviseurs
/ wooncoaches helpen u bij de te nemen maatregelen.
U bespaart direct energie. Schrijf u nu in voor de
Actie 4 Een brievenbusborstel bespaart energie

actie op www.energieloketzwolle.nl of geef aan dat
u de temperatuur
op 60 graden heeft staan.
Actie
1 Mijn verwarmingsketeltemperatuur
naar 60 graden
Doe
mee en
zet de temperatuur
op 60 graden.
Actie 2 	
Slimme
radiatorfolie
doet onzichtbaar
Het Energieloket
Zwolle kan u hiermee helpen.
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Milieu Centraal
gaat uit van een besparing van 10 m³
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Actie 3 	Isoleer nu en schrijf u in voor het
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u daarbij met
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Onafhankelijk
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bij u langs en adviseert gratis en onafhankelijk.
Het energieloket Zwolle is met onafhankelijk isolatie
advies een groot isolatiecollectief in Zwolle gestart.
Onafhankelijk Isolatie Advies werkt o.a. samen met de
verschillende uitvoeringspartners Rouwenhorst
Isolatie, Bestisol, Tonzon Isolatie en Smit Isolatie Groep.
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Maak met vijf woningeigenaren samen gratis gebruik

Persoonlijke begeleiding
Het Energieloket is aanspreekpunt tijdens het traject.
De onafhankelijke energieadviseurs/wooncoaches
en doe-het-zelvers geven persoonlijke begeleiding
en helpen u verder bij het uitvoeren van de energiemaatregelen.
Informatie
Het Energieloket Zwolle is het onafhankelijke
energieloket van de gemeente Zwolle dat zich
volledig richt op de ondersteuning, advisering,
begeleiding van woningeigenaren bij het energiezuinig renoveren en wonen.

van een ‘doe-het-zelf’ kit waterzijdig inregelen
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Heeft u vragen?
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Schrijf u in via de site www.energieloketzwolle.nl.
de mogelijkheden op www.energieloketzwolle.nl.
gemeentelijk Energieloket Zwolle, per mail
info@energieloketzwolle.nl of telefoon 06 239 762 08.
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en
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materialen.
en betrouwbare bedrijven voor het uitvoeren van
schrijven.
Zie www.
energieloketzwolle.nl
Enige technische kennis is handig. Schrijf u in via
maatregelen.
de
site www.energieloketzwolle.nl.
Persoonlijke
begeleiding
Het Energieloket is aanspreekpunt tijdens het traject.
Actie
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doe het zelvers geven persoonlijke begeleiding en
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voor de
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de energiemaat- Met vriendelijke groet,
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regelen. Deze actie vraagt om minimaal vijf deelnemers, de korting is dan groter.Ook is het mogelijk
om
u via de site individueel in te schrijven.
Projectleider Energieloket Zwolle
Informatie
Zie
www.
energieloketzwolle.nl.
Het Energieloket Zwolle is het onafhankelijke energie- 06 23 97 62 08
loket van de gemeente Zwolle dat zich volledig richt
op de ondersteuning, advisering, begeleiding van
woningeigenaren bij het energiezuinig renoveren en
wonen.
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Een perfecte combinatie van stad en natuur
“We bestaan dit jaar 20 jaar, een jubileum, en dan ineens dit.” Gescheiden
door een brede tafel, op ruim anderhalve meter afstand, vertelt Terrence
van Oosten van Camping ’t Hofje van
Hoog Zuthem over het begin van de
coronacrisis: “Het was een moeilijke
situatie en je denkt ‘wat nu?’ Je mag
niet open op 1 april. We zijn gasten
gaan afbellen en ook al snel werden
reserveringen geannuleerd. Je hebt de
situatie niet zelf in de hand. Er is een
wisselende regelgeving. De branche
komt met richtlijnen, maar we zijn zelf
ook snel aan de slag gegaan.”
Een rondje over de camping laat de aanpassingen zien. Er is een tweede toiletgebouw gekomen. Er hangen desinfectiepompjes en reinigingsmiddelen en bij de
afwasgelegenheid zijn plexiglas schermen opgehangen. “We lopen wat extra
rondes om alles in de gaten te houden en
we maken vaker schoon. De staanplaatsen
zijn op zich ruim genoeg om afstand te
houden en onze gasten houden zich gelukkig goed aan de voorschriften van het
RIVM.”

passen. Hun tijdelijke buren, die uit
Zoeterwoude komen, blijven drie nachten
voor een bezoek aan een zus in ZwolleZuid. In de overgebleven tijd pakken
zij de fiets en bewonderen de omgeving
via fietsroutes waarbij de knooppunten
worden geroemd. “Heerlijk, een geweldige uitvinding die uit België is komen
overwaaien. Je kunt het net zo lang of zo
kort maken als je zelf wilt. We gaan
straks naar de Vecht om de vistrap nog
eens te bekijken. Het is daar zo mooi
allemaal.”
In een schaduwrijke hoek van de camping
zit het echtpaar Van der Wal uit Beverwijk.
Enthousiast, alsof ik Gaston van de Postcodeloterij ben, word ik begroet. Op mijn
vraag of zij hier vaker komen beginnen
zij te lachen. “Wij komen hier elk jaar.

Misschien al wel 15 of 16 jaar. We staan
hier van half juni tot eind oktober.
Mevrouw Van der Wal vertrouwt mij
toe dat zij in Windesheim is geboren in
tegenstelling tot haar man. Die is een
echte Beverwijker, maar kent zo langzamerhand ook de hoekjes van Zwolle en
omgeving. “Ik was laatst in de Tesselschadestraat en toen realiseerde ik me dat
ik daar vlakbij op school heb gezeten. Op
de Koningin Emmaschool, want we
woonden in een woonark aan de Boerendanserdijk. Mijn ouders wonen hier in
Zwolle-Zuid in een appartement. Wij
vinden het heerlijk om hier te zijn, want
dan kunnen we hen gewoon wat vaker
bezoeken.”
In september hebben zij een feest in het
vooruitzicht. “Mijn ouders zijn dan 70

jaar getrouwd. Als het tegen die tijd weer
kan geven zij een feest bij de Golftuin,
hierachter. Zelf gaan we er zo nu en
dan ook heen om te eten of om een
kopje koffie te drinken.” Op mijn vraag
of zij hier nog niet zijn uitgekeken,
ontkennen ze allebei. “Oh nee, we slepen
iedereen uit het westen hier naartoe. In
Windesheim en Herxen is niet veel veranderd, maar in Zwolle wel. Soms herken
ik het niet eens meer. En... je kunt hier
heerlijk in de buurt fietsen. Naar de
Wijthmenerplas en over de Golfbaan.
Dat hebben we gisteren nog gedaan. En
weet je wat zo leuk is? Mijn man en
ik hebben elkaar ontmoet in de Tuf Tuf
Club die destijds in de Voorstraat was.
Toch heel bijzonder, hè?”
TEKST EN FOTO

ARIE DONDERS

Op weg naar de camping kwamen de
eerste fietsers al van de camping af,
gevolgd door auto’s met een gevulde
fietsendrager. Bij de camping, maar ook
op de website, is voldoende informatie
voorhanden om de gasten te voorzien van
tips over de omgeving. Op de camping
zelf is het vooral de rust en de stilte die
opvalt. Mensen zitten onder de luifel in de
schaduw te ontbijten of genieten gewoon
in een luie ligstoel van hun vakantie.
Maar niet alle gasten zijn hier op vakantie. Terwijl Isabel opstaat van haar stoel
voor die meneer met een schrijfblok,
vertellen haar oma en opa uit Nijverdal
dat hun kinderen in Zwolle-Zuid wonen
en dat zij op deze manier gedurende twee
maanden ruimschoots hun kinderen
kunnen zien en op hun kleinkind kunnen

Zwolle-Zuid slaat weg in
naar ‘Bruisend Trefpunt’
Met de ambitie om toe te werken naar
‘Een bruisend trefpunt voor ZwolleZuid’ stelt het college 45.000 euro
beschikbaar voor een haalbaarheidsstudie. Het gedroomde eindbeeld is één
huiskamer voor heel Zwolle-Zuid,
waarin tal van instellingen op het
gebied van welzijn, zorg en cultuur
bijeenkomen in een huiskamer voor
alle 33.000 bewoners van de grootste
wijk in Zwolle.
Nu nog zitten onder meer de Stadkamer,
De Pol (waarin onder meer het sociaal
wijkteam, Travers e.a.) en Jena XL in drie
verschillende, gescheiden locaties naast
elkaar. De Stadkamer wil zijn functie als
huiskamer van de wijk veel beter uit de
verf laten komen. En de instellingen die
nu in De Pol zijn gehuisvest, zijn moeilijk
zichtbaar en zitten nog verborgen achter
een weinig aantrekkelijke voordeur.
GEZONDE WIJK
Door ruimtes met elkaar te verbinden en
gemeenschappelijk te maken, wordt bijgedragen aan de ontmoetingsfunctie en
worden basisfuncties als bibliotheek, cul-

tuur en onderwijs veel beter aangesloten
op welzijn en hulpverlening. Dit kan
sterk bijdragen aan een gezonde en verbonden wijk: een belangrijk winstpunt in
het licht van de Hervormingsagenda van
de gemeente Zwolle.
SOCIAAL VEILIG
Het trefpunt zou daarnaast veel efficiencywinst kunnen opleveren. Ook kunnen
de bezoek- en openingstijden worden
verruimd. Tot slot kan voor het post-coronatijdperk veel beter worden gewerkt
aan een sociaal veilige omgeving voor
alle gehuisveste organisaties.
Om de haalbaarheidsstudie te starten
wordt binnenkort een convenant ondertekend door de gemeente Zwolle met
Stadkamer, WijZ, sociaal wijkteam,
Travers, RIBW, GGD, Jena XL, wijkvereniging en wijkmanagement.
BRON
FOTO

 PERSBERICHT GEMEENTE
ZWOLLE
BART VERGEER
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Vrijdag 18 september 2020
Beggars' Clan, Irish Folk Roadtrip through Ireland
Het publiek bepaalt de muzikale route door het wonderschone Ierland. Het landschap, de Keltische verhalen, de kroeg,
geen reis is hetzelfde. De Beggars' Clan staat hiermee voor
een uitdaging en gaat die graag aan! 20.15 uur | € 17,50

Kleine Veerweg 9
8017 BP Zwolle
038 460 27 98

WWW.DEHUPPE.NL

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

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

Voor degelijke schoenreparatie,
ook reparatie aan
orthopedisch schoeisel en
correcties aan confectie schoeisel

Naaldboetiek.nl

Uw speciaalzaak voor:
Brei-, Haak-, Borduur-, Quilt-,
Kleinvak-, (Kralen)Hobbyspullen
Naaimachine onderhoud
Inlijsten van borduurwerken en foto
Wij zijn verhuisd naar nr 45a
(naast Primera)
Langstraat 45A, Wijhe • Tel. 0570-522108

Zwolle
Om bewoners nog beter te betrekken bij de ontwikkeling in hun hun wijk,Zwolle
heeft de gemeente Zwolle een
nieuw digitaal platform: MijnWijk. Bewoners kunnen
er hun ideeën voorleggen aan andere bewoners en aan
de gemeente.

..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

www.wvzwollezuid.nl
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De mens en zijn omgeving
Het is 1999 en er wordt nog steeds
gebouwd in Zwolle-Zuid, een proces
dat dan zo'n twintig jaar aan de gang
is. SWZ zorgt voor huurwoningen in de
nieuwe wijken. De woningbouwvereniging wil niet alleen voorzien in goede
en betaalbare woningen, maar ook
bijdragen aan fijn wonen in de buurt.
Dat doet ze bijvoorbeeld door ruimte te
geven aan kunst in de wijk. Zo staat er
in park Oldenelerbroek een prachtig en
imposant mensbeeld, gemaakt door het
kunstenaarsduo Marée Blok en Bas
Lugthart. Zij werden door SVZ en de
gemeente Zwolle benaderd met de
vraag of ze een passend kunstwerk
voor de wijk wilden ontwerpen.
Het is al meer dan twintig jaar geleden.
Marée en Bas moeten diep in hun geheugen en dossiers graven, om boven te
krijgen hoe dat toen ook maar weer ging.
Ze weten nog dat ze eerst een maquette
hebben gemaakt en dat hun ontwerp werd
gekozen uit drie ingebrachte voorstellen.
Marée: "Inmiddels werken we al lang op
de computer en kunnen we in 3D ons
ontwerp laten zien."
ATELIER
Bas: "De mensfiguur van zo'n 6 meter
hoog is uit één plaat gesneden. Dat lukte
in ons atelier." Het kunstenaarsduo woont
en werkt in Onderdendam, een eindje
boven Groningen. Van een voormalig
schooltje, gelegen aan het water, gebruiken ze twee lokalen als atelier. Voor het
vervoer kwam er eerst een grote kraan,
die het beeld Open-Up vanaf de overkant
van het water op een vrachtauto tilde.
Misschien dat de eerste bewoners van de
wijk zich nog kunnen herinneren dat het

beeld geplaatst is, want op de plaats van
bestemming kwam er opnieuw een kraanwagen aan te pas. "Het was een hele
puzzel om het op zijn plaats te krijgen.
Daar zijn we zelf altijd bij. En dan maar
hopen dat er goed voor gezorgd wordt."
EEUWIGHEID
Het beeld staat er nog steeds prachtig bij.
Bas: "Het is gemaakt van roestvrij staal
uit Italië. Dat blijft eeuwig goed." Kort
geleden heeft het duo nog een kijkje
genomen in Oldenelerbroek. Marée merkt
op: "Wat een verschil met toen. In die tijd
was de wijk nog kaal. Nu is het een
groene wijk met naast ons beeld een
mooie speelgelegenheid. De gemeente
Zwolle zorgt heel goed voor ons kunstwerk. Open-Up vormt nog steeds een
eenheid met de omgeving, en voegt er wat
aan toe."
Bas: "De mensfiguur gaat een band aan
met de omgeving. De open figuur kleurt
mee met zijn achtergrond. Toen het beeld
op een dag in november geplaatst werd,
begon het te onweren en te regenen. Een
uniek gezicht om met die mensfiguur op
de voorgrond naar dat spektakel te kijken.
Wie op de liggende figuur gaat zitten,
wordt onderdeel van het beeld en voelt
zichzelf klein, in verhouding met de
staande figuur."
Het deed Marée en Bas goed om hun
kunstwerk terug te zien. Wat ze toen bij
hun ontwerp voor ogen hadden, doet het
beeld nog steeds. Het heeft een band met
de omgeving en maakt verbinding met de
mens die ernaar kijkt.
TEKST EN FOTO

INA HUISMAN

MijnWijk: nieuw digitaal platform voor
ideeën in de wijk
OPRUIMACTIE
Wethouder participatie Michiel van
Willigen: “Het is meer regel dan uitzondering geworden dat we bewoners
betrekken bij de inrichting en verbetering van hun buurt. Dat doen we op veel
manieren zoals met bewonersavonden,
werksessies en het Buurt-voor-Buurt
Onderzoek, maar steeds vaker nemen
bewoners het initiatief en leggen contact
met de wijkbeheerder. Met MijnWijk
maken we het de bewoners gemakkelijker om een idee in te brengen, daarover
mee te denken en te realiseren”.
KARAKTER
Het platform moet een impuls geven aan
deze buurtinitiatieven, vindt Van
Willigen. “In Zwolle hebben we sterke
wijken met een eigen karakter en betrokken bewoners. Het eigen initiatief van
bewoners is eigenlijk de aanleiding voor
mij geweest om de politiek in te gaan. In
die periode woonde ik in Assendorp
waar sprake was van overleg met auto’s
delen, bordjes plaatsen en het nemen
van duurzame maatregelen. Dat zie ik
nu doorontwikkeld in het platform
MijnWijk. Zo maken we stad en wijk
van onszelf”.
ACHTERTUIN
Hij ziet ook dat het lang niet in elke wijk

zo werkt. “Lang niet iedereen weet van
elkaar dat ie ergens mee bezig is. In
Assendorp leven bewoners meer op
straat dan bijvoorbeeld in Zuid, waar
mensen meer in de achtertuin zitten.
Dan kan je toch gemakkelijk via
MijnWijk je initiatieven gaan delen”.
Wie zijn of haar initiatief deelt, moet
dan nog wel de boer op om hartjes

(draagvalk) te scoren. Als de wijkbeheerder ziet dat het idee leeft, neemt die
binnen enkele dagen contact op.
INITIATIEVEN
Het betreft kleine initiatieven zoals het
vergroenen van de straat met geveltuintjes, het organiseren van een Kinderstraat
of een verkeersactie tot grotere projec-

ten zoals het opknappen van een speeltuin of het klimaatbestendig maken van
de straat”. De wijkbeheerder bekijkt
of de ideeën op MijnWijk uitgevoerd
kunnen worden.
VOORBEELDEN
Ilse Bloemhof is een van de wijkbeheerders in onze stad die bewoners ondersteunt bij het realiseren van hun idee:
“Veel voorbeelden van bewonersinitiatieven staan al op MijnWijk. Ik
verwacht dat die voorbeelden andere
bewoners zullen inspireren. Maar ook
als je geen initiatief wilt indienen, kun
je wel andere initiatieven volgen en zien
hoe de gemeente bewoners daarin
ondersteunt. De transparantie is belangrijk. Bewonersinitiatieven maken een
belangrijk onderdeel uit van onze werkwijze.
IDEEËN
Wie ideeën heeft, wordt voortaan
naar het platform verwezen. Voor
wie zich niet zo gemakkelijk beweegt
op de digitale snelweg, blijven de
gebruikelijke kanalen als telefoon:
(038) 498 24 23 en mail: wijkservicepuntzuid@zwolle.nl open.
MijnWijk is te vinden op
www.zwolle.nl/mijnwijk
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Vragen aan Vitens
over ons drinkwater
In Zwolle-Zuid hebben we volop drinkwater uit de kraan van goede kwaliteit.
Is dat wel zo vanzelfsprekend en waar
komt ons water eigenlijk vandaan?
De Wijkkrant stelt over het Zwolse drinkwater een aantal vragen aan Cornelis Vlot,
woordvoerder en reputatiemanager bij
Vitens.
Vitens is het grootste drinkwaterleidingbedrijf in Nederland met 5,7 miljoen
klanten, 1.378 medewerkers en 110 waterwingebieden. Het bedrijf heeft vijf locaties,
waaronder het pand aan de Oude Veerweg
te Zwolle-Zuid. Vitens heeft een bijzondere
band met Zwolle-Zuid. “Hoewel wij bijna
overal in het land collega's hebben wonen
en werken merken wij uiteraard dat veel
collega's uit deze regio komen. En in de
tijd dat wij op kantoor werkten, gingen
wij regelmatig een blokje om door
Zwolle-Zuid”, geeft Cornelis aan.
GOED DRINKWATER
“Het drinkwater uit Zwolle komt vaak uit
het drinkwaterstation Vechterweerd bij
Dalfsen. Via de postcodechecker op de
site van Vitens kan elke lezer van de krant
nagaan waar zijn drinkwater vandaan
komt”, vertelt Cornelis. Vitens streeft
ernaar op een duurzame manier de beste
kwaliteit drinkwater te leveren aan haar
klanten. Zo is Vechterweerd gebouwd met
duurzame materialen en volgens een nieuw
concept waarbij het drinkwater op een zeer
moderne manier wordt gezuiverd. Voor de
onthardingsinstallaties ontwikkelt Vitens
computermodellen die de installatie op de
juiste manier aansturen. Op die manier kan

strakker worden gestuurd op constante
waterkwaliteit.
DRUKTE EN DROOGTE
Er wordt veel water gebruikt tijdens de
langdurige periodes van warm droog weer.
Het grondwaterpeil zakt, de natuur verandert en planten en bomen in onze tuinen
hebben het zwaar. Ook dit voorjaar en deze
zomer is dit weer aan de hand. Door de
lockdown zijn we in het droge voorjaar
ook nog eens massaal thuis aan het werk.
Daarnaast is de verwachting dat veel
mensen thuis zullen blijven in de zomerperiode en dat Nederlanders vooral in
eigen land op vakantie gaan.
ADVIES
Via social media geeft Vitens tips voor
verantwoord drinkwatergebruik die aansluiten bij de actualiteit. Valt er bijvoorbeeld regen, dan wordt de regenton genoemd. Nu in de zomer, ook met het
gegeven dat mensen meer thuis blijven,
gaat deze boodschap onverminderd door.
Verspil geen drinkwater. En zeker bij langdurige warmte of bij piekgebruik is het
dringend advies van Vitens om de tuin
even niet te sproeien. “In het voorjaar,
tijdens de start van corona, hebben wij
mensen al opgeroepen om zuinig om te
gaan met drinkwater. Sproei je tuin slim, of
heel vroeg in de ochtend of laat in de avond.
Plant bijvoorbeeld ook geen varens op
zandgronden”, geeft Cornelis aan. “Met een
warm weekend zie je een enorme toename
in drinkwatergebruik, meer nog dan in
voorgaande jaren.” Vitens adviseert de
lezers van de Wijkkrant dan ook zuinig te

zijn met drinkwater, wel de handen te
wassen en genoeg water te drinken en
verder de adviezen op te volgen.

TEKST HARRY PAP  
FOTO HENK VALKENIER

Ondernemers, maak ook werk van de ZPZZ!
Hallo, ondernemende inwoner van Zwolle-Zuid, ben jij zelfstandig ondernemer
en woon je in onze mooie wijk? Dan zou
je eigenlijk eens moeten kennismaken
met netwerkclub ZPZZ, ofwel Zelfstandige Professionals Zwolle-Zuid. Waarom?

Check onze schijf van 5!
1.

EEN NETWERK
VAN 14 LEDEN
Van tekstschrijver, illustrator en makelaar
tot HR-professional, kok en zorgondernemer. De variatie is groot, de interesse in elkaar groot. Wat is er prettiger dan vanuit je
zelfstandige ondernemerschap af en toe
even informeel bijpraten met concullega’s?
Wie weet kunnen wij en jij ook van elkaars
expertise, kennis of inbreng wat leren. En
onthoud: ook iedere zelfstandige apart
heeft weer een netwerk waar je van kunt
profiteren.

2.

JAARLIJKS 5
NETWERKBIJEENKOMSTEN
Of het nu een deskundige spreker is met
een actueel verhaal, een lid dat vertelt over
haar/zijn bedrijf, een bedrijfsbezoek of iets
culinairs, je doet, leert of hoort vast iets
nieuws. Oh ja, en elke zomer een voortreffelijke barbecue! En omdat we flexibel zijn,
hebben we dit jaar een paar keer samen geZoomd. Om toch elkaars verhaal te horen
en elkaar tips te kunnen geven.

3.

MEEDOEN, SPARREN
EN SPIEGELEN
Wat je zoal tegenkomt? Die leuke
DISC-workshop over karaktertypes op de
werkvloer, een minicursus netwerken en
training in gesprekstechnieken, een introductie in het Broodfonds en nog veel meer.
Maar denk ook aan leden die hun bedrijf

presenteren en de vertaling maken naar
ondernemen: een training aikido of kennismaken met familieopstellingen. Ofwel,
wij zijn van alle markten thuis en kijken
graag over onze eigen kaders heen.

4.

LOKAAL EN
LAAGDREMPELIG

Niks fijner dan ’s avonds gewoon op de fiets
naar een bijeenkomst bij jou in de buurt.
Zo maken we gebruik van de Stadkamer,
maar ook van andere locaties in en om
Zuid. En wat te denken van een gezellige
nazit in Café Zuydt! Je loopt zo binnen. En
dat allemaal voor maar 50 euro per jaar!

5.

JE KOMT ELKAAR
NOG EENS TEGEN
Zaken doen of netwerken werkt vaak het
beste, als je elkaar vaker treft. Het liefst informeel. Wat is er leuker om je collega-zp’er
gewoon tegen te komen bij de supermarkt
of op de sportschool. Dus wie weet zien we
jou binnenkort eens in de wijk?!

Vrijblijvend

kennismaken?
Op woensdag 16 september vindt onze
eerstvolgende bijeenkomst plaats. Dan
gaan we het in workshopvorm over de
kracht van beeld hebben. We mogen
vanaf 19.30 uur de bibliotheek in winkelcentrum Zuid gebruiken. Belangstelling? Meld je aan via bestuur@zpzz.
nl en wie weet zien we jou voor een
vrijblijvende oriëntatie! Leuk kennis te
maken.

www.wvzwollezuid.nl
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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

80 auto’s op voorraad
In alle prijsklassen met KM- en
onderhoudshistorie

Het alternatief voor de dealer

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

WWW.BERTWIETEN.NL

Autobedrijf Bert Wieten
WWW.BERTWIETEN.NL

Audicienspraktijk
Hoortoestellen
Gehoorbescherming
Zwemdopjes (op maat gemaakt)

van oor tot oor

Ook op afspraak en in de avonduren.
Lijsterbesstraat 1, 8012 ED Zwolle
T 038-20 60 006 E merei@oordelman.nl

I www.oordelman.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.

Verganzing van de IJssel
Als je op de IJsseldijk luistert naar de geluiden van de rivier, dan kun je er niet
omheen: de kans is groot dat je ergens gegak van een gans hoort.
De gans heeft min of meer de plek ingenomen van de weidevogels die voorheen de
uiterwaarden bevolkten. Vroeger was de gans enkel een wintergast, maar tegenwoordig is deze vogel het hele jaar door ruimschoots aanwezig langs de IJssel. De keerzijde daarvan is dat de vogels zoveel vreten en poepen dat de natuur daar last van krijgt.
In Gelderland is kortgeleden door ecologen de noodbel geluid over het hoge aantal
ganzen en de nadelige impact daarvan op de natuur. Die is uit balans geraakt op
plekken waar honderden ganzen permanent verblijven, zoals de uiterwaarden van
rivieren. Ganzen zijn echte groepsdieren.
Grofweg zijn er drie soorten jaar-rond-ganzen te onderscheiden langs de IJssel:
grauwe ganzen, canadese ganzen en soepganzen. De laatste twee zijn eigenlijk ganzen die van nature niet voorkomen in het wild. Canadese ganzen zijn nazaten van
ontsnapte exemplaren uit vogelparken en soepganzen zijn verwilderde soortgenoten
van ganzen die vanouds de wacht houden op boerenerven en die - de naam zegt het
al - een nuttige bestemming vonden op het bord.
Ganzen smaken trouwens prima. Het overschot aan deze watervogels zou binnen de
perken gebracht kunnen worden, als we dit natuurvlees meer gaan eten. Daar hikken
we tegenaan, want afschieten van ganzen ligt gevoelig en is bovendien een lastige
klus, want ganzen zijn slimme dieren.

Waarom gedijt de gans zo goed langs de IJssel? Dat heeft te maken met de veranderingen in het landschap. Veel uiterwaarden zijn omgevormd tot waterrijke natuurgebieden en dat is ideaal voor ganzen. De snaterende vogels slapen het liefst veilig
met elkaar op een waterplas en zoeken overdag voedsel op omliggende graslanden.
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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

TCI geeft
€ 1.000 aan
goede doel

WILT U ZICH OOK
PRESENTEREN
in deze wijkkrant?
Bel naar 038-4609000
voor meer
informatie

Elk jaar organiseert tennisvereniging TC Ittersum in Zwolle-Zuid een
groot open toernooi.
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Jaargang 40 - Nummer 6 - augustus

Jaargang 40

Het inschrijfgeld van de deelnemers
gaat voor een deel naar het goede
doel. Vanwege het coronavirus gaat
het toernooi dit jaar niet door, maar
het inschrijfgeld was voor een groot
deel al betaald. De club besloot de
keuze bij de inschrijvers te leggen: óf je krijgt je geld terug, óf het gaat alsnog naar het goede doel.
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038 465 65 60

Nervistraat 5 • 8013 RS Zwolle
info@utshersevoort.nl
www.utshersevoort.nl
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Wilma Bouwmeester
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Daarop besloten nog aardig wat inschrijvers dat hun geld naar het goede doel mocht. Het resultaat? Aan het begin
van deze maand overhandigde de club een bedrag van € 1.000 aan Stichting Nazorgcentrum IntermeZZo. Het is
slechts hopen dat de tennissers volgend jaar wél gewoon kunnen spelen na inschrijving.
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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.
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Podcast ‘De plantage van onze voorouders’ beoogt
meer begrip
In 2017 dook cabaretier Herman
Finkers voor het gelijknamig tv-programma in zijn Verborgen Verleden.
Hij verwacht dat zijn voorouders echte
Tukkers zijn en is dan ook verrast als
blijkt dat één van hen twee eeuwen
terug in Amsterdam geboren is. Die
bracht een deel van zijn jeugd door in
het
Aalmoezeniersweeshuis.
Zijn
moeder was gestorven, vader liet zijn
kinderen in de steek. Toen Hermans
voorvader 12 jaar werd, moest hij naar
Goor om te werken voor de eigenaar
van een fabriek. Een schokkend verhaal
uit een verleden dat voorgoed voorbij
is. Vaak ligt dat anders voor mensen
met een gekleurde huid of on-hollandse
achternaam. Zij hebben nog steeds te
maken met vooroordelen of erger.
Jessica Bouva is ook meer te weten gekomen over haar wortels. Zij doet dat op
initiatief van radiomaakster Maartje Duin,
die ontdekt heeft dat zij en Jessica een
deel van hun verleden delen op de suikerplantage Tout Lui Faut in Suriname.
Maartjes betovergrootmoeder was in
1863 mede-eigenaar van die plantage. Die
van Jessica waren er tot slaafgemaakten.
Jessica geeft op Hogeschool Windesheim
les aan studenten die de opleiding
Theologie & Levensbeschouwing of de
Pabo volgen. In haar lessen gaat het o.a.
over de diversiteit, waarmee de studenten
in hun werk te maken zullen krijgen.
Daar behandelt en bespreekt ze vragen
als: hoe ga je om met mensen met uiteenlopende levensovertuigingen? Hoe kun je
als professional de dialoog tussen hen
bevorderen? Wie ben je trouwens zelf als
student, waar kom jij vandaan en welke
opvattingen heb jij meegekregen?

Ben je bereid die ter discussie te stellen?
Samen met Maartje en nicht Peggy gaat
Jessica op onderzoek uit. In archieven in
Den Haag vinden ze een lijst met eigendommen van plantagehouder Duin.
Op de lijst staan ook de slaven, genoemd
bij hun voornaam. Elders vonden ze een
lijst met voor- en achternamen. Jessica:
"Daar zag ik dus de namen van mensen
met mijn achternaam. Ze waren slaaf,
moesten hard werken en gehoorzaam
zijn. In de papieren vond ik de namen
van Bouva's die opstandig waren geweest.
Hun straf was opsluiting of lijfstraffen.
Dat overkwam míjn voorouders." Zelf

heeft ze niet echt racisme ervaren. "Hé
allochtoon", werd haar eens nageroepen
toen ze op de stoep fietste. En als mensen
vragen naar haar afkomst antwoordt ze
'Zaandam'. "Vaak merk ik dat dat niet het
antwoord is dat ze verwachten."
Nicht Peggy heeft veel moeite met het
koloniale verleden van Nederland en het
huidige maatschappelijk onrecht. Dat is
te horen in de podcast 'De plantage van
onze voorouders' van radiomaakster
Duin. Jessica vindt racisme ook een groot
onrecht, maar bleef liever op de achtergrond: "Ik vond het spannend en ook
heel persoonlijk."

Jessica hoopt wel dat veel mensen de
podcast beluisteren en aan het denken
worden gezet: "Wat er nu gebeurt en wat
mensen nu meemaken heeft te maken
met wat er eerder gebeurde. Dat is niet
voorbij of weg." Haar studenten hebben
delen van de podcast beluisterd. Ze raakten onder de indruk en zijn in gesprek
gegaan, ook over hun eigen verledens.
Dat is wat Jessica beoogt met haar
medewerking aan zowel de podcast als de
wijkkrant: bewustwording, dialoog en
onderling begrip.
TEKST   INA HUISMAN
FOTO   BART VERGEER

METERS BUUTENSPEL
150 jaar geleden geboren:
Jasper Warner (1)
Wie Z.A.C. zegt, zegt natuurlijk Jasper
Warner. Iets meer dan 150 jaar geleden
(op 5 februari 1870 om precies te zijn)
wordt de eerste Z.A.C.-voorzitter geboren in Assen. Verreweg het grootste deel
van zijn leven speelt zich hier in Zwolle
af. Gedurende datzelfde leven bouwt hij
een cv op waar je ‘u’ tegen zegt. Met een
schooldiploma op zak en een baantje op

een handelskantoor in het verschiet,
schaft de jonge Jasper zich al snel een
skiff aan waarmee hij (als het weer het
maar even toelaat) op het Zwartewater te
vinden is. Geen wonder dus dat hij in
1887 medeoprichter is en voorzitter
wordt van de Zwols(ch)e Roei- en Zeilvereniging. In het botenhuis van die vereniging wordt enkele jaren later de voet-

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.
balclub Z.A.C. opgericht en in het
allereerste seizoen speelt Warner daar op
de positie van half-back, in een soort minicompetitie met PW uit Enschede en
Celeritas uit Kampen.
Op 26 december (Tweede Kerstdag) 1893
wordt Warner (op dat moment 23 jaar)
als afgevaardigde van Z.A.C. naar Haarlem gestuurd, om een vergadering van de
Nederlandse Voetbal- en Atletiek Bond
bij te wonen. Op voorspraak van Pim
Mulier wordt hij aldaar tot bestuurslid
verkozen. In 1894 wordt Warner secretaris en in 1897 zelfs bondsvoorzitter. Verder is hij betrokken bij de oprichting van
Wereldvoetbalbond FIFA en zorgt hij ervoor dat er zowel in 1912 als in 1913 interlands in Zwolle worden gespeeld. Op

22 oktober 1919 legt Warner zijn functie
als bondsvoorzitter neer. Onder zijn leiding is de Nederlandse Voetbalbond gegroeid van ongeveer 1800 leden naar
15.683 leden, en het aantal clubs is gegroeid van 32 naar 164.
Maar wat minstens zo belangrijk is: voetbal heeft zijn maatschappelijke betekenis
en waarde bewezen. ‘Het voetbalspel is
geworden van een vermaak voor enkelen
uit de gegoede kringen van ons volk, tot
een nationale sport, waaraan het gehele
volk deel heeft’, sprak ir. J.W. Kips, die de
voorzittershamer van Warner overnam.
(bron: Zwolsch Historisch Tijdschrift
(2008, nummer 3/4, geschreven door Steven ten Veen).

Het elftal van ZAC in 1893. De man tweede van links (staand) is Jasper
Warner. De anderen op de foto zijn Dura, Smit, Esser, Netscher, Van
Nieuwland, Erasmus, Lok, Volkers, Jacobs en twee broers De Greve.
(Archief ZAC, HCO)
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Audicienspraktijk

van oor tot oor
Hoortoestellen - Gehoorbescherming
Zwemdopjes (op maat gemaakt)
Lijsterbesstraat 1, 8012 ED Zwolle
T 038-20 60 006 E merei@oordelman.nl
I www.oordelman.nl

Niks leuks om aan te trekken?


 

Maak't zelf!
•
•
•
•
•

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

www.naaischoolhermien.nl

  

   

Bij ons krijgt uw meubel een tweede leven!

LAAT ONS UW MEUBELS
HERSTOFFEREN, GOED VOOR
HET MILIEU EN
UW PORTEMONNEE!

GESPECIALISEERD
IN HET STOFFEREN VAN:

MEUBELS • AUTO-INTERIEUR • CARAVANS • SCHEEPSINTERIEURS
Th. a Kempisstraat 115-119, 8021 BL Zwolle T 038 - 453 49 80 E info@heyman.nl I www.heyman.nl

Kleinschalige
kinderopvang 0-4 jaar
Voor meer informatie kunt u
bellen met gastouder:

Yvonne Mars
038-853 11 93 / 06-143 601 94
of bezoek onze site:

www.kinderopvangmars.nl

