
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 • 
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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

www.fysiomobilae.nl

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

Psychosomatische fysio- en oefentherapie  | Dry Needling 

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

De Kievitsbloem, Patriottenlaan 3
038 - 4216454

Voor een Oncologiefysiotherapeut 
kunt u nu ook bij Fysiomobilae terecht 

Fysiotherapie 

in de wijk

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

w w w . a u t o b e d r i j f k o k . n l

SPECIALIST IN 
REPARATIES - ONDERHOUD
APK (BENZINE-/DIESELMOTOREN)

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

GEZOCHT: ACQUISITEUR 
Onze Wijkkrant is op zoek naar een nieuwe acquisiteur. In deze vrijwillige functie ben je samen met je collega's
verantwoordelijk voor de advertenties in onze krant. Je onderhoudt contacten met de bestaande adverteerders. 

Via onze website, websitebeheer@wvzwollezuid.nl, of telefonisch melden zich regelmatig nieuwe adverteerders aan. Indien 
nodig ga je zelf nieuwe adverteerders werven. Samen met het redactieteam zorg je voor een mooi ingedeelde en goed  
gevulde krant. Gezien het belang van deze functie is een goede vergoeding onderdeel van deze functie. Aanmelden, of meer 
informatie? Neem contact op via jzijlstra@wvzwollezuid.nl, of kom langs  op de Pol waar ons kantoor zich bevindt. 

Minibiebs ook in  
Zuid in trek

Graffitikunstenaar  
op Marslanden

Na 37 jaar  
voorgoed verdwenen

3

Hij ligt er weer

159

Pagina 19
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VISUEEL:  Wim Houdé
  Alicia Zwart
FOTOGRAFEN: Henk Valkenier 
  Rini Kamp
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:	 Ina Huisman
  Harry Pap
  Hennie Vrielink
  Gerjos Weelink
  Arie Donders
  Wim Eikelboom
  Rene Wiegant
  Melchior Homburg 

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 31 mei

Bezorging (week 25): woensdag 23 juni  
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.

5 juni is de dag van de minibieb: 
ook in Zuid zijn ze in trek

Wijkkrant-verhaal oorlogsvlieger Otto Smik 
was nog onbekend

Er komen er steeds meer bij: minibiebs. 
Kastjes, of soms zelfs hele telefoon- 
cellen, vol tweedehands boeken. Het 
concept is simpel: leen of pak een  
boek en laat er eventueel ook eens eentje 
achter. Op minibieb.nl vind je een  
overzicht met de locaties van de kastjes, 
al staat nog lang niet elke bieb op  
de kaart. Staat er een in uw straat? Meld 
‘m dan aan!

Door de coronacrisis zullen sommigen 
meer tijd om handen hebben om een  
boek te lezen dan eerst. Anderen gebrui-
ken die tijd misschien om hun huis op  
te ruimen – en hun collectie boeken uit  
te zoeken. Voor beide groepen bieden  
minibiebs een uitkomst. Op zoek naar een 
goed boek?
Of vind je dat anderen jouw boeken eens 
zouden moeten lezen? Dan weet je waar  
je terecht kunt.

Een van de minibiebs die je in Zuid vindt 
staat aan de Boddemate. Léan Jonkman is 
de initiatiefneemster ervan en beheert ’t 
kastje. Rond het begin van de coronapan-
demie kreeg ze het idee er eentje te plaat-
sen. “Het is goed voor de saamhorigheid 
in de straat. Je komt elkaar vaker tegen zo”, 
zegt ze.

LEGER DES HEILS
‘Haar’ biebje was natuurlijk niet de eerste. 
Léan: “Ik zag dat het concept in opkomst 
was. Toen zag ik een bericht voorbij- 
komen van de wijkvereniging in de  
Wipstrik. Zij hadden een paar minibiebs 
te vergeven.” Hoewel ze gelijk een bericht-
je stuurde, waren de kastjes van die  
vereniging al op. Léan liet het er niet  
bij zitten. “Ik berichtte nog eens om  
te achterhalen hoe ik aan zo’n kastje  
kon komen. Toen kwam ik bij een sociale 
werkplaats van het Leger des Heils  

 terecht, op de Marslanden.” 

Daar wilden ze wel een bieb in elkaar  
spijkeren voor in de Boddemate. De  
kosten? 60 euro. “Ik ben langs de buren 
gegaan en stelde voor een minibieb te 
plaatsen. Ze waren hartstikke enthousi-
ast”, aldus Léan. Het benodigde bedrag 
was dan ook zo opgehaald. “De rest heb ik 
aan het Leger gedoneerd.” 
 
Kort daarop was het kastje gereed. Het 
staat nu ruim een jaar op zijn plek en is 
nog steeds in trek. Vooral kinderboeken 
worden fanatiek geruild, maar voor een 
thriller of roman is ook plaats. 

Gecharmeerd van het concept? Realiseer 
zelf een bieb of kijk op minibieb.nl. 

Het verhaal in de vorige Wijkkrant over 
de neergestorte gevechtspiloot Otto 
Smik was verrassend voor een aantal 
buurtbewoners in Gerenlanden. Smik is 
hier tijdens de Tweede Wereldoorlog 
omgekomen. De meeste wijkbewoners 
kennen deze geschiedenis niet. De Wijk-
krant kreeg een aantal positieve reacties 
op dit oorlogsverhaal. Gerrit van den 
Berg woont op loopafstand van de plek 
waar Otto Smik is neergekomen: “Als ik 
daar nu langs kom zal ik altijd aan dit 
verhaal denken.” Julius de Vries woont 
ook in dit buurtje, ‘maar had geen idee 
dat Otto Smik daar ooit is neergestort’.  

Een mooi compliment kreeg de krant van 
Alex de Groot. Hij refereerde aan de iden-
titeitsverwisseling tussen de neergekomen 

piloten Otto Smik en Henri Taymans. 
“Otto en Henri zorgen tot op de dag van 
vandaag nog steeds voor verwarring”,  
aldus Alex, die woont op de splitsing van 
de Henri Taymansstraat en de Otto  
Smikstraat. Het is niet duidelijk waar de 
ene straat ophoudt en de andere begint: 
“We zijn vaak getuige van de verwarring 
en hebben meer dan eens mensen op weg 
geholpen. Ook wordt regelmatig de post 
verkeerd bezorgd.” 

Om het verhaal over Otto Smik te kunnen 
maken is gebruik gemaakt van diverse 
bronnen, maar met name het boek ‘Otto 
Smik de Tsjechoslowaakse oorlogsvlieger 
die twee keer in Nederland neerstortte’ 
van de Tsjech dr. Jiri Railich leverde de 
meeste informatie op. Dit boek is in het 
Nederlands vertaald en bewerkt door 
Zwollenaar Jasper Brinksma en uitge- 
geven door Flying Pencil NL BV (www.
flyingpencil.nl). Ook is naast meerdere 
krantenartikelen geput uit het eind- 
examenwerkstuk van Roman Segers uit 
Prinsenbeek over Tsjechoslowaakse  
oorlogsvliegers bij de Royal Air Force. 

Voordat Otto Smik in Gerenlanden op  
28 november 1944 om het leven kwam, 
had hij enkele maanden daarvoor met zijn 
Spitfire een noodlanding moeten maken 
in bezet Nederland. Op 3 september 1944 
werd hij door Duits afweergeschut geraakt 
en crashte met zijn vliegtuig in Prinsen-

beek nabij Breda. Met behulp van de plaat-
selijke bevolking en leden van het verzet 
wist hij terug te keren naar Engeland.  
Hij werd gepromoveerd tot squadroncom-
mandant en hervatte zijn gevechtsmissies 
boven bezet gebied. 

De vlucht op 28 november 1944 boven 
Zwolle werd hem fataal. Samen met zijn 
kompaan Henri Taymans werden ze ge-
troffen door Duits afweergeschut en  

kwamen ze om het leven toen ze met  
hun aangeschoten Spitfires neerstortten 
op Zwolse bodem. Het verhaal is terug  
te lezen in de digitale versie van de  
Wijkkrant Zwolle-Zuid van april 2021:  
www.wvzwollezuid.nl/wijkenvereniging-     
zwolle/de-wijkkrant/ 

	TEKST	 		HENNIE	VRIELINK
			FOTO	 		HENNIE	VRIELINK	EN		

COLLECTIE	DR.	J.	RAJLICH

	TEKST	EN	FOTO	 		BART	VERGEER
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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  

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

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

             
 

 

                             

Wijkkrant Zwolle zuid

Neem contact met ons op! 
Ga naar: voorelkaarzwolle.nl/wijkkrantzwollezuid

Wij helpen verder bij schulden, 
werk zoeken en meedoen in Zwolle

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

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

Sharon (23) 

ParticipatieMaatje bij 
Voor Elkaar Zwolle

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

ParticipatieMaatje bij 
Voor Elkaar Zwolle

ZET JE OOK
IN VOOR
NIEUWE

NEDERLANDERS
IN ZWOLLE!

KLEDINGCOACH MetDebby

RIJWEL TWEEWIELERS

Fietsreparatie op locatie
Mobiele fietsreparatie

Tweedehands fietsen & nieuwe fietsen
Fietsonderdelen & accessoires

Rob van Rijn
Fietsenmaker

Piersonware 5
06 42927646

info@rijwel.nl
www.rijwel.nl

RIJWEL TWEEWIELERS

Rob van Rijn
Fietsenmaker

Piersonware 5
06 42927646

info@rijwel.nl
www.rijwel.nl

Fietsreparatie op locatie

Mobiele fietsreparatie

Tweedehands fietsen
& nieuwe fietsen

Fietsonderdelen & accessoires

06 5370 3728
www.metdebby.nl

Wil je orde in je kledingkast? 
Toe aan nieuwe combinaties? 
Of wil je in deze coronatijd  
liever niet zelf een winkel in? Dan helpt  
kledingcoach Debby Schoenaker je graag.

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

KAPSALON SILVIA
GEVESTIGD IN ZORGCENTRUM DE KIEVITSBLOEM

OOK VOOR BEWONERS VAN DE WIJK

Wassen | watergolven
 €19,95 ipv € 23,00

Bel, of loop gerust even
binnen voor een afspraak

T 06 45 67 04 97

ACTIE MEIMAAND

Patriottenlaan 3, 8014 XP Zwolle Zuid
silviadogan80@gmail.com | www.kapsalonsilvia.nl

Vegro is jouw zorgwinkel  
voor het lenen, huren en  
kopen van hulpmiddelen.

Waar kun je ons vinden?
Vegro zorgwinkel Zwolle
Vechtstraat 104, 8021 AZ
Telefoon: 0900 – 288 77 66

Vegro is jouw zorgwinkel  
voor het lenen, huren en  
kopen van hulpmiddelen.

Waar kun je ons vinden?
Vegro zorgwinkel Zwolle
Vechtstraat 104, 8021 AZ
Telefoon: 0900 – 288 77 66

Vegro is jouw zorgwinkel  
voor het lenen, huren en  
kopen van hulpmiddelen.

Waar kun je ons vinden?
Vegro zorgwinkel Zwolle
Vechtstraat 104, 8021 AZ
Telefoon: 0900 – 288 77 66

Vegro is jouw zorgwinkel  
voor het lenen, huren en  
kopen van hulpmiddelen.

Waar kun je ons vinden?
Vegro zorgwinkel Zwolle
Vechtstraat 104, 8021 AZ
Telefoon: 0900 – 288 77 66
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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

Sinds een maand of zeven is Irene Dusink 
(25) natuurvrijwilliger bij De Pol. Wie de 
ligging van De Pol in ons winkelcentrum 
kent, kan zich daar weinig natuur voor de 

geest halen. Wat zou in dat versteende ge-
bied de taak van een natuurvrijwilliger 
kunnen zijn? 
Irene legt graag uit dat De Pol het startpunt 
is van bijvoorbeeld de wandelingen die zij 
met een deelnemer maakt. Eigenlijk is ze 
vrijwilliger voor WerV, die alle vormen van 
vrijwilligerswerk en participatie binnen de 
Dimence Groep ondersteunt en stimuleert. 
WerV en Natuur en Milieu Overijssel heb-
ben het project 'Natuur op recept' opgezet. 
Dat is een natuurbeleving voor mensen 
met een afstand tot de maatschappij.  
Samen in de natuur wandelen of werken 
geeft de deelnemers een positieve boost en 
meer zelfvertrouwen, is de gedachte achter 
het project.

VRIJDAGOCHTEND
Irene, die zelf op een mooie plek in de  
natuur woont en vrijdags op haar fietsje 
naar De Pol sprint, vertelt hoe zo'n ochtend 
er dan uitziet: "Uiterlijk half 10 zijn de  
deelnemers en de vrijwilligers in De Pol, 
waar we samen koffie drinken en waar 
wordt afgesproken wie met wie gaat  
wandelen." Vrijwilligers en deelnemers 
hebben eerder al een kennismakings- 

gesprek gehad, waarin wensen en verwach-
tingen op elkaar zijn afgestemd. Voor Irene 
betekent dit da t ze meestal aan de wandel 
gaat met Willemien, een dame van 50.  
"We gaan richting Zandhovebos of naar de 
IJsseldijk." Ze hebben nog geen werkzaam-
heden buiten uitgevoerd. Irene: "We  
zouden vuilnis kunnen rapen tijdens de 
wandeling of klussen kunnen doen in de 
dierenweide. Of we zoiets gaan doen, hangt 
af van de deelnemer. Die moet er zin in 
hebben en het moet haalbaar zijn voor  
hem of haar." Aan het einde van de ochtend 
treft iedereen elkaar weer in De Pol, waar 
de koffie nogmaals klaarstaat. 

Irene let op wat er onderweg te zien is en 
maakt haar wandelmaatje daarop attent: 
"We zagen bijvoorbeeld klepperende  
ooievaars en een veld met wilde margrie-
ten." Kort geleden werd er zelfs een ijsvogel 
gespot: "Toen zijn we even gestopt om er 
een mooie foto van te maken!" Het is Irene 
opgevallen dat Willemien heel veel mensen 
kent en graag een praatje maakt, ook met 
mensen die ze niet kent: "Ze legt heel  
gemakkelijk contact."

PSYCHISCH KWETSBAAR 
Irene is blij met haar vrijwilligerswerk:  
"Ik vind het fijn om buiten te zijn en ik 
houd ervan om te luisteren naar mensen 
die me verhalen uit hun leven vertellen." 
Omgaan met mensen die psychisch kwets-
baar zijn, is misschien niet voor iedereen 
weggelegd. Daarover zegt Irene: "Het is 
soms lastig, maar ontzettend waardevol.  
Ik heb er zelf ook wat ervaring mee." Zeven 
maanden geleden begon ze als deelnemer, 
vijf maanden later werd ze al gevraagd om 
anderen te begeleiden bij de wandelingen. 
Irene besluit: "Je kunt altijd sparren met 
deskundigen van WerV, als je met bepaalde 
vragen zit. Zij helpen je weer verder."

Wie ook zin heeft in zo'n gezellige activiteit 
buiten, kan zich aanmelden bij Angelique, 
stagiaire bij WerV, op het telefoonnummer 
038-8515710 of via infopol@wervdg.nl. Zij 
zegt: "Op zeven dagdelen per week is het 
mogelijk om vanuit De Pol met anderen 
actief te zijn in de natuur, en iedereen kan 
meedoen, met of zonder indicatie."

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	73:	Irene	Dusink,	natuurvrijwilliger	bij	wijkcentrum	
De	Pol.

Met natuurvrijwilliger Irene kun je op vrijdagen 
't groen in vanaf wijkcentrum De Pol

	TEKST	 	INA	HUISMAN
		FOTO	 	HENK	VALKENIER

Irene (rechts) en Willemien  
gaan eropuit. 
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De Wijkkrant is op bezoek bij buurt- 
bewoonster en fietsondernemer Ellen 
Meijer. Na een jarenlange carrière in de 
zorg, hulpverlening en het onderwijs, 
besluit Ellen in 2020 om het roer om te 
gooien. Ze neemt een sabbatical en  
gebruikt die vrije tijd om van haar  
hobby haar beroep te maken: het  
plannen en organiseren van fietsvakan-
ties op maat. 

Ellen vertelt er enthousiast over: “Ik fiets 
veel en graag in Nederland en heb daar-
naast veel landen in Europa op de fiets 
verkend. Je ziet van alles, je bent lekker 
buiten, je voelt je vrij en je bent natuurlijk 
gezond aan het bewegen. Ook maak je van 
alles mee; vooral ook veel leuke dingen.” 

Op de vraag om hier een voorbeeld van te 
geven, zegt Ellen: “Ik heb zelf een goede 
fiets die niet goedkoop is en zet deze graag 
op een veilige plek tijdens een overnacht-
ing. Zo heb ik de fiets in Engeland voor de 
nacht eens op een podium gestald omdat 
dit de enige plek was waar ik de fiets echt 
met een gerust gevoel kon achterlaten. Of 
het plakken van mijn lekke band in bloed-
heet Modena in Italië. Hele families 
kwamen kijken naar het fenomeen van 
een bandenplakkende vrouw, de camping 
liep zowat leeg. Bijzonder en grappig om 
mee te maken.” 

“Steeds meer mensen kiezen voor een  
fietsvakantie. Je moet het ook gewoon 
doen en ervaren. De kans is groot dat je 
het daarna vaker gaat doen. Mede door 
corona gaan mensen ook in eigen land er 
steeds meer met de fiets op uit. Dat biedt 
extra mogelijkheden voor mijn bedrijf. 
Op basis van de wensen van de klant ver-
zorg ik een op maat gesneden voorstel met 
desgewenst een passende accommodatie, 
waarbij ik ook volop gebruikmaak van 
mijn eigen ervaringen”, aldus Ellen.

NOORDOOSTPOLDER 
Naast de adviezen op maat heeft Ellen met 
haar bedrijf genaamd ‘zoefietsvakanties’ 
ook twee fietsarrangementen opgesteld 
voor Nederland. “De Noordoostpolder is 
een mooi divers gebied en voor veel 
mensen minder bekend. Ik heb voor een 
nadere kennismaking met deze omgeving 
twee kant en klare fietsarrangementen 
samengesteld. Ze omvatten vier fietsdagen 
en er wordt steeds overnacht in dezelfde 
accommodatie te Emmeloord. Dat maakt 
het overzichtelijker – zeker in deze coro-
natijd – en  de route doet veel interessante 
highlights van de polder aan: onder meer 
het Waterloopbos, Schokland en Urk.”

Ellen wil zich met haar startende fietsbed-
rijf onderscheiden door ‘service en indivi-
dueel maatwerk te leveren aan de klanten’. 

“De klant kan vervolgens zelfstandig en 
zorgeloos genieten van een heerlijke fiets-
vakantie”, aldus Ellen. 

Op de vraag wanneer haar droom geslaagd 
is, zegt Ellen met een brede glimlach:  

“Als de klant me weet te vinden, tevreden 
is met het geleverde product en een 
geslaagde fietsvakantie heeft gehad.”

Geen brandend riet dat het treinver-
keer van en naar Deventer hindert; geen 
kwajongens die daar fikkies stoken, 
maar baasjes die hun ravottende  
honden gadeslaan op een speciaal daar-
voor aangelegd hondenuitlaatveldje, 
begrensd door de Ministerlaan, de  
Oldenelerallee en de spoorsloot. Er 
staat een bank die uitnodigt voor een 
gesprekje met een medebezoeker of om 
gewoon met gestrekte benen te kijken 
naar wat er gebeurt. Maar dit terrein 
was toch nog steeds gereserveerd voor 
een nieuw te bouwen treinstation  

Zwolle-Zuid? En nu is het een uitlaat-
veldje? Is er iets veranderd in de plan-
nen? De Gemeente Zwolle heeft die  
vragen beantwoord.

Een buurtbewoonster benaderde de  
gemeente met de vraag of er een terrein 
aangewezen kon worden waar honden 
veilig konden loslopen en konden spelen 
met andere honden. Samen met een 
medewerker van de gemeente is er tijdens 
een wandeling door de wijk gekeken naar 
een geschikte plek. Uiteindelijk heeft de 
gemeente in januari 2020 besloten dat  

dit terrein langs de spoorlijn, vlakbij de 
overweg, op dat moment daarvoor het 
meest geschikt was. In het voorjaar van 
datzelfde jaar is het ingericht en opge-
leverd. Er werd een omheining geplaatst 
met een af te sluiten deurtje, zodat de  
honden niet onverwacht de weg op zoud-
en kunnen rennen. Ook werd er een  
zitbank geplaatst voor de baasjes en een 
hondenhalte met opruimzakjes en een 
prullenbak.

Wél is destijds duidelijk gesteld dat het 
hier om een tijdelijke aanwijzing gaat,  

omdat het terrein nog steeds bestemd is 
als toekomstig entree voor het trein- 
station, waarvan de verwachting bestaat 
dat die er zal komen. Maar de honden 
hebben daar nu geen boodschap aan. 
Sommige lopen rustig langs de hekken, 
tillen zo nu en dan loom hun achterpoot 
op en gaan snuffelend weer verder.  
Anderen rennen, vergezeld door hun 
speelvriendjes, blaffend en springend in 
de rondte. Als de voorste onverwacht 
stopt, rollen de anderen ravottend over 
elkaar heen, speels happend en blaffend 
naar elkaar. Er zijn ook honden die hun 
energie botvieren om alleen maar kuilen 
te graven. 

Er bestaat een heuse appgroep van zo’n  
30 baasjes die elkaar inlichten wanneer ze 
naar het uitlaatveld gaan. Niet alleen  
hebben de honden dan gezelschap en 
kunnen ze naar hartenlust spelen, ook 
hun baasjes kunnen in deze coronatijd  
op die manier hun sociale contacten on-
derhouden. Uiteraard met inachtneming 
van de maatregelen. Er wordt keurig  
afstand gehouden, ook op de bank. 

Myrthe Witteveen is een van de deel-
neemsters. “Nu het veld is afgesloten 
moeten we naar andere plekken op zoek. 
We zijn op 31 maart nog met een stel naar 
de Wythmenerplas geweest, de laatste dag 
dat dit nog mocht voordat het zomer-
seizoen begint en het voor honden  
verboden terrein is. Er zijn nog wel wat 
andere losloopveldjes waar we terecht 
kunnen. Bij het bos bij Zandhove, bij de 
Schellerhoeve of achter de Ministerlaan. 

RONDJE	ZUID  

Ellen Meijer ging met fietsvakanties van 
hobby naar beroep  

Nog even geen Fikkies langs de spoorlijn

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	 	HARRY	PAP
		FOTO	 	ELLEN	MEIIJER
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06 331 058 63
bartssoepenzo@gmail.com
WWW.BARTSSOEPENZO.NL

U kunt ons ook vinden 
op Instagram, Facebook 

en Nextdoor

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

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

Soepstengels

Soep arrangement 3 > € 24,95

Idem als (2) + 750 cl witte/rode wijn

Ciabatta met huisgemaakte eiersalade

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

ruime keuze van vegatarische
en glutenvrije snacks

Check ons nu op de nieuwe website:

eethuiszuid.nl
AlleenAlleen
open vooropen voor
afhalenafhalen!!

Sellekamp 10 ~ 8014 DR  Zwolle

038 - 465 21 50

EEeenn  ssmmaaaakkvvooll  bbeegg
rriipp
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	TEKST	EN	FOTO		 			ARIE	DONDERS

Maar het nadeel is dat bij de laatste twee 
geen omheining is, waardoor de honden al 
spelend te ver kunnen lopen.”

Door het intensieve gebruik van het  
uitlaatveld zag de gemeente zich eind 
maart genoodzaakt het veldje tijdelijk te 
sluiten om het geheel weer in orde te  
brengen. De grasmat had behoorlijk 
geleden onder de rennende en gravende 
honden. Na elke stevige regenbui veran- 
derde het terrein in een modderbende. De 
bodem werd geëgaliseerd en er werd een 
nieuwe grasmat ingezaaid. Vanaf de in-
gang tot de bank, een favoriete graafplek 
voor de honden, kreeg de grond een 
halfverharding, afgebakend door stoep-
bandjes. Bij afwezigheid van de honden 
hebben trippelende kauwen nu even hun 
plaats ingenomen. Al pikkend kunnen ze 
zich ongestoord tegoed doen aan het 
graszaad. Alleen het geraas van een  
passerende trein doet ze verschrikken, 
maar daarna landen ze weer snel om  
verder te gaan met hun maaltijd. Op  
31 juli zullen de honden weer deze plek 
innemen, net zoals hun baasjes. 

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.

Beste mensen, de buren, maar er gaat 
niks boven een schutting. Je onbespied 
en ongehoord wanend achter een  
dun staketsel van steen of hout is je  
tuin je eigen veilige stekkie, alwaar je  
al neuspeuterend, geeuwend of in  
campingoutfit niemand tot last denkt  
te zijn. Je moet er niet aan denken, die 
woonwijken, waar je geacht wordt geen 
twee meter hoge afscheiding te  
plaatsen.

Alweer vijftien jaar geleden was het een 
soepel een-tweetje met de vorige buren. 
De planken in de aloude schutting  

hingen schots en scheef, dus trokken 
wij gezamenlijk op met de aanleg van 
een natuurvriendelijke wilgentenen  
erfafscheiding. Als types Buurman & 
Buurman was het even afwachten hoe 
het zou uitpakken, maar onze trots 
heeft in weer en wind standgehouden.

Totdat je partner vermoedt dat er  
muizen in de schutting huizen, steen-
marters er hun prooi verstoppen en  
de houtworm er in zit. Dan is het lastig 
om die vermeende beeld- en geur- 
vorming te neutraliseren. Als dan ook 
nog bij een keer goed schudden de boel 
heen en weer gaat en broze takken  
verpulveren, houdt het op. ROVA, laat 
die big bags maar komen.

Samen de zaag en kniptang erin en weg 
is-ie. Met een totaal nieuw perspectief. 

Net of je iemand voor het eerst naakt 
ziet. Een paar dagen is het omzichtig de 
tuin inlopen. Maar dan weer terug naar 
ons afgebakende hofje, professioneel 
door de klusjesman de eerste vier meter 
naar achteren afgedicht. Want het moet 
niet lijken, alsof we niet met elkaar door 
een deur kunnen.

Zuidkristalliseren

Schaamteloze schuttingtaal
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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, 

WIJ KOMEN GRAAG 
BIJ U KLUSSEN

Bel 038 - 23 40 880 of mail naar 
info@deklusbakfiets.nl

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

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

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 ....

WWW.GERLINDA.EU

Stien Eelsinghstraat 4, 8017 HX Zwolle
T 038-465 09 89 | E info@gerlinda.eu
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GEZICHT ACHTER DE	ADVERTEERDER
Geen overheidssteun voor kappers, wél de vaste lasten
“We zijn nu twee keer dicht geweest  
wegens een lockdown. Eén keer elf weken 
en begin dit jaar acht weken. Geen cent 
overheidssteun, maar de vaste lasten en 
de loonkosten gingen wél gewoon door. 
Dat was een zware tijd. Maar gelukkig 
gaat het nu wat beter. Toen wij op 14  
december vorig jaar onverwacht moesten 
stoppen, heb ik het voltallige personeel 
nog snel kunnen oproepen en hebben wij 
tot 12 uur ’s nachts doorgeknipt. Toen wij 
na de tweede lockdown weer opengingen 
hebben we drie weken keihard, ook  
buiten de normale openingstijden, gebuf-
feld om iedereen te kunnen helpen”, aldus 
kapster Gerlinda Disselhof. 

Voor Kapsalon Gerlinda in de Stien Eel-
singhstraat lijkt nu, begin april, alles weer 
genormaliseerd.Er staat een harde wind en 
het is koud. Hagel en natte sneeuwbuien 
wisselen elkaar af. In de verwarmde wacht-
ruimte zit niemand te wachten. De klanten 
komen stipt op tijd voor hun afspraak. 

“Ja, hoe is het allemaal zo gekomen?”  
Gerlinda Disselhof begint wat te lachen en 
vertelt: “Als 15-jarige zocht ik tijdens mijn 
kappersopleiding een stageplek. Bij Kapsa-
lon Jane aan de Melkmarkt zochten ze een 
volleerd kapster. In mijn overmoed heb ik 
opgebeld en tot mijn grote vreugde werd ik 
aangenomen. Nadat ik er met veel plezier 
tien jaar fulltime heb gewerkt, vond ik het 
tijd worden voor verandering. Ik ben halve 
dagen gaan werken. In de overige tijd was 
ik ambulant kapster. Dat hield in dat ik met 
mijn autootje langs mijn klanten thuis reed. 

Er was geen belettering op de auto, dus 
moest ik het van mond-tot-mondreclame 
hebben. Maar na twee jaar kreeg ik het ei-
genlijk veel te druk. Ik was inmiddels ge-
trouwd en ik kwam vaak pas na elf uur  
’s avonds thuis.” 

Ze vervolgt: “Er kwamen zo’n 17 jaar gele-
den kavels te koop op deze plek, waarbij 
wonen gecombineerd moest worden met 
een bedrijf. Dat was dé kans om mijn eigen 
zaak te beginnen. Mijn echtgenoot komt uit 
de bouwwereld. Zijn ouders hadden een 
bouwbedrijf, dus hij kende het klappen van 
de zweep en had zo zijn connecties. Hij 
heeft een jaar verlof genomen en heeft  
eigenhandig het woonhuis en de salon  
erachter gebouwd. In eerste instantie deed 
ik de kapsalon alleen, maar gaandeweg 
kwamen er steeds meer klanten. Het kon 
niet anders of ik moest iemand aannemen 
om me te helpen. Dat vond ik best wel 
spannend.”

Inmiddels biedt de kapsalon een werkplek 
voor vijf personeelsleden. Iets wat zich  
tijdens de gedwongen sluiting tijdens de 
lockdown gevoelig liet gelden. Maar de tijd 
kon nuttig worden besteed. “Wij hebben er 
destijds voor gekozen Keune Ambassador 
te zijn. Onze medewerksters hebben nu 
vanuit huis, tijdens de gedwongen sluiting, 
hun kennis en vaardigheden kunnen  
oppoetsen door online cursussen van  
Keune te volgen. Wat zijn nieuwe produc-
ten en wat kun je ermee? Wat zijn nieuwe 
tinten of nieuwe kleurtechnieken? Zo- 
doende zijn we altijd op de hoogte van  

de laatste trends, technieken en hun aller-
nieuwste producten.  Én, niet onbelangrijk 
voor onze klanten: we kunnen samen  
kortingsacties maken.”

“Mijn echtgenoot heeft alweer een tijd  
geleden in de avonduren en op zijn vrije  
dagen onze garage bij de kapsalon aange-
trokken. Dat komt nu goed van pas, we 
kunnen de coronamaatregelen prima in 
acht nemen. Er is tussen de stoelen ruimte 
genoeg. We hebben spatschermen en zoals 
overal is ook bij ons een mondkapje  
verplicht voor de kapsters en onze klanten.”

Voor leuke cadeautjes kun je ook bij Kapsa-
lon Gerlinda terecht. Er zijn parfums van 

Yodeyma en voor een lekker geurtje zijn  
er van het merk Smellies Soya Melts of 
badspulletjes. Bovendien is het ook een 
RonTex-depot. Dat betekent dat je er te-
recht kunt voor het laten wassen of stomen 
van bijvoorbeeld dekbedden, kostuums en 
jassen of andere goederen door RonTex, 
conform de tarieven en voorwaarden van 
gelijknamige stomerij/wasserij aan de  
Hogenkampsweg in Zwolle. 

En oh ja, parkeren? Dat kan gratis en voor 
de deur.

KAPSALON GERLINDA | STIEN EELSINGHSTRAAT 6 | 8027 HX ZWOLLE | 
WWW.GERLINDA.EU

Wie kent het niet, de krabbels en tekenin-
gen uit je middelbare schooltijd? Het was 
dé manier om de verveling tijdens saaie 
lessen te verdrijven en je agenda en schrif-
ten een eigen stijl te mee geven. Bij  
Gilbert Helder (31) bleef het niet bij  
tekenen uit verveling. Hij had er echt  
plezier in en ontwikkelde zich tot graffiti-
artiest met inmiddels een eigen bedrijf in 
de Marslanden.  

Bij hem begon het trouwens al veel eerder. 
Toen hij een jaar of acht was kwam hij met 
zijn skeelers in een skatepark en maakte hij 
kennis met skateboarden en de graffiti die 
daar te vinden is. Een opwindende omge-
ving. Gilbert: "Toen wist ik: hier wil ik ver-
der mee." Zijn ouders hebben het geweten, 
de muren in zijn slaapkamer kwamen het 
eerst aan de beurt. Hij zegt: "Mijn moeder 
keek wel eens bedenkelijk, maar mijn  
ouders hebben me veel ruimte gegeven." 
Op de middelbare school genoot hij bij zijn 
vrienden al enige bekendheid met de letters 
die hij ontwierp en gebruikte. Toen brak de 
dag aan dat een vriend hem vroeg: "Ga je 
mee, iets neerzetten in de Aalanden? Ik heb 
spuitbussen." Gilbert vond het best wel 
spannend om zo in het donker samen met 
een paar andere 'schrijvers' graffiti te  
spuiten: "Ik weet het muurtje nog te staan."

Het zal een week later zijn geweest dat hij 
de film 'Kroonjuwelen' bekeek en hij ‘een  
andere focus voor zijn leven’ kreeg. De film 
vertelt over de belevenissen van de Amster-
damse graffitischrijvers. Het verhaal begint 
met het ontstaan van de graffiti in de punk-
periode en loopt door tot de tijd van de  
hedendaagse vormgeving en kunst. Gilbert 
zag daarin zijn toekomst, kocht spuitbussen 

en ging vaker stiekem op pad om graffiti te 
zetten. Hij zegt: "Zelfs mijn beste vriend 
mocht het niet weten." Toen het toch een 
keer uitkwam, bleek die het ook te doen. De 
spuitbussen die Gilbert aanschafte werden 
achter de boeken op zijn zolderkamer ver-
stopt, zijn ouders mochten het niet weten. 
Dat lukte natuurlijk niet helemaal: "Ze hiel-
den me niet tegen, maar stimuleerden mij 
ook niet. Ze zeiden wel: ‘als je spuit, maak 
dan mooie dingen’."

Het pad van de straatartiest die in het  
donker spuit heeft Gilbert ook al lang  
geleden weer verlaten. Nu, 15 jaar later, kan 
hij in zijn atelier (graffitiforyou.nl) in de 
Marslanden legaal zijn voorraad spuitbus-
sen tonen. Hij schat dat hij zo'n drieënhalf-
duizend per jaar bestelt en verbruikt. De 
lege spuitbussen houdt hij apart, die gaan 
ter recycling van het metaal naar de oud  
ijzerhandel. 

Uiteraard spuit Gilbert die verfbussen niet 
alléén leeg in een jaar. Hij geeft workshops 
aan allerlei groepen en is nu bijvoorbeeld 
net terug van een workshop onder de IJssel-
brug aan leerlingen van Deltion. Hierna 
staat er een afspraak in Hardenberg in de 
agenda. "Daar ga ik een muur spuiten in 
een jongenskamer." Wie denkt dat hij uit-
sluitend jongeren in zijn klantenkring heeft, 
heeft het mis: "Op een familiefeestje doen 
ze allemaal mee. Een kleinkind van 5 en 
een opa van 88, ze hebben er allemaal even-
veel lol in." Net als Gilbert zelf, die van alles 
in een plakboek bewaart wat met vorm en 
kleur te maken heeft. "Zo krijg ik steeds 
weer nieuwe inspiratie."

	TEKST	EN	FOTO	 	INA	HUISMAN

	TEKST	 	ARIE	DONDERS
			FOTO	 	KAPSALON	GERLINDA

Graffiti-kunstenaar Gilbert: ‘Ik heb altijd blije 
mensen om me heen’
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Sinds enkele weken mag het weer: een terrasje pakken. Bij grand café Zuijdt doe je dat sinds de heropening van 
de horeca met een nieuw uitzicht. De gevel van de zaak wordt sinds kort namelijk gesierd door een kunstwerk 
van Wijkkrant-illustrator Alicia Zwart!

Zij daarover: “Zwolle-Zuid 
is weer een kunstwerk  
rijker. Op grand café Zuijdt 
staan meer dan 100 semi- 
realistische cartoons van 
gasten en medewerkers 
van het café, getekend door 
mij. Het is een echte eye- 
catcher geworden en juist 
in deze tijd een mooi  
symbool voor de toekomst 
waarin we hopelijk weer bij 
elkaar kunnen komen en 
kunnen genieten van el-
kaars gezelligheid - ge-
paard met een hapje en 
drankje buitenshuis.”

Nieuwe kunst voor gevel grand 
café Zuijdt
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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

Vrijwilligers gezocht voor ‘De draad 
weer oppakken’ in Zwolle-Zuid
'De draad weer oppakken' richt zich op 65-plussers die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken om hun 
leven weer invulling te geven zoals ze zelf graag zouden willen. Dit kan bijvoorbeeld zijn na een ingrijpende 
gebeurtenis zoals het overlijden van een partner, rondom ziekte of door het wegvallen van zorg en ondersteu-
ning. Senioren met partnerverlies in het afgelopen jaar worden actief benaderd om deel te nemen aan ‘De draad 
weer oppakken’.

Vanuit het project kunnen vrijwilligers worden  
ingeschakeld die met luisteren en praten veel kunnen 
betekenen. Ook is het mogelijk dat vrijwilligers samen 
met de klant op pad gaan om weer activiteiten te  
ondernemen. 

De inzet van vrijwilligers bestaat uit huisbezoeken eens 
per twee weken en is voor de duur van ongeveer een 

jaar. Qua scholing zijn er vier keer per jaar vrijwilligers-
bijeenkomsten bestaande uit theorie en intervisie  
om met elkaar ervaringen uit te wisselen.

Voor informatie en aanmelden kan contact worden 
opgenomen met Wilma Wildeboer van WijZ.
Telefoon:   038 8515700 
E-mail:     w.wildeboer@wijz.nu

GEZOCHT > TAALVRIJWILLIGERS VOOR MANNENGROEP 

Heb je interesse of wil je meer weten?
Neem direct contact op met Diede Bongertman via d.bongertman@travers.nl of 06-27839219 

Elke dinsdagmiddag van 13.30u tot 15.30u wordt er 
taalcoaching gegeven aan een aantal wijkbewoners 
uit Zwolle-Zuid die graag meer willen oefenen  
met het leren van de Nederlandse taal. Deze groep  
bestaat momenteel uit uitsluitend mannen. 

De middag bestaat uit een deel taalcoaching  
met verschillende oefeningen en een deel sport  
en bewegen. Dat varieert van boogschieten in de  
achtertuin tot een half uurtje wandelen of een  
potje voetballen. Deze combinatie werkt erg goed bij 
de mannenen versterkt tegelijkertijd het oefenen 

met de Nederlandse taal. 

We zijn op zoek naar iemand die: 

•  het leuk vindt om deelnemers te ondersteunen  
in het oefenen van de Nederlandse taal 

•  zich goed kan verplaatsen in de belevings- 
wereld van anderstalige Zwollenaren 

•  enthousiast, flexibel en geduldig is 
•  affiniteit heeft met taal en taalontwikkeling 
•  beschikbaar is op dinsdagmiddag van 13.00u  

tot 16.00u
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Precies 76 jaar nadat de Canadese  
soldaat Alexander Serediak tijdens de 
bevrijding van Zwolle-Zuid sneuvelde, 
is er bij het oorlogsmonument aan de 
Pilotenlaan een herinneringsplaquette 
voor hem onthuld. Louis en Lorelei, 
twee leerlingen van basisschool De 
Octopus, wijkwethouder Michiel van 
Willigen en initiatiefnemer Edwin van 
der Wolf gaven de omgekomen Cana-
dees op woensdag 14 april 2021 de eer 
die hem toekomt. 

Alexander Serediak werd in 1920 in 
Alberta geboren als zoon van Samuel en 

Maria Serediak-Kispan. Oorspronkelijk 
komt de familie uit Oekraïne, waar  
ze woonden voordat ze naar Canada emi-
greerden. Na de lagere school ging 
Alexander als 14-jarige jongen meewerken 
op de boerderij van zijn vader en daarna in 
de mijnen. Later kreeg hij een baan als 
elektricien bij vliegtuigfabriek Boeing in 
Vancouver. Hij meldde zich in 1941 bij het 
Canadese leger, dat hem goed kon gebrui-
ken als infanterist. Al snel werd hij ingezet 
in Brits Columbia. In februari 1943 werd 
hij echter uit het leger ontslagen toen hij in 
het ziekenhuis belandde en geholpen moest 
worden aan ontstoken keelamandelen. 

“Unable to meet required military 
physical standard”, luidde het  
oordeel van de legerleiding. 

REPORTED KILLED
Het Canadese leger had steeds 
meer manschappen nodig en in mei 
1944 werd Alexander alsnog 
geschikt bevonden. In december 
1944 werd hij verscheept naar Engeland  
en twee maanden later, op 23 februari 
1945, kwam hij aan op het Europese vaste-
land en werd op 3 april ingedeeld bij het 
Canadian Scottish Regiment, dat op dat 
moment bezig was met de bevrijding van 
Nederland. Op 14 april 1945 groepeerde 
het regiment zich ten zuiden van Zwolle, 
waar de Zuthemerweg uitkomt op de 
Wijheseweg. Tijdens de opmars richting 
Zwolle werd Alexander Serediak in 
Zwolle-Zuid dodelijk getroffen. Zijn vader 
Samuel Serediak in Edmonton in Canada 
kreeg op 21 april 1945 een telegram: 
“Regret deeply K3248 private Alexander 
Serediak has been officially reported killed 
in action fourteenth april 1945.” Nog maar 
24 jaar oud. Alexander werd eerst begra-
ven op de algemene begraafplaats in 
Raalte. In 1946 kreeg hij zijn definitieve 
rustplaats op de militaire Canadese 
begraafplaats in Holten. 

De Hattemer Edwin van der Wolf, vrij- 
williger bij de Canadese begraafplaats, 
heeft veel onderzoek gedaan naar de  

militairen van het Canadian Scottish 
Regiment die zijn gesneuveld ‘voor onze 
vrijheid’. Zo is hij in contact gekomen met 
Patricia Farrus, achternicht van Alexander 
Serediak. Alexander was een oom van 
haar moeder. Ze bezocht in 2016 het graf 
van haar oudoom in Holten. Patricia: 
“Mijn moeder vertelde dat er foto’s van 
hem waren, maar dat was het wel zo onge-
veer. Ze hebben nooit gehoord wat er 
gebeurd was. Ze hoorden alleen maar dat 
hij in de oorlog was overleden.” 

Dankzij het speurwerk van Edwin van der 
Wolf is de familie nu beter op de hoogte. 
Patricia is zeer dankbaar en trots dat er in 
het verre Zwolle aandacht wordt besteed 
aan haar gesneuvelde oudoom Alaxander 
Serediak. Zij had graag bij de onthulling 
van de herdenkingsplaquette aanwezig 
willen zijn, maar vanwege corona kon ze 
niet overkomen vanuit Canada.

	TEKST		 		HENNIE	VRIELINK
		FOTO		 			COLLECTIE	EDWIN	VAN		

DER	WOLF

Op Hanzeland is een deel van de gebouwen ‘van het gas af’. 
Maar dan?
In 2018 zijn twee leegstaande kantoor-
gebouwen aan de Noordzeelaan in de 
wijk Hanzeland omgetoverd tot woon-
complexen. De kantoren dragen de 
prachtige naam 'Les Pavillions' en om 
in stijl te blijven hebben de separate 
woongebouwen de namen 'Lyon' en 
'Paris' meegekregen. Deze huurappar-
tementen hebben geen aardgasaan- 
sluiting; er wordt elektrisch gekookt. 
In plaats van een CV-ketel hebben deze 
appartementen een afleverset staan. 
Dat is een doos met techniek, waarin  
de warmteoverdracht voor verwar-
ming en warm water plaatsvindt. 
Ennatuurlijk is het warmtebedrijf dat 
de bewoners hun energie levert. In 
Hanzeland heeft Ennatuurlijk een 
betrekkelijk klein warmtenet met zo'n 
15 zakelijke en 104 consumentenaan-
sluitingen. 

Ennatuurlijk is een warmtebedrijf dat wil 
werken aan een duurzame toekomst door 
het aanleggen van warmtenetten. De 
warmte halen ze uit verschillende lokale 
bronnen. Denk aan een biomassacentrale, 
aardwarmte of restwarmte van een indus- 
trieel bedrijf. Voor Hanzeland geldt dat er 
weliswaar elektrisch verwarmd wordt, 
maar dat gewoon aardgas, een fossiele 
brandstof dus, daar nog de energiebron 
voor is. 

In gesprek met Justin Valentijn, mede-
werker van Ennatuurlijk, blijkt dat het 
bedrijf ook voor Hanzeland graag zou 
willen overschakelen op bijvoorbeeld 
aardwarmte, "maar helaas mag in dat 
gebied niet geboord worden, omdat het 
een drinkwaterbeschermingsgebied is." 

Industriële restwarmte is ook al geen 
optie. Er is geen industrie in Hanzeland 
die dat zou kunnen leveren. Het wordt  
dus een ‘complexe en uitdagende opgave’ 
om in dit gebied de warmte CO2-neutraal 
te leveren. Die uitdaging ligt er voor 
2050, maar over 9 jaar moet er 70 procent 
gereduceerd zijn. 

Over de vraag of warmtelevering uit 
andere bronnen dan aardgas altijd ge- 
garandeerd is, kan Valentijn heel kort 
zijn: "Geen enkel probleem, ook niet in 
hele koude winters. Onze CV-ketels en 
buffer aan warm water kunnen de vraag 
altijd aan."

Valentijn vertelt dat de gemeente Zwolle 
in Holtenbroek bezig is om te kijken naar 

de mogelijkheden van aardwarmte. 
Verder komt er in Balkbrug een biomas-
sacentrale, om warmte te leveren aan 
Voorst, waarbij een verbinding met 
Hanzeland tot de mogelijkheden behoort. 
Natuurlijk zijn er belangrijke maatschap-
pelijke bezwaren tegen een biomassa- 
centrale. Valentijn: "Herkenbaar, maar 
wij denken dat het toepassen van houtige 
biomassa een noodzakelijke en prima  
tijdelijke oplossing zou kunnen zijn.”

REGELS EN BEPERKINGEN
Er is dus een lange adem nodig om de 
noodzakelijke vermindering van CO2-
uitstoot te realiseren. Valentijn: 
"Financiering is hierbij nog het kleinste 
probleem. Waar wij tegenaan lopen, zijn 
de regels en beperkingen in de omgeving, 

waardoor sommige innovatieve ideeën 
niet snel uitgevoerd kunnen worden. 
Bovendien krijg je voor lang niet elk idee 
de handen op elkaar." Ook noemt hij de 
gemeente Zwolle, die zijn eigen plannen 
maakt voor de oprichting van een warm-
tebedrijf en graag de regie houdt bij  
de energietransitie. 

Een hoopgevend voorbeeld is een project 
in Hengelo waar bedrijven en consumen-
ten via een warmtepomp restwarmte uit 
de industrie ontvangen. Zo'n warmte-
pomp gebruikt veel elektrische energie, 
die weer verduurzaamd wordt dankzij  
de zonnepanelen op de daken van die 
bedrijven. 
	TEKST	 		INA	HUISMAN
	FOTO	 	BART	VERGEER

Herinnering aan gesneuvelde Canadese  
bevrijder Alexander Serediak
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Nog éven wachten: na jaar stilte begint het 
weer te borrelen in SIO
In elke Wijkkrant staat op pagina 14 
een kader met informatie van ZZUit, 
de vrijwilligersorganisatie die ervoor 
zorgt dat er in wijkcentrum SIO te 
genieten valt van een keur aan theater, 
muziek, comedy en meer. Of althans; 
wanneer de omstandigheden het  
toelaten. Door het coronavirus bleef 
het al ruim een jaar akelig stil in SIO. 
Toch zat Bep Oelen, voorzitster van 
de programmacommissie van de club, 
niet stil. 

Haar takenpakket bestond het afgelopen 
jaar voornamelijk uit het ‘doorboeken’ 
van artiesten. Het cultuurseizoen van 
ZZUit loopt van september tot mei en 
door de inzet van Beps commissie is  
‘ie voor 2021-2022 alweer bijna geheel 
gevuld: “We hebben nog één of twee lege 
plekken in het programma. Voor de rest 
hebben we - gelukkig - veel kunnen  
doorschuiven.” 

Toch brengt de aanloop naar het volgende 
seizoen nog spanning met zich mee,  
vervolgt Bep: “Na zo’n coronajaar is het 
budget natuurlijk beperkter, dus de uitda-
ging is om met minder middelen toch 
volle zalen te trekken.” 
Om dat voor elkaar te boksen, hoopt 
ZZUit in augustus een gratis buitenevene-
ment te kunnen organiseren – om te laten 
weten dat SIO en ZZUit er nog wel dege-
lijk zijn. 

Dat evenement zal, als het doorgaat, 
bestaan uit een muziekvoorstelling met 
eraan vooraf een programma voor kinde-
ren; Beps favoriet. Enthousiast: “Ik neem 
graag de kindervoorstellingen voor m’n 
rekening. Heel het huis vol kinderen, al 
die genietende koppies dezelfde kant 
op… en dan is het de sport om het ook 
nog goed georganiseerd te hebben. Maar 
dat kunnen we!” 

Toch was haar vrijwilligerswerk het afge-
lopen jaar soms ook teleurstellend en 
frustrerend. De lockdown duurde natuur-
lijk langer en langer. “Soms verlies je dan 
haast je hoop”, vertelt Bep. “En dan zie je 
elkaar, als organisatie, ook nog nauwe-
lijks.” Gelukkig was het contact met de 
artiesten wat ze doorgaans had wel leuk. 
De twee partijen konden elkaar dan ook 
goed helpen.

Bep: “We hebben gelukkig weinig hoe-
ven annuleren. De artiesten waren blij 
later alsnog te kunnen optreden, terwijl 
wij blij waren dat ze dat wilden.” Zo lukt 
het om, ondanks de tegenspoed, toch door 
te blijven gaan met de organisatie van 
voorstellingen in een van de wijkcentra 
van Zuid. Hoewel de deuren van de zaal 
van SIO er afgelopen jaar voor gesloten 
bleven, vond er toch één voorstelling 
plaats: een lezing van luitenant-generaal 
Martin Wijnen, die toch nog door 80 à 90 
mensen online gevolgd werd.

Hoewel dat hartstikke positief is, hoopt 
Bep voor het volgende seizoen toch echt 
op meer. Grofweg drie jaar geleden werd 
SIO verbouwd. Sindsdien is er ruimte om 
na een voorstelling in het grand café nog 
even na te genieten met een hapje en een 
drankje; iets wat door gasten erg gewaar-
deerd wordt. Bep: “Dus als we komend 
seizoen weer een beetje vollopen, kan ik 
ondertussen bezig met het programma 
voor het jaar erop. Een zo divers en - 

vooral - leuk mogelijke. Dat is heel leuk 
om te doen.” En dus bijkans aanleiding 
tot een avondvullend cultureel program-
ma. Gewoon, in hartje Zwolle-Zuid.

Precies weten wanneer je weer welkom 
bent voor cultuur in SIO? Kijk op www.
zzuit.nl of www.zwolsetheaters.nl.
 

WE ZIJN OP ZOEK 
NAAR RESERVELEDEN 

Reserveleden draaien mee als volwaardig lid 
van de Participatieraad Zwolle. Het is een 
manier om te kijken of dit vrijwilligerswerk bij 
je past. Op het moment dat een lid de 
Participatieraad verlaat, vult een reservelid de 
vrijgekomen plaats op. De participatieraad 
werkt met meerdere reserveleden dus er  
is voldoende tijd om je in te werken. 
 
Mocht onze keuze op jou vallen dan ga je deel 
uitmaken van een groep betrokken mensen 
die zich met elkaar, in een goede sfeer, inzet 
voor inwoners van Zwolle. Als reservelid  
ontvang je geen vergoeding. Wel bieden we 
vanuit de Participatieraad de gelegenheid 
scholing te volgen en congressen en bijeen-

komsten te bezoeken. Zodra je lid wordt  
van de Participatieraad, ontvang je een vrijwil-
ligersvergoeding van 150 euro per maand.  
De tijdsinvestering varieert van zo’n 1 tot 10 
uur per week. Afhankelijk van je eigen  
mogelijkheden en inzet. 

VRAGEN EN REAGEREN 

Wil je meer weten over de vacature? Neem 
dan contact op met de secretaris van de 
Participatieraad: Anne-Wil Lensen via info@
participatieraadzwolle.nl. Veel informatie is  
te vinden op onze website www.participatie-
raadzwolle.nl
 
Heb je belangstelling om deel uit te maken 
van de Participatieraad? Dan kan je tot  
uiterlijk 24 mei 2021 je sollicitatiebrief en  
curriculum vitae sturen naar info@participatie-

raadzwolle.nl ter attentie van mevrouw  
A. Wertheim, voorzitter van de Participatieraad.  

In je sollicitatiebrief lezen we graag waarom je 
deel wilt uitmaken van de Participatieraad. 

Wellicht tot ziens!   

	TEKST	EN	FOTO	 		BART	VERGEER

'Open' geldt vooralsnog alleen voor de horeca.

DE PARTICIPTIERAAD ZOEKT

Herken jij je in één van onderstaande  
punten én wil jij je kennis of ervaring inzet-
ten om beleid en uitvoering te verbeteren in 
Zwolle? 

Dan zoeken 
we jou!  

•  Ouders en jongvolwassenen met  
ervaring in de jeugdzorg; 

• Mantelzorgers; 
•  Inwoners met een (psychische)  

beperking of kwetsbaarheid; 
•  Inwoners die te maken hebben met 

armoede; 
•  Inwoners die werkzoekend zijn of te 

maken hebben met een uitkerings- 
situatie; 

• Inwoners van niet westerse afkomst. 
• Inwoners met bestuurlijke kennis. 

De Participatieraad Zwolle adviseert het college 
van burgemeester en wethouders over thema’s 
die belangrijk zijn voor Zwollenaren: zorg, 
jeugdhulp, werk, wonen, welzijn, participatie, 
leefbaarheid en inkomen.  De Participatieraad 
is er voor en door Zwollenaren. Samen kijken 
we wat keuzes van de gemeente betekenen 
voor het dagelijks leven van inwoners. 

DE PARTICIPATIERAAD ZWOLLE 
ZOEKT RESERVELEDEN  
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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) 

De voorbereidingen voor 
een herstart zijn in volle 
gang
Het programma 2021/2022 van ZZUit staat in de steigers. 
Artiesten en schrijvers zijn benaderd om weer het podium 
op te gaan, en hadden daar allemaal veel zin in. Sommige 
optredens zijn de uitgestelde voorstellingen van vorig jaar, 
en natuurlijk kunnen mensen die al een kaartje hadden 
gereserveerd dat dan gaan gebruiken. De afwikkeling van 
reserveringen verloopt via de Zwolse theaters.  

Er zullen ook nieuwe voorstellingen worden opgenomen in 
het aanbod. In de planning zijn enkele bekende schrijvers, 
comedy-avonden, familievoorstellingen, muziekoptredens, 
cabaret en een swingavond. Van alles wat zal te beleven zijn 
op vrijdagavonden in het wijkgebouw SIO in Zwolle Zuid! 

Dit alles natuurlijk met het voorbehoud dat corona geen roet 
in het eten gaat gooien. Zodra er meer duidelijkheid is zal 
ZZUit het programma publiceren. 

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. 

Niks leuks om aan te trekken?

Maak't zelf!

www.naaischoolhermien.nl

Kleine Veerweg 9

8017 BP Zwolle

038 460 27 98

WWW.DEHUPPE.NL

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-
ven. www.zwolle.nl/mijnwijk 
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Afscheid van ‘de laatsten van de eersten’ van markt 
in Zuid
Woensdagochtend 17 maart stonden 
Harrie (68) en Gea Knegt (61) na 37 
jaar voor de laatste keer met hun 
brood- en banketkraam op de markt in 
Zwolle-Zuid. “We waren de laatsten 
van de eersten.” Bij de start van de 
markt in Zuid, toen nog bij het winkel-
centrum Gerenlanden, had voormalig 
ijzervlechter Harrie Knegt zich bij de 
gemeente ingeschreven voor een brood- 
en banketstandplaats, net als meer  
dan zeventig anderen. Er werd geloot 
en Harrie kreeg tot zijn verrassing  
de marktplaats toegewezen. Veel 
‘Stoepjes’ schreven zich ook in, maar 
hadden het nakijken. Stoepjes zijn  
zelfstandige marktkooplui die hun 
brood, koek en banket afnemen van 
bakkerij ’t Stoepje uit Spakenburg en 
onder die naam verkopen. Harrie en 
Gea Knegt betrokken hun ambachte-
lijk gebakken brood van De Bakkerie, 
eveneens uit Spakenburg. 

Het marktbakkersechtpaar woont in 
Hollandscheveld. Op de woensdagen 
stonden ze om kwart over drie op, reden 
ze om half vijf met hun bus en markt- 
wagen van huis en waren ze om half zes 
in Zwolle. De dag ervoor hadden ze hun 
bestelling reeds doorgegeven aan De 
Bakkerie, die de broden ’s nachts bakten 
en de volgende ochtend vroeg recht-
streeks in Zwolle afleverden bij de kraam 
van Harrie en Gea. Elke dag vers. Al om 
half zeven stonden de eerste klanten voor 
hun kraam; “zoals nachtdienstmedewer-
kers die ’s nachts in het ziekenhuis  
hadden gewerkt en eerst vers brood haal-
den alvorens te gaan slapen of mensen die 
voor werktijd langskwamen.” Elke dag 
bleven er weinig of geen broden over, 

omdat Gea door jarenlange ervaring goed 
kon inschatten hoeveel er zou worden 
verkocht. “Zwolle-Zuid was qua omzet 
onze beste markt”, aldus Harrie en Gea. 
Naast koeken en banketproducten  
verkochten ze wekelijks meer dan  
achthonderd broden. 

Het echtpaar mist het persoonlijke contact 
met de klanten. Gea: “We hadden veel 
vaste klanten die meestal hetzelfde koch-
ten. Als ik ze aan zag komen wist ik al 
wat ze gingen kopen. Het waren allemaal 
superaardige mensen en ook heel eerlijk. 
Op een keer was onze pinautomaat stuk 

en toen zeiden de meesten ‘schrijf maar 
op, ik kom volgende week wel afreke-
nen’. Op één iemand na kwam iedereen 
de volgende week zonder probleem  
betalen. “ Dat ‘Uw warme marktbakker 
Harrie & Gea’ gewaardeerd werd,  
bleek bij hun afscheid. Veel bloemen, 
chocolaatjes, presentjes en zelfs envelop-
pen van zowel klanten als collega-markt-
kooplui. Tot hun teleurstelling zijn de 
marktmeesters niet langs geweest. “We 
hebben ze gemist op onze laatste dag, 
terwijl ze vaak ’s ochtends vroeg koffie 
bij ons kwamen drinken.” Harrie en Gea 
waren meestal als eersten aanwezig als de 

marktmeester de stroom kwam aansluiten 
en soms een auto moest laten wegslepen.
Het marktbakkersechtpaar heeft voor 
opvolging gezorgd. Vanaf 24 maart staat 
Luc Post op de plek van Harrie en Gea.  
Ze konden hun klanten geruststellen: 
“Luc verkoopt hetzelfde brood als  
wij.” Wel heeft ‘Luc de Bakker’ wat ver-
nieuwingen aangebracht. Hij heeft een 
oventje bij zijn kraam en kan broodjes 
afbakken en warme saucijzen- en frikan-
delbroodjes verkopen. Daar zijn Harrie  
en Gea nooit aan begonnen. 
 
	TEKST	EN	FOTO	 		HENNIE	VRIELINK

DE STRAAT IS VAN JOU!
Een hele dag geen auto’s, fietsen en 
scooters in jouw straat. Spelen midden 
op de weg zonder dat je hoeft uit te  
kijken. Weet je dat dat kan? Maak van 
jouw straat een Kinderstraat! Vertel je 
ouders, buren en buurtkinderen dat je 
van de gemeente Zwolle afzetlinten 
krijgt om de straat voor één dag helemaal 
af te sluiten. En je ouders? Zij vinden het 
ook gezellig en helpen vast mee om de 
straat te versieren en zorgen voor eten en 
drinken. De spelregels voor een Kinder-
straat lees je op www.zwolle.nl/kinder-
straat 

SPEELTOESTELLEN OP STRAAT 
MAG DAT?
Vind jij buitenspelen ook zo fijn? Zoef  
je regelmatig van de glijbaan of spetter je 
het liefst in dat grote opblaasbare  
zwembad als het warm weer is? Dat 
doen veel kinderen achter in de tuin of 
op een speelplaatsje in de buurt. 

Vraag jij wel eens aan je ouders of een 
glijbaan, voetbaldoelen of zwembadje  
op het grote groene veld tegenover  
je huis of op de stoep mogen staan?  
We noemen dat de openbare ruimte, 

want die is van iedereen. Maar dat bete-
kent niet dat daar alles mag en dat je daar 
alles mag neerzetten. 
Wil jij dat je ouders een speeltoestel in 

de openbare ruimte neerzetten? Vertel  
ze dan dat er spelregels zijn. Want  
we moeten ook rekening houden met 
andere buurtbewoners. En het moet  

veilig zijn, zodat kinderen geen ongeluk-
ken krijgen. 
Vertel je ouders dat de spelregels staan 
op www.zwolle.nl/speeltoestellen 

DE	WERELD	VAN	DE WOENSDAGMARKT

Maak van jouw straat een Kinderstraat!
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ADVERTORIAL

De kunstroute van de IJsselbiënnale bij Harculo 

Na het wassen van je haar loom luisteren 
naar een pianoconcert van Chopin?  
Of liever wat rustige en meditatieve  
New Age-muziek met op de achter- 
grond vogel- of oceaangeluiden, terwijl  
zachte zorgzame handen door je haar  
glijden? Of toch liever zonder muziek  
een gezellig gesprek over van alles en  
nog wat met de eigenaresse van de  
kapsalon? Het is allemaal mogelijk bij 
kapsalon Silvia.

Sinds 11 jaar heeft Silvia Dogan haar kapsa-
lon binnen de deuren van Woonzorgcen-
trum De Kievitsbloem aan de Patriotten-
laan 3 in Zwolle-Zuid. Letterlijk binnen de 
deuren, waardoor al snel de indruk kan 
ontstaan dat zij alleen maar de bewoners 
van De Kievitsbloem als klant heeft. Maar 
niets is minder waar. Silvia heeft ook vaak 
hun familieleden en vrienden in haar kap-
persstoel. En steeds meer wijkbewoners 
weten de weg naar de kapsalon te vinden. 
Want iedereen is welkom in de salon, iets 
wat nog niet zo bekend is.

“Het gekke is dat veel mensen denken dat, 
omdat ik mijn kapsalon hier heb, ik alleen 
maar de senioren die hier wonen knip. 
Maar ik ben breed opgeleid en ik ben op de 
hoogte van de laatste technieken en haar-
mode”, aldus Silvia.
Ze vervolgt: “Natuurlijk wordt er veel 
gevraagd naar wassen en watergolven of 

(deel)permanent, maar ik epileer ook 
wenkbrauwen of het hele gezicht. Ook voor 
het verven van de wimpers of wenkbrauw-
en kan iedereen bij mij terecht. Of ze nu in 
De Kievitsbloem wonen of niet.”

“Nadat ik mijn diploma Uiterlijke Verzorg-
ing haalde, heb ik in verschillende kapsa-
lons praktijkervaring opgedaan. Ik heb bij 
kappers in Zwolle, Hattem en Kampen 
gewerkt. Maar mijn eigen kapsalon hier 
bevalt me toch het best. De meeste mensen 
denken nog steeds dat ik er alleen maar 
voor De Kievitsbloem ben omdat mijn  
salon nu eenmaal in dit huis is. Maar ieder-
een is welkom. Jong en oud. Ik knip hier 
zowel dames als heren en kinderen.”

“Veel van mijn klanten maken van het 
bezoek aan de salon een uitje. Als ik niet 
meteen een andere afspraak heb blijven ze 
vaak lekker plakken en praten we gezellig 
bij onder het genot van een kopje thee of 
koffie.”

De salon is drie dagen per week, van woens-
dag tot en met vrijdag, geopend.  
Silvia benadrukt: “De openingstijden zijn 
in principe van 09.30 tot 16.00 uur, maar 
wanneer iemand bijvoorbeeld door zijn 
werktijden niet tijdens die uren kan komen, 
ben ik flexibel genoeg om hiervan af te  
wijken. De bezoekers kunnen telefonisch 
een afspraak maken, maar ze kunnen ook 

gewoon binnenlopen. De toegangsdeur  
is open en wanneer de binnendeur niet 
opengaat, is een klopje op het raam in de 
hal, die grenst aan de kapsalon, voldoende 
om mij te waarschuwen.”

Ieder maand is er een andere actie. Deze 
meimaand is de prijs voor wassen en  
watergolven €19,95 in plaats van €23,-. 
Hoewel Silvia meestal met flyers werkt, is 
het meebrengen van dit krantenartikel  

voldoende om de korting te verkrijgen.

Alle informatie over de prijzen en soor- 
ten behandeling(en) zijn te vinden op  
www.kapsalonsilvia.nl Kapsalon Silvia is te 
vinden in De Kievitsbloem, meteen na  
binnenkomst rechts.

KAPSALON SILVIA
Patriottenlaan 3,8014 XP Zwolle-Zuid
T 06-4567 04 97

De toegangshekken bij het voormalige  
terrein van de IJsselcentrale gaan deze  
zomer weer open voor het publiek. Vanaf 
18 juni is deze locatie een van de hotspots 
van de IJsselbiënnale, waar vele cultuur-
makers zich met hun werk gaan presen- 
teren aan de bezoekers. Twee jaar geleden 
vond hier de muziektheatervoorstelling 
‘Requiem voor de IJsselcentrale’ plaats en 
daarna gingen de hekken weer op slot. 
Deze zomer is Harculo onderdeel van de 
120 kilometer lange kunstroute van Does-
burg langs de IJssel tot aan Zalk en het 

noordelijkste startpunt van de IJsselbiën-
nale-route met horeca en een scala aan  
tentoonstellingen en presentaties. 

Er komt weer veel reuring. Alle cultuurlief-
hebbers uit Zwolle-Zuid die dit jaar nood- 
gedwongen thuiszaten vanwege de gesloten 
theaters en musea kunnen deze zomer hun 
hart ophalen in Harculo. Het thema van de 
IJsselbiënnale 2021 is de impact van  
klimaatverandering op ons landschap onder 
de titel ‘TIJ, TIJD en TIJDELIJKHEID’.  
De Wijkkrant heeft twee deelnemende  

kunstenaars gesproken die zich in Harculo 
met hun werk zullen gaan presenteren.

DE ZWARTE STIER KEERT HET TIJ
Kunstenaar Robert Roelink maakt in het  
rivierenlandschap van Harculo een indruk-
wekkende vier meter hoge stier van zwart 
plastic afval onder de titel ‘Pride or weak;  
A matter of life and death’. Afval uit de natuur 
van de tuindersindustrie te Spanje, waar de 
stier als cultureel erfgoed wordt beschermd. 
Een stier drukt kracht uit om het  
TIJ van het plastic tijdperk en de klimaat-

verandering te kunnen keren. Robert: “Het 
oud onbruikbaar plastic rondom de groente- 
kassen langs de kust in Andalusië is een 
groot probleem. Het plastic komt in de  
rivierbeddingen terecht en stroomt direct de 
zee in.” Robert Roelink noemt zichzelf een 
‘kunstnomade’ en woont in een camper:  
“Ik ben overal thuis waar mijn werken  
welkom zijn. Bij de opbouw van de stier 
woon ik in de buurt van Harculo.” In dezelf-
de tijd worden ook kunstwerken van Robert 
geëxposeerd in ’t Langhuis in de binnenstad 
van Zwolle.  

ZWOLLE AAN DE KUST
Michael Rhebergen heeft als documen-
taire-fotograaf de gevolgen van de zeespie-
gelstijging bestudeerd. Nederland kan wel 
eens voor de helft onder water komen te  
staan. De IJsselvallei zal dan ongeveer de 
nieuwe kustlijn zijn. Als fotograaf heeft hij 
deze denkbeeldige nieuwe kustlijn in beeld 
gebracht. “Ik ben op de fiets in Zalk begon-
nen en zo verder langs de IJssel landinwaarts 
afgezakt.” 

Zwolle wordt dan een stad aan de kust. Wat 
doen Zwollenaren als ze kustbewoners 
worden en hoe gaan ze om met de klimaat-
vluchtelingen uit West-Nederland die zich 
hier willen vestigen? “Tijdens mijn boeiende 
zoektocht ben ik op zoek gegaan naar de  
visuele aanwijzingen in het landschap en 
heb ik foto’s gemaakt van de toekomstige 
kustplaatsen.” Beeld- en verhalenmaker  
Michael wil met zijn fotoserie in een van de 
gebouwen van de voormalige energie- 
centrale in Harculo in beeld en woord het 
verhaal van de klimaatverandering vertel-
len. Hij hoopt dat de bezoekers hierover  
met elkaar in gesprek zullen gaan.

Korting bij kapster Silvia Dogan in  
de Kievitsbloem? Toon dit artikel

TEKST	 	HENNIE	VRIELINK
		FOTO	 	FEMKE	VAN	HEUGTEN	
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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

Autobedrijf Bert Wieten
WWW.BERTWIETEN.NL

  Het alternatief voor de dealer       

feedbackcompany

9.4/10

In alle prijsklassen met KM- 
en onderhoudshistorie

            AUTO’S 
OP VOORRAAD 
            AUTO’S AUTO’S 
OP VOORRAADOP VOORRAAD
8080 

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.	

Maak de IJssel drinkbaar in 30 jaar
In de tijd dat Zwolle voor het eerst werd aan- 
gesloten op het leidingwaternet - we praten over 
1880 - is overwogen om water uit de IJssel te ne-
men. Dat durfde men niet aan vanwege de ver-
vuiling. 

Inmiddels is de rivier relatief schoon te noemen. 
Het ideaal van een drinkbare rivier wordt weer  
leven in geblazen. Dat gebeurt in juni en juli met 
een manifest en een rivierwandeling door Li  
An Phoa. Zij vraagt al jarenlang aandacht voor het 
opnieuw drinkbaar maken van onze rivieren. Haar 
motto is: een gezonde rivier is een teken dat de  
bodem, het landschap en het dieren- en plantenle-
ven ook in balans is. Het manifest heeft als stelling: 
De IJssel drinkbaar over 30 jaar.

Ik heb aan het manifest meegeschreven. Aanvanke-
lijk was ik een tikkeltje sceptisch. Want hoe kun  
je in vredesnaam bereiken dat je over 30 jaar een 
IJssel hebt waaruit je het water rechtstreeks kunt 
drinken? Toch ben ik ervan overtuigd geraakt: het 
streven naar een schone rivier is goed voor onze 
IJsselvallei. Daar heeft iedereen die er woont baat 
bij. Want met iedere stap die we zetten naar een 
drinkbare IJssel, zorgen we niet alleen voor onze 
eigen omgeving en gezondheid, maar dragen we 
ook bij aan de gezondheid van het gehele 
Rijn-stroomgebied, de zee en de wereld. 

Kijk op drinkbareijssel.nl en teken voor een  
Drinkbare IJssel. 

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.
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Nieuwe tuin

Wij maken gratis uw ontwerp

Nieuwe bestrating

Zeer aantrekkelijke aanbiedingen

Overkappingen 

Voor u op maat gemaakt

Schuttingen

Diverse modellen leverbaar, vraag er naar

Aanleg

We doen het tegen scherpe prijzen

Bel: 038-4216496 / 06-22446905

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

www.tuintotaalcenter.nl

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

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).

De oplettende Zwollenaren hebben hem 
misschien al zien rijden. In Zwolle is 
onze nieuwste aanwinst gearriveerd: de 
Zwolse Verhalenbus, het mobiele  
museum waarmee ANNO de komende 
tijd door wijken gaat rijden om de  
verhalen van de stad op te halen en te 
brengen naar haar inwoners.

De Zwolse Verhalenbus is een opvallende 
verschijning door haar blauwe kleur en de 
illustraties die op de bus staan getekend. 
De illustraties vertellen stuk vóór stuk een 
klein stukje van de Zwolse geschiedenis  
en zijn ontworpen door Zwollenaar  
en MeeMaker Leoniek Zuidhof. ‘’Het  
was een fantastische uitdaging om alle 
verhalen die Zwolle rijk is te illustreren! 

Deze verhalen heb ik proberen te vangen 
in illustraties die herkenbaar zijn voor 

jong en oud. Ik ben benieuwd of jij  
alle Zwolse verhalen (her)kent!’’, aldus 
Leoniek.

WAT VOORAFGING
In 2020 is een voormalige SRV-wagen 
aangekocht en omgebouwd tot ‘De  
Zwolse Verhalenbus’. De Verhalenbus is 

gerealiseerd door Perspekt Studios. Het 
ontwerpbureau uit Haarlem dat ook de  
inrichting van de locatie van het museum 
aan de Melkmarkt 41 realiseert. Met deze 
Verhalenbus brengt ANNO de komende 
jaren op een laagdrempelige manier  
de verhalen van vroeger tot nu naar haar 
inwoners.

PROJECTEN
ANNO haalt ook dit jaar weer nieuwe  
vrijheidsverhalen op tot 5 mei, want  
we raken immers nooit uitgepraat  
over vrijheid. De Zwolse Verhalenbus 
wordt, volledig coronaproof, ingezet  
om actief vrijheidsverhalen op te halen  
bij jou, je buurman of iedere andere  
Zwollenaar die zijn of haar verhaal wil  
delen. Deze verhalen kunnen gaan over  
de oorlog, maar bijvoorbeeld ook over  
vrijheid van geloof, van het houden  

van wie je wilt, of de vrijheid die je voelt 
als je door Zwolle fietst.

Maar daar stopt het niet… De Zwolse  
Verhalenbus gaat ook langs de school-
pleinen om de vrijheidsverhalen van 
Zwollenaren te delen. Zo staat ANNO 
samen met jonge Zwollenaren stil bij wat 
het betekent om in vrijheid te leven.

Inzet van de Zwolse Verhalenbus in 2021

•  Vrijheidsverhalen van Zwollenaren op 
schoolpleinen (april, Mei)

• Zoekplaatjes (Juni, juli)
• Stinspark (juni, september)
• Wie is Thomas (augustus, september)
• Verborgen verhalen op locatie
•  Evenementen (vanaf het moment  

dat dit weer mag)
• En meer

Persbericht: de Zwolse Verhalenbus is on tour
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Eens in de zoveel tijd kent menig ama-
teurclub wel een lichting spelers waar 
jaren later nog in superlatieven over 
wordt gesproken. 'Dit is een goed stel 
hoor', zou Theo Reitsma in zo'n geval 
zeggen. Een mooi voorbeeld van zo'n 
goed stel, is het Zwolsche Boys van on-
geveer tien jaar geleden. 

Het begint eigenlijk allemaal al in 2008/ 
2009. Onder aanvoering van doelpunten-
machines Niels Goedegebuur (32 tref-
fers) en Jeffrey van der Vlist (21 treffers) 
bereikt de ploeg (spelend in de vierde 
klasse) de nacompetitie. Daarin is het in 
een zenuwslopende strafschoppenserie 
uiteindelijk met 5-4 te sterk voor Uni VV 
uit Nijmegen. 

Het seizoen erop, 2009/2010, wordt na de 
nacompetitie opnieuw de champagne 
ontkurkt. Op 12 mei 2010 schiet Wesley 
Bruins, op het terrein van ASC'62 in 
Dalfsen, de enige en winnende treffer  
tegen Nieuwleusen tegen de touwen. Na 
twee promoties op rij is de rek er wel een 
keertje uit, zou je denken. Maar niet voor 
Zwolsche Boys. Op het einde van 
2010/2011 doet de club, inmiddels dus 
uitkomend in de tweede klasse, voor het 

derde jaar op rij mee om promotie. In een 
tweeluik met Hierden komt de ploeg  
helaas net te kort. En achteraf gezien is 
het maar de vraag wat de ploeg in de  
Eerste klasse te zoeken had, want het  
seizoen erna (2011/2012) degraderen  
de Boys naar de derde klasse. Maar  
geschiedenis, is geschreven.

AZSV  26  21  2  3  65  89-25 
Sparta Enschede  26  18  2  6  56  60-24 
Enter Vooruit  26  13  3  10  42  50-49 
Oranje Nassau A  26  12  5  9  41  46-38 
Zwolsche Boys  26  12  4  10  40  60-49 
Esch De  26  12  4  10  40  48-47 
Vroomshoopse Boys  26  13  1  12  40  49-50 
ASC’62  26  10  7  9  37  45-42 
OZC Ommen  26  11  2  13  35  46-53 
SVVN  26  10  5  11  35  44-51 
Hulzense Boys  26  10  3  13  33  39-44 
Hellendoorn  26  7  4  15  25  37-61 
SVI  26  6  3  17  21  31-66 
DVO’71  26  4  1  21  13  23-68 

Tweede klasse J zaterdag                         2010/2011

'Dit is een goed stel hoor' 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.

METERS BUUTENSPEL

Dankzij een voetveertje in de Scheller  
en Oldeneler Buitenwaarden is het  
sinds 12 mei weer mogelijk een rondje  
te lopen over het Voerman Struinpad, 
van dijk tot dijk. 

Het is een zelfbedieningspontje op  
zonnestroom, welke van mei tot en met 
oktober in de vaart is. Kinderen mogen  
er alleen onder begeleiding op varen.  
Gemeente Zwolle is eigenaar van het 
pontje en zorgt ook voor het onderhoud. 
Het pontje werkt niet meer na acht uur  

‘s avonds. Dat is gedaan om te ontmoedi-
gen dat mensen ’s avonds aan de oever van 
de IJssel vertier zoeken.

De wandelroute van het Voermanpad 
wordt onderhouden door een vrijwilli- 
gersgroep van A Rocha Zwolle. Zij zorgen 
voor de bewegwijzering en ze maaien het 
pad. “De uiterwaarden is een natuur- 
gebied waar een wandelpad doorheen 
loopt. Mensen mogen niet buiten de 
paden struinen. Dat verstoort het dieren- 
en plantenleven”, zegt Wim Eikelboom 

van de natuurwerkgroep A Rocha. Hij  
onderstreept dat de gemeenteraad van  
Zwolle heeft uitgesproken dat het wandel-
pad door de natuur verboden is voor  
honden. 

HANDHAVING
Gemeente Zwolle heeft aangekondigd  
nadrukkelijk te handhaven in natuur- 
gebieden langs de stad. Dat wil zeggen  
dat iedereen die zich niet aan de regels 
houdt van de natuurbeschermingswet, 
kans loopt op een boete. Koeien zorgen 

voor begrazing in de Schellerwaarden. 
Er loopt een kudde herefords-runderen  
en een kleine kudde blaarkopkoeien van 
Uw Stadsboer in Zwolle. De blaarkop  
is een oudhollands veeras dat past in het 
Voermanlandschap langs de IJssel. Langs 
het pad is samen met het pontje ook de 
grote schilderlijst weer aangebracht, ter 
ere van IJssel-schilder Jan Voerman.

TEKST	EN	FOTO		 		WIM	EIKELBOOM

Voetveertje in Voerman-wandelpad terug in de vaart

21.05.2011  Hierden – Zwolsche Boys 3-1 (Frank Beekers) 
24.05.2011  Zwolsche Boys – Hierden 1-4 (Guido ter Horst) 
Zwolsche Boys promoveert niet 

Nacompetitie om promotie 

15 Niels Goedegebuur 
13 Dennis Bergs 
11 Berry Mulder 
06 Wesley Bruins 
03 Nenad Lukic 
03 Orzan Mete 
02 Maiko Alberink 
01 Dennis de Boer 
01 Thijs Giesbers 
01 Frank Beekers 
01 Anthony Everts 
01 Frans Zijsveld 
01 Robert-Jan van der Wal 

Topscorers seizoen 2010/2011
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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:

of bezoek onze site:
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Schinkel Kamperen | Marsweg 67 | 8013 PE Zwolle | Tel.: 038 - 785 4993 | sandyschinkel@schinkelkamperen.com |  www.schinkelkamperen.nl

www.schinkelkamperen.nl




