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ZWOLLE

uw verhuizing  een frisse start
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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
Ik ben er voor u. 
Voor, tijdens en na de uitvaart.

Dag en nacht bereikbaar: 06-182 837 61

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

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

Het Zwols  
jeugdorkest

Sterren kijken  
op de dijk

Watermaaimachine
in Zuid

5

Wijkproject 'Vlieg naar Zuid'
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  06 - 5242 8878
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ADVERTENTIES/ACQUISITIE:
	  advertenties@wvzwollezuid.nl
  Ilona Bredewold,  
  06 - 4987 6789
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  06 - 2297 2053
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
  Hennie Vrielink
  Gerjos Weelink
  Arie Donders
  Wim Eikelboom
  Rene Wiegant

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: Dini van der Heem 
  Hannie Loonstra

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 11 oktober

Bezorging (week 44): woensdag 3 november  
Kopij? Mail naar redactie@wvzwollezuid.nl

BEZORGINGVRAGEN

Krant niet ontvangen of een andere opmerking?
Bel met de WZZ Informatiebalie, 038 460 9000 of 
mail naar info@wvzwollezuid.nl.

De verrassende miniwereld van Zwolle-Zuid
Sommige wijkbewoners kijken even  
opzij als ze in het winkelcentrum langs 
de Stadkamer lopen. Er zijn zelfs men-
sen die stil blijven staan bij de etalage 
van de bibliotheek. Als ze naar binnen 
kijken zien ze een piepklein mannetje op 
een bankje naast een boompje met daar-
boven vliegende ooievaars. Of een speel-
goedtreintje op een stukje modelspoor-
baan. Een kleine koe met daarop de tekst 
‘Veel dingen zijn nutteloos. Hoe erg is 
dat eigenlijk?’ Of twee protesterende 
Romeinse soldatenpoppetjes. Kijkdoos-
jes en diorama’s met verrassende door-
kijkjes. Zelfs een circustent met ‘het  
rattenorkest’. Vanaf eind augustus tot 
eind oktober wordt hier op een  
triplex-plaat aan de wijkmaquette  
gebouwd door kunstenaar Rudy Simon 
samen met wijkbewoners. De minia-
tuurwereld van Zwolle-Zuid in vliegend 
vogelperspectief. 
 

VLIEG NAAR ZUID
De bouw van de wijkmaquette is onder-
deel van het project ‘Vlieg naar Zuid’. 
Rudy Simon is hiervan de initiatiefnemer 
en wordt ondersteund door de Stadkamer 
en Travers. Ook heeft hij vijf andere kun-
stenaars ingeschakeld. Rudy wil nieuws- 
gierigheid opwekken en inwoners stimu-
leren mee te denken over hun wijk:  
“Als het perspectief verandert gaan men-

sen anders kijken naar hun wijk. De mees-
te mensen zijn zich niet echt bewust van 
de ruimtelijke vormgeving van hun woon-
omgeving.” Zwolle-Zuid heeft een mooie 
ooievaarspopulatie in het bosje van het 
Oldenelerpark bij de IJsseldijk en daarom 
is de ooievaar het symbool van het project 
‘Vliegen naar Zuid’. Gedurende het  
project zullen de ooievaars en andere 
kunstwerkjes op de meest onverwachte 
plekken opduiken.

Toen Rudy Simon als beeldend kunste-
naar begon, had hij een kleine werkruimte 
en kon alleen in het klein werken. Hij 
houdt ervan miniatuurwerkjes in elkaar te 
‘prutsen’. In zijn academietijd maakte hij 
poppenhuisjes met daarin kleine popjes 
die gingen roken of een poezenskelet dat 
kon bewegen. Ook maakt hij op traditio-
nele wijze animatiefilms zonder gebruik 
van een computer. “Levenloze dingen tot 
leven brengen is magie.” 

CREATIVITEIT
Hij heeft weinig materiaal nodig. Hout 
van een sinaasappelkistje of sigarendoos-
je, ruwe takken, weggegooide apparaatjes 
en goedkope dioramafiguurtjes, stukjes 
ijzerdraad, kartonnen verpakkingen en 
ander afvalmateriaal is voor hem voldoen-
de. “Je hebt nauwelijks iets nodig; dan 
wordt je uitgedaagd om met minimale 
middelen tot kunstzinnige oplossingen te 

komen.” Kinderen hebben volgens hem 
geen kasten vol met speelgoed nodig. 
“Hoe minder des te creatiever.” Hij daagt 
kinderen en oudere wijkbewoners uit hem 
mee te helpen bij het bouwen van de  
wijkmaquette.

Niet alleen Rudy Simon, maar ook andere 
kunstenaars zijn actief in het project. 
Naast maquettebouw is er ook een foto-
grafieworkshop en de mogelijkheid om te 
schilderen en te handwerken. Jehudi van 
Dijk is een kunstenaar uit Zwolle-Zuid en 
bekend om zijn knipgedichten. Op een 
grote landkaart heeft hij voor het project 

de volgende tekst geplakt: ‘Hier bouwen 
we aan iets en we weten nog niet wat'. 

Er is geen plan en ook geen plattegrond. 
Het wordt in ieder geval iets dat we  
verzonnen hebben toen we samen waren.” 
Het eindresultaat is in de herfstvakantie 
op zaterdag 23 oktober te zien in de Stad-
kamer Zuid. Nieuwsgierig?: Kijk op de 
website www.vliegnaarzuid.nl.

	 TEKST	 			HENNIE	VRIELINK
	FOTO'S	 			GERLINDE	SCHRIJVER		

	EN	HENNIE	VRIELINK
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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

Ik ben er voor u. 

Voor, tijdens en na de uitvaart.

Dag en nacht bereikbaar: 06-182 837 61

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.NL
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SPECIALIST IN 

REPARATIES - ONDERHOUD

APK (BENZINE-/DIESELMOTOREN)

Katwolderweg 8b , 8041 AD ZWOLLE

038-4669777 / info@autobedrijfkok.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 

Zwolle in actie met 

het tegelwippen

Daken in Zwolle  

Zuid worden groener

Wijkagenten in  

Zuid aan het woord

6

Speeltuinen Gerenpark  

toegankelijk voor iedereen 

19

12
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O P R O E P
Wilt u adverteren in 

deze krant? Mail dan naar 

advertenties@ wvzwollezuid.nl

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 ,-

             
 

 

                             

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

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

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

Anjerweg 10 - 8042 CS Zwolle
038 421 17 85

info@gernerbouw.nl
www.gernerbouw.nl

BOUWEN OF
VERBOUWEN

AANNEMERSBEDRIJF VAN GERNER
Nieuwbouw | Verbouw | Onderhoud | Renovatie

Gegeven vertrouwen maken wij waar!

Vraag vrijblijvend 
naar de mogelijkheden

WWW. O RA N G E R I E ZWO L L E.N L

Kom gezellig op ons TERRAS 
 genieten van 
    een HIGH TEA

Kleine Veerweg 9

8017 BP Zwolle

038 460 27 98

WWW.DEHUPPE.NL

VOF PUTMANSHOEVE
Heerlijke rundvleespakketten te koop van onze bel-

gisch blauwe, black angus en holstijn pinken. Het vlees 
is keurig vacuüm verpakt in porties voor twee personen. 

Het gewicht en het soort vlees staat er op. 
Ons bedrijf bevindt zich aan de rand van 

Zwolle-Zuid aan de Wijheseweg 14. 

Wilt u meer informatie of een pakket bestellen?
Neem dan gerust contact met ons op: tel. 06 40570885

Vind ons op facebook: @VOFPutmanshoeve

* Hollandse biefstuk
* Haas biefstuk
* Kogel biefstuk
* Rollade
* Entrecote

* Bieflappen
* Riblappen
* Sukade lappen
* Rundergehakt
* Rundervinken

* Ribeye
* Rosbief
* Hamburgers
* Soepvlees
* Braadworst
* Braadlappen

Inhoud pakket 10 kg €100,-
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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

Jeroen Knol (30) woont zijn hele leven al 
in Zwolle-Zuid en is 'bijna' heel zijn leven 
betrokken bij de Vuurvogel, een bekend 
Zwols jeugdorkest. Volgend jaar viert het 
orkest zijn twintigjarig bestaan en kan  
Jeroen terugzien op evenzoveel prachtige 
jaren bij de Vuurvogel. 

AL JONG BEGONNEN 
Voor hem begon het toen hij 10 jaar was. 
Hij zat op vioolles toen zijn lerares hem 
vertelde: "De docent muziek van het  
Meander College wil beginnen met een 
Jeugdorkest. Dat lijkt me heel geschikt voor 
jou." In een orkest spelen leek Jeroen wel 
wat, omdat samen muziek maken zoveel 
leuker is dan alleen spelen. De lancering 
van het jeugdorkest bleek een groot succes. 
De aanmeldingen stroomden binnen.  
Jeroens lidmaatschap van de Vuurvogel 
was een gouden greep en nog altijd is hij 
super enthousiast over 'zijn' orkest. 

GROEI NAAR PRODUCTIELEIDER
In 2014 hoorde hij zo langzamerhand niet 
meer bij de doelgroep en moest hij zijn 
plaats bij de violen afstaan aan een nieuw, 
jonger jeugdlid. Sindsdien staat zijn naam 
in het rijtje van bestuursleden van de Stich-
ting met als functie, productieleider. 

Jeroen: "We geven tien tot vijftien concer-
ten per jaar op verschillende locaties. Het 
orkest bestaat uit ongeveer tachtig leden 
met evenzoveel muziekinstrumenten.  
Verder moeten er benodigdheden mee als 
slagwerk en lessenaars. Alle spullen  
worden in de bakwagen vervoerd, de musi-
ci mogen in de touringcar plaatsnemen.  
"Ik moet het zó regelen dat alles en iedereen 
op het juiste moment op de juiste plaats is." 
In de praktijk komt het erop neer dat hij als 
eerste aanwezig is, als laatste weggaat en 
tussendoor niet stilzit.

Albert Dam is de docent van het Meander 
College, die twintig jaar geleden het initia-
tief nam voor het Jeugdorkest en daar nog 
steeds de enthousiaste dirigent van is.  
Na zoveel jaren samenwerking weet de 
productieleider precies waar de dirigent en 
het orkest behoefte aan hebben. 

Jeroen: "Tijdens de repetities in het Mean-
der College op de dinsdagavond ben ik er 
meestal bij en er is altijd wat te doen. Ik 
help met klaarzetten en opruimen en kijk 
mee of iedereen de goede bladmuziek voor 
zich heeft. Zo nodig geef ik tips en soms 
coach ik de violen. Op deze manier kan de 
dirigent zich helemaal op het dirigeren 
richten."

HETZELFDE DOEL
Op de vraag waarom jongeren het leuk  
vinden om in de Vuurvogel te spelen zegt 
Jeroen: "Het is niet alleen leuk en gezellig, 
maar er wordt ook hard gewerkt" In het or-
kest zijn er geen groepjes, de leden  
hebben samen hetzelfde doel. De dirigent 
legt de lat steeds een stukje hoger, zodat er 
een goede balans is tussen prestatie en  
gezelligheid. Verder hebben we een breed 
repertoire. Van klassiek tot eigentijds, van 
Peter en de wolf tot de filmmuziek van  
Pirates of the Caribbean".

MUZIEK VERBINDT 
Elke dinsdagavond is er dan ook een groep 
jongeren, die zich ergens in Zuid verzame-
len, om met elkaar naar het Meander  
College te fietsen voor hun avond bij de 
Vuurvogel. Jeroen: "Muziek is zo verbin-
dend en kan zoveel doen met mens en dier. 
De muziek vertelt een verhaal en neemt 
mensen mee naar een 'andere' wereld. Daar 
word ik steeds weer blij van". 

Zie de website www.vuurvogelonline.nl 
voor alle muzikale activteiten en con- 
certen.

 

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	765:	Jeroen	Knol	van	het	Zwolse	Orkest,	de	
Vuurvogels.	

Hij speelde de eerste viool

	TEKST	 		INA	HUISMAN
		 FOTO	 		MARTIEN	HOVESTAD
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De vormgeving van de Wijkkrant  
Zwolle-Zuid is al jarenlang in goede 
handen bij het grafisch bedrijf OLBO. 
Wijkbewoner Theo Bouwmeester (70) 
tot voor een jaar geleden eigenaar van 
dit bedrijf: “De wijkkrant is een profes-
sionele krant die er goed uitziet en  
altijd op tijd is.” Hij heeft zijn bedrijf 
vorig jaar verkocht aan grafisch onder-
nemer Daniëlle Schipper, maar was het 
laatste jaar nog wel vaak op de zaak om 
de overdracht goed te regelen. Pas  
vanaf augustus van dit jaar kan hij  
samen met zijn vrouw Ineke genieten 
van zijn pensioen in hun mooie appar-
tement in Schellerbroek.

Ter gelegenheid van zijn pensionering had 
de wijkkrant een interview met hem. Theo 
Bouwmeester is op 13-jarige leeftijd  
begonnen als boekbinder bij de firma 
Habes in Zwolle en na zijn militaire dienst 
gaan werken als gemeenteambtenaar bij 
de huisdrukkerij van de gemeente Zwolle. 
Hij kon moeilijk wennen aan de ambte- 
lijke cultuur. Zijn contacten met druk- 
instructeur Bep Olthoff van A.B.Dick,  
leverancier van de drukpers, leidden tot 
een volgende loopbaanstap. Theo werd 
vertegenwoordiger bij A.B.Dick. Van ge-
meenteambtenaar naar een commerciële 
functie met verkooptargets bij het Ameri-
kaans bedrijf: “Een prachtige uitdaging.” 

EIGEN BEDRIJF
Toen het wat minder ging bij deze werk-
gever besloten Theo en Bep Olthoff voor 
zichzelf te beginnen: “Een jongensdroom. 
Wat anderen kunnen, kunnen wij ook” en 
zo is OL(Olthoff)BO(Bouwmeester) in 
1992 van start gegaan. “Een pandje ge- 
huurd in Hardenberg en een eigen druk-
pers gekocht.” Eerst familiedrukwerk, 
maar al snel handelsdrukwerk. Twee jaar 
later kwam Stella Hermans, net afge-
studeerd aan kunstacademie AKI in  
Enschede, als grafisch ontwerper in dienst 
bij OLBO. Nog steeds is zij de vormgever 
van de Wijkkrant Zwolle-Zuid. Op zijn 
hoogtepunt had OLBO 15 mensen in 

dienst met grote klanten zoals de Evene-
mentenhal in Hardenberg. In 2012 over-
leed plotseling medeoprichter Bep Olthoff. 
Theo: “Toen moest ik het alleen doen.”

Via de Supportersclub PEC Zwolle kwam 
Theo in contact met de heer Reuve- 
kamp, voorzitter van de Wijkenvereniging 
Zwolle-Zuid en ging OLBO de Wijkkrant 
Zwolle-Zuid vormgeven en drukken.  
“Het begon met een brochure in  
de kleuren blauw en geel, maar toen  
Johan Pap voorzitter werd en Julius de 
Vries eindredacteur, hebben we intensief 
nagedacht hoe het wijkblaadje zich  
kon onderscheiden.” 

In die tijd is gekozen voor de krantvorm 
en een groter formaat zodat die beter 
opviel tussen de andere kranten. Inmid-
dels is drie jaar geleden vanwege de hogere 
kosten afgestapt van dit afwijkend formaat 
en wordt de krant nu op standaard  
tabloidformaat gedrukt. Wel wordt er  
witter papier gebruikt dan bij andere 
kranten, zodat de wijkkrant er frisser  
uitziet dan bijvoorbeeld de Peperbus en 
Swollenaer.

SUCCESVOLLE KRANT
Het succes van de wijkkrant is volgens 
Theo te danken aan de groep enthousiaste 
vrijwilligers die de krant mogelijk maken. 
“Met Herman Beltman had de wijkkrant 
de grootste advertentieacquisiteur die ooit 
in Zwolle heeft rondgelopen.” Ook de  
verschillende eindredacteuren met een 
journalistieke achtergrond hebben de 
krant professioneler gemaakt volgens 
Theo. Als pensionado heeft hij onlangs 
zijn kleinkinderen, die naar de middel-
bare school gaan, geholpen met het kaften 
van de studieboeken: “Ik ben immers 
boekbinder geweest.” 

In de zomervakantie reed ik over de  
IJsselallee en zag daar moderne  
billboards met quotes van Thomas,  
zoals: 'Als je iets voor jezelf wilt heb-
ben, dan verlies je het gemeenschappe-
lijke'. Met de mooie kleuren en de 
vraagtekens trokken de billboards aan-
dacht, maar ik had geen idee waar de 
campagne over ging. Een nieuwe  
tentoonstelling in de Fundatie of een 
bijzonder toneelstuk in de Zwolse  
Theaters? Mocht dat het geval zijn, dan 
moest ik daar meer van weten.

Op internet zocht ik naar www. 
wieisthomas.nl en constateerde dat het 
om Thomas a Kempis ging. Een niet onbe- 
kende naam in Zwolle en dankzij het vak 

kerkgeschiedenis op mijn middelbare 
school, weet ik wel iets van de Moderne 
Devotie, waarvan hij deel uitmaakte.  
Behalve Thomas zijn Geert Groote,  
Florens Radewijns, Johannes Cele en  
Johann Vos van Heusden bekend van deze 
beweging. Deze personen uit de 14e eeuw, 
worden in Zwolle in herinnering gehou- 
den met een straatnaam en naar drie van 
hen zijn tevens scholen vernoemd. 

De Thomas-campagne is een initiatief van 
ANNO. Alice Pap, communicatiemede- 
werker van dit museum in de maak,  
vertelt dat ANNO álle verhalen over 
Zwolle wil vertellen. Op 25 juli was het 
550 jaar geleden dat Thomas in Zwolle 
stierf. Een goede aanleiding om aandacht 
aan zijn leven en werk te geven. Pap zegt: 
"Het verhaal van Thomas is belangrijk om 
verteld te worden, hij heeft wereldwijd 
veel invloed gehad". 

MODERNE DEVOTIE
Waar maakten de voortrekkers van  
de Moderne Devotie zich nu zo druk  
om? Aan het einde van de veertiende eeuw 
waren zij, met vele anderen, verontwaar-
digd over de verloedering van de kerke- 
lijke leiding en de verruwing van de  

gewoonten en gebruiken in de maat- 
schappij. Daarom wilden zij niet alleen de 
kerk, maar ook de maatschappij hervor-
men. 

GOEDE WERKEN DOEN 
Het ideaal van hen is om een nederig,  
sober en kuis leven te leiden en goed werk 
voor armen en zieken te verrichten.  
Het meest bekende boekwerk dat aan 
Thomas a Kempis wordt toegeschreven, is 
De Imitatione Christi (De navolging van 

Christus), één van de meest vertaalde en 
meest gedrukte boeken ter wereld. 

Thomas kon levenswijsheden kernachtig 
samenvatten, zoals: 
•  "De ware vrede van het hart wordt  

gewonnen door aan onze hartstochten  
weerstand te bieden, niet door hen te  
gehoorzamen."

•  "Wees van uw daden de meester, niet de 
slaaf." 

•  "Vraag niet wie dit of dat gezegd heeft, 

RONDJE	ZUID  

Meer dan een zakelijke relatie met de Wijkkrant

Thomas zegt je wat

Normaalgesproken	vindt	u	op	deze	pagina	de	rubriek	‘Rondje	Zuid’,	waarin	we	een	
overzicht	weergeven	van	activiteiten	in	Zwolle-Zuid.	Nu	niet,	want	in	verband	met	het	
coronavirus	zijn	veel	activiteiten	afgelast	of	uitgesteld.	

	TEKST	EN	FOTO	 		HENNIE	VRIELINK
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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

30 JAAR  ERVARING EN PASSIE 

Sellekamp 14 | 8014 DR Zwolle 038 - 457 90 35 ||  www.swolschbloemenhuys.nl

TROUW EN ROUW BLOEMWERK

 

 
 

 

  
  

     
    

   

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	 			INA	HUISMAN
		 FOTO	 			ANNO,	MUSEUM	IN		

	DE	MAAK

Als je goed kijkt 
naar postcodege-

bied 8014-8019, zit er 
meer leven in dan wonen, werken en 
recreëren alleen. Een korte kroniek 
met beide benen op de grond.

Buurtalarm! Een online post van de 
buurtjes van even verderop: ‘Bij ons 
zijn de leidingen van de auto door- 
geknaagd en we vonden een ei onder de 
motorkap.’ De Veluwe heeft de wolf, 
maar wij hebben de Martes foina, alias 
de steenmarter. Bewoners, haal uw  
kippen binnen, want het bruine roof-
dier met witte keelvlek is gek op vlees in 
alle smaken.

Maar ook schijnt het sierlijke sujet  
verzot te zijn op visolie, en laat dat nu 
vooral in Japanse auto’s veel gebruikt te 

worden in de bekabeling. Kennelijk zijn 
meer buren ingelicht, want even verder-
op zag ik al een raster onder een SUV 
liggen, om de vermaledijde carnivoren 
eronder te houden. Een andere buur 
kort al regelmatig de klimop aan de  
gevel drastisch in om inloop te voor- 
komen. 

Toch, een voordeel is dat ze kleine 
knaagdieren en insecten weten te veror-
beren. Ook het knuffelgehalte van de 
pluimige staart pleit voor de steenmar-
ter. Maar alleen het idee dat ze je heilige 
koe te grazen kunnen nemen en je plots 
door je rem kunt trappen, jaagt ons 
angst aan. Of dat ze onder je dakpannen 
gaan rommelen. Afschieten, roepen wij 
nette burgers in koor!

Maar de beschermde diersoortstatus 

weerhoudt onze honger naar bloed. 
Met ultrasone tonen experimenteren 
doen we maar niet, om onze eigen  
huisdieren niet gek te maken. Maar  
gelukkig schijnen wc-blokjes bij het 
tuinhek achter een preventieve werking 
te hebben. Voor alle zekerheid toch 
voortaan de remmen van de Japanse 
racefiets voor vertrek extra goed  
inknijpen.

Zuidkristalliseren

Er knaagt iets in de straat

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

U kunt ons ook vinden 
op Instagram, Facebook 

en Nextdoor

CATERING 
VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Soepbuffetten
High-Tea • HIgh-Beer • High-Wine

Soepen • Quiches • Stoofstofels
Kant en klare kaasfondue

maar geef u rekenschap van hetgeen er 
gezegd wordt."

•  "Overal heb ik rust gezocht, en ik heb ze 
slechts gevonden in een hoekje met een 
boekje."

In de campagne van ANNO waren de nog 
altijd actuele citaten van Thomas vertaald 
naar deze tijd:
•  "Te gespannen? Ga eens zitten in een 

hoekje met een boekje."
•  "Te stout? Van twee kwaden kun je het 

beste de minst kwade kiezen."
•  "Te druk? Zorg dat je de meester van je 

daden bent, niet de slaaf."
•  "Te kritisch? Zoals je van binnen bent, 

zo is je oordeel over anderen."

De campagne is tot stand gekomen in 
samenwerking met studenten van het 
Cibap.
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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, 

Wijkkrant Zwolle zuid

Lees meer over Nadins ervaring op
voorelkaarzwolle.nl/nadin

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

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

Nadin (28) 

ParticipatieMaatje bij 
Voor Elkaar Zwolle

ZET JE OOK
IN VOOR
NIEUWE
NEDERLANDERS
IN ZWOLLE!

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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Na de vele millimeters neerslag die is  
gevallen vandaag, wordt het wat droger. 
Een groep wandelaars verzamelt zich bij 
de ingang van het Zandhove park aan de 
Hollewandsweg.

Via de Stadkamer zijn er allerlei activitei-
ten georganiseerd in de zomermaanden, 
zo ook wandelingen om Zwolle nader  
te ontdekken. Deze groenwandeling is  
onder leiding van Bernadet van der Veen, 
oprichter van ErUit.

Het doel van ErUit is om mensen eens  
bewust te laten worden van de voor hen 
bekende leefomgeving en deze te ontdek-

ken door het in een breder perspectief te 
bekijken. Bernadet wordt de bomenvrouw 
van Zwolle genoemd. Als natuurgids heeft 
zij zich verdiept in allerlei groen en zij 
weet alles van bomen.

De eerste stop is bij de poort: Den Hof. De 
poort gaf toegang tot de moestuin van het 
park. De vroegere moestuin is nu de plek 
waar de kwekerij Hoog Zuthem is ge- 
vestigd. Rond 1900 werd het Zandhove 
park het mooiste landgoed van Zwolle  
genoemd. Zwolle is ontstaan vanuit  
dekzandruggen. Een verhoging waarop 
men ging wonen en leven. 
Wanneer de mensen in die tijd gingen 
groeien in status en ontwikkeling moest 
men dit laten zien door het hebben van 
een buitenhuis. Een buitenhuis met veel 
groen, waar je ook van de stinkende lucht 
uit ‘het binnenland, de binnenstad Zwolle’ 
kon loskomen. 

GROTE DIVERSITEIT
In de tijd van de Franse revolutie waren 
alle lijnen recht in het park. Veel dezelfde 
soorten bomen, geen afwisseling, zoveel 
mogelijk duidelijkheid en structuur. Dat 
was in het eigen leven zichtbaar, maar ook 
zeker in de natuur terug te zien. 
Nadat er ook Engelse invloeden naar  
Nederland kwamen, raakte de Franse stijl 
steeds meer naar de achtergrond. Dit is 
goed te zien in het park. Vele doorkijkjes 
en een grote diversiteit aan bomen. Er zijn 
verhogingen en kleine dalen in de paden 
aangebracht en water dat zich uitstrekt en 
waarbij je niet weet waar het naartoe gaat. 
Vooral ook de exotische boomsoorten  
die in het park gepland zijn, zijn indruk-
wekkend. 

We vervolgen de route en Bernadet laat 
ons het verschil zien tussen de soorten  
eiken en hoe je ze kan herkennen. De 
wandelaars zijn gewapend met een  
paraplu en goede bergschoenen, maar de 
route houden we helemaal droog. 

BOMEN METEN
Bij de imposantste boom van landgoed 
Zandhove, die ook bestempeld wordt  
als de hoogste boom van Zwolle, bekijken 
we de bast. De bast is zacht, dit is een 
mammoetboom die met deze bast  
de boom beschermt tegen invloeden van 
buitenaf. 

We krijgen allemaal een driehoek, die als 
methode wordt gebruikt om de hoogte te 
kunnen meten. Ieder gaat een richting op, 
totdat je de hoek van de driehoek en de 
top van de boom in het vizier hebt. Hierna 
tel je de stappen terug naar de boom. De 

hoeveelheid stappen geeft het aantal  
meters aan en gemiddeld meten wij allen 
36 meter hoogte. 

De schemer valt al in en we eindigen daar 
waar we zijn gestart. Deze avond heeft ons 
nieuwe weetjes over het park én nog meer 
bewondering voor de natuur gebracht. 

Het is zeker de moeite waard om eens heel 
bewust om je heen te kijken en op te  
merken wat je nu daadwerkelijk ziet. Een 
verrijkende ervaring. 

	TEKST	EN	FOTO	 	LÉAN	JONKMAN	

Een groenwandeling bij het Zandhove park

Hallo, ik ben Ilona Bredewold. Samen 
met mijn man heb ik twee dochters van 
13 en 9 jaar. Ik ben inmiddels alweer 
drie jaar werkzaam bij de Wijkkrant.  
Ik kreeg deze keer ‘de pen’ van Léan om 
een stukje te schrijven over hoe ik hier  
terecht ben gekomen. Nou dat ging zo.  
 
Al enige tijd was ik op zoek naar vrijwil-
ligerswerk. Opeens zag ik eind 2018 een 
vacature in deze krant staan waarin een 
acquisiteur werd gezocht. Van mijn jong-
ste zus wist ik dat zij dezelfde functie bij 
een krant in een andere regio had. Door-
dat ik ongeveer wist wat de werkzaam- 
heden waren besloot ik direct te reage-
ren. Het leek me ontzettend leuk om mij 
hiervoor in te zetten, ook omdat je dan 
meer betrokken raakt bij de wijk waarin 
je woont. Na een ontzettend leuk gesprek 
met het team werd ik aangenomen. 

Het mooie is ook dat ik deze ‘job’ makke-
lijk kan combineren met mijn gezin,  
andere werkzaamheden en hobby’s. Het 
is heel flexibel werk en kan zo tussen de 
bedrijven door gedaan worden. Het is 
heel fijn om als team zo met elkaar samen 
te werken. We zijn buiten de werkzaam-
heden om ook warm betrokken bij  
elkaars welzijn. Dat vind ik heel erg  
belangrijk. Bij de wijkvereniging voel ik 
sowieso heel sterk dat het welzijn van alle 
vrijwilligers centraal staat. Als we een  
periode even andere zaken aan ons hoofd 
hebben of te maken hebben met ziekte, 
dan wordt daar altijd een oplossing voor 
gezocht. Op dit moment doe ik de acqui-
sitie samen met collega Harry Pap, die 
hier uiteraard ook aan bod komt. Samen  
zorgen we voor voldoende adverteerders 
zodat er een mooie balans ontstaat in  
advertenties en redactionele stukken.

Met de inkomsten van de advertenties 
worden de redactionele artikelen, en alles 
wat bij het maken van de krant komt  
kijken, bekostigd. Het prachtige is dat 
sommige adverteerders ook zeggen dat 
ze het alleen al mooi vinden om ons  

te steunen en dat het niet alleen is voor 
eigen belang dat ze erin staan. Top!

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 acquisiteur 

	TEKST	 		ILONA	BREDEWOLD
	 		FOTO	 		MARIJE	BREDEWOLD
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Zwolle-Zuid
Winkelcentrum Zwolle-Zuid

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

al 30 jaar
meesterschoenmaker

• Reparatie kleding en tassen
• Messen en scharen slijpen
• Spaanse sloffen/babyslofjes
• Tassen, portemonnees en broekriemen
• Sleutels, sleutelhangers en naamplaatjes
• Uitverkoop                        zakmessen en 
   multitools 25% korting   multitools 25% korting

Like ons op Facebook
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BOEK JE STOEL VIA AMIKAPPERS.NL/ZWOLLE-ZUID OF AMIKAPPERS.NL/ZWOLLE-AALANDEN

Een aantal enthousiaste vrijwilligers van het voor- 
malige RTV Zwolle FM zijn in oktober 2020 gestart  
onder een nieuwe naam: Radio Zwolle. Deze Zwolse  
radiozender wil breed publiek trekken, zodat het  
maatschappelijke, sociale en culturele leven op de radio 
te horen is. 

Tijdens de lockdown in de afgelopen periode heeft  
Radio Zwolle non-stop uitgezonden en het externe  
programma van andere omroepen uitgezonden. De 
periode is gebruikt om de studio opnieuw in te richten. 
Vanaf begin dit jaar kunnen er weer gasten live in de 
programma’s ontvangen worden.

Programmamaker Giuseppe Schönberger van ‘Bijna 
Weekend’ (het eerdere ‘Bij Zo Zwols’) legt het volgende 
uit over Radio Zwolle: “Wij willen heel graag laten horen 
wat er zich allemaal afspeelt in onze omgeving. In onze 
programma’s hebben we verschillende stichtingen, on-
dernemers, bedrijven, sportverenigingen en organisa-
ties te gast. Onder andere vrijwilligersorganisaties zoals 
Samen Zwolle, die zich sterk maakt om elkaar te helpen, 
en Stichting Intermezzo, die zich ontfermt over de 
nazorg van kankerpatiënten. Daarnaast krijgen de ver-

schillende wijkverenigingen bij ons ook alle aandacht.”

“Onlangs was René te Wierik van de Stichting Knuffel-
konijntjes bij ons te gast en een week later Christian 
Snoek van Kartcentrum Zwolle. Deze laatste was op 
zoek naar een goed doel in Zwolle. Zonder dat René van 
de Knuffelkonijntjes het wist, kreeg hij Christian op 
bezoek. Tijdens de rondleiding over de Dierenweide 
Dieze-Oost vertelt René wat hij allemaal doet met de 
Stichting Knuffelkonijntjes. Naderhand vertelt de Kart-
baanondernemer wie hij is en wat zijn bezigheden zijn 
en hij doneert zomaar veertig ontmoetingen op de Kart-
baan aan de Heinoseweg. Een bijzondere verrassing in 
de uitzending. Zo zie je dat Radio Zwolle ook voor 
verbinding kan zorgen voor een ondernemer die net 
startende is in Zwolle”, vertelt Giuseppe enthousiast. 

Verder heeft Radio Zwolle een groot aanbod van pro-
gramma’s. Een greep uit de programma’s: Op maandag is 
er een programma voor de Molukse gemeenschap. De 
dinsdag zit helemaal vol met live programma’s waarbij 
Ester de Jong en Wim Ulkerman met hun gasten een 
lunchuitzending maken. Hierbij komen diverse onder-
werpen aan bod. 

Luisteren naar wat er speelt bij 
de Zwolse zender: Radio Zwolle 
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GRATIS inbouwen 
bij vervanging!

GRATIS inbouwen 
bij vervanging!

GRATIS inbouwen 
bij vervanging!

GRATIS plaatsing 
bij vervanging!

Inbouwen? Doen we!

INBOUWVAATWASSER  |

• 5 programma’s
• 12 standaard couverts

ONDERBOUW VAATWASSER  | 
SN436500PN

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

INBOUW KOELER  | ZBA15021SV 

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

INBOUW INDUCTIEKOOKPLAAT  | 
 HK6042 

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

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

Expert Witgoed
v.d. Capellenstraat 145, Zwolle, (038) 4654106, zwolle@expert.nl
Eigen technische dienst • Gratis parkeren

549,-

,-
699,-

449,-

299,-
379,-
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Inbouwen? Doen we!
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5 programma’s
12 standaard couverts
Energieklasse A+

ONDERBOUW VAATWASSER  | 
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• VarioSpeedPlus voor verkorting van wastijd
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Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zondag 9 april 2017.

Expert Witgoed
v.d. Capellenstraat 145, Zwolle, (038) 4654106, zwolle@expert.nl
Eigen technische dienst • Gratis parkeren

395,-
549,-

599,-
699,-

449,-

299,-
379,-

. 5 jaar garantie. Energieklasse A+

,-

379,-

Ook voor reparaties van TV - Audio - Video

645

369369
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SN48M550 

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

INBOUW KOELER  | ZBA15021SV 

Automatisch ontdooien koelruimte
3 legplateaus en 1 lade
Energieklasse A+

INBOUW INDUCTIEKOOKPLAAT  | 
 HK6042 

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

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

Expert Witgoed
v.d. Capellenstraat 145, Zwolle, (038) 4654106, zwolle@expert.nl
Eigen technische dienst • Gratis parkeren

395,-
549,-

599,-
699,-

449,-

299,-
379,-

. 5 jaar garantie. Energieklasse A+

,-

379,-

Ook voor reparaties van TV - Audio - Video

645

369369

Inbouwen?
Doen we!

Expert Witgoed
v.d. Capellenstraat 145, Zwolle
(038) 4654106, zwolle@expert.nl
Eigen technische dienst • Gratis parkeren
Ook voor reparaties van TV - Audio - Video www.expert.nl

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

De rest van de week komen onder andere de LHBTIQ+ 
-gemeenschap en verschillende muzikanten langs in de 
studio. “Een afwisselende uitzending voor de luisteraars 
om zo de bewoners in Zwolle te vermaken”, aldus  
Giuseppe. “De zondagavond is speciaal voor religieuze 
muziek, waarbij de mensen kunnen inbellen voor een 
verzoekplaat. Op deze manier vervullen we een grote  
behoefte van de Zwolse bewoners.”

De uitzendingen zijn te beluisteren via de website 
www.radiozwolle.com en door middel van de button 
‘meeluisteren’ kun je de uitzendingen ook streamen.

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

.........

K linkhamer
WINKELCENTRUM ZWOLLE-ZUID

PASFOTO’S 
KLAAR TERWIJL 

U WACHT

nieuw

	TEKST	 		JURJEN	ZIJLSTRA	
		 FOTO	 		GIUSEPPE	SCHÖNBERGER

Presentator Wim Ulkerman, Ester de Jong en de gast Daniëlle Wortelboer
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Zomaar een zomerse vrijdagochtend in 
de bieb van Zuid. Tien oudere vrouwen 
uit Zwolle-Zuid luisteren ademloos 
naar de sprookjes van de Zwolse ver- 
halenman Stan Fritschy. Afgelopen 
zomer organiseerde de Stadkamer  
speciaal voor ouderen ‘Zomerse ver- 
halen en gedichten’. Gratis en inclusief 
koffie. 

Toen de wijkkrant een van deze ochten-
den bezocht, zaten er alleen maar vrou-

wen. De mannen hadden het laten af- 
weten en hebben wat gemist. Stan Fritschy 
is een ervaren verhalenverteller. “Ik heb 
ook wel eens opgetreden voor een groep 
bouwvakkers en installateurs, die van 
tevoren duidelijk lieten blijken dat mijn 
verhalen niet voor hen waren bestemd. 
Toch ben ik begonnen en ik krijg iedereen 
stil.” 

Verhalenman Fritschy weet zijn toehoor-
ders in Zuid te boeien met het verhaal 

over Waseliza, dochter van een rijke  
en gierige molenaar in een Russisch plat-
telandsdorp en de arme herdersjongen 
Iwan. Natuurlijk wil de molenaar zijn 
dochter niet laten trouwen met het arme 
herdersjong. Een rijke boerenjongen is 
een veel betere partij. Al ver van tevoren 
kun je naar het slot van dit sprookje raden 
en natuurlijk worden Iwan en Waseliza 
man en vrouw, maar de manier waarop ze 
elkaar vinden wordt beeldend verteld 
door Stan Fritschy. 

MUISSTIL LUISTEREN
De verhalenman fluistert sommige zinnen 
en zet dan weer krachtig aan. Hij kijkt  
het publiek met zijn karakteristieke 
gezicht nadrukkelijk aan en zijn donkere 
ogen gaan de kring rond. Met zijn spre-
kende mimiek laat hij soms stiltes vallen 
om daarna met brede of subtiele armge- 
baren het verhaal te vervolgen. Iedereen 
is muisstil en benieuwd naar het vervolg.  
In zijn groene artiestenjasje met gouden 
opdruk kluistert hij zijn toehoorders aan 
zijn lippen. 
Ook het verhaal over de prinses en de 
slak, gebaseerd op een sprookje van de 
gebroeders Grimm, krijgt een verrassende 
wending en na de laatste zin is het even 
stil, waarna het publiek begint te klappen. 
De meesterverhalenverteller neemt het 
applaus dankbaar in ontvangst. 

BIJDRAGE VAN DE MUZIKANTEN
Tussen de verschillende verhalen door is 
er muziek. De cellisten Corien Kok en 
Nynke Weelink geven het publiek even 
adempauze na weer een verhaal van de 
verhalenverteller. De muziek en de verha-
len passen goed bij elkaar en hebben 
dezelfde vibratie. Sonore, soms een lang-
zaam en dan weer een sneller tempo  
passen wonderwel bij de ritmiek van de 
sprookjes. Stan heeft beide muzikanten 
uitgenodigd deel te nemen aan deze ocht-
endsessie om ze in deze corona-tijd een 
podium te geven. Ook wil hij het publiek, 
dat niet zo gauw de concertzalen zal 
bezoeken, leren kennismaken met deze 
klassieke muziek bij zijn eeuwenoude 
verhalen uit verre afgelegen streken.

Er wordt wel eens gezegd dat sprookjes 
alleen voor kinderen bedoeld zijn. Stan 
Fritschy: “Ooit trad ik op in de Sassenpoort 
en er meldde zich een oma met haar drie 
kleinkinderen. Ze wilde alleen kaartjes 
kopen voor haar kleinkinderen en niet 
voor haarzelf. ‘Sprookjes zijn voor kinde-
ren’, maar ze ging wel mee naar binnen 
en nam achterin het zaaltje plaats.” 
Verhalenman Fritschy begon te vertellen: 
“Ik was nog niet halverwege of oma zat al 
op de eerste rij naast haar kleinkinderen.” 

De telescoop staat al klaar. Aan het 
begin van Het Deekmanpad staat Wim 
Verdoold al te wachten. Hier staat  
hij vele avonden om de wandelaars en 
de mensen die geïnteresseerd zijn te 
vertellen over astronomie en alles wat 
voorbijkomt in de lucht. 

Van kinds af aan is Wim al geïnteresseerd 
in de sterrenhemel. Hij vertelt: “Als kind 
was ik met mijn ouders op Terschelling 
en daar was een boekje over de maan,  
sterren en raketten. Deze wilde ik per se 
hebben, ook al kon ik nog niet lezen. 
Deze moesten zij mij maar voorlezen.” 
Sindsdien is hij gefascineerd in de  
sterrenkunde. 

PASSIE VOOR DE HEMEL
Aangezien Wim niet meer werkzaam kan 
zijn in het arbeidsleven is hij zijn hobby 
gaan uitbreiden. In de maanden juni en 
juli gaat de zon pas laat onder, dus dan 
zijn de avonden vaak te lang, voordat je 
de sterrenhemel goed kan zien. De maand 
september is gunstiger, want dan kan je 
veel sterren zien, omdat de zon al rond 
20.15 uur ondergaat. Er zijn genoeg  
wandelaars en fietsers op de IJsseldijk die 
even een tussenstop maken om de tele- 
scoop te zien. Dit is een goede gelegen-
heid om direct een praatje aan te knopen 
en te vertellen over de sterren. Zo ook 
deze avond. 

Een vader en zoon maken een aantal 
foto’s van de IJssel, de ondergaande zon 
en de uiterwaarden. Toch trekt het de  
jongen om naar Wim toe te komen, omdat 
de jongen hoort wat hij allemaal te vertel-
len heeft. De tiener waagt het erop om 
samen met zijn vader eens te vragen of hij 
door de telescoop mag kijken. Uiteraard 
mag dat en je ziet Wim hier blij van  
worden, omdat hij kan vertellen over zijn 
passie.

STOERE JONGENS 
Om het voor de jongeren ook begrijpelijk 

te maken, kan hij het heel beeldend uitleg-
gen. Bijvoorbeeld door de vergelijking 
van de grootte van de aarde en de maan 
inzichtelijk te maken aan de hand van een 
voetbal en een tennisbal. Voorheen  
vertelde Wim ook aan kinderen, vanuit de 
sterrenkundeclub, zoals in bezoekers- 
centra bij natuurgebieden. Door de  
afgelopen coronaperiode ligt dit stil. Toch 
bereikt hij zo ook een andere doelgroep, 
op deze vrijblijvende manier, aan de dijk.

Zelfs drie stoere jongens die op hun  
scooters langsreden, stopten om toch 
maar eens een kijkje door de telescoop te 
wagen. Waarop ze uiteindelijk met hun 
telefoon Jupiter konden zien. Dit was een 
zeldzaam kiekje, want deze is zelden  
duidelijk te zien. Direct maakten zij met 

hun mobiel een foto en was voor Wim de 
avond geslaagd. 

’s Avonds maakt hij mooie foto’s, door de 
lens van zijn telescoop fotograferend. “De 
eerste vijftien minuten wanneer de zon 
ondergaat, zijn de mooiste. Je ziet duide-
lijke kraters en structuren.” Wim  
adviseert om eerst te beginnen met een 
goede verrekijker. Hierdoorheen is 
genoeg te zien, omdat een telescoop heel 
wat oefening vraagt en gedetailleerd is. 

Wil jij eens een avond naar de sterren 
kijken? Kom gerust aan de dijk, je kan 
hem bellen om een afspraak te maken of 
gewoon op de gok hem opzoeken. Wim is 
enthousiast en vol verhalen om je meer te 
leren over de sterrenhemel.

Verhalenverteller Stan Fritschy in de bieb van Zuid

Sterren kijken op de IJsseldijk bij ondergaande zon
		TEKST	EN	FOTO	 	HENNIE	VRIELINK

		TEKST	 	LÉAN	JONKMAN
		 FOTO	 		WIM	VERDOOLD
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Vaker op de fiets naar  
de basisschool 
De nieuwe fietsburgemeester van 
Zwolle, Marijn de Vries, wil zich er 
sterk voor maken dat meer kinderen 
met de fiets naar de basisschool gaan: 
“Een derde van de kinderen wordt 
naar school gebracht met de auto of 
in de bakfiets. Dat vind ik zorgelijk. 
Ouders hebben soms een druk leven en 
pakken dan liever de auto dan met de 
kinderen mee te fietsen. Het is een vici-
euze cirkel. Ouders brengen hun kinde-
ren met de auto omdat ze het onveilig 
vinden op de fiets. Daardoor rijden er 
meer auto’s rond scholen en wordt het 
onveiliger. Als gevolg daarvan brengen 
nog meer ouders hun kinderen met de 
auto. 

Fietsen is niet alleen gezond en goed voor 
de conditie, maar geeft kinderen ook een 
stukje vrijheid om de buurt te verkennen 
en leert hen om zelfstandig te worden. 
Kinderen die niet goed kunnen fietsen, 
lopen meer veiligheidsrisico’s. Dit kan 
problemen geven als ze naar de middelba-
re school gaan.” Marijn de Vries wil 
ouders hiervan bewust maken en ontzor-
gen. Misschien kunnen er fietslessen op 
school worden gegeven en leren de kinde-
ren dat fietsen leuk kan zijn. “Als we 
hieraan onvoldoende aandacht geven zal 
de unieke Nederlandse fietscultuur op den 
duur verdwijnen.” 

WERELDFIETSSTAD
De gemeente Zwolle heeft de ambitie in 
2030 Wereldfietsstad te worden en is nu 
al een van de beste fietssteden in 
Nederland. Het gemeentebestuur was 
enthousiast toen BYCS, een wereldwijde 
organisatie die in steden steeds meer men-
sen wil laten fietsen, voorstelde om de 
oud-profwielrenner en sportjournalist 
Marijn de Vries te benoemen tot fietsbur-
gemeester. Op 29 juni werd ze door bur-
gemeester Peter Snijders in haar nieuwe 
rol geïnstalleerd. De Vries: “Het is fantas-
tisch om fietsburgemeester te zijn in een 
stad waar het allemaal al zo goed voor 
elkaar is. Een hele eer, maar toch zijn er 
nog voldoende aandachtspunten waar ik 
me graag voor in wil zetten.” Wel bena-
drukt ze dat naast allerlei voorzieningen 
vooral het fietsplezier belangrijk is. 
“Fietsen is leuk.” 
Marijn de Vries woont al jarenlang in 
Zwolle, maar is sinds december met haar 
man en twee kleine kinderen in Zwolle-
Zuid komen wonen. Het fietsen wordt de 
kleintjes met de paplepel ingegoten. Haar 
oudste kind is sinds kort overgestapt van 
een loopfietsje naar een trapperfiets met 
zijwieltjes. De jongste van twee kan al op 
de loopfiets, maar wordt nog wel aange-
duwd door moeder. Marijn moet erken-
nen dat zijzelf voor het dagelijks gebruik 
een e-bike heeft met een kinderzitje voor 
en achter.

“Als ik hier met mensen uit het westen ga 
fietsen zijn ze verbaasd over de verschil-
lende landschappen rondom Zwolle. Het 
merengebied in de kop van Overijssel, de 
bossen van de Veluwe en het rivieren-
landschap van de IJssel. En in tegenstel-
ling tot het westen is het hier niet druk.” 
Jarenlang reed ze als profwielrenster wed-

strijden op het hoogste niveau, maar nog 
steeds pakt ze regelmatig de racefiets en 
vindt dit een geweldige uitvalsbasis voor 
fietstochten door het prachtige buitenge-
bied van Zwolle. 

	TEKST	 		HENNIE	VRIELINK
		 FOTO	 		GEMEENTE	ZWOLLE

FOTO'S	 	PIET	VAN	DER	KRIEKE	
‘De herfst is weer in aantocht. Elk jaar is het een verrassing met welke kleurencombinatie het wordt geserveerd. Dat het mooi 
wordt, staat vast.Trek er eens op uit naar het Engelse Werk of naar het Zandhove bos en geniet van de mooie herfsttinten'.

Het begin van de herfst

COLUMN Op zoek naar de najaarszon in de natuur in Zuid
kleuren in het Engelse Werk: oranje, 
rode en gele bladeren aan de bomen 
zorgen voor schilderachtige foto’s. Een 
simpele herfstwandeling of fietstocht 
doet echt wonderen voor lichaam en 
geest. Mijn moeder zegt altijd: “Op kou 
kun je je kleden.” Dikke jas aan, sjaal 
om, muts op, schoenen aan en gaan! 
Toch de natuur intrekken als het koud 
is. Je loopt je wel warm en na een wan-
deling voel je je tien keer beter. 

Als de zon zich de komende maanden 
dan toch veel verstopt, kan het handig 
zijn om een daglichtlamp aan te schaf-
fen om de kortere, donkere dagen ener-
gieker door te komen.

Wat zijn jouw doelen voor komend 
najaar? Ik wens je veel zonneschijn en 
een zachte overgang naar de herfst.

Mijn doel voor deze herfst: einde-
lijk eens het Voerman Struinpad 
lopen, een wandeling langs de IJssel 
door de Scheller- en Oldeneler 
Buitenwaarden, én ’t Scheller(voet)
veertje op deze route ontdekken 
(is van mei tot eind oktober in de 
vaart). Hopelijk houdt het najaars-
zonnetje mij dan gezelschap.

Hoe heerlijk is het om te genieten van 
de najaarszon. Vooral na een druilerige 
zomer. Ik kan bijna niet geloven dat de 
zomer ineens weer voorbij is. Ik had 
nog zoveel plannen. Het voorjaar en de 
zomer lijken altijd sneller voorbij te 
vliegen dan de herfst en de winter. 
Langzaam glijden we toch echt de herfst 
in. Je ziet het al aan de natuur. 

De bomen veranderen geleidelijk van 
kleur en overal schieten paddenstoelen 
uit de grond. Met het vallen van de  

bladeren en het vooruitzicht van donkere 
wintermaanden hoor ik allerlei mensen 
om me heen zeggen: “Gezellig weer met 
een dekentje op de bank en de kaarsjes 
aan!” Terwijl deze periode voor sommige 
mensen een keerzijde heeft: zij krijgen 
last van een najaarsdip. 

In een land als Nederland moeten we 
leren omgaan met de jaargetijden en de 
charme van de seizoenswisselingen  
proberen in te zien. Mijn schoonzus komt 
uit Florida en zij geniet heel erg van de 
Nederlandse seizoenen. Niet continue 
leven met hitte, een bezweet hoofd,  
airco’s en zonnebrand factor 50. Ik grap 
wel eens dat zij meer gewend is geraakt 
aan het Nederlandse klimaat dan ik. 

Het voordeel van het herfstseizoen is dat 
het culturele seizoen dan ook start! Het is 
zo belangrijk om leuke dingen te doen  
die je energie geven en opladen. Op bij-

voorbeeld de website van ZZuit, uit in 
Zwolle-Zuid (www.zzuit.nl), zag ik weer 
zulke leuke activiteiten gepland staan! 
Lekker genieten van nieuwe muzikanten 
of een avondje lachen met comedians. 

Verder starten in het najaar ook weer 
allerlei cursussen, muziek- en sportlessen, 
die ook te vinden zijn in de cursusbijlage 
in de september Wijkkrant. Altijd leuk 
om jezelf weer nieuwe doelen te stellen. 
Dus wie weet kom jij op een regenachtige 
herfstavond dan toch van die bank af voor 
een sportles of start jij met het bespelen 
van een nieuw instrument! Na jaren pia-
noles ben ik nog steeds geen concert-  
pianist maar ik geniet ervan als het me 
dan - na heel veel oefenen - toch lukt om 
een prachtig pianostuk te kunnen spelen. 

Wat mij in het najaar positieve energie 
geeft, is om er toch veel op uit te trekken. 
Elk jaar geniet ik van de prachtige herfst- TEKST	 	HILDE	VAN	RAVENHORST
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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) 

Niks leuks om aan te trekken?

Maak't zelf!

www.naaischoolhermien.nl

            

De warmte van morgen.

De warmte van morgen.

De warmte van morgen.

 
 

 

• 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

Bel voor een afspraak of meer informatie naar 038 - 8521857 of kijk op www.speedheat.nl

ZWOLLE

De 1 mm dunne elektrische 
infrarood vloerverwarming die 

een heel huis duurzaam verwarmt!

Wijnwebshop, wijnbeleving en advies 

 
www.reinderenwijn.nl 
www.reinderenwijn.shop 
 
Voor 16 uur besteld (ma-za), in Zwolle 
vaak dezelfde avond nog geleverd! 

WijZ Thuisadministratie 
zoekt nieuwe  
vrijwilligers 

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk waarin u uw adminis-
tratieve kennis kunt inzetten? Uw eigen tijd kunt indelen?  
Van betekenis voor een ander kunt zijn? U zich verder 
kunt ontwikkelen? 
 
Dan bent u bij WijZ Thuisadministratie aan het juiste adres! 
Wij zoeken vrijwilligers die hun administratieve en sociale 
kwaliteiten willen inzetten voor kwetsbare Zwollenaren. 

Als vrijwilliger gaat u regelmatig op huisbezoek bij uw eigen 
deelnemer(s), neemt samen de post door, ondersteunt bij 
het ordenen van de post, belt met instanties en helpt bij het 
aanvragen van (financiële) voorzieningen. 

Onze volgende training van 3 dagdelen vindt plaats op 3, 10 
en 24 november 2021. Alle middagen van 13.00 - 16.00 uur 
in het Cultuurhuis in Stadshagen. 

BELANGSTELLEND? 
Neem dan vooral contact met ons op! Via telefoon: 038 -  
8515700 of mail naar Harmina van Lien: h.vanlien@wijz.nu. 

WijZ Thuisadministratie maakt onderdeel uit van Op Orde: 
het centrale aanmeldpunt voor hulp en advies bij (financië-
le) administratie. 

Flatkat, een familievoor-
stelling bij ZZUit
Een ontroerende en hilarische vertelvoorstelling over een 
jongen die het niet pikt. Over vallen en weer opstaan, 
vriendschap, en vertrouwen in jezelf.

Over de artiest
Harro van Lien is verteller, acteur en theatermaker. Hij 
maakt voorstellingen die het publiek raken en ook bemoe-
digen. Harro richt zich op kinderen in de basisschoolleeftijd, 
maar ook volwassenen vinden zijn theater leuk. Harro heeft 
eerder opgetreden bij ZZUit en dat was een groot succes. 

Over het verhaal
Timo ‘s beste vriend is Monnamoer, de kat van de buren. 
Een mevrouw van de dierenopvang heeft echter vreselijke 
plannen met het huisdier. Timo wil zijn vriend redden, maar 
hij staat er helemaal alleen voor. Als hij de hoop bijna heeft 
opgegeven komt er hulp uit een wel heel onverwachte hoek. 
Dat leidt tot een idiote rit door de hele stad. Maar de tijd 
dringt... 

Over corona
ZZUit houdt zich aan de richtlijnen voor de culturele sector, 
wat inhoudt: minder bezoekers en een verplicht coronatoe-
gangsbewijs voor iedereen boven de 12 jaar. 

Voor bezoekers betekent dat concreet: 
- Een QR code kunnen tonen op smartphone of papier
- Een identiteitsbewijs kunnen tonen
- Kaarten vooraf reserveren

Voor meer informatie over het coronabeleid zie ook de  
website van de Zwolse theaters www.zwolsetheaters.nl

Praktische informatie
Vrijdag 8 oktober 19.00 uur (NB ongebruikelijke aanvangs-
tijd) SIO gebouw, Thorbeckelaan 2, Zwolle, Entree €7,50
Informatie en reserveren www.zzuit.nl.
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Ze verwachten geen vrouw in een rijwielkraam
Jannette Gerrits-Wolf (53) staat al 
vanaf haar 19e met een ruim assorti-
ment aan fietsonderdelen, gereedschap-
pen en elektra op de markt. In het 
begin vroegen klanten vaak “Is de baas 
er niet?”, omdat ze niet verwachtten 
dat een jonge vrouw een eigen rij-
wielkraam had. Zij en haar broer 
Ronny hadden Handelsonderneming 
Wolf van hun vader Wim Wolf over- 
genomen en met twee verkoopwagens 
gingen ze 12 markten af. Toen Ronny 
er in 2000 uitstapte en een eigen inter-
nationaal transportbedrijf begon, is 
Jannette alleen doorgegaan. Ze begon 
met een kraam van 4 meter, maar 
inmiddels heeft ze een verkoopwagen 
van 14 meter: “Klanten vragen steeds 
meer en ze willen wat te kiezen  
hebben.” 

Jannette bezoekt vijf weekmarkten: 
Kampen, Elburg, Nunspeet, Zwolle 
Centrum en Zwolle-Zuid. “Iedere markt 
is anders. In Nunspeet heb je veel vakan-
tiegangers en Zwolle-Zuid is een gezelli-
ge wijkmarkt met veel vaste klanten.” 
Vroeger waren er meer rijwielmarkt- 
kramen, maar die zijn in de loop van de 
tijd allemaal verdwenen, behalve de 
kraam van Handelsonderneming Wolf uit 
Wezep. 

Jannette: “Wij behoren tot een uitstervend 
ras en zijn de enig overgeblevene.  
Onlangs kwam er iemand uit Zeeland  
en zei ‘bij ons zie je zo’n kraam niet 
meer’. Toch komen veel klanten graag 
naar Jannette omdat haar kraam vol ligt 
met tangen, schroevendraaiers, fietson-
derdelen, stekkerdozen, touw, klemmen, 
zaklampen en nog veel meer. “Mensen 
houden van struinen op de markt en bij 
mijn kraam kun je lekker snuffelen.” Zij 
verkoopt zelfs vaatdoeken: “Daar is mijn 
vader ooit mee begonnen onder het motto 
‘dan krijg je ook vrouwen aan de kraam’.” 

FIETS ACCESSOIRES
In de loop van de jaren is de handel  
wel veranderd. Er komen steeds meer 
fietsspullen bij zoals fietskratten in  
verschillende kleuren voor de jeugd en 
laptop- en rugtassen voor mensen die met 
de fiets naar hun werk gaan. “We zijn 
gespecialiseerd in fietstassen en nergens 
heb je zoveel keus als bij ons.” Ook  
fietspompen, snelbinders, zadels en  
zelfs regencapes behoren tot het assor- 
timent. Als Jannette een mooi partijtje 
fietsjacks op de kop kan tikken laat  
ze zo’n handeltje niet aan zich voor- 
bijgaan. 

Volgens Jannette gaan steeds meer men-
sen fietsen en de toename van het aantal 
e-bikes is goed voor haar omzet. 
“Fietsaccessoires zijn wel modegevoeli-
ger geworden. Hiermee kun je je als  
fietser onderscheiden en zeker nu veel 
fietsen zwart zijn, kunnen mensen hun 
fiets bij de fietsenstallingen in de stad 
makkelijker terugvinden als ze een mooi 
gekleurde fietstas hebben.” 

SERVICE
Hoewel de marktkoopvrouw artikelen in 
verschillende prijsklassen heeft, wil ze 
geen rommel verkopen. “Ik wil mijn  

kwaliteit hooghouden met een goede 
prijs-kwaliteit verhouding. Goed maar 
niet te duur. Ik kom elke week en heb veel 
trouwe klanten.” Op sommige artikelen 
staat ‘Holland design’ met daaronder 
‘made in China’. Ook deze producten 
moeten voldoen aan haar kwaliteitseisen. 
Als klanten een fietstas of snelbinders 
kopen wil Jannette ze wel aan hun fiets 
bevestigen, maar ze verricht geen repara-
ties. Voor klanten op de fiets met een 
lekke band heeft ze een fietspomp: “Dan 
kunnen ze toch nog thuiskomen.” 

	TEKST	EN	FOTO	 	HENNIE	VRIELINK

BRON	 		TRAVERS	EN	VRIJWILLIGERS	
VAN	DE	BUURTACADEMIE	

DE	WERELD	VAN	DE WOENSDAGMARKT

Buurtacademie en 'Stuif' es In' in oktober
In Zwolle-Zuid is er een groot aanbod 
aan activiteiten voor alle leeftijden, 
maar je moet net ‘de weg’ weten. Er is 
niet één plek waar alles bij elkaar staat, 
wat er aangeboden wordt in Zuid. Dat 
maakt het voor sommige mensen een 
onoverkomelijke barrière om het huis 
uit te gaan en iets geschikts te vinden.

De ‘Buurtacademie’ is een verzamelplek 
voor mensen die een cursus of training 
willen volgen. Dit startpunt is ook een 
plek waar mensen elkaar iets kunnen aan-
leren. Bijvoorbeeld iemand die heel  
handig met de computer overweg kan en 
deze kennis wil delen. 

Ook kan het zijn dat je iets voor een ander 
wil doen, maar ja, wie heeft daar behoefte 
aan? 

Bij de Buurtacademie worden cursussen 
vóór buurtbewoners gegeven en in het 
meest ideale geval gegeven dóór buurt- 
bewoners. Vraag en aanbod worden bij 
elkaar gebracht. We willen graag dat de 
Buurtacademie iedereen een veilige 
omgeving biedt, waar hij/zij zich kan 
uiten en verder kan ontwikkelen, onge-
acht opleidingsniveau, taalvaardigheid of 
inkomen.

De Buurtacademie kan ook een mooie 
opstart zijn voor mensen die om wat voor 
reden dan ook weer ‘op gang’ willen 
komen. We vinden het belangrijk dat 
mensen zich veilig en prettig voelen bij de 
activiteiten. 

Op donderdag 21 oktober van 14:00 tot 
18:00 uur is er bij het buurthuis ‘De 

Siggels’ op het SVI terrein, de ‘Stuif’ es 
In’, met verschillende activiteiten. We 
willen mensen een leuke middag geven. 
Het wordt een gezellige middag voor alle 
leeftijden met diverse workshops en een 
hapje en drankje. Voor ons is deze mid-
dag een gelegenheid om met veel mensen 
in contact te komen en inzicht te krijgen 
over wat er leeft en speelt in Zuid. Juist 
om te kijken waar de behoefte bij Zwolle-
Zuid bewoners ligt. Wat bevalt goed?  
Wat missen zij in Zuid? Hoe kan het 
gemis aangevuld worden? Wie en wat is 
daarvoor nodig?

Een vrijwilliger vertelt: ‘’Al jaren woon 
ik hier in Zwolle-Zuid, een kinderrijke 
buurt, meer een dorp dan een stad. Via het 
werk in de ouderraad van de basisschool 
van onze kinderen en de MR-raad van de 

middelbare school kwam ik erachter dat 
ik organiseren erg leuk vind. Vooral orga-
niseren van activiteiten waar anderen veel 
plezier mee kunnen beleven, geven mij 
veel voldoening. Travers deed een oproep 
aan de wijkbewoners, die het idee van een 
‘Buurtacademie’ wilden onderzoeken en 
toen heb ik mij daarvoor opgegeven. 
Voor mij dé gelegenheid om mijn vaar-
digheden in te zetten, nieuwe vaardighe-
den te leren en, niet onbelangrijk, nieuwe 
mensen te leren kennen.”

“Door dit project leren wij zelf veel maar 
gunnen dit ook anderen.”

OPROEP HEEFT U WAT TE VERTELLEN VOOR IN DE WIJKKRANT? 

VOEL U VRIJ OM DIT TE MAILEN NAAR REDACTIE@WVZWOLLEZUID.NL.

LEES	DE	KRANT	OOK	ONLINE	WVZWOLLEZUID.NL
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Van 7 tot en met 26 oktober staat 
de reizende foto-expositie ‘Open 
je ogen voor mensenhandel’ op 
het Rodetorenplein in Zwolle.  
De expositie bestaat uit dertig  
indringende portretten en verha-
len van slachtoffers van mensen-
handel. Mensen die gedwongen 
worden om in de prostitutie  
te werken, die drugs moeten ver-
handelen onder bedreiging, die 
werken onder zeer slechte  
omstandigheden en hun salaris 
moeten afstaan. Ook al zie je het 
niet. Mensenhandel komt voor. 
Ook in Nederland, ook in Zwolle. 

MELD HET!
Bent u slachtoffer van mensenhan-
del of denkt u dat iemand anders 
slachtoffer is? Kijk op www.zwolle.
nl/mensenhandel hoe en waar u 
(vermoedens van) mensenhandel 
kunt melden.
Open je Ogen is een initiatief van 
CoMensha. 

Watermaaimachine roept vragen op

Stromend water ‘t Spiekertje Foto-expositie ‘Open je ogen 
voor mensenhandel’ 

Zwolle-Zuid is heel waterrijk. Er is 25  
kilometer aan watergangen in onze wijk. 
Het waterschap komt twee keer per jaar 
langs met maaiboten om alle watergangen 
open te houden. Maar dat roept ook  
vragen op.

Waarom zet het waterschap 
watermaaimachines in?
‘Gemiddeld maaien we twee keer per jaar 
alle watergangen in Zuid, om te voorkomen 
dat ze dichtgroeien met waterplanten. Zo 
zorgen we voor een goede afvoer van water 
en een goede waterhuishouding, waarbij we 
rekening houden met behoud van biodiver-
siteit en het zoveel mogelijk voorkomen van 
overlast naar aanliggende tuinen’, vertelt 
Merel Straathof van Waterschap Drents 
Overijsselse Delta. 

Afgelopen zomer werden zwanenbloemen 
in Zuid een kopje kleiner gemaakt. Hoe 
voorkomt het waterschap dat bijzondere 
planten langs de oevers worden wegge-
maaid?
‘We geven iedere watergang een maaicode 
en dat houdt in dat degene die maait weet 
waar welke begroeiing verwijderd moet 
worden. We houden rekening met bijzonde-
re planten. Daarnaast is er de gedragscode 
natuurbeschermingswet voor waterschap-
pen. Bij hoge temperatuur van het water 
maaien we niet, om te voorkomen dat er 
weinig zuurstof in het water komt waardoor 
vissen in problemen komen.’

Wat kan beter in het maaien 
van de watergangen?
Jos Schouten is inwoner van Zwolle-Zuid en 

werkzaam bij Natuurmonumenten. Hij vindt 
het maaien in het begin van de zomer een 
ongelukkig moment. ‘Dan staan de water-
gangen vol in bloei en is het water glashelder 
zodat je vissen en kikkers ziet. Via oever-
planten als gele lis en egelskop klimmen li-
bellenlarven uit het water. De maaiboot is als 
een grasmaaier die een hele bloementuin 
kaal maait: alles weg.’ 

Jos bepleit minder maaien. ‘Als we de oevers 
en een kwart van  het water niet maaien,  
stijgt het waterpeil bij extreme neerslag 
misschien enkele centimeters. Dat kan geen 
kwaad voor onze veiligheid. Bovendien: Als 
het waterleven wordt gespaard, is het  
zelfreinigende vermogen van het buiten- 
water groter en wordt het bij warm weer 
geen erwtensoep met kans op blauwalg.’

Hoe kan het natuurleven 
toenemen langs het vele water in Zuid? 
Schouten: ‘We missen basissoorten als fuut 
en wilde eend. Dat komt door de beschoeide 
oevers. Veel vogels nestelen in de moerassige 
oeverzone, die we in Zuid door de bes-
choeiingen missen. Hoewel het nauwelijks is 
te geloven, worden er ook sporen van otters 
gevonden langs het water in de wijk. Als we 
de otter willen verwelkomen zijn er otter-
passages onder de duikers nodig om te voor-
komen dat ze worden doodgereden.’

In oktober maait het waterschap alle  
watergangen in Zuid. Vragen hierover  
kunt u stellen aan de gebiedsbeheerder van 
Zwolle, Merel Straathof. U kunt bellen met 
088-2331200 of een mailtje sturen naar 
info@wdodelta.nl. 

Na 25 jaar is het eindelijk voor elkaar. Die-
renweide ’t Spiekertje, gelegen aan het van 
Schaikpad in het Ittersumerpark, heeft 
haar eigen watervoorziening.

Dagelijks namen de vrijwilligers, gevulde 
jerrycans met water mee naar de dieren-
weide. Het nabijgelegen water vanuit de  
rivier werd ook gebruikt. Dat gaf problemen, 
want in de winter hadden ze te maken met 
een bevroren vijver en in de zomer kon  
datzelfde water niet worden gebruikt  
vanwege blauwalg. Operationeel een hele 
opgave voor de dierenweide om alle dieren 
te voorzien van water. 

De Wijkenvereniging Zwolle-Zuid heeft 
samen met de Gemeente Zwolle en het  
Dinamo Fonds dit project gefaciliteerd en 
gefinancierd. Het Dinamo Fonds beheert  
al meer dan 25 jaar een vermogen, dat is  
verkregen uit schenkingen, nalatenschappen 
en vermogenswinsten. Dit jaar mogen zij 
hun 30-jarig bestaan vieren. 

Het fonds keert jaarlijks een bedrag uit voor 
projecten op het gebied van dierenwelzijn, 
natuurbehoud en monumentenzorg. Klein-
schalige vrijwilligersprojecten, zoals dit 
project voor een waterleiding, genieten de 
voorkeur. Doordat zowel het bestuur als de 
adviseurs van het Dinamo Fonds uit vrijwil-
ligers bestaat, kunnen veel goede doelen 
worden gefinancierd.
Nu de dierenweide beschikt over een directe 
aanvoer van vers water, zijn de dieren blij  
 en vooral de betrokken vrijwilligers. “Het  
is ontzettend fijn dat we niet meer met  
jerrycans hoeven te slepen en het maakt ons 
werk zoveel makkelijker”, aldus Madelon 
een van de vrijwilligers van Dierenweide  
‘t Spiekertje. “Je hoeft nu niet meer na te 
denken of we wel genoeg water mee hebben 
genomen, wanneer je een keer iets extra’s 
wilt schoonmaken” aldus vrijwilliger Karin. 
Kortom Dierenweide ’t Spiekertje en haar 
vrijwilligers zijn ontzettend blij met de  
nieuwe watervoorziening.

Voor meer informatie over het fonds ga naar 
www.dinamofonds.nl en voor de website 
van dierenweide ’t Spiekertje naar https://
dierenweidetspiekertje.wordpress.com/

	TEKST	EN	FOTO	 	J	OHAN	GROLLEMAN
	 	 				&	JURJEN	ZIJLSTRA

	TEKST	EN	FOTO	 	WIM	EIKELBOOM

	CONCEPT	EN	REALISATIE	 	STICHTING	OPEN	MIND
FOTO	 	ERNST	COPPEJANS	
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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       

80  
In alle prijsklassen met KM- 
en onderhoudshistorie

              auto’s 
op voorraad

auto’s 
feedbackcompany

9.4/10

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.	

Zestig schilders in de geest van Voerman 
Op een mooie septemberdag was het een drukte van  
belang op de IJsseldijk in Zwolle-Zuid. Zestig verschil-
lende mensen in uiteenlopende leeftijden schilderden 
hun eigen versie van het IJssellandschap onder het 
motto ‘Zestig variaties Voerman’.

Jan Voerman is de beroemde IJssel-schilder die in Hattem 
woonde en werkte. Zijn schilderijen met riviergezichten 
en wolkenluchten spreken tot mijn verbeelding. Daarom 
kwam ik op het idee om tegelijkertijd een uiteenlopende 
groep liefhebbers hetzelfde zicht op Hattem te laten  
schilderen op een paneel. Het resultaat laat zien hoe  
divers het landschap wordt beleefd. Maar alle schilders 
voelen zich verbonden door dezelfde liefde voor het open 
IJssel-landschap.

Op de foto Emma Voerman - achterkleinkind van Jan 
Voerman - die mee schilderde en het evenement opende 
met een rake bespiegeling over hoe je schilderachtige 
schoonheid van een landschap in woorden kunt vatten. 

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.

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

Patroontekenen
Opleidingen

Naailessen

ENSAID Modevakschool
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

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).

Als je buiten aan het wandelen bent, zie 
je overal kleine plantjes: tussen de 
stoeptegels, tegen de stoeprand, op  
muren, tegen hekken: kleine stoep-
plantjes, die een hele eigen wereld  
vertegenwoordigen. 

Vaak loop je er achteloos langs zonder 
aandacht te besteden aan deze kleine  
wereld. Toch is het erg leuk om je eens 
tijdens een ommetje in je buurt te ver- 
diepen in wat er in zo’n wereldje allemaal 
leeft. Een goed begin daarvoor is de  
minigids Stoepplantjes: een uitgave  
van de KNNV in samenwerking met 
Hortus Botanicus Leiden. Onderzoekers 
van de Hortus hebben een zoekkaart  
gemaakt die het makkelijk maakt om 
deze plantjes nader te bestuderen en  
te benoemen.

Met behulp van de zoekkaart, die makke-
lijk in een tas of rugzak past en die in het 
gebruik heel makkelijk is, ga je aan de 
hand van vragen als: “is het een plantje 
met bladeren en zit het vast in de grond?” 
uitzoeken welk plantje het kan zijn.

TUSSENKOPJE?
In totaal zijn er 17 vragen en kunnen er 
52 plantjes op naam gebracht worden. 
Van deze plantjes staan er foto’s in de 
zoekkaart. Ook wordt er uitleg gegeven 
wat stoepplantjes precies zijn en waarom 
er aandacht voor is.

Naast het feit dat het enorm leuk is om 
op deze manier bezig te zijn met je eigen 
groene omgeving, kun je ook nog een  
bijdrage leveren aan het ‘citizen science’- 
onderzoek (burgeronderzoek). 

De coördinatie van het onderzoek  
naar de verspreiding van wilde planten  
in Nederland gebeurt door Floron,  
www.floron.nl. Meer informatie hierover 
vind je op de site www.stoepplantjes.nl  
en www.stadsplanten.nl. 

Voor degenen die zich verder in dit  
onderwerp willen verdiepen is er ook 
nog de zakgids ‘Stoepplanten’. 

Illustraties: Nienke Beets en Natalie  
Tirion. Concept en tekst: Hortus  
botanicus Leiden, Paul Kessler en  
Hanneke Jelles. www.hortusleiden.nl, 
www.knnvuitgeverij.nl.
ISBN 978-9050117517, € 6,95.

De Leeshoek, met oproep

	TEKST	 	CARIN	VAN	DE	PLOEG
		FOTO	 	MINIGIDS	STOEPPLANTJES

Leest	u	een	goed	boek	en	wilt	uw	recensie	delen	met	de	inwoners	
van	Zwolle	Zuid,	mail	het	naar	redactie@wvzwollezuid.nl
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In de amateurwereld maken steeds 
meer clubs de overstap van het zondag-
voetbal naar het zaterdagvoetbal. Ook 
in Zwolle is zaterdagvoetbal 'de norm', 
want alleen voetballers van FC Uluspor 
en SV Zwolle spelen nog op zondag. 
Zwolsche Boys besluit al in 2002/2003 
om met het prestatie-elftal de stap van 
zondag naar zaterdag te maken. De 
ploeg stroomt in de Vierde klasse C in, 
en Raymond Hooiveld wordt met 8 
treffers topscorer. 

Zwolsche Boys kende echter vanaf 
1988/1989 ook al een zaterdagelftal,  
dat uitkwam in de meer recreatieve ZVB 
(de onderafdeling). 
Deze ZVB werd na het seizoen 1995/ 
1996, na een unaniem besluit op een  
algemene bondsvergadering van de 
KNVB, opgeheven. Clubs uit Noordwest 
Overijssel en de Noordoostpolder die 
uitkwamen in de ZVB, werden ingedeeld 
bij de vijfde en zesde klasse in district 
Noord. De overige verenigingen werden 
ingedeeld in district Oost. 

Dus in 1996/1997 kent Zwolsche Boys  
ineens twee 'eerste elftallen' die beide  
in de Vierde klasse uitkomen: Boys  
(zondag) in de Vierde klasse H en wordt 
daarin achtste. Boys (zaterdag) komt uit 
in de Vierde klasse D en wordt eveneens 
achtste (zie tabel). Dit 'zaterdagelftal' 
hield overigens na het seizoen 1997/1998 
al op te bestaan.

Wilsum  22  18  1  3  55  81-31 
Zalk  22  16  2  4  50  60-18 
SVI  22  16  1  5  49  69-29 
DSV’61  22  11  7  4  40  85-44 
Storica  22  11  5  6  38  71-41 
IJsselmij  22  7  8  7  29  32-34 
VEVO  22  7  7  8  28  42-45 
Zwolsche Boys  22  6  7  9  25  36-54 
‘s Heerenbroek  22  5  5  12  20  34-52 
VSW  22  4  6  12  18  23-42 
Wapenveld  22  4  5  13  17  25-77 
ZAC  22  0  0  22  0  12-103 

Vierde klasse D    1996/1997

Toen twee teams achtste werden 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

Onlangs kreeg ik, wijkagent Janka, een melding van een oplichter (babbeltruc) welke zich met succes naar 
binnen wist te praten in een woning in Zwolle Zuid. Hij verkocht pannensets en vroeg daar in eerste instantie 
de hoofdprijs voor. Uiteindelijk hebben de gedupeerden de pannen gekocht voor alsnog veel te veel geld. Het 
probleem is dat deze verkopers zich heel professioneel voordoen. Ze weten u slim om de tuin te leiden en u 
er ook van te overtuigen dat u het product nodig heeft, terwijl dat vaak niet zo is. Ze doen het ook op een 
agressieve manier, zodat mensen vaak het product maar kopen om ervan af te zijn. Een kierstandhouder en 
een paar kritische vragen doen wonderen om verkopers af te wimpelen.

08 André de Bie 
08 Bryan Lie-Atjam 
04 Marcel van de Belt 
04 Stado van Veen 
03 Richard Koopman 
03 Mario Visser 
02 Teun Beumer 
01 Roy Ekkel 
01 René Nieland 
01 Harold Schuurman

Topscorers Zwolsche Boys  
(zaterdag) seizoen 1996/1997 

WIJKAGENTEN IN ZUID AAN	HET	WOORD

Tegenwoordig zijn er ook steeds meer oplichters 
online actief. Bijna iedereen heeft wel een smartphone 
of een computer. De één is daar vaardiger mee dan de 
ander. Vooral ouderen zijn de dupe van babbeltrucs  
of onlinefraude. Voor de oplichter is die smartphone 
een slimme manier om uw woning binnen te dringen. 
Dat kan via een zogenoemd appje of iemand die u 
opbelt als bankmedewerker. Met flinke paniek moet u 
snel geld overmaken of ze komen met veel gevoel voor 
service de bankpas (doorgeknipt) bij u thuis ophalen. 
Dit zijn ALTIJD oplichters.

Criminelen bellen je soms op met een echt lijkend 
telefoonnummer van de bank. Uw bank zal u nooit 
vragen om codes of geld over te maken. Zij komen uw 
bankpas ook niet aan huis ophalen. 

WAT MOET IK DOEN, IK VERTROUW HET NIET! 
BOUW EEN PAUZE IN.
De oplichters zorgen voor paniek en onrust in het 

gesprek. Er moet snel gehandeld worden en ze maken 
misbruik van uw vertrouwen in de bank. U wordt 
helemaal meegezogen in dat gesprek. Ook al zegt uw 
gevoel; klopt dit wel? Het belangrijkste advies dat we 
hebben is echt heel eenvoudig. Zeg dat u terugbelt en 
bel daarna direct iemand die u vertrouwt voor advies. 
Uw partner, kind of een goede vriend. Praat eerst met 
een ander, leg de situatie uit en stap uit die panieksitu-
atie. Dan kunt u weer scherp denken. Bel samen naar 
de bank om te vragen of zij u hebben gebeld. 

EEN HULPKAART
Aan ouderen en hun (klein-)kinderen of goede 
vrienden vragen wij; maak met elkaar heldere  
afspraken over deze oplichtingsvoorbeelden.  
Wat doet u in zo’n situatie? U voorkomt samen  
een hoop ellende. We hebben een handig 
kaartje gemaakt voor naast/ bij de telefoon.  
Kijk daarnaar als u het niet vertrouwt en  
zeg  

dat u terug zult bellen. 

SCHAAMTE
Als dit u overkomt dan kunt u zelfs schaamte voelen. 
Maar iedereen kan dit overkomen. De oplichters zijn 
heel geraffineerd en hebben hun verhaal verfijnd. 
Praat er samen over. Aan de familie en vrienden  
van slachtoffers, oordeel niet maar bied hulp. 

AANGIFTE DOEN
Maak altijd melding van oplichting bij de politie.  
In overleg kunt u dan overwegen om wel of niet 
aangifte te doen. Bij heterdaadsituaties bel altijd  
112 en anders 0900-8844.

	TEKST	 	JANKA	WALVIUS

STRIP	 	ALICIA	ZWART
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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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WWW.SCHINKELKAMPEREN.COM
sandyschinkel@schinkelkamperen.com

Scan de QR Code  
en shop online met 

15% 
INTRODUCTIEKORTING

Kortingscode POD977 


