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038 465 65 60
Nervistraat 5 • 8013 RS Zwolle
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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

Ook de bij is blij
Tot 3 meter hoge zonnebloemen sieren de straten van Zuid

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

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

Aalt Brinkhuis

www.wvzwollezuid.nl
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Mensen aanspreken op de 1,5 meterregel is niet leuk

Erik (midden) en twee collega’s.
Erik Kluinhaar en zijn vier collega’s
Janka Walvius, Tineke Fledderus, Nick
Schakelaar en Robbert Holsappel vormen samen het team van wijkagenten
in Zwolle-Zuid. Erik vertelt graag en
enthousiast over zijn werk als politieman in de wijk. Hij is een Zwollenaar en
een ervaren politieman. Erik heeft op
diverse plekken bij de politie gewerkt
en is nu ruim twee jaar werkzaam als
wijkagent in Zuid. “Mijn collega’s en
ik kennen de wijk goed. We laten vaak
ons gezicht zien en zijn voor veel
mensen in de wijk het eerste aanspreekpunt van de politie. Je kunt ons ook
ontmoeten op social media of via het
wijkspreekuur in de Pol”, aldus Erik.

OVERLAST
Erik vindt zijn werk erg uitdagend en fijn
gevarieerd. “Zwolle-Zuid is een grote wijk
en je maakt van alles mee. Wij kunnen het
verschil maken, zien en horen van alles en
dragen bij aan structurele oplossingen
voor problemen samen met andere
instanties”, vertelt Erik. Zo wordt er veel
gedaan aan het bestrijden van jeugdoverlast en worden groepen jongeren in kaart
gebracht. “We gaan met deze jongeren in
gesprek en betrekken ouders, jongerenwerkers en andere instanties”, geeft Erik
aan. Hierbij luisteren de wijkagenten goed
naar de jongeren. Andersom moet dat
echter ook gebeuren, waardoor optreden
soms noodzakelijk is.

Lid van verdienste:

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.

Sjoerke Pluim

ALGEMENE ADRESSEN

Ook in coronatijd gaat het werk van de
politie gewoon door. Zelf is Erik niet bang,
maar hij neemt uiteraard wel alle voorzorgsmaatregelen in acht, zoals die door
het RIVM worden voorgeschreven. Het
politiewerk in deze tijden is soms lastig en
ook niet altijd leuk. Als voorbeeld noemt
Erik het aanspreken van het publiek op
het anderhalve meter afstand houden van
elkaar. Ook heeft hij het idee dat mensen
nu soms een korter lontje hebben. “Ik heb
het gevoel dat er meer burenconflicten
en meer gevallen van huiselijk geweld
zijn”, zegt Erik. Hij heeft er zelf gelukkig
geen ervaring mee, maar vindt het ook
moeilijk te verkroppen dat hulpverleners
soms agressief bejegend worden door het

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.

publiek. “Dat kan natuurlijk niet en is ook
nooit goed te praten”, besluit de agent.
Toch is Erik met hart en ziel politieman.
“Ik ben veel buiten in de wijk, vaak actief
op de fiets, heb een vrije rol en veel contacten. De sfeer in het team is erg goed en
ik heb een baan die ertoe doet. Wat wil je
nog meer?”, vraagt een tevreden Erik zich
af. Op de vraag of hij lezers van de krant
nog iets wil meegeven, zegt Erik volmondig ja. “Bel de politie, desnoods anoniem,
als je iets ziet of hoort wat niet door de
beugel kan. Dat is belangrijk. Zo krijgt de
politie inzicht en kan waar nodig een onderzoek worden ingesteld”, aldus Erik.
TEKST
FOTO

HARRY PAP
 HENK VALKENIER

VOLGENDE NUMMER WZZ WIJKKRANT:
Uiterste inleverdatum kopij:
maandag 12 oktober
Bezorging (week 45): woensdag 4 november
Kopij? Mail naar redactie@wvzwollezuid.nl
BEZORGINGVRAGEN
Krant niet ontvangen of een andere opmerking?
Bel met de WZZ Informatiebalie, 038 460 9000 of
mail naar info@wvzwollezuid.nl.
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deskundig || betrokken || betrouwbaar
deskundig
betrouwbaar

www.wvzwollezuid.nl

Veilige, multifunctionele garageboxen
voor uw opslagbehoeften.

Bekijk meer op:

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

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

24/7 TOEGANKELIJK

25-2-2020 9:53:12

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

Graham Bellstraat 47-01
8013 PL Zwolle

garagebox038.nl

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

U kunt bij Monuta terecht na het overlijden van een dierbare. Maar wist u dat u ook eerder kunt kennismaken?
U bent van harte welkom op ons ‘koffie-uurtje’, elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur in het Monuta
Informatiecentrum, Boeierweg 13 in Zwolle. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Uiteraard kunt u ook
op een ander tijdstip een afspraak met ons maken om uw uitvaartwensen te bespreken.
Meer informatie vindt u op www.monuta.nl/zwolle.
Monuta
T: 038 - 421 19 33
E: zwolle@monuta.nl
I: www.monuta.nl/zwolle

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

170x100 Adv Monuta Zwolle.indd 1

08-10-18 08:52

Voor al uw
witgoed reparaties
Langstraat 7 - Wijhe
Telefoon 0570 - 52 38 99
WWW.ELEKTROCENTRUM-WIJHE.NL

Lunch
Vergader
Feesten & Partij
Assendorperstraat 100 | 8012 CC Zwolle
Horloge batterij
T 038 421 69 28 | www.juwelierkale.nl

Lunchen
Lunchen
Lunchen
Lunchen
vakkundig vervangen
Lunchen
Lunchen
Lunchen
Golftuin Zwolle - 5 jarig jubileumVergaderen
v.a. e 5 ,Vergaderen
Vergaderen
Vergaderen
Dagje
uit1-10-2020
voor
iedereen
Vergaderen
Vergaderen
Vergaderen
1-10-2015
Feesten
& Partijen
Feesten
Feesten
Feesten
&&Partijen
Partijen
& Partijen
Feesten
&
Partijen
Feesten
&
Partijen
Volg onze oktober Feesten
acties via de &
website
Partijen
W W W. G O L F T U I N Z W O L L E . N L

Assendorperstraat 100 | 8012 CC Zwolle
T 038 421 69 28 | www.juwelierkale.nl
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VRIJWILLIGER IN ZUID
Met honderden, zo niet duizenden zijn ze er. Vrijwilligers die zich inzetten in Zuid; bij het wijkcentrum, de voetbalclub of de dierenweide, met
ieder hun eigen verhaal. In deze serie portretteren we de vrijwilliger in Zuid. In aflevering 67: Erik Huisintveld. Hij zet zich al járen in voor
een jeugdvereniging in Zuid.

Erik Huisintveld dolt al dik drie decennia door
De ogen van Erik Huisintveld beginnen te
glimmen als hij vertelt over de uitdagende
en grappige activiteiten waar hij in zijn
lange betrokkenheid bij CJV Schelle aan
mee heeft gedaan. In het clubgebouw aan
de Bosweg laat hij me groepsfoto's zien van
de jaarlijkse zomer- en winterkampen van
de jeugdvereniging. Eén foto toont de
jongeren op hun rug, terwijl de knopen en
ritsen van hun jassen en vesten wel aan de
voorkant zitten. "Dat was het andersom-kamp", vertelt Erik. Hij kan er zelf nog
steeds om lachen. "We deden alles in omgekeerde volgorde. Zo begonnen we de dag
met chips bij het kampvuur, gevolgd door
het avondeten, om te eindigen met het
ontbijt." Tijdens een ander kamp werden
alle jaarlijkse feestdagen gevierd. Van
Pasen met de paashaas tot aan oliebollen
om 12 uur op oudjaarsdag. Uiteraard ontbraken Sinterklaas en de kerstman niet, net
zo min als de cadeautjes.
Zo straalt Erik enthousiasme en creativiteit
uit, waarmee hij symbool staat voor wat de
jeugdvereniging wil zijn. Gelegenheid
bieden aan jongeren uit Zwolle-Zuid om
met plezier samen te komen en samen
met de leiding leuke dingen te doen. De
vereniging heeft zo'n 35 leden. Vrijdagmiddag is er club voor kinderen van 7-10

jaar, gevolgd door 11-13 jarigen. Later op
de avond komt de groep van 18+ bij elkaar
en op dinsdagavond de jeugd van 14-17
jaar.
Erik vertelt dat de activiteiten die de clubs
doen heel divers van aard zijn. Er wordt
geknutseld of gesport en gespeeld in het
bos rondom het clubgebouw. Binnen staat
een tafeltennistafel en er is moderne apparatuur om bijvoorbeeld een film te kijken.
Ook zijn er discolampen. Soms worden er
uitstapjes gemaakt naar het zwembad of de
schaatsbaan. Hij zegt: "We vergelijken onszelf wel eens met de scouting, maar dan
zonder het knopen van touwen." Ook is er
ruimte voor een serieus gesprek.
Erik is al meer dan 30 jaar betrokken bij
CJV Schelle, die zes jaar geleden haar honderdjarige bestaan vierde. Als jongetje van
zes werd hij lid en dat bleef ‘ie altijd. Met
vriendjes van basisschool De Ichthus ging
hij naar de club van tante Bep, later zat hij
in de groep van Oom Ab. Erik: "Tante Bep
en oom Ab zijn mijn grote voorbeelden.
Fijne leiders, die zich gedreven inzetten
voor de jeugd." Als de jeugd volwassen is
geworden komt er natuurlijk een einde aan
de jeugdvereniging. Erik stapte heel gesmeerd over naar het bestuur en de leiding:

"Vroeger zat ik met sommige ouders op de
club, nu heb ik hun kinderen op mijn club."
Veel is veranderd, veel is hetzelfde gebleven. Het expliciet christelijke karakter
van de club is verdwenen, maar de waarden
van respectvol met elkaar omgaan zijn
gebleven. Erik: "Bij ons kunnen de kinderen zijn wie ze zijn. Hun afkomst is niet

belangrijk en ze hoeven nergens goed in te
zijn." Hij hoopt dan ook dat nog veel
kinderen de weg naar CJV Schelle weten te
vinden. Om enigszins nostalgisch te
besluiten: "We doen zulke gekke spelletjes,
die kun je je later in het bejaardentehuis
nog herinneren."
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
Wim Heersink ontfermt zich over ruim
130 Zwolse beelden

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.

Wie zich verdiept in de beelden in ZwolleZuid, komt al snel op de site ‘Beelden in
Zwolle’, die in opdracht van de gemeente
is gemaakt. Op een plattegrond staat de
plaats van elk kunstwerk gemarkeerd.
Wie er eentje aanklikt ziet een foto van
het beeld en krijgt informatie over de
kunstenaar en diens kunstwerk.

rende plastiek aan de gevel een andere
plaats te zoeken. Uiteraard werd het eerst
gedacht aan de nieuwe kazerne in de
Marslanden, maar daar was geen geschikte
plek. Heersink: "In overleg met Michiel
Schierbeek, ontwerper en maker van de
brandweerplastiek, is besloten hem zijn
'kindje' terug te geven.

Wim Heersink staat op de site als coördinator vermeld. Hij werkt bij de gemeente op
de afdeling Kunst & Cultuur en is betrokken bij alles wat in Zwolle met cultuur te
maken heeft. Sinds 2016 coördineert hij de
werkzaamheden rond alle beeldende kunst
in de openbare ruimte. Hij vertelt dat er op
dit moment geen concrete plannen liggen
voor nieuwe kunstwerken: "Het idee voor
een nieuw kunstwerk staat meestal in relatie met de ontwikkeling van een nieuwe
wijk of de planning van een markant
gebouw. Daarnaast is het budget een
belangrijke factor."

Een ander voorbeeld is Thorbecke. Hij
moest wijken toen het Stationsplein op de
schop ging. In overleg met de weduwe van
de beeldhouwer en het Adviesorgaan
Beeldende Kunst, staat Thorbecke tijdelijk
bij het Stadskantoor. "Dat wij de kunstenaar
of zijn nabestaanden er dan bij betrekken,
wordt erg gewaardeerd."

Er is genoeg te doen aan de ruim 130 beelden die Zwolle nu al heeft. De gemeente
zorgt ervoor dat ze schoon en in goede staat
blijven. Heersink vertelt dat bewoners of
voorbijgangers soms contact opnemen om
te melden dat er iets is met een beeld. Dat
geldt bijvoorbeeld voor de Glazen Engel op
de Grote Markt. Die is opgebouwd uit 350
lagen glas van elk een centimeter dik. Dat
glas heeft de neiging af te brokkelen. Sinds
die meldingen houdt de Dienst Beheer de
engel extra in de gaten.
Het komt soms voor dat er in de omgeving
van een beeld iets verandert. Heersink
noemt de afbraak van de oude brandweerkazerne. Het was aan hem om voor de type-

Over het Adviesorgaan Beeldende Kunst
zegt Heersink: "Het is een energieke club
van deskundigen met ideeën." De leden zijn
kunstenaars, mensen met een kunsthistorische opleiding of een museale achtergrond. Rond deze tijd presenteert het
Adviesorgaan een nota met nieuw kunstbeleid aan de gemeente. Op de vraag of hij er
iets over kan vertellen zegt Heersink: "Onze
stad is hardwerkend en serieus, maar heeft
ook ambitieuze plannen om te groeien. Dat
zie je terug in de ideeën over kunst en
cultuur voor de komende jaren."
De meeste beelden in Zwolle-Zuid staan er
sinds de bouw van de wijk. Op de vraag of
hun jubileum gevierd wordt zegt Heersink:
"Dat is een leuk idee. Ik sta open voor
initiatieven van bewoners."
TEKST INA HUISMAN
  FOTO BART VERGEER

Achter de straatnamen van Zwolle-Zuid | deel 4

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- en Brasemkolk doen je denken
aan een lome dag met een hengeltje in het
water. Hazen- en Eekhoornveld aan
weiden en bossen. En de Citroen- of
Distelvlinder? Die fladderen vrolijk in het
rond. Maar waar komen die andere
achtervoegsels vandaan? En wie zijn die
mensen toch, van wie de naam op een
straatnaambord prijkt?

Timmermeesterslaan naar is vernoemd,
waren de schepenen die zich bezig hielden

met de openbare werken in de stad. De
Gruitmeesters zagen toe op het bierbrou-

wen. Die functienaam is afgeleid van gruit
of grut. Dat waren de kruiden die gebruikt

We laten Hanzeland maar achter ons.
Kom, op naar Gerenlanden, waar de
straatnamen vernoemd zijn naar burgemeestersfamilies. Ulger, Wayer, Snavel van
Eme? Allemaal Zwolse burgemeesters.
Jellissen, Kadeneter, Mulert, Knoppert?
Net zo. Aan de straatnaambordjes, onder
de naam, kun je aflezen wanneer ze aan
het roer stonden.
In vroegere tijden waren de schepenen de
bestuurders van de stad. Je zou ze kunnen
vergelijken met de wethouders van nu.
Vóór 1795 kende Zwolle acht schepenen.
Twee daarvan waren bij toerbeurt gedurende een maand (!) burgemeester.
Elke schepen bekommerde zich om zijn
eigen vakgebied - nu zouden we portefeuille zeggen. Timmermeesters, waar de

De Oude Mars met daarachter de nieuwbouw.

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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Check

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

werden in het bier, in die tijd een nietonbelangrijke drank, omdat drinkwater
toch vaak als een ziektebron werd aangemerkt. De keurmeesters waren de
mannen die toezicht hielden op de waterstaatswerken. De Stokmeesterlaan tenslotte, herinnert aan de schepenen die belast
waren met de openbare orde. Is in deze
titel een harde hand te herkennen of gaat
de fantasie hier met mij op de loop?
GERENBROEK
Alle burgemeestersnamen hebben het
achtervoegsel ‘-kamp’. Sellekamp, Ludekenskamp, Lynnerkamp. ‘Kamp’ heeft hier
de betekenis van een klein individueel
stukje grond. Een verwijzing die, net als
andere achtervoegsels in Zwolle-Zuid,
met landverdeling en landschap te maken
heeft. In het ‘Glossarium Nederlands
Landschap’ staan de betekenissen van begrippen die te maken hebben met de aardrijkskunde.
Vanuit Gerenlanden steken we de Oldeneelallee over. Die is overigens genoemd
naar Oldeneel, de buurtschap die ligt
op het rivierduin bij de IJssel, waar de
Schellerdijk richting het Engelse Werk
begint.
De namen van de lanen die Gerenbroek
doorkruisen zoals de Radenlaan (adviserende leden van het stadsbestuur) en
de Schepenenlaan spreken voor zich.
Ook hier zijn schepenen met hun functie
terug te vinden. De tichelmeester was verantwoordelijk voor de steenproductie (de
tichels) en de wijnman was de pachter van

het Stadswijnhuis. Zo hadden verschillende belangrijke disciplines hun eigen
schepen die toezicht hield op de
uitoefening van het vak.
Tussen 1600 en 1800 hadden we genoeg
burgemeestersfamilies om heel Gerenbroek van straatnamen te voorzien. Van
Warner Hoefslag tot Gerrit Bodde en van
Balthazar Muntz tot Johan Krul. Zet er
‘mate’ achter, zoals bij Joan Westenberg,
en je hebt de Westenbergmate. Mate
betekent daarbij niets meer of minder
dan wei- of hooiland. En wees nou eerlijk.
Klinkt Hemminckhooiland?
OUDE MARS
Zwolle-Zuid wordt bij Gerenbroek begrensd door het Zandhovebos. Hier staat
de monumentale boerderij, nu in gebruik
als zorgboerderij ‘De Oude Mars’. Mars
betekent in dit verband ‘drassig land’.
Is hiermee ook de naam van de boerderij
verklaard? Het nieuwe gedeelte achter
De Oude Mars heeft namen die allemaal
verwijzen naar Oude Mars. Neem Oude
Marsakker, Oude Marsgrond, Oude Marsveld, Oude Marswal en Oude Marslaan.
Het industrieterrein aan de andere kant
van de spoorlijn heeft de naam Marslanden. De straatnamen aldaar dragen de
naam van beroemde en minder beroemde
wetenschappers. Maar dat wist u natuurlijk allang.
TEKST EN FOTO ARIE DONDERS
BRON COMMISSIE NAAMGEVING
GEMEENTE ZWOLLE

Zuidkristalliseren

Uitgeleverd aan bestelgedrag
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.
Tring, tring... De bel. Voor de zoveelste
keer vandaag! Ach, een witte bus voor
de deur, maar het had ook een andere
kleur kunnen zijn. DHL, Coolblue,
PostNL - soms de Cycloon-fietsers komen weer met een verrassing. Want
vanaf de bank kun je online de hele
wereld thuis laten bezorgen. Niks geen
gedoe met knellend advies en valse
pashokjes, maar een cadeautje voor
jezelf.
Alle grote verzendjongens vinden
steeds vaker hun weg naar onze voordeur. Maar hoeveel heeft een mens
nodig? Waarom drie bestellen, als je
maar eentje nodig hebt en de rest
teruggaat. Okay, voor het lokale
Wehkamp valt nog wat te zeggen, maar
waarom zitten we na een maand
wachten weer opgescheept met AliExpress-prullaria? ‘Oh ja, dat hadden
we ook nog besteld.’
Maar de buurtcohesie vaart er wel bij.
Van ‘Wat hebben ze daar nu weer

besteld?’ tot ‘Ja, natuurlijk nemen wij
dat pakje wel even aan’. Zo spreek je
elkaar nog eens en weet je welk
bankstel er staat bij Mien. Zelfs met
menig bezorger bouw je na tientallen
pakketontvangsten een goede band op,
zolang het pakje niet te vaak in de
fietstas of op de houtstapel belandt.
En daarbij, zij kunnen - net zoals ik het uit de hand gelopen consumentisme van een verslaafde doelgroep
online shoppers ook niet helpen. In
deemoed neem ík de bestelling ook
deze keer weer aan. Want de echte
frustratie zit toch wel in het feit dat
online bestellen kinderspel is, maar
voor de deur openen net geen tijd is.
Druk met bestellen…
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D E F I E T S E N S P E C I A A L Z A A K VA N Z W O L L E - Z U I D E N O M S T R E K E N !
- Tenten - Statafels - Glaswerk - Stoelen -

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

PARTYVERHUURZWOLLE.NL

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

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

NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN
ONDERDELEN & ACCESSOIRES

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

SERVICE & TECHNIEK

service en klantvriendelijkheid!

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

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

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

autovakmeesterdingerink

DINGERINK

Bezoek onze winkel met een ruim

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

OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 - 18.00 uur

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

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

J

van Dijk
Meubelen

• Diverse houtsoorten

AL MEER DAN
30 JAAR UW
SFEERMAKER
IN HUIS

• Restauratie, logen

• Industrieel

en spuiten van uw

• Standaard & maatwerk

meubel

• Nieuw & antiek
OPEN:
Maandag t/m Zaterdag:
• 09.00 - 12.00 uur
• 13.00 - 16.00 uur
Vrijdagmorgen gesloten

Schellerweg 21
8017 AK Zwolle
Tel: 038-4655447

WWW.JWVANDIJK-GRENEN.NL

Kinderopvang
Het Molletje
Bent U op zoek naar kleinschalige opvang
in huiselijke kring waar ieder kind zichzelf
mag zijn?
Neem dan een kijkje op mijn website
www.hetmolletje.nl of neem contact op
voor meer informatie.
Beschikbaar op maandag, dinsdag, woensdag
en donderdag van 07.00 tot 18.00 uur.
Ook beschikbaar voor kortdurende opvang.
Kinderopvang Het Molletje - Mirjam Mols
T: 06-42025160 / E: mirjam@hetmolletje.nl

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

Uit liefde voor mensen,
dat is Icare.

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

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

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

www.wvzwollezuid.nl
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Ondanks corona blijven de kerken verbinden
Tot begin maart kwamen in Zwolle-Zuid
elke zondag kerkgangers bij elkaar voor
hun samenkomsten. Behalve luisteren en
bidden, vinden ze het zingen en elkaar
ontmoeten belangrijk. Ook doordeweeks
gingen de kerkdeuren regelmatig open: er
wordt vergaderd, er zijn activiteiten voor
alle leeftijdsgroepen en er repeteert een
koor. En dan is er corona. De deuren
vallen dicht, het zingen verstomt.
De Wijkkrant maakte een ronde langs de
kerken in Zuid met de vraag hoe het laatste

halfjaar voor hen was. Alle vier de bezochte
kerken zijn heel snel overgestapt op online
diensten. Dominee Nelleke Eijgenraam van
de Adventskerk: "Op die eerste zondag
hadden wij geen dienst. Het ging allemaal
zó snel!" Daarna werd er binnen parochies
en kerken samengewerkt. Pastoor Huitink
van de St. Jozefkerk vertelt dat zijn parochianen via internet de vieringen uit de
Basiliek konden meemaken. De Christelijk
Gereformeerde (CGK) bezoekers van de
Zuiderhof volgden de dienst vanuit de
Verrijzeniskerk. De Adventskerk en de

De deuren van onder meer de Koningskerk bleven een hele tijd dicht.

Oosterkerk vormden om de beurt het
decor van de opnames van de PKN. De
Koningskerk heeft voldoende menskracht
en technische mogelijkheden om elke week
een eigen online dienst te verzorgen.
Vanaf 1 juli kwam er wat meer ruimte voor
de kerken. Eijgenraam: "We zijn begonnen
met diensten in de Oosterkerk, waarvoor
mensen zich moeten aanmelden. Die
diensten worden live uitgezonden. Huitink
had graag willen beginnen in de Jozefkerk,
maar dat lukte niet direct: "Als je ziet wat er
allemaal geregeld moest worden." Een
maand later was het wel zover en nu biedt
de Jozefkerk plaats aan ongeveer 40 mensen, een vijfde van wat anders mogelijk is.
Ook in de Koningskerk worden er weer
diensten georganiseerd, die door 100 personen na inschrijving bijgewoond kunnen
worden. Wat opviel waren de mondkapjes,
gedragen door degenen die het brood en
de wijn uitdeelden aan de aanwezigen.
Zo'n 70 ouderparen die lid zijn van de CGK
hebben het afgelopen half jaar gezinsuitbreiding gehad. Ze willen hun kind graag
laten dopen. Scriba Freek Nabers: "Vanaf
september organiseren we elke zondag
twee middagdiensten in de Verrijzeniskerk.
Dat zijn doopdiensten met maximaal 130

aanwezigen. Dat doen we tot we de wachtlijst van dopelingen weggewerkt hebben."
Pastoor Huitink vertelt over de uitvaartdiensten, waarbij maar weinig mensen aanwezig mochten zijn: "Heel pijnlijk, soms
ook weer extra intiem". En dankzij het live
streamen kon een dochter in Zuid-Afrika
de afscheidsdienst van haar moeder toch
van dichtbij volgen.
Leden van de Koningskerk kregen via mail
een weekbrief, waarin lief en leed gedeeld
kon worden. Wie daarin genoemd stond,
was een paar dagen later verzekerd van een
stapel ansichtkaarten. Eijgenraam: "Ik heb
gewandeld met gemeenteleden, die in die
periode extra steun konden gebruiken.
Gelukkig zijn er heel wat bankjes in het
groen in Zuid, waar we samen een tijdje
konden zitten." Huitink heeft bezoeken aan
parochianen in zorgcentra gebracht, op
afspraak en in beschermende kleding.
Hij concludeert: het was een extra drukke
periode, maar als kerken hebben we er alles
aan gedaan om mensen te bemoedigen en
te laten weten dat we er zijn voor elkaar
en dat we voor elkaar kunnen bidden en
danken.”
TEKST EN FOTO

INA HUISMAN

GEZICHT ACHTER DE ADVERTEERDER
Ouderwetse service in een vernieuwend jasje
Sinds 30 jaar een vaste waarde in winkelcentrum Zwolle-Zuid. Zo kun je de familie Storms wel noemen. Vader Frans en
moeder Reina met een sportzaak, een
herenmode- en een damesmodezaak.
Nu runt zoon Karsten met zijn vrouw
Simone behalve SUD Mannenmode ook
de modezaak Thuisgekleed.nl – beide in
hartje winkelcentrum. Een winkelconcept waarbij de klant niet alleen naar de
winkel kan komen, maar de winkel ook
met kleding thuiskomt.
Het ondernemen is Karsten met de paplepel ingegoten. Als jochie van 10 hielp hij
al mee in de herenmodezaak en later, vanaf
zijn 16e, in de sportzaak. Toch was het
meteen instappen in de verkoopbranche
geen vanzelfsprekendheid.
Hij werd mobiliteitsadviseur in de automotive branche. In 2008 stapte hij in de
voetsporen van zijn ouders, maar toen zijn
voormalige werkgever vroeg of hij terug
kon komen, was de keus snel gemaakt.
Uiteindelijk in 2016, toen zijn ouders langzamerhand richting pensioengerechtigde
leeftijd gingen, keerde hij vol ideeën terug.
Kijkend naar het klantenbestand werd het
concept Thuisgekleed.nl geboren.
De zaak heeft eigenlijk twee gezichten. Aan
de Pijmanstraat lees je SUD boven de deur
en aan de Van de Capellenstraat staat
Thuisgekleed.nl. Stap je bij SUD binnen,
dan zie je modieuze mannenmode om je
heen. Loop je door, dan is geel de steunkleur bij de dames- en herenmode van
Thuisgekleed.nl., dezelfde huisstijlkleur als
op de website.
“Veel mensen zijn niet in staat naar de
winkel te komen”, zegt Karsten Storms.
“Dat kan zijn vanwege lichamelijke beperkingen, maar ook omdat iemand in een
verzorgingshuis of revalidatiecentrum verblijft. De coronacrisis zorgt ervoor dat nog

THUISGEKLEED.NL VAN DER CAPELLENSTRAAT 144, 8014 VS ZWOLLE, WWW.THUISGEKLEED.NL
meer mensen vanuit huis kleding willen
uitzoeken. Dus we gaan naar ze toe.”
Het concept is eenvoudig, maar goed doordacht. “Sommige mensen zoeken naar
kleding op internet, maar willen niet alleen
kopen van een plaatje. We bieden ze daarom de gelegenheid kleding daar alvast uit te
zoeken. Dat kan van alles zijn. Jurken,
pantalons en polo’s, maar ook overhemden
of een vest. Alles wat maar in de webshop te
vinden is. Zij geven de maten door. Met de
gekozen kleding gaan wij naar de klant toe.
Daarnaast nemen we nog extra kleding
mee, en een iPad. Wil de klant iets anders,
dan kunnen we meteen laten zien wat we in

huis hebben.”
“Wij werken samen met een specialist op
het gebied van aangepaste kleding. Zo zijn
er speciale rolstoelbroeken en -rokken,
jassen met een magnetische rits of broeken
met elastische band. Met enkele slimme
aanpassingen zorgen kledingstukken er
vaak voor dat mensen plots een stuk comfortabeler door het leven gaan, of zich zelfs
volledig zelfstandig kunnen omkleden.
Hiermee willen wij de mensen maximaal
ondersteunen in hun zelfstandigheid.”
Onze medewerkster Brechtje komt oorspronkelijk uit de zorg en staat ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de

Individuele Gezondheidszorg). Daarin
staat onder meer of iemand bevoegd is om
bepaalde handelingen te verrichten. Na instemming van de klant of diens verzorger
helpt zij, als dat nodig is, met het passen.
Deze maand (september) opent de ondernemer een filiaal in Nunspeet. Karsten: “We
krijgen vraag uit het hele land, tot laatst uit
Maastricht aan toe. Maar om daar helemaal
naartoe te kachelen… Wij zijn ons aan het
oriënteren om in samenwerking met andere partijen een landelijke dekking te krijgen.”
TEKST ARIE DONDERS
  FOTO THUISGEKLEED.NL
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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
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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
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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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Woningbouw bij Harculo: een bedreiging
voor het landschap? Of juist niet?
De bevolking van Zwolle zal de komende twintig jaar snel groeien met
tienduizenden inwoners. Momenteel
telt Zwolle ongeveer 130 duizend
inwoners. Jaarlijks moeten er volgens
de gemeente 1000 woningen worden
bijgebouwd. In 2040 zijn er mogelijk 25.000 woningen bijgekomen; dat
zijn er meer dan alle woningen in
Zwolle-Zuid en Stadshagen samen.
De gemeente geeft in haar Ontwerp
Omgevingsvisie aan dat geprobeerd
wordt zoveel mogelijk huizen binnen
het stedelijk gebied te bouwen, zoals
bijvoorbeeld op het terrein van de
IJsselhallen. Maar om de sterke groei
mogelijk te maken zal ook hoogbouw
en een grote nieuwe stadswijk nodig
zijn. Hoogbouw wordt met name voorzien langs de buitenring. Er is nog geen
besluit genomen in welke richting de
stad wordt uitgebreid.
In Zwolle-Zuid komt met name de locatie
van de voormalige IJsselcentrale in
Harculo in aanmerking voor woningbouw. Energiemaatschappij Engie is
eigenaar van dit terrein. Woordvoerder
Michael Verheul van Engie: “Nu de
Omgevingsvisie van de gemeente er ligt
kunnen we onze conceptvisie voor de
ontwikkeling van dit gebied afronden. Er
lopen nog gesprekken met de gemeente
en enkele natuurorganisaties. Als onze
conceptvisie gereed is zullen we het
gesprek met de omgeving aangaan en de
input verwerken in onze visie op het
gebied.”

Hester Kuypers van de Stichting
Landschapsbelangen Harculo/Herxen/
Windesheim is er niet gerust op dat de
‘exorbitante’ bevolkingstoename niet ten
koste gaat van de natuur en het unieke
landschap in het buitengebied van ZwolleZuid. Volgens haar zal de druk op dit
gebied toenemen, omdat meer mensen
gebruik zullen maken van dit mooie
gebied om te recreëren. “De mensen
zullen op zondag en masse het buitengebied intrekken.” Zij heeft uit betrouwbare
bronnen gehoord dat er wel 800 woningen
gebouwd zullen worden op en rondom het
terrein van de voormalige IJsselcentrale,
‘tot misschien wel aan de Jan van
Arkelweg’. Hierdoor is volgens haar ook

een nieuwe ontsluiting nodig voor de
toename van het autoverkeer in dit gebied.
De Stichting Landschapsbelangen verzet
zich fel tegen woningbouw ten zuiden van
de voormalige energiecentrale: “De
groene long tussen Zwolle-Zuid en
Windesheim moet robuust blijven voor de
inwoners.” Ze begrijpt de behoefte aan
woningbouw in het dorp Windesheim,
maar wil het aantal nieuwe woningen
beperken tot 30.
Verantwoordelijk wethouder Ed Anker
gaat ervanuit dat de ‘onstuimige groei’
die Zwolle zal doormaken niet ten koste
zal gaan van onze leefomgeving: “Bij
groei hoort een scherp oog voor de mens

en de natuur. Ecologie en economie gaan
hand in hand.” Niet iedereen is hiervan
overtuigd en inmiddels hebben verschillende organisaties in Zwolle bij het
gemeentebestuur en de politieke partijen
aan de bel getrokken. Extreme groei en
leefbaarheid kunnen op gespannen voet
met elkaar staan. Iedereen erkent het
belang van woningbouw voor Zwollenaren
die op zoek zijn naar een betaalbare
woning, maar de vraag of Zwolle ook
moet gaan bouwen voor mensen uit de
Randstad die hier graag willen gaan
wonen, levert de komende tijd nog veel
discussie op.
TEKST EN FOTO

HENNIE VRIELINK

ADVERTORIAL

Alles wat je bij de Wonderzolder vindt is duurzaam
Elline de Jong en Willemien Holsappel,
twee jonge moeders, hebben vanuit
idealisme ‘De Wonderzolder’ opgezet:
een volledig duurzame webwinkel die
voorziet in allerlei spulletjes in vrolijke
kleuren voor jonge kinderen. Houten
speelgoed, fietsjes en andere attributen
zoals rugzakjes, RVS drinkflessen of
broodtrommeltjes van gerecycled
plastic: je vindt het er allemaal. Voor de
wat oudere kinderen is er voldoende
keus uit speelgoed dat hun creativiteit en
fantasie prikkelt, waarmee ze kunnen
knutselen of puzzelen. En is er wat te
vieren? Slingers, vlaggenlijnen, feestelijk servies; er is van alles te vinden.
Voor diegenen die niet goed weten wat
voor cadeautje ze willen geven, zijn er
leuk uitziende cadeaubonnen te koop,
zodat de ouders zelf kunnen bepalen
waarmee zij hun kind willen laten
spelen. En niet weggooien is ook duurzaam: het speelgoed is zodanig gemaakt
dat het jaren meekan en het door meerdere kinderen kan worden gebruikt.
Duurzaam en verantwoorde spulletjes:
dat betekent niet alleen dat het veilig en
stevig is. Het speelgoed wordt ook
milieu- en kindvriendelijk geproduceerd. Alle toeleveranciers moeten van
Elline en Willemien een keurmerk
hebben, zodat iedereen onbekommerd
kan winkelen in de webshop.

www.wonderzolder.nl
www.wonderzolder.nl

Het ondernemen zit de vrouwen in het
bloed. Medio 2018 begonnen ze de

webwinkel samen. Het begon in het huis
van Willemien, maar inmiddels is de
winkel groter en huurt het duo een pand
aan de Faradaystraat.
Klanten kunnen kiezen voor bezorging
aan huis, maar kunnen het ook komen
afhalen op het adres op industrieterrein
De Marslanden. Ook dat is wel zo
milieuvriendelijk.

“Wij zitten nog vol plannen. Wij willen
bijvoorbeeld mensen in het kader van
dagbesteding een plek geven om hier
zinnig werk te doen. Maatwerk per
persoon is mogelijk. Zoals bestellingen
(helpen) inpakken, maar ook het in
elkaar zetten van artikelen die in onderdelen aankomen. Zo maken we samen
de wereld mooier!”
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CREATIEF in de Coreemarke

1
Toeval of niet, de Coreemarke telt
tenminste drie kunstenaars. Hermy van
Kempen, Magdaleen Ronner en Marja
de Jong vormen het creatieve hart van
de straat. Ze schilderen, werken met
textiel, maken beelden, sieraden, tasjes
en sinds kort zelfs... mondkapjes!
“Het begon eigenlijk al op jonge leeftijd.
Als tiener deed ik aan straattekenen, maar
een professionele opleiding zat er niet
in. Pas op latere leeftijd ben ik serieus
met schilderen begonnen. Eerst slechts
abstract, later specialiseerde ik me in
fijnschilderen en landschapschilderen. Nu
werk ik weer meer en meer figuratief en
maak ik graag portretten”, vertelt Hermy
(werk op foto 2). Ze toont een aantal
portretten in donkere tinten die haar verhaal onderstrepen en vervolgt: “Voor
deze heb ik maar vier basiskleuren
gebruikt. Door mengen krijg je al die
verschillende tinten. De kunst hierbij is
ook het weglaten. Een toets of een simpele penseelstreek suggereert van afstand
vaak al een bepaald beeld, zoals een kraag
of een manchet.”
Hermy volgt nog steeds opleidingen. “De
basistechnieken moet je goed beheersen.
Vaak loop je tijdens het creatieve proces
ergens tegenop. Dan moet je toch de
bagage hebben om het te kunnen maken.
Bij fijnschilderen moet je tot in detail
alles heel precies uitwerken, maar bij
landschappen blijf ik soms bewust wat
vaag. De natuur is niet in details te
vangen.” Haar atelier heeft ze bij Het
Palet, een vereniging van kunstenaars aan
de Bagijneweide. “Het is wegens corona
een tijd gesloten geweest, maar nu ga ik
weer regelmatig naar mijn werkplek. We
inspireren elkaar en iedere woensdagmorgen is er een model aanwezig. Voor
schilderen heb ik innerlijke rust nodig.
In deze coronaperiode heb ik die gemist.
Momenteel laat ik mijn kleinkinderen
kleding die ze leuk vinden tekenen. Dan
komen ze hier logeren en dan naai ik die
voor hen. Ook heerlijk.” Werken van
Hermy van Kempen zijn uitsluitend te
zien tijdens de open dagen van Het Palet
in haar atelier.
Voor Marja de Jong (foto 3) vormen

gevoelens, emoties en gebeurtenissen
vaak een inspiratiebron. Het verhaal over
de pijn van een niet-vervulde kinderwens
die zij in haar nabijheid meemaakte,
inspireerde haar om een beeld te maken
met een opengewerkt hoofd met daarin
een kind. Een kleinkind dat kort na de
geboorte overleed is terug te vinden in
een teder beeld van een liefdevol paar
ouders met kind.
Haar echtgenoot Gabe staat met een
perfect lijkende bebaarde kop in de
vensterbank. Hij is haar steun en toeverlaat als het gaat om het maken van
bijvoorbeeld statieven voor haar beelden.
Ook voor het verwerken van andere materialen, zoals metaal, kan ze bij hem
terecht. Corona inspireerde haar tot het
maken van een aantal beeldjes van ouderen en hun (klein)kinderen die gescheiden
worden door plexiglas. Humorvolle en
maatschappelijke thema’s zijn te zien in
kleinere beeldjes. Zo maakte ze beeldjes
met het item ‘de smartphone’ en beeldjes
over de oplaaiende discussies over acceptatie van lhbt-ers.
Abstracte schilderijen en herkenbare
afbeeldingen horen ook bij haar. Een
drietal schilderijen met afbeeldingen van
mensen in verschillende stadia van een
depressie sieren de behandelkamer van
een psychotherapeute in Duitsland. Ook
werkt ze vaak met leer en andere materialen. “Ik sta op kunstmarkten waar ik mijn
beelden en sieraden verkoop.” Via een

2
galeriehouder in Leeuwarden worden
eveneens regelmatig werken van Marja’s
hand verkocht. Van leer naait Marja tasjes
en riemen. Voor haar kleinkinderen, die
zij heeft vereeuwigd in tekeningen, heeft
ze telefoontasjes gemaakt van leer. Ze
dragen daarbij vaak een tuniek met
zelfbedachte teksten die oma voor hen
heeft genaaid. Voor een huwelijk of andere speciale gelegenheden maakt Marja
bijpassende sieraden en accessoires.
Het werk van Marja de Jong is te zien op
haar Facebookpagina genaamd ‘Marja
Multicrea’. Daar houdt ze ook een liveblog bij.
Magdaleen Ronner (foto 1) werkt zoals
veel andere kunstenaars eveneens vanuit
haar emoties. Die worden gevoed door
persoonlijke ervaringen en door wat er
gebeurt om haar heen. Ook de natuur is
een grote inspirator. Dat is bepalend voor
de kleuren die ze gebruikt.

3

“Ik werk altijd vanuit mijn gevoel. Ik
begin meestal zonder dat ik van tevoren
weet waar het uit zal komen. Al werkend
ontstaan de kleuren die op dat moment
daarbij passen. Soms merk ik, terwijl ik
aan het schilderen ben, dat ik niet goed
bezig ben. Dan ga ik op de weg terug
waardoor er vaak letterlijk meerdere lagen
en kleuren ontstaan in mijn schilderijen.”
Magdaleen heeft in het verleden meerdere
opleidingen gevolgd waardoor ze leerde
werken met houtskool, acrylverf, aquarel
en olieverf. Die technieken zijn terug te
vinden in haar werk. Ze werkt met penseel of paletmes, waardoor soms dikke
lagen verf te zien zijn. Veel van haar werk
kenmerkt zich door frisse, heldere kleuren. Ze schildert zowel abstract als figuratief. Haar soms enorm grote doeken met
bloemen zijn een lust voor het oog. In
felle kleuren met veel rood en blauw of
heel subtiel en kwetsbaar in veelal blauwtinten. In haar serie ‘kwetsbaarheid’ zijn
portretten van meisjes te zien, maar ook
van wanhoop. Steden, stadsgezichten,
objecten en interactie tussen mensen... het
is allemaal terug te vinden in haar werk.
“Vorig jaar heb ik mij alleen maar met
abstract beziggehouden. Dat was een
opdracht aan mezelf. Maar ik kwam
erachter dat ik toch weer meer bloemen
wilde schilderen. Toch hoop ik via die
weg alsnog het abstracte te vinden.”
OOK MAGDALEEN EXPOSEERT
Magdaleen Ronner exposeert haar werk
regelmatig in openbare gebouwen en is
eveneens te zien op kunstevenementen.
Ze heeft een eigen website: www.magdaleenronner.nl
TEKST EN FOTO

ARIE DONDERS
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Nog even geduld...
...met mooie, spetterende, afwisselende voorstellingen.
Helaas hebben we in overleg met SIO en de Zwolse Theaters
de programmering voor het najaar 2020 moeten uitstellen.
De risico's waren te groot qua gezondheid, financiën en
gezelligheid.
Op dit moment zijn we op zoek naar geschikte alternatieve
data in 2021. Indien u gereserveerd heeft, krijgt u bericht van
de Zwolse Theaters.
We proberen er alles aan te doen om u in 2021 weer te mogen
verwelkomen in ons buurttheater!
Kijk op www.zzuit.nl voor het complete programma.

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, heeft de gemeente Zwolle een
Zwolle
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
Hogenkampsweg 31 | Van der Capellenstraat 276
ma-vrij 09.00- 22.00 za 10.00 - 20.00 zo 11.00 - 19.00

Zwolle

www.wvzwollezuid.nl
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Leerlingen van JenaXL blij dat ze naar school kunnen
Arnoud van der Mannen, team- en
locatieleider van JenaXL (de enige
middelbare school in Zwolle-Zuid) kan
zich de dag nog goed herinneren dat de
kinderen weer naar school mochten:
“Het bruiste van energie en ondanks de
anderhalvemetermaatregel vielen ze
elkaar om de nek. Ze hadden elkaar
echt gemist.” Vanaf half maart gingen
de leerlingen wegens corona niet naar
school. Pas enkele weken voor de
zomervakantie mochten ze weer gedeeltelijk naar hun school bij het winkelcentrum in Zwolle-Zuid.

De wijkkrant had eind augustus een
gesprek met Arnoud van der Mannen. De
school was op dat moment alweer twee
weken open na de zomervakantie. JenaXL
is een school voor voortgezet onderwijs
voor kinderen van 12 tot 18 jaar en telt
ongeveer 360 leerlingen. Half maart ging
de school dicht, maar het onderwijs moest
doorgaan. Al snel had het schoolteam het
digitaal onderwijs op afstand voor elkaar
en konden de leerlingen de lessen vanuit
huis op hun laptop of iPad blijven volgen.
Arnoud: “Toch was het een groot gemis
dat de leerlingen en leerkrachten elkaar

niet meer konden ontmoeten. Het echte
contact was er niet meer.”
De school werkt volgens het Jenaplan
onderwijsconcept, waarbij het gezamenlijk leren, werken, spelen en vieren erg
belangrijk is. “De kinderen leren samen
en met elkaar”, en dat was niet meer
mogelijk. De pubers konden niet alleen
niet meer naar school, maar ook niet meer
naar vrienden of naar het zwembad. “Voor
pubers zijn sociale contacten met leeftijdsgenoten erg belangrijk. Ze willen bij
een groep horen en ontwikkelen daar hun

eigen identiteit.” Of zoals een leerling zei:
“Het was dodelijk saai. Wat ben ik blij dat
ik weer naar school kan.”
De school is sinds de zomervakantie weer
helemaal open en het schoolplein staat
weer vol fietsen. De kinderen moeten ten
opzichte van de volwassenen anderhalve
meter afstand houden en bij klachten
moeten leerlingen en docenten thuisblijven totdat ze op corona zijn getest.
De school heeft een aantal maatregelen
genomen om de kans op besmetting zo
klein mogelijk te houden. Het schoolgebouw voldoet aan het bouwbesluit en
daarmee aan de ventilatierichtlijnen van
het RIVM. Ook worden de ramen en
deuren voor en tijdens de lessen tegen
elkaar opengezet. Looproutes worden met
pijlen aangegeven en docenten hebben in
de lokalen een eigen space, aangegeven
door vloerbelijningen. Ook staan er
plastic spatschermen op de bureaus van
de leerkrachten en kunnen ze gebruik
maken van mondkapjes en gelaatsmaskers. Alleen het gymlokaal is nog dicht.
Die heeft namelijk een hogere luchtverversingsgraad nodig en het is nog niet
duidelijk of het ventilatiesysteem dat voor
elkaar krijgt. Het onderzoek loopt.
Volgens Van der Mannen hebben de
kinderen even aan de maatregelen moeten
wennen, maar ze nemen hun verantwoordelijkheid en zijn daarop goed aanspreekbaar: “Zorg goed voor jezelf. Zorg goed
voor de ander en zorg goed voor je omgeving. Dan gaan we hier uitkomen.”
Arnoud is trots op zijn leerlingen en team
om hoe ze dit hebben opgepakt. “Samen
en met elkaar.”
TEKST EN FOTO

HENNIE VRIELINK

De Argusvlinder ontpopt zich tot vakantiestraat
De Argusvlinder was al een hecht
straatje. Door corona is het contact
nog beter geworden. Maar, ook het
straatidee van bewoner Janine Otten
draagt eraan bij: “De zomervakantie
stond voor de deur en ik dacht ‘zou
het niet leuk zijn om onze straat in te
richten als vakantiestraat?’“
Janine Otten: “We wonen in een leuk
straatje waar het contact met de buren
altijd goed is. Door het virus bleven we
allemaal veel thuis. Toen de oproep
kwam om op Koningsdag het Wilhelmus
te zingen, was dat nu echt een idee waar
ons straatje wel warm voor zou lopen.
Met hulp van een muzikaal gezin en een
paar keer oefenen stonden we uiteindelijk te zingen, iedereen voor de eigen
woning, dus met 1,5 meter afstand.”
En toen ging het balletje rollen. Op de
verjaardag van een buurvrouw zongen
de buren haar voor het huis toe. Maar
ook bij verdrietige momenten stonden
de buren stil. Janine: “Een buurman was
ernstig ziek, maar we konden niet
bij hem op bezoek. Een paar dagen later
verhuisde hij naar een hospice. Het
ambulancepersoneel reed de brancard
door de straat zodat we op afstand
afscheid van hem konden nemen.
Dat was een verdrietig, maar ook een
mooi moment.”

VAKANTIESTRAAT
De zomervakantie zou
er heel anders uitzien
dan andere jaren.
Bewoners gaan niet of
korter op vakantie.
Janine legde haar idee
om van de straat een
vakantiestraat te maken
voor aan de bewoners
en aan de gemeente.
“Na een avondje brainstormen hadden we een
plan. We wilden twee
parkeerplekken inrichten als loungeplek en af
en toe de straat afzetten
voor een activiteit.We
benaderden de gemeente en die heeft ons goed geholpen met
materiaal en tips.”
Plaatsvervangend wijkbeheerder ZwolleZuid Jeanette Santing: “Het is belangrijk
dat bewoners hun idee voor de buurt
bespreken met andere bewoners. Vooral
in dit geval want twee parkeerplaatsen
kunnen voor langere tijd niet gebruikt
worden en af en toe is de weg afgesloten
voor al het verkeer.”
Janine: “We hebben nu een gezellige
plek waar we samen koffie drinken, bijkletsen, pannenkoeken eten of gewoon

lekker zitten te niksen. We missen de
parkeerplaatsen niet. Dat komt ook
omdat we allemaal een oprit voor het
huis hebben.”
HECHT BUURTJE
Af en toen sluiten de bewoners de straat
af voor bijvoorbeeld een kinderspeelmiddag of een straatbarbecue. “Er zijn
ook spontane acties zoals een bioscoopavondje met een film op een groot wit
laken. Daaraan merk je dat de buurt nog
hechter is geworden. De vrouw van de
overleden buurman schuift ook geregeld
aan. Dat zegt genoeg.”

MIJNWIJK
Niet elke straat is geschikt om tot vakantiestraat te maken. Wijkbeheerder
Jeanette Santing: “Een doorgaande
straat is vaak minder geschikt terwijl
een hofje zich er meer voor leent. Het is
mooi om te zien hoe het onderlinge
contact verbetert door samen een activiteit te organiseren. Dat hoeft geen
vakantiestraat te zijn. Wij hebben sinds
kort een website voor bewonersinitiatieven MijnWijk. Daarop staan allerlei
voorbeelden van bewonersinitiatieven
die het buurtcontact verbeteren.”
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Een jonge boer uit de buurt en het stikstofdebat
Jasper van ’t Hof (23) staat elke dag om zes
uur op om zijn 150 koeien te melken. Een
uurtje later haalt zijn vriendin Cathelijne
(23) hun anderhalf jaar oude zoontje Jens
uit bed. Daarna gaat ze gelijk door naar de
stal om kalfjes te voeren. Om half negen
zitten ze samen in het voorhuis van hun
boerderij aan het ontbijt.
Jasper heeft boerderij Putmanshoeve,
Wijheseweg 14, ruim twee jaar geleden
overgenomen van zijn buurman Van der
Meulen. Die emigreerde naar Canada.
Daarvoor boerde hij al meer dan drie jaar
op de iets verderop gelegen voorouderlijke
boerderij Havezathe Zuthem. Voor zijn
koeien heeft de jonge boer tachtig hectare
grasland tot zijn beschikking. Tien andere
hectare bouwland gebruikt hij voor de teelt

van snijmais. De grond ligt tussen ZwolleZuid en Windesheim en in een straal van
drie kilometer rondom zijn boerderij en
wordt voor het grootste deel gepacht.
Hij heeft niet alleen de boerderij van zijn
buurman gekocht, maar ook de hele
veestapel overgenomen. Naast het melkvee
staan er nog negentig stuks jongvee op stal.
Met deze boerderij ziet hij meer toekomstmogelijkheden: “Het is een grotere
boerderij met meer grond en koeien.
De stallen zijn modern, dat is fijner voor
de koeien.” Elke dag geven zijn koeien
in totaal ongeveer 4500 liter melk en
eens in de drie dagen wordt de melktank
leeg gehaald. “Gemiddeld geeft elke koe
bij ons 10.800 liter melk per jaar. Als ik
goed ben voor de koeien zijn ze ook goed

voor mij.”
Jasper en zijn vriendin zorgen goed voor
hun dieren en houden ze gezond. De koeien kunnen in de stal in comfortabele ligboxen liggen en kunnen gebruik maken
van grote roterende koeienborstels. Ventilatoren zorgen voor extra gekoelde lucht
tijdens warme dagen en met de hittegolf in
augustus zorgden de sproeiers op het dak
voor nog meer verkoeling: “In de stal was
het koeler dan in huis.” Ook goed en vers
voer is belangrijk. Om de stikstofuitstoot te
beperken was minister Carola Schouten
aanvankelijk van plan het eiwitgehalte in
het krachtvoer te verminderen. Volgens de
jonge melkveehouder gaat dan de kwaliteit
van het voer achteruit en bestaat het risico
dat de koeien minder melk gaan geven. In-

middels is deze stikstofmaatregel van tafel.
Jasper van ’t Hof is duidelijk een boer met
passie. Het werken met vee vindt hij prachtig. “Het is hard werken, maar we leveren
een mooi product af.” Het vrije ondernemerschap is voor hem belangrijk. “Ik ben
eigen baas en heb hier de mogelijkheid
ons bedrijf verder te ontwikkelen.” Soms
leveren de steeds nieuwe overheidsmaatregelen wel enige frustratie op bij het jonge
boerengezin. Jasper is met zijn trekker
vorig najaar samen met honderden andere
Overijsselse boeren naar het provinciehuis
getrokken om te demonsteren tegen het
stikstofbeleid van de overheid. “De regelgeving gaat steeds op de schop en de spelregels veranderen voortdurend.” Eerder
toegekende investeringsruimte wordt weer
ingetrokken. Jasper maakt een vergelijking
met stadsbewoners: “Als je een vergunning
krijgt om een huis te bouwen en achteraf
van de overheid te horen krijgt dat je een
kamer niet mag gebruiken, zul je je daar
ook niet zomaar bij neerleggen.”
De minister wil dat de agrarische sector
overschakelt naar kringlooplandbouw.
Volgens Van ’t Hof is dat bedrijfseconomisch niet haalbaar, omdat de kostprijs van
de melk dan omhoog moet en we niet meer
kunnen concurreren op de wereldmarkt.
“Ik krijg nu € 0,33 per liter voor mijn melk,
terwijl in de supermarkt afgeroomde volle
melk wordt verkocht voor € 1,20. Volgens
mij wil de consument niet nog meer betalen voor melk uit de kringlooplandbouw.”
Toch zijn Jasper en Cathelijne een enthousiast boerenechtpaar op de Putmanshoeve.
Sinds vorig jaar staan de koeien niet alleen
maar in de stal, maar lopen ze in het voorjaar en in de zomer ook buiten in
de wei. Dit levert niet alleen een iets hogere
melkprijs op voor de boerenondernemer,
maar inwoners van Zwolle-Zuid die in
de buurt van de Putmanshoeve fietsen,
kunnen nu ook genieten van de vele
prachtig zwartbonte koeien in hun buitengebied.
TEKST EN FOTO

HENNIE VRIELINK

Vlees van koeien in uiterwaarden bij de
IJssel getest op dioxine
Onlangs werden dioxines en pcb’s gevonden in het vlees van koeien die graasden
in de uiterwaarden bij Slot Loevestein.
De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) had bij controle geconstateerd dat het koeienvlees was besmet met
giftige stoffen. Mogelijk zijn de gifstoffen
door het rivierslib bij hoog water van de
rivier in de uiterwaarden achtergelaten.
Ook bij natuurgrazers langs de Waal zijn
dioxines aangetroffen. Bij het grazen
hebben de dieren mogelijk deze stoffen
binnengekregen.
In de Schellerwaarden langs de IJssel tussen de buurtschappen Oldeneel en Schelle
grazen ook koeien die bedoeld zijn voor
vleesconsumptie. De Wijkkrant vroeg aan
Remco Sluiter, de eigenaar van de koeien,
of zijn blaarkoppen mogelijk ook besmet
zijn met gifstoffen. Remco Sluiter exploiteert een winkel voor natuurproducten
onder de naam Uw Stadsboer Zwolle aan
de Jufferenwal. Daar verkoopt hij ook het
vlees van zijn runderen. De winkel staat
bekend om de verkoop van biologische
kwaliteitsproducten uit de regio.
Remco Sluiter heeft op drie plekken in

Zwolle koeien lopen: bij de Aa-landen, in
de Tippe en in de Schellerwaarden. De
vleeskoeien in natuurgebied de Schellerwaarden zouden volgens planning in de
maand november aanstaande geslacht
worden. Op dit moment ligt er geen vlees
van zijn runderen afkomstig uit de
Schellerwaarden in zijn winkel. Hoewel hij
ervan uitgaat dat de koeien niet met giftige

stoffen zijn besmet, zal hij voor de zekerheid in november eerst een of twee koeien
laten slachten en door de keuringsdienst
NVWA laten onderzoeken op mogelijke
verontreiniging.
Ook heeft hij contact met Rijkswaterstaat,
de eigenaar van de uiterwaarden langs de
IJssel, over eventuele vervuiling van het

IJsselwater en de Schellerwaarden. Pas als
zeker is dat het biologische rundvlees vrij is
van giftige stoffen, zal het voor consumptie
worden aangeboden. Voedselveiligheid
boven alles. Remco Sluiter: “Ik wil absoluut
niet dat er giftige stoffen in de voedselketen
terecht komen.”
TEKST EN FOTO

HENNIE VRIELINK
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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.
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Op een heerlijke herfst langs de rivier
www.a

De Herfst is mijn favoriete jaargetijde. Misschien
komt het door mijn naam, waarin een typische
|herfstvrucht prijkt. Hoe dan ook: ik hou van de
geur van vergankelijkheid die hoort bij dit seizoen.
De verkleuringen van de bomen zijn strelend voor
het oog. Ik kan ervan genieten dat bomen weer in
hun blootje komen te staan, zodat ze hun robuuste
aard tonen. Ook kan ik intens blij zijn met frisse
ochtenden waarop er mist hangt over de velden en
over de rivier. Als je op zulke momenten langs
de IJssel struint, heeft het landschap een intieme,
mystieke sfeer. Als dan het ochtendlicht doorbreekt,
kan ik mijn geluk niet op.
Zodra de eerste nachtvorst z’n intrede doet is het
schouwspel helemaal compleet. Dan krijg je juweeltjes te zien. Als je er oog voor hebt, tenminste. Deze
serie herfstbladeren van IJsselpopulieren bepalen
bij mij de schoonheid van dat wat voorbij gaat.
Gewoon opgeraapt op een bevroren oever en
vastgelegd tegen het decor van een heldere lucht.
Op naar een heerlijke herfst!
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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

Een jong stel dat sinds 2018 of 2019 op de
hoek van Knoppertkamp en Kadeneterkamp woont, teelde in 2019 met veel
succes zonnebloemen in de tuin. Die
leverden enorm veel zaden op. Dit voorjaar plantten zij een deel van die zaden in
de boomspiegels van de Knoppertkamp
en de Gruitmeesterslaan. In juli kwamen
er, tot verbazing van bewoners, naast de
bomen enorme planten op. Wat zouden
dat zijn? Al gauw bleek dat het om zonnebloemen ging. De beide straten zien er nu
extra feestelijk uit. Familie Kloppenburg,
bedankt! Verzoek aan andere bewoners:
plant volgend voorjaar enkele zonnebloemzaden voor je huis. Wat niet
opbloeit is goed voor de vogels.
Daarnaast: niet alleen bewoners, maar
ook bijen worden er blij van.
TEKST   WIETSKE PRUMMEL
FOTO   BART VERGEER

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

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

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

Bereikbaarheid SamenOuderen Kletslijn

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

www.wvzwollezuid.nl
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Hoe een echtpaar uit Zuid zich inzet in Lesbos
Sybrena en Duran Vonck, een echtpaar
uit Zwolle-Zuid, is al jaren onder de indruk van wat ze horen over de vluchtelingen in de kampen op Lesbos. Ze hebben contact met Because we Carry, een
organisatie van vrijwilligers die, net als
zij, het verblijf van vluchtelingen in
kampen wat aangenamer wil maken.
De oprichters van die organisatie, drie
Amsterdamse vrouwen, bedachten het
plan om elke week een nieuw, fris team
de kans te geven naar Lesbos te gaan.
'Om daar het verschil te maken'. Een
Zwols team met Sybrena en Duran ging
deze zomer ook. Maar hoe maak je het
verschil in zo'n barre situatie? Sybrena:
"Met aandacht, een persoonlijk gebaar
en een glimlach proberen wij de vluchtelingen te laten merken dat wij ze zien
als mensen die er mogen zijn."
Op 9 juli vertrokken de zeven Zwollenaren naar Lesbos. Maanden van voorbereidingen liggen dan achter hen. Voortdurend was er de vraag of de reis door
kon gaan, want corona lag om iedere
hoek. Zo moesten ze eerst twee dagen in
quarantaine. Duran: "We hebben die
tijd nuttig besteed met het maken van
verschillende pakketjes voor wel 100
mensen. We maakten pakketjes met
borden, bestek en zeep, stofpakketjes met
naaibenodigdheden en een knutselpakketje voor de kinderen." Na de verplichte
quarantaine kon het team volop aan de
slag. Niemand had corona.
ONTBIJT
Ze staan elke dag om zes uur op. Een uur
later vertrekken ze naar het kamp, een
klein half uurtje rijden. Daar gaan ze aan
de slag om voor 1300 mensen een ontbijt
samen te stellen. Sybrena: "Samen met
vrijwilligers uit het kamp loop je elke
ochtend de ontbijtronde in de wijk die
jou is toebedeeld." Er zijn altijd bananen

en vers brood, de ene keer aangevuld met
yoghurt en honing, een andere keer met
komkommer en groene peper, aubergine
en ui of walnoten en amandelen. Voor
zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven zijn er iedere dag amandelen.
TROTS
In Zwolle was Sybrena als één van de
inleverpunten van Because we Carry al
druk geweest met het verzamelen en
inpakken van rugzakjes met een spelletje,
een puzzel, een muziekinstrumentje en
potloden. Kortom: met alles wat leuk is
voor de kinderen in de jungle van Moria.
Duran: "In de olijfgaarden buiten het
kamp leven namelijk nog zo'n 10.000
vluchtelingen in hutjes en tentjes. Er zijn
nauwelijks faciliteiten en wat er is moet
gedeeld worden met heel veel anderen."
Het Zwolse team vond het een feest om
juist deze kinderen blij te kunnen maken
met zo'n mooi gevulde rugzak. Sybrena:
"Sommige liepen er de hele dag trots mee
rond."
HELP OOK!
De Zwollenaren kijken terug op een
enerverende week met de confronterende
leefomstandigheden van de vluchtelingen. Sybrena: "Ons greep dat bij de
keel, terwijl de vluchtelingen zelf zeggen:
‘hier is het beter dan in mijn eigen land’."
Het team ‘Zwolle helpt Lesbos’ hoopt dat
hun hulp geen eenmalige activiteit is,
maar dat het een beweging wordt van
Zwollenaren die zich inzetten voor vluchtelingen en recht! Meer informatie: kijk
op de Facebookpagina 'Zwolle helpt
Lesbos'.

EEN REACTIE VAN HET TEAM
NAAR AANLEIDING VAN DE
ACTUALITEIT:
Als team zijn we enorm geschrokken. De ellendige situatie daar is
nog ellendiger geworden... NGO's
zijn inmiddels druk bezig om eerste
hulp te verlenen. Alles - echt alles moet opnieuw worden opgebouwd... Is dit dan het moment dat
Europa eindelijk gaat acteren?

TEKST   INA HUISMAN
  FOTO   BECAUSE WE CARRY

METERS BUUTENSPEL
150 jaar geleden geboren:
Jasper Warner (2)
Dankzij de inspanningen van de hier
getogen Jasper Warner, werd in 1912
voor het eerst een heuse interland in
Zwolle gespeeld. Op zondag 24 maart
1912 stonden op het ZAC-veld aan de
Oude Veerweg de elftallen van Nederland en Duitsland tegenover elkaar. De
avond daarvoor, toen de spelers van
beide teams aankwamen op het station,
waren de inwoners van de stad al
massaal uitgelopen om de internationals te ontvangen.
De Courant schreef op 25 maart: ‘Op
zaterdagavond heeft Zwolle den Nederlandschen en Duitschen voetballers een
schitterende ontvangst bereid, een
ontvangst zoals we nog nimmer in ons
land hebben bijgewoond.’ In Zwolle
heerst overal een gezellige drukte, zoals
alleen een groot voetbalevenement die
kan teweegbrengen. Als gewoonlijk
worden ook nu weer de cafés als ’t ware
bestormd, terwijl trams, rijtuigen en
auto’s vrolijke supporters door de stad en
naar het terrein voeren.
Snel gaat dat overigens niet, want zowel
de stad zelf als de weg naar het nieuwe

sportterrein zijn overstroomd met lachende en zingende enthousiastelingen.
Eenmaal op het veld neemt bondsvoorzitter Jasper Warner het woord. Hij bedankt in de eerste plaats de burgemeester, voor de vriendelijke en welwillende
woorden die tot de bond en hemzelf zijn
gericht. Het was voor Warner een heerlijk moment geweest, toen het bestuur
verleden jaar besloot deze wedstrijd in
‘zijn’ Zwolle vast te stellen. Hij dankte
hartelijk voor deze ontvangst en besloot
z’n rede met een driewerf hoera op B. en
W. en de gemeente Zwolle (luid gejuich.)
Op een wegens aanhoudende regenval
loodzwaar terrein, stond na negentig minuten een sensationele 5-5 eindstand op
het bord. Zwolle stond, dankzij de inspanningen van Warner, nu ook internationaal gezien op de voetbalkaart. Zelf
leefde Warner vervolgens nog dertig jaar,
tot hij op 27 juni 1942 op 72-jarige leeftijd overleed in zijn zomerhuis op landgoed Beltgraven. Nadien werd hij, vooral
vanwege de Tweede Wereldoorlog, relatief snel vergeten. Als eerbetoon besloot
de gemeente om in Spoolde aan de Oude
Veerweg een straat naar hem te vernoe-

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.

Het Nederlands elftal dat op 24 maart 1912 in Zwolle speelde. (collectie HCO)
men. Een betere plaats om deze illustere
Zwollenaar te eren had niet gekozen kunnen worden, want hier was het dat Warner een stuk grond kocht waarop het

voetbalveld van ZAC werd aangelegd.
Warner zou daar zelf tientallen jaren lang
als trouwe toeschouwer langs de lijn
staan.

BRON    ZWOLSCH HISTORISCH TIJDSCHRIFT (2008, NUMMER 3/4,
GESCHREVEN DOOR STEVEN TEN VEEN
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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

