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

Helemaal welkom – heel dichtbij – Zorg Punt Zuid

038 465 65 60  
Nervistraat 5

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

ZWOLLE

uw verhuizing  een frisse start

SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN-
DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • 
INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT-
PROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM-
FEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ 
KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN-
NINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • 
SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN-
DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • 
INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT-
PROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM-
FEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ 
KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN-
NINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN •  

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

 Fysiomobilae

www.fysiomobilae.nl

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

Psychosomatische fysiotherapie | Medische fitness | Dry Needling 
Geriatrie fysiotherapie | Oedeemfysiotherapie | Hydrotherapie

wenst u fijne feestdagen

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

De Kievitsbloem, Patriottenlaan 3
038 - 4216454

Fysiotherapie 

in de wijk

WWW.WVZWOLLEZUID.NLWijkenvereniging-Zwolle-Zuid@WijkkrantZZuid
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Wijkkrant
hanzeland, schellerbroek, schelle, schellerhoek, geren, schellerlanden, ittersum, gerenlanden, oldenelerlanden, gerenbroek, ittersumerlanden, ittersumerbroek, oldenelerbroek, windesheim

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

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

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

IJsseldijk  
versterken

Veldwachter in  
buitengebied

Ondergrondse  
fietsenstalling

6

Liefde aan de IJssel 

1712
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WIJ ZOEKEN   
Dit is de laatste Wijkkrant van het jaar. In 2022 hopen wij als redactie weer 9 mooi gevulde edities 
te maken. Heb je nieuws voor de krant, een bijzondere hobby, een project waar je mee bezig bent? 
Laat het ons weten via redactie@wvzwollezuid.nl
We wensen je een mooie decembermaand en juist ook in deze tijd gezondheid.

redactie@wvzwollezuid.nl



WIJKKRANTWIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid | Wijkenvereniging Zwolle-ZuidPAGINA 2 - DECEMBER PAGINA 2 - DECEMBER 20212021 www.wvzwollezuid.nlwww.wvzwollezuid.nl

VISUEEL:  Wim Houdé
  Alicia Zwart
FOTOGRAFEN: Henk Valkenier 
  Rini Kamp
CORRECTOREN:  Jolanda Borg
  Ineke van Putten
HOOFDREDACTIE: Léan Jonkman 
  06 - 5242 8878
E-MAIL: ljonkman@wvzwollezuid.nl
ADVERTENTIES/ACQUISITIE:
	  advertenties@wvzwollezuid.nl
  Ilona Bredewold,  
  06 - 4987 6789
  Harry Pap,  
  06 - 2297 2053
ONTWERP/DRUK: BuroDaan | www.burodaan.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
  Hilde Ravenhorst

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 10 januari

Bezorging (week 5): woensdag 3 februari  
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.

Liefde aan de IJssel
Het is al ruim 50 jaar geleden dat Wim 
Riezebos en Mieny Sluiter elkaar het  
ja-woord gaven. Tijdens al die jaren  
samen, liep de IJssel als een rode draad 
door hun leven. Of beter gezegd: "Als 
een blauwe draad". 
 
Mieny werd geboren en groeide op in een 
boerderij in de uiterwaarden van de IJssel 
aan de Schellerdijk. Haar ouders woonden 
en werkten op de boerderij, net als opa en 
oma, en een oudoom en zijn vrouw,  
kinderen en kleinkinderen. "Een soort 
leefgemeenschap", zo vat Mieny dat nu  
samen. 

REURING OP DE BOERDERIJ
Mieny was nog jong, toen Wim Riezebos 
over de vloer kwam. Hij kwam toen niet 
voor haar, maar voor haar broer en de  
gezelligheid en reuring op de boerderij 
van de familie Sluiter. Op de boerderij was 
altijd wat te doen en Wim liet daar graag 
zijn handen wapperen. Beiden weten nog 
heel goed hoe ze genoten van het zwem-
men in de IJssel. 

Mieny: "Al werden we als kinderen door 
oma wel bang gemaakt voor de 'boesse- 
kerels'". Zelfs het kleine broertje van  
Mieny ging de rivier mee in: "Met een  
opgepompte fietsband om zijn middel 
hield hij zijn hoofd boven water." De boer-
derij moest ruimte maken voor de rivier, 
maar de gouden jaren van hun jeugd aan 
de IJssel vergeten ze niet meer. 

VADER SLUITER IN DE ROEIBOOT
Wim kwam nog vaker bij zijn vriend over 

de vloer, toen zijn oog op Mieny viel. "Wat 
een leuke zus heeft mijn vriend", viel hem 
toen op. Uit hun verkeringstijd weten ze 
zich nog goed te herinneren dat het water 
van de IJssel een keer zo was gestegen, dat 
de boerderij niet meer over land bereikt 
kon worden. Wim, die in Schelle woonde, 
bracht Mieny na het eten thuis. Vader 
Sluiter moest daar met zijn roeiboot aan te 
pas komen. Mieny: "Wim en ik lagen  
achter de dijk in het stikdonker op mijn 
vader te wachten. Die moest op gevoel de 
oversteek maken. Aan het klotsen van de 
roeispanen hoorden we dat hij eraan 
kwam." 

Na 17 jaar huwelijk kregen Wim en Mieny 
weer de kans om bij de IJssel te gaan  
wonen: "Aan de Jan van Arkelweg kregen 
wij een geweldige plek met ruimte en vrij-
heid, ideaal voor ons en voor de kinderen. 
Jan en alleman kwam er over de vloer." 
Over het feit dat er zes jaar verbouwd 
moest worden, halen ze slechts de  
schouders op.

WONEND IN LIEDERHOLTHUIS
Tien jaar geleden besloten ze wat kleiner 
te gaan wonen. Dat moest wel aan de IJssel 
zijn en zo streken ze neer in het wonder-
schone Herxen met de IJssel bijna voor de 
deur, terwijl ze uit de achtertuin de toren 
van Lierderholthuis kunnen zien. "We ho-
pen nog heel lang samen van de IJssel, de 
rust en de ruimte te kunnen genieten", zo 
besluiten Wim en Mieny het gesprek. 

	TEKST	EN	FOTO	 			INA	HUISMAN

FOTO'S	 	PIET	VAN	DER	KRIEKE	

Het voordeel van de wintertijd is dat je niet heel vroeg hoeft op te staan om de zonsopkomst te kunnen zien. Kijk naar het weerbericht voor de volgende dag. Als het een 
heldere nacht is geweest en de ochtend start met lichte bewolking dan heb je de meeste kans op een prachtige zonsopkomst. Zet een keer je wekker en fiets naar de IJssel tot 
aan de spoorbrug naar Hattem. Als je geluk hebt, dan is deze start van de dag zeker de moeite waard. 

Wintertijd
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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!

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!

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!

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

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

Lunchen  
Vergaderen  

Feesten & Partijen  

Thuiskomen bij jezelf 
In een wereld waar alles schreeuwt om  

aandacht is het lastig luisteren naar je  

eigen innerlijke stem. 

06-30936601                            |                    hallo@klementine.nl                         |                          www.klementine.nl 

Leer weer afstemmen op wat jij 
wilt en ervaar meer lucht en 

blijheid in je leven.  

Wo r k s h o p s  e n  c o a c h i n g   vo o r  v r o u w e n  o p  w e g  n a a r  z i c h z e l f  

Kijk op  

www.klementine.nl  

voor info & data. 

KAPSALON SILVIA
GEVESTIGD IN ZORGCENTRUM 

DE KIEVITSBLOEM, 
OOK VOOR BEWONERS 

VAN DE WIJK

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

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

Speciale aanbieding 
voor de maand december: 

permanent van € 85,- 
voor € 78,95
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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

Tien jaar geleden was Gré Kuntkes  
(81 jaar) de oprichter van het VOKZZ 
(Vrouwen Overdag Koor Zwolle Zuid). 
Nu coördineert en regelt ze nog steeds 
veel zaken voor de dames. In haar gezelli-
ge woning, vlakbij Wijkcentrum De Pol 
waar het koor repeteert, vertelt ze graag 
iets meer over dit vrijwilligerswerk.

OVERDAG ZINGEN
Toentertijd zat Gré op Pilates. Na de les was 
het tijd voor een gezellig koffieuurtje.  
Allerlei onderwerpen passeerden de revue. 
Regelmatig werd er door iemand verzucht: 
"Ik zou zo graag weer zingen op een koor." 
De één had ervaring op een operettekoor,  
de ander zong in een oratoriumkoor en een 
derde op een gemengd koor. Je zou denken: 
genoeg koren om bij aan te sluiten, maar  
de dames die graag wilden zingen waren  
het roerend eens: "Niet 's avonds nog de 
deur uit."

NIEUW VROUWENKOOR 
Gré is dan het type dat denkt: "Ik wacht niet 
af, maar kijk wat mogelijk is." En zo lukte 
het haar om een nieuw koor op te richten, 
dat precies voldeed aan de wensen van de 
muzikale dames van Pilates. Ze zegt: "Daar 

komt méér bij kijken dan je denkt." Veel 
overleggen en beslissingen nemen. Met  
de vraag of het een gemengd koor of een 
vrouwenkoor zou worden waren ze snel 
klaar: "Er kwamen maar twee mannen af op 
de open repetitie." Dankzij haar vrijwilli-
gerswerk bij de Kievitsbloem, had Gré zo 
haar relaties met WIJZ. Die hadden wel 
oren naar het plan voor een nieuw  
vrouwenkoor. De zakelijke kant van het 
koor kon Gré daarmee rustig overlaten aan 
WIJZ en wijkcentrum De Pol was beschik-
baar voor het repeteren. Dankzij Gré's  
netwerk in de wereld van de koren, -ze  
zat 25 jaar op een koor- werd er een dirigent 
gevonden, die de begeleiding op de piano 
ook nog op zich nemen kon. 
Thuis heeft Gré heeft kratten vol muziek. 
Kerstliederen, Nederlandse, Duitse en  
Engelstalige liederen. Zo veelzijdig is het  
repertoire. Ze zingen onder andere pop  
classics en licht klassiek. De taak om muziek 
voor het koor te selecteren heeft Gré geluk-
kig kunnen overdragen aan de muziek- 
commissie. Verder zijn er nog twee dames 
voor de pot van lief en leed. Voor de overige  
zaken is ze nog grotendeels de spin in het 
web, al moet ze misschien wat taken  
afstoten: "Ik word straks 82 jaar." 

ERUIT HALEN WAT ERIN ZIT
Ondanks de hobbels van corona loopt het 
koor nog als een trein en is er aanwas van 
jongere leden. Elke donderdagmorgen van 
10-12 uur komen de twintig dames bij  
elkaar in De Pol, waar ze heerlijk zingen. 
Gré: "Hetty, onze nieuwe dirigente sinds 
twee jaar, speelt geen piano, dus we zingen  
a capella. Dat heeft in elk geval het voordeel 
dat we goed kunnen horen waar nog wat  
bij te schaven valt." Hetty neemt altijd ruim 
de tijd om in te zingen met de dames. Dat  
is goed voor de stem, de ademhaling en  
het hele lichaam. Gré heeft veel waardering 

voor de dirigente: "Ze haalt eruit wat erin 
zit, komt met leuke ideeën voor ons  
repertoire en is een vrolijke noot in ons  
gezelschap". 

Heb je zin om een keer mee te zingen?  
Je kan vrijblijvend een keer komen kijken.  

Kijk voor meer informatie op 
vokzz.wordpress.com

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	767:	Gré	Kuntkes,	oprichter	van	het	muzikale	
VOKZZ.

Onze dirigent is de vrolijke noot van het 
Vrouwen Overdag Koor  

	 TEKST	 			INA	HUISMAN	
	FOTO'S	 			HENK	VALKENIER
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De IJsseldijk is afgekeurd en voldoet 
niet meer aan de huidige normen voor 
waterveiligheid. Zwolle-Zuid komt bij 
een eventuele overstroming of dijk-
doorbraak 1 tot 3 meter onder water te 
staan. Om dit risico te voorkomen zal 
de IJsseldijk van Zwolle tot en met  
Olst versterkt moeten worden. Het  
waterschap Drents Overijsselse Delta 
en aannemer Boskalis Nederland zijn 
druk bezig met de voorbereiding van 
deze dijkversterking, ook wel de  
Planuitwerkingsfase genoemd. Onder 
de naam IJsselwerken werken beide 
partijen samen aan dit omvangrijke 

project dat zeker tot en met 2026 zal  
duren.

De wijkkrant had een interview met Twan 
Smitskamp, omgevingsmanager van IJssel- 
werken. Hij is voor het dijkdeel Spoolde 
vanaf de Spooldersluis tot aan de voorma-
lige steenfabriek in Windesheim verant-
woordelijk voor het overleg met de aanlig-
gende bewoners en grondeigenaren. 

Inmiddels ligt er in hoofdlijnen een plan 
hoe de dijk op verschillende plaatsen moet 
worden versterkt. Dit wordt het ‘Voor- 
keursalternatief ’ genoemd. Samen met de 

rentmeester-taxateur gaat Twan Smits-
kamp bij de direct betrokken bewoners en 
grondeigenaren op bezoek. Naast kennis-
making wordt er tijdens deze gesprekken 
gesproken over de eigendomssituatie, de 
gevolgen voor de ruimte en eventuele 
wensen van de betrokkenen. 

WATERVEILIGHEID WAARBORGEN
Sommige bewoners/grondeigenaren wil-
len graag een boom, heg, schuurtje  
behouden en IJsselwerken probeert deze 
wensen zo goed mogelijke af te wegen en 
mee te nemen in het ontwerp. Ook moe-
ten er afspraken worden gemaakt over de 

grond. De dijkversterking is in eerste  
instantie bedoeld om de waterveiligheid te 
waarborgen, maar er wordt terdege reken-
ing gehouden met de natuur, ecologie, 
landschap en belangen van de aanliggende 
bewoners en grondeigenaren.

In de meeste gevallen wordt de dijk  
binnendijks (landzijde) versterkt om de 
effecten op de natuur in de uiterwaarden 
en de rivier zo klein mogelijk te houden. 
Voor het hele traject geldt dat er geen  
huizen hoeven te worden gesloopt. In veel 
gevallen wordt de dijk breder en op  
sommige plekken moet die ook worden 
verhoogd. Ook zal er aan de voet van de 
dijk aan landzijde een verticale onzicht- 
bare damwand of geotextiel (een soort 
van dik worteldoek) worden aangebracht 
om te voorkomen dat er zand uit de dijk 
kan spoelen. 

VERGUNNINGENTRAJECT
Op dit moment lopen de gesprekken met 
bewoners en grondeigenaren in het  
gebied tussen Windesheim en Oldeneel. 
In het voorjaar 2022 worden de gesprek-
ken vanaf Oldeneel in Schelle en Spoolde 
gevoerd. Twan: “Dijkversterking is een 
technisch verhaal, maar in gesprekken 
met bewoners komen er ook emoties naar 
boven en dat maakt mijn werk divers en 
boeiend.” Na de gesprekken kan de  
dijkversterking tot op detailniveau voor 
elk dijkdeel worden geconcretiseerd.  
Hierna start het vergunningentraject. 
Twan: “Er gaat dan een heel pak papier 
met tekeningen, rapporten en studies 
naar de betrokken gemeente en de  
provincie.” Pas als alle vergunningen  
binnen zijn kan de schop de grond in; 
naar verwachting eind 2023. Voor meer 
informatie: www.ijsselwerken.nl

Bomen kleuren een stad. Het jonge 
groen in de lente, het volle schaduw- 
rijke bladerdek in de zomer, de fonke-
lende herfstkleuren en de kale takken 
in de winter. Er is bijna geen straat waar 
geen bomen staan. Maar welke bomen 
omringen ons eigenlijk? Diethard  
Jansen onderhoudt een app waarmee je 
bijna alle bomen in Zwolle kunt terug-
vinden. Ben je ergens en vraag je je af 
wat voor soort boom je ziet? De app 
biedt uitkomst. 

‘Van huis uit ben ik GIS-adviseur en werk 
ik voor een groot ICT-bedrijf. GIS staat 
voor Geografisch Informatie Systeem. 
Met een GIS leg je voorwerpen en object-
en vast in een digitale wereld waarmee je 
o.a. digitale kaarten kunt maken. Dat kun-
nen leidingen of kabels zijn van nutsbe- 
drijven. Die digitale kaart met kabels en 
leidingen worden dan door aannemers 
gebruikt bij werkzaamheden. Ook in mijn 
vrije tijd ben ik bezig met GIS. Het ont- 
sluiten van informatie van geregistreerde 
bomen van Zwolle op mijn mobiele  
telefoon m.b.v. Input is mijn laatste  
project. De gerealiseerde Bomen Zwolle 
app lijkt op GoogleMaps, maar dan met de 
bomen van Zwolle.’

DETAILS BIJ ELKE BOOM
Bij elke boom heeft Diethard Jansen de 
Nederlandse en de Latijnse naam vermeld, 

de diameter en hoe hoog hij kan worden. 
In veel gevallen staat een afbeelding van 
het blad en ook staat het totale aantal 
bomen van dat soort die in Zwolle staan 
erbij. Door verschillende kleuren te  
gebruiken is ook te zien hoe zeldzaam 
sommige bomen zijn. Zo kun je zien dat 
de zomereik meer dan 18000 keer  
voorkomt, maar de donzige eik slechts  
1 keer is geregistreerd in zijn bomen app.

EIKENPROCESSIERUPS 
‘Ik heb een opleiding genoten aan de 
HBCS, de Hogere Bosbouw en Cultuur- 
technische School te Velp. Ik koos voor 
Cultuurtechniek maar leerde ook boom-
soorten herkennen. In de zomer van 2019 
hadden we veel last van de eikenpro- 
cessierups. Ik besloot een app voor mijn 
mobiele telefoon te maken. Hiermee kan 
je zelf registreren waar nesten van de 
eikenprocessierups voorkomen in eiken 
op basis van het bomenbestand van de  
gemeente Zwolle. Dat bomenbestand 
wordt o.a. gebruikt door Groenbeheer en 
wordt regelmatig bijgewerkt. Ik heb in  
de voorzomer van 2020 een aantal  
locaties waar veel nesten van de eiken- 
processierups voorkomen, in kaart ge-
bracht en doorgegeven aan de gemeente. 
Die zijn toen ook aangepakt. Daarna 
besloot ik een informatieve kaart voor op 
de telefoon te maken met alle geregi- 
streerde bomen van Zwolle.’

Voor de smartphone (Apple & Android)  
is er vanuit de App Store een gratis  
app beschikbaar: Input. Op zijn blog 
https://bomenzwolle.blogspot.com is veel 
informatie te vinden. Na het scannen  
van de toegevoegde QR-code ga je direct 
naar de installatiehandleiding. Daarnaast 
staat er ook een gebruikershandleiding  
en een verhaal hoe de “Bomen Zwolle” 
app tot stand is gekomen en informatie 
over de verdere ontwikkeling van de  
app.

APP ONDERHOUDEN
‘Ik ben van plan om de app verder te on-
derhouden en deze bijvoorbeeld bij te 
werken met de meest recente bomen data-
base die wordt bijgehouden door de ge-
meente Zwolle. Bomen die dit jaar zijn 
aangeplant staan er op dit moment nog 
niet in.’

Zijn advies luidt: 
‘Probeer de app 
zelf te installeren 
en kijk eens welke 
bomen er zoal 
rond je huis voor-
komen. Het zal 
je verbazen hoe- 

veel verschillende soorten bomen er in 
Zwolle groeien!’

De IJsseldijk moet worden versterkt 

Op pad met de bomen van Zwolle in je broekzak 

	TEKST	 	HENNIE	VRIELINK
	 FOTO		 		WATERSCHAP	DRENTS	

OVERIJSSELSE	DELTA

TEKST	 		ARIE	DONDERS
		FOTO	 			HENK	VALKENIER
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CATERING 
VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

FEESTDAGEN MENU 
• bekijk onze website •

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

Volledig weer geopendVolledig weer geopend!!
7 dagen per week7 dagen per week

Check
ons ook op

eethuiszuid.nl

ook ruime keuze van vegatarische
en glutenvrije snacks

Sellekamp 10 ~ 8014 DR  Zwolle

038 - 465 21 50

EEeenn  ssmmaaaakkvvooll  bbeegg
rriipp
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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.

Toen ik in 1999 in Zuid kwam samenwo-
nen, was zo ongeveer mijn eerste actie 
om me over te laten schrijven naar de 
Adventskerk, op een steenworp afstand. 
Uit een morele verplichting naar mijn 
ouders, maar ook als een behoefte aan 
geborgenheid in een wereldse wijk. In 
mijn jonge jaren was de kerk immers het 
sociale dorpse bindmiddel. Je hoorde er-
bij.

Maar buiten een enkele Paas- en Kerst-
viering, optreden en uitvaartdienst heb 
ik de kerkruimte in wijkcentrum SIO 
amper van binnen gezien. Wel was ik ac-

tief als vrijwilliger voor de website, 
praatte mee met de 30+-gespreksgroep 
en ging nog op pad met een Kloosterreis. 
En nog steeds lees ik globaal het perio-
dieke Kerknieuws, om verbonden te blij-
ven.

Ook ben ik trouw met de betaling van 
mijn ‘vaste vrijwillige bijdrage’, zo’n 
mooie galmende term uit de kerkorgani-
satie. En verzaak ik niet met het Verjaar-
dagsfonds dat jaarlijks een beroep op ie-
ders naastenliefde doet. Ofwel, je haalt 
het kind wel uit de kerk, maar de kerk 
niet uit de jongen. En eigenlijk is dat een 
prettig gevoel. Dat je er nog een beetje bij 
hoort.

En toch voel ik hartenpijn als ik lees over 
de fusieplannen met de Oosterkerk (aan 
de Turfmarkt). De drogreden dat ik 
straks misschien nooit meer naar die 

kerk ga, gezien de grotere afstand op een 
vroege zondagochtend. Dat je als verlo-
ren zoon achterblijft. Nu alsnog senti-
menteel op de voorste rij gaan zitten 
voelt niet goed; ik geloof meer in mooie 
herinneringen en er ook straks zijn voor 
elkaar.
 

Zuidkristalliseren

De hartenpijn van heilige huisjes 

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

U kunt ons ook vinden 
op Instagram, Facebook 

en Nextdoor

• Barts Soep voor al uw winterse soepen en stoofschotels, van 1 tot 50 liter.  
• Quiches, pie’s, hartige muffins. 

 • Appeltaarten, apfelstrudel pie’s bekijk de website voor meer. 
 • 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.

TE KOOP 
GEVRAAGD 

(VRIJSTAANDE) WONING 
IN ZWOLLE ZUID

Bel of whatsapp: 
 06-14643751

‘optie tot woningruil met energie label A 
tussenwoning en onderhoudsvriendelijke 

tuin (ook in Zwolle-Zuid)’

Perceel minimaal 500m2 
Woning minimaal 70m2

Opknapper is geen 
probleem

o
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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, 

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

RIJWEL TWEEWIELERS
Fietsreparatie op locatie

Mobiele fietsreparatie

Tweedehands fietsen & nieuwe fietsen

Fietsonderdelen & accessoires

Rob van Rijn
Fietsenmaker

Piersonware 5
06 42927646

info@rijwel.nl
www.rijwel.nl

RIJWEL TWEEWIELERS

Rob van Rijn
Fietsenmaker

Piersonware 5
06 42927646

info@rijwel.nl
www.rijwel.nl

Fietsreparatie op locatie

Mobiele fietsreparatie

Tweedehands fietsen
& nieuwe fietsen

Fietsonderdelen & accessoires
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Mijn naam is Wim Houdé (68), ik ben 
getrouwd en heb een zoon en een  
dochter. In 1978 verhuisde ik van Den 
Haag naar Zwolle, waar we de laatste  
40 jaar in Zwolle-Zuid wonen. Varen is 
mijn grote liefhebberij en modelbouw 
is mijn andere hobby. 
 
In het redactieteam van de Wijkkrant zit 
ik nu zo’n acht jaar als grafisch ontwer-
per. Het is een gezellige club mensen, die 
iedere keer weer de krant met veel en-
thousiasme in elkaar zetten. Vóór mijn 
pensioen was ik als ArtDirector werk-
zaam in de reclame.

Bij mijn entree werd er gezocht naar een 
nieuwe vormgeving van de Wijkkrant. 
Het moest allemaal wat overzichtelijker 
en moderner; best een leuke opdracht. 
Binnen een week kon ik een aantal  
concepten naar de andere redactieleden 
sturen, zodat ze er allemaal goed naar 
konden kijken.
 
Enige twijfel ontstond bij de keuze voor 
een 4- of 5-koloms stramien. Dit zijn het 
aantal tekstkolommen, waar een pagina 
van de krant mee wordt opgebouwd. Dan 
pas kunnen de afmetingen van de afbeel-
dingen worden bepaald. Er werd gekozen 
voor vier kolommen waardoor ook het 

formaat van de advertenties er beter uit-
komt. De adverteerders zijn natuurlijk 
uitermate belangrijk! 

Als de uiterste drukkersdatum gaat nade-
ren, dan wordt het druk in het team.  
Redacteuren moeten hun kopij inleveren 
met de bijhorende foto’s. Hierna mag 
Stella van een extern bureau de platte 
tekst, kopteksten en afbeeldingen in  
InDesign in elkaar gaan zetten. Dit is  
altijd een hele puzzel, maar Stella doet dit 
in een rap tempo. Hierna wordt de  
Wijkkrant nagekeken door de hoofd- 
redacteur, correctoren, acquisiteur en 
ook de grafisch ontwerper. 

Nakijken op vorm is altijd lastig. De 
vormgeving van een pagina kan nooit 
vastliggen. Er zijn immers veel manieren, 
die ook mogelijk en goed zijn. 

Eén keer per maand, meestal op de 
woensdagavond, vergaderen wij met het 
redactieteam. Ideeën voor de komende 
krant(en) worden dan besproken. Fiet- 
send door Zuid, of lopend met mijn  
‘Flatje’ (een Flatcoated Retriever) let ik 
altijd goed op of er ergens een verhaal in 
zit. Want al schrijf ik niet, een leuk idee 
kan ik altijd doorgeven.

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. 

Grafisch Ontwerper

TEKST	EN	FOTO	 		WIM	HOUDÉ

GEZICHT ACHTER DE	ADVERTEERDER
Rob van Rijn repareert de fietsen ter plekke 
‘Mijn achterband is lek.’ Een jonge vrouw 
kijkt vertwijfeld naar haar fiets. ‘Loopt 
die langzaam leeg? Misschien kan het  
dan nog geplakt worden, maar als hij snel 
leegloopt moet er misschien een nieuwe 
binnenband in. Ik zal kijken wat het beste 
is.’ Het is het begin van alweer een nieuwe 
klus. Een half opgegeten krentenbol ligt 
te wachten maar dat moet dan maar later.

DROOM 
Rob van Rijn is zijn hele leven al gegrepen 
door het fietsenvirus. ‘Mijn vader had in 
Den Haag, waar ik vandaan kom, een fiets- 
enstalling. Ik ben dus letterlijk van jongs 
af aan omringd geweest door de fietsen. 
Na het overlijden van mijn echtgenote 
in 2013 ben ik in 2018 voor een nieuwe 
liefde naar Zwolle gekomen. Een nieuwe 
leef-omgeving, nieuwe kansen en ik heb 
Rijwel Tweewielers in het leven geroepen.’

‘In doe alle fietsreparaties, niet alleen  
bij mijn woonhuis maar ook op locatie. 
Hiermee onderscheid ik mij van mijn 
meeste collega’s. Als ik tegen half negen op 
mijn vaste standplaats kom staan er soms 
al mensen op mij te wachten’, lacht hij. ‘Ze 
komen niet alleen uit de directe omgeving 
waar ik sta, ik heb ook klanten uit Westen-
holte en Stadshagen.’

Van Rijn staat op dinsdag op de markt bij 
het winkelcentrum in de Aa-landen, op 
woensdag in Berkum, op de parkeerplaats 
bij de winkels aan de Campherbeeklaan 
en op zaterdag op de weekmarkt in de  
binnenstad, op de Melkmarkt. 

‘Ik heb de meest voorkomende onder-
delen en accessoires bij me. Verlichting, 
fietsbellen, handvatten, noem maar op. 
Als de klant iets bijzonders wil zoals een 
extra fleurige fietstas of een nog heldere 
koplamp. En heb ik deze niet bij mij dan 
gaan we, al dan niet samen, opzoek en  
bestel ik het bij de groothandel. Mees-
tal kan de klant het een week later dan 

al ophalen. Reparaties worden ter plekke 
uitgevoerd, maar als dat niet kan neem ik 
de fiets mee. Als de klant dat wil breng ik 
die zonder voorrijkosten na reparatie ter-
ug naar zijn of haar huis. Normaal doe ik 
ook in tweedehands fietsen, maar door 
de grote vraag ben ik door mijn voorraad 
heen.’

Als hij niet op zijn vaste standplaatsen 
staat, werkt Rob van Rijn vanuit de werk-

plaats bij zijn huis aan de Piersonware  
in Zwolle-Zuid. Hij laat mij een fiets zien 
waar voorop een rolstoel kan worden  
vervoerd. ‘De spatborden staan te dicht 
op de banden waardoor die aanlopen. 
Ik probeer altijd vanuit oplossingen te 
werken. Dat maakt dit werk extra uit- 
dagend. Het gemakkelijkste zou zijn om 
nieuwe spatborden te monteren, maar 
ik haal deze eraf en monteer wat ex-
tra plaatjes tussen de bout en de moer. 

Dan komt het spatbord 
verder van de band af 
te staan en is het pro-
bleem opgelost. Goed- 
koper voor de klant 
want er zijn geen nieuwe  
onderdelen nodig, maar 
het is dus ook beter voor het milieu.’

RIJWEL TWEEWIELERS | PIERSONWARE 5 | T (06) 429 27 646 | INFO@RIJWEL.NL 

	TEKST	 	ARIE	DONDERS
		FOTO	 	HENK	VALKENIER

RIJWEL TWEEWIELERS

Rob van Rijn
Fietsenmaker

Piersonware 5
06 42927646

info@rijwel.nl
www.rijwel.nl

Fietsreparatie op locatie

Mobiele fietsreparatie

Tweedehands fietsen
& nieuwe fietsen

Fietsonderdelen & accessoires
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Zwolle-Zuid
Winkelcentrum Zwolle-Zuid

Patriottenlaan 2 • 8014 VW Zwolle (naast Scholten Fietsgoed.nl)
Tel.: (038) 465 85 59
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BOEK JE STOEL VIA AMIKAPPERS.NL/ZWOLLE-ZUID OF AMIKAPPERS.NL/ZWOLLE-AALANDEN

Buurtkamer Gerenlanden wegens 
succes vaker open!
Senioren kunnen op maandag en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur binnenlopen in het  
wijkcentrum aan de Munterkamp 75 in Zwolle. “Met de Buurtkamer willen wij het sociaal  
isolement van ouderen in de buurt doorbreken”, vertelt Ian Mol, welzijnswerker bij WijZ Welzijn. 
"Na anderhalf jaar met coronamaatregelen is de behoefte aan onderlinge verbinding groot.  
De Buurtkamer is mede daardoor een groot succes en gaat daarom vaker open.”  
In een ongedwongen en informele sfeer komen bezoekers van de Buurtkamer in contact  
met elkaar. Voor drie euro kunnen deelnemers koffie of thee drinken en activiteiten doen zoals 
spelletjes spelen of de krant lezen. 

Ken je iemand die hier behoefte aan heeft? 
Vertel ze over de Buurtkamer! 
We zijn elke maandag- en woensdagochtend van 10.00 - 12.00 uur 
in wijkcentrum Gerenlanden, Munterkamp 75.

Start quiltclub in Gerenlanden
Vanaf 1 december start quiltclub “the quilting bee” in locatie Gerenlanden. 
Elke eerste dinsdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur komt deze groep bij elkaar. 
Mocht u deel willen nemen hieraan dan kunt u zich opgeven bij de receptie van WijZ. 
Kosten: 30 euro per jaar. 
Locatie: wijkcentrum Gerenlanden, Munterkamp 75. 

Wijkcentrum
Gerenlanden

Munterkamp 75
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• 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.
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GRATISGRATIS
PARKERENPARKEREN

DE PLEK VOOR 
JOUW FEESTJE!

- perfect voor grote groepen

- uitgebreide keuze eten,  

drinken en ijs

- parkeren voor de deur

- in overleg is alles mogelijk

- wij ruimen de rommel op

delifrancekwalitariazwolle

Van der Capellenstraat 145b
T (038) 7370142

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

Tot en met 31 december is er weer een pop-up kring-
loopwinkel in het winkelcentrum van Zwolle-Zuid. De 
locatie is de voormalige Miss Etamwinkel, die nog steeds 
leeg staat. Met name in de periode voor de feestdagen 
komt zo'n leegstaand pand de gezelligheid en bedrijvig-
heid in het winkelcentrum niet ten goede. Net als vorig 
jaar werd Jan Groen door de eigenaar van het pand  
gevraagd om mee te denken over een mooie oplossing. 
Jan had direct een goed idee en stelde de Kringloop voor 
Red een Kind voor. En zo is het leegstaand pand nu  
ingericht met leuke spullen, die nog prima een tweede 
ronde mee kunnen. 

De kringloopwinkel van Red een Kind is al bijna vier jaar 
gevestigd aan de George Stephensonstraat. Vier dagen 

per week worden daar spulletjes gebracht én gekocht.  
Op de vraag of er voldoende spullen zijn om nóg een 
winkel te runnen is het antwoord: "Er worden altijd ruim 
voldoende goederen binnengebracht. Kerstspullen slaan 
we op, zodat we voor de pop-up ook voldoende aanbod 
hebben".

Gelukkig zijn er genoeg vrijwilligers om de beide winkels 
te bemensen. Na de grote vakantie is er flink geïnvesteerd 
in het aantrekken van nieuwe krachten. Genoeg  
medewerkers dus om ervoor te zorgen dat het in beide 
panden gezellig winkelen is. Kerstbomen en kringloop-
spullen verkopen is hun doel, maar de gezelligheid van 
klanten die even aan komen lopen wordt ook erg gewaar-
deerd. Vorig jaar bleken de klanten zeer verrast door de 
kwalitatief goede spullen en de zachte prijzen in de pop-
up winkel. Een extra stimulans voor de medewerkers van 
de kringloop om er weer wat leuks van te maken.

De opbrengst van de verkochte spullen is voor Red een 
Kind, de organisatie die toekomst geeft aan kinderen in 
armoede, hun familie en hun hele omgeving. 
www.redeenkind.nl

Pop-up kringloopwinkel met  
kerstbomen voor Red een Kind

TEKST	 		INA	HUISMAN
		FOTO	 		KRINGLOOP	RED	EEN	KIND	ZWOLLE	



WIJKKRANTWIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid | Wijkenvereniging Zwolle-ZuidPAGINA 12 - DECEMBER PAGINA 12 - DECEMBER 20212021 www.wvzwollezuid.nlwww.wvzwollezuid.nl

VELDWACHTER POMPERT 
Een markante persoon in onze omgeving 
is ongetwijfeld veldwachter Gerrit 
Pompert. Van 1897 tot 1924 is hij  
werkzaam in het grote buitengebied 
Windesheim, Harculo, Zuthem, Oldeneel 
en Ittersum. Een koddebeier in die dagen 
ziet eruit als Bromsnor: een man met 
imposante snor, een tuniek met 2 rijen 
messing knopen, een pet, een gummi- 
knuppel en een riem om het middel waar 
een zwaard aanhangt. Het beroep staat 
laag in aanzien, is slecht betaald en op 
allerlei manieren probeert een veldwach-
ter wat geld bij te verdienen door het 
wegbrengen van brieven en pakjes. 

“WERKZAKEN”
In een mooi handschrift houdt Pompert 
zijn werkboekje bij. Een groot deel van  
de dag is hij onderweg op zijn fiets of te 
voet. ´s Nachts gaat hij de tapperijen langs 
om te zien of men zich houdt aan de  
wet en indien nodig laat hij de gummi- 
knuppel spreken. Zijn werk is gevarieerd. 
Zo loopt hij mee met het schouwen van  
de watergangen, telt paarden en koeien 
voor de belasting en bij een uitbraak  
van besmettelijke ziekten plaatst hij bord-
jes op de erven. Ook houdt hij in de gaten 
dat er geen kinderarbeid wordt  
verricht, verbaliseert hij mensen die dron-
ken zijn, arresteert hij stropers, illegale 
slachters en doet hij woonwagens uit- 
geleide naar de rand van de gemeente. 
Met de verkeersveiligheid heeft hij niet 
veel van doen, in 1901 waren er maar  
6 auto’s in Zwollerkerspel. Hij werkt  
6 dagen in de week, is minstens 8 uur per 
dag op pad in zijn buurtschappen of in  

het gemeentehuis van Zwollerkerspel dat 
in Zwolle staat. 

Zijn leidinggevende is de burgemeester. 
Begin 1904 ontvangt de Commissaris  
van de Koningin een anonieme brief met 
de melding dat Pompert onbetaalde  
werkzaamheden verricht voor de burge-
meester op diens landgoed in Windesheim 
waarbij Pompert bij één van die  
karweitjes het zicht uit zijn linkeroog 
heeft verloren. Het briefje verdwijnt in  
de prullenbak en daarmee is de zaak  
afgedaan. 

HELD 
In 1905 is de Duitse inbreker Hermann 
Schmidt in Zwolle betrapt en aangehou-
den maar hij weet te ontsnappen. Agenten 
uit de verre omgeving staan op scherp. 
Werkbaas Blom uit Windesheim wordt 
bij het wegbrengen van koeien aan- 
gesproken door een Duitser. Blom ver-
trouwt het niet en waarschuwt Pompert 
die op goed geluk richting Wijhe gaat. 
Het verslag in de Provinciale Zwolsche 
Courant gaat verder: “Even daarna komt 
Pompert den arbeider Grotenhuis tegen en 
vraagt hem te helpen. „Dat doe 'k", was 
het kloeke antwoord. Langs een omweg 
trachtten ze daarop den man tegemoet te 
loopen; dit gelukte hun. Gelukkig was de 
veldwachter P. in burgerkleeding. Ze 
spraken af hem tusschen hun beiden door 
te laten gaan. „Jou moet ik hebben",  
donderde P. hem toe, en greep hem, even-
als Grotenhuis, bij een arm, waarop de 
Duitscher van schrik neerviel. Fluks  
werden hem de boeien aangedaan, hij 
werd gefouilleerd en twee geladen revol-

vers op hem gevonden. Hij werd daarna 
naar Windesheim gebracht en van daar 
half tien per trein naar Zwolle.” Pompert 
wordt geprezen om zijn doortastendheid 
en moed en beloond met 50 gulden.

In 1954 overlijdt deze bijzondere Windes-
heimer, 86 jaar oud. 

Sinds enige tijd zien fietsers bij het bin-
nenrijden van de fietstunnels naar 
Gerenlanden boven hun hoofd teksten 
staan als: “This is Gerenlanden”, 
“Gerenlanden are you ready” en 
“Gerenlanden let me hear you”. Wat 
zijn dit voor teksten en wie heeft de 
letters op de tunnels geplakt? De 
nieuwsgierige wijkkrant ging op onder-
zoek uit. 

WIJKPROJECT VLIEG NAAR ZUID 
Fietsend vanaf de Zwarteweg en 
Vrouwenlaan afdalend naar de fietstunnel 
uit het jaar 1989 onder de Ittersumallee en 
spoorbaan door, worden fietsers verwel-
komd met “Vlieg naar Zuid”. Zo wordt al 
snel duidelijk dat de tunnelteksten iets te 
maken hebben met het kunstproject ‘Vlieg 
naar Zuid’. Vanaf eind augustus tot eind 
oktober zijn zeven kunstenaars en wijk- 

bewoners op initiatief van Rudy Simon 
actief geweest in Zwolle-Zuid. Er is in de 
Stadkamer een wijkmaquette gemaakt, 
een pop-up-pop, borduurwerken, minia-
tuurfotografie, knipgedichten, schilder-
werken en zelfs een kleine circustent met 
het rattenorkest. Kunst in de wijk. 

Het is de bedoeling van de kunstenaars 
wijkbewoners op een andere manier naar 
hun wijk te laten kijken en hen te verras-
sen met kunst in de openbare ruimte: 
“Door kunst als poort te zien wordt het 
mogelijk in een andere wereld te stap-
pen.” De fietstunnelteksten zijn daar een 
letterlijk voorbeeld van. Kunst wekt 
nieuwsgierigheid op en mensen praten er 
met elkaar over. De meningen zijn vaak 
verdeeld en de gesprekken gaan dikwijls 
alle kanten op.

LELIJKSTE PLEKKEN 
Zwolle-Zuid kent veel mooie plekken, 
maar beeldend kunstenaar Rudy Simon is 
er niet voor teruggeschrokken ook de 
lelijkste plekken van de wijk in beeld te 
brengen. Kunst laat niet alleen schoon-
heid zien, maar maakt ook verval zicht-
baar. Hij heeft een confronterende video 
gemaakt van de jaren ‘70 architectuur van 
het winkelcentrum en omgeving aan de 
Sellekamp in Gerenlanden. In de open- 
bare ruimte zijn de eerste tekenen van 
verloedering pijnlijk zichtbaar en veel 
inwoners en plaatselijke ondernemers 
wachten al enkele jaren op een flinke 
opknapbeurt van deze schandvlek in hun 
mooie en groene wijk. “Gerenlanden let 
me hear you”.

Op de fietstunnel van Gerenbroek naar 

Ittersumerlanden onder de Nieuwe 
Deventerweg door is te lezen: “Itter-
summerlanden clap your hands” en als je 
terugfietst: “Ittersumerlanden make  
some noys”. Het is Rudy Simon in deze 
wijk opgevallen dat er achter wijkcen-
trum De Pol op de carports overal bordjes 
met ‘verboden toegang voor onbevoeg-
den’ zijn aangebracht. De carports zijn 
voor particulier gebruik en de bewoners 
willen niet dat hun carports door mede- 
wijkbewoners worden gebruikt als open-
bare parkeerplaatsen.
 
GLIMLACH CREËREN
Kunst maakt contrasten zichtbaar, want 
deze straat heet Broederschap. De meeste 
autoparkeerders was de spanning tussen 
het publieke en private domein nog niet 
opgevallen. Kunstenaar Simon wil met  
de teksten op de fietstunnels “een kleine 
glimlach op iemands gezicht zien te  
krijgen” en mensen aanmoedigen met 
elkaar na de denken over hun leefom- 
geving. Humor met een serieuze onder-
toon. Het project ‘Vlieg naar Zuid’ moet  
volgens de kunstenaars een vervolg  
krijgen. “De landing van het project heeft 
tijd nodig. In twee maanden is veel 
gebeurd en in gang gezet. Een volgende 
stap is noodzakelijk om het project  
niet als een nachtkaars op te laten  
branden.” 

NIEUWSCHIERIG? 
Kijk voor meer informatie en de kunste- 
naars die hieraan meewerkten op www.
vliegnaarzuid.nl

Veldwachter Pompert 

Verwarrende Engelstalige fietstunnelteksten

TEKST	EN	FOTO	 	HENNIE	VRIELINK	

TEKST	EN	FOTO	 		RENÉ	VAN	DER	
HAVE

Foto uit 1922. Opgenomen in beeldbank van het HCO Zwolle. 
Middelste persoon is veldwachter Gerrit Pompert  
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COLUMN Hoe oliebollen zorgen voor verbinding en  
gezelligheid in Zwolle-Zuid
We zijn alweer aangekomen in de  
laatste maand van het jaar. Sinterklaas 
is terug naar Spanje. Het versieren 
van de kerstboom kan beginnen. 
Tijdens deze donkere dagen voor 
kerst hebben we vaak extra behoef-
te aan gezelligheid en licht. En van-
wege al die coronaperikelen zijn we  
misschien ook wel meer op zoek naar 
nostalgie en tradities. 

Het eten van oliebollen is voor mij een 
eindejaarstraditie. Vroeger stonden mijn 
oma en moeder op oudejaarsdag in de 
keuken oliebollen te bakken met oma’s 
heerlijke oliebollenrecept. Ik vond het 
altijd heel erg gezellig om mee te gaan. 
De sfeer, de geur en uiteindelijk het  
proeven van de oliebollen samen met 
familie en vrienden. Het tafereel staat in 
mijn geheugen gegrift.

Dus toen ik op een druilerige maandag-
middag in november langs een oliebol-
lenkraam kwam, bracht de geur van vers-
gebakken oliebollen me terug naar oma’s 
keuken. Net als een vrouw naast mij laat 
ik mij verleiden om deze winterse snacks 
te kopen. “Afgelopen zaterdag heb ik hier 
ook oliebollen en appelbeignets gehaald 
en ik vond ze zo lekker. Nu loop ik er 
weer langs en ik kan ze niet weerstaan”, 
zegt ze tegen mij. 

Vanwege de coronacrisis mochten de 
oliebollenkramen dit jaar in oktober al 
open, bijna een maand eerder dan  
normaal. Zo ook de oliebollenkraam van 
Jeroen, tegenover de Lidl. Hij geniet 
ervan om in het winkelcentrum van 
Zwolle-Zuid te staan. Sinds 1994  
verkoopt hij hier aan het eind van het jaar 
oliebollen, de rest van het jaar staat hij op 
kermissen. Als twaalfjarige jongen is hij 
er al mee begonnen. “Vroeger stonden we 
met de oliebollenkraam op het pleintje 
tegenover de kerk bij de spoorwegover-
gang”, vertelt hij enthousiast. “Het  
winkelcentrum zoals het er nu uitziet, was 
er toen nog niet.” 

Sommige mensen vinden december de 
leukste maand van het jaar. Andere  

mensen totaal niet. Jeroen vindt het in 
ieder geval wel de gezelligste tijd van het 
jaar. “Hier in Zuid is het ‘ons kent ons’. 
Het sfeertje is altijd leuk, de mensen zijn 
gezellig. Ik ken iedereen. Wij zijn zowat 
een onderdeel van de wijk geworden. We 
hebben veel vaste klanten. Ik herken ze 
van vorig jaar! Sommige mensen komen 
elke dag oliebollen halen, die zijn eraan 
verslaafd.” 

Ik kan me voorstellen dat je de mensen uit 
de wijk leert kennen als je hier drie maan-
den lang dagelijks staat. Iedereen maakt 
een praatje met de oliebollenverkoper en 
geniet van zijn oliebollen. En als je denkt 
dat het saai is in winkelcentrum Zwolle-
Zuid, dan moet je op de laatste twee 
dagen van december komen. “Dan is het 
hier één groot feest”, volgens Jeroen. 
“Mensen staan in lange rijen te wachten 
op oliebollen, soms wel een uur lang!” 

Ik ben enthousiast geworden en weet wat 
ik op oudejaarsdag ga doen. Wat is jouw 
eindejaarstraditie?

Een ontspannen, gezellige en vooral 
gezonde decembermaand toegewenst! 

Fulltime kunstschilder heeft altijd zin in schilderen
"Schilderen is het mooiste dat er is." 
Deze zin is het refrein in het gesprek 
met André Scholten. Gedreven als hij 
is, heeft hij er veel voor over om zijn 
droom werkelijkheid te laten worden: 
fulltime kunstschilder zijn.

FOTOJOURNALISTIEK MET VLEUGJE 
KUNST
Toen hij na de middelbare school een ver-
volgstudie moest kiezen werd het de HTS, 
met een mooie en zekere carrière in de 
civiele techniek van de weg- en water-
bouw. Hij zegt: "Ik deed het werk met 

plezier, maar mijn creativiteit bleef borre-
len." Daar heeft Hedon al jaren plezier van. 
André is één van de vijftien vrijwilligers 
die concerten en artiesten fotografeert. 
Hij vindt het geweldig vrijwilligerswerk 
met muziek, artiesten, en enthousiaste con-
certgangers. Van concertfotografen wordt 
er gezegd dat ze aan fotojournalistiek doen 
met een vleugje kunst. André kan dat wel 
beamen: "Bij het maken en bewerken van 
de foto's zorg ik ervoor dat de sfeer op mijn 
foto's past bij de muziek. Rauwe foto's bij 
harde muziek en ruige artiesten; ingetogen 
foto's bij rustige, verstilde muziek." Eén 

van zijn foto's is door een band al eens 
gebruikt voor het cd-hoesje.

Zelf maakt André voor het schilderen soms 
gebruik van de foto's die hij maakt. In de 
zelf geconstrueerde serre in zijn doorzon-
woning in Zwolle-Zuid staat een schilderij 
van rapper Typhoon. Het schilderij is 
opgebouwd uit blokjes zwart en wit. Op 
dezelfde manier maakte hij een schilderij 
van Nelson Mandela. Niemand hoeft te 
vragen wie er op de schilderijen staan afge-
beeld, toch is er geen enkele associatie met 
een portretfoto. 

SCHILDERLES
André: "Ik neem schilderles bij verschil-
lende kunstenaars. Als ze mijn werk 
beoordelen, benoemen ze mijn vrije hand 
van schilderen." Zijn werk is dus heel 
divers, maar herkenbaar aan de losse toets. 
Karel Appel is één van zijn grote voorbeel-
den: "Ondanks de losse hand waarmee hij 
schildert kloppen de kleuren en de vor-
men. Ja, alles klopt en daar houd ik van". 
Het voordeel van de schilderlessen zijn de 
tips die hij krijgt als hij even vastzit. 
Daarnaast zit een kunstenaar geregeld met 
de vraag wanneer zijn kunstwerk 'af' is. 
Van zijn leermeesters hoorde hij: "Wanneer 
er niets meer is dat je stoort". 
 
André heeft veel geleerd in die cursussen, 
maar YouTube heeft hem ook veel 
gebracht. Filmpjes, interviews en technie-
ken, van alles is er op het internet te vin-
den: "Het voordeel van de moderne tijd". 
 
Vijf jaar geleden werd hij ZZP-er. Zo ver-
werft hij een basisinkomen in zijn oor-
spronkelijk vak en kan hij de overige 
dagen van de week schilderen: "In vakan-
ties ontdekte ik weer hoe fijn dat was en 
hoeveel ik daar van mezelf in kwijt kan." 
Sinds een jaar of drie verkoopt hij af en toe 
een werk. Een klant die André's 
'Bloemenberm' kocht zei: "Elke keer als ik 
de kamer binnenkom, word ik blij van dat 
schilderij." Met zo'n reactie kan André 
weer verder en hij hoopt dat nog veel men-
sen werk van hem huren of kopen en daar-
van genieten. Inmiddels is er al werk van 
hem te bewonderen in de Golftuin en in 
Grand Café Zuijdt. 

www.galeriescholten.nl

TEKST	 		INA	HUISMAN	
	FOTO	 		EIGEN	FOTO

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!

ZZUit moet voorstellingen 
cancelen
Tot nader orde zijn de voorstellingen van ZZUit afgelast. 
De lezing van Annegreet van Bergen op 10 december kan 
dus niet doorgaan. 

De reden is dat het SIO-gebouw niet als een theater kan 
worden aangemerkt, omdat theater niet de hoofdfunctie is. 
En de coronarichtlijnen tijdens de ‘lichte lockdown’ staan in 
dat geval avondbijeenkomsten niet toe. Het is nog ongewis 
of de maatregelen is december al versoepeld zullen worden. 
ZZUit vindt dit bijzonder spijtig, en hoopt in 2022 weer 
voorstellingen te kunnen aanbieden. 

Over ZZUit
ZZUit is het wijktheater van Zwolle-Zuid, 
gesitueerd in het SIO gebouw. ZZUit orga- 
niseert culturele avonden voor de wijkbe- 
woners. Maar ook bezoekers uit andere delen 
van Zwolle en uit de regio zijn welkom. Het 

aanbod is divers, de sfeer ongedwongen en de prijsstelling  
is vriendelijk. Op de website www.zzuit vindt u meer infor-
matie.

 

Zwolle

MijnWijk

WIJ KOMEN GRAAG 
BIJ U KLUSSEN

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

Kleine Veerweg 9

8017 BP Zwolle

038 460 27 98

WWW.DEHUPPE.NL
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Aardappelmevrouw Esther  
heeft een eigen standplaats
Aardappelhandel Wiljan van den Belt 
staat niet tussen de andere markt- 
kramen op de parkeerplaats van het 
winkelcentrum, maar heeft een eigen 
standplaats aan de Patriottenlaan naast 
de geldautomaat. Niet Wiljan, maar 
zijn vrouw Esther Potkamp staat al 
twintig jaar elke woensdagochtend  
achter deze kraam. Esther: “Vanaf de 
eerste dag is het gekkenwerk. Ik heb 
het altijd heel druk in Zwolle-Zuid.” 
Niet alleen aardappeleters uit Zuid, 
maar ook inwoners uit Windesheim, 
Laag Zuthem en Hattem weten haar 
kraam te vinden.

VEEMARKT GESLOTEN
Esther werkte in de zorg toen ze met 
“aardappelboer” Wiljan van den Belt 
trouwde en vanaf dat moment ging ze 
mee naar de markt. Op de vrijdagochten-
den stond het aardappelechtpaar met hun 
kraam op de veemarkt van Zwolle met 
aardappelen, groente en fruit. “We ver-
kochten het meeste aan boeren en veehan-
delaren die de veemarkt bezochten.” 
Twintig jaar geleden was er een grote 
uitbraak van mond-en-klauwzeer onder 
het vee en van de een op de andere dag 
werd de veemarkt gesloten. “Dat was 
voor ons een drama, want dit was onze 
beste markt van de week en ineens  

hadden we op de vrijdag niets meer te 
doen.” 

NIEUWE STANDPLAATS
Ze stonden nog wel op andere markten en 
daarnaast ventte Wiljan met aardappelen 
en uien in de buurt van Mariënheem, 
Haarle en Luttenberg; nog steeds gaat hij 
met zijn handel langs de deur. Ze kregen 
toen van de gemeente voor de vrijdagen 
in Zwolle Centrum de marktplaats van 
aardappelhandelaar Bos uit Elburg toege-
wezen die net was gestopt. Ze mochten 
echter alleen aardappelen verkopen en 
geen groente en fruit. Twintig jaar gele-
den is Esther begonnen in Zuid met “een 
kraampje voor de Chinees”; de andere 
marktkooplieden stonden op een andere 
plek in het winkelcentrum. Toen de markt 
werd verplaatst naar de huidige plek,  
verhuisde Esther met haar aardappelhan-
del naar haar nieuwe standplaats. “Een 
fantastische plek waar mensen makkelijk 
met de fiets of auto langskomen en ik leg 
de zak aardappels persoonlijk in hun  
kofferbak of fietstas.” 

Volgens piepermevrouw Esther worden 
er nog steeds veel aardappelen gegeten. 
“Misschien minder vaak dan vroeger toen 
er zes dagen per week aardappelen op 
tafel kwamen en op de zondagen soep”, 

maar haar omzet is niet gedaald: “Door 
corona hebben we er zelfs klanten bijge-
kregen. Wijkbewoners die noodgedwon-
gen thuis moesten werken, kwamen soms 
voor het eerst naar de woensdagochtend-
markt.” 

DIVERSE SOORTEN
Ze verkoopt verschillende soorten aard- 
appelen. In de zomer zijn er meerdere 
soorten en ook nieuwe aardappelen. In de 
winter worden er vooral stevige Bildtstars, 
kruimige Eigenheimers en roodschillige 
Irenes gekocht. De meeste aardappelen 
worden al jarenlang ingekocht bij een 

akkerbouwer op Kampereiland. “Onze 
aardappels komen rechtstreeks van het 
land zo naar de klant.” Piepers geteeld in 
de kleigrond van de IJsseldelta. 

De enthousiaste aardappelvrouw heeft 
veel vaste klanten en vindt het leuk om 
een praatje te maken. “Een vrouw neemt 
altijd tijdschriften voor me mee en een 
man geeft me om de week een reep  
chocola.” Toen Esther dit jaar vijftig werd 
stond haar kraam in Zwolle-Zuid vol met 
bloemen van klanten.

	TEKST	EN	FOTO	 	HENNIE	VRIELINK

FOTO	 		MONIQUE	WIEGERS

DE	WERELD	VAN	DE WOENSDAGMARKT

Tijdens de laatste twee weken van 
december en de eerste week van janu-
ari is het Wijkservicepunt Zuid van 
de gemeente Zwolle in wijkcentrum 
De Pol beperkt geopend en telefo-
nisch bereikbaar. 

Door de coronamaatregelen kan een 
bezoek bovendien alleen op afspraak. 
Wijkbewoners kunnen tijdens kantoor-
uren bellen met het Klant Contact 
Centrum van de gemeente Zwolle via 

het algemene telefoonnummer  
14 038. Wijkbewoners krijgen zo  
direct antwoord op hun vraag of  
worden verwezen naar de juiste  
persoon of het beschikbare 
Wijkservicepunt. 

Meldingen over onderhoud, herstel en 
overlast in de openbare ruimte kunnen 
gedaan worden tijdens kantooruren  
via telefoonnummer 14038 of op  
www.zwolle.nl/meldingen. 

Kinderen tot en met 15 jaar kunnen 
weer oude kerstbomen inleveren. 
Voor elke boom krijgen ze € 0,20  
én een stempel op de stempelkaart.  
Met tien stempels mogen ze gratis 
zwemmen in Zwembad De 
Vrolijkheid.

De kerstbomeninzameling in Zwolle-
Zuid is op woensdag 5 januari en 
woensdag 12 januari van 13.00 tot 
16.00 uur. 

•  Oude Deventerstraatweg, onderkomen 
ROVA

• Gedeputeerdenlaan, bij de scholen

• Parkeerplaats S.V.I.
• Stokmeesterslaan, bij de scholen
• Schellerallee

De inzameling in Windesheim is alleen 
op woensdag 12 januari tussen 13.00  
en 14.30 uur bij het Dorpshuis

Met de inzameling voorkomen de 
gemeente en ROVA dat de bomen  
na gebruik op straat worden verbrand  
of als zwerfvuil in de wijken terecht- 
komen. De ingezamelde bomen  
worden verwerkt tot compost voor 
openbare groenvoorzieningen in  
de stad.

Kijk eens om je heen. Kan het beter?
BEREIKBAARHEID WIJKSERVICEPUNT ZUID

KERSTBOMEN INZAMELEN OP 5 EN 12 JANUARI
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Gratis opleiding tot energiecoach in Zuid
‘Eigenlijk ben je een reisbege- 
leider onderweg naar een duurza-
me woning.’ Irene Eisink woont aan 
de Provincieroute en is vrijwillig  
energiecoach. Binnenkort start een 
gratis opleiding tot energiecoaches 
in Zuid. 

Irene geeft kosteloze energie-adviezen als 
mensen in de wijk daarom vragen. In 
Zwolle-Zuid zijn nu een paar energie- 
coaches en Het Groene Zuiden wil dat 
aantal graag uitbreiden. Daarom start in 
februari een gratis korte cursus.

‘Je leert daarin van alles over maatregelen 
om een huis duurzamer en energie- 
vriendelijker te maken’, vertelt Irene. 
‘Ook krijg je gesprekstechniek en ontdek 
je hoe je –samen met bewoners- een 
stappenplan moet opstellen voor een  

woning.’ Zo’n online stappenplan helpt 
huiseigenaren om te zien waar er winst te 
halen is op het gebied van energiebespa-
ring. ‘Een zonneboiler kan bijvoorbeeld 
interessant zijn als een gezin met kinde-
ren veel doucht. We kijken naar be- 
glazing, vloer- dak- en muurisolatie, ver-
warming en ventilatie. En we geven er 
een onafhankelijk kostenplaatje bij.’ 
Energiecoach is een vrijwilligersfunctie. 
Irene voert de energiegesprekken in haar 
vrije tijd naast een baan op het gemeente-
huis in Raalte.

TRAINING
Lijkt het je wat om vrijwillig energie-
coach te worden in Zwolle-Zuid? In drie 
avonden leer je alles over hoe jij je buren 
kunt adviseren om hun huis comfortabe-
ler en energiezuiniger te maken. Je hoeft 
niet technisch te zijn. Het gaat erom dat 

je het leuk vindt om in je buurt of wijk 
gesprekken te voeren over energiebespa-
ring.

De training wordt betaald door Het 
Groene Zuiden, met dank aan een lande-
lijke subsidiepot voor woningisolatie. 
Het Groene Zuiden is een initiatief  
van wijkbewoners om het stadsdeel 
Zwolle-Zuid duurzamer te maken.

Je kunt je belangstelling kenbaar maken 
door een bericht te sturen met je per-
soonlijke motivatie naar warmwonen@
hetgroenezuiden.nl We nodigen je dan 
uit voor een kennismaking. Het aantal 
deelnemers is beperkt, dus bij veel be-
langstelling kiezen we kandidaten zoveel 
mogelijk gespreid over Zwolle-Zuid. 

	TEKST	EN	FOTO	 	WIM	EIKELBOOM

Bij deze decembereditie hoort ook een kerstverhaal

	TEKST	 	ARIE	DONDERS
	ILLUSTRATIE	 	ALICIA	ZWART

Een snijdende wind joeg over het winkel-
plein van Zwolle Zuid. Ondanks de koop-
avond was er bijna niemand te zien. Hij 
dook dieper in zijn kraag. Hij had al natte 
voeten en nu begon het ook nog te sneeu-
wen. In Indonesië had hij vaak gedacht 
aan het schaatsen op de stadsgracht, aan 
de koek en zopietent op het ijs bij de 
Nieuwe Havenbrug en aan die ene keer 
dat het kacheltje daar sissend door het ijs 
zakte. Maar in Bandung was het met kerst 
altijd boven de dertig graden.

KERST ZOALS VROEGER
Hij was zojuist langs Grand Café Zuijdt  
gelopen. Door het raam had hij lachende 
mensen aan de bar zien zitten. Hij had 
geaarzeld. Zou hij de behaaglijkheid 
opzoeken? Een meisje had hem zien staan 
en ze had haar vriendin aangestoten. Proes-
tend van het lachen hadden ze allebei naar 
hem gekeken en diep beschaamd was hij 
snel verdergelopen. Hij had zich gereali-
seerd dat hij er niet erg florissant uitzag in 
zijn oude winterjas. Te korte mouwen en de 
drie onderste knopen waren eraf waardoor 
de jas steeds openwaaide. Bij de kerk had hij 

kerstliedjes horen zingen. Hij dacht aan 
vroeger thuis, toen hij nog klein was. Zijn 
moeder had de kerstboom versierd en kaar-
sjes op tafel aangestoken. Maar ze was 
overleden toen hij negen was en zijn vader 
had dat gedoe allemaal maar flauwekul 
gevonden.

TROOST BIJ DE FLES
Dat huis in Zuid waar een moeder ontbrak. 
Een vader die steeds vaker troost zocht bij 
de fles. Toen hij die baan in Bandung kon 
krijgen hoefde hij niet lang na te denken. In 
het begin belden ze nog wel. Maar de 
meeste gesprekken hielden op bij gebrek 
aan onderwerpen die hen allebei interess-
eerden. Zijn vader had niets te vertellen en 
hij kreeg steeds minder zin om het gesprek 
alleen op gang te houden. Aan schrijven 
had hij een hekel. Altijd al gehad. Hij reali-
seerde zich dat ze elkaar nu alweer ruim 
tien jaar niet meer hadden gesproken. Zelfs 
zijn komst naar Nederland had hij niet  
gemeld. Dat zou hem toch niet interesseren. 

GEUR VAN OLIEBOLLEN
Het begon harder te sneeuwen. Hij voelde 

tranen achter zijn ogen prikken. Dat kwam 
vast door die wind, hield hij zichzelf voor. 
Op het winkelplein kwamen blikkerige  
kerstliedjes uit de luidsprekers. Zijn ogen 
dwaalden langs de lege terrasstoelen. Dat 
had hij in Bandung gemist. Op de Braga 
waren voldoende tearooms maar een door 
gas verwarmd terras zoals in Zwolle was 
toch even wat anders. Hier, in Zuid, waren 
geen langskomende geuren van saté ajam. 
Geen verdwaalde rat die voedsel wegkaapte 
door een openstaande deur van een  
keuken. Hij huiverde en trok zijn jas strak-
ker om zich heen. Was het inbeelding of 
rook hij oliebollen? Opnieuw moest hij 
tranen onderdrukken. Hij kon eigenlijk wel 
een borrel gebruiken. De kou had zich in 
zijn maag vastgezet. De sneeuw joeg nu 
echt. In het licht van de lantaarns zag hij  
bijna witte strepen. 

THUISKOMEN
Het gedempte licht bij Café d’Olde Neel 
trok zijn aandacht. Ach wat, als de muziek 
maar hard genoeg stond hoefde hij ook niet 
te praten. Harder dan zijn bedoeling was 
stootte hij de deur open. ‘Au’, riep iemand 

keihard. Het geroezemoes stokte en het 
werd doodstil. ‘Sorry’, mompelde hij en hij 
liet zich op een vrije barkruk zakken. Naast 
hem zat een wat morsig type zwijgend voor 
zich uit te staren. Hij knoopte de twee 
overgebleven knopen van zijn jas open. De 
warmte van het café voelde als een  
behaaglijke deken. ‘Doe maar een jonge’, 
antwoordde hij op het ‘wat mag het zijn?’ 
Het kelkje van zijn buurman was leeg. ‘En 
weet je, doe hem er ook maar één’, zei hij 
terwijl hij met zijn duim naar de man naast 
hem wees. Ook al zou de muziek hun 
gesprek straks gaan overstemmen, dan had 
hij toch nog even contact gemaakt. Hij zag 
de man naast hem verstijven. Aarzelend 
draaide die zich naar hem toe. Vanuit het 
ongeschoren gezicht keken plotseling 
vochtig wordende ogen hem aan. ‘Nu zijt 
wellekome’ zei zijn vader met een door 
tranen verstikte stem.
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RefleX Natuurlijk (w)eten
Bioresonantie
Electro-acupunctuur
Voetreflex plus therapie
Oor-acupunctuur
Spatadertherapie
Diverse cursussen
Online cursus tot gezondheidscoach

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

Half verdiepte fietsenstalling met sedumdak aan 
de Thorbeckestraat

Celien van Dalen - Orthomoleculair en natuurgeneeskundig therapeut  
06 53945165    WWW.REFLEX-ZWOLLE.NL    WWW.REFLEX-LEREN.NL

Vergoeding mogelijk, afhankelijk van uw persoonlijke zorgverzekering.

Chris Oogink speelde met het idee om 
de voortuin aan te pakken. De familie 
was op zoek naar een geschikte plek 
om de fietsen te stallen. De achter-
tuin werd steeds voller met fietsen 
en containers. Het donkere, drassige 
achterpad, dat langs meer dan acht 
woningen loopt, is niet echt prak-
tisch. Daarbij hebben de woningen 
aan de Thorbeckestraat een ruime 
voortuin, die zij nauwelijks benutten. 

Met dit in gedachten maakte hij een 
plan om de half verdiepte fietsenstalling 
te gaan realiseren. Zijn naaste buurman, 
Wouter de Jong, betrok hij bij zijn 
plannen. 
Chris, die ook een klussenbedrijf heeft, 
nam de uitvoerende rol op zich. Wouter 
is wat minder fanatiek in het klussen, 
maar begeleidde het gehele proces en 
hielp waar hij kon. 

Wouter reed zeker tachtig keer op en 
neer naar Dalfsen om de kleigrond weg 
te brengen. Toen eindelijk de diepte 
van 1.70 meter bereikt was, konden 
zij verder met de ondergrond en het 
opbouwen van de stalling. Er moest ook 
een stroompunt komen, zodat de elek-
trische fiets opgeladen kan worden. Dit 
stroompunt wordt nu ook gebruikt als 
Chris in zijn klussenbus voor de deur 
aan het werk is. 

“Wat het werk voornamelijk zwaar 
maakte was het weer”, vertelt Chris. 
“De regen maakt de kleigrond, die 
normaal al zwaar is, nog zwaarder. De 

zon maakt de klei warm en ook op een 
droge dag is het hard werken. Het pro-
ject heeft dan ook een aantal weken in 
beslag genomen, maar het eindresultaat 
mag er zijn.”

Vanuit de woonkamer bedacht de fami-
lie dat deze bijzondere schuur voor 
hen, maar ook voor de voorbijgangers, 
er mooi uit mocht zien. Vandaar dat 
het groene sedumdak de fietsenstalling 
helemaal afmaakt. Er zijn verschillende 
planten en bloemen ingezaaid en vogels 
zie je zo nu en dan even aanwippen. 
Wanneer je er op de stoep langsloopt, 
zie je ook nog een plantrijke border aan 
de voorzijde van de stalling met een 
aan- en afvoer van water.

De echtgenote van Chris vertelt dat er 
veel reacties waren tijdens het klussen. 
“Wat wordt daar precies gemaakt?” 
Een ouder echtpaar dacht zelfs aan 
een schuilkelder, terwijl fantasierijke 
kinderen dachten aan een zwembad of 
verdieping onder het huis. Tijdens de 
werkzaamheden kwam buurman Cor 
Mulder geregeld langs om poolshoog-
te te nemen. Hij tipte dan ook de 
Wijkkrant voor dit artikel. 
Chris en Wouter zijn heel tevreden over 
hun verdiepte fietsenstalling. “Alleen 
denk niet ‘dat doen we even’, maar 
het kan inspirerend zijn voor de andere 
wijkbewoners om ruimte optimaal te 
benutten en de natuur goed te doen door 
het groene dak.”

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

	TEKST	EN	FOTO	 	LÉAN	JONKMAN

Orthomoleculair en natuurgeneeskundig praktijk

Door	een	tip	van	een	wijkbewoner	is	dit	artikel	tot	stand	gekomen.	
Heeft	u	een	verhaal	voor	de	wijkkrant?	Mail	het	naar	redactie@wvzwollezuid.nl



WIJKKRANTWIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid | Wijkenvereniging Zwolle-ZuidPAGINA 18 - DECEMBER PAGINA 18 - DECEMBER 20212021 www.wvzwollezuid.nlwww.wvzwollezuid.nl

Nieuwe tuin

Wij maken gratis uw ontwerp

Nieuwe bestrating

Zeer aantrekkelijke aanbiedingen

Overkappingen 

Voor u op maat gemaakt

Schuttingen

Diverse modellen leverbaar, vraag er naar

Aanleg

We doen het tegen scherpe prijzen

Bel: 038-4216496 / 06-22446905

SamenOuderen kletslijn voor Zwolse 
ouderen tijdens coronacrisis
Ouderen kunnen bellen wanneer ze hun verhaal kwijt willen of omdat ze 
behoefte hebben in een gezellig praatje. Even de stem horen van een 
ander geeft vaak alweer voldoende plezier om de dag door te komen.

Bereikbaarheid SamenOuderen Kletslijn
Maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur op 088 - 2011250 

SamenOuderen is een initiatief van WijZ Welzijn, SamenZwolle en diverse (zorg)partners 
Bekijk het complete aanbod op www.samenzwolle.nl/samenouderen.

Club Zwolle

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).

Elk jaar op tweede kerstdag komen Ineke 
Tijmes en haar vrienden bij elkaar voor 
het kerstdiner. Samen eten, samen drin-
ken en verhalen vertellen aan elkaar. De 
een leest tussen de gangen door een be-
staand verhaal, een ander schrijft er zelf 
een. Ineke heeft de afgelopen tien jaar ne-
gen verhalen geschreven en samenge-
bracht in haar nieuwe boekje “Kerst an-
ders”. Zij woont in Zwolle-Zuid en schreef 
al eerder vier romans. De bundel kerst-
verhalen is haar nieuwste boek. Ineke: 
“Verhalen vertellen aan elkaar maakt 
Kerst anders en verrijkt.” 

Volgens een vriend van Ineke zijn kerst-
verhalen zielig, maar daar is de schrijfster 
het niet mee eens: “Dat vind ik wat te 
plat. Er is in kerstverhalen altijd wel wat 
aan de hand, maar er is ook een sprankje 
hoop.” Niet voor niets staat op de voor-
kant van het boekje een mooie foto van 

een krokus die zijn kopje boven de 
sneeuw uitsteekt. “Het is koud en kil, 
maar er komt nieuw en kleurrijk leven 
uit.” De dagen rond Kerst leveren dikwijls 
gedoe, stress en ongemak op, maar ook 
onverwachte kleine gelukmomenten: 
“Kerst anders”. 

Net als in haar vorige boeken spelen de 
verhalen zich soms af in Zwolle en omge-
ving. Ook Zwolle-Zuid en met name ri-
vier de IJssel is af en toe te herkennen in 
de verhalen. In het eerste verhaal “Bevro-
ren kerst” loopt hoofdpersoon Dries naar 
de IJssel: “Bij de dijkopgang passeert hij 
het oude veerhuis, gaat naar rechts. Tus-
sen de eerste twee huizen op de dijk is 
een uitgestrekte inham, op het bevroren 
ondergelopen land ziet hij mensen 
schaatsen. Achter de bevroren uiterwaar-
den de rivier de IJssel.” Zonder dat de 
schrijfster het nadrukkelijk benoemt, 

herkennen inwoners van Zwolle-Zuid 
onmiddellijk dat Tijmes dit verhaal heeft 
gesitueerd in de buurtschap Oldeneel.  
De verhalen kunnen gewoon gelezen 
worden. Ze zijn ook geschikt om met de 

Kerst tijdens het eten voorgelezen te  
worden. Het boek kost 14,00 euro en is 
verkrijgbaar in de Zwolse boekhandels.

Korte verhalen bij het kerstdiner

	TEKST	EN	FOTO	 	HENNIE	VRIELINK

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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TIPS OM WONINGINBRAAK TE VOORKOMEN
•  Bel altijd 112 bij een verdachte situatie. U kent uw 

eigen buurt het beste, dus als u het niet vertrouwt, 
is dat niet voor niets. 

•  Laat als het donker is en u niet thuis bent een lamp 
aan. Dan lijkt het alsof er iemand aanwezig is. Stel 
hiervoor bijvoorbeeld een automatische 
lichtschakelaar in.

•  Sluit ramen en deuren goed af, ook als u maar even 
weg bent. Draai de deur ook altijd op slot.

•  Heeft u een achterom? Doe de poort ook goed  
op slot en zorg voor verlichting in de tuin.

•  Leg kostbare apparatuur, zoals laptops en iPads,  
uit het zicht.

•  Heeft u struiken rondom het huis? Zorg ervoor  
dat deze kort zijn, zodat het huis voor buren en 
voorbijgangers goed te zien is.

•  Zorg dat er geen ladders, containers of andere 
hulpmiddelen bij uw woning staan die het  
makkelijk maken om naar binnen te klimmen.

•  Verstop geen huissleutels onder een deurmat of  
in een bloempot. Dit zijn ook voor inbrekers geen 
‘geheime’ plaatsen.

 

BEL 112 ALS U ZIET DAT ERGENS WORDT  
INGEBROKEN
Bewoners weten zelf het beste als er iets niet pluis is in 
hun buurt. Wanneer u 112 belt, kan de politie wellicht 
snel een inbraak voorkomen of een inbreker op 
heterdaad aanhouden! Het bellen van 112 is bedoeld 
voor spoed. Dus niet alleen voor levensbedreigende 
situaties, maar ook wanneer u getuige bent van een 
misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of 
diefstal. Dus ook wanneer u een verdachte situatie 
signaleert waarbij de politie een misdrijf kan 
voorkómen.

REGISTREER UW EIGENDOMMEN 
Uw gestolen laptop met persoonlijke foto’s, uw 
sieraden en dierbare erfstukken die na een inbraak 
zijn weggenomen, wilt u natuurlijk het liefst terug. 
Regelmatig vindt de politie bij inbrekers de buit terug, 
maar kan niet achterhalen van wie deze zijn. Wie zijn 
eigendommen registreert, heeft meer kans deze terug 
te krijgen. Maak foto’s van specifieke nummers op uw 
eigendommen of registereer het. Ook kunt u deze 
registeren via een app die u kunt downloaden op 
stopheling.nl 

ER IS BIJ MIJ INGEBROKEN. WAT NU?
Bel 112 als u vermoedt dat de daders nog in de buurt 
zijn. Bel 0900-8844 als u aangifte wilt doen. Dan komt 
de politie bij u thuis de aangifte opnemen en direct  
kijken of er sporen zijn achtergebleven die kunnen 
leiden naar een dader. Ruim daarom de schade nog 
niet op en wacht tot u de politie gesproken heeft.  
Blokkeer gestolen bankpassen en simkaarten van 
gestolen telefoons. 

De ontmoeting tegen de Engelse club 
Horsham FC is voor ZAC geëindigd in 
een 2-2 gelijkspel. Bij ZAC verving 
Kortschiel de geblesseerde Bisschop. 
De wedstrijd stond op behoorlijk peil 
en toen de Zwollenaren in het laatste 
kwartier enkele wijzigingen in de ploeg 
brachten, werd de voorhoede zelf bij-
zonder gevaarlijk. Hierdoor kon de in 
de eerste helft opgelopen achterstand 
worden weggewerkt. 

Het eerste doelpunt van de Engelse gas-
ten ontstond uit een verkeerde beoorde-
ling van doelman Van Zanten van een ver 
schot van linksbinnen Birster. Rechtsbin-
nen Carter schoot een minuut of tien la-
ter tegen de paal. In de 41e minuut bracht 
midvoor Browning de stand op 0-2. De 
Zwollenaren waren gistermiddag niet erg 

gelukkig met schieten, doch troffen ove-
rigens steeds Winkworth, de doelman 
van Horsham FC. 

Toen ZAC in het laatste kwartier het 
tempo omhoog bracht, kregen de Engelse 
verdedigers het zwaar te verduren. Na 36 
minuten in de tweede helft verkleinde de 
nu linksbinnen Reumer met een fraaie 
kopbal na een voorzet van de rechtsbui-
ten spelende Schuit de achterstand tot 
1-2. Deze stelde vijf minuten later ook 
Pannekoek in staat om met een prachtig 
schot de partijen op gelijke voet te bren-
gen. In de laatste minuut voorkwam 
keeper Winkworth nog een derde Zwolse 
doelpunt door een schot van Pannekoek 
op uitzonderlijke wijze te stoppen. (Bron: 
Overijsselsch Dagblad, dinsdag 27 mei 
1958)

Quick N.  22 15 4 3 34 76-39
Hengelo  22 14 4 4 32 69-41
WVC  22 11 4 7 26 55-47
Sneek  22 9 6 7 24 44-40
Z.A.C.  22 8 6 8 22 47-54
WVV  22 9 3 10 21 56-55
Quick’20  22 10 1 11 21 53-60 
Be Quick Z.  22 7 6 9 20 51-46
Borne  22 6 7 9 19 42-44
Zwaagwesteinde  22 8 2 12 18 41-64
Achilles  22 6 6 10 18 32-42
Robur et Velocitas  22 4 1 17 9 46-80

Eerste klasse B zondag    1957/1958

ZAC en Horsham FC in evenwicht: 2-2 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	moord-	
gozers.	Voetbal	in	Zwolle		
van	1893	tot	1983',	van	de		
in	2012	overleden	voetbal-
statisticus	Gerard	Schutte.

METERS BUUTENSPEL

NIET THUIS: LICHT AAN EN DEUR OP SLOT!
In de decembermaand zien wij het aantal woninginbraken altijd stijgen. Het is afwachten hoe dit in de corona- 
periode zich zal gaan ontwikkelen, maar wij willen jullie enkele tips geven om dit zo veel mogelijk te voorkomen. 
Ook in Zwolle-Zuid hebben wij afgelopen maand te maken gehad met (poging tot) woninginbraak.
 

10 Aad Huisman
08 Wim Bisschop
08 Henk Pannekoek
06 Freek Kraijer
06 Jaap Schuit
04 Peter Buter
01 Chris Meekers
01 Henk Oldenhof
01 Peter Reumer
02 Eigen doelpunt

Topscorers seizoen 1957/1958

WIJKAGENTEN IN ZUID AAN	HET	WOORD
MEER TIPS Wilt u meer tips hoe u de kans op een woninginbraak kunt verkleinen? 
Kijk op www.politiekeurmerk.nl/ preventietips 

Gebruikte bron: www.zac.nl

ZAC-aanvoerder  
Chris Meekers wisselt 
vaantjes met de  
aanvoerder van 
Horsham FC. Achter  
de beide spelers:  
I. Spanhaak, W. Mulder 
(scheidsrechter) en  
G. Kluvers (grens- 
rechter).
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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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EEN GAATJE OVER IN 
JE KERSTVAKANTIE OM 
IEMAND TE HELPEN?

KAN JIJ HULP GEBRUIKEN 
MET HET OPTAKELEN VAN 
JE KERSTBOOM?

LIEVER MÉT IEMAND EEN 
WARME CHOCOLADE MELK 
DRINKEN DAN ALLEEN?

REGELEN WE HET SAMEN!IN ZWOLLE
REGELEN WE HET SAMEN!IN ZWOLLE

www.samenzwolle.nl

Hulp geven of hulp vragen | Activiteit meedoen of organiseren |  
Vrijwilligersvacature zoeken of plaatsen


