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Pagina 5

Kwaliteit bij leven en afscheid
met compassie en oog voor detail

Wilma Bouwmeester
Ik ben er voor u.
Voor, tijdens en na de uitvaart.
Dag en nacht bereikbaar: 06-182 837 61

www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl

SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE T
DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID E
INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLA
PROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPRO
FEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYS
KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGER
NINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN S
SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE T
+ Ergotherapie
DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE
BIJ KANKER • DUIZELIGHEID E
+ Fysiotherapie
INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP
• SPANNINGSGERELATEERDE KLA
+ Psychomotorische
therapie• KAAKPRO
PROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN
• SPORT/TAPING
FEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYS
KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGER
NINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN S

Speeltuinen Gerenpark
toegankelijk voor iedereen

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

OPROEP
Heeft u wat te vertellen over Zwolle Zuid? Heeft u nieuws voor in de Wijkkrant of zin om
eens wat te schrijven. Schroom niet, en stuur het bericht naar redactie@zwollezuid.nl
erapie
Fysioth ijk
e
in d w

Voor een Oncologiefysiotherapeut
kunt u nu ook bij Fysiomobilae terecht

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
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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
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Plan voor drie toegankelijke speeltuinen in Zuid
Anna Sophie, het achtjarige dochtertje
van Stephanie van Witzenburg heeft een
meervoudige beperking en kan nooit
meedoen als haar jongere broer naar een
kinderspeeltuintje in Gerenlanden gaat.
Zij zit dan maar aan de rand van de
speeltuin in haar rolstoel te kijken naar
de andere spelende kinderen. Zij kan
niet op de schommel, wipwap, glijbaan,
draaimolen of in de zandbak. Meestal
wil ze dan snel weer naar huis.
Twee jaar geleden heeft Stephanie samen
met twee andere moeders uit Zwolle-Zuid
besloten hier iets aan te doen. Alle drie de
moeders hebben een dochter met een
beperking. Stephanie: “Als gezin willen we
graag samen naar de speeltuintjes en als
die worden aangepast kan ieder kind meedoen.”
Om te beginnen wil zij de speeltuin aan de
Bentinckmarke en de twee speeltuintjes
in het Gerenpark toegankelijker maken.
Zodat het speelplaatsen worden waar alle
kinderen samen kunnen spelen, met of
zonder beperking. De initiatiefneemsters
hebben contact gezocht met Toegankelijk
Zwolle (de voormalige Zwolse Gehandicaptenraad) en zijn aan de slag gegaan.
Aangezien de speeltuinen tot de openbare
ruimte behoren is er contact gezocht met
de gemeente.

Voorstel speeltuin Bentickmarke

Boven: voorstel speeltuin Bentickmarke. Onder: voorstel speeltuin Gerenpad, op de heuvel.

Voorstel speeltuin Bentickmarke

Vorig jaar is een motie van GroenLinkser,
Margriet Leest, aangenomen om kinderspeelplaatsen met kleine aanpassingen
beter geschikt te maken voor kinderen
met een beperking. Ondertussen zijn er
met buurtbewoners en kinderen uit de
wijk meerdere meedenksessies en SamenSpeelDagen geweest. Er zijn veel nieuwe
ideeën naar voren gekomen: goede
toegangspaden, zitbankjes, speelhutjes,
rolstoelschommels, verhoogde zandbakken en nog tientallen andere concrete
voorstellen.
In opdracht van Toegankelijk Zwolle zijn
er door architect Kathinka Hoek voorlopige ontwerpen gemaakt voor de drie speeltuintjes: ‘Samen spelen en ontmoeten’.
Daarbij zijn er meerdere mensen betrokken. Namelijk, Pascal Donze, die werkzaam is bij de gemeente als ontwerper
tuin- en landschap/buitenruimte, waarbij
hij aanvulling gaf op deze ontwerpschetsen. De partij Donker Groep gaat het
daadwerkelijk realiseren. Het gemeentebestuur heeft inmiddels 40.000 euro subsidie toegekend, hoewel dat onvoldoende
is om alle aanpassingen te realiseren.
Projectleider Lieke Helmes van Toegankelijk Zwolle: “Voor ons is een speeltuin niet
alleen een plek waar kinderen met of
zonder beperking samen kunnen spelen,
maar ook een plek waar ouders, opa’s,

Lid van verdienste:

Sjoerke Pluim

ALGEMENE ADRESSEN

oma’s en andere buurtbewoners elkaar “beleefpad”. Deze route met allerlei speelkunnen ontmoeten. Een toegankelijke elementen verbindt dan de speelplekken
speeltuin is ook prettig bij het gebruik en de trapveldjes in dit park. Misschien
Voorstel
speeltuin
Gerenpad,
op dekunnen
heuvel
van een rollator,
kinderwagen
of buggy.
er dan aan het pad ook plekken
Samen spelen, bewegen en elkaar ontmoe- komen om te voelen en ruiken voor
ten in de buitenruimte van Zwolle-Zuid, kinderen die visueel of auditief beperkt
Voorstel
speeltuin
Gerenpad, op dezijn.
heuvel
ongeacht hoe
en wie je bent.
Er is een crowdfunding actie gestart
om alles te kunnen realiseren. Tijdens
Er wordt zelfs gedacht de twee speeltuin- het brainstormen is ook genoemd om
tjes in het Gerenpark in de wijk Geren- basisscholen, bedrijven en de buurt erbij
landen met elkaar te verbinden door een te betrekken. De plannen zijn er, nu daad-

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

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

WIJKCENTRA
De Pol, Gelijkheid 1, 465 9222
SIO, Thorbeckelaan 2, 465 1360
GEMEENTE ZWOLLE
tel. 14038, e-mail: postbus@zwolle.nl
Wilt u iets melden in de openbare ruimte?
Is er iets kapot of gevaarlijk in uw wijk?

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

ACTIVITEITEN WIJKENVERENIGING
De Wijkenvereniging heeft drie dierenweides
onder haar hoede. Daarnaast faciliteert zij ook
Yoga, Badminton, Klaverjassen, Schaken,
Tafeltennis en Volleybal.
Voor meer informatie kunt u onze website: www.
wvzwollezuid.nl raadplegen, of ons kantoor
op De Pol bezoeken.

werkelijk actie, vanuit alle partijen om de
speeltuinen aan te pakken. Als alles lukt
kan er in januari worden gestart met
de ombouw van de drie speeltuinen. Zie
voor meer informatie: www.toegankelijkzwolle.nl/projectplan-inclusieve-en-toegankelijke-speeltuinen-zwolle-zuid.
TEKST  HENNIE VRIELINK
FOTO  LÉAN JONKMAN

VOLGENDE NUMMER WZZ WIJKKRANT:
Uiterste inleverdatum kopij:
maandag 9 augustus
Bezorging (week 35): woensdag 1 september
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

RIJWEL TWEEWIELERS

Vegro is jouw zorgwinkel
voor het lenen, huren en
RIJWEL TWEEWIELERS
kopen van hulpmiddelen.
Fietsreparatie op locatie
Mobiele fietsreparatie

Tweedehands fietsen & nieuwe fietsen
Fietsonderdelen & accessoires

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

038-4681800

Waar kun je ons vinden?
Piersonware 5
06 42927646
Vegro zorgwinkel Zwolle
info@rijwel.nl
Vechtstraat 104, 8021www.rijwel.nl
AZ
Telefoon: 0900 – 288 77 66
ZWOLLE

Mobiele fietsreparatie
Tweedehands fietsen
& nieuwe fietsen

0240446.pdf 1

Rob
van
Rijn
Rob
van
Rijn
Fietsenmaker
Fietsenmaker
Piersonware 5
06 42927646

25-2-2020 9:53:12

info@rijwel.nl
www.rijwel.nl

Fietsonderdelen & accessoires

KAPSALON SILVIA
GEVESTIGD IN ZORGCENTRUM
DE KIEVITSBLOEM,

Vegro
voor h
kopen

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

Waar ku
Vegro zo
Vechtstr
Telefoon

BOUWEN OF
VERBOUWEN

OOK VOOR BEWONERS
VAN DE WIJK

OOK ZIJN WIJ
GESPECIALISEERD IN:
AANNEMERSBEDRIJF VAN GERNER
Nieuwbouw

Bel, of loop gerust
even binnen voor
een afspraak
T 06 45 67 04 97

Vegro
Vegro
is jouw
is jouw
zorgwinkel
zorgwinkel
voor
voor
hethet
lenen,
lenen,
huren
huren
enen
kopen
kopen
van
van
hulpmiddelen.
hulpmiddelen.

|

Verbouw

|

Onderhoud

|

Renovatie

Anjerweg 10 - 8042 CS Zwolle
038 421 17 85
info@gernerbouw.nl
www.gernerbouw.nl

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

Gegeven vertrouwen maken wij waar!

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

Kleine Veerweg 9
8017 BP Zwolle
038 460 27 98

WWW.DEHUPPE.NL

OPROEP
Wilt u adverteren
in deze krant?
Mail dan naar
advertenties@
wvzwollezuid.nl

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

Kom gezellig op ons TERRAS
genieten van
een HIGH TEA
Assendorperstraat 100 | 8012 CC Zwolle
Horloge batterij
T 038 421 69 28 | www.juwelierkale.nl

Vraag vrijblijvend
naar de mogelijkheden
W W W. O R A N G E R I E Z W O L L E .N L

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 75: Maurits Vermeulen van Kringloop Red een Kind
Zwolle Zuid.

De kick van de kringloop
Maurits Vermeulen (77 jaar) is al meer
dan een decennium met pensioen, maar
nog even actief als tijdens zijn werkzame
periode. Zo'n drie jaar geleden begon hij
met zijn vrijwilligerswerk voor de Kringloop voor Red een Kind op de Marslanden. Nog nooit heeft hij gedacht: "Vandaag heb ik geen zin". Sterker nog: Als
het weekrooster van de kringloop niet
gevuld is, schrijft hij zich met plezier in
voor nog een dagdeel.
Maurits was altijd al een liefhebber
van kringloopwinkels: "Elke week ging ik
wel een keer naar een kringloop hier in
Zwolle." Hij vertelt dat hij een bijzonder
bierglas had, dat sneuvelde toen hij en zijn
vrouw stonden af te wassen. Lachend: "ik
ben anderhalf jaar op zoek geweest naar
een vervangend exemplaar." Iedereen die
iets verzamelt of spaart herkent die kick:
iets vinden waar je al lang naar op zoek was
of iets vinden waarvan je niet eens wist dat
je het zocht.
Maurits houdt van geschiedenis, theologie
en boeken over landen en volken. Geen
wonder dat hij bij de Kringloop voor Red
een Kind vooral op de boekenafdeling
werkt. Boeken die ingebracht worden
beoordeelt hij op de vraag of ze nog verkoopbaar zijn. Is dat het geval, dan schrijft
hij daar met potlood een prijs in, waarna

de boeken in de winkel op de plank worden
gezet. Boeken die te oud of niet verkoopbaar genoeg zijn, vinden hun weg naar de
papierbak. "Jammer, maar dat hoort erbij".

Bij al deze boeken die door zijn handen
gaan, blijft hij gespitst op bijzondere vondsten: "Pas had ik een boek geschreven door
Arthur Japin, met voorin zijn handtekening, hoe leuk is dat?" Ondanks zijn leeftijd
vindt Maurits het werken met boeken niet
bijzonder zwaar: "Wat je graag doet is altijd
leuk". Met zware dozen weet hij wel raad:
"Daarvoor is er een steekkar beschikbaar
en het uitpakken gebeurt één voor één."
Maurits heeft inmiddels een goed beeld
van wat er verkocht kan worden en wat
niet. Met smaak vertelt hij over een koffer,
die al een tijd in het magazijn stond: "Ik
heb hem geprijsd en in de winkel gezet,
diezelfde middag werd hij nog verkocht".
Hetzelfde geldt voor een kluis, gekregen
van zijn buurvrouw, die er niets meer mee
deed: "Die was vrij groot en daarom wat
minder geschikt voor onze winkel. De zorgen over in de weg staan waren overbodig,
na een uur was de kluis alweer verkocht."
Mensen die zo enthousiast zijn over hun
werk, zitten natuurlijk vol verhalen. Dat
gaat ook op voor Maurits. Thuis en in
de vrienden- en kennissenkring gaat het

nogal eens over zijn belevenissen in het
magazijn en in de winkel. Voor Maurits is
het duidelijk: "Dit werk verveelt nooit en is
voor mij perfect, omdat de opbrengst voor
het goede doel is." Dat is de Stichting Red
een Kind, die toekomst geeft aan kinderen

in armoede, hun familie en hun hele
omgeving in Kenia, Burundi, Malawi,
Oeganda, Rwanda, Zuid-Soedan, Congo
(DRC) en India.
TEKST EN FOTO

INA HUISMAN

• Fysiotherapie
• Manuele therapie
• Oefentherapie Mensendieck
• Kinderfysiotherapie
• Geriatrie fysiotherapie

Fysiotherapie Berkenhove
Nieuwe Deventerweg 99
8014 AE Zwolle-Zuid
T. 038-4651736
www.berkenhove.net
fysiotherapie@berkenhove.net

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

www.wvzwollezuid.nl

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 zomer begon met De Kringloop van het Leven
Het is alweer even geleden. Na een
regenachtig voorjaar en versoepeling
van de coronamaatregelen begon begin
juni de zon te schijnen, wat de meeste
mensen direct opvrolijkt. Op 11, 12 en
13 juni hebben ruim tweehonderd wijkbewoners genoten van de muziek- en
theatervoorstelling De Kringlopera in
de overvolle Kringloopwinkel ZwolleZuid. Met meer dan veertig wijkbewoners die speelden in deze Bruisende
Buren-voorstelling.
Men zegt wel eens dat voorwerpen een
ziel hebben, en dat geldt zeker voor de
spullen die al een lang leven achter de rug
hebben. Amateur-acteurs uit Zwolle-Zuid
brengen de afgedankte spullen tot leven.
De startscene van De Krinlopera begint
buiten bij de goederenontvangst van de
kringloopwinkel. “Wij nemen hier graag
uw bruikbare goederen aan.”

een harde smak in de gifgroene container
gekieperd: “Daar ga je dan jongen!”
De theaterbezoekers lopen in kringloop
van scene naar scene; eerst buiten en dan
via de achteringang naar binnen, waar in
de rommelige reparatiewerkplaats de Less
is More Band het publiek binnenpraat
en vervolgens verrast met ritmische blaasmuziek.
De schemerlamp laat ook weer van zich
horen: “In de kringloop van het leven ben
je altijd onderweg. Waar ben ik thuis?”
Dan beweegt het theaterpubliek zich

via de gevulde loods, onderlangs twee
weemoedige trekharmonicaspelers naar
de winkel, waar zich meerdere scenes
afspelen. Een set kaplaarzen die al lang in
de winkel staan, maar graag “vies en
smerig” willen worden. De luie stoel: “Ik
zit hier prima” en hoeft niet zo nodig
in een druk gezin terecht te komen. Een
erotische broodrooster die van binnen
“broeit en gloeit” en een zielig pepervaatje
dat haar zoutvaatje zo vreselijk mist.
Aan het eind van de voorstelling wordt
in staccato, door spreekkoor Gioia, de

winkelvoorraad aangeprezen voor verkoop. De schemerlamp, die door Gerard
en zijn vrouw aan het begin was afgegeven, begint als mezzosopraan te zingen
en dansen. Een moeder en dochter komen
de winkel binnen. Dochter gaat het ouderlijk huis verlaten en heeft spulletjes nodig.
Ze ziet de schemerlamp, die ze goed kan
gebruiken op haar studentenkamertje.
Opgelucht verlaat de lamp de kringloopwinkel. Ze gaat aan een nieuw leven
beginnen.
TEKST EN FOTO  HENNIE VRIELINK

Gerard komt samen met zijn vrouw de
schemerlamp van zijn overleden moeder
brengen. Hij had er moeite mee het huis
van zijn moeder te moeten ontruimen:
“Is van mijn moeder geweest.” Zijn vrouw:
“Moet je al die troep bewaren?” De lamp
begint te zingen: “Is dit het einde? Ze
willen me niet meer.” Ook een onopvallend bijzettafeltje, krakkemikkige stoel,
een beschadigde luxe pedaalemmer,
incompleet bordspel en een zoutvaatje
zijn al afgeleverd. Krijgen ze een tweede
leven of worden ze gelijk in de grote afvalcontainer gedumpt omdat ze onverkoopbaar zijn? De selectie aan de poort leidt tot
een dramatische scene en de deftige
pedaalemmer wordt zonder pardon met

Vaders en moeders wippen tegels bij basisschool
In juni werkten veertig ouders zich een
aantal avonden in het zweet op het
schoolplein van basisschool De Ichthus,
waar hun kinderen overdag met klasgenootjes wordt gespeeld. De school had
zich aangemeld voor het Nationaal
Kampioenschap Tegelwippen 2021.
Voor de helft van het grote schoolplein
worden tegels vervangen door groen.

Onder aanvoering van René Thien,
schoolassistent en Wim Elshof, vrijwillig
klusjesman/conciërge op deze school, zijn
er in enkele avonden meer dan 15.000
tegels gelicht door de tegelwippers. Niet
alleen vijfendertig vaders hadden de schop
ter hand genomen, maar ook vijf moeders
wipten enthousiast mee. Wethouder
Ed Anker stak ook zijn handen uit de

mouwen; niet alleen als vader van drie
kinderen die op De Ichthus zitten, maar
eveneens als fanatiek stadsbestuurder,
omdat Zwolle hoog wil eindigen bij het
NK Tegelwippen.
Het weer in Nederland wordt steeds
extremer. Hevige regenbuien en lange
periodes van hitte en droogte volgen

elkaar snel op. We krijgen steeds meer te
maken met hittestress en wateroverlast
omdat onze leefomgeving versteend is.
Nederlanders worden opgeroepen tegels
in hun tuinen te vervangen door groen,
zodat het overtollige regenwater sneller
weg kan en meer groen de hitte tegengaat.
Onderzoek heeft uitgewezen dat een
groenere leefomgeving een positief effect
heeft op onze mentale gezondheid.
VERGROENEN SCHOOLPLEIN
Ouders van De Ichtus hadden al eerder
aangegeven “een uitdagender schoolplein”
voor hun kinderen te willen. Er was al een
nieuwe zandbak aangelegd en een aantal
houten speelhuisjes geplaatst, maar toen
de provincie subsidies beschikbaar stelde
voor het vergroenen van schoolterreinen
kwamen de plannen in een stroomversnelling. Er werd een ontwerp gemaakt en
ouders werden via de schoolapp opgeroepen mee te doen; dat leverde een grote
respons op. De schop kon de grond in en
het ontdoen van de tegels kon beginnen.

www.wvzwollezuid.nl
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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
THEATER
GRAND CAFÉ

038 -www.goedhartboeken.nl
465 21 50

INFO

Wijkkrant Website 85 x 95 mm.indd 1

SNACKBAR

PROFESSIONEEL
IN GASTVRIJHEID

05-02-2021 13:05

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

meer dan
woorden

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

Barts Soep & Zo is uit zijn jasje gegroeid en gaat verhuizen naar de

EIFFELSTRAAT 39 IN DE MARSLANDEN
Zelfde kwaliteit, meer mogelijkheden.
Vrijdag 11 september open dag van 12.00 tot 15.00 uur.
Proeven met een drankje en hapje

CATERING

06 331 058 63

Soepbuffetten
High-Tea • HIgh-Beer • High-Wine
Soepen • Quiches • Stoofstofels
Kant en klare kaasfondue

U kunt ons ook vinden
op Instagram, Facebook
en Nextdoor

VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

In het najaar wordt de vrijkomende grond
aangeplant. Van de gewipte tegels wordt
een buitenklas gemaakt, in de vorm van
een amfitheater met zitkuil. Ook voor de
randen zijn tegels nodig. Regenpijpen
wordt afgezaagd zodat het regenwater
rechtstreeks wordt afgevoerd naar een
groene wade op het schoolplein en niet
meer in het riool verdwijnt.
Tientallen gemeenten in Nederland doen
mee aan het NK Tegelwippen dat duurt tot
30 september dit jaar. De gemeente met de
hoogste TPI (gewipte tegels per inwoner)
wint de prestigieuze Gouden Tegel. Zwolle
wil in ieder geval hoger eindigen dan
Deventer en Kampen. Deze Hanzesteden
werkten in het verre verleden soms intensief met elkaar samen, maar waren ook
dikwijls concurrenten van elkaar. Bij
het Tegelwippen willen ze beslist niet voor
elkaar onderdoen en zijn ze elkaars
rivalen. De 15.000 gewipte tegels bij De
Ichthus doen Zwolle zeker stijgen op de
ranglijst, maar of het genoeg is zal eind
september moeten blijken. In ieder geval
krijgen de schoolkinderen van De Ichthus
een mooier en groener schoolplein.
TEKST EN FOTO  HENNIE VRIELINK

bartssoepenzo@gmail.com
WWW.BARTSSOEPENZO.NL

Van onderen!
Als je goed kijkt
naar postcodegebied 8014-8019, zit er
meer leven in dan wonen, werken en
recreëren alleen. Een korte kroniek
met beide benen op de grond.
Wat is er op hete zomerdagen fijner dan
het water opzoeken. De Wythmenerplas? Nee, voor jongeren. De IJssel?
Te tricky. De binnenstadsingels? Te
druk. Maar gelukkig hebben we ons
eigen Giethoorneske grachtenstelsel in
grote delen van Zuid. Even weg in eigen
wijk. Het schijnt zelfs dat je tot de binnenstad kunt komen, áls je van nauwe
duikers houdt.
Fijn dat je vrienden in de straat hebt
met een stabiele kano. Dus peddels aan
boord, op naar een onbestemd avon-

tuur. Tot achter De Oude Mars moet
toch lukken? Maar hoe lopen die korte
kanaaltjes eigenlijk, waar zitten lage
bruggetjes en wat kom je zoal tegen
in de donkerblauwgroene krochten?
Zolang ik maar geen zwanen met
jongen tref.
Eenmaal aan slag waan je je letterlijk
onderweg, diep onder het straatbeeld.
Tegelijk ben je in een laag en traag
voortploeterend bootje onder en achter
groenstroken bijna onzichtbaar voor de
vaste wal. Heerlijk onbespied kun je
achtertuinen inkijken, bewoners loom
op hun terrassen zien zitten. Soms
groetend of enigszins betrapt opschrikkend.
Aan de andere kant: oriëntatiepunten
en het stratenplan waar je op koerst,

Zuidkristalliseren
vallen in het water. Spierpijntjes en
blaren worden voelbaar en ehh...
Verdorie, zie ik daar nu een koppel
zwanen voor ons zwemmen? Snel een
zijstroompje in, laaghangende takken
ontwijkend. Goede reden om terug
te varen. Niemand die me ziet. Straks
maar weer een fluisterboot in Giethoorn.
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WIJ KOMEN GRAAG
BIJ U KLUSSEN
Bel 038 - 23 40 880 of mail naar
info@deklusbakfiets.nl

www.wvzwollezuid.nl

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

NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN

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

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
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Spoorwegaffiche aan de Zwarteweg
Wanneer je vanuit Zwolle Zuid via de
Zwarteweg naar de stad fietst, heeft de
schildering op de zijmuur van huis
nummer 50 ongetwijfeld al opgemerkt.
Een schildering van 2 bij 3,5 meter met
daarop reclame voor “een 8 daagsch
abonnement” om met de trein het hele
land te doorkruisen voor de prijs van
slechts 15 gulden “3de klas”.
De muurschildering is een kopie van een
spoorwegaffiche uit 1939. Het affiche is
ontworpen door illustrator Frans Mettes
en hij laat een dieseltrein door een groot
cijfer 8 rijden, waarbij de bovenste opening gevuld wordt door een oranje zon.
Roelof Ybema is vorig jaar samen met zijn
vrouw Ingeborg, dochter Luna en zoon
Lars op Zwarteweg nr. 50 komen wonen.
Roelof werkt bij ProRail. “Ik ben een
spoorman in hart en nieren”. Hij ontdekte
dat vroeger nabij de plek van zijn nieuwe
woning de voormalige spoorlijn van
Zwolle naar Deventer had gelopen en
wilde hij dit markeren met een muurschildering.
In eerste instantie dacht de spoorfanaat
om bovenin de nok van zijn woning
het nummer 50 te laten aanbrengen
in dezelfde stijl zoals die vroeger op
wachtposten van de Nederlandsche
Spoorwegen had gestaan. Zijn vrouw
Ingeborg reageerde niet gelijk enthousiast:
“Dat nooit op onze woning. Dat lijkt wel
op de nummering van barakken uit de
Tweede Wereldoorlog.” Een iets vrolijker
afbeelding met zoiets liefelijks als een
trein kon wel op haar enthousiasme
rekenen.
OORSPRONG SPOORLIJN
Tot 1880 liep het spoor naar Deventer
langs de Reysigerweg om vervolgens de
Zwarteweg te kruisen. Waarna de lijn
verder liep via het huidige schoolplein van

basisschool de Ichthus, naar het tracé
richting Harculo. Honderdveertig jaar geleden is de spoorweg richting de
Hortensiastraat verlegd. De spoorlijn
was onderdeel van het traject Arnhem Leeuwarden. De machinist kon aan de
kilometeraanduiding langs de rails zien
waar de trein zich bevond.
Het spoor bij de Zwarteweg was bijna 72
kilometer verwijderd van Arnhem en
daarom heeft Roelf Ybema kilometernummer 71,935 laten aanbrengen, onderaan de zijmuur van zijn woning. Deze
kilometrage is in de oorspronkelijke stijl
uitgevoerd en in hetzelfde formaat en
lettertype zoals toen gebruikelijk was.
Roelof is hiervoor zelfs naar het treinstation in Deventer geweest waar nog een
originele kilometeraanduiding op het
perron bewaard is gebleven: “Het moet
wel precies kloppen.”
GRAFFITIKUNSTENAAR
De muurschildering komt tot op detailniveau overeen met het oorspronkelijke
affiche uit 1939, maar met één pikant verschil. Op het affiche staat een kerkje met
een uivormig torentje. Roelof heeft het
kerkje laten vervangen door de Peperbus
“om er een Zwolsch tintje aan te geven.”
De muurschildering is vakkundig gemaakt door wijkbewoner en graffitikunstenaar Stefan Alberts. Hij heeft de schildering met spuitbussen uit de losse pols
gemaakt zonder liniaal of mal te gebruiken. Stefan is ooit begonnen als graffitispuiter onder spoorwegviaducten en
oude fabrieksmuren, maar heeft er inmiddels zijn beroep van kunnen maken. Hij
heeft een eigen bedrijf onder de naam Klaver 5 en verdient nu als zelfstandig ondernemer zijn brood. Hij is er trots op dat hij
“van deze rebelse kunstvorm een inkomen
heeft weten te genereren.”
TEKST EN FOTO

HENNIE VRIELINK

DE MENSEN DIE DE WIJKKRANT MAKEN
IN DEZE RUBRIEK LEEST U WIE ZICH INZET VOOR DE WIJKKRANT. WIE VOORZIET ELKE EDITIE VAN REDACTIONELE
STUKKEN EN AFBEELDINGEN? DAARNAAST GEVEN WIJ U EEN KIJKJE ACHTER DE ACQUISITIE, VORMGEVING EN
WEBSITEBEHEER.

De hoofdredacteur
Tijdens de zomerperiode genieten velen van de vrijheid en de welverdiende
rust. Echter staat de septemberkrant op
de planning, vandaar dat ik het spits
mag afbijten voor deze rubriek.
Bij deze zal ik mij even voorstellen. Ik
ben Léan Jonkman en sinds 2018 ben
ik betrokken bij de Wijkvereniging. In
januari 2018, zag ik een vacature voor
acquisiteur. De omschrijving in de vacature was niet direct passend, maar het
element van vrijwilligerswerk en contact
met ondernemers sprak mij aan, vandaar
dat ik reageerde.
Dit was de start bij de Wijkkrant en in de
2 jaar bij de acquisitie, heb ik veel geleerd.
De krant kan alleen in elkaar worden
gezet door een goede balans tussen de
acquisitie en de redactionele stukken.

De oproep voor een nieuwe hoofdredacteur stond al even uit en het deed mij
aanmoedigen om te reageren. Er werd
nog geen geschikte kandidaat gevonden
en de ommezwaai naar schrijven, artikelen werven, coördineren van de krant
leek mij een mooie nieuwe uitdaging.

Bij de Wijkkrant wil ik mij kunnen
ontplooien tot een volwaardige hoofdredacteur.
Met de inwoners van Zwolle Zuid kunnen we elke editie een krant verspreiden
vol met nieuwtjes over Zwolle Zuid.

BIJ DEZE OOK EEN OPROEP
Heeft u wat te vertellen voor in de
Wijkkrant. Voel u vrij om dit te
mailen naar
redactie@wvzwollezuid.nl.

TEKST

LÉAN JONKMAN

Juist om de schakel te zijn tussen de
redactie, de mensen waarover de artikelen gaan en de vormgever.
Het mooie aan de Wijkkrant vind ik, dat
je het met elkaar zorgt voor het samenstellen van de krant. Het begint bij
zomaar een idee, wat bij een redactievergadering uitmondt tot het brainstormen
naar een mogelijk artikel vanuit meerdere invalshoeken. Door één van de redacteuren wordt het dan verder opgepakt,
onderzocht en uitgeschreven.

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

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

• Reparatie
en tassen
• Reparatie
kledingkleding
en tassen
• Messen
en scharen
• Messen
en scharen
slijpenslijpen
• Spaanse
sloffen/babyslofjes
• Spaanse
sloffen/babyslofjes
• Tassen,
portemonnees
en broekriemen
• Tassen,
portemonnees
en broekriemen
es
• Sleutels, sleutelhangers
en naamplaatjes
• Horlogebandjes
div. maten en kleuren
• Uitverkoop
zakmessen en
• Sleutels,
sleutelhangers en naamplaatjes
multitools
korting
• Schoeisel
cleanen25%
en/of
poetsen
al 30 jaar
aker
erschoenm
st
ee
m

k
ok
book
Like ons op Facebook

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

KIJK OOK EENS OP

WWW.WVZWOLLEZUID.NL

BOEK JE STOEL VIA AMIKAPPERS.NL/ZWOLLE-ZUID OF AMIKAPPERS.NL/ZWOLLE-AALANDEN

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).
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Inbouwen?
Doen
Inbouwen?
Doen
we!
Inbouwen?
Doen
we!we!

Inbouwen?Doenwe!
549,-

549,-

395379
,,-

GRATIS inbouwen
GRATIS inbouwen
bij vervanging! bij vervanging!

,599645
,-

GRATIS plaatsing GRATIS plaatsing
bij vervanging! bij vervanging!

ONDERBOUW
VAATWASSER |
ONDERBOUW VAATWASSER
|
SN436500PN
SN48M550

INBOUWVAATWASSER
|
INBOUWVAATWASSER
|
IVW6014A

• 5 programma’s
5 programma’s
• 12 standaard couverts
12 standaard couverts
Energieklasse A+ 5 jaar garantie
Energieklasse A+

• VarioSpeedPlus
voor verkorting van wastijd
• VarioSpeedPlus voor verkorting
van wastijd
• VarioFlex-korven
voor meer flexibiliteit
• VarioFlex-korven voor meer
flexibiliteit
• Energieklasse A++ • Energieklasse A++

.
.

379,-

699,-

699,-

379,-

,299299
,- GRATIS

GRATIS inbouwen
GRATIS inbouwen
bij vervanging! bij vervanging!

PARKEREN

INBOUW
KOELER | ZBA15021SV
INBOUW KOELER |
ZBA15021SV

• Automatisch
Automatisch ontdooien
koelruimte ontdooien koelruimte
• 3 legplateaus en 1 lade
3 legplateaus en 1 lade
Energieklasse A+• Energieklasse A+

449,-

449,-

369,-

GRATIS inbouwen GRATIS inbouwen
bij vervanging! bij vervanging!

INBOUW INDUCTIEKOOKPLAAT
|
INBOUW INDUCTIEKOOKPLAAT
|
HK6042
HK6042

• TouchControl bediening• TouchControl bediening
• 4 zones met boosterfunctie
• 4 zones met boosterfunctie
Restwarmte-indicatie
en automatische veiligheidsuitschakeling
• Restwarmte-indicatie en• automatische
veiligheidsuitschakeling

Prijs- endrukmodelwijzigingen
en eventuele Aanbiedingen
druk- en zetfouten
voorbehouden.
de voorraad
strekt en uiterlijk t/m zondag 9 april 2017.
Prijs- en modelwijzigingen en eventuele
en zetfouten voorbehouden.
zijn geldig
zolang deAanbiedingen
voorraad strektzijn
en geldig
uiterlijkzolang
t/m zondag
9 april 2017.

Expert Witgoed
Expert Witgoed

Maak ook werk van de ZPZZ!

Expert Witgoed

v.d. Capellenstraat 145, Zwolle

v.d. Capellenstraat
145, Zwolle, 145,
(038)Zwolle,
4654106,
zwolle@expert.nl
v.d. Capellenstraat
(038)
4654106,(038)
zwolle@expert.nl
4654106, zwolle@expert.nl
TV - Audio - Video
Eigen technische
• Gratis
parkeren
Eigendienst
technische
dienst
• Gratis parkerenOok voor reparaties
Eigenvan
technische
dienst • Gratis parkeren

Ben jij zelfstandig ondernemer? Maak dan eens kennis met netwerkclub ZPZZ, ofwel Zelfstandige Professionals Zwolle-Zuid. Op dinsdag 7 september starten we, letterlijk bij Garage Dingerink.

Ook voor reparaties van TV - Audio - Video

www.expert.nl

Van tekstschrijver, illustrator en makelaar tot HR-professional, kok en zorgondernemer, de ZPZZ is een club van
momenteel 14 leden, die van elkaars expertise en kennis leert. In de vorm van vijf jaarlijkse bijeenkomsten ontmoe-

ten ze elkaar. De ene keer vertelt een lid over zijn/haar werk en expertise, een andere keer komt een externe
deskundige langs om te vertellen over een specifiek onderwerp. En regelmatig is er een bedrijfsbezoek in de buurt.
Elk seizoen wordt afgesloten met een barbecue. Voor
50 euro per jaar investeer je in kennisdelen en netwerk-vergroting in je eigen wijk, met mensen die je
regelmatig tegen kunt komen.

Kennismaken?
Kom mee naar Garage Dingerink

Op dinsdag 7 september bezoekt de ZPZZ Autovakmeester Dingerink, aan de IJsselcentraleweg in
Zuid. Recent is de garage helemaal verbouwd. Wat is
hun drive om te ondernemen en vernieuwen en hoe
blijven ze in beweging? Eens vrijblijvend meekijken?
Informeer bij secretaris Julius de Vries, of meld je
aan via bestuur@zpzz.nl en wie weet zien we jou!

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

Klinkha mer

WINKELCENTRUM ZWOLLE-ZUID

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

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

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

Van der Capellenstraat 145b
T (038) 7370142

delifrancekwalitariazwolle
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Het genot van een groen dak
Direct na het opstaan, werpen Piet en
Trudy van der Krieke met genoegen
een blik op het platte dak van hun
garage en uitbouw. Sinds afgelopen
december is dat dak van bijna 50m2
vergroend. Trudy: "Daar geniet ik
elke dag weer van". Als ze rondkijkt
en al die lelijke zwarte daken ziet,
denkt ze: "Mensen, neem een groen
dak. Dat heeft zoveel voordelen en ziet
er zoveel mooier uit!"
Toen de sedumrollen er net lagen, waren
ze groen van kleur. Een half jaar later zijn
ze geel geworden en de familie is
benieuwd hoe het dak eruit gaat zien als
het gelegde sedum verandert van kleur.
De plantjes op de matten zijn namelijk
zorgvuldig gecombineerd. Trudy: "De
planten bloeien op verschillende momenten. Daarmee hebben we van voorjaar tot
herfst een kleurig dak." Zo blijft het dak
hen verrassen, want ook bijen, hommels
en vogels voelen zich er thuis.
Piet vertelt dat de buurman in de straatapp
met het idee van groene daken kwam. Dit
wekte direct hun interesse, waarna ze
zich via een bewonerscollectief in
Stadshagen lieten informeren over alles
wat er bij komt kijken: "Ook voor de
subsidieaanvraag konden we probleemloos bij hen aansluiten."

De belangstelling voor groene daken was
overweldigend, de subsidiepot raakte
leeg. Gelukkig zijn er elk jaar nieuwe
kansen. Piet: "Het is ideaal om de vergroening gezamenlijk aan te pakken. Een
paar mensen zoeken alles uit en regelen
de afspraken. Dat scheelt een hoop tijd."
Uit de informatie bleek dat er gekozen
kon worden uit een natuurlijk groendak
of een lichtgewicht groendak. Een natuurlijk groendak wordt in lagen aangebracht
en ingezaaid, waardoor het de hoogste
ecologische waarde heeft. Een lichtgewicht groendak wordt in rollen aangebracht en heeft het snelste resultaat.
Uiteraard is een natuurlijk groendak heel
wat zwaarder dan een lichtgewicht dak
en in alle gevallen is het de voorwaarde
dat het platte dak het gewicht moet
kunnen dragen.
Verder wordt aangeraden om de groene
laag van steenwol met sedumplanten aan
te leggen, op niet al te oude dakbedekking. Piet: "Dat is natuurlijk logisch,
maar heb je de laag er eenmaal liggen,
dan gaat je dakbedekking twee keer zo
lang mee." Het dak van de familie van
der Krieke aan de Mr. P.J. Oudlaan heeft
sinds december alle weersomstandigheden probleemloos doorstaan. Van vorst
en sneeuw in februari tot hitte en droogte
in juni.

Trudy: "Het dak blijkt prima te isoleren.
In de kamer onder het groene dak werd
het 's winters minder koud en tijdens tropische dagen minder heet, echt ideaal."
Op de vraag of zij met deze daktuin nog
een extra tuin moeten onderhouden, is het
antwoord: "We hebben er geen extra
werk aan". Elke huiseigenaar controleert
zijn dak meestal wel twee keer per jaar
om problemen met de waterafvoer te
voorkomen. Dat is ook voldoende voor

het groendak. Tijdens die controle kun je
zo nodig onkruid verwijderen en wat
snoeien en bemesten. Dat is voldoende.
Enthousiast geworden? Op internet
is genoeg informatie te vinden! Kijk
bijvoorbeeld op https://groenedaken.
natuurenmilieu.nl/.
TEKST INA HUISMAN
  FOTO PIET VAN DER KRIEKE

ADVERTORIAL

Grote Peuter Dag op openbare
basisscholen in Zwolle-Zuid
Vrijdagochtend 24 september zijn peuters en ouders/verzorgers van harte
welkom op Kindcentrum de IJsselhof,
Dalton Kindcentrum de Markesteen,
Openbaar Kindcentrum De Marshof,
Montessori Kindcentrum en basisschool De Octopus.
KOM KIJKEN & SPELEN OP SCHOOL!
“Is uw kind al bijna toe aan school? Een
grote peuter die wil rennen en klimmen,
samen met andere kinderen? Heerlijk met
de neus in de prentenboeken. Met de hele
klas zingen en mooie tekeningen maken?
De eerste cijfers en letters leren? Zichzelf
en andere kinderen leren kennen? Voor je
er erg in hebt is het al zover en gaat uw
kind naar groep 1 van de basisschool. Een
grote stap! Wat gaat hij daar allemaal
ontdekken en leren? En wat is een fijne en
goede school die helemaal bij uw kind
past? Dit kunt u vrijdag 24 september

ontdekken tijdens de Grote Peuter Dag!”

basisschool!

GROTE PEUTER DAG
Om ouders en hun kinderen te helpen een
school te kiezen, zet OOZ vrijdagochtend
24 september tussen 9.00 en 11.30 uur de
deuren open van al haar basisscholen in
Zwolle en regio. Op deze ochtend kunnen
peuters beleven hoe het is om straks naar
de basisschool te gaan. Met de Grote
Peuter Dag laten we graag zien dat goed
onderwijs meer is dan cijfers! Peuters
kunnen ontdekken, knutselen en spelen in
en rondom de scholen. Ouders, verzorgers
kunnen de school bekijken en vragen stellen aan leerkrachten en directie. Op de
Grote Peuter Dag kunnen zij zich zo uitgebreid laten informeren waardoor er een
fijne en goede school gekozen kan worden die helemaal bij het kind past. Een
belangrijk moment dus voor peuters en
hun ouders die op zoek zijn naar een

Meer informatie over de Grote Peuter
Dag:
Website: www.grotepeuterdag.nl
Facebook: www.facebook.com/
GrotePeuterDag
Twitter: twitter.com/GrotePeuterDag
Meer informatie over de openbare
basisscholen in Zwolle-Zuid:
IKC de IJsselhof
www.obs-ijsselhof.nl
Staatssecretarislaan 10 - 8015 BX Zwolle
038 460 09 73
DKC de Markesteen
www.markesteen.nl
Gedeputeerdenlaan 49, 8016 AX , Zwolle,
038 460 44 11
Openbaar Kindcentrum De Marshof
www.marshof.nl
Tichelmeesterlaan 45, 8014 LA Zwolle,

038 460 14 71
Montessori Kindcentrum
www.montessori-zwolle.nl
Energieweg 9, 8017 BE Zwolle,
038 465 42 20
De Octopus
www.obsdeoctopus.nl
Provincieroute 143 - 8016 GB Zwolle
038460 44 67
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Drie oranje reddingsvlotten op het stijgende
IJsselwater
Het is midden juli. In Limburg voltrekt
zich een natuurramp. Door de hevige regenval lopen woonwijken onder
water. Mensen worden geëvacueerd
en moeten hun huis met inboedel achterlaten. De enorme waterkracht is
angstaanjagend. De Maas, zusterrivier
van onze IJssel, heeft sinds 1911 niet
zo hoog gestaan. Waterkeringen staan
onder grote druk. Dijken dreigen door
te breken.
Tegelijkertijd vindt in onze omgeving de
IJsselbiënnale 2021 plaats; een route met
kunstwerken langs rivier de IJssel onder
de titel TIJ, TIJD en TIJDELIJKHEID.
Het project wil op een kunstzinnige
manier de gevolgen van de klimaatverandering in beeld brengen. De effecten van
steeds vaker voorkomende hevige regenval en periodes van langdurige droogte op
mens, natuur en IJssellandschap. Is het
TIJ nog te keren?
Ook hier merkten we de gevolgen van de
extreme hoeveelheid neerslag in Duitsland
in het stroomgebied van de Rijn. Hoewel
de regen bij ons in Zwolle wel meeviel,
kwam de snelstromende watermassa uit
Duitsland ook langs Zwolle-Zuid. De
IJssel is een aftakking van de Rijn en
daarom afvoer van een deel van het vele
regenwater dat in Duitsland stadswijken,
dorpen en mensenlevens heeft verwoest.
Schuldig water? Door het stijgende water
werden ’t Kleine Veer en ‘t Schellervaartje

uit de vaart genomen. Pleziervaart werd
verboden.

land nog beter te beschermen tegen overstromingen.

DIJKEN AANPASSEN
Doordat de uiterwaarden onder water
kwamen te staan, werden koeien van
stadsboer Sluiter naar hoger gelegen plekken overgebracht. Het Voerman Struinpad was niet meer begaanbaar. Enkele jaren geleden is het IJssellandschap bij
Schelle Oldeneel ingrijpend veranderd
door het project Ruimte voor de Rivier. Er
is langs de IJssel in de uiterwaarden een
nevengeul gegraven die bij hoog water
onderdeel wordt van de waterafvoer. Toch
is deze ingreep nog niet genoeg. De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst zal de komende jaren door het waterschap worden
verhoogd en versterkt om Zwolle en Sal-

In de nevengeul van de IJssel bij buurtschap Schelle Oldeneel liggen drie
feloranje reddingsvlotten. Het zijn opvallende en door de watersnoodramp in
Limburg en Duitsland erg actuele kunstobjecten van de IJsselbiënnale. Veel
Zwollenaren die over de Schellerdijk fietsen hebben de drie oranje tenten op de
zwartrubberen drijvers al gezien. Normaal
liggen ze opgeslagen op zeeschepen en
bedoeld voor de scheepsbemanning om in
geval van calamiteiten voor langere tijd
op zee te kunnen overleven. Hier in
Zwolle-Zuid is het kunst. In het kader van
de IJsselbiënnale heeft kunstenaar
Leonard Passchier (Rotterdam 1992) zijn

drie drijvende vlotten ‘pre Camping
Zondvloed’ genoemd. De kunstenaar wil
op deze manier duidelijk maken hoe we
kunnen overleven als onze woonomgeving onder water komt te staan.
Bij een doorbraak van de IJsseldijk zal
Zwolle-Zuid zeker geen droge voeten
houden. Passchier zet ons met een vleugje
ironie en humor aan het denken. Hij pleit
ervoor dat elk huishouden voorzien wordt
van een reddingsvlot met een overlevingspakket; gemonteerd op ieder dak en
aan ieder balkon. Zie zijn kunstwerk als
een idee om de Hollandse angst voor het
wassende water te beteugelen en hoe te
overleven als het menens wordt.
TEKST EN FOTO

HENNIE VRIELINK

Voorzichtige stapjes uit de coronabubbel

Dobberend in het zwembad, helaas
niet op een tropisch eiland, maar bij
Windesheim On Campus, mijmer ik
over het bizarre coronajaar.

Na een strenge lockdown zijn de coronamaatregelen afgelopen zomer losgelaten.
Stap voor stap is de bedrijvigheid overal
weer toegenomen. Tot tevredenheid van
de één en tot schrik van de ander. Bij de
eerste versoepelingen keek ik nog raar op

van lange rijen wachtenden voor diverse
winkels - zonder mondkapje en zonder
afstand te houden.

Een beetje angstig voelde ik me ook nog
wel toen ik eindelijk weer naar het zwembad mocht gaan, maar wat was ik blij met
de herwonnen bewegingsvrijheid!

mensen om me heen. Genietend van
allerlei kletspraatjes met mensen buiten
mijn bubbel. Ik voelde me opbloeien door
het mooie weer en de mogelijkheden om
bijvoorbeeld weer te sporten in groepsverband of rond te struinen in de bibliotheek. Simpele dingen die vóór corona
heel normaal waren.

Tijdens mijn eerste kopje koffie op een
terras, onwennig kijkend naar al die

Anderhalf jaar lang corona doet veel met
mensen. Vooral met mensen die gezond-

heidsproblemen hebben. De angst om
corona op te lopen zit bij hen heel diep.
Bij de ouderen, maar ook bij gezonde,
jonge mensen kan de angst toeslaan.
Ik heb gezien wat corona kan aanrichten
bij een super sportieve kennis die last
heeft van long-covid en na een jaar nog
steeds uitgeput is na een klein stukje
lopen.
Ik schrijf dit begin juli als de vaccinaties
in volle gang zijn maar de versoepelingen
toch weer iets zijn aangescherpt vanwege
de deltavariant. De kleurcodes van landen
wisselen bijna per dag waardoor het onzeker blijft waar je op vakantie naartoe
kunt. Elk land heeft weer andere regels.
Ik besluit de toerist in eigen stad uit te
hangen. Na een fietstocht langs de IJssel
ontdekte ik pop-uprestaurant Bennies uit
de Basis in de oude IJsselcentrale, onderdeel van de IJsselbiënnale (een internationale kunstroute met diverse kunstwerken langs de IJssel). Je bent daar echt
even in een andere omgeving. Met het
uitzicht op de weilanden en de zon in
mijn gezicht genoot ik van een heerlijk
pitabroodje. Als je niet op vakantie gaat,
kun je toch een vakantiegevoel creëren in
je eigen wijk en stad! Tijdens een wandeling door het bos bij Zandhove waan ik
mij in het Zwarte Woud in Duitsland. En
bij de Wijthmenerplas visualiseer ik dat
ik ergens kampeer aan een Italiaans meer.
Hopelijk blijft het zwembad komend
najaar open en beschermen de vaccinaties
ons tegen een eventuele nieuwe coronagolf. In de tussentijd droom ik al zwemmend nog even verder, genietend van
deze vrijheid.
TEKST

HILDE VAN RAVENHORST
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Het nieuwe seizoen
Zo’n tien keer per jaar organiseert ZZUit een culturele
activiteit in Zwolle Zuid. Deze avonden worden gehouden in het gezellige SIO gebouw, Thorbeckelaan 2. Vorig
seizoen heeft corona roet in het eten gegooid. Maar ZZUit
laat zich niet kennen, en heeft weer een nieuw aantrekkelijk programma gemaakt. Met een slag om de arm: de
coronamaatregelen zijn nog niet voorbij, en de vinger
moet aan de pols worden gehouden. Kijk daarom op de
website www.zzuit.nl voor het laatste nieuws. Of meldt u
aan voor de nieuwsbrief, dan krijgt u automatisch bericht
over de voorstellingen.
Onder voorbehoud van de dan geldende Corona maatregelen is dit het programma:
-	
17 september Piepschuim met hun nieuwe muzikale
cabaretprogramma ‘baat het niet dan schaadt het niet’
-	
1 oktober een muzikale avond met authentieke Ierse
folkmuziek door de band Beggars’ Clan: van beladen
ballades tot vrolijke feestmuziek.
-	
8 oktober de familievoorstelling ‘Flatkat’ door acteur,
verteller en theatermaker Harro van Lien. Bekend bij
ZZUit, en niet voor niets opnieuw gevraagd.
- 19 november nog niet bekend, wordt aan gewerkt…
-	
10 december bestseller-auteur Annegreet van Bergen
bespreekt haar boeiende nieuwe boek ‘het goede leven’
over maatschappelijke veranderingen in Nederland.

Niks leuks om aan te trekken?

Maak't zelf!

Het Vrouwen Overdag Koor
Zwolle Zuid gaat weer
starten!

www.naaischoolhermien.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

leren masseren
in elf lessen
~ 06-19841019 ~

Het Vrouwen Overdag Koor Zwolle Zuid (hierna VOKZZ)
oefent elke donderdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur in
wijkcentrum de Pol (Gelijkheid 1).
De huidige dirigent is Hetty Bolt. Het koor bestaat sinds 2011
en zingt 2- en 3stemmig. Er wordt gezongen in het Nederlands,
Duits en Engels. Ze verzorgen, begeleid door een pianist, een
aantal optredens in verzorgingshuizen.
VOKZZ repeteert 2 x 15 weken gedurende het jaar. De periodes zijn van september tot aan de kerstvakantie en van begin
januari tot eind april. Per 15 weken betaal je een standaard
vergoeding aan WijZ. Binnen het koor is, naast het zingen,
ook aandacht voor lief en leed van de koorleden, gezelligheid
en sociaal contact. VOKZZ is geen vereniging, maar er wordt
van deelnemers wel ondersteuning op organisatorisch gebied
verwacht. Er is bijvoorbeeld een muziekcommissie.
Lijkt het je leuk om een keer te komen kijken of mee te
komen zingen? Geef je dan op bij de receptie van WijZ via
038-8515700. Ook kun je daar terecht voor je vragen. Wees
Welkom!

Aanraken met aandacht
Kennismakingsles: Maandagavond 06 September
In onze basiscursus Ontspanningsmassage leer je op
professionele wijze aanraken. Daarbij ontdek je ook
het bijzondere van masseren en gemasseerd worden:

“ In verbinding met de ander
kom je dichter bij jezelf. “

ZWOLLE

De 1 mm dunne elektrische
infrarood vloerverwarming die
een heel huis duurzaam verwarmt!
• Geschikt voor renovatie en nieuwbouw
• Uitstekend duurzaam alternatief voor gas
• Ideaal i.c.m. zonnepanelen
• Elke ruimte afzonderlijk te bedienen
• Toepasbaar onder elke vloer
• Compleet inclusief advies en installatie

De warmte van morgen.

De warmte van morgen.

Rebalancingpartners Stokmeesterslaan 3 Zwolle-zuid

info: www.helmyhelmink.nl

De warmte van morgen.
Bel voor een afspraak of meer informatie naar 038 - 8521857 of kijk op www.speedheat.nl
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DE WERELD VAN DE WOENSDAGMARKT
Ambachtelijk vlees en vleeswaren van marktslager Nijboer
Jan Nijboer (66) was veertig jaar geleden loodgieter, maar moest hiermee
stoppen toen hij last kreeg van zijn
knieën. Noodgedwongen met zijn
vrouw Geke (64) op zoek naar andere
inkomsten voor zijn jonge gezin. De
vader van een vriendin van Geke kwam
met het idee “naar de markt”: “Als je
worst en vleeswaren verkoopt komen
de klanten iedere week weer terug,” en
zo begonnen ze achtendertig jaar geleden als marktslagersechtpaar.
Van de gemeente Zwolle kregen ze in
eerste instantie geen vergunning voor een
standplaats op de markt bij winkelcentrum Gerenlanden omdat daar al een slagerswinkel is gevestigd.
Later toen de markt verplaatst werd naar
het nieuwe winkelcentrum in Zuid konden ze daar beginnen; zesendertig jaar
geleden.
Geke ging gelijk mee naar de markt:
“Jans moeder paste dan op onze drie
dochters, bracht ze naar school en zorgde
voor het eten.” Jan moest nog wel eerst bij
een andere slager in de leer en zijn slagersdiploma halen. “Dat hoeft tegenwoordig niet meer. Nu heb je geen vakdiploma
meer nodig.” Ze betrekken hun vlees en
vleeswaren van een ambachtelijke slager
en niet van een grote slachterij, waar dieren massaal aan de lopende band worden
geslacht.
De ambachtelijke leverancier slacht niet
zelf, maar krijgt bijvoorbeeld halve
varkens aangeleverd en verwerken die
tot kant en klare producten. Iedere marktdag krijgen Jan en Geke deze verse
producten aangeleverd en hoeven ze geen
voorraad aan te houden. “Als we tijdens
de markt door onze voorraad heen dreigen

te raken, bellen we onze leverancier en
die komt dan gelijk naar ons toe om aan te
vullen.”
Het marktslagersechtpaar uit Genemuiden
verkoopt met name vleesproducten die
mensen dagelijks gebruiken. Geen exclusieve bbq-producten of bijzondere partyhapjes: “Dat kopen de mensen meestal de
dag dat ze dat nodig hebben en wij komen
maar eenmaal per week.” Toch hebben
Jan en Geke meer dan honderdtien producten in hun assortiment. Vleeswaren
snijden ze zelf. Ze verkopen met name
rund- en varkensvlees en geen kip of

lamsvlees. “Verkoop van kip is niet haalbaar in een kraam, omdat je de snijplanken en messen die je hiervoor gebruikt
moet scheiden van het andere vlees en
dat lukt ons niet.” Voor kippenboutjes
kunnen marktbezoekers terecht bij een
andere kraam in Zuid. De beste verkoopperiode loopt van september tot april. In
de wintermaanden loopt de omzet van
balkenbrij, baklever en bloedworst sterk
op. “Knarsribbetjes zijn onze toppers en
niet aan te slepen.”
De kraamwagen van Geke en Jan ziet er
netjes en keurig uit. Het vlees wordt ach-

terin de kraam en in de toonbankvitrine
gekoeld. Geke: “Ik hou van schoon.” Ze
hebben nog nooit last gehad met de
Keuringsdienst van Waren: “Het glimt
allemaal. Ze zien wel wat voor vlees ze in
de kuip hebben.” Eind volgend jaar wil
het marktslagersechtpaar stoppen en zijn
inmiddels op zoek naar iemand die hun
zaak wil overnemen. Tot die tijd krijgt
iedere klant op de woensdagmorgen een
stukje worst en hebben Jan en Geke een
luisterend oor voor mensen die verlegen
zitten om een praatje.
TEKST EN FOTO

HENNIE VRIELINK

Jeugdland Zwolle Zuid
De laatste week van de zomervakantie
staat in het teken van Jeugdland, bij
Wijkboerderij de Schellerhoeve.

Gezellig
met elkaar
knutselen

Al zeker 20 jaar achtereen, worden activiteiten aangeboden voor de kinderen die
in Zwolle Zuid wonen. Jeugdland is opgezet met de gedachte om kinderen
die niet op vakantie kunnen, een mooie
herinnering te geven. Zodat zij ook een
mooi verhaal kunnen vertellen in het
nieuwe schooljaar aan hun klasgenoten.
Er is een groot aanbod aan activiteiten,
om te ontdekken wat je leuk vindt om te
doen en waar je talenten liggen.
Vier ochtenden staan in teken voor de
kleuters, twee middagen voor de 4 tot
6-jarigen en er worden ook creatieve
workshops gegeven voor de 10+ categorie.
Met behulp van de vaste Travers medewerkers en ongeveer 35 vrijwilligers
beginnen zij rond maart al met de voorbereidingen. Verschillende Zwolse
kunstenaars helpen ook mee. Zoals de
workshop kalligrafie of het bouwen van je
eigen wereld in een wijnflessendoos.
Op deze woensdagmiddag kunnen de
tieners kiezen uit, marshmallows roosteren bij het open vuur, een huifkartocht
maken, samen spelletjes spelen in de tent
of iets creatiefs maken.
Elise Tees, jongerenwerker van Travers,
vertelt dat het opvallend is dat de jeugd

zich zo vrij voelt. ‘Voordat er COVID-19
heerste, vonden kinderen het spannend
om hier zonder ouders rond te lopen. Nu
gaan ze zelfstandig activiteiten ondernemen en vrienden maken op een ongedwongen plek’.
De huifkartocht werkt als een magneet
op de kinderen. Iedereen wil een ritje
maken en sommige gaan zelfs voor
de derde keer mee.
Het echtpaar Hulsman vertelt over hun
jaarlijkse terugkeer bij Jeugdland en

het enthousiasme van de kinderen. ‘De
kinderen genieten zichtbaar van de rit.
Het hoeft helemaal niet ver te zijn, een
ommetje om de wijkboerderij is al meer
dan voldoende’. Terwijl de paarden water
krijgen, drinken de menners nog een slok
koffie en vervolgen zij hun tocht met de
gillende kinderen in de huifkar.
De Wijkenvereniging Zwolle-Zuid steunt
al jaren dit mooie jeugdspektakel.
TEKST EN FOTO

LÉAN JONKMAN
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Overtreffend ambacht
De Oude Ambachtsschool aan de Hortensiatunnel, is een bekend gebouw voor wie
fietsend naar het centrum gaan. Het Rijksmonument uit 1934 is een creatieve broedplaats voor ruim 30 kunstenaars. Tot voor
kort was Sander Medendorp één van hen.
Bijna een jaar geleden verhuisde deze
edelsmid zijn atelier naar de Marslanden,
waar hij zich aan de Popovstraat gevestigd
heeft.

Op de begane grond is er de ontvangstruimte, waar ook vitrinekasten staan. De sieraden
die daar liggen te pronken, geven een goed
beeld van wat Sander ontwerpt. Hij zegt:
"Deze liggen hier als voorbeeld en ter inspiratie. In de praktijk zijn mijn ontwerpen
altijd afgestemd op de ideeën en wensen van
de klant.
Bijvoorbeeld van sieraden die niet meer
gedragen worden of uit een erfenis zijn verkregen." Behalve sieraden zijn er ook schelpen te bewonderen. Daarvan zegt hij: "De
natuur is vaak mijn inspiratiebron met haar
oneindige variatie aan vormen en kleuren.
Kijk maar eens naar deze schelpen, ze zijn
allemaal prachtig van vorm en ze zijn allemaal anders’’.
Op de begane grond kun je je dus vergapen
aan al het moois dat Sander heeft gemaakt,
maar de eerste verdieping roept net zoveel
bewondering op. Daar is de werkruimte van
de edelsmid.
Het maken en bewerken van producten van
edele metalen is arbeidsintensief en er staan
en liggen vele gespecialiseerde gereedschappen. Het metaal moet meestal verhit worden.

Sander: "Goud heeft een smeltpunt van 1064
graden C".
Op de werkbanken rondom heeft hij zijn
zagen, boren, vijlen en tangen en soldeerbranders onder handbereik. Verder zijn er
fijnere instrumenten om decoraties aan te
brengen in ringen, armbanden of colliers.
Op de vraag of er tijdens de bewerking geen
goud verloren gaat, legt hij uit: "Goud is echt
een recyclebaar materiaal. Welke vorm het
eerst ook had, je kunt er een nieuwe vorm
van maken. Er gaat wat goud verloren
tijdens het bewerken, maar schaafsel en vijlsel vangen we zoveel mogelijk weer op."

Het is al enige tijd geleden dat Sander
afstudeerde in Schoonhoven, aan de Vakschool daar, die al meer dan 125 jaar bestaat
en uniek is in Nederland. Als Zwolse jongen
ging hij op kamers in Schoonhoven en leerde
alles over de materialen, de gereedschappen
en de technieken waar hij mee ging werken.
Ook volgde hij er colleges edelsteenkunde.
Hij vertelt: "Alle onderdelen van mijn werk
vind ik leuk om te doen, maar het zetten van
edelstenen doe ik het allerliefst. Edelstenen
geven charme aan het sieraad en maken het
echt af ".
Eén van de grondleggers van de metaalkunde was Vannoccio Biringuccio, die
leefde in de late middeleeuwen. Hij zei dat
degenen die in goud en zilver werken in
kennis en prestaties alle andere ambachten
overtreffen, omdat een kundig goudsmid
een meester is in vele verscheidene ambachten. Sinds de middeleeuwen is er veel veranderd, maar wie met Sander Medendorp aan

de praat raakt, kan zich nog steeds goed
voorstellen hoe deze Biringuccio tot zijn
uitspraak is gekomen. Voor meer informatie

kijk op www.edelsmederijsand-or.nl.
TEKST EN FOTO

INA HUISMAN

Tegelwippen op Burendag
Op Burendag zaterdag 25 september 2021 organiseren veel
inwoners een activiteit samen met de buren. Dat kan een koffiemoment zijn, maar vaak steken inwoners op Burendag ook
de handen uit de mouwen. Heb je geen idee wat je kunt organiseren? Doe dan mee aan het NK tegelwippen, bestel de Tegeltaxi
en help Zwolle naar de eerste plaats!

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 bewonersinitiatieven.
www.zwolle.nl/mijnwijk

TEGELWIPPEN
Van 30 maart tot 30 september speelt heel Nederland het NK
Tegelwippen. Iedereen kan meedoen door tegels te vervangen
door groen in zijn/haar eigen (gevel)tuin. De gewipte tegels geef je
op met een formulier op https://nk-tegelwippen.nl/ en ze worden
bij de gemeente Zwolle opgeteld. Zwolle staat inmiddels in de top
10!
VAN GRIJS NAAR GROEN
Met meer planten in de tuin kunnen we ons aanpassen aan het
veranderende klimaat met wateroverlast en hittestress. Met meer
groen en grond wordt overtollig regenwater sneller afgevoerd. En
het geeft verkoeling op warme zomerdagen. Meer planten en
bloemen is ook goed voor de biodiversiteit, want meer vogels en
insecten zoals bijen voelen zich thuis in je tuin.
Ook met een simpele ingreep bereik je al een groot resultaat. Maak
bijvoorbeeld een minituintje tegen de gevel van je huis of langs
de schutting. www.zwolle.nl/geveltuintje

Draag ook je steentje bij. Grijs er uit, groen er in en bel de
Tegeltaxi.
TEGELTAXI
Geef de tegels mee met de Tegeltaxi: de ophaalservice van ROVA
en de gemeente Zwolle.
Op www.zwolle.nl/tegeltaxi vind je wanneer de Tegeltaxi in jouw
wijk komt. Vooraf aanmelden met het formulier op deze site is
verplicht.
MEER IDEEËN
Kijk voor meer ideeën voor Burendag op www.zwolle.nl/buurtinitiatief. Of zoek op MijnWijk -de website voor bewonersinitiatieven- welke initiatieven er in jouw wijk zijn. Plaats een burendag-idee op MijnWijk en zoek medestanders. En lukt het niet
op 25 september, het kan elke dag Burendag zijn. www.zwolle.nl/
MijnWijk.
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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!
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

80

9.4/10

feedback
company

auto’s
op voorraad
In alle prijsklassen met KMen onderhoudshistorie

Autobedrijf Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL
HET ALTERNATIEF VOOR DE DEALER
ENSAID Modevakschool
Zwolle Zuid

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

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

M.G.H. Groot-Oldenhof E martha.groot@hotmail.com
Tichelmeesterlaan 80
T 06 401 226 12
8014 LD Zwolle

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.

Uitzonderlijk zomers hoog
water maakt indruk

In Limburg was het een ramp, maar langs de IJssel bleef het onverwachts hoog water in juli een
beheersbare bezienswaardigheid.
Het was veertig jaar geleden dat het rivierwater van de IJssel voor het laatst zo hoog had gestaan.
In totaal steeg de waterstand met 1,30 meter. Gerekend was op anderhalve meter. De meeste plekken
in de uiterwaarden liepen onder water. De pontjes van ’t Kleine Veer en het Schellerveertje in het
Voerman Struinpad werden uit de vaart genomen.
De helft van de koeien in de Schellerwaarden moesten worden geevacueerd, de overige koeien konden op een droog stuk blijven staan. De bevers zochten een veilig heenkomen op de hoger gelegen
delen van de uiterwaarden. Toevallig kwam ik een jong bevertje tegen ter grootte van een konijntje.
Een foto-impressie in de uiterwaarden van Zwolle-Zuid.
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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

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 Leeshoek, met oproep
In 2017 las ik voor het eerst een boek van
Deon Meyer, een Zuid-Afrikaanse
schrijver, geboren in 1958. Het boek
was niet zo dik en droeg de titel De
vrouw in de blauwe mantel. Tijdens de
Weken van het Spannende Boek, had ik
het cadeau gekregen in de boekhandel.
Deze kennismaking beviel zo goed, dat
ik met regelmaat een dikke pil van hem
uit de bibliotheek haal. De uitgever zegt
over hem dat hij "een van de beste thrillerschrijvers ter wereld" is. Bij aanbevelingen van uitgevers moet je natuurlijk altijd je gezonde bedenkingen
hebben, maar in dit geval wil ik de
uitspraak wel onderschrijven.
De versoepeling van de coronamaatregelen zorgde ervoor dat de bibliotheek weer
kon worden bezocht. Wat is het dan heer-

lijk om op je gemak tussen de boeken te
kunnen snuffelen. Mijn oog viel op Koorts
van Deon Meyer, die ging direct mee naar
huis.
Dat hij me op de eerste bladzijde al 'pakte'
was geen wonder, maar dat dit boek uit
2017 ook nu nog actueel was, had ik niet
kunnen vermoeden. Het boek speelt zich
af in de tijd na een coronacrisis, die heel
veel slechter was afgelopen dan de huidige
nu lijkt te doen. Naar schatting had 90%
van de wereldbevolking de ziekte niet
overleefd. Ook jonge, sterke en gezonde
mensen waren door de Koorts geveld.
Zelfs in 2017 schrijft Meyer in deze thriller een bladzijde over het ontstaan van
deze Koorts: "Zij wisten dat het een
combinatie was van twee virussen, één
van mensen en één van vleermuizen."

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

Leest u een goed boek en wilt uw rescensie delen met de inwoners
van Zwolle Zuid, mail het naar
redactie@wvzwollezuid.nl
Ik kan me voorstellen dat u nu denkt:
"ik hoef geen boek over corona te lezen,
daar heb ik al teveel over gehoord". Het
mooie van dit spannende boek is dat het
ook nog filosofisch en psychologisch is.
Het vertelt het verhaal van twee mensen
die het overleven, het verhaal van pa
en Nico, die alles en iedereen verliezen,
maar wel moeten eten en onderdak
moeten hebben. In een later stadium
ontmoeten ze andere overlevenden,
die met elkaar een nieuw bestaan proberen op te bouwen.
Alleen niet iedereen koestert dezelfde
idealen. Wil je weten hoe het verhaal verder verloopt, neem het boek ter hand
en laat je meevoeren door het verhaal.
TEKST

INA HUISMAN
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WIJKAGENTEN IN ZUID AAN HET WOORD
IN DEZE NIEUWE RUBRIEK LEZEN WE ELKE EDITIE DE VERHALEN VAN DE
WIJKAGENTEN. WIE ZIJN ZIJ, WAT BELEVEN ZIJ OP EEN DAG, HOE ERVAREN
ZIJ ZWOLLE ZUID. NEEM EEN KIJKJE IN HUN DAGELIJKSE WERKZAAMHEDEN EN WEET HEN
TE VINDEN WANNEER
WIJ ZIJN BEREIKBAAR VIA
JE ZE NODIG HEBT.
Site
www.politie.nl (wijkagenten Zwolle Zuid)
Instagram wijkagenten.zwolle.zuid
Twitter
Janka & Erik@Pol_ZwolleZuid
Wanneer ik de wijkagenten spreek, hebben zij diezelfde ochtend de nieuwe speed
pedelecs gekregen. De wijkagenten zijn er direct maar op gestapt, om te kijken of
dit vervoersmiddel praktisch inzetbaar is bij hun werkzaamheden. Bij het wijkcentrum de Pol zet ik hen nog even op de foto. De komende edities zullen jullie
hun verhaal lezen in de Wijkkrant.
Even voorstellen; wij zijn de wijkagenten van het mooie Zwolle Zuid en Windesheim.
De afgelopen tijd zijn er weer een paar nieuwe gezichten bij gekomen.
NICK SCHAKELAAR
Op dit moment
enkele jaren werkzaam als wijkagent
in Zwolle Zuid.
Hiervoor ben ik,
als wijkagent werkzaam geweest in
verschillende andere
wijken in Zwolle.
Ik doe regelmatig dienst op de motor.
RAYMOND VAN WEZEL
Sinds kort werkzaam in Zwolle
Zuid, na vele jaren
wijkagent geweest te
zijn in Zwolle Oost.
Ook ben ik voetbalcoördinator voor
PEC Zwolle. Hierdoor ben ik wat
minder vaak in de wijk te vinden dan
de andere wijkagenten.

ROBBERT HOLSAPPEL
Sinds 1,5 jaar
werkzaam in Zwolle
(waarvan 1 jaar als
wijkagent) en daarvoor 10 jaar in
Meppel gewerkt.
Ik heb altijd verschillende neventaken gehad, zoals
biker in het horecateam. Nu ben ik
actief als wijkagent van Zwolle Zuid.
ERIK KLUINHAAR

Allereerst het woord aan Janka, waarbij zij wat vertelt over de
politiewerkzaamheden in Zwolle Zuid
Zwolle Zuid is een grote, afwisselende en veelzijdige wijk. De meeste sociale
wijkproblematiek is niet direct zichtbaar op straat. We proberen bij de mensen
achter de voordeur te komen, om in te kunnen schatten wat er speelt en welke
hulp er nodig is.
We werken veel samen met het sociale wijkteam, zoals: Travers, de woningbouwverenigingen, de gemeente, scholen etc. Met hen proberen we tot de juiste hulp/
oplossingen te komen.
Wijkagent zijn is echt een mooie afwisselende functie. Je
bent de ogen en oren van de wijk. Je kan het verschil maken
door je kennis van de wijk in te zetten bij bijvoorbeeld een
probleem of bij een locatie in Zuid waar overlast is.

Erik voor langere
tijd afwezig in
verband met ziekte.
Zijn werkgebied is
in Zwolle Zuid.

JANKA WALVIUS

Sinds 4 jaar ben ik wijkagent in Zwolle, daarvoor heb ik
11 jaar in Amersfoort en Utrecht gewerkt. Naast wijkagent ben ik ook biker en doe ik diensten in het horecateam. Ook houd ik me
bezig met het taakaccent van openbare ruimtes en eergerelateerd geweld.
TEKST JANKA WALVIUS

METERS BUUTENSPEL
De geboorte van SVI, deel 2
Het speelveld van de Ittersumse voetbalvereniging SVI is zaterdagmiddag
officieel in gebruik genomen. De burgemeester van Zwollerkerspel, de heer
C. Slager, heeft het sporterrein geopend. De muziekvereniging ,,Kunst
na Arbeid'' verleent muzikale medewerking.
Burgemeester Slager verklaart zeer
verheugd te zijn, dat er in Ittersum een
voetbalclub is opgericht. Spreker is er van
overtuigd, dat de voetbalsport de vriendschap en saamhorigheid in het buurtschap aankweekt. Met de wens, dat SVI
een lang leven tegemoet zou gaan, besluit

hij zijn toespraak. Hierna spreken nog de
heren J. Kamphuis, namens de afdeling
Zwolle van de KNVB en E.J.W. van
Voorst, namens de voetbalvereniging
Tuinders (het latere HTC, red.). De
burgemeester verricht de aftrap voor de
wedstrijd tussen SVI 1 en Tuinders 2,
de eerste competitiewedstrijd van het
seizoen 1952/1953. De thuisclub wint het
duel met 3-1. (Bron: Het Overijssels
Dagblad op maandag 13 oktober 1952).
TEGENSTAND
Van dat allereerste seizoen, 1952/1953, is
helaas geen eindstand bekend. Een jaar
later, in het seizoen 1953/1954, speelt

ZVB zaterdag Tweede klasse A 		

1954/1955

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.
SVI in elk geval in de ZVB derde klasse
C. Maar voor dat niveau is de club veel
te sterk. De ploeg wint alle 18 duels,
wordt kampioen met een doelsaldo van
116 doelpunten voor en 29 tegen en
promoveert naar de Tweede klasse A.

lang. Het seizoen erop,
1955/1956, worden
de blauwhemden
kampioen!

Maar daarin krijgen de Ittersummers
meer tegenstand, ook al duurt die niet
ZVB zaterdag Tweede klasse A 		

1955/1956

IJC

14

10

2

2

22

39-23

SVI

12

10

0

2

20

37-12

Wilsum

14

8

2

4

18

36-22

’t Harde

12

8

1

3

17

47-26

’t Harde

14

7

2

5

16

40-23

Wilsum

12

6

1

5

13

36-33

VSW

14

6

3

5

15

26-30

Wapenveld

12

6

1

5

13

34-35

SVM

14

5

3

6

13

33-38

SVM

12

4

3

5

11

32-32

PVBK Kampen

14

4

2

8

10

29-34

Storica

12

2

1

9

5

26-44

SVI

14

4

2

8

10

34-55

VSW

12

2

1

9

5

15-57

Wapenveld

14

2

4

8

8

20-32
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vrijdag 24 september

www.wvzwollezuid.nl

mét speelochtend voor 0-4 jarigen

09.00 - 11.30 uur

kom kijken & spelen op

www.obs-ijsselhof.nl

www.obsdeoctopus.nl

www.marshof.nl

www.markesteen.nl

school

www.montessori-zwolle.nl





 




 
 








 



 
 
 






Bij ons krijgt uw meubel een tweede leven!


 
 



 
 
 

LAAT ONS UW MEUBELS
HERSTOFFEREN, GOED VOOR
HET MILIEU EN
UW PORTEMONNEE!

GESPECIALISEERD
IN HET STOFFEREN VAN:

MEUBELS • AUTO-INTERIEUR • CARAVANS • SCHEEPSINTERIEURS
Th. a Kempisstraat 115-119, 8021 BL Zwolle T 038 - 453 49 80 E info@heyman.nl I www.heyman.nl

Kleinschalige
kinderopvang 0-4 jaar
Voor meer informatie kunt u
bellen met gastouder:

of bezoek onze site:

www.kinderopvangmars.nl

