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uw verhuizing een frisse start

ZWOLLE

038 465 65 60

Nervistraat 5
8013 RS Zwolle
info@utshersevoort.nl
www.utshersevoort.nl

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
Dit is de laatste Wijkkrant van 2020 én van jaargang 40. Jawel, de Wijkkrant bestaat dit
jaar
KANKER
• DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGER
alweer 40 jaar. Om daarbij stil te staan, doken onze redacteuren Rene Wiegant en NINGSGERELATEERDE
KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN S
Hennie Vrielink in de archieven om de historie van de krant op te tekenen.
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Het resultaat vind je op pagina's 12 en 13.
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Van der Capellenstraat 137
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038 465 40 00

038 465 40 00

038 453 20 22

038 420 31 00

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

Profitgym Stadshagen
Belvédèrelaan 375
8043 VD Zwolle
038 420 31 00

Profitgym Dalfsen
Kampmansweg 8b
7722 RV Dalfsen
038 465 40 00

Raalte
Iepensingel 178
8102 XP Raalte
06 1329 3668

FysioZwolle.nl
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Namens de redactie,
Bart Vergeer (hoofdredacteur)
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Voor nu, aan u: bedankt voor het telkens opnieuw lezen van Wijkkrant
Zwolle-Zuid. We blijven 'm met veel plezier voor u vullen.

K

EVEN STILSTAAN...

Fysiomobilae

erapie
Fysioth ijk
in de w

wenst u fijne feestdagen

SPECIALIST IN
REPARATIES - ONDERHOUD

Helemaal welkom – heel dichtbij – Zorg Punt Zuid

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

www.autobedrijfkok.nl

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

GHC De Trommel, Ministerlaan 201
Windesheim, Campus 2-6
De Kievitsbloem, Patriottenlaan 3
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.
WIJKKRANT ZWOLLE-ZUID
REDACTIE:
		
		
		
		
		
		

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

			 Henk Valkenier
		
Rini Kamp
		
Wim Eikelboom
		
Rene Wiegant
CORRECTOREN: Jolanda Borg
		
Ineke van Putten
HOOFDREDACTIE: Bart Vergeer
		
06 - 3474 5188
E-MAIL:
bvergeer@wvzwollezuid.nl
ADVERTENTIES/ACQUISITIE:
advertenties@wvzwollezuid.nl
		
Ilona Bredewold,
		
06 - 4987 6789
		
Léan Jonkman,
		
06 - 5242 8878
ONTWERP/DRUK: Olbo | www.olbo.nl

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

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

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

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

Tijdens de reguliere schoolvakanties is de
WZZ Informatiebalie beperkt geopend.

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:
		

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

ERELEDEN/LEDEN VAN VERDIENSTE:
Erevoorzitter:

Aalt Brinkhuis

www.wvzwollezuid.nl

WIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid

PAGINA 3 - DECEMBER 2020

Achter de straatnamen van Zwolle-Zuid (de finale)
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 eerste kun je je nog iets
voorstellen: de Karper- of Brasemkolk
doen denken aan een lome dag met een
hengeltje aan het water, Hazen- en
Eekhoornveld aan weiden en bossen en
de Citroen- of Distelvlinder aan vrolijk
fladderende vlinders. Maar waar komen
die andere achtervoegsels vandaan?
En wie zijn die mensen toch, die een plek
op een naambord hebben gekregen? We
zijn al vijf afleveringen op zoek
geweest. In deze krant het slot.
Als we vanaf het winkelcentrum de spoorlijn oversteken komen we op de Commissarislaan in het deel Oldenelerbroek. Toen
wij ooit hier naartoe verhuisden moesten
mijn kinderen enorm lachen. De broek
van Oldeneel, dat vonden ze wel wat. Maar
als je weet dat een ‘broek’ een drassig stuk
land is en Oldeneel een buurtschap, krijgt
het toch weer de betekenis zoals die oorspronkelijk bedoeld is.
In Oldenelerbroek zijn de straten
vernoemd naar provinciaal bestuurders.
Hier vind je de Commissarissen der
Koningin van destijds (tegenwoordig
Commissaris der Koning) en gedeputeerden. In Oldenelerlanden vind je daarentegen alleen de provinciaal bestuurders.
Commissarissen, Gedeputeerden en
Gouverneur: dat zijn nog wel redelijk
bekende termen. Een Landsheer was in de
Middeleeuwen de bestuurder van een
gewest, in deze regio (Sticht Utrecht of
Oversticht) vaak de bisschop van Utrecht,
terwijl de Stadhouder ten tijde van de
Republiek de bestuurder van de provincie
was. De functie Landsheer was al in 1581
bij het Plakkaat van Verlatinghe afgeschaft.

Dr. Kuijper, Dr. P.J. Oud, Dr. Schaepman
en Groen van Prinsterer. Voormalig
minister Samuel van Houten heeft een van
de kleinste straten gekregen. Exact 40
huisnummers. Misschien komt het omdat
hij bekend is geworden door het ‘Kinderwetje van Van Houten’ dat de ongunstige
arbeidsomstandigheden rond kinderarbeid door twaalf- en dertienjarigen moest
stoppen. Kinderwetje is klein dus waarom
de straat ook niet? Of is het gewoon
toeval?
Een van de langere straten is de Troelstralaan. Opmerkelijk dat deze staatsman zo’n
prominente straat toebedeeld heeft gekregen tussen de overwegend liberalen en
christendemocraten. Pieter Jelles Troelstra was namelijk een socialistisch leider
die in navolging van de politiek in het
Duitsland na de Eerste Wereldoorlog, de
socialistische revolutie in Nederland
wilde uitroepen. Iets wat door zijn eigen
twijfels daarover uiteindelijk niet is voortgezet. Toen de SDAP (de voorloper van de
PvdA) in 1894 in een bovenkamer van
gebouw De Atlas op de Ossenmarkt werd
opgericht, was Troelstra een van de
mede-oprichters.
Een wat vreemde eend in de bijt is de
naamgever van de Van der Heydenstraat
(en het Van der Heydenpad) Het gaat hier
niet om een politicus maar om een kunstschilder die leefde van 1637 tot 1712. Jan
van der Heyden was een jantje-van-alles.
Hij was niet alleen een verdienstelijk
kunstschilder en etser, maar ook de
uitvinder van de straatlantaarn en
de brandspuit. Eigenlijk, zou je
denken, hoort hij met zo’n naam op
de Marslanden thuis. Uitvinders,
wetenschappers;

weet u nog wel? Maar het leek een lumineus idee voor deze straatnaam te kiezen
omdat daar de brandweerkazerne Zwolle-Zuid gevestigd was. Met de nadruk op
‘was’. Want de kazerne verhuisde naar de
Marsweg op de Marslanden, omringd
door namen van uitvinders. De Van der
Heydenstraat bleef achter. Op het grensvlak van patriotten en politici, parallel aan
de Oldeneelallee. Maar ’s avonds branden
er wél de lantaarns…
In zes wijkkranten heb ik geprobeerd
meer informatie te geven over de straatnaamgeving in Zwolle-Zuid. Ik heb u veel
verteld, maar ik heb ook een heleboel niet
behandeld - al helemaal niet van de
verschillende buurtschappen die rondom
Zwolle liggen. Overeenkomsten hier zijn
dat de buurtschappen allemaal op rivierduinen liggen, een natuurlijke bescherming tegen hoogwater.
De herkomst van namen als Schelle en
Oldeneel kon ik niet achterhalen, net zomin als die van Harculo. Dat Harculo op
‘lo’ eindigt zou kunnen duiden op een
bebossing met open plekken.
Er is wel een ander weetje over Harculo te
vinden in Historische Kronieken. In 1224
vond hier een veldslag plaats omdat
boeren en ridders uit Salland zich verzetten tegen de bisschop van Utrecht Otto
van Lippe. Deze slag werd gewonnen door

de bisschop en zijn manschappen. In 1227
verloor hij wel, na tussenkomst bij een
vete tussen de burggraaf van Groningen
en Coevorden, de slag bij Ane (tussen
Hardenberg en Coevorden). Zijn leger
werd compleet in de pan gehakt door de
Drenten. Otto werd gescalpeerd en in het
moeras gegooid.
Geren kende ik al van het Gerenvonder,
van Gerenbroek of gewoon Geren. Sinds
kort ook van Gerens Marke. Op sommige
kaarten wordt Geren aangeduid als een
schuin stuk grond tegen Ittersum aan.
Etymologisch is dat juist, dus wie ben ik
dan om daaraan te twijfelen.
Tot slot: ik realiseer me dat ik niet volledig
kon zijn door van elke straatnaam de
herkomst te verklaren. Als u met uw
onbekend in de oren klinkende straatnaam tot een bepaald cluster behoort
zoals burgemeestersfamilies of gedeputeerden, dan kunt u er gerust vanuit gaan
dat de Commissie Naamgeving van de
Gemeente Zwolle niet over één nacht ijs is
gegaan. Ik bewonder hen om hun creativiteit en ik wil nogmaals benadrukken dat
zonder hun medewerking deze artikelen
niet tot stand zouden zijn gekomen.
TEKST EN FOTO

ARIE DONDERS

Oldenelerlanden hebben net zoals Oldenelerbroek ‘marke’ als achtervoegsel.
Wat hier opvalt is dat ruim 30 ‘marken’
beginnen met Van. Je hebt er de Van
Heerdtmarke, de Van Rechterenmarke, de
Van Wassenaarmarke, maar ook de Van
Hasseltmarke of de Van Echtenmarke.
Wanneer je de Provincieroute vanaf de
Gedeputeerdenlaan inrijdt zie je, pal recht
voor je, al die tijd de Peperbus. Alsof het
centrum van de stad je een welkom toeroept tot in Zwolle-Zuid.
Aan het begin van onze tocht zijn we bijna
achteloos langs Ittersum gegaan.
Staatslieden uit de 20ste eeuw, voornamelijk liberalen en christendemocraten,
kleuren met hun namen hier het straatbeeld. Neem de Savornin Lohman,

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.

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.

VOLGENDE NUMMER WZZ WIJKKRANT:
Uiterste inleverdatum kopij:
maandag 11 januari
Bezorging (week 5): woensdag 3 februari
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.

WIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid

PAGINA 4 - DECEMBER 2020

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 31 december 2020
Geldig t/m 31 december 2020

Geldig t/m 31 december 2020

Badkamer renovaties
Medisch Sanitaire aanpassingen
Groen van Prinstererlaan 50, 8014 BD Zwolle
T 06-19808809
WWW.MIDDELVELDINSTALLATIETECHNIEK.NL

170x100 Adv Monuta Zwolle.indd 1

Kortingsbon
Kortingsbon
Kortingsbon

OOK ZIJN WIJ
GESPECIALISEERD IN:

08-10-18 08:52

9 127493
9 127493

9 127493

727014
727014

727014

Tegen inlevering van deze bon
Tegen
inlevering
Tegen
inlevering
vandeze
deze bon
bon
ons
meest
gekozen van
wasprogramma
onsons
meest
gekozen
wasprogramma
meest gekozen wasprogramma

Bas
Basintensief
intensief
Bas
intensief
inclusief
inclusief
inclusief

€4
€4korting
korting
€4
korting
vanvan
€ 16,50
voor
€ €12,50
€ 16,50
voor
12,50
van € 16,50 voor € 12,50

.

..

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

K E R S TA R R A N G E M E N T E N

W W W. G O L F T U I N Z W O L L E . N L

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

vakkundig vervangen
v.a. e 5 ,-

Assendorperstraat 100 | 8012 CC Zwolle
T 038 421 69 28 | www.juwelierkale.nl
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VRIJWILLIGER IN ZUID
Met honderden, zo niet duizenden zijn ze er. Vrijwilligers die zich inzetten in Zuid; bij het wijkcentrum, de voetbalclub of de dierenweide,
met ieder hun eigen verhaal. In deze serie portretteren we de vrijwilliger in Zuid. In aflevering 69: Rini Kamp. Hij verkoopt het meel van de
Windesheimer molen.

Met de billen bloot
De molen: een prachtig monument in het
landschap bij Windesheim, dat er al meer
dan 250 jaar staat. Heel wat mensen
hebben hier gewerkt en nog veel méér
mensen hebben brood gegeten dat is
gebakken van het graan van deze molen.
En wat er ook veranderd is; dát niet. Nog
elke zaterdagochtend wordt er, bij voldoende wind, graan gemalen en wordt er
in het winkeltje meel en brood verkocht.

Rini Kamp is een van de vrijwilligers die dit
mogelijk maakt. Sinds 1995 woont hij in
Zuid. Elke zaterdag stapte hij op de fiets om
bij de molen tarwemeel te halen. Zijn
vrouw slaat daarna aan het kneden en
bakken. "Als de deur van de oven openging
wisten de kinderen de keuken wel te
vinden." Nog steeds gaat hij elke zaterdag
naar de molen. Hij koopt er niet alleen het
meel, maar verkoopt dat ook. Verder zorgt
hij ervoor dat de molen in bedrijf gesteld
wordt, dat er koffie en thee geschonken
wordt en dat het schoon is in de molen.
Rini: "Het graan wordt tussen molenstenen
gemalen, die in beweging worden gezet
door het draaien van de wieken. Na een
ochtend malen moeten we echt vegen
en opruimen." Hij toont me de goed afgesloten bakken waar de zakjes meel in
bewaard worden: "Zo krijgen muizen en
ander ongedierte hier geen kans."

Rini mag zich molenaar noemen. Al doende heeft hij zich de kneepjes van het vak
eigen gemaakt en de molen door en door
leren kennen. Twee onafhankelijke deskundigen hebben dat gezien en bevestigd:
nu is hij molenaar. Rini vertelt dat van de
zeven vrijwilligers er vier bevoegd
molenaar zijn. De anderen mogen - onder
toezicht van een ervaren medewerker - net
zo goed alles doen. Nieuwe vrijwilligers
zijn dus altijd welkom en kunnen snel aan
de slag, ook met het echte molenwerk. Rini:
"De molen is zo ingericht dat je het meeste
werk alleen kunt doen. Zelfs de bovenkant
van de molen draaien, als de wind van de
andere kant komt."
Rini is blij dat hij, ondanks corona, dit
vrijwilligerswerk nog steeds kan doen. De
gezellige activiteiten met veel pannenkoeken, mensen en muziek zijn er helaas niet
meer bij, net zo min als het geven van
rondleidingen. Aan de lezers van de Wijkkrant vertelt hij nog graag waar de uitdrukking Met de billen bloot vandaan komt:
"In de tijd van de beroepsmolenaars kwam
het wel eens voor dat een klant niet tevreden was over de kwaliteit van het meel. Dat
kon liggen aan het graan óf aan slecht onderhoud van de molenstenen. Die stenen,
waartussen het graan gemalen wordt, hebben een profiel: het bilwerk. In het gebruik

slijt het bilwerk en moet de molenaar met
een bilhamer het profiel weer scherp
maken. Als de klant slecht onderhoud van
de stenen vermoedde, moest de molenaar
de stenen laten zien, en moesten de billen
dus bloot." Aan Rini en zijn collega-vrijwilligers hoef je die vraag niet te stellen.

De oude molen is in uitstekende conditie,
dankzij de goede monumentenzorg van
de gemeente Zwolle en het wekelijks onderhoud van de vrijwilligers.
TEKST INA HUISMAN
  FOTO HENK VALKENIER

• 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
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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.

Middelbare school Greijdanus groeit elk jaar weer
In Zuid staat een school voor gereformeerd voortgezet onderwijs, het Greijdanus. Kortgeleden meldde deze middelbare school dat er inmiddels 4000 leerlingen zijn ingeschreven: de school groeit.
Reden voor de Wijkkrant om een paar
vragen te stellen aan hoofd communicatie Elisabeth ter Horst.
Op de vraag waarom de school groeit zegt
zij: "Greijdanus heeft vier vestigingen.
In Zwolle, Enschede, Hardenberg en
Meppel. Als het gaat over de groei naar
4000 leerlingen, dan gaat het over die
locaties samen. Meer dan de helft, dus ruim
2000 jongeren, is leerling in Zwolle." De
school maakt elk jaar een prognose van het
leerlingenaantal, en ieder jaar melden zich
weer meer leerlingen dan verwacht: "Leerlingen van groep 8 oriënteren zich op hun

vervolgopleiding. We mogen concluderen
dat de sfeer op onze school hen aanspreekt.
Verder vragen ze natuurlijk naar de
ervaring van kinderen die hier al op school
zitten. Kennelijk zijn het positieve verhalen
die worden doorverteld."

Naast de christelijke identiteit is de school
populair omdat alle niveaus van voortgezet
onderwijs gevolgd kunnen worden. Wie
het op een bepaald niveau niet redt, hoeft
niet van school om de opleiding elders te
vervolgen.

Veel van de ouders vinden het belangrijk
dat hun kinderen een christelijke school
bezoeken. Elisabeth: "Er komen kinderen
uit de Noord-Oostpolder met een bus naar
onze school. Dat kost tijd en geld. Dat
hebben de ouders ervoor over. Wie het niet
betalen kan, wordt gesteund door een
Vriendenstichting." De duidelijke christelijke identiteit is dus een motivatie om een
kind op Greijdanus in te schrijven. Wat die
identiteit inhoudt, wordt uitgewerkt in zeven kernwaarden die op de website van de
school zijn na te lezen.

Het Greijdanusgebouw heeft vier vleugels,
voor elke onderwijsafdeling een. Elisabeth:
"Zo hebben de leerlingen hun eigen deel
van het gebouw en gaan ze niet verloren in
de massa." Ondanks de groei lukt het nog
met de ruimte, al is het roosteren een flinke
puzzel. Het oude gebouw heeft zijn beperkingen, zeker als het gaat om leerlingen die
in kleine groepen of alleen aan het werk
zouden kunnen. "Stel dat iemand achterloopt bij Engels, maar uitstekend presteert
bij wiskunde. Dan zou hij de wiskundelessen een tijdje kunnen overslaan om met

Engels aan de slag te gaan. Met een ruimer
gebouw was dat gemakkelijker te realiseren." Van een modern gebouw is nu nog
geen sprake: "Daarin zijn we afhankelijk
van de gemeente Zwolle."
De school vindt het belangrijk om de buurt
geen overlast te geven. De ligging van de
school in een hoek zonder doorgaand
verkeer is gunstig. Kinderen uit de brugklas
gingen wekelijks op pad om de omgeving
van zwerfafval te ontdoen. Elisabeth vertelt
dat de school een eigen kantine heeft, om te
veel drukte bij Albert Heijn te voorkomen.
Ze zegt: "Er worden wel eens gesprekken
gevoerd, maar problemen zijn bij ons niet
bekend."
TEKST INA HUISMAN
  FOTO GREIJDANUS

Inwoners Zuid positief over ENGIE-plannen Harculo

In januari 2019 konden inwoners van
Zwolle-Zuid meedenken over de herontwikkeling van het terrein waar de IJsselcentrale heeft gestaan. Er werd enthousiast meegedacht en vele suggesties
werden aangedragen, al stonden die soms
op gespannen voet met elkaar. Waar
de één kiest voor de levendigheid die
ontstaat door wonen en recreatie, wil
de ander juist rust voor dit groene
Natura-2000 gebied.

In oktober hebben meer dan 150 inwoners
uit Zuid deelgenomen aan de digitale
bewonersavonden, waar het ENGIE-team
de globale plannen voor de locatie van de
voormalige IJsselcentrale nader heeft toe-

gelicht. De meeste reacties waren positief.
ENGIE is erin geslaagd een raamwerk te
maken, waarin verschillende functies
samenkomen: wonen, werken, duurzame
energie, cultuur, recreatie en natuur.
ENGIE-projectleider Tjomme van der
Meer: “We hebben gezocht naar een goede
balans en mix van de verschillende functies door goed te luisteren naar alle
belanghebbenden.”
Er zullen 400 à 500 voornamelijk grondgebonden woningen ‘tussen de dijken’
worden gebouwd aan compacte autoluwe
straatjes, pleintjes en hofjes met daardoorheen een klimaatpark. Niet alleen voor
de happy few, maar met ook betaalbare

huur- en koopwoningen. Woningen direct
achter de dijk worden hoger om over de
dijk heen te kunnen kijken naar de IJssel
en Veluwerand. Op het open terrein aan
de Prof. Feldmannweg zal een woonbuurtje komen. De voormalige dienstwoningen blijven staan.
De gebouwen die er nu nog staan blijven
behouden. De hoge voormalige hijshal
vormt de blikvanger van de wijk en in en
rondom het diensten- en koelwatergebouw wordt een ontmoetingsplek
gecreëerd met kleinschalige horeca en
sport- en ontspanningsmogelijkheden,
maar ook met plekken waar gewerkt kan
worden. Wellicht vindt de Zwolse kunste-

naar Ronald Westerhuis hier een werkplaats met een open atelier. Kinderopvang
en een landwinkel zijn mogelijk. Deze plek
ligt dicht tegen de voormalige zuidelijke
haven, die omgevormd zal worden naar
een recreatiehaven met mogelijk een
stadsstrandje en jachthaventje. Een fietspad zal deze plek verbinden met de omgeving en de rest van de stad.
Uiteraard is er ook aandacht voor de
natuur. Het gebied rondom de voormalige
centrale is omringd door een ruig natuurlandschap en dat zal worden versterkt.
De noordelijke haven wordt een natuurhaven waaromheen gewandeld kan worden.
Ook in de buitendijkse uiterwaarden bij

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

GRAND CAFÉ

PROFESSIONEEL
IN GASTVRIJHEID

SNACKBAR

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

29-04-2020 10:58

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

Laat de kindekes maar komen
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.

de IJssel krijgt de natuur alle kans, waar
wellicht bezoekers met laarzen kunnen
rondstruinen.
Energiemaatschappij ENGIE, eigenaar
van het terrein, wil hier schone energie
opwekken voor de nieuwe wijk en mogelijk ook voor Zwolle-Zuid, zoals dat nu al
gebeurt met de zonnepanelen. Windmolens worden niet voorzien. De hoogspanningsmasten en schakeltuin van
TENNET zullen niet verdwijnen. Hoewel
de centrale is afgebroken, is het onderstation een onmisbare schakel in het hoogspanningsnet van TENNET.
Er zal nog nader onderzoek plaatsvinden
naar de gevolgen voor de natuur en de

toekomstige verkeersstromen in dit
gebied. Voor de ontwikkeling van de
natuurwaarden en biodiversiteit gaat
ENGIE actief samenwerken met lokale
natuurorganisaties. ENGIE gaat alle
opmerkingen en vragen van de wijkbewoners verwerken bij de verdere
concretisering van hun plannen en hoopt
in december de wijk opnieuw te kunnen
informeren. Begin 2021 zal de definitieve
gebiedsvisie van ENGIE ter besluitvorming aan de gemeenteraad van Zwolle
worden voorgelegd. Uitgebreide informatie over de geschiedenis en toekomst van
dit gebied is te vinden op harculo.nl.
TEKST EN FOTO

HENNIE VRIELINK

Hoera, een baby in de straat! Sowieso
natuurlijk een wonderbaarlijk fenomeen, maar helemaal in een wijk en
straat die zienderogen grijzer wordt en
waar de laatstgeborene inmiddels
alweer zo’n zeven jaar oud is. Ofwel,
het was alweer een tijd geleden dat
er hier een ooievaar tegen het raam
geplakt was, of dat er beschuit in de
tuin stond.
Herinneringen komen voorbij. Laatst
liep ik langs de oude verloskundigenpraktijk, lekker laagdrempelig in een
rijtjeswoning, waar ik menigmaal
zenuwachtig mee mocht kijken met
echo's en waar bakerpraat ontzenuwd
werd. Blijkt het te zijn verhuisd naar
het Zorgpunt in Zuid! Weg, al die
herinneringen aan gezellige momenten
en de opluchting dat alles goed ging.
Hoewel mijn eega en ik onze maatschappelijke bijdrage alweer jaren geleden in drievoud hebben geleverd,
leven we nu weer volop mee. De zwan-

gerschap van onze buurtgenote blijkt
bijna spannender dan ‘onze’ eigen
negenmaandendracht. En - dat zul je
altijd zien - kijk je even niet, staat er
plots een houten Nijntje-met-flesje in
de tuin.
Enerzijds beperkt corona het kraamschudden momenteel een beetje,
anderzijds is het straks misschien wel
de redding voor de buurt. Er schijnt
her en der al een geboortegolf op komst
te zijn, omdat het thuis in quarantaine
of isolatie best heel gezellig kan zijn.
Wat een beetje geloof, hoop en liefde al
niet doet in je straat.
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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
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Als beeldend kunstenaar blijf je je altijd ontwikkelen
Peter van Steenwijk is een beeldend
kunstenaar die zich na zijn pensionering
vooral heeft toegelegd op pottenbakken
en glazuren. Wie het huis van hem en zijn
vrouw aan de IJsvogelvlinder binnenstapt, ziet dat direct: prachtig gemodelleerde vazen en schalen trekken de
aandacht. Peter haalt er een uit de kast:
"Deze stond bij mijn oma op de schoorsteenmantel. Na haar overlijden bleek er
een briefje onder te zitten, waarop stond:
'voor Peter’. Ze had gemerkt dat ik hem
heel erg mooi vond. Zo'n vaas van oma
doe je nooit meer weg."
De liefde voor vakmanschap en handwerk
kreeg Peter mee van zijn vader. Die werkte
in een timmerwerkplaats bij een kindertehuis. Peter: "Hij praatte met liefde over
zijn vak en over zijn pupillen. Daarin was
hij voor mij een voorbeeld." Peter startte
met een opleiding elektrotechniek, 'het vak
van de toekomst'. De techniek kon hem
onvoldoende boeien, hij was liever creatief
bezig met zijn handen. De overstap naar
een kunstopleiding werd gemaakt, waar hij
ook zijn eerstegraadsbevoegdheid haalde.
Daarmee mocht hij kunstvakken en kunstgeschiedenis geven op de middelbare
school. Jarenlang was hij met veel plezier
docent op het Carolus Clusius College.
Terugblikkend merkt hij op: "De tijd van
mijn opleiding was een pittige periode.
Wetenschappelijk denken over kunst was
iets wat ik moest leren. Mijn docenten hebben me leren studeren. Daar ben ik nog
altijd blij mee."
Zijn opleiding en ervaring komen hem van
pas bij de Zwolse kunstenaarsvereniging
Palet, waar hij al jaren lid van is: "We
discussiëren met elkaar en dagen elkaar uit
om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen of
andere uitdagingen aan te gaan." Peter
kreeg van een bevriende kunstschilder
de uitdaging om naar een schilderij van

Rembrandt een pot te maken. Maker en
opdrachtgever waren tevreden met het
resultaat van deze bijzondere opdracht.
Peter: "Ik moest flink aan het experimenteren." Geen onbekend proces, want elk
nieuw product kent een periode van schetsen, rekenen en uitproberen. Peter: "Het is
altijd spannend als je je vaas of kom uit de
oven haalt. Dan pas wordt duidelijk of de
kleuren zo zijn geworden als je voor ogen
had." Hij toont zijn emmertjes met kleurenpoeders en vertelt: "Ik houd bij welke
poeders ik meng, in welke hoeveelheden en
wat het resultaat is. Dat geeft een goede
indicatie voor toekomstige producten."
Sinds de coronacrisis is Peter thuis aan het
werk. Op zolder heeft hij zijn atelier ingericht. Daar draait en bakt hij vazen, kommen en vogelvoederhuisjes. Het voederhuisje in zijn achtertuin trekt veel vliegend
publiek, waar hij en zijn vrouw weer van
genieten. Via www.facebook.com/McBirds
biedt hij de huisjes te koop aan: "Ik heb aan
de Vogelbescherming gevraagd of het
voeren van vogels bezwaarlijk is. Dat is niet
het geval." Peter heeft de McBirds geperfectioneerd door gaatjes in de rand te maken.
Hij zegt: "Glazuur is glad, met die gaatjes
hebben de vogels goed houvast op de rand."
Via de grotendeels door hem zelf ontwikkelde website www.dutcharteducation.
com/ biedt Peter digitaal kunstonderwijs
aan voor op school en thuis. Hij maakte
daar een start mee toen hij zelf nog les gaf
en die digitale ondersteuning werd gewaardeerd door leerlingen en collega's. Zo is
deze veelzijdig beeldend kunstenaar nog
steeds bezig met zijn eigen ontwikkeling en
wil hij zijn kennis en ervaring heel graag
delen met eenieder die daar belangstelling
voor heeft.
TEKST INA HUISMAN
  FOTO PETER VAN STEENWIJK

GEZICHT ACHTER DE ADVERTEERDER
De gebroeders Yildirim
draaien hun handen
nergens voor om
Toen de heer Yildirim senior in de jaren
‘70 van de vorige eeuw - net zoals veel van
zijn landgenoten - naar Nederland kwam,
ging hij in loondienst werken. Na een
aantal jaren heeft hij zijn gezin naar
Nederland laten overkomen. Hij had niet
kunnen bedenken dat ruim 40 jaar later
vier zoons een garage annex tankstation
zouden runnen in Zwolle-Zuid.
Bert van der Bend, al bijna 25 jaar in dienst
bij de gebroeders Yildirim, weet veel over
het bedrijf. Hij is degene die vertelt over de
historie, omdat de broers druk bezig zijn
met datgene waar ze goed in zijn: reparatie
en onderhoud van auto’s. Het maakt niet uit
hoe oud of welk merk, zij weten hoe
het gerepareerd moet worden of welk
onderhoud het verdient. Ook voor APK,
schades of kapotte autoruiten draaien ze
hun hand niet om. In de garage is het een en
al bedrijvigheid. Auto’s worden naar binnen
en naar buiten gereden, op de brug of
boven de smeerkuil gezet, waarna ze aan
een grondige inspectie worden onderworpen. Behalve Ismaël maken inmiddels

zijn broers Aladin, Cemal en Mehmet ook
deel uit van het bedrijf.
Sinds 1987 zijn zij aan de Nieuwe Deventerweg te vinden, maar in de jaren ‘80
was de heer Yilidirim sr. samen met zijn
zoon Ismaël al begonnen met een garage
en een tankstation aan de Van Wevelinkhovenstraat, bij de toenmalige Stilosporthal. Die garage werd al gauw te klein.
Daarom werd ook een garage aan de
Floresstraat geopend. Ook vestigden zij
meer benzinestations in Zwolle. In Assendorp aan de Deventerstraatweg en langs de
Heinoseweg, bij Zalné, kon getankt
worden. Dit laatst genoemde tankstation
moest vorig jaar plaatsmaken voor de
verbreding van de N35. Van de andere
hebben zij inmiddels ook afstand genomen.
“Om onze klanten meer tegemoet te komen
zijn de openingstijden voor het tanken
verruimd”, aldus Van der Bend. “Van 7.00
tot 21.00 uur kan er getankt worden. Zo
hopen we, door langere openstelling,
minder piekvorming bij het in- en uitrij-

dend autoverkeer te bewerkstelligen. De
automobilisten moeten een druk fietspad
kruisen en we hopen door deze verruiming
daarmee de verkeersveiligheid te verhogen.
We accepteren bijna alle soorten betaalkaarten. En wanneer iemand er niet uit kan
komen is er tijdens openingstijden van de
garage altijd wel iemand bereid om even
mee te lopen om te helpen. We vinden dat
we om 21.00 uur moeten sluiten. Uiteindelijk zitten we in een woonwijk en ik kan
me niet voorstellen dat de mensen om

ons heen zitten te wachten op steeds
af- en aanrijdende auto’s en dichtslaande
portieren.”
GEBROEDERS YILDIRIM
NIEUWE DEVENTERWEG 30-32
8014 AH ZWOLLE
T 038 465 1936
TEKST ARIE DONDERS
  FOTO YILDIRIM
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KOOPAVOND

Vrijdag tot 20.00 uur
* i.v.m. corona

China Palace viert 30-jarig jubileum
met reeks acties
China Palace, op de hoek van winkelcentrum
Zwolle-Zuid, bestaat sinds november 30 jaar. Dat
vierde het Chinees-Indisch restaurant door een
maand lang te strooien met allerlei jubileumaanbiedingen.
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

book
k
ok
Like ons op Facebook

“We hadden continu acties lopen”, vertelt Yvonne
Poon, bedrijfsleidster van het restaurant. “Maar
wees gerust, hoor. In december, richting de feestdagen, zijn er ook genoeg acties.” Het coronavirus
zorgt ook voor China Palace in Zuid voor onzekere
tijden, al draait het afhaalgedeelte van het restaurant nog aardig. Poon: “We zijn gezegend met onze
vaste klanten en trouwe vrienden. Zij steunen ons
ook in deze periode ontzettend.”
Toch blijven het, ondanks de steun, spannende tijden. “Het is zo onzeker. Nu (eind november, red.) mag het restaurant
nog niet open, maar wat als we nog een halfjaar niet open mogen?” Niet alleen die onzekerheid is volgens Poon lastig:
“We missen ook de sfeer en de contacten. Je verzint nu van alles om toch mensen aan te trekken, maar het is uiteindelijk
altijd anders dan uitetende mensen ontvangen. Dat missen we ontzettend.”
Een van de alternatieven was een drive through waarin klanten met hun auto een van tevoren besteld menu konden
afhalen. Voor de organisatie ervan werkte China Palace samen met Grand Café Zuijdt en het Hart van Zuid.
Poon: “Dat is hartstikke leuk. Misschien doen we het wel vaker.”

KIJK OOK EENS OP

WWW.WVZWOLLEZUID.NL

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

ALTIJD WELKOM, MET OF ZONDER AFSPRAAK.
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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
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Het verhaal van 40 jaar

J

Enkele herkenbare tijdsbeelden
uit Wijkkranten van weleer…

1983 …al veranderde het logo
over de jaren regelmatig.

Veertig jaar geleden werd in Gerenlanden de eerste
wijk van Zwolle-Zuid gebouwd. De wijk vormde het
1968 Krisman: in 1968 al
begin van een nieuwe Zwolse stadswijk in het vooradverterend en nog steeds open…
malige landelijke gebied van Zwollerkerspel. Rondom
de oude buurten Oldeneel, Ittersum en Schelle,
werden in de loop van de jaren duizenden nieuwe woningen gebouwd. Dat
niet alleen: ook wegen en fietspaden werden aangelegd, scholen opgericht, een
compleet nieuw winkelcentrum gebouwd en enkele buurtwinkelcentra werden
uit de grond gestampt. Al vanaf de start van Zwolle-Zuid werd er door een stel
enthousiaste vrijwilligers een wijkkrant uitgegeven. Het eerste nummer viel in
1980 in de brievenbussen van de nieuwe inwoners van Zwolle-Zuid.
HET BEGIN IN ITTERSUM,
OLDENEEL EN SCHELLE
Het eerste nummer onder de titel ‘Wijknieuws
Zwolle-Zuid’ werd in 1980 op een typemachine
uitgetikt, gestencild en als een geniet boekje uitgegeven. Maar het was niet het eerste nieuwsblad.
Al in 1968 ontvingen de buurtbewoners van
Ittersum, Schelle en Oldeneel een nieuwsblaadje
onder de titel ‘ISO Gids’, uitgegeven door de
bestuursleden van de speeltuinvereniging
‘Kinderhaven’ in Schelle. In de kop van dit buurtblaadje een kinderlijk eenvoudige tekening van de
IJsselcentrale met drie pijpen en hoogspanningsmasten naast een landelijk tafereeltje met een
boom.
Ook de advertenties geven een prachtig tijdsbeeld. Bij VB benzinesupermarkt aan de
Energieweg in Ittersum-Noord betaalde je 49,9
cent voor een liter benzine en was de super 2 cent
duurder (guldentijdperk!). In dat jaar onder andere ook aandacht voor de Huisvrouwengymnastiek,
Damclub TOG Ittersum en het reglement voor de
gemeentelijke Centrale Antenne Inrichting. Nadat
de gemeente het beheer van de speeltuinvereniging had overgenomen, hebben de oud-bestuursleden in 1972 de Belangenverenging IOS opge-

1968

1974 46 jaar geleden ‘keurden’
we, indien gewenst, ook je tuin.

richt. In hetzelfde jaar begonnen ze ook met de
uitgifte van een periodiek IOS-buurtkrantje, dat
tien keer per jaar door vrijwilligers in de buurtschappen werd verspreid.
De belangenvereniging, die zich al snel
Wijkvereniging IOS ging noemen, was zeer actief
en hield zich onder andere bezig met groenvoorzieningen, wateroverlast, bestemmingsplannen,
verkeerstechnische zaken en voorlichting aan
nieuwe bewoners. Ze organiseerden meerdere
bewonersbijeenkomsten over de plannen van de
gemeente, die in hun woonomgeving een compleet nieuwe grote stadswijk wilde aanleggen.
OPKOMST VAN ZWOLLE-ZUID
In 1980 is Gerenlanden gereed; de eerste nieuwe
wijk van Zwolle-Zuid. In hetzelfde jaar wordt
Wijkcentrum Gerenlanden geopend en krijgt de
Wijkvereniging IOS hier haar domicilie. Ze geeft
een extra editie uit van Wijknieuws Zwolle-Zuid,
waarbij de naamswijziging van de wijkvereniging
de nieuwe situatie weergeeft: ‘Wijkvereniging
I.O.S.-Geerenlanden’. Er zullen meer nieuwe
wijken volgen en daarom krijgt de wijkverenging
al snel weer een andere naam: ‘Wijkvereniging
Zwolle-Zuid’.

1974

De oplage van de wijkkrant houdt gelijke tred met
de groei van Zwolle-Zuid. In 1985 heeft het Wijknieuws ZZ een oplage van 4400 exemplaren en in
2020 zijn dat er ruim 13.000. Jansje Brink is in die
tijd jarenlang de grote stuwende kracht achter het
negen keer per jaar verschijnende Wijknieuws. In
1987 wordt Wijkcentrum De Pol door de staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening geopend en verhuist de Wijkvereniging
van de Sellekamp in Gerenlanden naar De Pol.
In dat jaar is Aalt Brinkhuis de voorzitter. Hij en
zijn medebestuursleden verzetten zich fel tegen
plannen van de provincie voor een vuilstortplaats
op industrieterrein Marslanden. Ze hebben zelfs
het distributiecentrum van Albert Heijn en de
banketbakkerij van de HEMA voor hun karretje
weten te spannen, zoals blijkt uit een interview
met Brinkhuis in wijkkrant nummer 7 van 2010:
“Een stortplaats is nadelig voor jullie, want dan
wil niemand jullie waar meer eten.” Binnen een
week krijgen ze telefoon van een groot advocatenkantoor uit Amsterdam die het activistische
bestuur ondersteunt in hun succesvol verzet tegen
de vuilstort. Aalt wordt zelfs uitgenodigd door de
TROS voor een optreden op de landelijke televisie.

1985
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Wijkkrant Zwolle-Zuid
2000 Inmiddels niet meer onder
ons: schadeherstel De Hollewand.

WIJKVERENIGING WORDT
WIJKENVERENIGING
In 1993 heeft Aalt Brinkhuis aan
het eind van zijn voorzitterschap de
naam ‘Wijkvereniging’ veranderd
in het meervoudige ‘Wijkenvereniging’, omdat Zwolle-Zuid
inmiddels geen stadswijk meer
was, maar een stadsdeel met meerdere wijken. Voor zijn grote verdiensten is aan Aalt na zijn vertrek
het erevoorzitterschap van de vereniging toegekend. Het ‘Wijknieuws Zwolle-Zuid’ ging vanaf
dat moment ‘Wijkkrant ZwolleZuid’ heten en die naam heeft het tot op de dag
van vandaag behouden. Het witte boekje werd
vervangen door een flitsende blauwwitte opzet.
Voor het eerst is de naam Wijkenvereniging
Zwolle-Zuid in de kop te zien.
In 2001 wijzigde de Wijkkrant van een A5-formaat
naar een A4-formaat met een gewijzigde voorkant
met de karakteristieke blauw-gele kleuren. In
2003 vond de omvorming van een boekje naar
krantvorm plaats. Ook de politie kreeg in de gaten
dat de Wijkkrant door veel inwoners werd gelezen
en plaatste een waarschuwingsadvertentie in de
krant: “Fietsie jatten? Ech nie.” In die tijd kampte
de wijkkrant met verloop en bezettingsproblemen
in de groep vrijwilligers die de krant maakten.
Johan Pap, de toenmalig voorzitter van de
Wijkenvereniging, belde Julius de Vries op met
de vraag of hij eindredacteur van de Wijkkrant
wilde worden. Julius: “Ik ben er ingestapt, toen de
krant organisatorisch/redactioneel wat op z’n gat
lag. Omdat ik graag maatschappelijk actief wil
zijn in de omgeving waar ik in woon, leek het mij
wel een uitdaging. En toevallig kan ik wel aardig
schrijven.”
Hij was beroepsmatig werkzaam als tekstschrijver
en bedrijfsjournalist en heeft vijf jaar lang actief
leidinggegeven aan de Wijkkrant. “Het was een
leuke tijd met een gezellige groep mensen vanuit
verschillende achtergronden. Hoogtepunten waren

1993

2004 Toen wisten we al dat in 2009

eronder zetten in onze wijk,
maar ook voor alle inzet die
wijkwerkers als WijZ, Travers
of de gemeente in Zuid organiseren samen met bewoners. Tegenwoordig gaat
dat ook op allerlei digitale manieren, maar een
papieren krant met een vaste verschijningsfrequentie heeft voor heel veel wijkbewoners een
meerwaarde ten opzichte van meer vluchtige
Facebook- of Twitterberichten.

het winkelcentrum zou veranderen.

vooral de jaarlijkse
etentjes in de stad met
een aantal nauw betrokkenen, waaronder de voorzitter [van de Wijkenvereniging], uitgever en
advertentieman. Lekker op z’n Zwols.” Hij leerde
zo ook zijn eigen wijk veel beter kennen: “De
contacten met diverse personen en organisaties in
de wijk waren leuk, leerzaam en prettig.” Nog
steeds is hij onder pseudoniem betrokken bij de
Wijkkrant.
THUISGEVOEL
Julius over de huidige wijkkrant: “Sinds ik weg
ben [in 2008] en gelukkig goede opvolgers mijn
taak hebben overgenomen, zie ik nog steeds een
stijgende lijn. Qua opmaak, maar ook zeker qua
variatie in onderwerpen. Het is steeds lezenswaardiger en inhoudelijker geworden. Complimenten,
want het blijft vrijwilligerswerk.” Volgens hem is
de Wijkkrant van belang voor Zwolle-Zuid: “Je
bladert er letterlijk doorheen en ziet herkenning
uit je eigen wijk en buurt. Een soort thuisgevoel
dat benadrukt wordt: er wordt geleefd in Zuid.”
Ook wijkmanager Serge Westerdiep is positief
over de betekenis van de Wijkkrant voor Zuid:
“Naast een informerende functie is de krant
m.i. ook een bindmiddel in Zuid. Een stadsdeel als
de onze heeft behoefte aan verbindende communicatie. Voor allerlei zaken is het goed dat grote
delen van de inwoners kennis kunnen nemen van
wat er speelt. Dat geldt heel simpel voor bijvoorbeeld (nieuwe) ondernemers die de schouders

1999

Met de Wijkkrant bereik je veel mensen die je via
de Stentor niet bereikt.” Serge Westerdiep was
vroeger journalist bij de Stentor voordat hij
de overstap maakte naar de gemeente; eerst als
perswoordvoerder van B&W en nu als wijkmanager in Zuid. Hij is bijzonder te spreken over de
journalistieke kwaliteit van de Wijkkrant, “wat
ook blijkt uit het feit dat een aantal Wijkkrantjournalisten nu op de burelen van De Stentor te
vinden zijn.” Serge noemt ook een minpuntje:
“Bezorging kan soms beter, begrijp ik.”
De opmaak, het drukken en het verspreiden wordt
gedaan door professionele bedrijven, maar de
redactionele inhoud, de afbeeldingen bij de verhalen en de acquisitie van adverteerders is nog
steeds het werk van enthousiaste en betrokken
vrijwilligers, die elke keer weer een mooie krant
willen maken voor hun wijkgenoten in ZwolleZuid. Al veertig jaar lang.

TEKST EN BEELD HENNIE VRIELINK,
EN RENE WIEGANT, MET DANK AAN
HISTORISCH CENTRUM OVERIJSSEL

2005
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ZZUIT in 2021: voorzichtig
weer van start!
Heeft u de culturele avonden ook zo gemist?
ZZUit wil in 2021 de draad weer oppakken met mooie en
interessante optredens in SIO. Coronaproof natuurlijk, met
aanpassingen zo lang dat nodig is. Bijvoorbeeld optredens
voor een klein publiek, met de mogelijkheid om thuis op afstand mee te genieten met behulp van streaming.
De eerste bijeenkomst wordt waarschijnlijk een lezing van
Luitenant Generaal Martin Wijnen op 15 januari, en het
plan is daarna verder te gaan met muziek en cabaret.
Houdt u voor meer informatie de website in de gaten:
www.zzuit.nl. Of, makkelijker nog, meldt u daar aan voor de
nieuwsbrief van ZZUit, dan krijgt u automatisch bericht.

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)

MijnWijk
Lianne Buijs is niet de enige inwoner die zich inzet
voor het verbeteren van de buurt. De gemeente heeft

Langstraat 45A, Wijhe • Tel. 0570-522108

Zwolle

daarvoor nu ook een digitaal platform: MijnWijk.
Bewoners die een goed idee hebben voor hun buurt
plaatsen dat op deze website voor bewonersinitiatieven. www.zwolle.nl/mijnwijk

..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
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DE WERELD VAN DE WOENSDAGMARKT
Eriks hobbykraam

Erik Peters (56) is een rasechte
Zwollenaar uit Westenholte en komt
uit een familie die handelde in ‘alles
wat los en vast zat’. Zevenentwintig
jaar geleden is hij de markt opgegaan
en al snel stond hij op zes markten,
omdat hij toen met iets nieuws kwam:
een kraam met wenskaarten, hobbyartikelen, breimode, kalenders, agenda’s,
kartonnen huldeschilden, leeftijdsvlaggen en nog veel meer. Hij was met zijn
hobbykraam de eerste in deze regio.

Erik: “Kaarten versturen is van alle tijden.
Tegenwoordig versturen veel mensen
eerder een appje dan een kaart, maar door
het coronavirus worden er weer meer
kaarten verstuurd. Mensen krijgen op een
appje vaak geen reactie, maar op een kaart
wel. Ouderen die door corona thuis moeten blijven, zijn blij met een kaart met een
persoonlijke groet.” Het aantal artikelen
is in de loop van de jaren flink uitgebreid.
Sommige klanten maken als hobby zelf
kaarten en kunnen al het materiaal daarvoor bij Eriks hobbykraam kopen. Stevig
papier in alle kleuren, stickermateriaal,
allerlei figuurtjes die op de kaart gestanst
kunnen worden en glittertjes en frutseltjes
om de boel mee te versieren: je vindt het
er. Er zijn aan de kraam zelfs hobbyclubjes opgericht die wekelijks bij elkaar
komen.
Jongeren versturen geen kaarten, maar
appjes ‘totdat de kinderwagen komt’.

Jonge ouders versturen
geboortekaarten als ze een
kindje krijgen en vervolgens krijgen ze veel felicitatiekaarten terug. Zo leren
ze de papieren kaarten te
waarderen. Erik: “Een
kaartje is een kleine moeite,
maar geeft een hoop
plezier.” Hij verkoopt niet
alleen felicitatiekaarten,
maar ook overlijdenskaarten: “Sommige mensen
kopen er een aantal van
tevoren, maar anderen juist
niet omdat ze menen daarmee de goden te verzoeken.” De enige zekerheid
die Erik heeft is dat de verkoop van overlijdenskaarten altijd doorgaat. Soms
roept de verkoop van een
kaart emotie bij hem op:
“Er kwam een oudere
mevrouw aan mijn kraam die een mooie
kaart met ‘beterschap’ wilde kopen.” Erik
hielp haar bij het uitzoeken en toen vertelde zij met een zachte en gebroken stem:
“Mijn kleinzoon is ernstig ziek.”
De verkoop van agenda’s loopt nog steeds
goed en kennelijk werkt niet iedereen met
een digitale agenda op zijn computer of
mobiele telefoon. “Er zijn nog genoeg
mensen die hun afspraken willen opschrijven in een papieren agenda of op een

kalender.” Ook verjaardagskalenders in
vele variaties vallen nog steeds in de
smaak. Op menig toilet hangt een kalender van Erik aan de muur.
Marktkoopman Erik Peters praat makkelijk en graag over de markt. Vroeger heeft
hij wel eens als standwerker zijn kerstkaarten verkocht. “Hier krijgen mensen
waar voor hun geld en zijn ze goedkoper
uit dan bij een winkel.” Hij staat dinsdag
op de markt in Aa-landen en woensdag-

morgen in Zwolle-Zuid. Ook bezoekt hij
de markten in Apeldoorn, Zeewolde,
Heerde en Harderwijk. De marktkooplui
kennen elkaar allemaal: “ het is net een
klein dorp.” Op de gezellige Zwolse
markten draait hij de hoogste omzet en
heeft hij veel vaste klanten. Als zo’n klant
een kaart gekocht heeft, wenst Erik hem
of haar een fijne dag toe met: “gauw wegsturen en gauw weer terugkomen!“
TEKST EN FOTO

HENNIE VRIELINK

Een goed idee voor de buurt heeft tijd nodig
Door het enthousiasme en doorzettingsvermogen van Lianne Buijs
lijkt het er nu toch van te komen. Het
heestervak in de Van Maanenware
wordt een ontmoetingsplek. Zij heeft
niet alleen de gemeente en bewoners
overtuigd van dit goede idee, er ligt nu
zelfs een ontwerp voor de nieuwe
inrichting.
Bewoonster Lianne Buijs: “Toen mijn
zoontje 1 jaar was, zag ik door het
keukenraam regelmatig ouders en
kinderen elkaar treffen op de parkeerplaats. Toen ontstond bij mij al het idee
om de struiken te vervangen door gras.
Afgelopen zomer heeft ook mijn zoontje
- toen 2 jaar - heerlijk buiten kunnen
spelen op de parkeerplaats. Op gepaste
afstand hebben we onze buren beter
leren kennen en groeide het saamhorigheidsgevoel. Hoewel de parkeerplaats
redelijk groot is, is dit niet ideaal. Een
klein watergevecht, een softy-bal overschoppen of op de fietsjes racen is niet
zo handig vlak bij de auto’s. Hierdoor
besloot ik om contact met de gemeente
op te nemen om te kijken wat er mogelijk zou zijn.”
MEER GROEN
De gemeente was aanvankelijk niet
enthousiast. Wijkbeheerder Jeanette
Santing: “We zijn geen voorstander van
weghalen van groen. Juist in deze tijd
met de vele hete zomerdagen en de hevige regenbuien willen we juist meer

groen en minder tegels. En de van
Maanenware is al heel erg stenig.”
Lianne: “Dat begreep ik wel. En toen
een van de buren ook nog bezwaar
maakte tegen het weghalen van de krentenstruiken waar veel vogels van eten en
andere buren de vrees voor overlast van
hangjongeren noemden, liet ik het weer
rusten. Maar elke keer dacht ik: 'we
missen iets. Niet alleen een speelplek,
maar ook een plek waar we elkaar treffen, voor een praatje of een kop koffie.'
Lianne hield vol. Op advies van de
gemeente zocht ze medestanders in de
buurt. “Iedereen was enthousiast of
werd enthousiast.” Jeanette: “We benadrukten dat ze met een idee moesten
komen met behoud van het groen.”
EENSGEZIND OVER HET ONTWERP
Een medewerker van Rova is op de
locatie gaan kijken. Hij adviseerde om
twee van de drie krentenstruiken te
behouden en een aantal heesters te laten
staan voor de omheining. De groenadviseur van de gemeente heeft met dat
advies en met de ideeën van de bewoners twee ontwerpen voor de nieuwe
inrichting van het heestervak gemaakt.
Jeanette: “Er is ruimte voor een extra
boom, gras en nieuwe beplanting.
Lianne: “En een bankje. Ik zie dat helemaal voor me. Dat we op een mooie
zomerse dag in de warme zon daar
zitten, kletsen, spelende kinderen, een

straatbarbecue of een oudejaarsborrel
rond een vuurkorf.”

en het idee zo gaat leven in de straat,
reageert de buurt enthousiast.”

Maar zo ver is het nog niet. De keuze
voor het ontwerp en de boom is gemaakt.
“Het is niet zo gemakkelijk om in
coronatijd contact met elkaar te onderhouden”, aldus Lianne, “maar ik ben de
deuren langs gegaan, het ontwerp uitgelegd, de soorten bomen waar we uit
kunnen kiezen. En het mooie is: bijna
iedereen kiest voor hetzelfde ontwerp,
en qua boom voor de kerspruim. Nu
twee krentenstuiken behouden blijven

ONDERHOUD
Jeanette: “We maken met de bewoners
afspraken over het onderhoud. Deels
doet de gemeente dat, maar het gras
maaien ze zelf. Voor een bank krijgen
ze een klein bedrag zodat ze die zelf
kunnen aanschaffen.” Lianne’s enthousiasme is onverminderd groot: ”We
willen een bankje waardoor iedereen
ziet dat dit een buurtinitiatief is.”
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Bruisende Buren brengen
kringloopspullen tot leven
Inwoners van Zwolle-Zuid kunnen net als
afgelopen jaren weer actief meewerken
aan een nieuwe theatervoorstelling van
Bruisende Buren. Vorig jaar was het
muziek- en theaterspektakel Requiem
voor de IJsselcentrale een groot succes. Als
het coronavirus geen roet in het eten gooit,
kunnen wijkbewoners uit Zuid in maart
volgend jaar genieten van muziektheatervoorstelling De Kringlopera in de kringloopwinkel aan de Nieuwe Deventerweg.
Theaterliefhebbers uit Zwolle-Zuid kunnen
meedoen als speler, zanger, schrijver,
muzikant of kostuumontwerper en
er hebben zich vijfendertig inwoners
aangemeld. Voor een deel zijn dat mensen
die vorig jaar hebben geschitterd in
Requiem voor de IJsselcentrale, maar ook
andere enthousiastelingen uit de wijk
meldden zich aan. De voorbereidingen
zijn inmiddels begonnen en na de interactieve digitale informatiebijeenkomst op
21 oktober zijn ook de schrijf-, muziek- en
kostuumworkshops gestart. De deelnemers worden begeleid door professionele theatermakers van KASKO Huis voor
Muziektheater (voorheen het Kameroperahuis uit Zwolle).
Het muziektheaterstuk in de kringloopwinkel is een idee van wijkbewoner en
kunstenaar Jehudi van Dijk: “Een prachtige plek waar je geen decor meer hoeft
op te bouwen.” De Kringlopera is een
ontdekkingsreis door de kringloopwinkel
van Zwolle-Zuid. Scenes over tweedehands spullen, die vaak al een heel leven
achter zich hebben. Bijvoorbeeld de oude
schemerlamp, die na het overlijden van
oma in de kringloop is terecht gekomen,
omdat niemand van de kinderen of

kleinkinderen er interesse in had. Voor de
een oude, afgedankte zooi en voor een
ander een voorwerp dat een nieuw leven
waard is.
Céline Hoex zal de voorstelling regisseren.
Zij is geen onbekende voor Bruisende
Buren. Dit is inmiddels haar derde project
in Zwolle-Zuid. Ze heeft ook het indrukwekkende Requiem voor de IJsselcentrale
en de swingende bruiloft in de Nieuwe
Bierton geregisseerd: “Ik vind het leuk om
in Zwolle-Zuid met mensen met diverse
achtergronden samen te werken aan een
theatervoorstelling. Ondanks de verschillen wordt er gezamenlijk gewerkt aan iets
moois waar men trots op kan zijn. Deelnemers ontdekken mogelijkheden in
zichzelf, waarvan ze het bestaan nog niet
kenden. In het begin zijn mensen wat
terughoudend, maar als ze eenmaal over
de drempel heen zijn, vindt iedereen het
fantastisch.” Céline maakt ook gebruik
van de verhalen van de mensen zelf en
bouwt ze om naar scènes in de voorstelling. Ze is erg blij met de medewerking
van Stichting Kringloop Zwolle, die haar
de locatie in Zuid ter beschikking stelt.
KOPJE?
Eind januari beginnen de repetities.
Op dat moment zijn de rollen verdeeld.
Céline: “Iedere deelnemer kan meedoen.
Bij de vorige voorstellingen kwamen we
eerder mensen te kort dan dat er te veel
waren.” Corona moet het dan wel mogelijk maken dat de spelers in kleine groepjes
onder regie van Céline live kunnen
repeteren. Zij heeft zelfs al nagedacht over
een mogelijke coronaversie: “Dan maken
we toch kleine toeschouwersgroepjes, die
zich door de voorstelling voortbewegen

over looproutes zoals dat nu ook in musea
gebeurt?” Hoewel het moeilijk zal zijn het
succes van Requiem voor de IJsselcentrale
te evenaren, kunnen muziek- en theaterliefhebbers zich nu al opmaken voor De

Kringlopera. Voor de deelnemers is de
voorpret inmiddels begonnen.
TEKST   HENNIE VRIELINK
  FOTO    ERIK FRANSSEN

ADVERTENTIE
Barts Soep & Zo
ambachtelijk, kleinschalig
(h)eerlijk

Meer dan 20
verschillende soepen
Stoofschotels
Vegetarische-gerechten
Koolhydraatarme-gerechten
Quiches
Pasteitjes
Smaakmakers
In december worden er enkele
SCHERPE KERSTACTIES
toegevoegd, houd de site
in de gaten.

06 331 058 63
bartssoepenzo@gmail.com
WWW.BARTSSOEPENZO.NL

www.wonderzolder.nl

www.wonderzolder.nl

U kunt ons ook vinden
op Instagram, Facebook
en Nextdoor

Tijdens de decembermaand

10% korting
bij een bestelling vanaf € 15,met de vermelding van de code
'WINTER2020'.
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feedback
company

Wanneer laat jij graag je tanden zien? Fris in de ochtend

9.4/10

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.

ALLE MERKEN AUTO’S IN DE PRIVATE LEASE

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

TOYOTA YARIS Private Lease
Achteruitrijcamera
Multimediasysteem 7 inch scherm
met Apple Carplay en Android Auto
Airconditioning

VOOR

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

Wij helpen verder bij schulden,

werk zoeken
en meedoen
Wijkkrant
Zwolle
zuid in Zwolle

"Als maatje bouw je echt een
vertrouwensband op met de
gezinnen. En tegelijkertijd help
je ze de Nederlandse cultuur te
ontdekken."
Sharon (23)

ZET JE OOK
IN VOOR
NIEUWE
NEDERLANDERS
IN ZWOLLE!

ParticipatieMaatje bij
Voor Elkaar Zwolle

Wil jij net als Sharon
nieuwe Nederlanders
helpen in Zwolle??

€286,-*

Autobedrijf

Bert Wieten

GEZOCHT: REDACTEUR WEBSITE
WIJKENVERENIGING ZWOLLE-ZUID
Wijkenvereniging Zwolle-Zuid zoekt een betrokken vrijwilliger die bij afwezigheid
van (en/of samen met) onze webredacteur de site www.wvzwollezuid.nl up to date
wilt houden. Ben jij bekend met WordPress, nieuwsgierig en heb jij affiniteit met onze
wijk Zwolle-Zuid? Dan ben jij degene die wij zoeken…
Je zult worden ingewerkt door de huidige webredacteur.
Voor meer informatie, zie www.wvzwollezuid.nl
of mail websitebeheer@wvzwollezuid.nl.

Neem contact met ons op!

Ga naar: voorelkaarzwolle.nl/wijkkrantzwollezuid

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.

Een geliefde stek voor sportvissers
Als je goed kijkt, zie je in dit tafereel
van de opgaande zon in de Schellerwaarden een tentje met een man
ernaast. Het is een sportvisser die aan
de oever heeft overnacht om te vissen
op karpers. Deze vissen zijn 's nachts
actief.
Wie op karper vist in de IJssel moet veel
geduld hebben. Deze ietwat plompe
bodembewoners komen namelijk wel
voor in de rivier, maar het is een hele uitdaging om ze aan de haak te slaan. De
recordkarper is kortgeleden in de buurt
van Kampen gevangen. Het dier had een
gewicht van een kleine 27 kilo.
Bij sportvissers is de IJssel populair als
visstek. Je kunt er namelijk vrijwel alle
soorten vis vangen. Blankvoorn, blei,
snoekbaars, brasem en snoek zijn de
meest algemene soorten. Maar de
barbeel, winde en roofblei laten zich ook

verschalken. Er worden exemplaren aan
wal gehaald die een halve meter tot
80 centimeter lang zijn.
MEERVAL
De vrij sterke stroming zorgt ervoor dat
roofvissen in de IJssel over extra spierkracht beschikken. Daardoor is IJsselvis
sterk en dat maakt het sportvissen extra
uitdagend. Een andere reden waarom de
IJssel geliefd is: je kunt er vissen vangen
die je niet had verwacht. Zo wordt af en
toe een zeeforel aan de haak geslagen.
De meerval is ook zo’n nieuwkomer die
steeds vaker wordt gevangen. Meervallen zijn reusachtige roofvissen die tot
drie meter lang kunnen worden.
De meest actieve vissers op de IJssel zijn
trouwens de aalscholvers. En die zie je
dan ook op deze foto, rustend op een
kribpaal.
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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

Nieuw duurzaam initiatief: Het Groene Zuiden
Onder de noemer ‘Het Groene Zuiden’
zijn vijf inwoners van Zwolle-Zuid
gestart met een vrijwilligersinitiatief
om dit stadsdeel van Zwolle groener te
maken. Vijf vragen over het hoe en
waarom hiervan aan twee bevlogen
inwoners van Zuid: Nadine Folkertsma
en Wim Eikelboom van Het Groene
Zuiden.
VANWAAR DIT INITIATIEF?
‘Zwolle-Zuid is met 30.000 bewoners het
grootste stadsdeel van Zwolle. Onze stad
heeft als missie om in 2050 energieneutraal te zijn, met een klimaatvriendelijke
en duurzame woonomgeving. Wij willen
een duwtje geven in die richting door
inwoners van Zuid te informeren over
mogelijkheden om te vergroenen en door
mensen te helpen om de weg te vinden
naar duurzame investeringen in hun
eigen huis of tuin.’

GEBEURT ER NIET AL VEEL OP
DUURZAAMHEIDSGEBIED IN ZUID?
‘Jazeker. Er zijn in de wijk vele mooie
duurzame initiatieven; denk aan de
buurttuintjes in Ittersum, straten die
samen boomspiegels onderhouden of
groene schuurdaken aanbrengen. Wij
denken dat er nog meer winst te halen
valt door de goede voorbeelden beter
voor het voetlicht te brengen als inspiratie. Door de aanwezige kennis en ervaring te delen hopen we dat bewoners niet
steeds zelf het wiel opnieuw hoeven uit te
vinden en met elkaar in contact komen.
Zo wordt het voor meer mensen makkelijker en leuker om ook mee te doen. ‘
HOE PAKKEN JULLIE HET AAN?
‘We willen bewonersinitiatieven op gebied van duurzaamheid ondersteunen en
elkaar verbinden. Wij merken dat er
behoefte is aan een groen netwerk van

bewoners en professionals in ZwolleZuid, zodat je weet waar je terecht kunt
als je vragen hebt en een duurzame investering wilt doen.’

beheer langs de IJssel in Zwolle-Zuid en
ik probeer met mijn gezin groen bewust
te leven op het gebied van reizen, energie,
afval en aanschaf van spullen.‘

WAT GAAN JULLIE DOEN DE
KOMENDE TIJD?
‘Om te beginnen starten we een korte
inspiratieroute door de wijk langs drie
of vier voorbeelden van inwoners die
maatregelen hebben genomen om hun
leefomgeving duurzamer te maken. We
gaan boompjes weggeven en we willen
een verwarmende energiebesparingsactie
starten in een paar straten in Zuid in het
begin van 2021. Volg ons op Facebook,
of trek aan de bel via ons mailadres
groenezuiden@gmail.com.’

Nadine: ‘Ik begon een aantal jaar geleden
met onze CO2-voetafdruk in kaart te
brengen. Daar schrok ik best wel van. We
wisselden naar een energieleverancier
met Nederlandse groene stroom, kochten
zonnepanelen, gingen bewuster reizen en
elektrisch rijden. Later gingen we focussen op minder afval maken en nu doen
we boodschappen met herbruikbare
zakjes en bakjes. Toen we verhuisden
hebben we een groene tuin met weinig
stenen aangelegd en samen met de buren
gekozen voor een groene haag. Zo zijn er
nog genoeg dingen die ik kan en wil
doen, maar voor nu wil ik graag met de
búúrt meer groen in de wijk creëren.

WAT DOEN JULLIE ZELF VOOR
EEN DUURZAME LEEFOMGEVING?
Wim: ‘Ik ben actief in vrijwillig natuur-

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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Spetterende graffitikunst in de Thorbeckefietstunnel

Als je met de fiets vanuit Ittersum naar
de andere kant van het spoor wilt, is het
fietspad vanaf de Thorbeckelaan naar
de Van Coevordenmarke de snelste
verbinding. Je gaat dan door de Thorbeckefietstunnel onder het spoor door
en als je niet te snel fietst zie je aan
beide kanten van de tunnel grote
kleurrijke hoofdletters op de tunnelmuren. Om te kunnen lezen wat er staat
moet je echt even afstappen. De meeste
mensen fietsen namelijk sneller dan dat
ze kunnen lezen; zeker als ze zich
voortbewegen op een e-bike. Aan
de linkerkant op een lichtblauwe achtergrond: “SCHELLE & OLDENEEL”
en aan de andere kant “OUD
ITTERSUM” op een lichtgroene
achterwand.

In de letters zijn de namen van de veertig
kinderen en jongeren te lezen die hebben
meegewerkt aan dit kunstwerk. Met hulp
van buurtgenoot en graffitikunstenaar
Stefan Alberts van Klaver5 zijn de
kinderen op Burendag 2020 met spuitbussen begonnen de grijze en saaie fietstunnel
uit 1995 op te fleuren met hun street art.
In de letters niet alleen de kleurrijke
namen van de kinderen, maar ook allerlei
tekeningetjes en figuurtjes die iets te raden
laten. Het vakmanschap van Stefan
Alberts is duidelijk herkenbaar en er lijkt
zelfs een tag te zijn aangebracht. Als fietser
kom je ogen tekort en is het veiliger je fiets
aan de hand te nemen en over het trottoir
te lopen om van de muurschilderingen te
kunnen genieten. Voor elke letter moet
je even de tijd nemen.

IDEE VAN VORIG JAAR
Het idee om de tunnel artistiek op te
vrolijken ontstond al in 2019 en enkele
buurtgenoten onder aanvoering van Jobke
Wentzel wilden gelijk met de buurtkinderen aan de slag, maar dat ging niet
zomaar. De kinderen waren al begonnen
met het maken van schetsen, maar je
kunt niet spontaan met een spuitbus in
de openbare ruimte je gang gaan. De
tunnel is eigendom van de gemeente, die
toestemming moet geven om het ondergrondse verkeersbouwwerk te gaan
beschilderen.
SUBSIDIE
De initiatiefnemers wisten de Wijkvereniging Oud-Ittersum te enthousiasmeren,
die gelijk contact opnam met de gemeente

en aan het organiseren sloeg. Begin 2020
was de medewerking van de gemeente
geregeld en had de wijkvereniging ook al
een subsidie binnengehaald bij het Zwolse
Buurt Cultuurfonds. Toen gooide corona
roet in het eten en is gewacht tot Burendag
op zaterdag 26 september 2020; de start
van het vrolijke schilderfestijn met behulp
van laddertjes en trappetjes uit de hele
buurt. 26 Hoofdletters en 1 letterteken
verbinden Ittersum met de wijken Schelle
en Oldeneel. Elke letter is al een kunstwerkje op zich en samen vormen de
tekeningen het verrassende resultaat van
een geslaagd burenproject, opgezet door
jonge en oudere wijkbewoners in dit deel
van Zwolle-Zuid.
TEKST EN FOTO

HENNIE VRIELINK

METERS BUUTENSPEL

Veertig jaar terug in de tijd:
het seizoen 1980/1981
Hoofdklasse B zondag 		

1980/1981

De Treffers 		 26

15

8

3

38

56-32

ROHDA 		 26

14

8

4

36

47-33

Weber Germanicus 		 26

11

1

14

33

32-20

Quick’20 		 26

10

7

9

27

44-42

Achilles’29 		 26

7

11

8

25

31-27

Steenwijk 		 26

7

11

8

25

39-36

Emmen 		 26

8

9

9

25

39-39

Zwolsche Boys 		 26

8

9

9

25

25-28

Rheden 		 26

6

12

8

24

36-31

Hubert Sneek 		 26

7

10

9

24

41-39

Hoogeveen 		 26

6

12

8

24

38-48

De Bataven 		 26

6

11

9

23

38-42

Achilles’12 		 26

7

7

12

21

29-41

Hattem 		 26

3

8

15

14

25-62

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.
Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Wijkkrant,
gaan we in de rubriek Meters
Buutenspel natuurlijk terug naar
het jaar dat de krant voor het eerst
werd gedrukt. We schrijven dus
1980/1981, het seizoen dat er voor
de 25e keer een Eredivisiecompetitie onder de vlag van de KNVB
werd gespeeld. AZ’67 kroonde
zich voor het eerst in de historie
tot landskampioen en Ruud Geels
(Sparta) werd met 22 goals topscorer.
PEC Zwolle eindigde, onder de bezielende leiding van trainer Fritz Korbach, dat
seizoen keurig en probleemloos als
negende.
Mooi was die tijd...

Minstens net zo interessant is het
natuurlijk om te kijken hoe het
de Zwolse amateurclubs veertig
jaar geleden verging. Van de
prestaties van VSW, Wijthmen
én SVI is niet bijster veel bekend.
Ze speelden destijds nog in de
ZVB (de Onderafdeling). ZAC
kwam op zondag uit in de Vierde
Klasse en eindigde, voornamelijk
dankzij topscorer Gert van Eijck
(11 treffers), onderin de middenmoot. De meeste supporters stonden dat
seizoen aan de lijn bij de Zwolsche Boys,
dat uitkwam in de Hoofdklasse B. Bij die
club werd de topscorerstitel gedeeld door
Bert Hendriks en Berry Diender (vijf
treffers).
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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

