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038 465 65 60

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

76 jaar vrijheid

Otto Smik stortte neer in Gerenlanden

en werd vier keer begraven

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

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

Aa-Landen
Dobbe 72a
8032 JX Zwolle
038 453 20 22

Stadshagen
Werkerlaan 267
8043 LV Zwolle
038 420 31 00

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

Profitgym Stadshagen
Belvédèrelaan 375
8043 VD Zwolle
038 420 31 00

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

Raalte
Iepensingel 178
8102 XP Raalte
06 1329 3668

FysioZwolle.nl
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Ook bij slaapproblemen
helpen wij u graag

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 fysio- en oefentherapie | Dry Needling
Geriatrie fysiotherapie | Oedeemfysiotherapie | Echografie
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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
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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
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Ds. Hagg neemt na 30 jaar afscheid in de Koningskerk
Ds. Hagg van de Koningskerk nam op
14 februari na 30 jaar afscheid van zijn
gemeente en gaat met emeritaat. Vanwege corona vond zijn afscheid plaats via
een online verbinding. Han Hagg gaat
zijn woning in Ittersum verlaten en
verhuist samen met echtgenote Rianne
naar Kampen. De Koningskerk in
Zwolle-Zuid maakt deel uit van de
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in
Nederland.
Han Hagg, geboren in Wassenaar, koos in
eerste instantie voor een opleiding in
landschapsbouw, maar door zijn deelname aan activiteiten voor de Vereniging
Evangelisatie & Recreatie nam zijn
belangstelling voor theologie steeds
verder toe. Dat mondde uit in een studie
in Kampen aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde kerken. Na een
periode van vier jaar in Kollumerzwaag
als beginnend predikant kwam hij in 1990
naar de Koningskerk.
Ds. Hagg: “Emeritaat betekent letterlijk
‘uitgediend’ en dat kan zomaar klinken als
‘uitgerangeerd’, maar daar kijk ik toch wat
anders tegenaan. Als mens kun je altijd
van betekenis zijn voor anderen, op wat
voor manier dan ook. Dus dat ‘dienen’
blijft wel! Ik ben benieuwd wat zich aan
gaat dienen. In ieder geval: veel meer in
het huishouden doen (zeker op dagen dat
mijn vrouw werkt) en me meer met de
kinderen en kleinkinderen bezig kunnen
houden.”
Als ik vraag waar hij met plezier na al
die jaren op terugkijkt, begint hij te glimlachen.
“Ach, dat is zo veel. We hebben ons hier
vanaf het begin erg thuis gevoeld tussen
de Koningskerkers. Toen we kwamen
zongen de basisschoolkinderen (waarvan
de meesten de Schatgraver bezochten):
‘Welkom bij ons in Zwolle-Zuid, u zult
hier goed en prettig werken.’ Nou zo was
het ook. We richtten de werkgroep ‘Kind
en Kerk’ op. Kinderliederen in de dienst,
een speciaal item voor de kinderen tot een
jaar of tien in de morgendiensten en daarna naar de King’s Kids om daar op hun
eigen niveau een viering te hebben.”
Hij vervolgt: “Ook heb ik altijd veel werk
mogen maken van de liturgie: de samenhang tussen de verschillende onderdelen
van een dienst. De liederen en gebeden,
uitleg van de Bijbel, et cetera. Ik was vóór
afwisseling en het gebruik maken van
zoveel mogelijk talenten. Daarom hebben
we telkens weer andere muzikanten
en zangers, maar ook mensen voor de
techniek.”
“Die heb je, nu in de coronatijd de
diensten online zijn, hard nodig. We
hebben elke zondagmorgen en op feest-

Lid van verdienste:

Sjoerke Pluim

ALGEMENE ADRESSEN

dagen uitzendingen. Aan de kijkcijfers te
merken kijkt de gemeente aardig trouw
mee. Er zijn er ook heel wat die thuis meedoen als we Avondmaal vieren. Kijkend
naar de reacties worden de diensten niet
alleen in Nederland gevolgd, maar ook
vanuit het buitenland. Bij mijn afscheid
heb ik dat goed kunnen merken.”

nog niet zo goed in zijn is in het communiceren naar de andere bewoners van
Zwolle-Zuid. Er staat bijvoorbeeld nog
steeds geen bord in de tuin van de kerk,
waarop je kunt lezen wat er te doen is en
waar je welkom bent. Wie weet komt het
er nog eens… Een kerk hoort per definitie
juist ook naar buiten gekeerd te zijn.”

KUNST IN DE KERK
“Waar ik ook met veel plezier aan terugdenk, is aan de werkgroep ‘Kunst in de
Kerk’. Er zijn tientallen projecten geweest,
waarbij nieuwe kunst werd gebruikt als
ondersteuning van themadiensten. Vaak
van kunstenaars uit de gemeente, zoals
Hans Buenk, maar soms ook van elders,
zoals van wijlen Tom Waterreus bijvoorbeeld.”
“En dan hadden we nog de jaarlijkse
kleedjesmarkt, de rommelmarkt, de Paasgroetactie, de Kerstpakkettenactie én elke
vijf jaar een lustrumviering waarbij de
buurtbewoners van de kerk ook worden
uitgenodigd. Gemeente-kampeerweekenden, contact met gemeenten in Kenia,
de wekelijkse inloopochtend-met-thema:
‘Kerk in en voor de buurt; enzovoorts.
Ik houd van leven in de brouwerij!”

CORONA
Ds. Hagg: “In deze tijd is het vooral: hoe
houden we met elkaar de moed erin en
volgen we samen Jezus als zijn leerlingen?
Dat is een extra uitdaging als je elkaar
hooguit nog bij de supermarkt of bij het
schoolplein tegenkomt en ontmoetingen
met meer dan twee personen eigenlijk niet
mogelijk zijn. Er zijn nog nooit zoveel
kaartjes geschreven om elkaar te bemoedigen als in deze periode. Ons kerkblad
‘Klaroen’, de Scipio-app en de Facebookpagina van de kerk doen hier goed samenbindend werk.”

Op de vraag of hij ook minder goede
herinneringen heeft blijft het even stil.
“Kijk, daar ben ik nou niet zo goed in:
negatieve dingen onthouden. Waar we

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.

“Meeleven en elkaar ondersteunen, daar
komt het op aan. Ik vind dat het ‘zorgen
voor elkaar’ niet sterk genoeg benadrukt
kan worden in deze wereld die steeds meer
op het individu is gericht. Hoe krijgen we
saamhorigheid en solidariteit echt terug?
Wat ik ook merk is dat heel veel mensen in
Nederland het erbij hebben laten zitten
wat hun geloof betreft. En waarom? Helpt
dat dan? Als kerken zouden we nog meer

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.

duidelijk moeten maken dat er in ons
midden gelukkig echt nog een vuur
brandt.”
AFSCHEID
“Ondanks alle beperkende maatregelen
hadden we trouwens een prima afscheid!
Na de dienst werden Rianne en ik in
een huiskamersetting geïnterviewd. Op
grote verzamelschermen konden familie,
vrienden en gemeenteleden meedoen.
Tevoren had de organisatie de bijna 500
adressen van taart voorzien. Die aten we
gezamenlijk onder de koffie. Meer dan de
helft stuurde ons naderhand taart-selfies.
We namen herinneringscadeaus in ontvangst en we moesten samen in de hal van
de kerk in een all-you-need-is-love
mini-camper gaan zitten - het was tenslotte Valentijnsdag! Daar zagen we een hilarische video met onze zes kleinkinderen
in de hoofdrol.”
“Tot slot kon iedereen thuis via een drone
volgen hoe we langs de versierde route
door de sneeuw naar huis liepen. Op de
oprit was een canvas doek opgehangen en
de hele middag was het een komen en
gaan van gemeenteleden die bloemen,
post en cadeaus brachten. Een dag om
nooit te vergeten!”
TEKST
  FOTO

ARIE DONDERS
 HAN HAGG

VOLGENDE NUMMER WZZ WIJKKRANT:
Uiterste inleverdatum kopij:
maandag 26 april
Bezorging (week 20): woensdag 19 mei
Kopij? Mail naar redactie@wvzwollezuid.nl
BEZORGINGVRAGEN
Krant niet ontvangen of een andere opmerking?
Bel met de WZZ Informatiebalie, 038 460 9000 of
mail naar info@wvzwollezuid.nl.
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deskundig || betrokken || betrouwbaar
deskundig
betrouwbaar

www.wvzwollezuid.nl

Veilige, multifunctionele garageboxen
voor uw opslagbehoeften.

Bekijk meer op:

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

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

24/7 TOEGANKELIJK

25-2-2020 9:53:12

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

Graham Bellstraat 47-01
8013 PL Zwolle

garagebox038.nl

ADVERTORIAL

Nieuw in Hattem: Kledingcoach MetDebby
Wil je eindelijk eens orde in je kledingkast? Of hulp
van een puur en onafhankelijk iemand? Toe aan
nieuwe combinaties? Of wil je in deze coronatijd liever
niet zelf een winkel in? Dan helpt kledingcoach
Debby Schoenaker je graag.

Ik help mensen om een garderobe samen te stellen waar
je blij van wordt. Met alleen maar kleren die echt iets
goeds voor je doen. Waar je je sterk en mooi in voelt. Dat
doe ik op een manier die bij jou past. We kunnen samen
je kast door (kastsessie), ik kan met je shoppen, of juist
vóór je shoppen, omdat je weinig tijd hebt, niet
mobiel bent, of gewoon niet houdt van kleding kopen. Ik
werk volgens simpele principes. Mijn hulp moet jou veel
opleveren, en jij moet je prettig bij voelen.
Cadeautip: een MetDebby cadeaubon! Hiermee geef je
een stukje persoonlijke aandacht cadeau; perfect voor
een verjaardag of voor moederdag.
MEER WETEN (OVER MIJ)?
06 5370 3728 • www.metdebby.nl
@MetDebby_jouw_kledingcoach

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

Wij helpen verder bij schulden,

werk Zwolle
zoeken enzuid
meedoen in Zwolle
Wijkkrant

“Maatjes lieten mij
welkom en weer
normaal voelen, dat
gun ik een ander
ook.”

ZET JE OOK
IN VOOR
NIEUWE
NEDERLANDERS
IN ZWOLLE!

Voor al uw
witgoed reparaties
Mahfuz (40)
Hulpvrager en nu
ParticipatieMaatje bij
Voor Elkaar Zwolle

Langstraat 7 - Wijhe
Telefoon 0570 - 52 38 99

Lees het verhaal van Mahfuz op

www.voorelkaarzwolle.nl/mahfuz

WWW.ELEKTROCENTRUM-WIJHE.NL

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 72: Anneke Dirksen, al 32 jaar lid van
muziekvereniging Nooit Gedacht.

Nog altijd blaast Anneke Dirksen haar partijtje mee
Eenentachtig jaar geleden werd Anneke
Dirksen geboren in Klundert, maar haar
jeugd bracht ze door in Amsterdam. Nu
woont ze al 54 jaar in Windesheim. Als
het aan haar ligt gaat ze er nooit meer
weg. Zo vergroeid is ze met het dorp en
de dorpsgemeenschap. Je leest wel eens
dat Westerlingen niet 'wortelen' in het
dorp waar ze zijn gaan wonen. Hoewel
het een grote overgang was voor Anneke,
voelde ze zich snel thuis in Windesheim.
"Mijn man kreeg werk bij de Harculocentrale en onze kinderen gingen hier
naar school." Zelf is ze het type dat
gemakkelijk contacten legt en aan haar
hoef je het meestal geen twee keer te
vragen als er een vrijwilligersklusje gedaan moet worden.
De vereniging die daar veel profijt van
heeft is Muziekvereniging Nooit Gedacht.
Begin dit jaar bestond de vereniging
honderd jaar. Anneke denkt met plezier
terug aan het jubileumfeest. "Onvergetelijk, ondanks de beperkingen." Ze laat het
borrelplankje zien dat gevuld met lekkernijen bij elk lid thuis werd bezorgd.
In het plankje is het vernieuwde logo van
de vereniging gebrand. Anneke: "Ontworpen door een graficus, lid van onze vereniging."

En zo gaat het vaak bij de Koninklijke
Nooit Gedacht. De één heeft connecties
hier, de ander daar; zo zijn er heel wat
acties uitgevoerd die geld opleverden voor
het jubileumfeest van de club. Anneke
noemt de pluk van appels en peren, het
inpakken en de verkoop van uien, de
verkoop van worst en plantjes en de jaarlijkse bazar. Zelf bracht ze pas nog folders
rond: "Dat was nuttig voor de vereniging
en voor mij, want zo was ik buiten én in
beweging."
LEREN OP JE 50e
Vóór Anneke zelf lid werd van de vereniging, zetten zij en haar man zich al in
voor Nooit Gedacht, omdat hun 8-jarige
zoon lid werd van de muziekvereniging.
Na twintig jaar betrokkenheid was er
iemand die haar vroeg: "Anneke, waarom
ga je zelf niet aan de muziek?" Een verrassende vraag, die ze serieus in overweging
nam. En wel zo serieus dat er een lidmaatschap uit voortvloeide, die nu al 32 jaar
duurt. Op de vraag of ze al noten kon lezen
of een instrument bespeelde, reageert ze
met: "Ik heb het op mijn vijftigste allemaal
nog moeten leren." Nu is ze één van de
hoornisten van Nooit Gedacht. Anneke
prijst dirigent Jan Maat, die nieuwe leden
opleidt: "Hij kan goed met het kleine grut

omgaan en geeft uitstekend les. De leden
kunnen bij hem de diploma's A, B, C en D
halen. Met het D-diploma heb je toegang
tot het conservatorium."
NIEUWE UNIFORMEN
Op donderdagavond zijn de 40 leden van
de fanfare van Nooit Gedacht (in gewone
tijden) in het dorpshuis te vinden voor hun
wekelijkse repetitie. Anneke gaat er elke
week met plezier naar toe. Net als haar
buurman, haar zoon en inmiddels ook
haar kleinzoon. Niet elk lid woont
in Windesheim: "We hebben ook leden

uit Zwolle-Zuid en andere omliggende
plaatsen. Sommige leden wonen nu verder
weg, maar woonden eerder wel in Windesheim." Nooit Gedacht repeteert voor
uitvoeringen en concoursen en voor een
feesteljk optreden in nieuwe uniformen
vanaf volgend jaar. Anneke kijkt er nu al
naar uit: "Dan gaan we ons jubileumfeest
alsnog groots vieren, we hebben er jaren
voor gespaard!"
TEKST INA HUISMAN
  FOTO NOOIT GEDACHT

• 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

Een nieuwe visgraatvloer?

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

Dubbel

Papaverweg 108, 8042 EK Zwolle (Westenholte) - 038 421 63 33 - www.antonekkerparket.nl

Driedubbel

Vierkant

5 0 ja a r m a a t w e r k in h o u t e n vlo e r e n
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RONDJE ZUID
Tsjechoslowaakse oorlogsvlieger Otto Smik
stortte neer in Gerenlanden
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.

De kinderspeelplaats op het heuveltje
in de hoek van het Park Gerenlanden
ligt er vredig bij. Iets verderop, aan de
overkant van het fietspad, staat woonboerderij Ludekenskamp 61/63. Een
mooi en rustig buurtje in het groen.
De buurtbewoners zijn zich er niet van
bewust dat hier in de Tweede Wereldoorlog een Spitfire van de Royal Air
Force is neergestort. Het gevechtsvliegtuig sloeg over de kop en vloog in brand.
Omwonenden kwamen direct in actie
om de uit zijn toestel geslingerde brandende piloot met een natte koeiendeken te redden. Tevergeefs, er zat geen
leven meer in het lichaam van de
22-jarige gevechtspiloot Otto Smik. Hij
was op slag dood.
Op donderdag 28 november 1944 ’s ochtends om tien over half tien stijgen twaalf
Spitfires op van het militair vliegveld
Grimbergen in het bevrijde België voor
een gewapende verkenningsvlucht over
het gebied Arnhem-Hengelo-Zwolle in
bezet Nederland. De lucht is dichtbewolkt.
Het is regenachtig weer. Rond elf uur
naderen ze Zwolle. Squadroncommandant Otto Smik geeft het bevel het spoorwegemplacement van Zwolle te bombarderen. Smik en zijn kompaan Henri
Taymans vallen als eersten aan en beginnen hun duikaanval naar beneden. Beiden
worden vrijwel onmiddellijk getroffen
door fel en doelgericht Duits afweergeschut.
De 16-jarige Zwolse scholier Berend Jan
Zomerdijk is in de tuin en ziet beide vlieg-

tuigen in zijn richting naar beneden
komen. Snel kruipt hij achter het kippenhok. Het ene vliegtuig komt loodrecht
naar beneden in de brede sloot langs de
spoorlijn Zwolle-Kampen ter hoogte van
de veemarkt (nu IJsselhallen) en het
andere aangeschoten toestel ‘verdwijnt
achter de boomtoppen richting Ittersum’,
een geel rookspoor achter zich latend. De
andere tien Spitfires laten hun bommen
vallen, klimmen snel omhoog om aan het
afweergeschut te ontkomen en keren in
formatie veilig terug naar hun thuisbasis
in België ‘met twee lege plekken’.
Boer J. van der Kolk in Ittersum ziet het
vliegtuig met een harde klap inslaan in het
weiland vlak achter de hooiberg van zijn
boerderij (nu woonboerderij Ludekenskamp 61/63). Duitse soldaten zijn snel ter
plaatse en vinden op het dode lichaam van
de piloot een identiteitskaart met de naam
Henri Taymans. Omdat het regent schuilen de Duitse soldaten, de toegesnelde
buurtbewoners en Van der Kolk in de
hooiberg. Van der Kolk hoort de Duitsers
de naam Taymans noemen. Toch vertrouwen de Duitse soldaten de identiteitskaart
niet, omdat de pasfoto op de identiteitskaart niet lijkt op de omgekomen oorlogsvlieger.
Ze laten de omgekomen piloot begraven
op Kranenburg als ‘Unbekannte Engländer’, nadat ze het dode lichaam eerst
enkele dagen hebben laten liggen. Inmiddels is ook scholier Berend Jan Zomerdijk
ter plaatse. Hij kan het ontzielde lichaam
van ‘een lange man met dik, krullend haar’

goed zien. Zomerdijk noteert het staartnummer van het gecrashte vliegtuig:
RR227. De familie Van der Kolk verzorgt
meer dan vijf jaar het graf van de in hun
weiland omgekomen ‘onbekende’ vlieger
in de veronderstelling dat dit het graf is
van Henri Taymans.
TWIJFEL OVER IDENTITEIT
Twee onderzoekteams deden direct na de
oorlog ter plekke onzorgvuldig onderzoek
en concludeerden dat de Belg Henri
Taymans in Ittersum was omgekomen.
Het stoffelijk overschot op Kranenburg
werd in 1951 opgegraven en met militaire
eer herbegraven op de begraafplaats van
Taymans geboorteplaats Evere in Brussel.
Taymans was getrouwd met Eileen Marjorie en samen met haar schoonouders
bezocht ze regelmatig het graf van haar
omgekomen man.
In 1961 is ze naar Ittersum gereisd om
de plek van het noodlot te bezoeken. Daar
kwam ze Berend Jan Zomerdijk tegen. Hij
vertelde over de vliegtuigcrash en ook dat
hij het dode lichaam van haar omgekomen
man had gezien: ‘een lange man met
dik krullend haar’. Dat bevreemdde de
weduwvrouw, want haar man Henri Taymans was maar 1.70 meter lang, met stijl
donker haar. Hij had beslist geen krullen.
Zomerdijk heeft ook het vliegtuig nummer
RR227 aan haar doorgegeven. Zomerdijk
kreeg van haar een foto van Taymans te
zien en was er heilig van overtuigd dat de
omgekomen vlieger in Ittersum, die hij in
het weiland had zien liggen, niet dezelfde
was als op de foto.
Er ontstond twijfel over de identiteit van
de omgekomen piloot. De inmiddels
hertrouwde weduwvrouw nam contact op
met de Royal Air Force; die bevestigde dat
in de Spitfire met staartnummer RR227
Otto Smik had gevlogen. Henri Taymans
vloog het vliegtuig met nummer RR229.
Het leek dat er een vergissing was begaan
en dat niet Henri Taymans, maar Otto
Smik in Ittersum was omgekomen. Lag
onder de grafsteen van Henri Taymans
in België wellicht Otto Smik? De enige
manier om hierover zekerheid te krijgen
was het opgraven van de brokstukken van
het vliegtuig onder de grond in de sloot
langs de spoorlijn Zwolle-Kampen. Dit
vliegtuig was na de oorlog niet geborgen
en hoogstwaarschijnlijk zaten de stoffelijke resten van de piloot nog in dit vliegtuigwrak. Als eerbetoon aan de gesneuvelde piloot was op deze plek gelijk na de
oorlog een wit kruis geplaatst.
MYSTERIE SPITFIRES OPGELOST
Het duurde lang voordat de autoriteiten
meewerkten aan de opgraving van het
twintig jaar eerder neergekomen vliegtuig

langs de spoorbaan, maar op 12 mei 1965
werden de brokstukken van de Spitfire
geborgen. Ze zaten zeven meter diep in de
grond. Het staartnummer was nog goed
leesbaar: RR229. Ook werd het stoffelijk
overschot van de piloot aangetroffen met
het zakboekje van Taymans, een portefeuille met persoonlijke papieren, een
rozenkrans en Belgische munten. Hierdoor kwam onomstotelijk vast te staan dat
Henri Taymans hier was neergekomen en
dat de omgekomen piloot in Ittersum dus
Otto Smik moest zijn.
Voor de familie van Taymans was de
berging een schokkende gebeurtenis. Ze
hadden vijftien jaar lang het graf in België
verzorgd. Nu bleek dat Smik daar begraven was. Dat Otto Smik een identiteitskaart van Henri Taymans op zak had, kon
achteraf worden verklaard. Smik kwam
oorspronkelijk uit Tsjecho-Slowakije, dat
door de Duitsers was bezet. Als Smik
eventueel in de handen van Duitsers
terecht zou komen, kon zijn familie daar
mogelijk last van ondervinden en daarom
droegen Tsjecho-Slowaakse RAF-piloten
uit voorzorg wel eens documenten bij zich
van vliegers uit niet-bezette gebieden.
Kennelijk had Henri Taymans zijn
identiteitskaart uitgeleend aan zijn
commandant Otto Smik.
VIER KEER BEGRAVEN
Het geborgen lichaam van Henri Taymans
werd 28 mei 1965 naar Brussel overgebracht en begraven op Evere. De grafsteen
van Henri Taymans die op het graf van
Otto Smik lag, werd overgezet naar het
nieuwe graf. De stoffelijke resten van Otto
Smik werden overgebracht naar de Canadese militaire begraafplaats in Adegem,
tussen Gent en Brugge. De Tsjechoslowaakse overheid informeerde de
tachtigjarige vader Rudolf Smik in
Bratislava over de identiteitsverwisseling
en de verplaatsing van het graf in België.
In Ittersum kwamen in 1977 de laatste
restanten van de Spitfire van Otto Smik
naar boven toen de grond voor de toekomstige nieuwbouwwijk Gerenlanden
bouwrijp werd gemaakt.

WIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid

www.wvzwollezuid.nl

30 JAAR ERVARING EN PASSIE

PAGINA 7 - APRIL 2021

OOK TROUWBLOEMWERK
Check ons nu op de nieuwe website:

eethuiszuid.nl

bloemen en planten gespecialiseerd in afscheidsbloemwerk
Sellekamp 14
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Alleen
PRESENTATIE
VAN
open
voor
afhalen
!
DE BACHBIJBEL

8014 DR Zwolle | 038 - 457 90 35 | www.swolschbloemenhuys.nl

op dinsdag 13 maart

Ee

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

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

ZALENCENTRUM

038 -www.goedhartboeken.nl
465 21 50

INFO

THEATER

Wijkkrant Website 85 x 95 mm.indd 1

GRAND CAFÉ
SNACKBAR

PROFESSIONEEL
IN GASTVRIJHEID

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

05-02-2021 13:05

meer dan
woorden

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

Het is weer aspergetijd
Liter aspergesoep € 6,95 (ook koolhydraatarm)
Asperge Quiche € 7,95 (ook koolhydraatarm)
Soep arrangement 1 > € 14,95
3/4 liter soep
Stokbrood met tapenade, zoute boter en kruidenboter
Soep arrangement 2 > € 19,95

06 331 058 63

Idem als (1) + 250 cl witte/rode wijn

bartssoepenzo@gmail.com

Soepstengels

WWW.BARTSSOEPENZO.NL

Soep arrangement 3 > € 24,95

U kunt ons ook vinden
op Instagram, Facebook
en Nextdoor

Begin negentiger jaren, na de val van het
communisme en de opsplitsing van
Tsjechië en Slowakije, werd het verhaal
van oorlogsvlieger Otto Smik in zijn
vaderland steeds bekender. Sindsdien
wordt hij als een ware volksheld vereerd.
Er verschenen meerdere artikelen over
hem in Slowaakse kranten. In Praag en
Bratislava, maar ook in Zwolle-Zuid,
is een straat naar hem vernoemd. In 2002
werd in Slowakije vliegveld Letisko Tri
Duby met groot militair ceremonieel
omgedoopt in Generaal-majoor Otto
Smik Vliegbasis. Op 12 september 1994
werd het stoffelijk overschot van Otto
Smik in België opgegraven en door de
Slowaakse luchtmacht overgevlogen naar
Slowakije, waar hij zijn laatste rustplaats
vond op begraafplaats Slavicie-Udolie in
Bratislava. Hij werd vier keer begraven;
eerst als ‘Unbekannte Engländer’, toen
onder de naam Henri Taymans en de laatste twee keer onder zijn eigen naam. Otto
Smik.

Idem als (2) + 750 cl witte/rode wijn
Ciabatta met huisgemaakte eiersalade

OPROEP

Het voortbestaan van Wijkkrant Zwolle-Zuid

GEZOCHT: REDACTIEVERSTERKING
Wijkkrant Zwolle-Zuid is al enige tijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Hieronder per beschikbare functie de belangrijkste informatie.
Meer info? Mail naar bvergeer@wvzwollezuid.nl.

REDACTEUR
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• Voorbereiden en leiden redactievergaderingen
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• Beloning: vrijwilligersvergoeding
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RIJWEL TWEEWIELERS
Fietsreparatie op locatie
Mobiele fietsreparatie
Tweedehands fietsen
& nieuwe fietsen

JWEL TWEEWIELERS
Fietsonderdelen &
accessoires

Robvan
van Rijn
Rijn
Rob
Fietsenmaker
Fietsenmaker

locatie

ratie

Piersonware
Piersonware 55
42927646
060642927646

sen

info@rijwel.nl
info@rijwel.nl
www.rijwel.nl
www.rijwel.nl

& accessoires

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 !

assortiment nieuwe en gebruikte
stadsfietsen, elektrische fietsen en

ONDERDELEN & ACCESSOIRES

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

Vertouwd onderhoud bij
Autovakmeester Dingerink

EEN PRAKTIJK MET RUIM
20 JAAR ERVARING IN DE
KINDERFYSIOTHERAPIE

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

Bezoek onze winkel met een ruim

NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN

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

autovakmeesterdingerink

DINGERINK

J

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

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

- Tenten - Statafels - Glaswerk - Stoelen -

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

Stien Eelsinghstraat 4, 8017 HX Zwolle
T 038-465 09 89 | E info@gerlinda.eu

WWW.GERLINDA.EU

PARTYVERHUURZWOLLE.NL

PARTYVERHUURZWOLLE.NL
PARTYVERHUURZWOLLE.NL

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

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

Gouverneurlaan
1
Gouverneurlaan
1
8016 BK Zwolle-Zuid
8016 BK Zwolle-Zuid
Telefoon 06
- 45 3606
22 -44
Telefoon
45 36 22 44
www.truusalon.nl
www.truusalon.nl

www.wvzwollezuid.nl
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Even voorstellen: nieuwe buurtwerker Diede Bongertman
Wellicht heb je d’r al gezien: Diede
Bongertman, de nieuwe buurtwerker
Zwolle-Zuid, scheurend door de wijk op
haar fiets - met een vrolijke bos krullen
wapperend achter haar aan. Sinds het
begin van dit jaar vervult ze de functie
namens Travers Welzijn en is ze voor
iedere wijkbewoner aanspreekbaar. Maar
waarvoor eigenlijk?
Zelf noemt ze zich vooral een verbinder.
Als je benieuwd bent naar iets, iets kwijt
wilt, een hulpvraag hebt of een idee; Diede
is daar. “Ik wil vooral een bijdrage leveren
aan de wijk door een fijne, gezellige en
positieve vraagbaak te zijn. Een soort katalysator die, ook door creatief te zijn, de
behoeften van de wijkbewoners in kaart
brengt en samen aan de slag gaat.”
De nadrukkelijke inzet van creativiteit
maakt haar, naar eigen zeggen, een ietwat
vreemde eend in de bijt in de wereld van
het sociaal werk. “In 2018 studeerde ik af
aan de kunstacademie (ArtEZ in Zwolle,
red.) als grafisch ontwerper in de richting
‘social design’. Tijdens mijn afstudeerjaar
liep ik stage in Amsterdam Nieuw-West en
organiseerde ik sociaal-culturele projecten
samen met wijkbewoners. Daar leerde ik
dat creativiteit de sleutel kan zijn voor
verbinding en verandering in de wijk. Het
helpt moeilijke vraagstukken een beetje
leuker en begrijpelijker te maken”, vertelt
Diede. Ze vervolgt: “Creativiteit is meer
dan bijvoorbeeld goed kunnen tekenen.

Het kan óók een manier van denken zijn.”
NETWERK IN ZWOLLE
Na haar studie werkte ze bij de gemeente
Zwolle aan een project over armoede en
daarna als jongerencoach bij Impacter
Zwolle. Dat ging goed. “Ik was bezig mét de
jongeren; ik had niet ‘over’ ze.” In de twee
jaar daar leerde ze de sociale kaart en bijbehorend netwerk van de stad goed kennen.
En de kennis die ze opdeed gebruikt ze
sinds 1 januari om zich als buurtwerker
Zwolle-Zuid in te zetten ‘voor een betere
wereld’. “…en dat is eigenlijk net zo idealistisch als het klinkt.” Ze lacht. “Ik leerde dat
ik een soort positieve katalysator kan zijn.
Vooral met creativiteit hoop ik de wisselwerking tussen de wijk en de mensen met
een behoefte of idee te kunnen aanzwengelen.”
Behoor je zelf tot die groep, dan spoort ze je
dus vooral aan om haar – wanneer dan ook
- aan te spreken. “Daar ben ik voor.
Schroom vooral niet, hoor”, geeft ze mee.
“Soms kan ik druk of heel gestrest overkomen, maar ik heb gewoon veel energie.
Misschien komt het gewoon doordat ik...
tja; altijd best wel hard fiets! Maar ik maak
dus graag tijd voor een bak koffie, een ommetje of een goed gesprek.”
Diede is bereikbaar per mail via
d.bongertman@travers.nl.
TEKST BART VERGEER
  FOTO TRAVERS WELZIJN

GEZICHT ACHTER DE ADVERTEERDER
De Huppe, meer dan alleen een landwinkel
Voor wie in de IJsselzone fietst of wandelt
is het niet te missen: boerderij De Huppe
aan de Kleine Veerweg. In de Landwinkel
vinden zelfgemaakte kazen, brood en
ambachtelijke streek- en boerderijproducten de weg naar de milieubewuste
consument. In de bloemenpluktuin kun
je in de zomer je eigen boeket samenstellen, er is een groentetuin, een silo waar
bezoekers iets kunnen eten en drinken en
een houtwerkplaats waar houten producten op bestelling worden gemaakt. Dit
allemaal in combinatie met een leerwerkbedrijf. Al met al is er veel meer bedrijvigheid dan zo vanaf de weg te zien is.
“Ik heb een hbo-opleiding op het gebied
van sociaal werk. Ik kom van oorsprong uit
de jeugdzorg. Daar heb ik in jongerencentra gewerkt. Maar ik wilde eigenlijk
altijd al graag een zelfstandige baan en als
het zou kunnen een eigen winkel.”
DROOM
Wilma van Vilsteren heeft uiteindelijk haar
droom waargemaakt. Ze vertelt: “Eerst heb
ik nog zo’n tien jaar bij een bank gewerkt op
de verzekeringsafdeling. Daar heb ik alle
benodigde diploma´s behaald op dat
gebied. Ik had een eigen assurantiebedrijf
kunnen beginnen. Maar het liep anders.
Alfons, toen mijn vriend en nu mijn man,
die de Hogere Landbouwschool heeft
gedaan, werkte in het zuiden van het land
bij een mengvoederbedrijf en ik ging hem
achterna. Ik heb daar bij een dochtermaatschappij van de bank een baan gekregen,
maar in 1998 zijn we hier toch begonnen
met een kaasmakerij en landwinkel.
“We maken tweemaal per week kaas van de
melk van de koeien van mijn zwager,

Alfons’ broer, die ook een eigen veehouderij heeft. De koeien worden biologisch gevoerd en lopen in het buitengebied van
Zwolle. Het vlees in de winkel komt daar
ook vandaan. Daarnaast verbouwen wij
zelf aardappelen. Wij verkopen ambachtelijke streekproducten, boerendelicatessen
of een origineel cadeaupakket. We wonen
sinds 2013 hier in mijn ouderlijk huis,
nadat we hier eerst een aantal jaren in een
caravan, en later in een eengezinswoning
hebben gewoond met onze drie kinderen.”
Dat Wilma en haar man behalve de winkel
ook nog een zorgboerderij runnen is geen
toeval. Alfons met zijn agrarische achtergrond en Wilma met de hare, bieden aan
mensen van zeven tot zeventig jaar met
een lichte handicap of een achterstand tot
de arbeidsmarkt een werkplek waar ze arbeidsritme kunnen opbouwen. Zodoende
is De Huppe een kleinschalig, zelfstandig
en agrarisch leerwerkbedrijf geworden.
“We willen voorkomen dat ze thuis moeten
blijven zitten. Ik heb twintig mensen op de
loonlijst staan, voor het grootste deel voor
begeleiding van de mensen. De begeleiders
hebben verschillende achtergronden. Agrarisch of op het gebied van timmeren, en
ze zijn allemaal bevoegd hulpverlener.”
In de verschillende ruimtes, maar ook in de
buitenlucht, wordt volop gewerkt. Overal
staan aanwijzingen voor het houden van
1,5 meter afstand. Wilma: “Door het
gebruiken van de verschillende ruimtes
kunnen wij dat gemakkelijk in stand
houden en als je het dan nog zou vergeten:
er ligt een grote mat waar duidelijk staat
dat anderhalve meter afstand de norm is bij
De Huppe.”

DE HUPPE | KLEINE VEERWEG 9, 8017BP ZWOLLE | T (038) 460 27 98
E INFO@DEHUPPE.NL | I WWW.DEHUPPE.NL
Ik zie twee jongens met veel plezier eieren
verpakken (‘van onze eigen kippen, hoor’)
en in de houtwerkplaats staan behalve
zelfgemaakte kaasplankjes en onderzetters
ook kasten en zelfs kinderbedjes. “We
werken op bestelling. In een showroom
staan kant-en-klare producten te wachten
op de verkoop”, aldus Wilma van Vilsteren.
De Huppe (de naam verwijst naar de hop,
een vogel die vroeger veel in deze omgeving
voorkwam) is onderdeel van De Zwolse
Stadslanderijen, een coöperatie van biologische boeren in de stadsrand van Zwolle
die hun producten rechtstreeks aan de
consument verkopen.

Door de lokale aankopen krijgen de boeren
een nette prijs voor de voedselproductie in
‘onze achtertuin’. Met deze manier van
werken zorgen zij weer voor herstel van
bodem, natuur en landschap rondom
Zwolle. Zo eet je lokaal en maak je tegelijk
je stad mooier. En wie wil dat nu niet?
OPENINGSTIJDEN LANDWINKEL
Maandag tot en met zaterdag van 9.30 uur
tot 17.00 uur. Zondag: gesloten.
TEKST ARIE DONDERS
  FOTO DE HUPPE
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Een kleine boom in uw tuin:
een goed idee?
Een mooie groene tuin: dat wil iedereen. Je kunt er het hele jaar door van
genieten. Nú, in het voorjaar, krijg je plannen en zin om ermee aan de slag
te gaan. Alleen wat voor boom past er eigenlijk in een kleine tuin?
Op de website van Zwolle Groenstad kunt u onder ‘Publicaties en Nieuwsbrieven’ een link openen met een overzicht van geschikte bomen.

Zwolle-Zuid

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

En, het is geen nieuws: door een boom(pje) te planten
draagt ook u een beetje bij aan het terugdringen van de
CO2-uitstoot. Alle bomen bij elkaar in onze kleine vooren achtertuinen leveren samen een grote bijdrage.
Natuurlijk hebben ook kleine bomen in warme zomers
een verkoelende werking en kunnen ze in natte winters
wateroverlast beperken. Ook kleine bomen verbeteren de
luchtkwaliteit in hooikoortsseizoenen en zijn het hele jaar
door geluiddempend. Tot slot hebben bomen in verhouding tot planten weinig onderhoud nodig, maar dragen ze
wel veel bij aan een groene woonomgeving.
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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?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.

Op Orde Zwolle

Expert Witgoed
Expert Witgoed

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)

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

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:

Expert Witgoed

Binnen Op Orde Zwolle werken we samen met vier
organisaties: de Sociaal Raadslieden (van Stichting De
Kern), WijZ Thuisadministratie (van WijZ Welzijn),
Humanitas Thuisadministratie en Schuldhulpmaatje (van
Stichting Voor Elkaar Zwolle). Een mix van beroepskrachten en vrijwilligers bieden hulp op maat bij allerlei
soort 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).

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

GEZOCHT REDACTEUR
WIJKKRANT ZWOLLE-ZUID

Wijkkrant Zwolle-Zuid is al enige tijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Hieronder per beschikbare functie de belangrijkste informatie.
Meer info? Mail naar bvergeer@wvzwollezuid.nl.

REDACTEUR Deelname redactievergaderingen • Ideeën bedenken • Verhalen schrijven

HOOFD-/EINDREDACTEUR Voorbereiden en leiden redactievergaderingen • Verantwoordelijkheid
voor juistheid van voldoende gepubliceerde verhalen • Teksten redigeren • Contact met

wijkenvereniging, advertentieacquisitie en redactie onderhouden • Redactiemailbox bijhouden

Klinkha mer

WINKELCENTRUM ZWOLLE-ZUID

n i e u w PASFOTO’S
KLAAR TERWIJL
U WACHT

Van der Capellenstraat 145b
T (038) 7370142

delifrancekwalitariazwolle
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Ondernemersclub Marslanden wil toekomstbestendig
grootste bedrijventerrein van Overijssel
Ten oosten van Zwolle-Zuid ligt het
grootste bedrijventerrein van Overijssel. “We noemen het geen industrieterrein maar een bedrijventerrein,
omdat er nauwelijks industriële activiteiten plaatsvinden”, aldus Richard
Marissen, de onlangs aangetreden
bestuurssecretaris van Ondernemersclub Marslanden (OCM). “Hier geen
hoge fabrieksschoorstenen met milieubelastende uitstoot.” In totaal zijn er
ongeveer 700 bedrijven gevestigd op
Marslanden en biedt het aan duizenden
mensen werk. Een grote banenmotor
van Zwolle op 265 hectare.
Marslanden ligt ingeklemd tussen de

spoorlijn naar het noorden, de N35, de
spoorlijn naar Twente en de Sekdoornse
Plas in het zuiden. Alleen aan de Marsweg
ten noorden van de spoortunnel ligt nog
een stukje bedrijventerrein met bedrijven
als TT Motoren, Rijschool Van Buuren,
Blankert Shortlease en Enexis. Dat is het
oudste deel van het bedrijventerrein. Na
het ontstaan aldaar heeft het zich de afgelopen vijftig jaar sprongsgewijs over het
spoor uitgebreid naar het zuiden. Volgens
de gemeente is het nu ‘tjokvol’.
Het oudste deel heeft inmiddels een revitaliseringsslag gemaakt: verouderde bedrijfsgebouwen zijn weer helemaal bij de tijd
gebracht. De OCM werkt aan een toekomst-

bestendig en duurzaam bedrijventerrein.
Hoewel het niet eenvoudig is de neuzen
van alle bedrijven dezelfde kant op te
krijgen, wordt er wel samengewerkt op het
gebied van bedrijfsbeveiliging, bewegwijzering, parkeergelegenheid, de uitstraling en groenvoorziening, gezamenlijke
energie-inkoop en bushaltes voor het
personeel.

belangen en wensen hebben. De distributiecentra van Albert Heijn en Post NL zijn
de grootste, maar ook veel kleine bedrijven ‘met beneden een hal of werkplaats en
boven een kantoortje al dan niet in een
bedrijfsverzamelgebouw’. Soms zijn bedrijven eigenaar van het pand en soms
huren ze een bedrijfspand. De grond is
eigen bezit of in handen van beleggers.

Marslanden heeft het Keurmerk Veilig
Ondernemen Bedrijventerreinen, op basis
waarvan nauw wordt samengewerkt met
politie, brandweer en gemeente voor een
schoon, heel en veilig bedrijventerrein.
Er is een grote verscheidenheid aan grote
en kleine bedrijven die vaak verschillende

Hoewel de OCM ruim 200 leden telt,
probeert ze alle bedrijven te vertegenwoordigen. “We zoeken met name naar de
collectieve belangen“, zegt Marissen. De
verschillende ondernemers vinden het leuk
bij elkaar om de deur te kijken en daarom
zijn de bedrijfsbezoeken die OCM organiseert erg in trek; “ook al hebben ze
bedrijfsmatig dikwijls nauwelijks met
elkaar te maken.” Een garage is toch heel
wat anders dan een banketbakkerij of
magazijn van een landelijke drogisterij.
Een bouwbedrijf en reisorganisatie voor
verre reizen zijn nogal verschillend, evenals bijvoorbeeld een verhuisbedrijf of
autowasstraat.
Richard Marissen vindt het opmerkelijk
dat er vorig jaar duizenden zonnepanelen
zijn neergelegd op de Sekdoornse Plas,
terwijl nog geen vijf procent van de veelal
platte daken van de bedrijfsgebouwen op
Marslanden is bedekt met zonnepanelen.
“Het zal niet eenvoudig zijn al die ondernemers op dezelfde noemer te krijgen,
maar met enkele kartrekkers van grote
bedrijven zouden er toch mogelijkheden
moeten zijn.” Volgens Marissen voelen
individuele ondernemers zich maatschappelijk betrokken, maar hebben ze een
organisatie als OCM nodig die dit voor
hen regelt. “Ondernemers hebben een
hekel aan vergaderen.”
TEKST
  FOTO

HENNIE VRIELINK
GEMEENTE ZWOLLE, 2007

Iets gezien wat aan onderhoud toe is? Bel de gemeente!
‘Een goede toegankelijkheid (van de
openbare ruimte, red.) betekent ook
dat de openbare ruimte voldoende
schoon, heel en veilig is en blijft. De
wijkbeheerders hebben hierin een
belangrijke rol’, schrijft de gemeente
Zwolle op haar site. Zie je dus iets wat
onderhoud vergt of kapot is? Neem dan
vooral contact op met de gemeente.
Zij vermeldt namelijk ook dat ‘wanneer
kleine gebreken geconstateerd worden, de

wijkbeheerders deze snel kunnen laten
aanpassen’. Zo ondervond medewijkbe-woner Herman Beltman dat onlangs
ook.
De relingen van de bruggen die de
Commissaris-laan verbinden met de Van
Nispensingel en De van der Schuerenmarke konden namelijk wel een likje verf
gebruiken. Rond half januari berichtte hij
daarom de gemeente.
Daarop kwam hij vrijwel gelijk in contact
met de heer Van Aalst. “Die had er wel
een potje voor over”, vertelt Beltman.
Even later, eind maart, begonnen de
werkzaamheden. Op het moment van
schrijven zijn delen van de relingen voorbewerkt. Binnenkort krijgt het geheel een
nieuw oranje jasje. Beltman: “Ik vind dat
ze dat heel netjes opgepakt hebben.”
Ziet u zelf iets wat wel een onderhoudsbeurt of reparatie kan gebruiken? Neem
dan dus contact op met een wijkbeheerder - dan zou het zomaar kunnen dat
er snel iets aan gedaan wordt. De contactgegevens van de wijkbeheerders zijn
te vinden via https://toegankelijkestad.
zwolle.nl/aan-het-werk/beheer-en-onderhoud.
TEKST EN FOTO

BART VERGEER
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Tom Waterreus (1943) overleed in februari van dit jaar,
maar zijn kunstwerken leven voort in de Sint Jozefkerk in
Zwolle-Zuid
In de periode tot halverwege de
jaren negentig kwam het grootste
gedeelte van Zwolle-Zuid tot stand.
De
rooms-katholieke
bewoners
vielen onder de parochie St. Jozef, met
de kerk in Assendorp. Door de forse
stadsuitbreidingen lag de kerk niet
meer in het centrum van de parochie.
Daarom werd vanaf 1979 gestart met
vieringen op locaties in Zuid zelf. Eerst
in wijkgebouw Gerenlanden en vanaf
1984 in de Adventskerk. Ondertussen
bezon het parochiebestuur zich op
een nieuwe locatie. In 1996 werd de
Jozefkerk aan de Ministerlaan door
kardinaal Simonis ingewijd. De kerk in
Assendorp werd in 1995 gesloten.
Heel veel kunstschatten uit de oude kerk
zijn meeverhuisd naar de nieuwe kerk,
waaronder de glas-in-lood ramen. Het
Mariabeeld bleef eerst achter in de oude
Jozefkerk. Het kreeg een plaatsje in de
voormalige doopkapel met er omheen een
gesmeed hekwerk. Dat werd uit dankbaarheid geschonken door de parochianen
in Assendorp, omdat hun kerk in de
Tweede Wereldoorlog gespaard was
gebleven. Zo kon daar nog regelmatig een
kaarsje worden opgestoken. Inmiddels
heeft dit beeld met het hekwerk ook een
plaatsje gevonden in de kerk in Zuid.
Vanuit de Adventskerk werden het
Maria-icoon en het crucifix verhuisd naar
de nieuwe Jozefkerk, maar het ontbreken
van een Mariabeeld bleek toch een groot
gemis te zijn voor de parochianen.
Het parochiebestuur en de parochievergadering zijn daarom op zoek gegaan
naar een Mariabeeld. Er werd contact
gelegd met beeldhouwer Tom Waterreus.
De parochianen waren bekend met zijn
werk, want het crucifix dat hij had
gemaakt hing inmiddels op een prominente plek in de kerkzaal. Ook was zijn
Madonna met Kind in 1996 boven de
toegangsdeur van de Peperbus geplaatst.
Bij het eerste contact bleek dat Tom al
bezig was met het maken van een
Mariabeeld. Hij had van iemand een
vruchtbaarheidsbeeld uit Afrika gekregen, dat een zwangere Madonna voorstel-

de. Van de buik van die Madonna heeft
hij het kindje Jezus gevormd. Het vruchtbaarheidsbeeld had geen armen en benen.
Waterreus heeft die toegevoegd, gemaakt
van een andere houtsoort en in een andere
stijl. Uiteindelijk is het een zittende Maria
geworden, die Jezus op haar schoot houdt.
Het beeld is op een sokkel in de kerkzaal
geplaatst.
Parochianen moesten er eerst erg aan
wennen, omdat het geen traditioneel
Mariabeeld is. Bij de onthulling en inwijding vertelde Waterreus over de oorsprong en het ontstaan van het beeld.
Daardoor kwam er steeds meer begrip en
waardering. Mensen die het verhaal niet
kennen, vragen nog geregeld naar de
achtergrond van dit unieke beeld.
De gelovige Waterreus gaf destijds aan
dat de vraag van de Jozefkerk naar een
Mariabeeld op precies het juiste moment
kwam en perfect aansloot op het werk
waar hij op dat moment mee bezig was.
Hij zei: "Ik ervaar het als mijn opdracht
om beelden te maken waarin het geloof
wonen kan." In een overzichtstentoonstelling van het werk van Tom Waterreus in
het Stedelijk Museum (2012) kreeg dit
Mariabeeld een prominente plek.
TEKST
FOTO

COR OTTE EN INA HUISMAN
 HENK VALKENIER

Sushi, spareribs en snackzekerheid
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.
Wat eten we vanavond? Meestal
borrelt er een aardappel-, pasta- of
rijstgerecht op, maar bij een viermoment - of echt- geen-zin-om-te-koken
- is het toch prettig dat de gastronomische afhaalkeuken in Zuid goed geëquipeerd is. Want waar mijn ouders
twee keer per jaar Chinees afhaalden,
kunnen we ons nu in eigen wijk laven

aan de poké bowl of de vegan Pink
Carrot Burger.
Oké; die laatste twee ken ik alleen van
horen en zeggen, maar mijn kinderen
lusten er wel pap van. Gesterkt door
de weerzin tegen de burgerlijke aardappel, staan ze hongerig tegenover
nieuwe smaken en bestellen ze naar
hartenlust innovatieve tapas. En wel
zo praktisch, ze reizen regelmatig per
trein; ter hoogte van de entree op
Hanzeland krijg je de smaak wel te
pakken.

Ach ja, wat de boer niet kent, dat eet
‘ie niet. Hoewel ik me in mijn studententijd in de binnenstad nog wel eens
laafde aan Surinaamse roti en Thaise
curry. Maar omdat het aanbod de
vraag opschept, zijn die in onze wijk
uit beeld geraakt. Dus houd ik het de
laatste jaren vooral bij de behapbare
kapsalons van Lezzet, spareribs van
Santa Maria en pizza’s van Domino’s.
Sushi is een dingetje. De Tempura
Maki is een toppertje, maar laten we
het bezorgen door een toko aan de Assendorperstraat of halen we het op bij

Zuidkristalliseren

China Palace? Vanwege mijn weigering om Thuisbezorgd te voeden, hebben we gelukkig plan B, dichterbij
huis: de babi pangang van Ni-Hao en
patat en snacks van cafetaria Eethuis
Zuid. Voor nog geen twintig euro, ouderwets volle bak. Hmmm.
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Wat doet ZZUIT eigenlijk?
Echt nieuws is er nog niet te melden, maar achter de schermen werkt ZZUit aan het najaarsprogramma. Artiesten en
schrijvers staan te popelen om - zodra dat kan – weer op te
treden in het wijktheater van Zwolle-Zuid.
Voor wie ZZUit nog niet kent: in wijkcentrum/grandcafé
SIO worden een à twee keer per maand culturele avonden
georganiseerd met een divers programma: theater, cabaret,
schrijvers, infotainment en muziek, van licht-klassiek tot
pop. Soms kan er gedanst worden, bijvoorbeeld op swingende nummers uit de jaren 60 en 70. Die avonden voorzien duidelijk in een behoefte. Ook voor kinderen is er een aanbod,
zoals jeugdtheater of een Sinterklaasfilm.
ZZUit streeft naar een kwalitatief goed programma in een
gezellige sfeer, tegen een niet al te hoge prijs. De samenwerking met de Zwolse theaters is goed, en zij nemen het
ZZUit-aanbod op in hun programma-overzicht. En verder is
het streven ook om Zwols talent de gelegenheid te geven om
zich te laten zien. De organisatie wordt draaiende gehouden
door vrijwilligers, met weinig tot geen subsidie (daarom kan
het niet uit om artiesten te boeken voor een klein publiek).

Niks leuks om aan te trekken?

Maar zodra de deuren echt weer open mogen gaat ZZUit
weer van start! Houdt u onze website in de gaten: www.zzuit.
nl Of, makkelijker nog, meldt u daar aan voor de nieuwsbrief
van ZZUit, dan krijgt u automatisch bericht.

Maak't zelf!

Kleine Veerweg 9
8017 BP Zwolle
038 460 27 98

www.naaischoolhermien.nl

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

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

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

Naaldboetiek.nl

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

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

Zwolle

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-

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

ven. www.zwolle.nl/mijnwijk

www.wvzwollezuid.nl
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DE WERELD VAN DE WOENSDAGMARKT
Ook de familie Pham staat er al 35 (!) jaar

Toen de familie Pham vijfendertig jaar
geleden in Zwolle-Zuid begon met de
verkoop van Vietnamese loempia’s was
dat niet gelijk een succes. Volgens Linh
Pham haalden vele mensen er toen hun
neus voor op: “Wat een boer niet
kent...” Nu is het voor velen een lekkernij. De familie Pham maakt de honderden loempia’s zelf in hun bedrijfskeuken in Heino. De loempia’s zijn gevuld
met groente, prei, wortel, aardappel,
taugé, ui en vlees en worden gefrituurd
in zonnebloemolie. Linh Pham verkoopt in Zwolle-Zuid niet alleen Vietnamese loempia’s, maar ook baopao,
kiploempia’s, pasteitjes, ondee ondee
(gevulde sesambollen) en gebakken
banaan. Uiteraard met de bekende
rode saus.
De ouders van Linh zijn met hun kinderen
na de Vietnamoorlog gevlucht. Het gezin
was niet meer veilig in Vietnam. Haar
vader had tegen de Vietcong gevochten.
Bootvluchtelinge Linh was toen pas vier
jaar: “Ik kan me daar niks meer van herinneren.” Haar jongste broertje was drie
weken oud toen ze in de gammele boot
stapten. Ze hadden het bijna niet overleefd; sommige anderen sloegen overboord. “Mijn ouders praten daar niet
graag over.”

eerst niet breed en haar moeder vond het
verschrikkelijk dat ze haar kinderen geen
vers fruit kon meegeven naar school.
“Daar was geen geld voor.”

Het hele gezin Pham heeft het overleefd
en woonde enkele jaren in Indonesië.
Daarna verhuisde het naar Nederland.
Eerst in een opvangcentrum in Apeldoorn
en vervolgens naar Heino. Linh: “Een lief
dorp in Overijssel. We zijn heel goed
opgevangen en als buitenlanders waren
we iets bijzonders in dit dorp. Ik kan me
nog herinneren dat alle kinderen met ons
wilden spelen.” Haar ouders hadden het

“Er moesten zes monden worden gevoed
en mijn ouders zijn gelijk aan het werk
gegaan. Vietnamese loempia’s maken en
verkopen op de markt.” Zoals vele
Vietnamese families is de familie Pham
een ondernemende familie die de handen
flink uit de mouwen steekt. Kinderen en
kleinkinderen helpen mee in het familiebedrijf. Inmiddels hebben ze drie kramen
en staan ze op verschillende markten in

Overijssel. “Op de zaterdagen staan we op
de markten in Raalte, Wierden en
Hengelo.” Ook de veertienjarige dochter
van Linh werkt mee. “We zijn niet vies
van hard werken en dat willen we onze
kinderen ook meegeven.”
Vietnamese ouders willen het beste voor
hun kinderen. Ze vinden scholing belangrijk. Vele Vietnamese kinderen die in
Nederland zijn geboren volgen universitaire studies. De oudste broer van Linh is
tandtechnicus en heeft een eigen bedrijf,
maar is ooit als loempia-verkoper begonnen. Een zwager van haar heeft een wit-

Hondenpoep: wat doen we eraan?
De gemeente krijgt veel meldingen van
overlast van hondenpoep. Ook uit het
tweejaarlijkse
Buurt-voor-Buurt
Onderzoek blijkt dat hondenpoep een
van de grootste ergernissen is van
bewoners. We vragen wijkbeheerder
Jeanette Santing wat de gemeente
daaraan gaat doen.
“Wij zijn een hond-vriendelijke gemeente. We heffen al jaren geen hondenbelasting meer, hebben een groot aantal hondenlosloopterreinen en speelweides verspreid over de stad; en op een paar plekken in de wijk staan hondenhaltes met
poepzakjes en een afvalbak. Waar dit
allemaal te vinden is, staat op een speciale Hondenkaart. Op de kaart kun je ook
vinden waar een opruimplicht is en waar
je de hondenpoep mag laten liggen.”
Moet de gemeente niet meer
gaan handhaven?
“Ik wil geen illusies wekken, want dit is
een probleem dat heel moeilijk te handhaven is. Om een hondenbaas te kunnen
bekeuren, moeten we de hond op heterdaad betrappen. Je snapt wel als een van
onze boa’s in de buurt is, houden de meeste hondenbezitters zich aan de regels.”

Dan heeft een verbod toch geen zin?
“Dan zouden we meer regels moeten
afschaffen. Denk aan de autogordel
en bellen op de fiets. Dat is gewoon
gevaarlijk en daarom gelden deze regels
ook al zijn die moeilijk te handhaven.
Een verbod is een van de manieren om
het gedrag van mensen te veranderen.
Want daar gaat het hier om: gedrag.
Hondenpoep is vies, het stinkt, geeft
rommel en is ergerlijk. Dat zijn toch
goede redenen om het te verbieden, net
als dat je geen afval op straat gooit? Het
is niet zelden dat een bewoner klaagt
nadat hun kind onder de hondenpoep is
thuis gekomen. Dat gebeurt helaas ook
op speelplekken, terwijl die verboden
zijn voor honden.”
Meer boa’s op straat?
“Wist je dat onze afdeling handhaving
het meest druk is met bijtincidenten?
Binnen de bebouwde kom en in een aantal natuurgebieden geldt een aanlijnplicht. Dat is om ongewenst contact met
honden te voorkomen, het voorkomen
van bijten van mensen en andere honden,
en om wild te beschermen waar een hond
nogal graag op afrent met alle nare
gevolgen van dien.”

Hoe zit dat dan met
de losloopterreinen?
“Dat is een plek waar de hond niet aangelijnd hoeft te zijn, net als buiten de
bebouwde kom. Maar ook daar moet de
hondenbaas de hond onder controle houden, zodat het ook daar veilig blijft voor
andere honden en hun bazen. Bovendien
ligt een aantal losloopterreinen in gebieden waar passsanten zonder overlast van
een hond doorheen moeten kunnen
gaan.”
Maar is er dan helemaal niets te
doen aan de overlast van honden?
“Laat ik voorop stellen dat de meeste
hondenliefhebbers zich aan de regels
houden en netjes de poep opruimen en
hun hond aanlijnen. Wat we doen naast
hondenvoorzieningen realiseren, is via
allerlei kanalen iedereen op de regels te
wijzen. Wat goed helpt is dat bewoners
elkaar aanspreken. Dat is niet altijd
gemakkelijk, maar als je de overtreder op
een vriendelijke manier benadert, bereik
je meer dan te wachten tot een boa in de
buurt is.
We hebben wat tips op onze website
staan of kijk op www.zwolle.nl/honden.

goedreparatiebedrijf. Echte ondernemers.
De ouders van Linh leven nog en wonen
in Heino. Het familiebedrijf is succesvol
en hoewel op hun kraam in Zwolle “Pham
Vietnamese specialiteiten” staat, is de
bedrijfsnaam onlangs gewijzigd. Het
bedrijf van de familie Pham heet nu ‘T en
D products’. De letters zijn afgeleid van
de voornamen van moeder Tin en vader
Dinh. Een eerbetoon van de kinderen
Pham aan hun ouders, die ooit een heel
nieuw bestaan met hun jonge kinderen
moesten opbouwen in Nederland.
TEKST EN FOTO

HENNIE VRIELINK

HONDENREGELS
•	
Aanlijnplicht: binnen de bebouwde
kom en buiten de hondenlosloopterreinen. Uitzonderingen zijn de recreatieplassen tussen 1 oktober en 1 april.
•	
Opruimplicht: binnen de bebouwde
kom. Uitzonderingen zijn: hondenlosloopterreinen en groenstroken met
hoog gras en bosjes.
•	Verboden gebieden: kinderspeelplaatsen, zoals speelweides, trapveldjes en
zandbakken; voetgangerszones in de
binnenstad en in de winkelcentra
behalve voor bewoners van deze
gebieden en voor de eigenaar van een
hond met een (blinden) geleide taak of
een opsporingstaak. Tussen 1 april en
1 oktober de recreatieplassen: Milligerplas, Agnietenplas, Wijthmenerplas.
Op MijnWijk staan bewonersinitiatieven voor nieuwe hondenspeelvelden
“Klopt. Die proberen we nu te bundelen.
We kunnen ze niet allemaal realiseren,
maar door bewoners samen te brengen,
kunnen zij gezamenlijk bepalen welke
plek het meest geschikt is voor een
hondenspeelveld. Als meer hondenbezitters daarover mee willen denken, dan
raad ik ze aan op MijnWijk, het platform
voor bewonersinitiatieven te kijken.”
www.zwolle.nl/mijnwijk
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Koggelaan wordt Koggepark (en jij kunt meedenken)

Een deel van de stenen van Hanzeland
wordt vervangen door groen. Ondanks
deelde de gemeente Zwolle een eerste
impressie van hoe het er daar straks uit
zal zien. De eerste inspraakavond voor
Zwollenaren die graag mee willen denken of vragen hebben, is inmiddels achter de rug. Echter, zodra de fietsstraat die
er komt te liggen voor het eerst ontworpen is, wordt meedenken wéér mogelijk.

Sam Rademaker, woordvoerder van de
gemeente Zwolle, geeft aan dat tijdens de
eerste inspraakavond (over de ideeën in de
conceptvisie) vrijwel elke aanwezige
enthousiast was over het vergroenen van de
omgeving: “We hebben onder andere tips
ontvangen over de groene inrichting (zoals
beplanting en verbinden van het Koggepark
met de rest van het groen in de wijk)
en over de toegankelijkheid voor minder -

validen. Ook waren er vragen over het
autoluw maken van het gebied.”
Hij vervolgt: “Daarnaast was er aandacht
voor het water (verbeteren doorstroming,
toevoegen van planten en de kleur en doorzichtigheid van het water). De opmerkingen van de bewoners worden meegenomen in de uitwerking van de visie.
De aangepaste visie gaat nog één keer naar

de bewoners. Daarna leggen we hem in de
loop van het voorjaar aan de gemeenteraad
voor. Als de gemeenteraad instemt met
de visie dan kunnen we starten met het
ontwerp van de fietsstraat. Ook hiervoor
nodigen we bewoners uit om mee te
denken en mee te doen.”
MEER WETEN?

  WWW.ZWOLLE.NL

Terugblik op het oorspronkelijke Ittersum
In de zomer van 1958 kwam ons gezin in
Ittersum wonen: mijn ouders hadden een
stuk grond gekocht van de familie van der
Weerd, naast hun prachtige boerderij.
Daar lieten mijn ouders een ruime woning
op bouwen voor henzelf en hun zeven
kinderen. Vele jaren is dat huis aan de
Zwarteweg dan ook getooid met de tekst
‘De Woelige Stal’ in smeedijzeren letters.
Ittersum was toen nog een zogenaamde
woonkern, onderdeel van de Gemeente
Zwollerkerspel, en bestond maar uit een
paar straten: aan de zuidkant de Nieuwe
Deventerweg en noordelijker van de spoorweg naar Deventer de Oude Deventerstraatweg, Grenslaan, Van Laersweg en Zwarteweg. Later kwam daar nog een nieuwe weg,
de Energieweg, bij. Komend vanaf de
Zwarteweg konden we op het kruispunt, de
Viersprong genaamd, rechtdoor via de
Schellerweg naar de Hoge Brug, de
markante spoorbrug naar de stad Zwolle.
Wilden we liever de natuur in, dan konden
we linksaf via de Schellerallee naar Schelle,
dat een eindje vóór De Bierton begon. Of
gewoon een eindje om in Ittersum: reschtsaf
de Grenslaan op en via de Oude Deventerstraatweg weer terug de Zwarteweg op.
Wie vanuit Deventer kwam, werd toen nog
niet welkom geheten (door het bord ‘Welkom in Oud-Ittersum, red.) maar reed wel
over de Nieuwe Deventerweg. Van veraf zag
men de IJsselcentrale, de elektriciteitscentrale Harculo. En na korte tijd voorbij ‘Zandhove’ kwam de bouw van nieuwe woningen
in zicht met als makkelijke benaming
‘de Nieuwbouw’. Een serie straten met
benamingen van politici van weleer!

namelijk niet in Schelle, maar in Ittersum.
En aansluitend bij de bovengenoemde
benaming van het kruispunt (de Viersprong) zou een benaming als de Driehoek
natuurlijk veel meer voor de hand liggen.

De gemeente Zwollerkerspel werd geannexeerd door de gemeente Zwolle en de naam
verdween van het toneel. Zo gaat dat.
De weilanden achter onze woning waren
regelmatig doelwit van speculatie over
woningbouw en wegenaanleg, maar zijn al
die tijd gebleven. Wel verdween de agrarische bestemming en daarmee ook onze
lieve buren. Inmiddels is het iets parkachtigs
en worden er honden uitgelaten. En er is
zowaar een naam aan gegeven: de Schellerdriehoek. Da's merkwaardig: het gebied ligt

Op deze foto ziet u ons vanaf de Viersprong
de Zwarteweg op lopen; het bord rechts is
niet te missen! Verwarring? Ach, op de Ittersumallee staat aangegeven dat u vandaar
naar Ittersum-Noord en Schelle kunt rijden,
dus moet Ittersum-Noord daar wel liggen...

Nog gekker is het dat niemand lijkt te weten
waar deze onjuistheid vandaan komt. En op
een plattegrond/kaart staat het hele gebied
Oud-Ittersum ineens te boek als Schelle.

Gelukkig maar; u kunt u daar nog altijd
welkom voelen!
TEKST EN FOTO
ACHTERBERG

  HENK JAN
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Wanneer laat jij graag je tanden zien? Fris in de ochtend
of op je gemak in de avond? Het maakt ons niet uit.
Wij zijn nu heel vroeg én heel laat open!
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Autobedrijf Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL
Het alternatief voor de dealer

Van 7.00 – 21.00 uur.
Kijk voor meer informatie op www.heeldemond.nl
HEELDEMOND TANDARTSEN STAAT VOOR:

•

SPECIALE AANDACHT VOOR ANGSTIGE

•

RUST, ZORG EN TOEWIJDING

•

GEEN WACHTLIJST

•

EÉN VASTE TANDARTS

•

VEEL AANDACHT VOOR PREVENTIE

•

FOCUS OP INNOVATIE EN VERBETERING

EN (HOOG)GEVOELIGE MENSEN

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

9.4/10

AUTO’S
0
8
OP VOORRAAD
feedback
company

In alle prijsklassen met KMen onderhoudshistorie

Bioresonantie
Electro-acupunctuur
RefleX Natuurlijk (w)eten
Voetreflex plus therapie
Spatadertherapie
Oor-acupunctuur
Dorn therapie
Cursussen

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

Door V.B.A.G. aansluiting vergoeding mogelijk.
Afhankelijk van uw persoonlijke zorgverzekering.

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.

Zeg maar dag tegen de weidse openheid
‘De IJssel is misschien wel onze mooiste rivier van
het land. En dat komt vooral door de wijde openheid
van het landschap die u zal bekoren.’ Dat schrijft een
toeristische reisgids uit 1950 over Overijssel.
Het karakter van weidsheid en openheid is sinds
19 maart ter hoogte van Zwolle-Zuid aangetast. Toen
werd de eerste van vier reusachtige windturbines
geplaatst in de polder van Hattemerbroek. De windturbine eist aandacht op van iedereen die geniet van de

weidse en open horizon. Zowel in Kampen als in
Hattem, Oldebroek, Wilsum, Zalk en Zwolle zijn de
knoeperds van wieken op een stengel te zien. ‘Ze
domineren het landschap’, schrijft RTV Hattem na de
komst van de 160 meter hoge windturbine.
De plaatsing van deze niet-afbreekbare kolossen komt
voort uit het idee dat elke gemeente eigen duurzame
energie zou moeten opwekken. Dat leidt tot landschapspijn.

Want dit is in mijn ogen een aantasting van het IJssellandschap, een eeuwenoud cultuurlandschap waarop
we zuinig moeten zijn. Bovendien is recent bekend
geworden dat in Duitsland zeearenden zich te pletter
vliegen tegen windturbines. En de zeearend is langs
de IJssel juist bezig met een grandioze comeback. Niet
alleen extreem hoge windturbines doen zeer aan de ziel
van landschapsliefhebbers. Ook de hoogbouw die
Zwolle van plan is, vormt een bedreiging voor het open
karakter van ons rivierengebied.

PAGINA 18 - APRIL 2021

WIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid

www.wvzwollezuid.nl

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

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).

Muziektheatervoorstelling
De Kringlopera verplaatst naar juni

In maart zouden de Bruisende Burenvoorstellingen ‘De Kringlopera’ plaatsvinden in de Kringloopwinkel ZwolleZuid aan de Nieuwe Deventerweg.
Meerdere theaterliefhebbers uit ZwolleZuid hadden zich al verheugd op dit
uitje. Helaas! De kringloopwinkel is
vanwege de coronamaatregelen gesloten
en de spelers van de muziektheatervoorstelling mogen niet bij elkaar komen om
te repeteren. De voorstellingen in maart
gaan niet door, maar zijn verplaatst naar
vrijdagavond 11 juni, zaterdagavond
12 juni en zondagmiddag 13 juni.

De voorstelling De Kringlopera is een
ontdekkingsreis door de kringloopwinkel van Zwolle-Zuid. Alle spullen in de
kringloopwinkel hebben een verhaal en

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

deze verhalen spelen een centrale rol in
De Kringlopera. Sommige spullen hebben al een heel leven achter zich, maar
krijgen weer een toekomst in het leven van
iemand anders. Het tientallen jaren oude
eikenhouten kastje van de overleden oma
wordt in felle kleuren overgeschilderd en
past mooi in een tienerkamer. Het kastje
wordt weer jong.
Verschillende inwoners van Zuid
hadden zich al aangemeld als verhalenmaker, acteur, zanger, muzikant of kostuummaker, maar konden elkaar alleen nog maar online ontmoeten. Er was
nog geen mogelijkheid fysiek bij elkaar
te komen om zich voor te bereiden. De
regie van de voorstelling is in handen van
Céline Hoex (1991). Zij is geen onbekende

voor Zwolle-Zuid. Voor Bruisende Buren
heeft ze ook de succesvolle Requiem voor
de IJsselcentrale geregisseerd.

AMATEURS ÉN PROFESSIONALS
Céline Hoex studeerde in 2016 af aan
de regieopleiding van de Toneelacademie Maastricht en volgde daarna nog
de opleiding tot theaterdocent. Haar
voorstellingen spelen zich niet af in een
theaterzaal, maar in een omgeving die juist
niet voor theater bedoeld is. Requiem voor
de IJsselcentrale vond plaats op het terrein
van de gesloopte energiecentrale. Céline
werkt graag met een cast die zowel uit
amateurs als professionals bestaat. Meerdere inwoners van Zuid hebben inmiddels haar verrassende manier van werken
ervaren.

TEKST HENNIE VRIELINK
  FOTO   MARK BRANTS
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Fotospeurtocht korfbalvereniging
Oranje-Zwart door Zwolle-Zuid

Door de coronamaatregelen mag er
geen competitie worden gespeeld en
pas vanaf februari mocht er weer buiten worden getraind. De jeugdspelers
van korfbalvereniging Oranje-Zwart in
Marslanden kwamen al maanden niet
meer bij elkaar.
Jagro, de jeugdactiviteitengroep van
Oranje-Zwart, organiseerde altijd van
alles voor de jeugd, zoals spelavonden,
sinterklaas, filmmiddagen, gourmetten,
maar ook een playbackshow of quizavond.

Dat kon afgelopen jaar allemaal niet meer
vanwege corona. Hoe hou je de jeugdspelers dan toch betrokken bij de vereniging? De zeven leden van Jagro hadden al
een online-bingo georganiseerd en kwamen
begin van dit jaar op het idee een fotospeurtocht voor de jeugd en kinderen te
organiseren. In Zwolle-Zuid, op de fiets,
buiten en coronaproof.
In februari en maart konden de jeugdleden van Oranje-Zwart deelnemen aan
de speurtocht die begon bij het winkel-

centrum van Zwolle-Zuid. Ze moesten
verschillende vragen beantwoorden en
opdrachten uitvoeren langs de tien kilometerlange route. Zoals: hoeveel tollen
liggen in het veld naast het winkelcentrum? En hoe heette vroeger restaurant
Puik? Of hoeveel paaltjes staan er bij het
winkelcentrum aan de Forelkolk?
Ook ging de route langs het clubgebouw van Oranje-Zwart in Marslanden.
Daar moesten de deelnemers een gekke
of grappige selfie maken. Daarna terug

naar het winkelcentrum met als laatste
vraag over het kunstwerk op de rotonde:
Hoeveel tongen heeft dit beeld? Winnares
is de 9-jarige Layla geworden; speelster van team E2. Ze was in een korf geklommen en heeft een prachtige en
originele foto gemaakt met het clubhuis
op de achtergrond. Hoewel ze niet voor
een prijs gingen, konden zelfs enkele
volwassen leden het niet nalaten deze
speurtocht te fietsen.
TEKST EN FOTO

  HENNIE VRIELINK

METERS BUUTENSPEL

1970/1971: een jaar met een
brug als hoogtepunt
Wie een poging doet het seizoen
2020/2021 te vangen in één woord, zal
bij weinig positiefs uitkomen. Kleurloos, troosteloos, hé-lé-maal niks ‘an.
En dat is ook niet zo gek, want tegen
een balletje trappen zit er al tijden niet
in.
Als we de geschiedenisboeken er op
naslaan, komen we meer van die kleurloze seizoenen tegen. Niet zo extreem als
deze, maar toch. Neem die van 1970/1971,
exact een halve eeuw geleden. Ja, PEC
wordt tweede in de Tweede Divisie en
promoveert. Maar in het amateurvoetbal
valt bitter weinig te vieren en te juichen.
SVI eindigt in de middenmoot van 3B
zaterdag. Net als VSW, alleen speelt
die club in de derde klasse van de
Onderafdeling.
ZAC houdt slechts drie
clubs onder zich
in 2B zondag en
Zwolsche Boys,
waar Henk Ras

topscorer wordt, eindigt als derde in de
vierde klasse. Geen periodetitel, geen
nacompetitie, geen kampioenschap.
Niks. Hé-lé-maal niks!
Maar buiten het voetbal om is er in
Zwolle wél degelijk wat te vieren in
1970/1971. Zo wordt op 29 september
1971 de Nieuwe IJsselbrug geopend.
Minister-president P.J.S. de Jong zegt bij
de opening: “De provincies Gelderland
en Overijssel hebben een nieuwe verbinding gekregen, maar ook zijn het noorden en de randstad dichter bij elkaar
gekomen.” Het is te hopen dat de Zwolse
amateurclubs weer snel over die brug
kunnen rijden om in Gelderland de
punten op te halen.

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.

Topscorers seizoen 1970/1971

ZWOLSCHE BOYS

ZAC

SVI

09 Henk Ras

11 Herman Kraijer

06 John Meijberg

08 Dick Bijker

05 André van Werven

05 Johan Doosje

08 Gait Rigter

03 Gerrit Nibourg

05 André Hengeveld

06 Wim Rolwes

03 Herman Sterken

03 Anne Jan Hamming

04 Eef Borman

02 Bert de Leeuw

03 Simon Zuidema

02 Bert Broekhart

01 Wim Lensink

02 Tinus van de Vegte

01 Ger van Boxum

01 Ben Nibourg

01 Henk Bredewold

01 Nico Smit

01 Jan ter Bruggen
01 Hugo Filet
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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:

of bezoek onze site:

www.kinderopvangmars.nl

