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uw verhuizing een frisse start

ZWOLLE

Hooiberg in
Ittersum gaat weg

6

Gedenkstenen voor 9
de familie Rudelsheim

Nutricia fabriek
in Windesheim

16

038 465 65 60

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

Op de fiets van Turijn
naar Zwolle-Zuid
WIJ ZOEKEN

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

redactie@wvzwollezuid.nl

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

De komende december krant staat op de planning, vandaar deze oproep. Heb jij een bijzondere
kerstboom en/of versiering of kersttraditie? Mail het naar redactie@wvzwollezuid.nl

FysioMobilae

van
vormen
Diverse erapie
th
fysio

Fysiotherapie in de buurt

SPECIALIST IN
REPARATIES - ONDERHOUD

Helemaal welkom – heel dichtbij – Zorg Punt Zuid

APK (BENZINE-/DIESELMOTOREN)
Katwolderweg 8b, 8041 AD ZWOLLE
038-4669777 / info@autobedrijfkok.nl

www.autobedrijfkok.nl

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

GHC De Trommel, Ministerlaan 201
Windesheim, Campus 2-6
De Kievitsbloem, Patriottenlaan 3
038 - 4216454
www.fysiomobilae.nl
Bij FysioMobilae kunt u o.a.terecht voor:

Fysiotherapie | Manuele Therapie | Sportfysiotherapie | Epte
Psychosomatische fysio- en oefentherapie | Dry Needling
Geriatrie fysiotherapie | Oedeemfysiotherapie | Echografie
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Binnen- en Buitenzonwering
Ga voor kwaliteit, kies voor Aldura Zwolle

Het hele jaar door wooncomfort met
de zonwering oplossingen van Aldura
Aldura staat al meer dan 85 jaar garant voor maatwerk en wooncomfort. In onze showroom vindt u buiten- en binnenzonwering,
horren, rolluiken, terrasoverkappingen en garagedeuren van
diverse merken. Ook voor onderhoud en reparaties bent u bij
Aldura aan het juiste adres.
De grootste Luxaflex® Galleryshop van Oost Nederland

Officieel erkend dealer van o.a.

Al sinds 1932 specialist in zonwering op maat
Voor particulieren en bedrijven

FARADAYSTRAAT 5, ZWOLLE | TEL. 038-4656555 | INFO@ALDURA.NL | WWW.ALDURA.NL
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WZZ INFORMATIEBALIE
De Pol, Gelijkheid 1
Zwolle-Zuid
Gelijkheid 1
Zwolle-Zuid
OPENINGSTIJDEN
Maandag
Dinsdag t/m donderdag
		
Vrijdag

8014 XC Zwolle
038 460 9000
info@wvzwollezuid.nl
www.wvzwollezuid.nl

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

14.00 - 15.30 uur
10.00 - 11.30 en 
14.00 en 15.30 uur
10.00 - 11.30 uur

Tijdens de reguliere schoolvakanties is de
WZZ Informatiebalie beperkt geopend.

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:
		

Jurjen Zijlstra
Minne Bouta
Jan Hendriksen
Dini van der Heem
Hannie Loonstra

ERELEDEN/LEDEN VAN VERDIENSTE:
Erevoorzitter:

Aalt Brinkhuis

www.wvzwollezuid.nl

WIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid

PAGINA 3 - NOVEMBER 2021

Ouders bezoeken door 1500 km te fietsen
Wanneer iemand de fiets pakt om naar
haar ouders te rijden hoeft dat niet per
se in de krant. Maar als de fiets in het
Italiaanse Turijn staat en de ouders in
Zwolle wonen wordt het anders.
WONEN IN TURIJN
Met een doctoraal titel Educational Science and Technology op zak sloot Jolien van
Uden zich in 2015 aan bij VSO, een ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor
een eerlijke wereld vol gelijke rechten en
kansen. Ze verkocht al haar bezittingen
om naar Kathmandu, de hoofdstad van
Nepal te vertrekken. Daar werkte ze tot
februari 2018 voor een lokaal maandsalaris (€ 200) aan kwaliteitsverbetering van
het beroepsonderwijs. Terug in Nederland
trok ze, in afwachting van een volgend
project, tijdelijk in bij haar ouders in
Zwolle-Zuid. Al snel kreeg ze het aanbod
om voor de European Training Foundation
(ETF), een agentschap van de EU, in
Turijn te komen werken. De ETF helpt bij
het verbeteren van de beroepsopleidingssystemen in niet-EU-landen. Jolien greep
deze kans met beide handen aan en ging
in Turijn wonen.
Deze zomer vatte ze het plan op haar
ouders te bezoeken. Samen met een Italiaanse vriendin zou ze naar Zwolle fietsen
maar drie dagen voor vertrek haakte die af
door een verzwikte enkel. Jolien besloot
door te zetten en in haar uppie de bijna

Lid van verdienste:

Sjoerke Pluim

ALGEMENE ADRESSEN

1500 kilometerlange tocht te volbrengen.
‘Ondanks dat er vlakke routes richting
Nederland zijn reed ik de berg- en heuvelachtige route. Via Briançon ben ik eerst
over de Col du Lautaret gereden en toen
over de Col de Galibier. Dan Annecy,
in de stromende regen door de Jura en
de Vogezen naar Verdun en door de
Ardennen via Maastricht naar Zwolle.
Het is een kwestie van vooral weinig spullen meenemen. Een grote zadeltas en een
tas aan het stuur. Een reservesetje fietskleding, regenkleding en een windjack. Voor
de avonden een hikingbroek, t-shirt, vest
en mijn e-reader. En olie, multitool en
binnenbanden ingeval van pech.’
ALLEEN OP REIS, MAAR NOOIT
HELEMAAL ALLEEN
Het alleen fietsen viel haar uiteindelijk 100
procent mee. ‘Je fietst altijd op je eigen
tempo. Je kunt zelf bepalen wanneer je een
koffiestop wilt maken en wanneer het tijd
is voor de lunch. Al kwam ik er na de eerste dag in Frankrijk al achter dat ik dat
aardig moest plannen. In Italië heeft elk
dorp een barretje waar je de hele dag door
koffie en een broodje kunt krijgen maar in
Frankrijk zijn de meeste dorpen verlaten.
Een simpel broodje vinden was een
probleem. In restaurants heb je alleen
maaltijden, in barretjes alleen drinken en
de bakkers zijn tussen de middag dicht.

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.

Ik heb me weinig alleen gevoeld. Bij een
berghut kookte de eigenaresse voor mij en
een Fransman die daar ook overnachtte.
Een andere keer wilde de vader van de
verhuurder zijn kookkunsten met ons
delen. Vijf nachten had ik een slaapplaats
via 'Warmshowers, een wereldwijde online
community voor fietsreizigers die elkaar
een gratis slaapplek kunnen aanbieden.
Dit kan een bed zijn in een eigen slaapkamer, maar ook een bank of een plekje in
de tuin voor een tentje. Ik kreeg vaak ook
avondeten en ontbijt.
Zelf ben ik ook host op Warmshowers
in Turijn (en eerder al in Kathmandu).
Uiteindelijk ben ik maar drie avonden
alleen geweest.

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.

Ik herinner me die drijfnatte dag waarbij
ik haast onderkoeld een café inliep, mijn
natte shirt uittrok en een plaid omsloeg en
uiteindelijk een lift kreeg van de kok. In
Verdun kon ik alleen koffie krijgen als ik
een QR-code kon laten zien. Die had ik
niet, omdat ik die als expat in Italië niet
kon activeren. Uiteindelijk was mijn gele
vaccinatieboekje mijn redding'.
Na ruim twee weken fietste Jolien de straat
van haar ouders in waar ze werd opgewacht door haar ouders en buren. Er hing
een finishdoek en de geslaagde tocht werd
gevierd met champagne en wat hapjes.
TEKST  ARIE DONDERS  
FOTO'S  JOLIEN VAN UDEN

VOLGENDE NUMMER WZZ WIJKKRANT:
Uiterste inleverdatum kopij:
maandag 15 november
Bezorging (week 44): woensdag 8 december
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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Thuiskomen
bij jezelf
Vegro is jouw
zorgwinkel
voor het lenen, huren en
kopen van hulpmiddelen.

www.wvzwollezuid.nl

In een wereld waar alles schreeuwt om
aandacht is het lastig luisteren naar je

eigen innerlijke stem.

Leer weer afstemmen op wat jij
wilt en ervaar meer lucht en
blijheid in je leven.

Waar kun je ons vinden?
Vegro zorgwinkel Zwolle
Vechtstraat 104, 8021 AZ
c oTelefoon:
a c h i n g v o o r 0900
v r o u w e–
n 288
o p w e77
g n 66
aar zichzelf
|
hallo@klementine.nl
|
www.klementine.nl
Kijk op

www.klementine.nl
voor info & data.

Wo r k s h o p s e n
06-30936601

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

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
BOUWEN
BOUWEN OF
OF
VERBOUWEN
VERBOUWEN

deskundig || betrokken || betrouwbaar
deskundig
betrouwbaar

OOK ZIJN WIJ
GESPECIALISEERD IN:
Bekijk meer op:

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

AANNEMERSBEDRIJF VAN GERNER
Nieuwbouw

Verbouw

|

Onderhoud

|

Renovatie

AANNEMERSBEDRIJF VAN GERNER
Anjerweg 10 - 8042 CS Zwolle
AANNEMERSBEDRIJF
VAN GERNER
Nieuwbouw
|
Verbouw
|
Onderhoud
|
Renovatie
Nieuwbouw

0240446.pdf 1

|

25-2-2020 9:53:12

KAPSALON SILVIA

|

038 421 17 85
Verbouw
|
Onderhoud

|

Renovatie

info@gernerbouw.nl
Anjerweg 10 - 8042 CS Zwolle
www.gernerbouw.nl
038
17 85
Anjerweg
10421
- 8042
CS Zwolle
038 421 17 85
info@gernerbouw.nl
Gegeven vertrouwen maken wij waar!
www.gernerbouw.nl
info@gernerbouw.nl
www.gernerbouw.nl

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

Gegeven vertrouwen maken wij waar!
Gegeven vertrouwen maken wij waar!

GEVESTIGD IN ZORGCENTRUM
DE KIEVITSBLOEM,

OOK VOOR BEWONERS
VAN DE WIJK

Voor al uw
witgoed reparaties
Bel, of loop gerust
even binnen voor
een afspraak
T 06 45 67 04 97

Langstraat 7 - Wijhe

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

WWW.ELEKTROCENTRUM-WIJHE.NL

Telefoon 0570 - 52 38 99

KERSTBORREL @ DE GOLFTUIN
Assendorperstraat 100 | 8012 CC Zwolle
Horloge batterij
T 038 421 69 28 | www.juwelierkale.nl

DIVERSE ARRANGEMENTEN

W W W. G O L F T U I N 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 766: Alie Reuvekamp begeleid kinderen op de
jeugdtuin.

Groene spruiten krijgen groene vingers
De foto van Alie Reuvekamp geeft goed
weer waar zij van houdt. Alles wat groeit,
bloeit en vrucht geeft, mag zich in haar
bijzondere aandacht verheugen. Wat op
de foto niet te zien is, zijn de kinderen
van de jeugdtuin, waar Alie zich al meer
dan dertig jaar voor inzet. Dertig jaar
geleden, dat was de tijd dat haar eigen
dochters op de basisschool zaten. Ook
toen al waren er de jeugdtuinen, waar
kinderen leerden zaaien, wieden en op
een goed moment natuurlijk mochten
oogsten. De dochters hadden de liefde
voor de moestuin en de bloementuin van
jongs af van hun ouders meegekregen.
Toen er vrijwilligers werden gevraagd
voor de begeleiding van de kinderen op
de jeugdtuin, schroomde Alie niet en
meldde zich aan. Haar dochters zijn de
leeftijd voor de jeugdtuinen allang ontgroeid. Alie is gebleven en heeft er nog
altijd plezier in.
ALLE BENODIGDHEDEN ZIJN
AANWEZIG
Alie vertelt dat de jeugdtuin toentertijd nog
aan de van Houtenstraat in Oud-Ittersum
gelegen was. Mensen die al lang in Zuid
wonen zullen zich dat herinneren. Inmiddels is de tuin verhuisd naar de Oude
Deventerweg, waar alles voor het tuinieren
aanwezig is. De jeugdtuin valt onder de

ROVA. Twee tuinmannen weten 'alles' van
tuinieren en zorgen met raad en daad dat
elk kind twee keer per week aan de slag
kan. In een schuurtje staat een kruiwagen,
en zijn harken, schoffels, schepjes, emmers
en gieters aanwezig, alles keurig geordend.
Dat spreekt Alie aan. Ze houdt zelf ook van
netjes en zegt: "Soms ga ik tussendoor even
naar de tuin. Kijken hoe het erbij staat en
zo nodig wat doen."
MILIEUBEWUST TUINIEREN
Verder staan er bijenkasten op de tuin. Die
zijn nodig voor de bestuiving en de potjes
honing worden weer verkocht. De kinderen leren milieubewust tuinieren: biologisch, met natuurlijke bemesting en zonder
bestrijdingsmiddelen. Wormen zijn niet
vies, maar nuttig, die maken de grond
lekker los. De kinderen krijgen een tasje,
die ze gevuld mee naar huis mogen nemen,
maar de week erop weer bij zich moeten
hebben. Aan het einde van het tuinseizoen
is er een diploma voor de jonge tuinders.
Voor de vrijwilligers is het leuk om met de
kinderen aan de slag te gaan en hun kennis
en ervaring over te dragen. Alie: "In het
begin moeten ze alles nog leren en kunnen
zij het onkruid nog niet van de tuinkers
onderscheiden." Verder worden er door de
vrijwilligers leuke activiteiten bedacht en

uitgevoerd, zoals een kijk- en proefavond
voor de ouders. Alie, die ook dol is op
koken, zegt: "Dan bak ik bijvoorbeeld courgettekoekjes." In september mogen de
kinderen een zelfgekweekte kalebas uithollen om daarin een bloemstukje van hun
zelfgekweekte bloemen te maken.
BLOEMCADEAU VOOR ANDEREN
Wat ook ontzettend gewaardeerd wordt,
zijn de zonnebloemen die naar de Kievitsbloem en naar Zandhove worden gebracht.

De kinderen zijn trots op hun mooie
bloemen, de ouderen genieten van de
kinderen en het cadeautje. De vrijwilligers
van de jeugdtuinen zien alleen maar blijde
gezichten. Het is dus duidelijk: Alie is nog
wel een tijdje op de jeugdtuin vinden.
www.rova.nl/pagina/37/jeugdtuinen
www.rova.nl/pagina/38/veelgesteldevragen
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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De jaren vlogen voorbij
Twintig jaar is Bert van de Beld actief
geweest als vrijwillige beheerder van de
dierenweide Wareweide. In september
nam hij, met hartzeer, afscheid van de
dieren en de andere vrijwilligers van de
dierenweide.
In de tijd dat Zuid gebouwd werd, nu
alweer zo'n 35 jaar geleden, stonden de
bouwmaterialen van de aannemer op de
plaats waar nu de dierenweide is. De
nieuwe bewoners van die buurt, vaak
jonge gezinnen, staken de hoofden bij
elkaar en zeiden: "Hoe mooi zou het zijn
als hier een speeltuin en een dierenweide
komen?" De ideeën werden uitgevoerd en
een paar buurmannen namen de zorg
voor de dieren op zich.
GROEI VAN DE DIERENWEIDE
Als Bert enthousiast vertelt over de
uitbouw van de dierenweide, kun je horen
hoe hij zijn hart aan de weide en de dieren
heeft verpand. Samen met de vorige
beheerder, Tino Jansen op de Haar, en de
andere vrijwilligers is er gewerkt aan uitbreiding van de stallen, zijn er meer dieren gekomen en is er een degelijk hek om
de weide gezet. Deskundige vrijwilligers
hebben de kippenstal uitgebreid en een
loopbrug voor de geiten gebouwd.
Bert vertelt hoe er in het verleden schaapscheerfeesten werden gehouden en er
geitjes en lammetjes werden geboren. Nu
zijn er te weinig schapen om een evenement te organiseren en jong grut wordt er
niet geboren, want er wonen alleen vrouwtjes op de weide. Wel zijn er pas twee
nesten kippeneieren uitgekomen. De
broedeieren zijn gekocht en onder de
lamp uitgebroed. Nog altijd krijgen de
dieren ruimschoots aandacht. Jong en oud
weet de weide te vinden voor rust of voor

een praatje. Bert: "Niet alleen de geiten
zijn nieuwsgierig. Omwonenden houden
ook goed bij wat hier gebeurt".
EEN DIER ADOPTEREN
Het geld voor de weide is een hoofdstuk
apart. Bert: "Daar ligt ook een taak voor
de beheerder. Samen met de vrijwilligers
wordt er jaarlijks een plan gemaakt en een
begroting opgesteld, die bij de gemeente
wordt ingediend." Liefhebbers kunnen
donateur worden en de vrijwilligers
bedenken acties zoals een collecte in het
winkelcentrum. Bert: "We moeten altijd
knokken voor het geld." De gemeente

geeft geen subsidie voor een bezoekje van
de dierenarts en de kosten van voer, hooi
en stro. Inmiddels is er de mogelijkheid
om een dier te adopteren voor een
bepaald bedrag per jaar. Wie dat doet kan
zeggen: "Dit is mijn konijn" en kinderen
mogen 'hun' konijn dan komen knuffelen.
Bert had graag gezien dat de dierenweide
een paar dagdelen per week open zou zijn,
maar daarvoor zijn er, jammer genoeg,
onvoldoende vrijwilligers.
OPZOEK NAAR EEN OPVOLGER
Nu Bert zijn werk erop zit, moet er dus
een nieuwe coördinator komen. Wat zijn

de vereisten? Bert: "De beheerder moet
steeds het voortouw nemen en vrijwilligers, subsidieverstrekkers en anderen
enthousiasmeren om hun bijdrage aan de
dierenweide te leveren." Een beetje
verstand van geld en plannen kunnen
maken is heel handig. Jong of oud, vrouw
of man, dat maakt niet uit. Wie Berts
opvolger ook wordt, hij kan haar of hem
nu al verzekeren: "Het is heel dankbaar
werk". www.wvzwollezuid.nl/activiteiten/
dierenweides/
TEKST EN FOTO

INA HUISMAN

Laatste hooiberg Ittersum gaat verdwijnen
De allerlaatste authentieke hooiberg
van Ittersum gaat verdwijnen. De hooiberg staat een beetje verborgen achter
de boerderij van Dick Beldman. Hij
vertelt graag over dit bijzondere bouwsel dat hij als jochie zag verschijnen op
het erf van zijn ouders.

Beldman is opgegroeid op een boerderij
aan de Nieuwe Deventerstraatweg, naast
De Handschoen (tegenwoordig restaurant
Puik). Zijn vader was melkveehouder en
teelde er groente bij. ‘Toen ik een jaar of
vijf was bouwde mijn vader een nieuwe
hooischuur achter ons huis’, weet Dick

zich te herinneren. ‘Wij moesten als
kinderen altijd helpen met hooien.’

BELDMAN DE GROENTEBOER
Voor de oudere generatie in Zwolle-Zuid
is Dick Beldman bekend als de groenteboer die met paard en wagen door de

Zwolse wijken trok. Hij is daar twintig jaar
geleden mee gestopt. Sindsdien verkocht
Beldman zelf verbouwde groente aan huis.
En in de schuren fokte hij pluimvee voor
de handel: kippen, duiven en konijnen.
Beldman verkocht zijn boerderij en
schuren aan een projectontwikkelaar. Die
gaat 23 luxe appartementen op het terrein
bouwen, onder de naam ‘Huys Vogelweyde’. Daarmee is het lot bezegeld van de
75 jaar oude hooischuur. Zodra de vergunningen er zijn wordt alles gesloopt.
STOLTENBERG
Dit type hooischuur heet Stoltenberg.
Het zijn schuren waarin het hooi boven
het gestalde vee werd opgeslagen. In het
oude gemeentewapen van Olst is deze
hooiberg ook te vinden. Vroeger waren ze
vrij algemeen in onze regio. Door de
vooruitgang zijn vrijwel alle hooibergen
verdwenen. De allerlaatste Stoltenberg-hooiberg in Ittersum gaat volgend
jaar tegen de vlakte.
TEKST EN FOTO  WIM EIKELBOOM

www.wvzwollezuid.nl
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TROUW EN ROUW BLOEMWERK
Volledig weer geopend!
7 dagen per week
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Check
Sellekamp 14

PRESENTATIE VAN

ons ook op

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

eethuiszuid.nl

op dinsdag 13 maart

ook 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

PROFESSIONEEL
IN GASTVRIJHEID

038 -www.goedhartboeken.nl
465 21 50

INFO

Wijkkrant volledig open 85 x 95 mm.indd 1

SNACKBAR

30-09-2021 14:35

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 voor al uw winterse soepen en stoofschotels - van 1 tot 50 liter •
• Vanaf november, elke vrijdag een goed gevulde weekendtas •
• Soepbuffet, voor een vergadering of feestje •
• Kaasfondue, volledig verzorgd inclusief fondue stel •
• Goed gevulde borrelplanken, ook vegetarisch •

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

Warmlopen voor de Klimaattop
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.

Activisme is niet zo aan me besteed, maar dan vraagt
mijn oom om vanuit ‘mijn’ Zwolle 28 kilometer mee te
wandelen in een project voor een betere wereld. Ach,
dat begint immers (ook) bij jezelf. En zo loop ik op
14 oktober de route Zwolle-Raalte mee in het etappeproject The Climate Miles. Onderweg naar Glasgow
waar vanaf 31 oktober de VN Klimaattop plaatsvindt.
De weergoden zijn ons gunstig gezind; wind mee,
waterig zonnetje: dat geeft energie. Natuurlijk kan ik de
eerste kilometers vanaf NS-station tot IJsselcentrale dromen. Maar wat is er leuker dan als ambassadeur voor tientallen wandelaars uit den lande het fijne
leefklimaat hier te duiden. Toch gebeurt er achter de
schermen veel meer, waar je normaal aan voorbij loopt.
Na de koffie in zelf meegebrachte beker vertelt ProRail
hoe de liften en roltrappen energiezuinig bewegen.
Toch nemen we de trap en bewegen naar de ZAC-sportvelden. Want daar heeft de voetbalclub geïnvesteerd in
het innovatieve project Green Boarding: roterende
reclameborden die met zonne-energie gevoed worden.

bartssoepenzo@gmail.com
WWW.BARTSSOEPENZO.NL

Zuidkristalliseren

Dat scoort bij het kritische publiek, ondanks het kunstgrasveld.
Opgeladen lopen we stroomopwaarts langs de IJsselcentrale, ooit elektriciteits icoon van de vooruitgang.
Maar inmiddels de pijp uit en voorbestemd tot
woonwijk. Rijmt dat met de Natura 2000-omgeving,
vragen medelopers. Ehh, we moeten verder, langs
weides vol koeien en/of zonnepanelen. Duurzaamheid
wekt dilemma’s op. Ik heb nog 20 kilometer om daar bij
stil te staan.
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RIJWEL TWEEWIELERS
Fietsreparatie op locatie
Mobiele fietsreparatie
Tweedehands fietsen & nieuwe fietsen

EL TWEEWIELERS
Fietsonderdelen & accessoires

Piersonware55
Piersonware
42927646
06 06
42927646
info@rijwel.nl
info@rijwel.nl
www.rijwel.nl
www.rijwel.nl

ssoires

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

Rob
van
Rijn
Rob
van
Rijn
Fietsenmaker
Fietsenmaker

e

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 !

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 36 06
22 -44
Telefoon
45 36 22 44
www.truusalon.nl
www.truusalon.nl
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Stolpersteine bij Zandhove voor het gezin
Rudelsheim
Siegfried Rudelsheim en Betje Davidson
trouwden in 1937 en gingen wonen in de
koetsiers- en tuinmanswoning op landgoed Zandhove vlak aan de Hollewandsweg. Het leven lachte hen tegemoet.
Hij werkte als handelsreiziger en zijn
vrouw beheerde de stoffen- en manufacturenzaak van haar moeder in de
Roggestraat. In 1938 werd hun dochtertje Hendrika geboren. Zij waren Joden
en hebben de Tweede Wereldoorlog niet
overleefd of zoals familielid Hans
Davidson het verwoordde tijdens de
onthulling van de Stolpersteine: “De
Rudelsheims zijn afgemaakt.” Hun laatste woonadres lag in het huidige
Zwolle-Zuid. “Ze waren onze buren
voordat ze werden weggevoerd.”

Niet alleen hun huis aan de Hollewandsweg
19/ Hoog Zuthem C-5 in de toenmalige
gemeente Zwollerkerspel verdween - het
werd omstreeks 1970 afgebroken-, ook de
herinnering aan dit gezin begon te vervagen. Bijna vergeten totdat de Stichting
Zwolse Stolpersteine een verzoek richtte
aan de Raad van Bestuur van Zorgcentrum Het Zand, waarvan Zandhove onderdeel uitmaakt: “Onze Stichting heeft de
ambitie om voor alle uit Zwolle en Zwollerkerspel afkomstige, vermoorde joodse
inwoners een Stolperstein te leggen.

Inmiddels liggen er in Zwolle ruim 300
van dergelijke stenen. De gedenksteentjes
worden meestal in de openbare ruimte
gelegd voor het laatst vrijwillig gekozen
woonadres van het individu.”
NIEUW STUKJE GESCHIEDENIS
VAN ZANDHOVE
De Stolpersteine voor de familie Rudelsheim konden echter niet op de openbare
weg worden gelegd, maar op private grond
van Zandhove, waar de woning had
gestaan. Janine Noordhuis, bestuurder
van Zorgcentrum Het Zand reageerde
direct positief: “Dit stukje geschiedenis
kenden we niet. Zandhove kent een rijke
geschiedenis en ook aan dit levensverhaal
met een droevig einde willen we aandacht
geven. De Stolpersteine zijn een postuum
stoffelijk blijk van respect en eerbied voor
het gezin Rudelsheim, dat groot onrecht is
aangedaan.” Dit zijn de enige gedenkstenen in Zwolle-Zuid. Een plek van
herinnering.

Bij de eerste grote deportatie vanuit Zwolle,
op 3 oktober 1942 werden Siegfried, Betje
en Hendrika Rudelsheim, vanuit het
verzamelpunt in het Gymnasium Celeanum aan de Veerallee naar Westerbork
getransporteerd. Daar verbleven ze relatief lang. Op 4 september 1944 werden ze
gedeporteerd naar Theresienstadt en
vandaar op 29 september 1944 naar
Auschwitz. Moeder Betje, 32 jaar oud en
haar 6-jarige dochtertje Hendrika werden
bij aankomst op 6 oktober gelijk doorgestuurd naar de gaskamer en direct vermoord. Vader Siegfried werd doorgevoerd
naar het concentratiekamp Mauthausen,
berucht om de wrede behandeling van
dwangarbeiders in de steengroeve. Hij

stierf op 23 april 1945, 10 dagen voordat
de Amerikanen dit kamp bevrijdden.
Zwolle was al op 14 april 1945 bevrijd.
LAATSTE GEBED
De gepensioneerde Prof. Dr. Hans
Davidson gaf zijn onvoorwaardelijke
steun “om deze vermoorde mensen een
symbolische laatste rustplaats te geven.”
Hij is afstammeling van de Zwolse joodse

familie Davidson en ver familielid van
Betje Rudelsheim-Davidson. Hij is in
Amerika werkzaam geweest als gynaecoloog en hoogleraar. Samen met Janine
Noordhuis van Het Zand heeft hij vrijdagmiddag 8 oktober 2021 de drie Stolpersteine onthuld op de plek waar het huis
van de Rudelsheims heeft gestaan. Hij
sprak het traditionele Joodse gebed uit als
iemand sterft. “Beter laat dan nooit.”

TEKST EN FOTO RECHTS HENNIE VRIELINK
FOTO LINKS ECHTPAAR SIEGFRIED RUDELSHEIM EN BETJE DAVIDSON

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

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 vormgever
Sinds 1994 ben ik Stella Hermans
werkzaam bij Olbo als grafisch vormgever. Het is naar mijn idee het leukste
vak dat er bestaat. Mooie ontwerpen
maken in allerlij stijlen en zorgen dat
de klant én ikzelf tevreden zijn met het
resultaat.
Sinds een paar jaar mag ik mij bezighouden met de Wijkkrant. Altijd leuk om
weer mee te beginnen. Tekst, beeld en
advertenties (soms een beetje bewerken
of vernieuwen) worden netjes aange-

leverd en hiermee probeer ik alles mooi
in te vullen.
Complimenten voor een ieder die zich
hiermee bezig houdt. De reacties zijn
snel en de lijntjes zijn kort. Dat werkt
altijd super!
Samen met Dick twee kids, Malou (21)
en Guido (17), twee katten en onze rottie
Yuna :)
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om
met Yuna te lopen. Vooral nu in de herfst
is het echt genieten!

gaat verhuizen.
Buro Olbo wordt BuroDaan en
vinden aan de
te
we
Vanaf november 2021 zijn
g!
ber
den
Har
te
108
Bruchterweg
ONTWERP

PRODUCTIE

ONLINE

FAMILIEDRUKWERK

In mijn werk ben ik wel altijd gebonden
aan de wensen van de klant. Heel gaaf
om daarnaast compleet vrij te zijn in het
maken van beeld, of dat nu op doek,
papier of digitaal is, niet denken maar
DOEN. Nieuwsgierigheid gewekt? Dan
kan je een blik werpen op mijn site,
maris-stella.nl.

gedaan. We helpen graag met alle vragen
op het gebied van online, print, reclame
en identiteit.
Ook voor familiedrukwerk bieden we
veel mogelijkheden en voordelen.

Vanaf 1 december 2021 gaat Buro Olbo
verder door als BuroDaan. De naam
verandert en ook de locatie, maar wij
blijven doen wat we al die jaren hebben

WWW.OLBO.NL
0523 266 181 | info@olbo.nl

Vragen? Kom eens langs, bel of mail ons,
de koffie staat klaar :)

TEKST

ILONA BREDEWOLD

PAGINA 10 - NOVEMBER 2021

WIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid

www.wvzwollezuid.nl

Komt u ook gezellig eten in de Pol?

Zwolle-Zuid

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

De keuken van Zuid van WijZ Welzijn is gestart!

Komt u ook? Het begint om 17.30 uur.

Wat fijn om na zo’n lange tijd weer met elkaar
te mogen eten. Andere mensen te ontmoeten en even
eruit te zijn. We zijn blij dat we weer mogen starten!

Neemt u wel uw QR-code mee, want de keuken van
Zuid valt onder het gedeelte “horeca” en daarvoor
moet de QR-code worden gecheckt.

Elke oneven week op de woensdag en donderdag zijn
er vrijwilligers van WijZ in de Pol die een heerlijk
3-gangen menu voor u klaarmaken. Alles wordt vers
gemaakt. De vrijwilligers van WijZ zetten zich met
hart en ziel in om u een overheerlijke maaltijd aan te
bieden.
U kunt u opgeven bij de beheerder van de Pol,
038-851 57 80 of vooraf opgeven bij de Pol zelf.

• 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

book
k
ok
Like ons op Facebook

Keuken van Zuid
Lekker eten op de woensdag en donderdag in de oneven weken.
Reserveren tot uiterlijk 1 dag vóór datum bij de beheerder, tel. 038- 8 515 780
Vegetariër? Geen probleem! Als u het doorgeeft, houdt de kok er rekening mee.
Kosten: € 7,- (3 -gangen en koffie na), vanaf 17.30 uur.
Locatie: de Pol, Gelijkheid 1

KIJK OOK EENS OP

WWW.WVZWOLLEZUID.NL

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

379,-

699,-

699,-

,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

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

Buurtkamer in wijkcentrum Gerenlanden!

Ook voor reparaties van TV - Audio - Video

www.expert.nl

Elke maandag en woensdag kunt u, tussen 10.00 en 12.00, een kopje koffie
komen drinken en een gezellig praatje maken in Wijkcentrum Gerenlanden.
Op een laagdrempelige manier kunt u samen komen, een praatje maken.
U kunt gewoon binnenlopen.

De activiteitenkalender van WijZ

Wijkcentrum
Gerenlanden
Munterkamp 75

Ook bij u in de buurt worden volop activiteiten georganiseerd.
Bewegen, creatieve middagen, zingen of gewoon gezellig buurten,
er zit zeker iets voor u tussen. Hieronder een greep uit het aanbod.
Maandag:
Dinsdag:

Woensdag:
Donderdag:

Vrijdag:

Badminton
Milde Yoga
Internat./volksdansen
Pilates
Internat./volksdansen
Handwerkcafé
Yoga
Vrouwenkoor
Beweegbuurtkamer
Pannenkoekenrestaurant

13.30 - 14.30
Sporthal Zwolle Zuid
16.30 - 17.30
de Pol
10.30 - 11.45
de Pol
11.30 - 12.30
Sporthal Zwolle Zuid
14.30 - 15.45
Kulturhus de Elshof
09.30 		
de Pol
08.45 - 09.45
de Pol
10.00 - 12.00
de Pol
10.00 - 12.00
SVI de Siggels
12.00 (2e vrijdag v.d. maand) de Pol

Aanmelden kan via 038 8 515 700 of info@wijz.nu

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
drankje
.Gratis
Uitmuntende hygiëne
..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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Oudste gemeenteraadslid Leo Elfers stopt er mee
Gemeenteraadslid en inwoner van
Zwolle-Zuid Leo Elfers is dit jaar vijfenzeventig jaar geworden. Meer dan
veertig jaar geleden zat hij ook al in de
gemeenteraad; niet in Zwolle, maar in
Kampen. In de tussentijd heeft hij een
hele carrière opgebouwd in het openbaar bestuur. Komend vanuit het
onderwijs is hij in 1982 wethouder
geworden in Kampen totdat de
Commissaris van de Koningin in
Overijssel hem in 1985 tot zijn verrassing adviseerde te solliciteren naar een
burgemeesterspositie.

Begonnen als burgemeester in Koudekerk
aan de Rijn, wilde hij na vijf jaar toch
graag terug naar het oosten: “In Overijssel
was het een stuk aangenamer en de
politieke cultuur was hier minder hard.”
Leo Elfers werd in 1990 burgemeester
van Dalfsen en heeft daar leidinggegeven
aan twee gemeentelijke herindelingen. Na
meer dan twintig jaar Dalfsen, is hij nog
waarnemend burgemeester geweest in
Steenwijkerland, Oldenzaal en Ommen.
“Ik heb een groot netwerk in Overijssel.”
Tien jaar geleden is hij verhuisd naar
Zwolle-Zuid, maar na zijn pensionering
altijd politiek actief gebleven.
ACTIEF VOOR DE OUDEREN
Vijf jaar geleden werd hij door de CDAfractie van Zwolle gevraagd zich verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraad.
“Ik vind dat er veel te weinig senioren
actief zijn in de politiek. In Zwolle is 20%
van de bevolking 65 jaar of ouder, maar ik
ben de enige van deze leeftijdscategorie
die in de gemeenteraad zit.” De laatste
jaren heeft hij zich met name ingezet voor
deze oudere bevolkingsgroep. “In tegenstelling tot vroeger kunnen jongeren zich
moeilijk inleven in de belevingswereld
van hun grootouders. Voor veel ouderen
bestaat de digitale wereld nauwelijks en
toch zijn er plannen het contante geld af te
schaffen. Sommigen hebben alleen een
vaste telefoon.

Ouderen gingen vroeger op vakantie naar
de Veluwe of Waddeneilanden en nauwelijks naar het buitenland. Jongeren zijn
veel internationaler georiënteerd.” Elfers
vindt dat er in de politiek en overheid wel
veel over ouderen wordt gesproken, maar
veel te weinig met hen. Hij heeft zich
sterk gemaakt voor de indexering van
de pensioenen: “De huren gaan omhoog,
de zorgpremies stijgen en het openbaar
vervoer wordt duurder, maar de pensioenen zijn al tien jaar niet gestegen. Veel
ouderen ondergaan dat in stilte.”

verfrissend relativeringsvermogen; zijn
cartoons getuigen daarvan. Ook al neemt
hij het in alle ernst op voor de ouderen; er
moet ook gelachen worden. Hij kent de
kracht van humor.

Volgend jaar gaat Leo verhuizen naar
Lemelerveld en keert niet terug als
gemeenteraadslid. Wel heeft hij altijd met
veel plezier in het groene Zwolle-Zuid gewoond “vijf minuten lopen naar de IJssel.”
Elfers: “Zwolle heeft een fijnmazige
structuur met veel kerken en verenigingen
en kent veel vrijwilligers. Mensen zijn
bereid elkaar te helpen.” Hij is er geen
voorstander van dat ouderen bij elkaar
gaan wonen: “Dat leidt tot een monocultuur. Het is veel beter als jongeren en
ouderen met verschillende achtergronden
en opleidingsniveaus bij elkaar wonen. Ik
geloof niet in een knarrenhof,” aldus het
oudste gemeenteraadslid van Zwolle.
RELATIVEREN
Elfers weet zijn strijdbaarheid op een
unieke manier te combineren met een

      TEKST
CARTOON

HENNIE VRIELINK
LEO ELFERS

Basisschool de Wingerd viert het 40-jarig bestaan
Het 40-jarige bestaan van basisschool
De Wingerd gaat niet ongemerkt voorbij. Eind september waren er een hele
week feestelijkheden met en door
kinderen.
Suzanne Roemeling is sinds april de nieuwe directrice van de basisschool. Nadat
haar voorganger met pensioen ging, heeft
zij het stokje overgenomen. Suzanne was
voorheen al directeur en interim-directeur
op twee andere scholen van Catent en
heeft 11 jaar voor de klas gestaan. “De
Wingerd is een heel stabiele school met

ongeveer 200 leerlingen en weinig verloop van leerklachten. Hierbij is een
goede mix tussen mannen en vrouwen en
jong en oud. Dit geeft het team een goede
basis en een stabiele uitstraling naar de
leerlingen en ouders”, vertelt Suzanne.
De Wingerd is echt een wijkschool.
Kinderen die in de directe omgeving
wonen en elkaar op school weer ontmoeten. Er zijn ook leerlingen waarvan de
ouders voorheen op De Wingerd zaten.
De school wil zich onder andere onderscheiden door korte lijnen met ouders te

hebben en dit uit te stralen. Suzanne staat
bijvoorbeeld zoveel mogelijk op het
schoolplein zodat iedereen haar aan kan
spreken. Daarnaast onderscheidt de
school zich door veel aandacht te besteden aan cultuuronderwijs, thematisch
werken en door het werken met vakdocenten voor muziek en gym.
Er is een groot aanbod aan basisscholen in
Zwolle-Zuid en als school moet je wel het
onderscheid kunnen laten zien.
De kinderen zijn de feestweek begonnen
met het instuderen van een lied door een

vakdocent Muziek. Alle groepen volgden
die dag een muziekworkshop. Het lied
werd aan het eind van de dag met alle
leerlingen op het plein ten gehore
gebracht. In de loop van de week waren
er allerlei activiteiten, zoals een picknick,
cultuurcarrousel, een sportdag en vandaag, op de donderdag, het posterproject.
De bedoeling is dat alle leerlingen in een
spetterende houding op de foto worden
gezet. Hierna worden zij digitaal in een
posterformat geplaatst bij hun eigen
gemaakte kunstobject. Uiteindelijk krijgen alle leerlingen deze poster ter herinnering aan deze feestweek.
Elke groep kinderen heeft een kunstobject gemaakt. Geheel door henzelf
bedacht. Het enige wat zij meekregen
waren twee materialen. Ze konden kiezen
uit een pvc-buis, een tennisracket, een
stok of lapjes stof die in het kunstwerk
verwerkt moesten worden.
De groepjes bestonden uit leerlingen van
groep 1 tot en met 8. Hierdoor oefenen zij
samenwerken, brainstormen en elkaar
helpen. Zo worden alle elementen van het
leren erin verwerkt.
Na gebruik van heel wat schilderstape,
verf en lapjes stof hebben de leerlingen
vol enthousiasme hun kunstzinnige objecten gefabriceerd. De leerlingen zijn er
trots op en ’s middags mogen alle ouders
de kunstwerken, via een speciale looproute, komen bewonderen op het schoolplein.
Wanneer de leerlingen mogen vertellen
wat zij het leukste vinden deze week
roepen zij enthousiast: “Vieze handen
door de verf, geen les, werken met de
leerlingen uit andere klassen.” Wat eruit
springt is de opgewektheid van de kinderen en zoals een docent benoemt: “Zelfs
de grootste bengels horen we deze week
niet. Iedereen doet gezellig mee.”
TEKST EN FOTO

LÉAN JONKMAN

www.wvzwollezuid.nl
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Kom bewegen in het Walking Football team bij ZAC
Woensdagochtend 10.00 uur. Het is tijd
voor Walking Football. De sportieve
vrouwen staan klaar op het voetbalveld
van ZAC in Zwolle-Zuid. Ze staan te
trappelen om te beginnen met de training. Kom ook meedoen, want het team
is op zoek naar nieuwe leden!
WERELDFIETSSTAD
De training begint altijd met een warmingup. Daarna volgen de technische oefeningen, zoals passen, kaatsen en de bal stoppen. En tot slot spelen de dames een
partijtje. Trainer Marcus Jan Schiere van
SportService Zwolle doet allerlei oefeningen voor. “Tik-tak, dribbel, kappen”,
roept hij een aantal keren achter elkaar.
Een van de voordelen van Walking
Football is dat je lekker buiten bezig bent.
“Sinds ik dit doe heb ik het niet meer zo
koud”, zegt Wytske Breedijk snel tussen
de baloefeningen door. Zij is 70 jaar oud
en was twee jaar geleden de eerste aanmelder van Walking Football voor vrouwen in Zwolle-Zuid.
(SNEL)WANDELEND VOETBALLEN
“Walking Football heeft raakvlakken met
voetbal, maar de reguliere voetbalregels
moet je gelijk vergeten. Er is geen keeper
en het veld en de doelen zijn kleiner”, legt
een van de deelnemers Ina Schippers (61)
uit. Ook mag je niet rennen. Marcus Jan
laat in de training zien hoe dat moet. Het
is een vorm van snelwandelen achter een

bal aan. De regels zijn: geen fysiek
contact, geen slidings en de bal mag niet
hoger komen dan de heup.
Bij Walking Football speel je in principe
6 tegen 6, maar nu spelen de dames
meestal nog maar met 5 tot 7 mensen in
totaal. Ina: “We willen er graag meer
mensen bij hebben zodat we een partij
kunnen spelen van 6 tegen 6 of misschien
wel 10 tegen 10 spelers. Dat zou leuk
zijn!”
JE BENT WELKOM IN ONZE
GEZELLIGE GROEP
Walking football is voor de ‘oudere jongere’ van 55+, maar leeftijd is geen hard
criterium. Ina: “Voetballen heb ik altijd
leuk gevonden. Vanwege een knieblessure zat gewoon voetbal er niet in. Daarom
ben ik hiermee begonnen. Ik voelde me
meteen welkom in de gezellige groep.”
SPORTIEF BEZIG ZIJN EN SOCIALE
CONTACTEN STAAN VOOROP
“Naast bewegen is het sociale aspect
belangrijk”, vertelt Marcus Jan na de training. Daarom drinken de sportievelingen
na afloop altijd samen koffie.
Tineke ten Dam (63) heeft vandaag voor
het eerst meegedaan: “Ik ben niet heel
sportief maar ik voetbal met mijn kleinzoon. De training vond ik harstikke leuk
maar ook wel pittig.” Ina vult aan: “Je
kunt de training zo intensief maken als je
zelf wilt. Iedereen doet het op zijn eigen
niveau.”

De 53-jarige Liesbeth van der Pol is de
jongste van het team: “Ik heb altijd gebadmintond maar ik kreeg last van mijn
schouder. Voetbal vind ik heel leuk. Ik
hou wel van een spelletje en het is gezellig!”

mee te doen op woensdagochtend van
10.00 - 11.00 uur op het Jo van Marle
Sportpark (bij ZAC), Landsheerlaan 42.

Heb je al zin om in beweging te komen?
De voetbaldames nodigen je uit om eens

TEKST EN FOTO
RAVENHORST

Contact: Ina Schippers via
inaschippers1@gmail.com.
HILDE VAN

Paddenstoelentijd

Rechte koraalzwam

Vliegenzwammen

Het is weer paddenstoelentijd. Kijk goed om je heen. Je kunt ze overal tegenkomen deze mooie rood-witte paddenstoelen, die erg tot
de verbeelding spreken. Het zijn vliegenzwammen. Als je op zoek bent naar paddenstoelen kun je ook schimmels tegenkomen, zoals
deze, de rechte koraalzwam. Dus of je nu in het bos bent of gewoon langs de weg, kijk eens goed wat er allemaal voor moois te zien is.

FOTO'S

PIET VAN DER KRIEKE

COLUMN Woningnood en klimaatcrisis, ook in Zwolle Zuid?
Je hoeft de kranten maar open te
slaan of het gaat over de klimaatcrisis en de woningnood in Nederland. Hittegolven, bosbranden, overstromingen... gelukkig hebben wij
aan de IJssel onze voeten droog
kunnen houden. En dan de schrijnende verhalen over mensen die geen
woning kunnen vinden. Ook onder de
Peperbus is het leven niet altijd knus.
Voorbeelden te over van woningzoekers die noodgedwongen op een
camping of bij hun ouders wonen.
Hoe vinden we een goede balans?
Heb jij ze al gezien? De borden over de
plannen voor een nieuwe woonwijk bij
de IJsselcentrale? Na een smakelijke
lunch bij pop-up restaurant Bennies was
ik er op mijn gemak naar aan het kijken.
Naast mij stond een groepje mensen

met elkaar te praten over de nieuwe
woonwijk. “Wat een prachtig idee! Het
ziet er leuk uit met al die hofjes en pleintjes.” Haar wandelpartner was het er niet
mee eens: “Het kan er op foto’s allemaal
wel mooi uitzien, maar wat betekent zo’n
woonwijk voor de natuur? Het lijkt mij
helemaal niet verstandig om zo dichtbij
de IJssel te gaan bouwen. Je hebt gezien
wat er in Limburg is gebeurd. Straks
krijgen wij Zwolle aan zee!” En zo lopen
ze al discussiërend verder. Ik hoorde
ze nog iets zeggen over woningnood en
‘je moet niet zo negatief doen’ en toen
verdwenen ze al in de verte.
Wat mij betreft een mooie samenvatting
van de spanningsboog waar we met z’n
allen mee te maken hebben. Woningnood
versus ruimte geven aan de natuur en zorgen voor het klimaat. Het lijkt een mooi

plan: een energieleverende woonwijk met
duurzame woningen met zonnepanelen op
de daken, laadplekken voor elektrische
auto’s en gebruik van water uit de IJssel.
Maar ook deze nieuwe woonwijk is
omstreden. Verschillende partijen, zoals
gemeenteraadsleden, natuurclubs en
omwonenden, maken zich zorgen over de
flora en fauna en de leefbaarheid in het
beschermde Natura 2000-gebied aan de
IJssel. Eerlijk gezegd begrijp ik dat wel,
want het is een feit dat overal waar mensen gaan wonen het milieu wordt belast
en de natuur wordt verstoord.
Daarom was ik ook verbaasd om in De
Stentor te lezen dat de meerderheid van
de Zwolse gemeenteraad in juli al besloten heeft dat er in de toekomst 450 tot 500
woningen mogen komen op de plek van
de voormalige IJsselcentrale en 50 tot 70

huizen in het Professor Feldmannpark
in Zwolle-Zuid. Oppositiepartijen zijn
bang dat er te weinig rekening wordt
gehouden met de natuur. Voordat er
gebouwd mag worden, moet er eerst
een onafhankelijk onderzoek worden
gedaan naar de gevolgen voor de natuur
in de omgeving. Het laatste woord is er
zeker nog niet over gezegd!
Voor de leefbaarheid van onze aarde is
het afgelopen jaren wel duidelijk geworden dat we het klimaat op nummer 1
moeten zetten. Wereldwijd en dichtbij
huis, in onze eigen wijk. Ik hoop dat
Zwolle verantwoorde plannen maakt
voor toekomstige generaties en rekening zal houden met de stem van de
natuur. Wat vind jij?
TEKST

HILDE VAN RAVENHORST
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‘ZZUit goes classic’ met
cello muziek van Bach
De jonge, talentvolle celliste Hanneke Rouw zal deze
avond de cello suites van Bach voor u spelen. Suites die
worden gerekend tot de mooiste composities voor cello
ooit gemaakt. De sfeer van de muziek is aan te duiden als
intiem en emotioneel.
Liefhebbers van klassieke muziek zullen deze avond aan
hun trekken komen. Bent u dat (nog) niet, maar bent u wel
benieuwd, dan is dit een laagdrempelige manier om deze
muziekstijl eens te ervaren.
De artieste
Hanneke Rouw woont in Zwolle-Zuid. Zij speelt cello vanaf
haar 8e, en volgde lessen bij Rata Kloppenburg en Maria
Hol. Zij heeft al meermalen opgetreden in Nederland en
in Europa, zowel als soliste als samen met andere musici.
Hanneke bespeelt een antieke Duitse cello met een fluwelen
geluid.

Niks leuks om aan te trekken?

Corona
Ook bij ZZUit gelden de corona richtlijnen. Meer informatie
daarover op www.zwolsetheaters.nl. Iedere bezoeker moet
een corona-toegangsbewijs en een identificatiebewijs kunnen tonen, en reserveren is verplicht.

Maak't zelf!

Praktische informatie
Vrijdag 17 november 20.15 uur | Multifunctioneel Centrum
SIO, Thorbeckelaan 2, Zwolle | Entree €12,50
Reserveren en meer informatie over de voorstelling
www.zzuit.nl | Voorafgaand aan de voorstelling is er gratis
koffie en thee.

www.naaischoolhermien.nl
www.

Naaldboetiek.nl

Uw speciaalzaak voor:

voor ‘n deksels goede kwaliteit

Brei-, Haak-, Borduur-, Quilt-,
Kleinvak-, (Kralen)Hobbyspullen

Assendorperstraat 55, 8012 DG Zwolle. Tel. 038-4220780

Gecertificeerd Gilde schoenmaker

Naaimachine onderhoud

(voorheen S.K.N.S)

Inlijsten van borduurwerken en foto

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

Wij zijn verhuisd naar nr 45a
(naast Primera)
Langstraat 45A, Wijhe • Tel. 0570-522108
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• Geschikt voor renovatie en nieuwbouw
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• Uitstekend duurzaam alternatief voor gas
• Ideaal i.c.m. zonnepanelen

advertenties@ wvzwollezuid.nl

Zwolle

MijnWijk

• Elke ruimte afzonderlijk te bedienen
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• Toepasbaar onder elke vloer
• Compleet inclusief advies en installatie

voor het verbeteren van de buurt. De gemeente heeft
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daarvoor nu ook een digitaal platform: MijnWijk.
De warmte van morgen.

Bewoners die een goed idee hebben voor hun buurt
De warmte van morgen.

plaatsen dat op deze website voor bewonersinitiatieven. www.zwolle.nl/mijnwijk
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Lianne Buijs is niet de enige inwoner die zich inzet

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
Van politiek vluchteling tot marktkoopman
in computer services
Shahin Farrokhi (57) studeerde in de
tachtiger jaren wiskunde aan de universiteit van Teheran toen hij in 1989
Iran moest ontvluchten. De bevlogen
student verzette zich tegen het onrecht
in zijn land en dat werd niet getolereerd. Als 24-jarige belandde hij als
politiek vluchteling in Zwolle: “Hoewel
ik universitair was geschoold, was ik in
Nederland analfabeet vanwege de taal.”
Wel beheerste hij het Engels en was
leergierig.
LEREN VANUIT EEN WOORDENBOEK
Drie maanden na aankomst werd hij
toegelaten tot de HTS-studie digitale
techniek aan Hogeschool Windesheim.
Voor de vakken natuurkunde en wiskunde
haalde hij gelijk tienen zonder dat hij
lessen had gevolgd, maar voor Nederlands
kwam hij niet hoger dan een twee. “Ik
moest Nederlands leren.” Elke avond
leerde hij uit de krant honderd Nederlandse
woorden met behulp van een woordenboek. Hij woonde toen in een studentenhuis aan de Eigenhaardstraat in Assendorp
met vier Nederlandse studenten. Shahin
sprak met zijn huisgenoten af dat ze
alleen Nederlands met hem zouden spreken: “Zo heb ik de Nederlandse uitspraak
geleerd.” Hij kwam als vluchteling niet in
aanmerking voor een uitkering of beurs.

Wel werd hem een lening toegekend van
maandelijks 800 gulden.
Met zijn HTS-diploma computerkunde
heeft hij als systeemontwerper en projectmanager een aantal jaren gewerkt bij
ICT-bedrijf Getronics en meerdere jaren
bij de Sociale Verzekeringsbank als coördinator informatiebeveiliging. Zware jobs
als senior informatica professional kostten hem veel energie. Hij had rust in zijn
hoofd nodig en wilde meer aandacht
geven aan zijn vrouw en beide kinderen.
Hij heeft in 2007 een drastisch besluit
genomen door voor zichzelf te beginnen
onder de bedrijfsnaam 4essence Computer
& Mobile Services. “Ik wilde op een laagdrempelige manier mensen helpen die
problemen hadden met hun computer of
mobiele telefoon. Ik kocht een kleine auto
en kwam bij de mensen thuis en repareerde hun computer. Mijn garage werd mijn
werkplaats.” Hij kreeg steeds meer werk
en zat dagen achtereen achter beeldschermen in zijn werkplaatsje zonder buitenramen. Hoewel er dagelijks enkele klanten
langskwamen en hij het werk leuk vond,
begon hij de sociale contacten te missen.
Op een keer ging hij mee met een marktkoopman en ontdekte dat je op de markt

de hele dag met mensen te maken hebt.
“Ik ben in 2015 een ICT-servicekraampje
op de markt begonnen. Naast de kaas- en
groenteboer. Iedereen keek daar raar van
op, want zoiets bestond nog niet.” Op de
woensdagochtend in Zuid en op vrijdag
en zaterdag op de Melkmarkt. Mensen die
een laptop met toebehoren willen kopen
of hun computer of mobieltje willen laten
repareren, weten hem te vinden. Dit jaar
heeft hij in een nieuw bedrijfsverzamelgebouw in Frankhuis een werkplaats met
magazijn betrokken.

“Op de markt heb ik de Nederlandse
samenleving leren kennen zoals die echt
is. Marktbezoekers zijn altijd zichzelf en
hoeven geen rol te spelen zoals bijvoorbeeld in het bedrijfsleven.” Als jongeman
in Iran stelde hij het onrecht aan de kaak.
Nog steeds heeft Zwollenaar Shahin een
sterk rechtvaardigheidsgevoel. “Maatschappijleer is mijn grootste passie.” Niet
voor niets is hij bestuurslid van GroenLinks afdeling Zwolle.
TEKST EN FOTO

HENNIE VRIELINK

Kijk eens om je heen. Kan het beter?
Sinds half oktober heeft Zwolle-Zuid
een nieuwe wijkbeheerder: Monique
Wiegers. Zij stapte over van stadsdeel
Noord naar Zuid. ‘Ik ken Zwolle-Zuid
redelijk goed, want ik heb er zelf
gewoond. Maar de afgelopen jaren is
er natuurlijk veel veranderd. Wat ik
vooral de komende tijd ga doen is kennismaken met wijkcollega’s en bewoners. Maar ik zal ook veel op de fiets
zitten om op die manier de wijk en de
bewoners beter te leren kennen.’

Monique heeft ook haar werklocatie in
de wijk. Samen met haar collega’s wijkmanager Serge Westerdiep en wijkmedewerker Lucia Koetsier vormen zij het
team van het Wijkservicepunt (WSP)
Zuid van de gemeente Zwolle. Hun
werklocatie is in het wijkcentrum de Pol.
‘Om te weten wat er in de wijk speelt,
moet je ook midden in de wijk werken en
makkelijk bereikbaar en benaderbaar
zijn voor bewoners.’
www.zwolle.nl/zwolle-zuid

SAMEN MET BEWONERS
Monique heeft als taak de leefbaarheid
samen met wijkpartners en bewoners te
verbeteren. Zij licht dat toe: ‘Kijk eens
om je heen. In je straat, buurt. Kan het
leuker, groener, speelser, veiliger? Soms
neem ik het initiatief om bijvoorbeeld
een versteende straat groener te maken
en leg ik contact met bewoners. Maar
steeds vaker nemen bewoners het initiatief en kloppen zij bij mij aan. Bewoners
weten als geen ander wat er leeft in de
buurt, wat niet fijn is of juist wel. Zonder
bewoners een straat opnieuw inrichten is
wat mij betreft ondenkbaar.’
MELDINGEN HERSTEL
Monique benadrukt dat het hier niet gaat
om losse stoeptegels, overhangend
openbaar groen of bijvoorbeeld het groot
onderhoud van een straat: ’Gemeente
heeft een onderhoudsplan dat bepaalt
wat wanneer aangepakt moet worden.
De herstelwerkzaamheden, dus het kleine onderhoud, kunnen bewoners bij de
gemeente melden op de website of door
te bellen.’ www.zwolle.nl/melding
MIJNWIJK
De gemeente Zwolle heeft nu ruim een
jaar een speciale website voor bewonersinitiatieven: MijnWijk. Monique roept
bewoners op vooral eens een kijkje te
nemen op dit platform. ‘Daar vind je
allerlei mooie initiatieven die bewoners
realiseren. Het brengt vaak weer andere
bewoners op een idee.’ www.zwolle.nl/
mijnwijk

BEELDMERK BUURTINITIATIEF
Maar ook in de buitenruimte wil de
gemeente laten zien dat bewoners voor
veel verbeteringen verantwoordelijk zijn
door het plaatsen van het bord of paal
Buurtinitiatief. Monique: ’Ook in Zuid
waarderen we bewoners door deze paal
te plaatsen. En als er een initiatief is
waar dit beeldmerk ontbreekt, laat het
mij weten. Dat zou een mooie eerste
kennismaking zijn!’
CONTACT
Bewoners met een goed idee voor de
buurt plaatsen die op MijnWijk. ‘Zo
krijgen ze contact met mij’, aldus
Monique. ‘Dat heeft ook als reden dat
we transparant willen zijn. Laten zien
aan iedereen wat we samen met bewoners doen. En vooral de bewoners in het
zonnetje te zetten, want er zit zoveel
energie bij inwoners! Je volgt dan ook op
MijnWijk hoe een initiatief verloopt.
Vaak heeft dat een succesvolle afloop,
soms lukt het niet en kan iedereen lezen
waarom. Maar het uitgangspunt is altijd
ja, tenzij. Als iets om bijvoorbeeld regelingen niet kan, zoeken we samen met de
bewoners naar een alternatief.’
SOCIAAL
Op de vraag of een initiatief ook een
sociaal idee mag zijn antwoordt
Monique: ‘Natuurlijk! Als je om je heen
kijkt in de buurt kan het ook zijn dat je
constateert dat er weinig burencontact is.
Dan kan een eenmalig activiteit zoals
een straatbarbecue of een Kinderstraat

helpen. Maar wat ik altijd merk: ook
fysieke initiatieven hebben altijd
tot gevolg dat het contact in de buurt
verbetert.’ www.zwolle.nl/barbecue
www.zwolle.nl/kinderstraat
SOCIAL MEDIA
‘Wist je trouwens dat het WSP Zuid ook
een Twitter en Facebookaccount heeft?’
Deze tip wilde Monique nog kwijt.
’Je krijgt dan heel gemakkelijk in je
timeline allerlei informatie, nieuwtjes,
hoogtepunten en verrassingen uit
Zwolle- Zuid en waar ik samen met het
team WSP en bewoners mee bezig ben.’
Twitter @wspzwollezuid
Facebook @hetverhaalvanzwollezuid
FOTO  MONIQUE WIEGERS
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Nutrica in Windesheim
Als je door het dorp Windesheim komt,
dan valt tussen de woonhuizen het grote
gebouw aan de Dorpsstraat op. Het doet
denken aan een oud schoolgebouw dat is
verbouwd tot een aantal woningen en als je
goed kijkt dan zie je op de gevel in grote
stoere letters NUTRICIA staan. Nutricia
kennen we nu van de flesjes met gezonde

babyvoeding die overal ter wereld te koop
zijn. Maar hoe begon het?
Martien van der Hagen startte in 1896
in Zoetermeer een fabriekje in gezonde
kindermelk dat hij Nutricia noemde. Zijn
broer Jan, arts en inspecteur bij de volksgezondheid, had hem getipt nadat hij in

contact was gekomen met een nieuwe
vinding van de Duitse professor Backhaus.
Een bacterievrije babyvoeding die lange tijd
goed bleef. Martien rook kansen en was
ondernemer genoeg om direct een licentie te
kopen. De kindersterfte bedroeg in die tijd
circa twintig procent.
De zaken gingen zo voorspoedig dat er
besloten werd om uit te breiden in Windesheim. Het station had een laad- en losperron
en bevond zich in een gebied waar goedkope
arbeidskrachten en melk ruim voorhanden
waren. In 1899 begon de Zwolse aannemer
H. van der Laar, onder toeziend oog van de
architect H. van Dijk, met de bouw die hem
gegund was voor f 8.300,-.
RECLAME MAKEN
Intussen promootte broer Jan de melk op
congressen. Martien begon een uitgebreide
advertentiecampagne in kranten en tijdschriften. Ook werd er een affiche ontworpen waarop een verpleegkundige staat die
een dienblaadje draagt met flessen kindermelk met haar eigen beeltenis op het etiket.
Later werd dit bekend als het Droste-effect
waar een soortgelijke afbeelding met een
zuster eindeloos wordt herhaald op de blikjes
cacao. Volgens een artikel in NRC Handelsblad kan men daarom beter spreken van een
Nutricia- dan van een Droste-effect.
In Windesheim ging het minder voorspoedig. Veldwachter Pompert had een
proces-verbaal opgemaakt wegens kinderarbeid in het bedrijf. Het kwam tot een

rechtszaak en de directeur werd veroordeeld
tot een boete. Hij ging in cassatie, maar
verloor deze in 1902. Niet lang daarna vloog
de fabriek in brand en bij de sterke noordenwind was er geen redden meer aan. De
grond met de uitgebrande fabriek werd opgekocht door de plaatselijke aannemer van
Lohuizen, die de ruimte jaren gebruikte als
woning en werkplaats.
BESTEMMING VAN HET GEBOUW
Rond 1920 kocht de baron de Vos van
Steenwijk genaamd van Essen het gebouw
voor weinig geld. Het linkerdeel was inmiddels een hulppostkantoor waar de ‘brievengaarder’ met zijn gezin woonde. Het overige
deel van het gebouw werd als werkplaats
gebruikt, maar ook hielden verenigingen
hier hun repetities, jaarvergaderingen
en uitvoeringen. Weer later werden er recepties gehouden, publieke verkopen, voorlichtingsavonden en zelfs circus Blumenfeldt hield er een voorstelling. Voor de
Christelijke meisjesvereniging werd een
koepeltje aangebouwd dat gebruikt werd als
toneelpodium met daaronder een ruimte
om te schminken. Ook was er een balkon en
een toog. Rond 1966 werd het gebouw
afgekeurd, omdat het niet meer voldoet aan
eisen van veiligheid. Het werd verkocht aan
Hendrik van Zoomeren die er een winkel
met onder meer zuivelproducten begint.
Anno 2021, wonen er meerdere gezinnen
in het gebouw.
TEKST RENE TEN HAVE
FOTO NUTRICIA

Komt uw groene stroom al uit Zwolle?
De gemeente Zwolle wil in 2050 energieneutraal zijn. De energie die we
hier met elkaar verbruiken moet dan
volledig afkomstig zijn van duurzame
energiebronnen. Tien jaar geleden
riep de gemeente op om gezamenlijk energiebesparende initiatieven te
ontplooien. In verschillende wijken
is daar gehoor aan gegeven en werd
er samengewerkt binnen de nieuw
opgerichte Stichting Blauwvinger
Energie.
In de afgelopen jaren is de noodzaak
om van eindige fossiele energiebronnen over te stappen naar duurzame
energie, alleen maar groter geworden.
Blauwvinger Energie groeide mee, de
Stichting werd een energiecoöperatie
met als doel:

1. 
Energiebesparende initiatieven ontwikkelen en uitrollen
2. Lokaal groene energie opwekken en
gebruiken
2. De financiële opbrengsten van investeringen binnen Zwolle houden
ENERGIE BESCHIKBAAR VOOR
5000 HUISHOUDENS
De gemeente Zwolle heeft via de
Zwolse Energiegids in kaart gebracht
waar ruimte is voor grote zonneparken en windmolens en waar niet. De
Energiegids is leidraad bij het afwegen
van initiatieven voor het grootschalig
opwekken van energie. Dat gold ook
voor het initiatief van Kronos Solar, het
Duitse bedrijf dat in 2015 groen licht
kreeg voor de aanleg van zonnepark De
Weekhorst. Van de weilanden van boer-

derij de Weekhorst werd 15,8 ha bedekt
met zonnepanelen, goed voor de energie
van zo'n 5000 huishoudens. Boerderij
de Weekhorst is een veeteeltbedrijf tussen Zwolle-Zuid en Windesheim.
André van den Akker, secretaris van het
bestuur van de Coöperatie Blauwvinger
Energie, legt in grote lijnen uit hoe
zoiets gaat: "Kronos Solar heeft die
grond gekocht om het zonnepark te
bouwen. De energie die de zonnepanelen opleveren, wordt verkocht aan een
energiebedrijf. Na een bepaalde tijd
heeft de eigenaar van het zonnepark
zijn investering terugverdiend en gaat
hij winst maken op de verkoop van de
energie die daar wordt opgewekt."
AANDEEL IN HET ZONNEPARK
KOPEN
Een normale gang van zaken, maar het
kan ook anders. Van den Akker geeft
het voorbeeld van de Bomhofsplas:
"Vorig jaar hebben wij als Blauwvinger
Energie geld kunnen lenen uit het
Energiefonds van de Provincie
Overijssel om dit grootste drijvende
zonnepark van Europa te kopen. Het
is de bedoeling dat Zwolse burgers,
bedrijven en investeerders een aandeel

in dit zonnepark kopen. Samen zijn
we dan eigenaren. Door de elektriciteit
aan een energiebedrijf Greenchoice te
verkopen, kunnen we de investering
terugverdienen en de lening afbetalen,
om daarna winst te maken. Zo maken
de deelnemers niet alleen gebruik van
groene stroom uit een lokale bron, maar
komt de opbrengst van de investering
weer terecht bij hen, de Zwolse burgers
en bedrijven die hier geld in hebben
gestoken."
Volgend jaar kunnen Zwollenaren
mede-eigenaar worden van de Weekhorst. Tien procent van de zonnepanelen wordt via Coöperatie Blauwvinger
Energie te koop aangeboden. Van den
Akker: "We hopen dat 500 huishoudens uit Windesheim en Zwolle-Zuid
de stap zetten en een aandeel kopen.
Mensen die deze investering doen,
kunnen dan zelfs de plaats aanwijzen
waar hun elektriciteit duurzaam wordt
opgewekt." Lokaal opgewekte energie
kan nu trouwens al worden afgenomen.
Aanmelden via www.blauwvingerenergie.nl/ik-wil-zwolse-energie.
TEKST INA HUISMAN
FOTO ANDRÉ VAN DEN AKKER
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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

Hulphond Carlot in opleiding plast op de straatstenen
Een berichtje op de buurtapp: ‘We
krijgen een Labradorpup. Zij moet
leren op straat te plassen en te poepen. Als er iets blijft liggen kom ik
later wel terug om het op te ruimen.
Plassen en poepen op straat en later
opruimen?’
Marga Dijs begint te lachen. ‘Ja, een
vreemd appje, maar ik kreeg veel
enthousiaste reacties omdat ik had
geschreven dat het om een hulphond
ging. Als ze aangelijnd is moet ze aan
het werk en haar baasje veilig en geconcentreerd door het verkeer leiden. Dus
meteen plassen of poepen voordat ze
gaat lopen en pas later opruimen.’
Marga heeft afgelopen juni Carlot
opgehaald. ‘Zeven weken was ze en ik
ga haar voor een periode van 13 maanden “opvoeden”. Daarna gaat ze naar
een hondenschool om verder opgeleid
te worden tot blindengeleidehond, traumahond of hulphond voor bij voorbeeld
iemand met autisme. Ik krijg begeleiding van een instructrice die iedere
maand langskomt. Zij leert mij dat
het opvoeden van een hulphond veel
overeenkomsten heeft met het opvoeden van een kind. Stout gedrag negeren maar gewenst gedrag stimuleren
en belonen. Geen stemverheffing.
Daardoor moet zij een stabiele en geen
angstige hond worden. Als zij iets doet
wat niet door de beugel kan doe ik haar
direct een paar minuten in de bench. Ik
zeg dan niets tegen haar en doe het op
een rustige manier. Maar ze moet wel
merken dat wat ze gedaan heeft, niet
leidt tot datgene wat ze wilde.’

Labradors zijn dol op eten. Maar ook
op de verkeerde dingen zoals sigarettenpeuken, plastic of glas. Carlot
vond in het prille begin koeienpoep een
delicatesse. Eén keer, bij het loslopen,
schoot ze door het prikkeldraad heen en
ging ervan eten. ‘Naast dat ze die nacht
ziek werd was ik ook bang dat ze zich
bezeerd had. Dit had ik moeten voorkomen want een hulphond die aan poep
zit kan later geen hulphond worden.
Een mes of een krant aangeven met de
bek is dan gewoon vies.’
De eerste twee maanden waren best
pittig. In het begin plaste en poepte
ze ongegeneerd binnen in huis, vertelt
Marga. Ze moest constant alle sporen
opruimen en voelde zich machteloos.
Ze kwam er al snel achter dat Carlot
de wereld verkende met haar bek.
Ze beet niet alleen in de meubels maar
ook spaarde ze Marga’s handen en
armen niet. Knuffelen eindigde vaak
met tandafdrukken.
Een hulphond mag niet te hard, maar
ook weer niet te zacht aan de lijn trekken en ze moet een hulphondendekje
kunnen verdragen. Als ze aan de lijn
zit mag ze niet geaaid worden. Dat leidt
af van haar werk. Ik vind dat best wel
moeilijk want omdat het zo’n schattig
hondje is willen veel mensen, die niet
weten dat zij “in opleiding” is, haar toch
aanhalen.
Ik was dolgelukkig toen ze de eerste
keer ging liggen toen ik dat beval.
Ik moest zelf ook leren dat alles in
kleine stapjes gaat en dat ze soms een
terugval heeft. In het begin dacht ik dat

Carlot zou gaan slapen als ze moe was.
Haar bijtgedrag herkende ik niet als
oververmoeidheid. Pas na twee weken
zag ik dat en stelde ik een slapen/
wakker zijn-schema op. Bij het horen
van haar naam kijkt Carlot even op
maar dan legt ze alweer snel haar kopje

neer om verder te dromen over haar
toekomst. Misschien kan ze later zelf
wel moeder worden voor volgende pups
die opgeleid gaan worden.
TEKST EN FOTO

ARIE DONDERS
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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).

Een slokje water uit de IJssel
Afgelopen juni wandelden de schrijvers
van het boek Drinkbare rivieren langs
'onze' IJssel. Lia An Phoa en Maarten
van der Schaaf liepen een route van 127
kilometer, die startte in Westervoort en
eindigde in Kampen.
Van de IJssel en haar uiterwaarden worden heel wat mensen en andere levende
wezens blij. Ondanks het plezier dat de
IJssel ons biedt, zullen er weinig mensen
zijn die een bekertje IJsselwater durven
drinken. Li An Phoa en Maarten van der
Schaaf hebben een droom: ze willen dat
het water uit de IJssel en andere rivieren
wel weer drinkbaar wordt. Samen schreven ze het boek Drinkbare rivieren.
De titel en de introductie van het boek
zouden je ervan kunnen weerhouden om
het te lezen. Drinkbare rivieren, een

mooi ideaal, maar hoe realistisch is het?
Wie gaat lezen wordt al snel gepakt en
meegevoerd naar onbekende werelden.
In het eerste hoofdstuk gaat het over de
Cree, de bewoners van Nemaska, in het
hoge noorden van Canada. Li An gaat er
naartoe om voor haar opleiding verder
onderzoek te doen naar de daar werkzame bos- en mijnbouwbedrijven. Van de
bewoners hoort ze hoe hun leefomgeving
ingrijpend wordt verstoord door de
komst van deze industrieën. Tijdens haar
spannende kanotocht over de rivier de
Rupert in 2005 kon het water uit de rivier
nog gedronken worden. Drie jaar later is
de rivier vergiftigd. Dat is het begin van
haar fascinatie voor gezonde rivieren als
onderdeel van een gezonde leefomgeving
voor alle levende wezens.
In het volgend hoofdstuk is Li An in

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

Leest u een goed boek en wilt uw recensie delen met de inwoners
van Zwolle Zuid, mail het naar redactie@wvzwollezuid.nl
Capelle aan de IJssel, de plaats waar zij is
opgegroeid. Ze zegt: "Capelle is de lelijkste plek op aarde." Het dorp bestaat uit
bakstenen, auto's en wegen. Er is wel iets
dat Capelle uniek maakt: het is de laagste
plek van Nederland, zelfs van Europa,
6,47 meter onder Normaal Amsterdams
Peil. En dat op twintig kilometer van de
Noordzee. "Bizar en geniaal om hier met
zoveel mensen onder de zeespiegel te
kunnen wonen".

Het is niet alleen genieten van een wandeling door de schitterende IJsselvallei.
De schrijvers vragen tijdens hun wandeling aandacht voor de kwetsbaarheid van
de natuur en van de rivier, net zoals ze in
het boek doen. De dijkgraaf van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta en
de directievoorzitter van Vitens, ons
drinkwaterbedrijf, wandelen een etappe

met hen mee. Ze
zijn
overtuigd
van de noodzaak
van een schone
rivier. Vijf colleges van burgemeesters en wethouders langs de
IJssel hebben het
manifest ondertekend waarin ze beloven stappen te
zetten naar een drinkbare IJssel. Wij zijn
benieuwd of en wanneer deze droom
uitkomt!
N.a.v. Drinkbare rivieren, een reis, een
droom, een levenswerk. Lia An Phoa en
Maarten van der Schaaf. Atlas Contact,
ISBN 9789045044316, september 2021.

TEKST

INA HUISMAN

www.wvzwollezuid.nl
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WIJKAGENTEN IN ZUID AAN HET WOORD
BURENCONFLICTEN OPLOSSEN
Wij krijgen als wijkagenten geregeld meldingen van wijkbewoners over hun buren. Vaak gaat het om
overlast of om kleine ruzies. Het gaat om blaffende honden of andere vormen van geluidsoverlast, stank,
parkeeroverlast, elkaar treiteren enzovoorts. Het is natuurlijk heel vervelend als de relatie met de buren verstoord
is. Het kan juist heel waardevol zijn als de relatie met de buren goed is. We kennen allemaal het spreekwoord:
“Beter een goede buur dan een verre vriend”. Maar wat nou te doen als er ergernissen tussen u en de buren
ontstaan?

Veel buurtbewoners bellen de politie als er sprake is
van een burenruzie. Men verwacht dat de politie het
conflict oplost. Als u een conflict heeft met een van
uw buren dan is het erg raadzaam om met elkaar in
gesprek te gaan om het probleem op deze manier
uit de 'wereld' te helpen.
Er zijn natuurlijk gevallen waarbij dit niet (meer) lukt.
Wij raden u dan aan om contact op te nemen met
buurtbemiddeling van Welzijnsorganisatie Travers.
De medewerkers van buurtbemiddeling kunnen u
helpen om het probleem met uw buren bespreekbaar
te maken. Indien u de huurder bent van een woning
van een van de woningbouwcoöperaties dan kunt
u hier ook contact mee opnemen.

Dit alles wil overigens niet zeggen dat de politie niets
doet. Mocht een burenconflict uitlopen op het plegen
van een strafbaar feit zoals een vernieling, mishandeling, bedreiging enzovoorts dan kunt u natuurlijk de
politie bellen. Dan kan via 0900-8844 of 112 bij spoed.
Komen jullie er onderling niet uit? Wacht dan niet te
lang en neem dan contact op met buurtbemiddeling
of uw woningbouw. Wat doet buurtbemiddeling?
Buurtbemiddeling geeft praktische hulp om ergernissen en conflicten met de buren zelf op te lossen.
Buurtbemiddeling werkt met goed getrainde, deskundige vrijwilligers: de buurtbemiddelaars. Het is altijd
de moeite waard om het een kans te geven.

CONTACT
U kunt mailen of bellen met buurtbemiddeling.
Tel.
038 750 83 00
Mail
buurtbemiddeling@travers.nl
MEER INFORMATIE:
https://traverswelzijn.nl/diensten/buurtbemiddeling
https://www.problemenmetjeburen.nl
TOT SLOT
Kijk bij een (buren)conflict eerst eens naar jezelf.
Wat kan ik doen om het op te lossen? Heb ik wel
kenbaar gemaakt dat ik ergens last van heb? Heb ik
misschien iets gedaan of gezegd wat bij de buren niet
goed is gevallen? Heb ik wel verteld waarom ik ergens
last van heb?
Het overgrote deel van de burenconflicten ontstaat
doordat het best lastig is om als buren over ergernissen met elkaar te praten, zeker als je elkaar niet heel
goed kent. Dan ontstaan er gemakkelijk misverstanden en lopen de emoties snel op.
BRON  ROBBERT HOLSAPPELEN
BUURTBEMIDDELING

METERS BUUTENSPEL
Frits Beunk, drievoudig
topscorer van ZAC

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.

Tweede klasse A zondag 		

Medio september werd op de website
van ZAC melding gemaakt van het
overlijden van Frits Beunk, ZAC's topschutter uit de jaren 1950.
Frits heeft in dat decennia heel wat doelnetten doen ruisen. Hij maakte deel uit
van het kampioenselftal van 1957, waarmee hij naar de eerste klasse promoveerde. Het hoogste niveau in het amateurvoetbal in die tijd. Frits zelf kon trouwens
ook goed zingen en acteren. Ter gelegenheid van de 65e verjaardag van ZAC
schreef hij in de herfst van 1958, in dezelfde periode dat de eerste steen voor de
nieuwe tribune werd gelegd, de revue
'Spijkers met koppen'.
Binnen de lijnen schitterde Frits onder
anderen met zijn broers Ad en Jos, en
werd driemaal tot topscorer van de oud-

ste voetbalclub van Zwolle gekroond: in
1949/1950 (9 goals), in 1954/1955 (6
goals) en in 1955/1956 (18 goals). Frits
Beunk is 96 jaar geworden.
Topscorers seizoen 1956/1957

23 Freek Kraijer
13 Jaap Schuit
08 Frits Beunk
02 Wim Bisschop

1956/1957

Z.A.C.		
22

14

6

2

34

53-27

Germanicus		
22

11

6

5

28

57-42

Eilermark		
22

12

4

6

28

39-29

Labor		
22

9

7

6

25

43-35

Wierden		
22

8

7

7

23

48-47

MVV’29		
22

7

7

8

21

35-37

Alcides		
22

8

4

10

20

55-58

DOS’19		
22

7

6

9

20

36-50

Victoria Boys		
22

7

4

11

18

34-46

RODA		
22

6

5

11

17

47-49

KHC		
22

5

6

11

16

29-38

Achilles’12		
22

5

4

13

14

37-55

Z.A.C. is kampioen!
Nacompetitie om promotie

02 Piet Ester

Z.A.C.

64

1

1

9

15-9

02 Henk Pannekoek

Quick N.

62

3

1

7

14-10

01 Ger Stam

Emmen

61

2

3

4

11-13

01 Eigen doelpunt

Friesland

61

2

3

4

6-14

Gebruikte bron:
www.zac.nl/1/690/in-memoriam-frits-beunk

Z.A.C. promoveert!
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Koffieochtend voor
lotgenoten na partnerverlies 6 december

De Stad Verbeeldt exposeert met
de Zilveren Camera in Harculo

Ontmoeten geeft veel steun aan weduwen en weduwnaars en draagt bij
aan de rouwverwerking. In een ongedwongen sfeer organiseert WijZ daarom een gezellige koffieochtend voor
lotgenoten na partnerverlies.

De Stad Verbeeldt organiseert naast de expo Zilveren Camera van 30 oktober
t/m 28 november 2021 in Harculo de volgende activiteiten:
- Verhalen van Harculo: persoonlijke verhalen van oud-werknemers worden in beeld
gebracht door amateurfotografen en schrijvers.
- Een fotografische zwerftocht langs de IJssel o.l.v. Bert Janssen op 14 november
2021 van 14.00 - 16.30 uur.
- Twee FOTOTLABS FOTO GAAF voor kids 10+, ouders, verzorgers, opa’s en oma’s
door professionele fotografen op 7 en 21 november 2021 van 14.00 - 16.30 uur.
- Een stadsgesprek op 15 november 2021 met Kadir van Lohuizen, fotojournalist
van o.a. Rijzend Water rond het thema Oog voor de toekomst, van 20.00 - 22.30 uur.
- Een stadsgesprek op 22 november 2021 met Ilvy Njiokiktjien, fotograaf, over o.a.
Co Housing. En Adrienne Norman en Flora Madu, fotografen over Generation Z:
what’s next? met het thema Oog voor de ander van 20.00 - 22.30 uur.
Informatie en aanmeldingen www.destadverbeeldt.nl/expositie-zilveren-camera-2021

www.wvzwollezuid.nl

U bent hiervoor van harte welkom op
de eerste maandag van de maand van
9.30 tot 11.30 uur in WijZlocatie De
Pol. De toegang is gratis.
Aanmelden stellen we op prijs via tel.
8515700 of email: steunnapartnerverlieszwolle@ziggo.nl

EXPOSITIE
EXPOSITIE

DE ZILVEREN CAMERA

DE ZILVEREN CAMERA
30 OKT T/M 28 NOV 2021
30 OKT T/M 28 NOV 2021

HARCULO,
ZWOLLE-ZUID
HARCULO, ZWOLLE-ZUID
©zilveren camera/Jiri Büller

©zilveren camera/Jiri Büller

WWW.DESTADVERBEELDT.NL
WWW.DESTADVERBEELDT.NL
Hervormd

OOTSMA

Hervormd Weeshuis
Weeshuis

OOTSMA

T E C H N O L O G I E S

T www.bootsma-technologies.com
E C H N O L O G I E S
www.bootsma-technologies.com

STRIP ALICIA ZWART




 




 
 








 



 
 
 






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

