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

Helemaal welkom – heel dichtbij – Zorg Punt Zuid

038 465 65 60  
Nervistraat 5

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

ZWOLLE

uw verhuizing  een frisse start

SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN-
DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • 
INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT-
PROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM-
FEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ 
KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN-
NINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • 
SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN-
DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • 
INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT-
PROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM-
FEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ 
KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN-
NINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN •  

FysioZwolle.nl

Raalte
Iepensingel 178
8102 XP  Raalte
06 1329 3668

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

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

Stadshagen
Werkerlaan 267
8043 LV  Zwolle
038 420 31 00

Aa-Landen
Dobbe 72a

8032 JX  Zwolle
038 453 20 22

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

Profitgym Dalfsen
Kampmansweg 8b

7722 RV Dalfsen
038 465 40 00

Profitgym Stadshagen
Belvédèrelaan 375
8043 VD Zwolle
038 420 31 00

+ Ergotherapie
+ Fysiotherapie
+ Psychomotorische therapie

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

Aangesloten bij Eerlijke Uitvaarten.nl

www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl 

Kwaliteit bij leven en afscheid  
met compassie en oog voor detail

staat ook in 2021 voor u klaar

www.fysiomobilae.nl

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

Psychosomatische fysio- en oefentherapie  | Dry Needling 
Geriatrie fysiotherapie | Oedeemfysiotherapie | Echografie

Fysiotherapie 

in de wijk

FysioMobilae  

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

De Kievitsbloem, Patriottenlaan 3
038 - 4216454

WWW.WVZWOLLEZUID.NLWijkenvereniging-Zwolle-Zuid@WijkkrantZZuid
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Wijkkrant
hanzeland, schellerbroek, schelle, schellerhoek, geren, schellerlanden, ittersum, gerenlanden, oldenelerlanden, gerenbroek, ittersumerlanden, ittersumerbroek, oldenelerbroek, windesheim
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SPECIALIST IN 
REPARATIES - ONDERHOUD
APK (BENZINE-/DIESELMOTOREN)

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

Zuid in de  
prehistorie

Net búiten  
Zuid wonen 

Sociaal Wijkteam  
druk door corona

3

Een kijk in het Kattegat 

196

Pagina 13

IETS GEZIEN OF IETS TE VERTELLEN OVER DE WIJK? OF VRAAGT U ZICH IETS AF? 
Mail naar bvergeer@wvzwollezuid.nl. Hartelijk dank!

  FOTO   MAARTJE VAN RIJSSEL (VÓÓR CORONA)
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   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

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 

WZZ INFORMATIEBALIE

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

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

Tijdens de reguliere schoolvakanties is de 
WZZ Informatiebalie beperkt geopend.

LEDENADMINISTRATIE / CONTRIBUTIE 

WZZ lidmaatschap seizoen 2021 is € 7,50 
op NL 63 RABO 0160 7747 72 t.n.v. WZZ
Meer info? Mail naar ledenadministratie@
wvzwollezuid.nl

ALGEMEEN BESTUUR WZZ

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

ERELEDEN/LEDEN VAN VERDIENSTE:

Erevoorzitter: Aalt Brinkhuis

  

Het hele jaar door wooncomfort met  
de zonwering oplossingen van Aldura

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

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

Aldura staat al meer dan 85 jaar garant voor maatwerk en woon-
comfort. In onze showroom vindt u buiten- en binnenzonwering, 
horren, rolluiken, terrasoverkappingen en garagedeuren van  
diverse merken. Ook voor onderhoud en reparaties bent u bij  
Aldura aan het juiste adres. 

De grootste Luxaflex® Galleryshop van Oost Nederland

Al sinds 1932 specialist in zonwering op maat 

Voor particulieren en bedrijven

Officieel erkend dealer van o.a.
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Geef uw melding door op www.zwolle.nl/ 
meldingen of bel 14038. Zie ook:
Website: www.zwolle.nl/wijken  
E-mail: wijkservicepuntzuid@zwolle.nl  
Twitter: @wspzwollezuid
Facebook: het verhaal van Zwolle-Zuid.

WIJKPOLITIE ZWOLLE-ZUID

De Pol, tel. 0900 - 8844, www.politie.nl

Spreekuur wijkagenten in De Pol: op woensdag 
van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt de wijkagenten 
ook benaderen buiten de spreekuren. 
Aangiften kunnen in persoon gedaan worden na 
afspraak via 0900-8844. 

Lid van verdienste: Sjoerke Pluim

ALGEMENE ADRESSEN

WIJKCENTRA

De Pol, Gelijkheid 1, 465 9222
SIO, Thorbeckelaan 2, 465 1360

GEMEENTE ZWOLLE

tel. 14038, e-mail: postbus@zwolle.nl
Wilt u iets melden in de openbare ruimte?  
Is er iets kapot of gevaarlijk in uw wijk?

  

WIJZ, WIJZLOCATIE DE POL

Wijkcentrum De Pol, Gelijkheid 1, 851 5780
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30 - 
17.00 uur | www.wijz.nu / info@wijz.nu
Algemene nummer: 851 5700 

ACTIVITEITEN WIJKENVERENIGING

De Wijkenvereniging heeft drie dierenweides 
onder haar hoede. Daarnaast faciliteert zij ook 
Yoga, Badminton, Klaverjassen, Schaken, 
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 15 februari

Bezorging (week 10): woensdag 10 maart  
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.

De eerste prehistorische bewoners van Zwolle-Zuid
Voordat de Sneevlietstraat in de wijk  
Ittersumerbroek werd aangelegd, is op 
die plek begin negentiger jaren door  
archeologen een kindergraf ontdekt van 
bijna vijfduizend jaar oud. In het graf 
waren geen resten van een skelet meer 
aanwezig, maar werd wel een bekertje 
van aardewerk met visgraatversiering 
aangetroffen. Het kindje is begraven 
door de boeren die hier toentertijd 
woonden. Het waren de eerste bewoners 
van het gebied dat we nu Zwolle-Zuid 
noemen. Wel waren hier tweeduizend 
jaar daarvóór al mensen geweest, maar 
dat waren jagers en voedselverzamelaars 
die door dit gebied trokken. Van deze 
nomaden uit de Midden Steentijd zijn in 
Ittersumerbroek enkele vuurstenen  
pijlpunten gevonden, die ze voor de 
jacht gebruikten. 

De meest spectaculaire opgravingen in  
Ittersumerbroek door archeologen waren 
echter de bewoningssporen van de boe-
rennederzettingen uit de periode van 1500 
tot 600 voor Christus; de overgang van de 
Late Bronstijd naar de Vroege IJzertijd. 
Deze periode besloeg ongeveer duizend 
jaar. Daarna zijn de bewoners uitgeweken 
naar hoger gelegen gebieden, omdat de 
zeespiegel begon te stijgen, de IJssel hun 
woonplekken regelmatig overstroomde en 
ook het grondwater steeg. 

Ze gingen wonen op de hogere en droge 
woonplekken in Wythmen, Zalné en 
Herfte. De eeuwen daarna werd hun oude 
woongebied 80 centimeter hoger door 
klei- en zandafzettingen van de IJssel.  
Amateurarcheoloog Henri Wolf ontdekte 
in 1990, voordat de wijk Ittersumerbroek 
werd gebouwd, sporen van de prehistori-
sche bewoning. Na afgraving van de  
bovenste donkergrijze grondlaag werden 
in de ondergrond op 80 centimeter diepte 
in het witgele zand honderden grond- 
sporen aangetroffen van boerderijen, 
schuurtjes, hooibergen, schaapskooien, 

omheiningen en afvalkuilen. Ook zijn er 
veel scherven van aardewerken potten ge-
vonden. Eeuwenlang hebben hier boeren-
families geleefd en gewerkt. 

BODEMVERKLEURINGEN
Amateurarcheologen en vrijwilligers  
onder leiding van stadsarcheoloog  
Hemmy Clevis en zijn provinciale collega 
Ad Verlinde, hebben met name het gebied 
rondom de huidige Kamerledenlaan  
onderzocht. In de Bronstijd lag de grond 
hier iets hoger dan zijn omgeving en daar-
op zijn de boerennederzettingen ge-
bouwd. De onderzoekers troffen tijdens 
de afgravingen vele ronde grijze grond-
sporen in het witgele zand aan; bodem- 
verkleuringen van vergane ingegraven  
palen. Een aantal palen stonden in recht-
hoeken met een lengte van 15 en een 
breedte van 6 meter. De plattegronden van 
flinke boerderijen. De buitenpalen van de 
rechthoek waren wandpalen waaraan de 
huiswanden van gevlochten takken waren 
bevestigd. Deze lage wanden werden met 
leem bestreken. Nadat de leem was opge-
droogd en hard werd, waren deze muren 
winddicht. 

De rijen staanderpalen middenin de 
rechthoeken van de huizen waren de  
dakdragers, die het dak van riet of stro  
ondersteunden. Het dak hing ver over de 
lemen muren om deze te beschermen  

tegen de regen. Vanuit de verte waren  
alleen de daken van de boerderijen te zien. 
De ingangen van de boerderijen lagen aan 
de lange zijkanten. Er waren geen ramen. 
De boerderijen hadden zowel een woon-
gedeelte als stalgedeelte. De boeren leef-
den dicht bij hun dieren. De stookplaats 
lag in het woongedeelte en de rook  
kringelde naar boven en verdween door 
het uilengat naar buiten. In de ondergrond 
van Ittersumerbroek zijn bewonings- 
sporen van meerdere boerderijen ontdekt, 
waarvan een met een zeldzame bootvor-
mige omtrek.

Rondom de boerderijen werden ook paal-
sporen van verschillende bijgebouwtjes 
ontdekt. Voor hooiopslag werden drie- 
palige hooibergen gebruikt; wintervoer 
voor het vee. In de Bronstijd hadden de 
boeren al runderen, schapen, geiten en 
varkens. In die tijd begon men ook  
honden als huisdier te houden. Voor de 
opslag van het graan werden vierkante 
spiekers (graanschuurtjes) op palen  
gebouwd. De vloer was verhoogd om het 
ongedierte en vocht tegen te houden.  
Vermoedelijk verbouwden de boeren 
gerst, gierst, tarwe, huttentut en rogge in 
kleine akkers rondom hun boerderijen. 
De Bronstijdboeren beschikten al over 
primitieve ploegen en karren, die werden 
getrokken door ossen. Paarden waren er 
nog niet. Ze gebruikten mest om de grond 

vruchtbaar te maken. Schapen werden  
bijeengedreven in ronde omheiningen of 
ovale schaapskooien. 

ZONNEKALENDERS
Alle grondsporen werden tijdens het 
veldonderzoek nauwkeurig op tekening 
vastgelegd. Enkele jaren na de opgra- 
vingen ontdekten amateurarcheologen 
Harriët Wevers en Jan de Jong op de teke-
ningen op twee plaatsen de grondsporen 
van paalcirkels. Het was de eerste keer dat 
er in Nederland dergelijke cirkels werden 
gevonden. Vermoedelijk waren de twee 
palencirkels zonnekalenders. Met deze 
palenkransen konden bij zonsopgang vrij 
nauwkeurig de zonnewenden op de lang-
ste en kortste dag van het jaar en alle  
tussenstanden worden voorspeld. Bewo-
ners uit de wijde omgeving kwamen hier 
samen om van hun priester of sjamaan 
aan de hand van de palenkalenders te  
horen wanneer de tijd van het zaaien en 
oogsten was aangebroken. De unieke ont-
dekking van de twee zonnekalendercirkels 
bij de Bronstijdnederzetting betekent dat 
deze plaats een belangrijke rituele functie 
vervulde in de regio. Vijfentwintig- 
honderd jaar later vestigden zich hier weer 
mensen; stadsbewoners van Zwolle-Zuid 
in de wijk Ittersumerbroek. 

 TEKST   HENNIE VRIELINK
  FOTO   ESTEL VRIELINK

De eerste bewoners van wat nu Zuid is woonden hier
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Groen van Prinstererlaan 50, 8014 BD Zwolle 
T 06-19808809

WWW.MIDDELVELDINSTALLATIETECHNIEK.NL 

OOK ZIJN WIJ 
GESPECIALISEERD IN:

 Badkamer renovaties
 Medisch Sanitaire aanpassingen  

We zijn er voor u.

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

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

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

Uitvaartverzorgers Elise Weda, Robert Schepers en Margriet Krook

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

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

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

Voor al uw 
witgoed reparaties

Langstraat 7 - Wijhe

Telefoon 0570 - 52 38 99

WWW.ELEKTROCENTRUM-WIJHE.NL

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

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

Graham Bellstraat 47-01
8013 PL Zwolle

24/7 TOEGANKELIJK

Veilige, multifunctionele garageboxen 
voor uw opslagbehoeften. 

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

 
 

  

deskundig | betrokken | betrouwbaar

Bekijk meer op:
 www.loohuisgroep.nl

038-4681800
ZWOL L E

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

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

deskundig | betrokken | betrouwbaar

Wijkkrant Zwolle zuid

Lees meer over Nadins ervaring op
voorelkaarzwolle.nl/nadin

Wij helpen verder bij schulden, werk 
zoeken en meedoen in Zwolle. 
Help jij ook mee?

"Als sociaal 
werker is het al 
lastig alle 
regelingen te 
begrijpen. Laat 
staan hoe dat 
is voor nieuwe 
Nederlanders.”

Nadin (28) 

ParticipatieMaatje bij 
Voor Elkaar Zwolle

ZET JE OOK
IN VOOR
NIEUWE
NEDERLANDERS
IN ZWOLLE!



WIJKKRANTWIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid PAGINA 5 - PAGINA 5 - FEBRUARI 2021FEBRUARI 2021www.wvzwollezuid.nlwww.wvzwollezuid.nl

Fysiotherapie Berkenhove

Nieuwe Deventerweg 99

8014 AE Zwolle-Zuid

T. 038-4651736

www.berkenhove.net

fysiotherapie@berkenhove.net

• Fysiotherapie

• Manuele therapie

•  Oefentherapie Mensendieck

• Kinderfysiotherapie
• Geriatrie fysiotherapie

Papaverweg 108, 8042 EK Zwolle (Westenholte) - 038 421 63 33  -  www.antonekkerparket.nl
50 jaar  maatwerk  in  hou ten  v loeren

Een nieuwe visgraatvloer?
Of meer weten over de diverse visgraatpatronen? Bel voor vrijblijvend advies.

Dubbel Driedubbel Vierkant

Als ik de secretaris van de Zwolse  
Korfbalvereniging Oranje Zwart benader 
met de vraag of er een vrijwilliger is die 
mee wil werken aan een interview in de 
Wijkkrant van Zwolle-Zuid, krijg ik een 
enthousiaste reactie: "Kim van der Worp 
heeft talrijke vrijwilligerstaken op zich 
genomen en vindt het heel leuk om met 
de Wijkkrant te praten." 

Ik spreek Kim in de dierenwinkel waar ze 
werkt. Onderweg naar haar kantoortje laat 

ze me de vogels, de vissen en de knaag- 
dieren zien, die hier goed gedijen, dankzij 
de zorg en aandacht van het personeel. Zo 
is haar werk in de dierenwinkel een beetje 
vergelijkbaar met haar vrijwilligerswerk 
voor Oranje Zwart. De jeugdleden hebben 
het er goed, dankzij de zorg en aandacht 
die er op de club voor ze is. Kim vertelt hoe 
ze zelf al 22 jaar lid is van de korfbalclub: 
"Een vriendinnetje vroeg me mee naar 
korfbal. Ik vond het een hele leuke vereni-
ging en een heel leuke sport, dus ik ben 

nooit meer weggegaan." In de tijd dat ze 
jeugdlid was, deed Kim al mee aan de  
andere activiteiten die door de vereniging 
georganiseerd werden: "Bij mij en mijn 
vriendinnen was vooral de playbackshow 
favoriet. Wij deden altijd mee als K3.  
Weken van tevoren begonnen we te  
oefenen. De pakjes van de meiden van K3, 
geweldig!"

VOORZITTER
Het enthousiasme en de betrokkenheid 
van Kim bleven natuurlijk niet onop- 
gemerkt. Het duurde niet lang of ze werd 
gevraagd voor de Jeugdactiviteitengroep 
van Oranje Zwart. Toen ze vijf jaar lid was 
van die commissie kwam er een vacature 
voor voorzitter. Kim nam dat stokje over. 
Ongeveer één keer per twee maanden  
organiseert die commissie een leuke  
activiteit. Kim: "Toen waren wij enthousi-
ast over de playbackshow. Nu zijn ze dat 
over de Got-talent-Show. Alleen de naam 
is veranderd. De inzet en het plezier zijn 
hetzelfde gebleven."

Een ander voorbeeld is de vieze spelle-
tjes-middag. Kim: "Op de jeugdkampen 
van vroeger speelden we bijvoorbeeld 
Twister met rondjes mayonaise en sjoel-
den we met perziken. Dat vinden de kin-
deren nu niet meer leuk." De escaperoom 

is wel favoriet. Door puzzels op te lossen en 
aanwijzingen te vinden, kunnen de kinde-
ren zich bevrijden uit de kleedkamers, 
waarin ze opgesloten zijn.  

Behalve het organiseren van activiteiten 
voor de jeugd, heeft Kim de jeugdleden  
getraind en gaf ze korfballessen op scholen: 
"Die lessen boden wij aan, zodat kinderen 
laagdrempelig kennis konden maken met 
korfbal." Op de vraag hoe ze daar tijd voor 
had zegt Kim: "Het was heel intensief, ik 
was er elke week mee bezig. In die periode 
studeerde ik nog en was ik in de gelegen-
heid mijn tijd zelf in te delen. Ik bedacht 
ook zelf het programma van die korfballes-
sen. Dankzij mijn diploma korfbaltraining 
en jarenlange ervaring ging dat prima. 
Heel leuk om te doen."

Dat Kim zich nog lang voor de club wil  
inzetten is te begrijpen. Ze zegt: "Oranje 
Zwart voelt als familie, als een tweede 
thuis. Toen ik een keer door mijn enkel 
ging, kon ik tot mijn spijt niet trainen en 
geen wedstrijd spelen. Dan wordt er van 
alle kanten met je meegeleefd. Zelf ging ik 
op krukken naar het veld om naar de  
wedstrijden te kijken."

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 70: Kim van der Worp, vrijwilligster van  
korfbalvereniging Oranje Zwart. 

Kim van der Worp zet zich al dik twintig jaar in voor Oranje Zwart

 TEKST  INA HUISMAN
  FOTO  HARRY DREUNING

In het oranje: 
Kim en Stefan 
van der Worp, 
die elkaar bij 
Oranje-Zwart 
hebben leren 
kennen. Maatjes 
op het veld,  
maatjes voor  
het leven.



WIJKKRANTWIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid | Wijkenvereniging Zwolle-ZuidPAGINA 6 - PAGINA 6 - FEBRUARI 2021FEBRUARI 2021 www.wvzwollezuid.nlwww.wvzwollezuid.nl

“Naoberschap bestaat nog”, zegt Rubert 
Sluiter (26) in zijn huis aan de Windes-
heimerweg op steenworpafstand van 
Harculo en Windesheim. De Wijkkrant is 
te gast bij hem en Mieke (24) om te praten 
over het wonen in het buitengebied van 
Zwolle. “Het is hier nog ons-kent-ons op 
een goede manier. Je kent je buren, je 
weet vaak wat er speelt en je helpt elkaar 
als dat nodig is”, vertelt Rubert, eigenaar 
van een hoveniersbedrijf. Zo noemt hij 
het voorbeeld van een auto die in de sloot 
belandde omdat iemand ‘m niet op de 

handrem had gezet. De buurman kwam 
direct te hulp met zijn tractor en trok de 
onbeschadigde auto weer op het droge. 
“Zo gaat dat hier”, zegt hij.

Het paasvuur in de nabijgelegen buurt-
schap Herxen is een sociale gebeurtenis en 
wordt druk bezocht door de mensen die in 
de omgeving wonen. “Je treft er veel beken-
den en het is gezellig om met een biertje in 
de hand lekker bij te praten. Dit soort tra- 
dities zijn belangrijk om te behouden”,  
aldus Mieke. 

Ze komt oorspronkelijk uit Zwolle en voelt 
zich inmiddels volledig thuis in de lande- 
lijke omgeving. “Je wordt hier snel opgeno-
men”, vertelt ze. Rubert is iets verderop  
geboren en getogen in Harculo, kent de 
buurt op zijn duimpje en is gewend aan het 
buitenleven met veel groen, natuur, rust  
en ruimte. “We willen niet meer anders dan 
dit en houden van het buitenleven. Je ruikt 
hier het gras en ziet veel vogels en andere 
dieren. Kijk maar eens om je heen, we  
genieten hier nog dagelijks van de ruimte 
en het uitzicht over de landerijen.” 

“En er gebeurt ook altijd wel wat leuks hier”, 
vertellen Mieke en Rubert met een glim-
lach. Zoals een keer op een mooie zomer-
avond samen met vrienden en buren  
ontsnapte koeien vangen die zich uitleefden 
in de tuinen en de bossen van het land- 
goed Windesheim. Daarna moesten ze  
uitzoeken waar de koeien vandaan  
kwamen en wie de eigenaar was. Na veel 
rennen en bellen, konden de koeien weer 
terug in de wei van het bos waar ze vandaan 
kwamen. 

BLOEIEND VERENIGINGSLEVEN
Het dorp Windesheim heeft een rijk  
verenigingsleven; je kunt er voetballen, op 
de toneelvereniging, volleyballen, een  
biljartje leggen en nog veel meer. “Ik heb  
er gevoetbald tot mijn 16e, op toneel geze-
ten, en geef nu leiding bij de CJV, de jeugd-
vereniging van de kerk. Erg leuk om te 
doen en er is voor elk wat wils of je nu  
naar de kerk gaat of niet”, vertelt een  
enthousiaste Rubert. 

De mooie landelijke omgeving trekt veel  
recreanten die er komen sporten, fietsen en 
wandelen. “In mooie weekenden is het hier 
gewoon druk. Veel mensen komen hier 
ontspannen en genieten van de mooie  
omgeving”, zegt Mieke. 

Er worden geen of nauwelijks betaalbare 
huizen gebouwd voor starters in het  
dorp Windesheim en de buurtschappen. 
Dat is wel echt een probleem, vinden  
Mieke en Rubert. De jeugd heeft hierdoor 
nauwelijks kans om in de buurt te blijven 
wonen en trekt daardoor weg naar Zwolle 
of andere plaatsen. “Dit kan beter. Er is  
hier ruimte genoeg om een beperkt aantal 
betaalbare woningen neer te zetten”, vindt 
het stel.

Mede-wijkbewoner Stefan Meekers (31) 
ontrukt anonieme slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog aan de vergetel-
heid. Hij bezoekt begraafplaatsen, niet 
alleen in Nederland maar in heel Europa, 
en speurt naar de verhalen achter over- 
ledenen en geeft hen een gezicht. Duits, 
Engels of Amerikaans, de nationaliteit 
doet er niet toe. Net zomin of iemand 
joods, protestant of katholiek is. Het  
gemeenschappelijke zit in het slachtoffer-
schap. Hij publiceert resultaten op zijn 
eigen website, op Facebook en op andere 
media.

Stefan Meekers werd al op jonge leeftijd 
gegrepen door de gebeurtenissen in de 
Tweede Wereldoorlog. “Mijn opa was te-
werkgesteld in een fabriek in Emmerich, 
net over de grens bij Arnhem, waar be-
bloede kleding van gesneuvelde militairen 
werd verwerkt. Hij vertelde niets over die 
periode, maar het vuurwerk bij Oudjaar 
maakte hem nog altijd angstig. Mijn vader 
vertelde er wél over. Ik werd geraakt door 
wat er zich had afgespeeld en ik ging me 
verdiepen in de verhalen van de oorlog”, 
vertelt hij. 

Meekers bezocht begraafplaatsen waar  
gesneuvelden werden begraven. Eerst de 
bekende oorlogsbegraafplaatsen, maar 

gaandeweg kwam hij erachter dat ook  
op de niet als zodanig herkenbare be- 
graafplaatsen tal van oorlogsslachtoffers  
begraven liggen. Hij kijkt naar de sterf- 
datum op de grafsteen en zoekt dan naar 
de persoon achter de naam. Soms raakt hij 
al op de begraafplaats in gesprek met  
nabestaanden en wordt er informatie  
uitgewisseld.

KERSTAVOND
Hij heeft vóór de afgelopen Kerst een  
Facebook-oproep gedaan om op kerst-
avond kaarsen te branden bij oorlogs- 
graven op Zwolse begraafplaatsen. Dit in 
navolging van wat ieder jaar op de Cana-
dese oorlogsbegraafplaats in Holten  
gebeurt. Er werden in totaal zeshonderd 
kaarsen ontstoken. Het eerst in Westen-
holte, later op Bergklooster en Kranen-
burg. “Daar liggen jongens die hun leven 
hebben gegeven voor onze bevrijding. 
Hun graven worden niet bezocht, want 
hun familie woont ver weg. Dan is dit toch 
wel het minste wat we kunnen doen.  
Volgend jaar weer, zeker weten.”

Op de Amerikaanse oorlogsbegraafplaats 
Henri Chapelle in België, net over de  
Limburgse grens, heeft hij in 2019 het graf 
geadopteerd van de gesneuvelde Robert 
Bresette. 

“Bresette bestormde op 6 juni 1944, 
D-Day, met zijn infanteriecompagnie 
Omaha Beach in Normandië. Daarbij 
raakte hij weliswaar gewond, maar dat 
weerhield hem er niet van verder te  
trekken richting de Ardennen. Ook daar 
werd hij geraakt door vijandelijke kogels, 
wat hem voor de tweede keer de Silver 
Star-onderscheiding opleverde. Op 19  
december sneuvelde hij bij man-op-man-
gevechten in de buurt van Eupen. Mijn 
verhaal over de zoektocht naar wie Robert 
Bresette was bereikte ook zijn nabestaan-
den in Amerika. Zij hadden gezocht naar 
de plek waar hun oom begraven lag, maar 
het was hen niet gelukt die te vinden.  
Bovendien waren zij in de veronderstel-
ling dat hij al in Normandië was omge- 
komen. Ik heb nu de familie over hun  
gesneuvelde oom kunnen vertellen wat 
zowel bij hen als bij mij de nodige emoties 
opriep. We hebben regelmatig contact en 
zij hebben mij zelfs uitgenodigd naar 
Amerika te komen wanneer alles weer 
normaal is na deze corona-periode”,  
vertelt Meekers.

VERHALEN DOORGEVEN
Hij geeft de verhalen graag door aan de 
jeugd. Op een school in Stadshagen gaat 
hij in groep 8 vertellen over wat hem  
bezighoudt. Onlangs heeft hij twee buur-

kinderen meegenomen naar de Grebbe-
berg en Oosterbeek om hen ter plekke de 
verhalen te vertellen die bij de bunkers en 
kazematten horen. Ook over de begraven 
slachtoffers en de huizen met hun vroege-
re bewoners wordt verteld. 

Hij houdt nauwkeurig bij wie wie is en wat 
hij weet over de overledene. Hij is actief op 
verschillende Facebookgroepen en heeft 
een eigen website: oorlogsbegraafplaatsen.
nl. Meekers: “Ik zit nog boordevol plan-
nen. Ik zou graag nog meer op verschillen-
de plekken de verhalen willen vertellen die 
bij de omgekomen slachtoffers horen. Wie 
zijn zij, wat is hen overkomen en onder 
welke omstandigheden zijn zij om het  
leven gekomen? Of waarom liggen deze 
stoffelijke resten op een ‘gewoon’ kerkhof 
en niet op een ereveld? Ik ben bezig met 
voorbereidingen voor een boek dat ik  
wil schrijven en een documentaire die ik 
wil filmen.”

Het zijn de verhalen van Stefan Meekers 
die de herinneringen aan een periode 
waarvan niemand wil dat die ooit terug-
keert, levendig moeten houden.

Meekers laat ook onbekende verhalen niet verloren gaan

RONDJE ZUID  

De charme van nét buiten Zwolle-Zuid wonen

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. 

 TEKST EN FOTO    HARRY PAP

 TEKST  ARIE DONDERS
  FOTO  STEFAN MEEKERS
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Bioresonantie
Electro-acupunctuur
RefleX Natuurlijk (w)eten
Voetreflex plus therapie
Spatadertherapie
Oor-acupunctuur
Dorn therapie
Cursussen

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

De bel. Ach natuurlijk, de man van 
muziekvereniging Kunst na Arbeid 
(KNA). Of ik mijn jaarlijkse donatie 
weer contant kan afgeven. Had ik toch 
maar die automatische incasso de afge-
lopen jaren moeten invullen, verwijt ik 
mezelf cashloos aan de deur. Maar ik 
beloof het rekeningnummer te achter-
halen via de site en de incasso nu echt 
voor elkaar te maken.

Geen idee meer hoe, wanneer en waar-
om dat ooit begonnen is, die support 
van de wijkmuzikanten. Vroeger - op 
de schoolblokfluit na - nooit opgevoed 
met een instrumentale paplepel. Maar 
sympathie voor het muzikale talent 
heb ik altijd gehad. Toen ik vroeger als 
kind in de kerk zat en achterin een 
trompettist hoorde blazen. Wow, dat 
wilde ik later ook worden!

Maar eenmaal opgroeiend, bleek de  
afleiding te groot. Hoewel ik na het  
bijwonen van een SIO-concert - voor-

deel van het donateurschap - nog wel 
eens heb geïnformeerd naar een blaas-
carrière als hobby. Maar toen ik van de 
dirigent hoorde dat je eigenlijk dage-
lijks een uur moet repeteren, was die 
animo snel weg. En los daarvan, wat 
zouden de buren wel niet denken?

Terug naar KNA. Onze eigen hafabra, 
bij elk event van de partij, hoort bij de 
ziel van de wijk. Muziek verbindt. Hoe-
wel, ook daar lijkt het al een tijdje stil. 
Toch even gekeken op de website en 
voilà, de muziek in de vorm van koper- 
en slagwerk komt je online tegemoet. 
Spotify op wijkniveau. Ons enige echte 
contact is vooralsnog de klinkende 
deurbel. Toch nog even houden zo?

Zuidkristalliseren

Zit er nog muziek in de 
hafabra?

30 JAAR  ERVARING EN PASSIE 

bloemen en planten gespecialiseerd in afscheidsbloemwerk
Sellekamp 14 | 8014 DR Zwolle 038 - 457 90 35 ||  www.swolschbloemenhuys.nl

OOK TROUWBLOEMWERK

 

 
 

 

  
  

     
    

   

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

meer danwoorden

PRESENTATIE VAN 
DE BACHBIJBEL 
op dinsdag 13 maart

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

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

IN GASTVRIJHEID
PROFESSIONEELPROFESSIONEEL
IN GASTVRIJHEIDIN GASTVRIJHEID

ZALENCENTRUM

THEATER

GRAND CAFÉ

SNACKBAR

Alleen open voor afhalenAlleen open voor afhalen!!

Check
ons ook op

Socialdeal 

ruime keuze van vegatarische
en glutenvrije snacks

Sellekamp 10 ~ 8014 DR  Zwolle

038 - 465 21 50

EEeenn  ssmmaaaakkvvooll  bbeegg
rriipp

Wijkkrant alleen ophalen 85 x 95 mm.indd   1Wijkkrant alleen ophalen 85 x 95 mm.indd   1 29-04-2020   10:5829-04-2020   10:58

Celien van Dalen - Natuurgeneeskundig therapeut
06 53945165 • www.reflex-zwolle.nl

Door V.B.A.G. aansluiting vergoeding mogelijk.  
Afhankelijk van uw persoonlijke zorgverzekering.
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Vertouwd onderhoud bij 
Autovakmeester Dingerink

DINGERINK

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

autovakmeesterdingerink

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

IJsselcentraleweg 1, Zwolle, 

OPEN: 

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

Vrijdagmorgen gesloten

Schellerweg 21
8017 AK Zwolle
Tel: 038-4655447

WWW.JWVANDIJK-GRENEN.NL

J
Meubelen
van Dijk

• Diverse houtsoorten

• Industrieel 

• Standaard & maatwerk

• Nieuw & antiek

• Restauratie, logen 

 en spuiten van uw   

 meubel

AL MEER DAN 
30 JAAR UW 

SFEERMAKER 
IN HUIS

PARTYVERHUURZWOLLE.NL

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

PARTYVERHUURZWOLLE.NL

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

PARTYVERHUURZWOLLE.NL

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

D E  F I E T S E N S P E C I A A L Z A A K  VA N  Z W O L L E - Z U I D  E N  O M S T R E K E N !

Bezoek onze winkel met een ruim 

assortiment nieuwe en gebruikte 

stadsfietsen, elektrische fietsen en 

kinderfietsen en ervaar onze kennis, 

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

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

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

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

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

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

OPENINGSTIJDEN:

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 - 18.00 uur

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

EEN PRAKTIJK MET RUIM 
20 JAAR ERVARING IN DE 
KINDERFYSIOTHERAPIE

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

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

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

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

Kinderopvang 
Het Molletje

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

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

Gouverneurlaan 1
8016 BK Zwolle-Zuid

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

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

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

Gouverneurlaan 1
8016 BK Zwolle-Zuid

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

Mag u graag schrijven en wilt u de 
Wijkkrantredactie versterken? 

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

O P R O E P
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GEZICHT ACHTER DE ADVERTEERDER
Het verhaal van Cristal Cleaning begint in Zwolle
“Wij zouden in het afgelopen jaar ons 
30-jarig jubileum vieren, maar ja…” Het 
is een druilerige morgen, begin januari, 
als Kor Boers, franchisehouder van  
Cristal Cleaning aan de Patriottenlaan 2, 
deze woorden uitspreekt. “We hebben 
een beroerde periode achter de rug.  
Ik kan er jammer genoeg niets anders  
van maken. En ik zie voorlopig ook nog 
niet gebeuren dat het beter wordt, als 
deze lockdown wordt verlengd.”

AA-LANDEN - ZUID
In 1990 begonnen de ouders van Boers een 
stomerij in de Aa-landen in Zwolle-Noord. 

Met een vooruitziende blik hadden ze  
op papier al een vestiging in Zwolle-Zuid. 
Dus toen het winkelcentrum werd geopend 
was Cristal Cleaning er als de kippen bij  
om middenin de Van der Capellenstraat 
een filiaal te openen. Zoon Kor was al  
werkzaam in de branche. Hij ging dit filiaal 
runnen. 
Inmiddels is Cristal Cleaning een franchi-
seonderneming met 16 vestigingen door 
heel Nederland. Later verhuisde Cristal 
Cleaning naar een pand aan de parkeer-
plaats, maar dat bleek te smal én te diep 
voor het efficiënt uitvoeren van de  
werkzaamheden. Toen de mogelijkheid 

zich voordeed, verhuisde de zaak naar de 
Patriottenlaan. 

“We hebben gekozen voor een open ruim-
te. Ik noem het zelf een kijkje in de keuken. 
Onze klanten kunnen zo zelf zien met  
welke apparatuur wij werken en dat het  
reinigingsproces zich hier daadwerkelijk  
afspeelt. Momenteel zijn wij slechts halve 
dagen geopend. Wij hebben hiervoor geko-
zen omdat het aantal opdrachten achter-
blijft bij wat wij gewend waren”, zegt Kor.
Hij vervolgt: “We reinigen dekbedden,  
gordijnen en zelfs kleden, maar het grootste 
deel van onze klanten komt toch voor reini-

ging van bovenkleding. Maar nu, door het 
thuiswerken, kleden veel mensen zich thuis 
casual. We zien dat het reinigen van het 
aantal kostuums of overhemden daardoor 
drastisch is teruggelopen. Door beperking 
van de openstelling besparen we op ener-
gie.” Uit de wijze waarop Kor Boers deze 
woorden uitspreekt, blijkt dat hij het graag 
anders had gezien.

Cristal Cleaning werkt uiterst milieu- 
bewust. Het machinepark is up to date.  
De chemische afvalproducten die bij het 
reinigingsproces vrijkomen worden in  
de machine zelf opgevangen, bewaard en 
gerecycled, waardoor er geen uitstoot naar 
buiten plaatsvindt.

“Gelukkig hebben wij een aantal vaste  
klanten, waaronder hotels, alhoewel daar 
het aantal gasten ook terugloopt. In Zwolle 
zelf hebben wij aannamepunten, maar ook 
in de regio, tot in Oldenzaal aan toe. Bij 
Etos in de Aa-landen kan men terecht, net 
zoals in het centrum bij RAZ in de Kerk-
straat en bij Spar Mulder in de Roemer  
Visscherstraat in de Wipstrik. Wekelijks 
rijd ik zo’n 1000 kilometer om te halen en  
te brengen.”

Boers kijkt de zaak in. “We hopen dat, nu 
het vaccineren is begonnen, de zaken in het 
winkelcentrum op redelijk korte termijn 
weer open kunnen gaan en de mensen weer 
kunnen komen. Maar ik ben bang dat  
het misschien nog wel een tijdje kan gaan 
duren.”

 TEKST EN FOTO  ARIE DONDERS
CRISTAL CLEANING  PATRIOTTENLAAN 2 • 8014 XP ZWOLLE • T 038 465 8559 • I WWW.CHRISTALCLEANING.NL

Iedereen die wel eens een boom heeft  
gekapt of van plan is dat te doen, weet dat 
daarvoor vaak een omgevingsvergunning 
van de gemeente nodig is. De gemeente 
kan zelf evenmin zomaar bomen kappen. 
Eerst moet de stadsecoloog de bomen  
inspecteren. Die kijkt of er vogels in  
nestelen waarvan de nesten het hele jaar 
door beschermd zijn én of er alternatie-
ven zijn voor de kap. 

Ineke Wesseling is één van de twee stads-
ecologen van Zwolle. Sinds ongeveer een 
jaar zijn zij en een collega-stadsecoloog in 
dienst van de gemeente. Ze zegt: "We heb-
ben een groot deel van ons eerste jaar te 
maken gehad met maatregelen rond coro-
na. Onze bureaus staan in het Stadskantoor, 
maar daar hebben we maar weinig gezeten. 
Daardoor kostte het extra tijd om thuis te 
raken in de gemeentelijke organisatie en 
om Zwolle te leren kennen." 

Gelukkig speelt het werk van de stadseco-
loog zich niet alleen achter het bureau af. 
Op de dag van het interview is Ineke op 
stap geweest om de bomen te checken 
waarvoor een kapvergunning is aange-
vraagd. Ze controleert de bomen op be-
schermde soorten vogels en beschermde 
nesten en kijkt of er vleermuizen zijn, die in 
de holtes van de boom hun verblijfplaats 
hebben gevonden. Nesten van raven, 
spechten, vliegenvangers en buizerds zijn 

bijvoorbeeld het hele jaar door beschermd.  

Bomen die dreigen om te waaien hoeven 
niet altijd gekapt te worden. Soms kan het 
toppen van de boom voldoende zijn om dat 
gevaar te bezweren. De boom kan dan  
blijven staan, waarmee ook de leefom- 
geving van de beschermde soort in die 
boom in stand blijft. Ineke: "Kap is uiter-
aard soms onvermijdelijk, bijvoorbeeld als 
er een nieuwe woonwijk aangelegd wordt. 
Dan kijken we hoe er compensatie kan 
plaatsvinden met ander groen."

Ineke, die zelf niet in Zwolle woont, kan 
zich voorstellen dat de bewoners van  
Zwolle-Zuid hun leefomgeving met veel 
groen en water als heel prettig ervaren. Ze 
roemt de Schellerdriehoek als typisch 
Zwols park en noemt het Oldenelerpark. 
Daar wordt het maaisel afgevoerd om de 
grond te verarmen, die daardoor geschikt 
wordt voor diverse bijzondere plantjes.  
Zo groeit hier bijvoorbeeld de zeldzame 
moeraswespenorchis. Verder is er het 
Schellerpark waar een proef gestart wordt 
met anders maaien om de biodiversiteit te 
vergroten.

Op deze regenachtige dag was Ineke in het 
Engelse Werk, een park dat rond 1828 werd 
aangelegd in een romantische Engelse land-
schapsstijl op voormalige vestingwerken. 
Deze landschapsstijl kenmerkt zich door 

romantische, parkachtige landschappen 
met verrassende doorkijkjes. Vanaf 1908 
valt dit Rijksmonument onder de gemeente 
Zwolle. De collega's van de afdeling Groen 
hebben hun cultuur-historisch verant-
woorde beheersplannen voorgelegd aan  
de stadsecoloog met de vraag of de natuur-
waarden daarmee niet in het gedrang  
komen. Zo zijn er plannen voor een nieuwe 
ligweide, die dan intensiever gemaaid moet 
worden. Ineke gaat kijken of er met die 
plannen geen bijzondere planten bedreigd 
worden.

Willen de bewoners van Zuid hun wijk 

graag groen en aantrekkelijk houden, dan is 
het advies van de stadsecoloog om tuinen 
niet te betegelen. Er is ook goed nieuws 
voor mensen die niet zo van tuinieren  
houden: vogels, bijen, hommels en andere 
dieren houden meer van een niet-opge-
ruimde tuin, dan van nette aangeharkte 
perkjes. En, zo tipt de stadsecoloog: "Zet 
een bakje water neer." Zo kunnen we  
met elkaar de biodiversiteit en daarmee een 
gezonde leefomgeving bevorderen.

Zwolle heeft sinds een 
jaar twee stadsecologen 
en Ineke is er één van

 TEKST  INA HUISMAN
   FOTO  HCO ZWOLLE
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Zwolle-Zuid
Winkelcentrum Zwolle-Zuid
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Arnie Pot opvolger John Beijen 
bij Z.A.C.
Z.A.C. heeft voor het komend seizoen 
Arnie Pot als trainer aangesteld. Hij 
volgt daarmee John Beijen op, die na 
vier prachtige jaren vertrekt van het 
sportpark Jo van Marle.

Pot is geen onbekende in het Zwolse 
voetbal. Als speler was hij actief bij 
CSV’28 en Be Quick'28. Bij Be Quick'28 
speelde hij enkele jaren in de hoofd- 
klasse. Pot was als trainer ook actief bij 
beide verenigingen. Met name bij Be 
Quick'28 kende hij als hoofdverantwoor-
delijke successen. Trainer Pot leidde Be 
Quick'28 via een kampioenschap naar de 
eerste klasse. Zijn laatste job was assistent 
trainer bij Sportclub Genemuiden. 

Pot krijgt bij Z.A.C. een talentvolle groep 
onder zijn hoede. Op dit moment staat de ploeg op een mooie vierde plek in de tweede klasse. Pot geeft aan veel zin 
te hebben in de samenwerking met deze spelersgroep en de staf. De technische commissie van Z.A.C. ziet voor Pot 
voldoende kansen in het verschiet deze talentvolle groep te laten doorontwikkelen en is overtuigd dat Pot hiervoor 
de juiste trainer is.
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GRATISGRATIS
PARKERENPARKEREN

DE PLEK VOOR 
JOUW FEESTJE!

- perfect voor grote groepen

- uitgebreide keuze eten,  

drinken en ijs

- parkeren voor de deur

- in overleg is alles mogelijk

- wij ruimen de rommel op

delifrancekwalitariazwolle

Van der Capellenstraat 145b
T (038) 7370142

K linkhamer
WINKELCENTRUM ZWOLLE-ZUID

PASFOTO’S 
KLAAR TERWIJL 

U WACHT

nieuw

Op Orde Zwolle
Heeft u vragen over uw post, financiën of financiële regelingen? Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? 
Kampt u met schulden? Bent u in de financiële problemen gekomen door de Corona-crisis? Neem dan vooral 
contact op met Op Orde Zwolle: de centrale toegang in Zwolle voor hulp bij uw post en papieren. Wij helpen u 
graag!

Op de volgende manieren zijn we bereikbaar:
Bellen  
 038 - 456 97 00 (elke werkdag tussen 09:00-17:00 uur) 
Whatsapp 
 06 - 121 854 37 (alleen appen en binnen 2 werkdagen wordt gereageerd)
Mail  
 info@opordezwolle.nl
Website  
 www.opordezwolle.nl
Spreekuren 
 alléén op afspraak (na telefonisch contact)

Binnen Op Orde Zwolle werken we samen met vier organisaties: 
de Sociaal Raadslieden (van Stichting De Kern), WijZ Thuisadministratie (van WijZ Welzijn),  Humanitas Thuis- 
administratie en Schuldhulpmaatje (van Stichting Voor Elkaar Zwolle). Een mix van beroepskrachten en vrijwilligers 
biedt hulp op maat bij allerlei soorten vragen en problemen rondom papieren en financiën.

NB: Bent u zelfstandige of ondernemer en heeft u vragen over de maatregelen rondom de Coronacrisis? 
Neem dan contact op met het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) Zwolle (www.rbzzwolle.nl).

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.
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Ouderen laten zich 
in Zuid horen via de 
Seniorenraad
Toen de Gemeente Zwolle in het recen-
te verleden te kennen gaf behoefte 
te hebben aan één aanspreekpunt die 
ouderen kon vertegenwoordigen en 
hun belangen kon behartigen, ontstond 
de COSBO (Centraal Overleg van 
Samenwerkende Bonden van Ouderen), 
tegenwoordig de Seniorenraad. 
Voorzitter Hans Touwen en secreta-
ris Siem Smook werken hierin nauw 
samen.

Hans Touwen: “De leden van de 
Seniorenraad zijn actief in verschillende 
overlegorganen. Ze horen daar wat er 
leeft onder de leden van de verschillende 
belangenverenigingen en brengen dat in 
bij de vergadering van de Seniorenraad. 
Wij zijn, om maar eens een aantal te  
noemen, vertegenwoordigd in de WMO 
adviesraad, Adviesraad Werk en Inkomen, 
Toegankelijk Zwolle, SamenZwolle, 
SamenOuderen, Travers, WijZ (Welzijn 
Ouderen Zwolle), Zwolle Armoede Vrij, 
Zwolle Gezonde Stad en Adviesraad 
Vervoer. Allemaal belangenverenigingen 
met allemaal hun eigen problematiek.  
Je weet niet half hoeveel belangenvereni-
gingen er zijn in Zwolle. Allemaal komen 
ze op voor eigen leden.”
 
Touwen vervolgt: “Ook overleggen wij 
met directies van verzorgingshuizen en 
met de Woonkoepel. We hebben nauw 
contact met de Participatieraad Zwolle en 
we hebben regelmatig overleg met zowel 
de wethouder die het ouderenbeleid  
in portefeuille heeft, als met de be- 
leidsambtenaren die de wethouder onder-
steunen. Als je dat allemaal bij elkaar 
optelt kun je begrijpen dat de Gemeente 
Zwolle ervoor kiest om met één aan-
speekpunt te praten over belangenbeharti-
ging van de senioren in de Zwolse samen-
leving.”

Siem Smook vult aan: “Het blijft gelukkig 
niet alleen bij praten over de problema-
tiek, maar er moeten ook knopen worden 
doorgehakt. En, niet minder belangrijk, 
de Seniorenraad geeft gevraagd maar ook 
ongevraagd commentaar op de stukken 
die de gemeente produceert, zoals de 
Omgevingsvisie, de Hervormingsagenda 
Sociaal Domein en de Agenda Vitaal en 
Waardig Ouder worden. Hans Touwen 
noemde het al: we overleggen met de 
Participatieraad Zwolle en soms stappen 
we samen naar de gemeente toe om te 
laten horen wat onze standpunten zijn. 

Wanneer er zaken zijn die spelen in 
Zwolle, dan is het lijntje met de gemeente 
heel kort. Overigens, dat wil niet altijd 
zeggen dat er onmiddellijk oplossingen 
geboden worden. En, zoals al eerder 
gezegd: de Seniorenraad is regelmatig in 
gesprek met de vier organisaties die in 
Zwolle verzorgingshuizen beheren. Ook 
daar willen wij gebruik maken van de 
mogelijkheden van inspraak en beleids- 
beïnvloeding.”

Zowel Hans Touwen als Siem Smook 
nemen deel aan de klankbordgroep  
WMO, onderdeel van de Participatieraad 
Zwolle. WMO staat voor Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning en is bedoeld 
voor inwoners die thuis ondersteuning 
nodig hebben in de vorm van bijvoor-
beeld huishoudelijke hulp of aanpassing 
van de woning om zo zelfredzaam te  
blijven. Ook is de WMO in het leven 
geroepen voor mensen die hulp nodig 
hebben om mee te blijven doen in de 
samenleving. 

OPROEP
Aan het eind van het gesprek wil Hans 
Touwen nog een dringende oproep doen. 
“De Seniorenraad wil er zijn voor alle 

ouderen in Zwolle. Dat is ons uitgangs-
punt. Daarom zoekt de Seniorenraad nog 
een onafhankelijke kandidaat ter verster-
king van de huidige belangenbehartigers.”
Aanmeldingen kunnen gestuurd worden 
naar het secretariaat via gsmook@kpn-
mail.nl, Kamerledenlaan 116, 8015CR 

Zwolle. Wilt u meer informatie? U kunt 
bellen naar voorzitter Hans Touwen, tel. 
0529-497200 of 06-20145603.

 TEKST    ARIE DONDERS
  FOTO    HENK VALKENIER

Negen keer per jaar komt Wijkkrant 
Zwolle-Zuid uit met twintig pagina’s 
vol verhalen door vrijwilligers uit de 
wijk. Verhalen over diensten, actuali-
teit en geschiedenis, maar ook over 
bijzondere wijkbewoners en cultuur. 
Het nieuwe jaar, 2021, markeert de 
41e jaargang van Wijkkrant Zwolle-
Zuid; een jaargang waarvoor de krant 
op zoek is naar nieuwe krachten.

Voor de redactie, die momenteel uit zes 
schrijvende redacteuren bestaat, zijn we 
op zoek naar een extra lid. We houden 
het verrichten van vrijwilligerswerk 
voor de Wijkkrant graag zo vrijblijvend 
mogelijk. Vandaar dat we – ondanks dat 
we al uit zes schrijvende personen 
bestaan – op zoek zijn naar een extra 
kracht: iemand die graag verhalen  

vertelt en schrijft wanneer het hem of 
haar uitkomt. 

Wie zoeken we? Iemand die graag met 
enige regelmaat een verhaal wil schrij-
ven voor Wijkkrant Zwolle-Zuid en deel 
wil nemen aan de redactievergaderingen 
(negen keer per jaar). Binnen de redactie 
is ruimte voor eigen verhaalideeën, maar 
ook voor het oppikken van ideeën van 
anderen. Affiniteit met de pen en 
nieuwsgierig naar je wijk? Schroom niet 
en mail naar bvergeer@wvzwollezuid.nl

HOOFDREDACTEUR 
Daar huidig hoofdredacteur Bart Vergeer 
in de zomer afstudeert en daarna wel-
licht de stad verlaat, is de Wijkkrant ook 
op zoek naar een nieuwe hoofdre- 
dacteur. Voor deze positie zoeken we 

iemand die keuzes durft te maken, affi-
niteit heeft met de journalistiek en de 
Nederlandse taal en graag het voortouw 
wil nemen bij het tot stand laten komen 
van Wijkkrant Zwolle-Zuid. Het huidige 
hoofd is hier gemiddeld drie uur per 
week mee bezig. 

De werkzaamheden van de hoofdredac-
teur bestaan onder meer uit het onder-
houden van het contact tussen Wijkkrant 
en Wijkenvereniging, het voorbereiden 
en leiden van de redactievergaderingen, 
het waarborgen van de volledigheid en 
diversiteit van de inhoud van de krant en 
het klaarzetten van de inhoud van de 
krant voor de opmaker. Ook is de hoofd-
redacteur verantwoordelijk voor een 
correcte en afwisselende inhoud van de 
redactionele ruimte in de krant.

WEBREDACTEUR
Ook voor het vullen van de nieuwspagi-
na van de wijkenvereniging is Wijkkrant 
Zwolle-Zuid op zoek naar een aanvul-
lende kracht. De huidige beheerder, 
Margareth Weijers, vindt graag verster-
king bij het up-to-date houden van de 
website.

Hiervoor is zij op zoek naar iemand die 
affiniteit heeft met Wordpress en het 
nieuws en op de hoogte is of wil zijn van 
wat er in de wijk speelt. Wilt u helpen de 
Wijkkrant te vertegenwoordigen op het 
internet en social media en zo uw mede-
wijkbewoners op de hoogte te houden 
van de plaatselijke actualiteit? Mail dan 
naar bvergeer@wvzwollezuid.nl

OPROEP

Voortbestaan Wijkkrant Zwolle-Zuid
Gezocht: hoofdredacteur en (web-) redacteur
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Een kijk in het Kattegat: residentie van de 
Baron van Ittersum (en velen meer)
Wie Zwolle-Zuid in noordelijke rich-
ting verlaat, passeert het Kattegat. Op 
het randje van Zuid en de kantoren van 
het Hanzeland staan een aantal bont-
gekleurde containers. Omringd door 
pallets, plastic kassen, houten rode  
olifanten en andere bouwsels, in de 
kom van het spoor, ligt daar het ter-
rein van woongemeenschap Kattegat. 
Een bonte verzameling van zo’n 40 
jonge culturele ondernemers, klusjes-
mensen, theatermakers, muzikanten en  
studenten, die daar in stalen contai-
ners, anti-kraak, tegen weinig kosten 
kunnen wonen. Maar het is ook de 
woonplaats van een adellijk lid van de 
familie Van Ittersum, een baron. Een 
kijk in ‘het Kattegat’. 

Een scheefstaande schemerlamp in het 
gras wijst bezoekers op de fietsenstalling 
van het Kattegat. Op de parkeerplaats een 
mengeling van muzikantenbusjes (vol 
met stickers en afwijkende deuren), een 
roestige, groene Mercedesbus met dicht-
gelaste zijdeuren en een bakfiets achterop 
gesjord én - hoe onverwachts - twee  
glimmende auto’s van recent bouwjaar. 

Een roestig stalen bord, die tussen twee 
robuuste palen hangt als een soort monu-
ment van de voor-coronatijd, markeerde 
de toegangspoort tot ‘Doggerland’, het 
eerste en enige Zwolse festival in januari 
2020, voordat Covid-19 alles plat legde. 
Het terrein grenst aan één van de moes- 
tuinen van het Zone College (voormalige 
Groen Welle). “We krijgen nog wel eens 
opmerkingen van de leerlingen”, vertelt 
Chris Bijsters, één van de bewoners, 
lachend: “’Hippies’ is een populaire kreet, 
maar ‘jullie doen het allemaal met elkaar’ 
is wel een goede tweede.”

De containers waren ooit in gebruik als 
verslaafdenopvang van Tactus. Toen deze 
functie verviel kwam het gebouw onder 
anti-kraakbeheer van Carex. Deze ging de 
containers verhuren als tijdelijke wonin-
gen voor ‘noodgevallen’, zoals vluchte-
lingen en gescheiden mensen. 

Waar de Noord- en Oostzee in elkaar 
overgaan en het Skagerak ophoudt, boven 
Denemarken, begint het Kattegat. De 
naam van de woongemeenschap is hier-
van afgeleid, de containers liggen precies 
tussen de Noord- en Oostzeelaan in 
Hanzeland, al wordt de naam pas gebruikt 
sinds 2018. In dat jaar besloten een aantal 
bewoners een festival te organiseren met 
de naam Kattegat. “Dit eerste festival is 
uiteindelijk de bindende factor geworden 
van de mensen die er toen woonden”, 
vertelt Semoira Stomp, één van de 
bewoonsters. “Er ontstond een saam- 
horigheid en verbondenheid onderling, 
waar dit eerst niet zo was. Er kwamen ook 
andere mensen wonen, die zich juist hier-
door aangetrokken voelden.”

HET OPSLAGHOK GECLAIMD 
Eén van die ‘nieuwe’ bewoners, is Chris 
Bijsters, 32 jaar inmiddels, klusser van 
beroep en afkomstig uit Almere. Op slof-
fen, in joggingbroek en batik shirt; duide-
lijk net wakker en met een kop koffie  
in de hand, slentert hij het gemeenschap-
pelijk kantoor van Kattegat binnen. “Het 
is nogal laat geworden gisteren”, veront-
schuldigt hij zich. Chris kwam in 2018 
aan met de trein in Zwolle, na al jaren in 
een woongemeenschap in Almere te  
hebben gewoond. Hij had mensen wel-

eens horen praten over die gekleurde 
containers naast het spoor in Zwolle en 
zocht een nieuw onderkomen .  “Dat was 
ten tijde van de opbouw van het eerste 
Kattegat Festival, vertelt hij. “Ik ben er 
linea recta vanuit het station naar toe 
gelopen en ben direct mee gaan helpen 
met bouwen.”

En dan: “De eerste nachten sliep ik in het 
opslaghok. Ik heb dat hok daarna gewoon 
geclaimd en ben niet meer weggegaan.” 
Inmiddels woont hij er al ruim twee jaar. 
Onlangs begon hij met zijn nieuwe bedrijf 
‘De Klusbakfiets’ (zie ook verderop in 
deze krant). Chris ziet zichzelf voorlopig 
nog niet vertrekken: “Het is hier één grote 
familie, we laten elkaar in ieders waarde, 
de bewoners maken het hier speciaal.  
Ik wil niet meer anders wonen.”

DIVERSITEIT 
Kattegat herbergt niet alleen creatieve en 
kleine ondernemers zoals Chris, maar er 
wonen ook studenten, diverse muzikanten 
en kunstenaars. En ach ja, er woont ook 
een meubelverkoper. Eentje van adel nog 
wel. Zijn voorvaderen kwamen uit een 
ridderlijk geslacht en werden tot de adel-

lijke stand verheven. Sindsdien mogen ze 
de titel ‘baron’ dragen. Eén van zijn voor-
vaderen zat 17 jaar lang opgesloten in de 
Sassenpoort, maar had in die jaren wel 
acht buitenechtelijke kinderen verwekt.

DE BARON 
De 28-jarige Robert-Jan Baron van 
Ittersum (‘zeg maar Robert’) zélf heeft 
zijn residentie in een 24 vierkante meter, 
stalen anti-kraak wooncontainer in plaats 
van een statig landgoed Nijenhuis (Heino) 
of Rozendael, zoals zijn voorouders. 
“Heet in de zomer en stervenskoud in de 
winter”, zegt Robert. Hij was tot aan de 
coronacrisis 13 jaar kok, maar sinds de 
zomer verkoopt hij meubels. “Ik ben 
nogal een adhd-er en deze verkoopfunctie 
past daar perfect bij. Ik heb de eerste drie 
maanden al direct de hoogste omzet 
gedraaid.” 

Eén van de glimmende auto’s op de par-
keerplaats blijkt dan ook van hem te zijn. 
Robert loopt op bruine leren schoenen, 
voor een foto gaat hij op zoek naar z’n 
stropdas (die niet gevonden wordt) en zijn 
bretels. Is hij een afwijkende eend in de 
poel van het Kattegat?  Robert: “Ik voel 

me hier eigenlijk wel prettig en thuis, er 
zijn altijd wel huisgenoten waarmee iets 
te ondernemen valt. Ik woonde eerst in 
een soort garage in Zuid met één raampje, 
dus dit is al een hele verbetering. We  
hebben hier bijvoorbeeld een gezamen- 
lijke moestuin en ik kweek graag pepers 
in één de zelfgebouwde kassen hier op het 
terrein. Ook heb ik net een rookoven  
aangeschaft om vis te roken, een hobby 
van mij, en daar heb ik hier alle ruimte 
voor.”

DE OPVOLGER 
Over 5 jaar zullen de containers plaats 
moeten maken voor nieuwbouw, waar 
men ‘gemeenschappelijk leven, wonen en 
werken’ wil laten samenkomen, aldus  
de brochure voor de inspraakavonden. 
Het Kattegat dient als inspiratiebron voor 
de gebiedsontwikkelaars, al is Chris 
Bijsters er sceptisch over: “Men denkt  
dit concept zomaar te kunnen kopiëren 
naar een grotere woongemeenschap,  
maar dat gaat niet werken. Kattegat is hier 
organisch ontstaan en gegroeid. Dáár 
wordt het bedacht en toegepast. Dat  
gaat niet werken. En al zeker niet met  
200 man.”

REIZENDE RAFELRAND
Semoira Stomp heeft vooral twijfels over 
de betaalbaarheid van het alternatief  
voor de huidige bewoners. “Ik geloof 
inmiddels meer in het idee om deze  
community op te pakken en te verplaatsen 
naar lege gebieden. Daar waar we waarde 
kunnen toevoegen. Dat werkt denk ik 
beter dan in een integratie met het  
nieuwe wooncomplex. Laat ons maar  
een reizende rafelrand van Zwolle  
worden.” 

 TEKST   RENE WIEGANT
 FOTO   RENE WIEGANT EN  

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

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

.........

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

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

Voor degelijke schoenreparatie, 
ook reparatie aan 

orthopedisch schoeisel en
correcties aan confectie schoeisel

 
Langstraat 45A, Wijhe • Tel. 0570-522108

www.Naaldboetiek.nl

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

Kleinvak-, (Kralen)Hobbyspullen

Naaimachine onderhoud

Inlijsten van borduurwerken en foto

Wij zijn verhuisd naar nr 45a 
(naast Primera) 

ZZUIT zoekt nieuwe wegen 
met behulp van streaming
Het is nog even afzien wat betreft culturele avonden. Maar 
ondertussen zit ZZUit niet stil. ZZUit onderzoekt het inzetten 
van streaming.
Dat is natuurlijk niet hetzelfde als een gezellig avondje met 
een drankje in grand café SIO. Maar als er niks anders opzit 
dan thuisblijven... is dit zeker de moeite waard.

Op het moment dat de wijkkrant verschijnt heeft de eerste 
gratis te volgen voorstelling al plaatsgevonden:  op 15 janu-
ari konden geïnteresseerden gratis een lezing van Luitenant 
Generaal Martin Wijnen online volgen (zie de website en de 
facebookpagina van ZZUit). 

Het plan is om daarna verder te gaan met muziek en caba-
ret. Het programma is nog in opbouw. Houdt u voor meer 
informatie de website in de gaten: www.zzuit.nl. Of, makke-
lijker nog, meldt u daar aan voor de nieuwsbrief van ZZUit,  
dan krijgt u automatisch bericht.  

Zodra dat weer verantwoord is zal ook het live-aanbod van 
ZZUit weer in gang gezet worden, natuurlijk volgens de  
corona-richtlijnen van dat moment.   

MijnWijk
Lianne Buijs is niet de enige inwoner die zich inzet 
voor het verbeteren van de buurt. De gemeente heeft 
daarvoor nu ook een digitaal platform: MijnWijk. 
Bewoners die een goed idee hebben voor hun buurt 
plaatsen dat op deze website voor bewonersinitiatie-
ven. www.zwolle.nl/mijnwijk 

Niks leuks om aan te trekken?

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

Maak't zelf!

www.naaischoolhermien.nl

Kleine Veerweg 9

8017 BP Zwolle

038 460 27 98

WWW.DEHUPPE.NL

Zwolle
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Frits Koeten begon zijn collectie bijna 50 jaar geleden

Gemeente Zwolle ondersteunt een goed idee 

In het huis van Frits Koeten en zijn 
vrouw, ergens in Zuid, vind je twee 
kamertjes die het bewijzen: Frits is een 
verzamelaar. Altijd al geweest. Zijn 
meest in het oog springende verzame-
ling bestaat uit modelauto’s. “Het  
is geen hele grote, hoor. Sommigen heb-
ben er vijf- of zesduizend. Ik ben vrij 
selectief.” Frits’ collectie telt ongeveer 
550 auto’s. Hij lijkt bij élk exemplaar 
een verhaal te hebben.

Als je bedenkt dat hij bijna 50 jaar gele-
den met het verzamelen begon, snap je dat 
hij het geen grote noemt. Een gemiddelde 
van elf nieuwe autootjes per jaar; dat valt 
toch mee. Het begon aan het begin van de 
jaren ’70; Frits kreeg een schaalmodel 
van een Citroën Traction Avant cadeau. 
“Ik heb een fascinatie voor alles dat vaart, 
vliegt en rijdt. Vooral Franse auto’s - 
Peugeots, Citroëns - interesseren me.”

Zijn collectie bestond aanvankelijk dan 
ook alleen uit modellen van Franse auto’s. 
“Maar op een gegeven moment zie je ook 
ander moois. Dat wil je dan toch hebben.” 
Het gros van zijn collectie bewaart hij in 
een drietal volle vitrines – de modellen 
subtiel verlicht en keurig op een rijtje. Het 
zijn veelal oudere auto’s, al verdient 
moderner spul, zoals een Renault Twingo 
of Nissan Primera, ook een plekje.

U leest het goed: een Twingo of Primera. 
De verzamelaar houdt er geheel eigen 
selectiecriteria op na. Al zijn modellen 
zijn miniaturen van auto’s waarvan hij 
iets vindt of waarmee hij iets meemaakte. 
Zo staat er een BMW Isetta tussen 
(Koeten: “Ik zat eens op de achterbank 
van zo’n auto, een opmerkelijk ding. De 
Duitser die me een lift gaf stonk naar 

drank, dat herinner ik me nog goed), maar 
ook een rijtje Peugeots 204. “De eerste 
auto met een moderne architectuur: motor 
dwars voorin en voorwielaandrijving”, 
aldus Koeten. 

Ook zijn interesse voor techniek komt 
terug in zijn collectie. Zo licht hij een 
soort zetpil op wielen uit: “Dit was de 
eerste elektrische auto die harder dan 100 
kilometer per uur reed. En dat in 1899!” 
Hoewel het een heel bijzonder model is,  
is het niet zijn favoriet. Die noemer is 

weggelegd voor een Citroën Ami 6, die 
hij ook in schaal 1 op 18 heeft. “Een Ami 
6; de eerste auto die ik van mijn eigen 
geld kocht. Dat was een hele fijne auto”, 
vertelt Koeten. Zijn mondhoeken krullen 
iets omhoog.

Hij is na al die jaren duidelijk nog niet 
uitgekeken op zijn collectie, al werd zijn 
hobby inmiddels een vrij passieve. Koeten 
is lid van de Nederlandse Algemene 
Miniatuurautoclub (NAMAC) en gaat 
nog af en toe naar bijeenkomsten van  

verzamelaars, ‘al gaat dat in deze tijd  
lastig’. Daarnaast groeit zijn collectie 
nauwelijks nog.

Toch is ‘ie nog niet compleet. Koeten: “Ik 
zoek nóg een Peugeot 204: eentje in 
schaal 1 op 18. Het is een van mijn favo-
riete auto’s en ik snap niét dat ze ‘m niet 
in die schaal hebben gemaakt. Maar ik 
blijf zoeken, hoor! Misschien bouwt 
iemand ‘m ooit nog eens.” 
 
 TEKST EN FOTO   BART VERGEER

Bewoners nemen op allerlei plekken 
initiatieven om iets te verbeteren in 
hun wijk, buurt of straat. De gemeen-
te Zwolle helpt graag bij dit soort 
acties. Met een digitaal platform om 
medestanders te zoeken, met mens-
kracht, deskundig advies, materiaal 
of geld.

Op Mijn Wijk, het digitale platform 
voor initiatieven, plaatsen bewoners hun 
idee voor de buurt. Zoals het vergroenen 
van een versteende plek. Een actie om 
de verkeersveiligheid in de straat te  
verbeteren. Een klimaatplan tegen over-
tollig regenwater. Sportieve buurtont-
moetingen tegen eenzaamheid of speel-
middagen in een tijdelijk afgesloten 
straat. www.zwolle.nl/mijnwijk 

STEUN
Via MijnWijk zoeken initiatiefnemers 
medestanders in de buurt die het idee 
steunen of mee willen doen om het idee 
uit te voeren. De wijkbeheerder bekijkt 
of het idee uitgevoerd kan worden en 
geeft advies voor het maken van een 
plan. Als het plan uitgevoerd kan  
worden, kan de gemeente daarbij  
helpen. Bijvoorbeeld met materiaal, 
advies van een groenexpert of mens-
kracht voor het zware werk. Als er geld 
nodig is, dan kan de gemeente het initi-
atief eenmalig steunen met een bijdrage. 

PREMIE VOOR BUURTINITIATIEVEN
De gemeente heeft verschillende moge-
lijkheden om een initiatief financieel te 
ondersteunen, zoals de Buurtbonus voor 
grote initiatieven, of Premie op Actie, 
een eenmalige bijdrage voor buurt- 
ontmoetingen en het verbeteren van de 
buitenruimte. 

Als deze regelingen niet geschikt zijn of 
onvoldoende, dan zijn er fondsen zoals 
het BuurtCultuurfonds, de Groene Loper 
of het Oranjefonds. Provincie Overijssel 
en het Waterschap hebben vaak subsi-
dieregelingen voor klimaatmaatmaatre-
gelen. De wijkbeheerder bekijkt samen 
met de initiatiefnemers welke regeling 
voor het idee het meest geschikt is. 

Meer informatie staat op www.zwolle.
nl/premie-voor-buurtinitiatieven

INITIATIEVEN IN ZWOLLE-ZUID
Ook in Zwolle-Zuid realiseren bewoners 
met hulp van de gemeente mooie initia-
tieven. De bewoners aan de Van 
Maanenware hebben met hulp van een 
groenadviseur van de gemeente een 
inrichtingsplan gemaakt van het groen-
vak. De bewoners van Argusvlinder 
kregen van de gemeente een geldbedrag 
om hun tijdelijke vakantiestraat in te 
richten. Voor het Handenplein in 
Gerenlanden hebben bewoners met een 

bijdrage van de gemeente materiaal, 
planten en een boombank aangeschaft. 

Meer bewonersinitiatieven vind je op 
www.zwolle.nl/mijnwijk 
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Het Eetcafé is al 25 jaar een begrip in  
Zwolle. Het is een vrijwilligersinitiatief 
vanuit verschillende kerken om eten te  
koken en te serveren voor Zwollenaren 
met diverse achtergronden. Iedere woens-
dag stond in de WRZV hallen een maaltijd 
voor hen klaar. Hoe staat het met het  
Eetcafé in coronatijden? We vragen het 
aan coördinator Mark Groothuis.

MARK, WAT IS ER VERANDERD  
IN HET EETCAFÉ SINDS DE CORONA-
CRISIS?
“We kunnen geen bezoekers ontvangen in 
de WRZV-hallen om elkaar te ontmoeten 
rond een maaltijd. Normaal gesproken eten 
we met 80 personen. Half maart kwamen we 
voor het laatst bij elkaar in de vertrouwde 
setting die al 25 jaar gebruikelijk is: elke 
woensdag in de Zwolse WRZV-hallen.”

HOE HEBBEN JULLIE DAAR EEN 
MOUW AAN GEPAST?
“We hebben contact gezocht met de plaat-
selijke soepbus van het Leger des Heils. Die 
soepbus deelt op verschillende plekken 
soep uit aan mensen die veel op straat zijn. 
Het Leger des Heils stond meteen open 
voor een samenwerking. En ik ben blij dat 
we dankzij de soepbus een oplossing  
hebben.”

“Sinds kort wordt er weer wekelijks door 
onze vrijwilligersgroep gekookt in de  
keuken van de WRZV-hallen. Daar vullen 
ze bakjes met een gezonde maaltijd. Die 
bakjes worden uitgedeeld op vijf uit-
giftepunten in de stad waar bezoekers van 
het Eetcafé naar toe komen. Ze krijgen dan 
een tasje met een warme maaltijd en een 

toetje. In het tasje voegen we een kaart toe 
met een bemoedigend woord. Soms is er 
tijd voor een kort praatje. Er is ook een uit-
deelpunt in Zwolle-Zuid, op de parkeer-
plaats van het winkelcentrum.” (zie foto)

WEET JE OP DIE MANIER DE BEZOE-
KERS TE BEREIKEN DIE NORMAAL 
GESPROKEN NAAR HET EETCAFÉ 
KWAMEN? 
“Wekelijks delen we zo’n 60 maaltijden uit 
aan vaste bezoekers van het Eetcafé en aan 
de vaste bezoekers van de soepbus.  
Grotendeels hebben we dezelfde bezoekers, 
maar we hebben ook nieuwe mensen  
ontmoet. Helaas missen we ook een aantal 

van onze trouwe bezoekers en weten we 
niet hoe het met ze gaat. Ik ben heel blij dat 
er op deze manier toch een mogelijkheid is 
om contact te houden. Zo hebben we de 
bezoekers in de week voor Kerst kunnen 
verwennen met een extra feestelijke maal- 
tijd en een kerststol.”

JULLIE DOEN HIERMEE WEL MINDER 
EEN BEROEP OP JULLIE TROUWE 
VRIJWILLIGERSGROEP DIE ELKE 
WEEK PARAAT STOND IN DE  
WRZV-HALLEN. TOCH? 
“Klopt. We werken nu met kleine groepjes 
aan een ‘afhaal Eetcafé’. De ontmoeting met 
elkaar is helaas niet mogelijk en dat vinden 

we heel jammer. Voor veel van onze vrij- 
willigers is het ook balen. Het gezamenlijk 
koken, eten en schoonmaken wordt als een 
gemis ervaren. Met veel plezier hebben  
vrijwilligers wel kerststukjes gemaakt voor 
de bezoekers.”

“Het is prachtig om te zien hoe we als  
Eetcafé in samenwerking met het Leger des 
Heils onze taak kunnen blijven verrichten 
in Zwolle. En dat dankzij de financiële 
steun van verschillende kerken in onze stad 
en regio.”

Op pagina 12 kwam hij al even voorbij: 
Chris Bijsters, 32 jaar oud, bewoner van 
Kattegat - en dus één van de noorderlingen 
van Zuid. Geboren met twee rechter  
handen begon hij aan het begin van dit 
jaar in Zwolle de Klusbakfiets. Wat gaan 
we aan ‘m hebben? 

“Het is een hele andere manier van mensen 
over de vloer krijgen”, begint Bijsters. “Nor-
maal gesproken komt er, als er iets gedaan 
moet worden, minimaal één bouwbus met 
minstens twee man erin. Dit is veel laag-
drempeliger. We zullen vaak snel beschik-
baar zijn; ik hoop straks een grote poule 
van mensen te hebben die af en toe klussen 
willen oppakken. Zo is er altijd wel iemand 
om even langs te fietsen.”

Zijn personeel is niet per se opgeleid  
binnen de bouw en heeft ook niet altijd  
jarenlange ervaring, maar – zo zegt Bijsters 
- ‘het leven begint waar het bekende  
ophoudt’, dus het komt ‘altijd goed’. Leren is 
in zijn optiek belangrijker dan kunnen. Of 
‘ie niet bang is met die houding per ongeluk 
schade te veroorzaken aan andermans 
woning? “We zullen er altijd open over zijn. 
Doet een minder ervaren kracht een klus 
die ‘ie niet eerder deed, dan sturen we  
iemand met ‘m mee. De extra uren brengen 
we dan niet in rekening.”

EVENEMENTEN 
Vóór corona zat Bijsters in de evenemen-
tenwereld. Toen in maart plotseling zijn 
hele jaar aan werk werd geannuleerd, ging 

hij samen met een vriend als zzp’er vloeren 
leggen. “Maar met mijn 1 meter 93 word je 
daar niet blij van”, lacht Bijsters. Toen hij 
binnen een kwartier tijd van drie verschil-
lende mensen de vacature van de Klusbak-
fiets kreeg doorgestuurd, was de keuze dan 
ook snel gemaakt. “’Dit is echt iets voor mij’, 
dacht ik meteen. Dus haalde ik de Klusbak-
fiets naar Zwolle”, vertelt de klusser.

Op het moment zet hij zijn eigen kunde ook 
nog in om klussen te klaren, al is hij van 

plan om op termijn alleen nog maar bezig 
te zijn met het zakelijke aspect. Bijsters: “Ik 
kwam klussend uit de baarmoeder en doe 
het graag, maar op een gegeven moment 
hoop ik er toch een compleet team voor te 
hebben.” De eerste vijf leden daarvan zijn 
inmiddels gevonden. 
Samen zijn ze voor allerhande klussen 
inzetbaar. Schilderen, isoleren, snoeien, be-
hangen... noem maar op. Het geheel is over-
goten met een duurzaamheidssausje; zo 
gebeurt isoleren middels natuurlijke mate-

rialen en rijden de eventueel ingezette 
zwaardere voertuigen op biodiesel. Wel zit 
er ook een beperking aan het geheel: van 
een gecertificeerd bouwbedrijf is in het 
geval van de Klusbakfiets geen sprake.  
Bijsters: “We leggen geen hele meterkast 
aan en doen ook geen grote ingrepen aan 
draagmuren. Maar; alles wat niet gekeurd 
hoeft te worden, doen we wél. We fietsen  
zo langs!” 

Hoe het Eetcafé creatieve wegen vindt in de 
coronacrisis

Chris Bijsters uit Kattegat haalt de Klusbakfiets 
naar Zwolle

TEKST    PETRA EIKELBOOM
  FOTO    MARK GROOTHUIS

TEKST EN FOTO    BART VERGEER
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Van der Heydenstraat 6-4 · 8014 ZZ Zwolle

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

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

HEELDEMOND TANDARTSEN STAAT VOOR:

• RUST, ZORG EN TOEWIJDING 

• GEEN WACHTLIJST

• VEEL AANDACHT VOOR PREVENTIE

• SPECIALE AANDACHT VOOR ANGSTIGE 

 EN (HOOG)GEVOELIGE MENSEN

• EÉN VASTE TANDARTS 

• FOCUS OP INNOVATIE EN VERBETERING

feedback
company

9.4/10

TOYOTA YARIS Private Lease

VOOR €286,-*

Achteruitrijcamera
Multimediasysteem 7 inch scherm 
met Apple Carplay en Android Auto
Airconditioning

Bert Wieten
Autobedrijf

ALLE MERKEN AUTO’S IN DE PRIVATE LEASE

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. 

Over wiepen en plastic soep 
De Nederlandse waterbouw - waar we 
als land een wereldwijde reputatie mee 
hebben opgebouwd - kent wonderlijke 
woorden. 

Ooit gehoord van wiepen? Dat zijn uit 
rijshout van wilgentenen opgebouwde 
matten die als oeverbescherming zijn 
aangebracht langs dijken en rivieren. Een 
heel oude techniek die vandaag de dag 
nog steeds wordt toegepast. Langs de  
IJssel liggen ook zulke wiepen. Bij een 
lage waterstand wordt het rijshout soms 
zichtbaar, omdat de rivier zand heeft 
weggespoeld. Zoals hier op de foto bij de 
Hanzeboog. 

En dan valt er nog iets op: onder het  
gevlochten hout ligt een ijzersterke nylon 
mat. Dat spul heet geotextiel en is op 
grote schaal gebruikt als oeverbescher-
ming langs de IJssel. Het is synthetisch 
materiaal met een hele lange levensduur. 
Maar aan alles komt een eind, dus ook 

aan deze matten die moeten voorkomen 
dat kribben en oevers uitspoelen door 
golfslag van de scheepvaart in de rivier.

De matten die nu bloot komen te liggen 
beginnen geleidelijk aan te vergaan.  Dat 
is ook zichtbaar op deze foto, als je goed 
kijkt. En dat leidt ertoe dat de kleinste 
niet-afbreekbare deeltjes als plastic soep 
in de IJssel belanden. Een kwalijke en 
zorgelijke ontwikkeling. 

VERANTWOORDING
Rijkswaterstaat – verantwoordelijk voor 
deze oeverbescherming – is zich bewust 
van de problemen. Geotextiel is totaal 
niet duurzaam en draagt bij aan de  
plastic soep, erkent Rijkswaterstaat. 
Maar een oplossing voor de problemen 
met loslatende doeken is er voorlopig 
niet. Er wordt gekeken of de oeverdoe-
ken vervangen kunnen worden door een 
dikke laag klein steentjes. We houden het 
in de gaten. 

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

U kunt ons ook vinden 
op Instagram, Facebook 

en Nextdoor

Alle winterse soepen 1 liter  

van € 6,95 voor € 5,95.

Erwtensoep • Bruine bonensoep 

Goulashsoep • Minestronesoep

  

Alle stoofschotels 1 liter 

van € 10,95 voor € 9,95.

Hollandse Hachee • Herfst Stoofschotel, 

Stooflapjes in rijke saus • Goulashschotel

Deze aanbieding is geldig tot 11 maart.
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www.tuintotaalcenter.nl

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

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

Bereikbaarheid SamenOuderen Kletslijn
Maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur op 088 - 2011250 

SamenOuderen is een initiatief van WijZ Welzijn, SamenZwolle en diverse (zorg)partners 
Bekijk het complete aanbod op www.samenzwolle.nl/samenouderen.

Club Zwolle

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).

Ook een mooie of opmerkelijke foto gemaakt in/om de wijk? 
Mail naar bvergeer@wvzwollezuid.nl.

  FOTO   WIM EIKELBOOM

Nieuwe tuin

Wij maken gratis uw ontwerp

Nieuwe bestrating

Zeer aantrekkelijke aanbiedingen

Overkappingen 

Voor u op maat gemaakt

Schuttingen

Diverse modellen leverbaar, vraag er naar

Aanleg

We doen het tegen scherpe prijzen

Bel: 038-4216496 / 06-22446905
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Go Ahead  18  14  3 1  31  49-10 
Enschede  18  12  4 2  28  54-22 
Quick  18  6  3 7  19  34-33 
Vitesse  18  8  2 8 18  38-34 
Hengelo  18  5  7 6  17  19-26 
Z.A.C.  18  6  4 8  16  30-28 
Theole  18  7  1 10  15  22-38 
Be Quick  18  6  2 10  14  21-41 
UD  18  5  3  11  12  21-31 
Tubantia  18  4  2  12  10  21-46 

Eerste klasse                         1920/1921

Honderd jaar jeugdvoetbal 
dankzij Ten Doesschate

In de rubriek 'Meters Buutenspel' behandelt Gerjos Weelink 
feitjes uit de voetbalgeschiedenis van Zwolle-Zuid. Van voor de 
oorlog, tot het huidige seizoen. 

De rubriektitel is gebaseerd op het in 1983 verschenen boek 
'Meters Buutenspel!’ of Voetballers zijn moordgozers. Voetbal 
in Zwolle van 1893 tot 1983', van de in 2012 overleden voetbal-
statisticus Gerard Schutte.

In wijkgebouw de Pol (winkelcentrum 
Zuid) zetelt dagelijks het Sociaal Wijk-
team Zuid bestaande uit 33 professio-
nele hulpverleners. Het is één van de 
vijf teams in Zwolle en heeft als doel het 
helpen van mensen met financiële,  
psychische of maatschappelijke nood. 
Door de huidige coronamaatregelen  
is het team behoorlijk druk. “De hulp-
vraag is toegenomen”, aldus Karin  
Otten, teamleider van Wijkteam Zuid. 
“We krijgen weliswaar minder mensen 
op de inloopochtenden, maar online en 
telefonisch is het aantal verzoeken om 
hulp vele malen groter geworden in 
2020.”

Uit een recent landelijk onderzoek van 
Universiteit Leiden blijkt een toename in 
het aantal meldingen van huiselijk geweld 
en kindermishandeling sinds het instellen 
van de coronamaatregelen. Ook in Zwolle-
Zuid merkt het Wijkteam dit, vanaf einde 
eerste lockdown nam het aantal melding-
en toe. “Ik schat met zo’n 25 procent”, zegt 
Otten hierover. “Gezinnen zitten steeds 
meer binnen en op elkaars lip. Dat roept 
spanningen en irritaties op. Als het dan 
toch al niet zo lekker loopt en je hebt geen 
escape, zoals sporten of cafébezoek, dan 
doet dat een ontzettend beroep op de veer-
kracht van mensen. De ‘rek’ was er na de 
eerste lockdown al uit en in de loop van 
2020 werd dat slechts erger.”

Onder jongeren nemen klachten als  
depressiviteit en eetstoornissen toe, 

merken ze bij het Wijkteam en bij de  
GGZ. Otten: “Ze zijn alleen in deze tijden 
en met name diegenen die sociaal toch al 
niet sterk waren, hebben het erg moeilijk.” 
Het team zoekt daarom ook deze groep 
actief op. Zo worden onder meer scholen 
bezocht om het gesprek aan te gaan.  
“We willen deze jongeren laten merken 
dat het niet raar of apart is om je in deze 
tijden zo te voelen. We proberen het  
normaal te maken, zodat  ook zij  
erover durven te gaan praten en hulp 
durven te gaan zoeken.”

Uit het Buurt voor Buurt-onderzoek 2020 
van de gemeente Zwolle, waarin specifiek 
‘de verborgen armoede’ in de wijk wordt 
benoemd, blijkt dat er meer speelt achter 
de voordeuren in Zuid. “Deze wijk heeft 
een beetje een dorps karakter, men zal  
niet snel de vuile was buiten hangen”,  
zegt Otten. “De statusgevoeligheid ligt 
hoger dan in bijvoorbeeld Holtenbroek, 
waar mensen veel opener zijn als het 
bijvoorbeeld gaat over financiële pro- 
blemen. Schaamte maakt de drempel om 
hulp te zoeken blijkbaar veel hoger.  
Ze komen pas als het water ze al aan de 
lippen staat.”

De Sociale Wijkteams proberen zoveel 
mogelijk maatwerk te bieden in de 
hulpverlening naar de bewoners. Otten: 
“Gelukkig heeft Zwolle als uitgangspunt 
‘doen wat nodig is’. We zitten dan ook  
niet hier om de hulpvraag te filteren op 
kosten, maar om mensen daadwerkelijk 

verder op weg te helpen. Het blijft  
natuurlijk gemeenschapsgeld, we kunnen 
niet ‘U vraagt, wij draaien’, maar de ge-
meente Zwolle heeft talrijke regelingen, 
waarbinnen een hoop mogelijk is.”

Doordeweeks is het Wijkteam te bereiken  

via het inloopuur in de Pol, van ‘s ocht-
ends 9 uur tot 12. Daarbuiten kan er digi-
taal of telefonisch contact worden gezocht. 
Meer informatie op www.swtzwolle.nl/zuid

METERS BUUTENSPEL

Toename meldingen bij 
Sociaal Wijkteam Zuid 
door corona

In het jaar 2021 in teamverband voet-
ballen... Iedereen wil het graag, maar 
we moeten nog even geduld hebben. 
Tenzij je profvoetballer bent óf nog 
heel jong, want ook in dat laatste geval 
mag je met vriendjes en vriendinnetjes 
het groene gras betreden om te trainen 
of om onderling toernooitjes te spelen. 

Het feit dat dit ook bij ZAC gebeurt, 
maakt een wel heel bijzondere cirkel 
rond. De Zwolse club heeft precies  
honderd jaar geleden namelijk een grote 
rol gespeeld bij het opzetten van een 
jeugdvoetbalcompetitie, iets waar we dit 
kalenderjaar ongetwijfeld nog het nodige 
over gaan horen. 

We gaan dus terug naar 1921, het jaar dat 
Jopie Langenkamp in het eerste van ZAC 
de helft van de gemaakte goals voor zijn 
rekening neemt. Tweede op de lijst is ene 
Anton ten Doesschate, die echter om een 
andere reden pas écht respect verdient. 
Ten Doesschate, zelf een rechtsbuiten, 
ziet als één van de weinigen de noodzaak 
van een aparte jeugdcompetitie in. 

Terwijl de voetbalbond de ogen sluit,  
gebruikt Ten Doesschate zijn goede  
contacten in de regio en krijgt het voor 
elkaar om een externe competitie op  
te zetten. In februari 1921 speelt een 
jeugdteam van ZAC een wedstrijd tegen 
Hercules en wint met maar liefst 12-1. 

WINNAARS
Ook Blauw-Wit, Sparta, SMI, Storm- 
vogels en nog twee teams van ZAC doen 
mee in de competitie. Wie de competitie 
uiteindelijk won is niet bekend. Wat dat 
betreft is er in honderd jaar weinig ver- 
anderd, want ook in 2021 weten we dat 
bij de jongere jeugd niet meer...

15 Jopie Langenkamp 
09 Anton ten Doesschate 
04 Tinus Koeslag 
01 Jan de Vries 
01 Henk Zweers

Topscorers seizoen 1920/1921

 TEKST    RENE WIEGANT
  FOTO    SOCIAAL WIJKTEAM
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Bij ons krijgt uw meubel een tweede leven!

GESPECIALISEERD 
IN HET STOFFEREN VAN:

Th. a Kempisstraat 115-119, 8021 BL Zwolle  T 038 - 453 49 80  E info@heyman.nl  I www.heyman.nl

MEUBELS • AUTO-INTERIEUR • CARAVANS • SCHEEPSINTERIEURS

LAAT ONS UW MEUBELS 
HERSTOFFEREN, GOED VOOR 

HET MILIEU EN 
UW PORTEMONNEE!

www.kinderopvangmars.nl

Kleinschalige 

kinderopvang 0-4 jaar

Voor meer informatie kunt u 

bellen met gastouder:

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

of bezoek onze site:

Makkelijk... Lokaal... Ideaal!
Bij Lokaal Ideaal koop je als consument makkelijk al je boodschappen lokaal. Van vers vlees 
tot speelgoed en van woonaccessoires tot verjaardagscadeaus. Je kunt op het platform met 
één bestelling bij alle lokale winkels je producten kopen en deze worden op één moment bij je 
thuisbezorgd. Dit kan vaak al dezelfde dag! Met Lokaal Ideaal versterken we de positie van de 
lokale winkelier en heb je als consument het gemak van online shoppen. Ideaal toch?!

   Online platform met meerdere winkels uit Zwolle

   Alles in één bestelling, op één moment bij jou thuisbezorgd

   Steun je lokale winkeliers, juist in deze tijd!

gratis 
Probeer nu en ontvang

bezorging!
Ga naar lokaalideaal.nl en 
gebruik bij het afrekenen de 
code: ZWOLLEZUID

!

*Je ontvangt éénmalig gratis bezorging bij een   
  bestelling vanaf € 25,-. Alleen geldig in Zwolle.

*
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