
!

Ben jij iemand die graag met andere wijkbewoners samenwerkt  
in een divers team? Vind jij het leuk om je in te zetten voor  

een mooie groene ontmoetingsplek in de buurt? 
De Wareweide in Zwolle -Zuid is op zoek naar vrijwilligers die  

samen de Wareweide willen beheren. 
 

Vrijwilligers de Wareweide 
Buurtweide Zwolle-Zuid 

Vind jij het leuk om je bezig te 
houden met één of meerdere 
werkzaamheden hiernaast en wil je 
je vrijwillig inzetten voor de 
Wareweide? Neem dan contact op! 

Werkzaamheden: 
-! Aansturen van vrijwilligers 
-! Organiseren van activiteiten 
-! (Financiële) administratie 
-! PR en sponsoring (sociale media, 

sponsoractiviteiten) 
-! Gastheer/-vrouw zijn tijdens openstelling 
-! Aansturen van de dierzorg 

Wijkenvereniging 
Contactpersoon: Minne Bouta, tel. 06-10309443 

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

Herstellen na corona?

Maak een afspraak bij één van onze 
fysiotherapeuten.

038 - 421 64 54 | info@fysiomobilae.nl

www.fysiomobilae.nl 
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Wijkkrant
hanzeland, schellerbroek, schelle, schellerhoek, geren, schellerlanden, ittersum, gerenlanden, oldenelerlanden, gerenbroek, ittersumerlanden, ittersumerbroek, oldenelerbroek, windesheim
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SPECIALIST IN 
REPARATIES - ONDERHOUD
APK (BENZINE-/DIESELMOTOREN)

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

Modelbouwtreinen 
in winkelcentrum

Goalball 
nieuwe sport

Wareweide zoekt 
vrijwilligers 

6

Kinderboek met opbrengst voor 
Tobias Sybesma Foundation

2623

Pagina 16

Reitse Sybesma (links illustrator) en Dennis van Vilsteren (rechts auteur)

8 PAGINA'S EXTRA
Deze extra dikke wijkkrant bestaat uit maar liefst acht pagina's extra. 
Alles over de komende gemeenteraadsverkiezingen en vol met artikelen over wat er leeft in de wijk.

Tevens komt het voorjaar er weer aan en hierbij een oproep. Heb jij een mooie tuin of ben je al bezig in je eigen 
moestuin? Vertel erover. Mail het naar redactie@wvzwollezuid.nl 
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VISUEEL:  Wim Houdé
  Alicia Zwart
FOTOGRAFEN: Henk Valkenier 
CORRECTOREN:  Minne Bouta 
  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 van 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 uur 
  14.00 - 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 90 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.

aldura-ad-260mmx310mm.indd   1 07-02-2022   12:24
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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, 038 - 465 9222
SIO, Thorbeckelaan 2, 038 - 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, 038 - 851 5780
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30 - 
17.00 uur | www.wijz.nu / info@wijz.nu
Algemene nummer: 038 - 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 21 maart

Bezorging (week 15): woensdag 13 april  
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.

Beneden is de moderne showroom, 
maar op de eerste verdieping van Aldura 
Zonwering & Raamdecoratie aan de Fa-
radaystraat is een kantoortje ingericht 
met een stevig eikenhouten bureau,  
bijpassende degelijke bureaustoel en een 
grote massieve wandkast. Op het bureau 
een glazen asbak, een bureauonder- 
legger en pennenhouder. Zo zag het kan-
toor van Jan van den Berg er in de jaren 
dertig van de vorige eeuw uit. Hij heeft 
het bedrijf in 1932 opgericht: Jan van 
den Berg Kolengroothandel N.V. Aan de 
muur zijn fotoportret: een dominante 
heer met sigaar en de doordringende 
blik van een zakenman: “mij maak je 
niks wijs”.

Anno 2022 is zijn achterkleinzoon Jacco 
van Keulen (38) directeur-eigenaar  
van dit bedrijf met de naam Aldura.  
Na Van den Berg kwam schoonzoon  
Martien Hovestad sr. in de zaak en daarna  
Martiens schoonzoon Jan van Keulen,  
die de firma vervolgens in 2017 overdroeg 
aan zijn zoon Jacco. Elke generatie  
zag mogelijkheden het bedrijf in sterk  
veranderende markten voort te zetten. 
Kolenhandelaar Jan van den Berg had 
nooit kunnen dromen dat de vierde  
familiegeneratie zonneschermen zou ver-
kopen die middels een app op afstand zijn 
te bedienen of rolluiken die met een  
zonnepaneeltje hun eigen energie opwek-
ken en middels sensoren automatisch 
open of dicht gaan. 

In 1932 kwam Jan van den Berg naar 
Zwolle. Hij leende 1000 gulden van een 

autohandelaar en begon 
zijn kolenhandel. Hij 
kocht steenkolen bij de 
Limburgse staatsmijnen, 
liet wagonladingen vol 
steenkolen naar Zwolle 
komen en verkocht die 
weer door aan lokale  
kolenboeren. Naast het spoor aan de De-
venterstraatweg had hij een opslagloods. 
Hij woonde met zijn gezin aan de Horten-
siastraat, waar hij met zijn medewerkers 
ook kantoor hield. Als een van de eersten 
had hij een auto; “een dikke oude Merce-
des”. Bij een auto-ongeval in 1956 kwam 
hij om het leven. Hij had geen zonen.  
Zijn dochter Giny was inmiddels  
getrouwd met Martien Hovestad, die in  
de zaak kwam. De kolenhandel had zich 
ondertussen uitgebreid met de handel  
in huisbrand- en dieselolie en zelfs met 
smeermiddelen. 

NIEUWE ENERGIE
In de jaren zestig schakelde Nederland 
massaal over op Gronings aardgas en  
verdwenen de kolenkachels uit de huis- 
kamers. Kolengroothandel Van den Berg 
moest op zoek naar nieuwe business en 
kwam op het geniale idee voorzetramen te 
gaan verkopen: ALuminium DUbbele 
RAmen en de bedrijfsnaam veranderde in 
ALDURA. Met Aldura-voorzetramen  
bespaarden de bewoners op hun gas- 
verbruik. Tijdens de oliecrisis is de  
oliehandel van de hand gedaan en ook de 
smeermiddelentak verkocht. Van voorzet-
ramen werd overgestapt op zonwering en 
later ook raamdecoratie. Begin 70-er jaren 

kwam Jan van Keulen in de zaak toen hij 
trouwde met Bineke Hovestad. Het bedrijf 
was inmiddels verhuisd van de Horten- 
siastraat naar Ittersum en betrok een 
voormalige kleuterschool. Jan van Keulen 
kan zich het eerste grote zonwerings- 
project nog goed herinneren; in 1972 heeft 
Aldura alle oranje buitenzonneschermen 
van het voormalige Sophiaziekenhuis  
geleverd en gemonteerd. Een enorme klus 
die bijna te groot was voor het familie- 
bedrijf. Niet alles lukte. Aan de handel in 
tuinmeubelen is snel een eind gemaakt. In 
1980 verhuisde het bedrijf naar Marslan-
den, omdat hun bedrijfspand in Ittersum 
plaats moest maken voor de nieuwbouw 
van Gerenlanden.

BEDRIJFSOPVOLGER
Jacco van Keulen (38) was eerst totaal niet 
van plan in de zaak van zijn vader en oom 
Martien Hovestad jr. te komen. Nadat een 
carrière als profvoetballer niet lukte is hij 
na een studie journalistiek als sportver-
slaggever gaan werken. Toen het in  
de krantenwereld wat minder werd is hij 
in 2013 bij Aldura binnengekomen als 
monteur. “Ik ben langzaam de zaak inge-
rold” en nam het in 2017 over van “de 
oude generatie”. Hij introduceerde nieuwe 
internettoepassingen, moderne draadloze 

technieken voor zonweringssystemen  
en grote onderhoudscontracten voor 
scholen, zorginstellingen en zieken- 
huizen. Zowel voor particulieren als  
de zakelijke markt. Steeds meer richt  
Aldura zich op “de aankleding van het 
huis” met zelfs glazen pergola’s en garage-
deuren. Woningbezitters gaan steeds meer 
investeren in hun eigen huis. In  
Zwolle-Zuid groeit de vervangingsvraag. 
Het bedrijf heeft acht goedgeschoolde 
monteurs en drie vertegenwoordigers  
in dienst. “Onze mensen zijn goed voor 
ons en daarom wij voor hen.” Aldura is 
een lokaal betrokken onderneming en  
onder anderen shirtsponsor van SVI en 
steunt manege Het Hoefijzer. Een echt 
Zwols bedrijf met trouwe klanten en  
loyale medewerkers: “Een familiebedrijf 
in de beste zin van het woord.”  

TEKST    HENNIE VRIELINK
FOTO LINKS   UIT FAMILIEARCHIEF 
VAN ALDURA. OPRICHTER 
ALDURA, JAN VAN DEN BERG 
FOTO RECHTS   HUIDIGE DIRECTEUR-
EIGENAAR VAN ALDURA, JACCO VAN 
KEULEN

Zwols familiebedrijf Aldura bestaat 90 jaar
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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!

Assendorperstraat 100 | 8012 CC Zwolle 
T 038 421 69 28  |  info@juwelierkale.nl

Assendorperstraat 100 | 8012 CC Zwolle 
T 038 421 69 28  |  info@juwelierkale.nl

Voor al uw 
witgoed reparaties

Langstraat 7 - Wijhe

Telefoon 0570 - 52 38 99

WWW.ELEKTROCENTRUM-WIJHE.NL

             
 

 

                             

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

orangeriezwolle.nl

Kok 32/40 uur

Gastheer/Gastvrouw Bediening 16/24 uur

Gastheer/Gastvrouw Bediening Oproep

Keukenhulp Oproep

Kom jij ons
team versterken?

Waar ben jij gebleven? 
Het leven loopt je soms over de schoenen. In al 
het zorgen voor anderen, in alles wat moet, ben je 
zomaar ineens jezelf kwijt geraakt.  

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

Gun jezelf de rust en ruimte om weer te ontdekken 
wie je bent en waar jij blij van wordt. Kom weer 
thuis bij jezelf.  

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  

Maak een gratis  

kennismakingsafspraak  

op www.klementine.nl 

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 MAART 
wenkbrauwen epileren en 

verven  geen € 20 maar € 17,50

Horloge batterij 
vakkundig vervangen 
v.a. e 6,-

KAPSALON SILVIA
GEVESTIGD IN ZORGCENTRUM DE KIEVITSBLOEM, 

OOK VOOR BEWONERS VAN DE WIJK 
IN DE MIDDAG IS  

THUIS KAPPEN MOGELIJK

Groen van Prinstererlaan 50
8014 BD Zwolle 
T 06 198 088 09

E grewim.middelveld@gmail.com

• Warmtepompen en Hybride systemen • 

• Zonneboilers •

• Vloerverwarming (ook infrezen) •

• PV-zonnepanelen •

• Elektrische CV-ketels •

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 8
b

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, tij
dens en na de uitvaart.

Dag en nacht bereikbaar: 06-182 837 61

www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl 

Kwaliteit bij le
ven en afscheid  

met compassie en oog voor detail

www.fysiomobilae.nl

Bij FysioMobilae kunt u o.a.terecht voor:

Fysiotherapie | M
anuele Therapie | Sportfysiotherapie | Epte  

Psychosomatische fysio- en oefentherapie  | D
ry Needling 

GHC De Trommel, M
inisterlaan 201

Windesheim, Campus 2-6

De Kievitsbloem, Patriottenlaan 3

038 - 4216454

Voor een Oncologiefysiotherapeut 

kunt u nu ook bij Fysiomobilae terecht 

Fysiotherapie 

in de wijk
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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

Wie de Wijkkrant een beetje heeft  
gevolgd kent Uw Stadsboer. Zijn koeien 
lopen in de uiterwaarden van de IJssel en 
leveren biologisch rundvlees. Het doel 
van deze boer is het leveren van biolo- 
gische en duurzame producten, maar dat 
niet alleen. Hij wil Zwollenaren de kans 
geven dichtbij de natuur en de koeien  
te komen en wil kennis over natuur,  
biologisch leven en duurzaamheid delen.

ZWOLLE, ONZE TUIN
Inmiddels hebben we in de stad de bakfiets 
van nog een boer met idealen kunnen signa-
leren. Stadgenoot Christiaan Kuiper is drie 
jaar geleden begonnen met de Stichting 
Straatboer. Hij ziet heel Zwolle graag als tuin 
van elke Zwollenaar. Als iedereen zich inzet 
voor een groene en misschien zelfs eetbare 
leefomgeving, verandert onze stad met een 
beetje moeite in een lustoord voor iedereen. 
Zo is hij met zijn stichting nu op zoek naar 
versteende voortuinen van sociale huur- 
woningen. Ter vergroening natuurlijk. 
Straatboer Christiaan geeft graag advies en 
heeft genoeg ideeën.

RONDOM GROEN(TE)
Bewoners kunnen denken: "Sorry, maar ik 
heb geen groene vingers." Tegen hen zegt 
hij: "Je kunt ook makkelijk vergroenen, met 
een heel mooi resultaat. Groen is altijd beter 
dan stenen en tegels." "Ik heb geen ruimte" 
zou nog een argument kunnen zijn om niet 
aan natuur rondom het huis te beginnen.  
Bij zo'n opmerking wordt Christiaan alleen 
maar enthousiaster: "Er zijn zoveel moge-
lijkheden om je omgeving te vergroenen." 

Verticaal groente verbouwen is goed moge-
lijk en groene daken kunnen met weinig 
moeite worden aangelegd."

VERS TOMAATJE
Op bedrijventerreinen in Zwolle zag hij kale 
hekken, die prima gebruikt kunnen worden 
voor de zonnebloemen, tomaten en bonen, 
die hij graag wilde kweken. Op zijn vraag of 
hij de hekken voor dit groene doel mocht 
gebruiken, werd positief gereageerd, hij 
mocht meteen gaan planten. Hiermee werd 
het voor de werknemers van die bedrijven 
een stuk aantrekkelijker om tussen de mid-
dag een loopje te maken langs de begroeide 
hekken en hier en daar een vers tomaatje te 
plukken en te proeven. Christiaan: "Dat is 
precies de bedoeling. Zo zien de mensen 
waar ons eten vandaan komt en hoe het 
groeit."

HELPENDE HANDEN
Christiaan hoeft met zijn Stichting Straat-
boer niet de volledige kost te verdienen, hij 
is er één of twee dagen per week mee bezig. 
Gelukkig zijn er de vrijwilligers, die hem 
spontaan zijn komen helpen, want "wat  
een goed initiatief." De rest van de week 
werkt Christiaan voor Urgenda, de organi-
satie voor innovatie en duurzaamheid die 
Nederland samen met bedrijven, overhe-
den, maatschappelijke organisaties en parti-
culieren sneller duurzaam wil maken. 

De mooie doelstelling van de Straatboer 
luidt: Wij vergroenen steden met fruit en 
groenten: vergroenten dus. Op die manier 
werken we aan meer biodiversiteit, klimaat-

adaptatie en bewustwording over ons voed-
selsysteem. Dit doen we op een sociaal  
inclusieve manier, zodat iedereen er de 
vruchten van plukt.

FRUITBOOMPJES
Wat de Straatboer verder bijzonder maakt, 
is het gemak waarmee Christiaan steeds 
weer ideeën krijgt die makkelijk uitvoerbaar 
zijn. In het gesprek met de wijkkrant heeft 

hij zicht op een pleintje. Hij zegt: "Waarom 
is hier nog geen perkje met een paar fruit-
boompjes Iedereen die op het pleintje  
uitkijkt heeft daar plezier van, net als de  
vogels, de vlinders, de bijen en de insecten". 
Zijn groene vingers jeuken.
 Voor meer informatie of de nieuwsbrief:  
www.straatboer.nl

 TEKST EN FOTO   INA HUISMAN 

Stichting Straatboer vergroent de wijk met 
fruit en groenten
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Veel wijkbewoners die het winkelcen-
trum bezoeken blijven even staan  
kijken naar de rijdende treintjes in het 
winkelpand op de hoek van de onder-
doorgang. Sinds half januari ligt er een 
50 meter lange modelspoorbaan in het 
al jarenlang leegstaande winkelpand. 
Elke vrijdag, zaterdag en zondag  
kunnen vaders, moeders en vooral ook 
hun kinderen door de winkelruiten 
binnenkijken naar de modeltreintjes 
die door de verschillende miniatuur-
landschappen rijden. Er komen zelfs 
bezoekers van buiten Zwolle die speci-
aal naar het winkelcentrum komen  
om de modelspoorbaan te bekijken.

Mathijs Huls, secretaris van de Model-
spoorgroep IJsselland, heeft samen met de 
andere leden de modelspoorbaan half  
december opgebouwd om de laatste week 
van december en de eerste week van janu-
ari de treintjes aan het winkelende publiek 
te showen. De lockdown gooide echter 
roet in het eten. Maar vanaf half januari 
tot in ieder geval eind februari kan dit 
evenement doorgang vinden in het  
winkelcentrum. Mathijs woont in Zwolle-
Zuid: “Voor mij is het een thuiswedstrijd.” 
De negen leden van de modelspoorgroep 
komen uit het gebied tussen Kampen en 
Apeldoorn. “We willen lekker met de  
treintjes kunnen rijden, maar dat was de 
afgelopen twee jaar nauwelijks mogelijk 
vanwege corona.” Ze waren blij dat de 
winkeliersvereniging Zwolle-Zuid hen 
uitnodigde voor dit evenement en  
hebben de uitnodiging voor het eind van 

dit jaar ook al weer binnen. Het winkelend 
publiek reageert enthousiast.

De negen leden van de Modelspoorgroep 
IJsselland willen hun hobby graag aan het 
publiek laten zien, maar daar is veel werk 
aan voorafgegaan. De modelspoorbaan 
bestaat uit verschillende modules die bij 
een modelspoorevenement aan elkaar 
worden gekoppeld. Er is jarenlang ge- 
werkt aan deze spoorbaan; sommige  
modules zijn wel veertig jaar oud. De  
treintjes worden handmatig bediend  
vanaf een schakelpaneel en bedienings- 
tableau. Wissels worden omgezet, de locs 
kunnen worden ontkoppeld van de  
wagonnetjes en via een rangeerterrein 
kunnen de modeltreintjes worden gekeerd 
en geparkeerd. Alles wordt aangestuurd 

met analoge elektrotechniek; “Er hangt 
geen computer aan onze spoorbaan.”  Om 
technisch alles goed te kunnen laten 
werken wordt de H0bby Trak-norm  
gehanteerd.

De modelspoorgroep, die dit jaar 23 jaar 
bestaat, heeft gekozen voor het thema 
‘Nederland’. De meeste modeltreintjes zijn 
Nederlandse treinen en ook de verschil-
lende landschappen zijn Nederlands.  
“Bij ons geen besneeuwde bergen en  
kabelbaantjes.” De hele spoorbaan is opge-
bouwd op een schaal van 1 : 87. Het land-
schap is tot op detailniveau uitgewerkt 
met boerderijen, fabrieken, molens, 
kerkjes en bossen, maar ook boeren die op 
het land aan het werk zijn of een heuse  
begrafenisstoet. Het stationsgebouw van 

Hoogezand-Sappemeer is tot op het  
kleinste detailniveau exact op schaal  
nagebouwd, maar omdat de rails in werke- 
lijkheid iets anders lopen heeft dit  
miniatuurstation de naam ‘Hoogemeer’ 
gekregen. 

Op de vraag waarom het centraal station 
van Zwolle niet is opgenomen heeft 
Mathijs Huls een duidelijk antwoord: “Het 
station Zwolle inclusief de spoorbanen is 
erg groot en als we dat zouden nabouwen 
zouden we op een schaal van 1 : 87 wel 30 
meter nodig hebben en dat is voor ons 
niet haalbaar.” Misschien het toekomstige 
station Zwolle-Zuid?

Rijdende modeltreintjes in het winkelcentrum 
Zwolle-Zuid

 TEKST EN FOTO   HENNIE VRIELINK 
 FOTO   MODELSTATION 'HOOGEMEER'

SAMEN BOUWEN AAN ZWOLLE-ZUID

2. LAURA VAN DE GIESSEN 1. JAN NABERS 3. MAXIM VAN DER VEEN 

ZWOLLE-ZUID STADSHAGENZWOLLE-ZUID
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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

Wijkkrant volledig open 85 x 95 mm.indd   1Wijkkrant volledig open 85 x 95 mm.indd   1 30-09-2021   14:3530-09-2021   14:35

Als je goed kijkt 
naar postcode- 

gebied 8014-8019, 
zit er meer leven in dan 

wonen, werken en recreëren alleen. 
Een korte kroniek met beide benen op 
de grond.

“Hé, daar gaan we heen!” Want wat is er 
leuker – nu het weer mag – om gewoon 
een avondje uit in eigen wijk te beleven? 
Wijkcentrum SIO kennen we van de  
Adventskerk, de snackbar, het grand café 
en zaaltjes voor het verenigingsleven. 
Maar dat ze er ook een maandelijkse  
theateragenda hebben met een link naar 

Zwolse Theaters; het doek ging voor me 
open.

Dus vrijdagavond op naar SIO. Om de 
voorpret te verlengen, gaan we lopend. 
Naar Wim Daniëls, tv-maker, talkshow-
gast in de rol van taalgrootmeester met 
Brabantse tongval en nu afgedaald naar 
Zwolle-Zuid, naar het wijktheater. Na-
tuurlijk, de foyer is niet zo royaal als in 
De Spiegel, maar verder: jassen in de gar-
derobe, koffie – okay, in een bekertje – 
vooraf. Lekker herkenbaar.

Een snelle scan: zijn we under- of over-
dressed, wie zijn onze medegasten – ‘Dat 

is toch je oude juf? Maar hoe vaak maak 
je mee dat de hoofdpersoon rondloopt 
tussen het afwachtende publiek. Even 
contact maakt met zijn gasten op zoek 
naar aanknopingspunten en verbinding. 
De kracht van laagdrempelig en lokaal. 
De oude Grieken zouden trots zijn op  
zoveel theaterbeleving.

Showtime, de deuren gaan open, voor 
deze keer de kerkzaal vanwege de ruimte. 
Tijd voor reflectie, een spiegel voor de 
ziel. Geestelijk voedsel om mee naar  
huis te nemen en er weer een maand  
tegenaan te kunnen. Tot de volgende 
voorstelling die het vrijwilligersteam van 

ZZuit voor ons in petto heeft. Check de 
site. Tot half maart? Eerst nagenieten met 
en van de borrelplank.

Zuidkristalliseren

Avondje ZZUit, goed voor je

SPECIALIST IN DIGITALISEREN

Videobanden • Video8 
(ook Hi en mini cassettes)

Dia's • Lp's • Bandrecordertapes •  
Audio cassettes

Dit naar dvd's/cd's/usb-sticks

B. VELDHUIS, ZWOLLE-ZUID (GERENBROEK)

b.veldhuis@hetnet.nl  • 06 160 906 39

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



WIJKKRANTWIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid | Wijkenvereniging Zwolle-ZuidPAGINA 8 - MAART PAGINA 8 - MAART 20222022 www.wvzwollezuid.nlwww.wvzwollezuid.nl

Kleine Veerweg 9

8017 BP Zwolle

038 460 27 98

WWW.DEHUPPE.NL

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

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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GEZICHT ACHTER DE ADVERTEERDER
De Klusbakfiets Zwolle timmert en klust 
aardig aan de weg! 
De Klusbakfiets is in 2018 in Zutphen  
begonnen. Inmiddels rijden er al in 19 
steden klussers van De Klusbakfiets  
rond op hun elektrische bakfietsen. Auke 
Plat heeft eind 2021 het stokje in Zwolle 
overgenomen van de vorige partner en  
hij doet nu de aansturing van de aange-
sloten klussers. 

‘Ik heb een brede achtergrond, zowel tech-
nisch als commercieel. Ik heb een ruime  
ervaring als projectleider en als interim-
manager. En ik was zelfstandig onder-
nemer. Al die ervaringen komen nu van 
pas. Inmiddels ben ik een echte duizend-
poot geworden. 

Het fijne aan dit werk is vooral het zelfstan-
dige ondernemerschap, niet alleen voor mij 
maar ook voor de klussers. Er is geen dag 
hetzelfde. Ikzelf houd van het regelen en 
plannen, en contacten leggen. Helpen waar 
nodig en ondersteunen van het team. Maar 
bovenal het gezamenlijk werken en pionie-
ren aan een duurzaam concept, belangrijk 
in deze tijd van steeds meer wet- en regel-
geving op het gebied van het behalen van 
de klimaatdoelstellingen. 

Bij ons draait alles om duurzame dienstver-
lening. Geen ronkende dieselmotoren in de 
straat. We bezetten geen parkeerplaatsen. 
We komen met de bakfiets tot aan de voor-
deur. En waar mogelijk gebruiken we duur-
zame grondstoffen.’ 

Het concept van De Klusbakfiets sprak 
Auke Plat erg aan. Het is een coöperatie. 
Dat betekent dat er heel veel landelijke  
kennis is en er een netwerk met veel  
expertise bestaat. Voor de klussers heeft 
het als voordeel dat er goede toe- en uittre- 
dingsvoorwaarden zijn en het een goede 
bescherming biedt tegen aansprakelijkheid.

Plat: ‘De mensen merken dat grotere 
klusbedrijven en aannemers kleinere klus-
sen momenteel vaak niet eens aannemen. 
Hierdoor weet de consument niet meer wie 
ze dan moeten benaderen. Dat probleem 
kunnen wij oplossen. Wij hebben klussers 
in huis voor elke klus: timmerwerkzaam-
heden, houtrot, kitwerk, vloeren leggen, 
schilderen en behangen, lijsten en lampen 
ophangen, kleine verbouwingen, isolatie, 
tuinwerkzaamheden, noem ze allemaal 
maar op. Ook voor specialistisch vakwerk, 
maatwerk en restauratiewerkzaamheden 
draaien we onze hand niet om.’

Sinds februari beschikt De Klusbak- 
fiets over een eigen bedrijfspand aan de  
Baileystraat 68 op de Marslanden waar de 
klanten kunnen worden ontvangen. 
Plat: ‘We hebben daar een werkplaats  
waar wij het werk kunnen voorbereiden en 
waar we de dag samen kunnen beginnen 
met een bak koffie en onze ervaringen  
kunnen uitwisselen. Momenteel opereren 
we nog met een klein team maar ik hoop  
op een snelle uitbreiding van het aantal 
klussers. We richten ons in eerste instantie 

op de particuliere consument maar we  
zien steeds vaker dat makelaars, scholen  
en kinderdagverblijven ons ook weten te  
vinden.  Daarom kunnen we nog steeds 
mensen gebruiken. Dus, ben jij toevallig 
een handige klusser? Iedere Zwollenaar  
kan zich aanmelden bij de Klusbakfiets 
Zwolle. Belangrijk is dat je ingeschreven 
staat als zelfstandige en dat je drie  
tot vijf dagen per week inzetbaar bent.  

Je kunt alle informatie vinden op  
www.deklusbakfiets.nl/werkenbij. En zoek 
je zelf een goede en vakbekwame klusser, 
dan kun je een formulier invullen op de  
site www.deklusbakfiets.nl. Daar staan be-
halve wat we kunnen uitvoeren ook de 
tarieven.’

 TEKST  ARIE DONDERS
   FOTO  HENK VALKENIER 

IJSSELEN MET EIKELBOOM
Wijkgenoot Wim Eikelboom vertelt in elke Wijkkrant een wederwaardigheid over de IJssel. Zijn IJssel-foto’s zijn te volgen op Twitter 
via @boomeik en hij is maker van de podcast Rivierverhalen. 

Plasticvanger in IJssel vangt (gelukkig) niet veel 
Wie over de dijk wandelt van het Beek-
manpad ter hoogte van de oude IJssel-
centrale, ziet in het water een drijven-
de bak liggen met twee tentakels. Dat 
is een plasticvanger. Het is een proef 
plastic afval uit de IJssel te halen. Het 
is ook de bedoeling om van dat afval 
nuttige dingen te maken.

De eerste resultaten stemmen hoopvol: 
er wordt heel weinig plastic gevangen. 
De hoeveelheden zijn te klein om er een 
recycle-product van te maken. Dat was 
wel de bedoeling, want aan de proef met 
de plasticvanger is een traject gekoppeld 
van Zwolse onderwijsinstellingen die op 
zoek gaan naar nuttige herbestemmin-
gen van gevonden rivierplastic.

Ramon Knoester van Clear Rivers – be-
denker van de plasticvanger – is ener-
zijds opgelucht dat de hoeveelheid troep 
in de rivier meevalt. Maar hij benadrukt 
tegelijk dat er wel honderden nurdles, 
mini-stukjes folie en ander verpakkings-
materiaal wordt gevonden in het rivier-
water. 

De anderhalf jaar durende proef met de 
plasticvanger wordt betaald door  
provincie Overijssel en gemeente Zwolle 
en kost zo’n 150.000 euro. Daarna wil 
Clear Rivers het opvangsysteem het  
liefst in de bocht van de IJssel bij Zalk 
neerleggen. Omdat in de buitenbocht  
de meeste kans is op het vangen van drij-
vend zwerfvuil. 

Ramon Knoester van Clear Rivers zoekt in de bak 
waarin het vuil zich verzamelt naar plasticrestjes.

 TEKST  WIM EIKELBOOM
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Zwolle-Zuid
Winkelcentrum Zwolle-Zuid

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

al 30 jaar
meesterschoenmaker

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

Like ons op Facebook
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• Sleutels, sleutelhangers en naamplaatjes
• Schoeisel cleanen en/of poetsen
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WWW.WVZWOLLEZUID.NLWWW.WVZWOLLEZUID.NL

Buurtkamer Gerenlanden 
Iedereen is welkom!
Een gezellig praatje met buurtgenoten onder het genot van een kopje koffie of thee. Het kan 
elke maandag bij buurtkamer Gerenlanden. 

Daarnaast kunt u ook gewoon de krant lezen, puzzelen of samen met de andere bezoekers 
spelletjes spelen. Het is maar net waar u zelf zin in heeft.
Er is van alles mogelijk en wij denken met u mee. 

Heeft u behoefte aan sociaal contact met leeftijdsgenoten?
Kom dan op maandag van 10.00 - 12.00 uur langs bij de buurtkamer in  
wijkcentrum Gerenlanden. 
Opgeven is niet nodig!

Eerste deelname gratis, daarna €3,- per keer.

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

VRIJDAG KOOPAVONDVRIJDAG KOOPAVOND  
tot 21.00 uurtot 21.00 uur
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EP:Zwolle 
Ministerlaan 268 - 8014 XM Zwolle - Tel: (038) 8500100 - epzwolle.nl 

DE ELEKTRONICA- EN WITGOED-
SPECIALIST VAN ZWOLLE
Bij EP:Stadshagen en EP:Zwolle gaan we net dat 
stapje verder. Zo kunnen onze eigen specialisten 
naast bezorgen en installeren ook:

• Kabels verlengen en leidingen verplaatsen 
• Je defecte apparaat repareren 
• Nieuwe contactpunten maken  
• Je inbouw apparatuur inmeten en monteren

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

Op orde Zwolle
Heeft u vragen over uw post, financiën of financiële regelingen? Kunt u uw 
rekeningen niet meer betalen? Kampt u met schulden? Weet u niet meer hoe 
u moet rondkomen?

 

Neem dan vooral contact op met Op Orde Zwolle:  
de centrale toegang in Zwolle voor hulp bij uw post en 
papieren. Wij helpen u graag!

Op de volgende manieren zijn we bereikbaar:
Bellen :  038 456 97 00 (elke werkdag tussen 09.00-

17.00 uur) 
Whatsapp :  06 121 854 37 (alleen appen en binnen  

2 werkdagen wordt gereageerd)
 Mail : info@opordezwolle.nl
 Website : www.opordezwolle.nl
 Spreekuren : open inloop van 9.00 - 11.00 uur *

*Bel naar 038 456 97 00 om te vragen naar de huidige 
inloopspreekuren i.v.m. Corona.

Van onze bezoekers vragen we om een mondkapje te 
dragen en 1,5 meter afstand te bewaren. Binnen Op 
Orde Zwolle werken we samen met vier organisaties: de 
Sociaal Raadslieden (van Stichting De Kern), WijZ 
Thuisadministratie (van WijZ Welzijn), Humanitas 
Thuisadministratie en Schuldhulpmaatje (van Stichting 
Voor Elkaar Zwolle). Een mix van beroepskrachten en 

vrijwilligers bieden hulp op maat bij allerlei soort vragen 
en problemen rondom papieren en financiën.
 
Koffieochtend voor lotgenoten na partnerverlies in 
De Pol
Ontmoeten geeft veel steun aan weduwen en weduw-
naars en draagt bij aan de rouwverwerking. In een onge-
dwongen sfeer organiseert WijZ daarom een gezellige 
koffieochtend voor lotgenoten na partnerverlies.

U bent hiervoor van harte welkom op de 1e maandag 
van de maand van 9.30 tot 11.30 uur in WijZ locatie  
De Pol, Gelijkheid 1, winkelcentrum Zwolle-Zuid.  
De toegang is gratis. Aanmelden stellen we op prijs via 
tel. 8515700 of email: steunnapartnerverlieszwolle@ 
ziggo.nl.

GRATISGRATIS
PARKERENPARKEREN
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Stem 16 maart
PvdA - Lijst 7

Patty Wolthof
zwolle.pvda.nl

Het bordje in de tuin met de tekst: 
"Welkom" en "Gezelligheid, gesprek 
en gebed" ziet er heel uitnodigend uit, 
daar in de voortuin van Snavel van 
Emekamp 47. De uitnodiging geldt 
voor de zondagochtenden in de oneven 
weken, maar bewoners die zo gastvrij 
zijn, vinden het vast niet bezwaarlijk 
om aan de lezers van de wijkkrant te 
vertellen wat de reden is voor deze 
vriendelijke uitnodiging. 

Het is nu bijna een jaar geleden dat Esther 
en Wietse De Boer met hun vier kinderen 
verhuisd zijn van de Wipstrik naar de 
Snavel van Emekamp. De meeste mensen 
met een gezin verhuizen omdat ze groter 
willen wonen. Bij de familie De Boer lag 
dat anders. Esther vertelt dat er de afgelo-
pen jaren heel wat gebeurd is in hun 
leven. Dat leverde stof tot nadenken en 
leidde tot het nemen van een aantal beslis-
singen. Eén van die beslissingen was het 
realiseren van de verhuizing. Esther: 
"Door deze verhuizing konden we bespa-
ren op de hypotheekkosten en houden we 
maandelijks meer geld over." Wie het 
nieuws een beetje volgt, weet dat de 
hypotheekrente laag is en dat verhuizen of 
het oversluiten van de hypotheek bespa-
ringen kan opleveren. Tot zover niks  
bijzonders.

Het bijzondere is dat de familie De Boer 
het bespaarde geld alsnog graag uitgeeft. 
Niet aan woonlasten, maar aan mooie 
doelen. Esther: "Bij de veranderingen in 
ons leven groeide het voornemen om ons 
meer door Jezus te laten inspireren. Hij 
had oog voor de mensen om hem heen, 
wie ze ook waren en wat ze ook deden." 

Om dat voornemen praktisch vorm  
te geven, geven ze een deel van hun  
inkomen weg aan goede doelen, die zich 
inzetten voor mensen die dat hard  
nodig hebben. Net als Jezus. Om zichzelf 
bij de lessen van Jezus te houden, komen 
ze één keer in de veertien dagen op de 
zondagen samen met anderen: "We  
denken na over de bijbel, we bidden met 
en voor elkaar en we leren van Jezus en 
van elkaar."

En nu dus dat bordje in de tuin. Voor 
mensen, die om wat voor reden ook, 
graag bij hen willen aanschuiven op de 
zondagmorgen in de oneven weken. 
Esther heeft nog geen idee hoe het die 
ochtenden zal gaan: "Dat hangt van onze 
gasten af. Wij luisteren graag naar wat de 
mensen te vertellen hebben." Er is koffie 
en de gastvrouw bakt iets lekkers voor 
erbij. Lachend merkt ze op: "Onze doch-
ter zei al dat 'Gebak, gesprek en gebed' 
een betere tekst was voor het bordje in de 
voortuin. Al ben ik niet zo van het  
bakken, een appeltaart moet lukken."

Esther heeft er alle vertrouwen in dat het 
gezellige bijeenkomsten worden. Zelf 
volgde ze een sociaal-pedagogische oplei-
ding aan Windesheim en haar man deed 
maatschappelijk werk op de Sociale 
Academie. Gespreksvoering hebben ze 
dus wel geleerd. De gesprekken mogen de 
diepte ingaan, al hoeft het niet over het 
geloof te gaan. Esther: "De mogelijkheid 
is er. Daarom staat er op het bordje ook 
'gebed', want wij geloven dat gebed 
helpt."

Gezelligheid, gesprek, gebed aan de keukentafel

TEKST EN FOTO  INA HUISMAN
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Gemeenteraadslid Reinier Mulder neemt na 27 jaar 
afscheid
Eén van de hoogtepunten van Reinier 
Mulder als gemeenteraadslid waren de 
drie dagen dat hij burgemeester Henk 
Jan Meijer mocht vervangen. In de 
zomer van 2017 was het hele college van 
Burgemeester en Wethouders in het 
buitenland op vakantie. Afgesproken 
was dat wethouder Filip van As in de 
stad zou blijven en de burgemeester 
zou waarnemen, maar dat ging niet 
door. Van As was namelijk kort van 
tevoren afgetreden. 

In zo’n geval schrijft de wet voor dat het 
langstzittende raadslid de burgemeester 
moet vervangen en dat was Reinier Mulder: 
“Henk Jan Meijer is een controlefreak en 
was erg zenuwachtig. Hij vroeg zich af of 
die Mulder dat wel zou kunnen. Van tevo-
ren had ik op het stadhuis een bespreking 
met drie ambtenaren die me grondig moes-
ten voorbereiden.” Helaas hoefde Mulder 
als nestor van de gemeenteraad niet in  
actie te komen: “Het waren drie heerlijke 
zomerse dagen die geruisloos verliepen.”  
Hij heeft de ambtsketen niet omgehad.

Na 27 jaar keert Reinier Mulder na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 
niet meer terug in de gemeenteraad. Als 
volksvertegenwoordiger voor de Christen 
Unie voelde hij zich altijd erg verbonden 
met de stad: “Ik zou nergens anders raads-
lid kunnen zijn dan in Zwolle. Ik kan geen 
ander volk vertegenwoordigen dan dit 
volk.” Hij woont met zijn gezin in Zwolle-
Zuid en ook de generaties voor hem woon-
den en werkten in dit gebied. “Mijn over-
grootvader was hier boer en zijn boerde-

rijtje staat er nog steeds. In de buurt van het 
Oldenelerpad. Hier zijn ook mijn opa en 
mijn vader geboren. Het waren kleine  
boeren en mijn opa werkte daarnaast als 
tuinman op Zandhove.” Volgens Reinier 
had zijn inmiddels overleden opa nooit 
kunnen dromen dat zijn kleinzoon ooit in 
de gemeenteraad zou zitten. “Vroeger 
kwamen alleen mensen uit de elite in de 
raad en zeker niet de kleinzoon van een 
keuterboer.” Mulder vindt dat de gemeen-
teraad een dwarsdoorsnede moet zijn van 
de hele stad en zou van hem nog wel  
wat kleurrijker en diverser mogen zijn. 
“Niet alleen goedgeschoolde stadsgenoten  

met een universitaire opleiding, maar bij- 
voorbeeld ook vaklieden met een MBO-
opleiding.”

Toen Reinier in 1995 in de raad kwam 
“was Zwolle nog een prettige en saaie stad 
met 94.000 inwoners,” maar al wel aan het 
groeien. Zwolle-Zuid was bijna afgebouwd 
en er was veel weerstand de agrarische 
Assendorperlure om te bouwen naar kanto-
renwijk Hanzeland. Stadshagen was nog 
niet in beeld. Reinier is erg tevreden over 
Zuid: “De meest complete en gezegende 
stadswijk van Zwolle, waar het goed leven 
is. Een top winkelcentrum en clustering 

van diverse voorzieningen rondom dit  
centrum. Veel groen in de wijk met zelfs 
een bos: het Zandhove Bos. Waar vind je 
dat nog? Diverse binnen- en buitensport-
voorzieningen. Mooie fietspaden en via de 
tunneltjes goede verbindingen met de rest 
van de stad. Alleen de wandelpaden zijn 
wat dun gezaaid.” Op 16 maart zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. Mulder wordt 
niet meer gekozen, maar zal de nieuwe 
raadsleden van zijn partij met raad en daad 
terzijde staan: “Raadswerk is een 
ambacht.” 

TEKST EN FOTO   HENNIE VRIELINK

WWW.SCHINKELKAMPEREN.COM
sandyschinkel@schinkelkamperen.com

Scan de QR Code  
en shop online met 

15% 
INTRODUCTIEKORTING

Kortingscode POD977 

Dealer van Alpenkreuzer vouwwaDealer van Alpenkreuzer vouwwagensgens
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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!

Comedy Night bij ZZUIT
11 maart

ZZU is weer aan de gang. In maart is de beurt aan een 
Zwols comedy-collectief met de toepasselijke naam: 
Zwolle Giert. Maar liefst zes comedians zorgen voor een 
avondje lekker lachen. Dat wordt leuk!
 
Over de comedians

Zwolle Giert bestaat uit de comedy/cabaret-fanaten  
Jasper Nieuwenhuis, Henk van Huisstede en Jan van 
Houwelingen. Ze treden voornamelijk op in de stand-up 
comedy scene, maken comedy-radio voor RTV Focus, en 
organiseren comedy-evenementen in Zwolle e.o.

Verder zullen ook nog optreden Hank van Bosstraten, 
Gerwin Schoenmakers en Marc van Gestel. Comedians 
die ieder hun mannetje staan op het gebied van grappen 
maken en dwaze verhalen vertellen. De hoofdact is 
Ronald Smink, een vleesgeworden stripfiguur die je een 
keer gezien moet hebben. 

Kom dus kijken! 

Koop uw tickets via www.zzuit.nl, en laat u verrassen. 
Koffie en thee staan klaar als u binnenkomt, en na afloop 
kunt u een drankje bestellen en napraten in het grand café 
van SIO. Of smikkelen van een borrelplank, vooraf te 
reserveren samen met uw ticket. 

Praktische informatie

Vrijdag 11 maart 2022, 20.15 uur 
SIO gebouw, Thorbeckelaan 2, Zwolle
Entree €12,50 (ticketverkoop alleen digitaal)

Informatie over coronamaatregelen en annuleren: 
www.zwolsetheaters.nl

Informatie over de voorstelling en  
ticketverkoop: www.zzuit.nl
 

 

Zwolle

MijnWijk

WIJ KOMEN GRAAG 
BIJ U KLUSSEN

Bel 038 - 23 40 880 of mail naar 
zwolle@deklusbakfiets.nl
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Bert Annen draagt zijn markthandel over aan 
Angelique en Marco
Vierenveertig jaar geleden is markt-
koopman Bert Annen (64) uit Veeningen 
begonnen met de verkoop van noten en 
zongedroogde zuidvruchten. Vanwege 
schouderproblemen moet hij er helaas 
noodgedwongen mee stoppen. De zaak 
wordt in juli overgenomen door zijn 
verkoopmedewerkster Angelique en 
haar man Marco Benedictus. Angelique 
staat al vijf jaar in de kraam: “De klan-
ten in Zwolle-Zuid zullen er weinig van 
merken. Alleen de man achter de  
bakoven in de kraam verandert. Bert 
trekt zich terug en mijn man Marco 
komt ervoor in de plaats. De man met 
de snor maakt plaats voor de man met 
een baard.” 

Al voordat Bert in 1978 met de verkoop 
van noten en zuidvruchten begon had hij 
naast zijn baan bij Fokker in Hoogeveen 
op de zaterdagen een antiekhandeltje.  
Hij wilde weg bij Fokker en voor zichzelf 
beginnen. “Ik ben geen type om voor een 
baas te werken en heb er een hekel aan als 
iemand zegt wat ik moet doen.” Dat geldt 
volgens Bert voor meer marktkooplui: 
“Daarom zijn ze allemaal ook zo eigen-
wijs.” Hij kocht een oude stoffenkar van 
een marktkoopman, bouwde er zelf vitri-
nes in voor noten en zuidvruchten en ging 
ermee op pad naar Harlingen; zijn eerste 

marktplaats. Omdat in die tijd het assorti-
ment aan noten nog beperkt was, verkocht 
hij ook reformartikelen. “Noten waren 
toen een luxeproduct en redelijk duur, 
maar in de loop van de jaren is het assor-
timent flink uitgebreid en steeg mijn 
omzet.” 

Consumenten gaan steeds meer noten 
kopen omdat die gezond zijn en in de 
schijf van vijf staan. Bert bakt verschil-
lende soorten noten in zijn marktkraam in 
plantaardige arachideolie. Hij gebruikt 
steeds minder zout. “Vroeger vulde ik 
elke dag een grote zoutbus, maar nu nog 
maar hooguit een keer per week. Op  
verzoek van de klant breng ik de gebak-
ken noten op smaak met zout en kruiden.” 

Diverse noten worden ook rauw en als 
mix verkocht. Bert verkoopt zelfs gesui-
kerde en gechocolateerde noten en die 
zijn volgens Angelique “eerder lekker dan 
gezond.”  
 
PINDAROTSJES
Inmiddels heeft Bert zijn vijfde verkoop-
wagen en staat op meerdere markten, bij 
weer en wind. Hij staat er altijd en klanten 
kunnen daarop vertrouwen. In al die  
vierenveertig jaar is hij maar twee dagen 
ziek geweest. Zelfs een geplande beval-

ling in het ziekenhuis van een van zijn 
kinderen werd een dag uitgesteld, omdat 
Bert geen marktdag wilde overslaan. 

Komende zomer nemen Angelique en 
Marco Benedictus de markthandel over. 
Marco neemt dan ontslag bij trekhaken- 
fabriek Brink in Staphorst. Vijf jaar gele-
den kwam Angelique als schoonmaakster 
op de loonlijst van Bert, nadat haar dienst-
verband bij een chocoladefabriek eindig-
de. Bert kwam erachter dat zij lekkere 

pindarotsjes kon maken. Dat had zij in de 
chocoladefabriek geleerd. De combinatie 
noten en chocola is een delicatesse. Al 
snel hielp ze in de marktkraam mee met 
de verkoop samen met collega Ria. In juli 
worden Angelique en Marco eigenaar, 
maar vooralsnog blijven ze de markt-
kraam “Bert Annen Noten en 
Zuidvruchten” noemen “als eerbetoon 
aan Bert.”   

 TEKST EN FOTO  HENNIE VRIELINK

FOTO   MONIQUE WIEGERS

DE WERELD VAN DE WOENSDAGMARKT

Help je mee aan een schoon Zwolle Zuid? 

LANDELIJKE OPSCHOONDAG OP  
19 MAART 2022  

Veel wijkbewoners zijn supporter van 
Mooi Schoon. Zij helpen het hele jaar 
mee aan een opgeruimde wijk. Zij  
vinden: zwerfafval verdwijnt niet door 
ergernis, wél door samen in actie 
komen. Kom je ook in actie op de 
Landelijke Opschoondag op 19 maart? 

Je kunt individueel zwerfvuil opruimen 
maar ook in groepsverband zoals met  
de school of de buurt. Niet alleen nuttig 
maar ook een gezellige manier om 
samen de wijk leefbaar te houden. 

OPRUIMSET
Van het Wijkservicepunt Zuid van de 
gemeente Zwolle in wijkcentrum de 

Pol kun je afvalgrijpers, afvalringen, 
handschoenen en vuilniszakken krij-
gen. Stuur een mail naar wijkservice-
puntzuid@zwolle.nl om een opruimset-
je te reserveren en een ophaalafspraak 
te maken. 

ADOPTIE AFVALBAK
Mis je een afvalbak in de buurt? Je 
kunt het hele jaar door een afvalbak 
adopteren. Je zorgt dan voor het legen 
van de bak en het afvoeren van het 
afval. De gemeente plaatst de afvalbak 
en draagt deze aan je over met een  
contract. Je krijgt van de gemeente 
opruimmateriaal en een sleutel van de 
afvalbak. 

Kijk op www.zwolle.nl/afval of stuur 
een mail naar het Wijkservicepunt Zuid 
wijkservicepuntzuid@zwolle.nl. 

TWITTER MOOI SCHOON 
Volg je het Wijkservicepunt Zuid al op 
Twitter www.twitter.com/wspzwolle-
zuid? Laat via Twitter weten dat je een 
opruimactie organiseert met #zwolle-
zuid #supporter #MooiSchoon 

ZELF EEN SCHOONMAAKACTIE 
STARTEN?
Wil je zelf een schoonmaakactie  
starten, kijk dan voor meer info op 
www.mooi-schoon.nl. Als je het groots 
wilt aanpakken bestel dan de Mooi 
Schoon toolkit met een handkar  
bij ROVA.  
www.mooi-schoon.nl/evenementen  

BEWONERS APPARTEMENTEN EN 
FLATS KRIJGEN GEZAMENLIJKE 
GFT-CONTAINER 

Bewoners van appartementen en flats 
kunnen binnenkort etensresten en 
keukenafval scheiden van het restaf-
val. In 2022 zorgt de gemeente Zwolle 
dat er containers voor groente-, fruit- 
en tuinafval (gft) komen bij apparte-
menten en flatgebouwen. De bewo-
ners delen die gft-containers met 
elkaar. 

Het plaatsen van de gft-containers 
gebeurt gebouw voor gebouw. 
Bewoners krijgen hierover vooraf een 
brief. www.zwolle.nl/gftcontainer

WAAROM GFT-AFVAL SCHEIDEN?
Bewoners van appartementen en flats 
hebben vaak geen ruimte voor een 
eigen gft-container. Hierdoor belanden 
etensresten en keukenafval vaak bij het 
restafval. Dat is zonde. Want als we 
het scheiden kunnen we het hergebrui-
ken om groen gas en compost van te 
maken, terwijl restafval wordt ver-
brand. 

AFVAL SCHEIDEN VOOR IEDEREEN
Ook voor andere inwoners die nog niet 
alle soorten afval kunnen scheiden gaat 
de gemeente dat in 2022 op orde bren-
gen. Meer informatie over wat er ver-
andert kunt u lezen op www.zwolle.nl/
afval. 
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Oud-Zwollenaar debuteert met spannend kinderboek
Dennis van Vilsteren (42) heeft zijn 
droom waargemaakt met het schrij-
ven van een kinderboek voor zijn 
zoontje. Hij is enthousiast dat zijn 
boek Op zoek naar een Schat bij de 
Bruna in Zwolle-Zuid ligt. Vooral 
omdat hij 38 jaar met veel plezier 
in Zwolle-Zuid heeft gewoond en 35 
jaar heeft gevoetbald bij v.v. SVI 
Zwolle. Waar hij vooral blij mee is, 
is dat een gedeelte van de opbrengst 
van het boek naar de Tobias Sybesma 
Foundation gaat die zich inzet voor 
een succesvolle behandeling van  
hersenstamkanker.

Dennis van Vilsteren (42) woont sinds 
een paar jaar in Heino, maar is geboren 
en getogen in Schelle en heeft goede  
herinneringen aan zijn jeugd in  
Zwolle-Zuid. Hij genoot van de gemoe-
delijkheid en het dorpse gevoel. Dat  
gevoel wilde hij kwijt in zijn kinderboek 
dat gaat over vriendschap, ziekte, avon-
tuur en de Tweede Wereldoorlog. “Ik heb 
altijd al interesse gehad in geschiedenis, 
de Tweede Wereldoorlog en ontdek-
kingsreizen. Ik vind dat echt geweldig. 
En schrijven vind ik zo tof om te doen, 
daar word ik blij van!” Voor zijn kinder-
boek waren twee dingen belangrijk: het 
verhaal moest een boodschap hebben en 
het boek verdiende een goed doel. 

DIEPERE BOODSCHAP
Schrijven was voor Dennis altijd al een 
hobby. Het leek hem leuk om een boek te 
schrijven voor zijn zoon Tijn (10) waarin 
hij enkele levenslessen wilde verwerken. 
“In het boek gaat een meisje dood. Op 
een positieve manier wilde ik een bood-

schap meegeven dat doodgaan bij het  
leven hoort, dat het belangrijk is om  
erover te praten, dat verdriet er mag zijn 
en dat je ook nog vrienden hebt die je 
steunen.” 

Het boek gaat over Tijn die een landkaart 
vindt uit de Tweede Wereldoorlog en  
samen met zijn buurjongens op avontuur 
gaat. “Tijn is de held in het verhaal. Toen 
mijn zoon het verhaal voor het eerst las 
was hij acht jaar en vond hij het vooral 
een spannend boek. Hij begreep de  
diepere lading nog niet. Nu hij tien jaar 
is, begrijpt hij deze beter. Daarom is het 
boek echt voor kinderen van negen jaar 
en ouder.”

GOED DOEL
Bij zijn zoektocht naar een goed doel 
kwam Dennis terecht bij Reitse Sybesma. 
Zijn zoon Tobias is op twaalfjarige leef-
tijd overleden aan hersenstamkanker. 
Daarom heeft Reitse de Tobias Sybesma 
Foundation opgericht die zich inzet voor 
een succesvolle behandeling van hersen-
stamkanker.

DRIE GEDREVEN MANNEN UIT 
ZWOLLE-ZUID
Vanwege de prettige samenwerking en 
een gezamenlijk goed doel in hun achter-
hoofd hebben drie creatieve mannen - 
toevallig allemaal uit Zwolle-Zuid - het 
kinderboek weten te realiseren. “Reitse 
wilde het boek graag illustreren. Hij vond 
het een pittige klus, maar ook machtig 
mooi om te doen. Tot slot kwam ik in 
contact met Benny Michel van MCHL 
Grafisch Ontwerp die de opmaak heeft 
verzorgd.”

Dennis geniet zo van het creatieve proces 
dat hij alweer bezig is met zijn tweede 
kinderboek. Hij heeft de smaak te pakken 
gekregen en zijn talent om kinderboeken 
te schrijven ontdekt. 

Info: Op zoek naar een Schat is ook te be-
stellen via boekenvanvilsteren.nl.
 

Voedselbank Zwolle: 
oog voor voedsel, 
hart voor mensen

 TEKST  ARIE DONDERS
 FOTO  F.BISSCHOP

 TEKST  HILDE VAN RAVENHORST
 FOTO  DENNIS VAN VILSTEREN

Het is hooguit een graad of vijftien in de 
grote hal aan de George Stephensonstraat 
op de Marslanden. De grote deur staat  
wagenwijd open. Op grote rolbanden staan 
kratten in diverse kleuren en bij de uitgang 
staan tafels waar vrijwilligers cliënten  
helpen bij het verder aanvullen van hun 
pakketten. Tandpasta, menstruatiepro-
ducten, aardappelen of conserven. Afhan-
kelijk van het aanbod kunnen de bezoekers 
nog iets extra’s meenemen. 

‘Sinds vorig jaar heeft de Gemeente Zwolle 
dit pand in eigendom’, vertelt Fenny Ensing, 
voorzitter van de Voedselbank. ‘Er is groot 
onderhoud geweest; er is geschilderd, er zijn 
Ledlampen aangebracht en er liggen zon-
nepanelen op het dak’. Verreweg de meeste 
spullen die we uitdelen zijn gratis verkregen. 
Dan gaat het om overtollig voedsel, drinken, 
verzorgingsproducten en schoonmaak- 
middelen. Zo gaan we behalve honger ook 
verspilling tegen. Wat wij nog bijkopen gaat 
met van tevoren daarvoor gereserveerd  
geld. Gelukkig ontvangen we ook seizoens-
gebonden producten zodat onze cliënten, 
net zoals ieder ander, in de verschillende 
seizoenen verse groenten en fruit kunnen 
krijgen die bij dat seizoen horen. 

De kleuren van de kratten komen overeen 
met de gezinssamenstelling. In kratten voor 
gezinnen met kinderen liggen meer  
producten dan in die voor één- of twee- 

persoonshuishoudens.  Conserven in potten, 
dozen, blikken, alles krijgt zijn plek. Het  
aanbod is gevarieerd, van rode kool tot saus 
voor de couscous. Fenny Ensing:  ‘Het ene 
moment is er meer diversiteit in het aanbod 
dan de andere keer. Nu hebben we bijvoor-
beeld veel oliebollenmix gekregen, maar 
daar kun je ook uitstekend pannenkoeken 
van bakken. Bij alle producten houden we de 
bewaardatum goed in de gaten.’ Buitenstaan-
ders hebben soms de indruk dat we spullen 
meegeven waarvan de datum is verstreken, 
maar wij houden ons strikt aan de  
voorschriften van de Voedsel- en Waren-  
Autoriteit.

De inhoud van de kratten wordt overgepakt 
in boodschappentassen. Sommige cliënten 
komen met de fiets of hebben een eigen auto, 
andere worden gereden door buren of vrien-
den. Bij cliënten die geen vervoer hebben, 
ziek zijn of slecht ter been brengen vrijwil-
ligers van de Stichting Zwolle Doet de bood-
schappen thuis.

‘De meeste cliënten maken zo’n negen à tien 
maanden gebruik van de Voedselbank’, zegt 
Fenny Ensing. ‘We hopen dat de mensen 
daarna weer op eigen benen kunnen staan. 
Je kunt hier niet zomaar binnenlopen. 
Hulpverleners van Maatschappelijk Werk, 
Sociale Wijkteams van de Gemeente, Leger 
des Heils, Schuldhulpverlening of Diaco-
nieën van kerken helpen bij het aanmelden 

door het invullen van een aanmeldings- 
formulier. Geen pakket zonder traject.’

‘We merken dat het aantal mensen die  
gebruik maken van de Voedselbank wat  
afneemt. Ik heb er geen verklaring voor. Ik 
kan me niet voorstellen dat de armoede 
onder de bevolking sterk afneemt, juist nú 
niet. We hebben sinds kort zelfs een Minister 
van Armoedebeleid in het nieuwe kabinet. 
Is het schaamte, corona? Misschien komt het 
omdat de werkloosheid wat aan het dalen  
is en meer mensen een baan hebben gevonden.’

‘Er zijn scholen die acties starten om de  
Voedselbank te ondersteunen’, vult Nelly 

Sporre aan. Zij is verantwoordelijk voor 
Voorlichting en Educatie. ‘Daar zijn we erg 
blij mee. Jongeren die het zelf goed hebben 
moeten zich er van bewust zijn dat 
klasgenootjes misschien niet hun verjaardag 
kunnen vieren of soms met een lege maag 
naar school komen. Ze moeten beseffen dat 
er nog steeds armoede in onze samenleving 
bestaat, ook in hun directe omgeving.’ 

www.voedselbankzwolle.nl
IBAN: NL56 INGB 0001 4861 19
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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

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

Vergoeding mogelijk, afhankelijk van uw persoonlijke zorgverzekering.

Orthomoleculair en natuurgeneeskundig praktijk

 

 

 

 

 

 

Restaurant "De Oase"
kerkplein 2 Zalk. tel: 038-3636270

Voor een heerlijke lunch, diner of feest! 

 
Restaurant “De Oase” 

kerkplein 3 Zalk. tel : 038-3636270 
www.restaurantdeoase.nl 

 

 

Voor een heerlijke lunch, diner of feest! 
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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

Kom bewegen!
Er vinden wekelijks sportactiviteiten 
plaats in heel Zwolle

In Zwolle Zuid kunt u o.a. meedoen met:
- Fitness  ma.  09.30-10.30 SV Zwolle

- Milde Yoga ma.  16.30-17.30 de Pol

- Badminton ma.  13.30-14.30 Sporthal Zwolle Zuid

- Pilates  di.  13.00-14.00 Sporthal Zwolle Zuid

- Dynamic tennis di.   13.00-14.00 Wijkcentr. Gerenlanden

- Tai Chi  di.  09.00-10.00 de Pol

Plezier en gezelligheid 
staan centraal tijdens de 
activiteiten voor senioren. 
Of u nu veel of weinig 
ervaring heeft, kom eens 
binnenlopen voor een 
gratis proefles.

We volgen de actuele 
RIVM regels.

www.tuintotaalcenter.nl

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

Zwemles voor kinderen vanaf 4 jaar. 
In kleine groepjes.

2 x per week 
30 minuten les.

1 x per week 
1 uur les (5 jaar).

De schrijver van dit boek is Kader 
Abdolah. Hij is in 1954 in Iran geboren 
en wilde altijd al schrijver worden. Een 
droom die uitkwam na zijn vlucht naar 
Nederland. Net als andere schrijvers ge-
bruikt hij een zelfgekozen auteurs-
naam. Dat is inmiddels een bekende 
naam omdat er heel wat boeken van 
hem zijn verschenen. 

Papegaai vloog over de IJssel kwam uit in 
2014. Het dikke boek telt 445 bladzijden 
en verveelt geen moment. We maken 
kennis met Memed, die oorspronkelijk 
zo niet heet, maar met een vals paspoort 
naar Nederland vlucht. Hij heeft een 
doofstom dochtertje, zijn oogappel, dat 
een hartkwaal heeft. Hij hoopt dat zij in 
een Nederlands ziekenhuis gered kan 
worden. Zijn leven hier start met twee 
agenten, die hem het opvangcentrum van 

Apeldoorn binnenbrengen en hem over-
dragen aan de bewaking. 

In een volgend hoofdstuk vertelt Abdo-
lah over Zalk, waar een 'donderslag bij 
heldere hemel' ingeslagen is. In de huis-
aan-huiskrant was te lezen dat asielzoe-
kers in dorpen rondom de IJssel gehuis-
vest zullen worden. Memed en zijn 
dochtertje krijgen een huis in Zalk toege-
wezen. In hun huisje bij de kerk worden 
ze door de dominee ontvangen: "De bloe-
men, de appeltaart en het beddengoed 
krijgen jullie van de inwoners van Zalk". 
Als iedereen weer weg is, heeft Memed 
het gevoel "dat hij met zijn dochtertje al-
leen op de wereld is in een huis waar nie-
mand ze terug kan vinden."

Het is bijzonder om een boek te lezen 
over exotische asielzoekers, die hun leven 

gaan delen met gewone Nederlanders. Je 
leest over mannen die een overleden ko-
lonel herdenken door het roken van een 
waterpijp, luisterend naar een cassette-
bandje met de stem van een imam die 
weemoedige Koranverzen citeert. En dat 
speelt zich dan gewoon af in een achter-
tuin in Zalk, met mensen die langs de IJs-
sel uit 's Heerenbroek en Kampen zijn 
gekomen. 

Het is bijzonder om een boek te lezen 
over gewone Nederlanders, die hun leven 
gaan delen met exotische asielzoekers. 
Om te lezen over Catherina, die verliefd 
wordt op Memed, een kind van hem 
krijgt, maar er op staat dat die haar eigen 
achternaam krijgt. En neem Jaap, een uit-
gebluste docent, die opleeft als hij Neder-
landse les gaat geven aan asielzoekers. Of 
de garage-eigenaar die Memed niet als 

monteur wil aannemen, en zegt: "Als je 
deze papieren ooit kunt lezen en uitvoe-
ren, dan heb ik werk voor je". En dat ter-
wijl Memed een kundig automonteur is 
die vanaf zijn veertiende in een grote au-
togarage ervaring opdeed.

Een boek dus over het leven van mensen, 
over liefde en geluk, over verwachtingen 
en teleurstellingen. Een boek over gebo-
ren worden en sterven, over ziek zijn en 
zorgen voor een ander. Een 'gewoon' 
boek dus met thema's waar we allemaal 
mee te maken hebben. En tegelijk een 
bijzonder boek, omdat Abdolah de kunst 
verstaat ons mee te laten leven met alle 
mensen die hij opvoert in zijn boek.

Papegaai vloog over de IJssel

  TEKST  INA HUISMAN

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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Cees Schoonderwoerd, de manager van 
Zwolsche Boys, heeft een sensationele 
aankoop verricht! De manager van de 
laag-geklasseerde tweede divisieclub 
contracteerde in Sarajevo namelijk de 
27-jarige Ivica Osim, een van de beste 
spelers van Europa! Osim gaat naar 
verluidt een salaris van 5000 gulden per 
maand verdienen. 

GELD
De komst van Osim betekent een enorme 
kwaliteitsinjectie voor de uiterst zwakke 
Boys-ploeg. Waarom Osim zich aan één 
van de zwakste profclubs van Nederland 
heeft verbonden? Hij geeft zelf het ant-
woord: 'Alleen en uitsluitend voor het 
geld. Er staat in mijn contact dat ik na 
afloop van het seizoen weg kan, of voor 
twee jaar kan bijtekenen. Ik zou graag 
willen spelen voor FC Twente, Feyenoord 
of Ajax. Dat zijn toch de Nederlandse 
topclubs? ‘

EER
Osim mocht Joegoslavië verlaten omdat 
hij de leeftijd heeft bereikt die de Joego-

slavische voetbalbond heeft ingesteld om 
de grote uittocht van de beste spelers 
enigszins tegen te gaan. En Osim behoort 
tot die groep, want hij was één van de 
kandidaten voor de titel 'Europees voet-
baller van het jaar 1968', een verkiezing 
die wordt georganiseerd door het Franse 
sportblad L'Équipe. Een knieblessure 
maakte hem echter kansloos voor de  
eerste plaats. Ook was Osim gegadigde 
voor het Wereldelftal dat vorige maand 
in Rio de Janeiro tegen Brazilië zou  
spelen. Het was weer die verdraaide  
knieblessure waardoor Osim voor de eer 
moest bedanken. 

RIJKE
Osim werd pas twee jaar geleden voor het 
eerst voor het nationale elftal van Joego-
slavië geselecteerd. De reden daarvan? 
Osim kwam uit de provincie Železničar 
Sarajevo, de tegenhanger van FC Sara- 
jevo. Nadat Osims kwaliteiten en capaci-
teiten in het nationale team overduidelijk 
waren komen vast te staan bleken de  
rijkere clubs uit Joegoslavië in hem geïn-
teresseerd. Maar Osim weigerde alle  

aanbiedingen. 'Ik ga naar het buitenland 
want daar verdien ik immers veel meer 
geld dan hier.'

Nog even terug naar manager Cees 
Schoonderwoerd die natuurlijk toch wel 
wat inzat over die knieblessure. Aan de 
pers liet hij weten: 'Mocht onverhoopt 
blijken dat Osim zich toch niet voor de 
volle honderd procent kan inzetten dan 
acht ik mij in genen dele meer aan de  
gemaakte afspraken gebonden. Dat is 
duidelijk in het contract vastgelegd.' Tot 
zover deel I over de Strauss van Sarajevo.

Bron: Trouw, 14 december 1968.

De Strauss van Sarajevo (deel I) 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.

METERS BUUTENSPEL

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 

Het is natuurlijk best spannend om aan sexting te 
doen met je vriend of vriendin. Maar het is niet 
zonder risico's, want stel dat de relatie uitgaat?  
Als je ex kwade bedoelingen heeft kan deze je foto's  
en filmpjes gemakkelijk op internet zetten. De hele 
wereld kan deze dan zien. Dat kan nooit je bedoeling 
geweest zijn. Een foto of video die op internet staat, 
gaat daar nooit meer vanaf en kan je je hele leven  
lang achtervolgen…!

TIP: laat je niet verleiden tot het versturen van sexy 
foto's en filmpjes. Als je het toch doet, doe het dan 
slim en verstuur niets met je gezicht in beeld of iets 
herkenbaars zoals de poster aan de muur of het 
dekbed van je slaapkamer.

WAT KAN IK DOEN ALS MIJN  
NAAKTFOTO VERSPREID IS?
Is jouw naaktfoto verspreid? Blijf er niet mee rond-
lopen, vertel het snel aan iemand, zoals je ouders, 
mentor, de politie. Of meld het via Helpwanted.nl. 
Schaam je niet om dit te melden!

Hoe sneller je reageert, hoe groter de kans is dat je 
kunt voorkomen dat het verder wordt verspreid. 
 Als een foto eenmaal online staat kan verspreiding 
snel gaan. Soms kom je er zelf pas laat achter en staat 
het al op meerdere sites. Ook dan is het belangrijk om 
iemand in vertrouwen te nemen, zodat je samen kunt 
kijken wat je kunt doen aan de vervelende situatie 
waarin je terecht bent gekomen. 
 
Natuurlijk wil je dat de verspreiding van de foto  
zo snel mogelijk stopt. Je kunt bij de site of app waar 

jouw naaktfoto staat, rapporteren dat iemand jouw 
foto('s) gebruikt zonder toestemming. Bij de ver- 
spreiding van naaktfoto’s kan er sprake zijn van 
strafbare feiten zoals belediging, smaad of laster en  
het strafbare feit "de verspreiding van wraakporno". 
Gaat het om foto's van jongeren onder de 18 jaar,  
dan kan het zelfs als kinderporno gezien worden.

WAAR KAN IK TERECHT ALS IK  
TE MAKEN HEB MET SEXTING?
Als je in de problemen zit en denkt aan het doen van 
aangifte, dan gaat het waarschijnlijk om het feit dat 
iemand jouw foto of filmpje zomaar online heeft gezet 
waardoor je in een nare situatie terecht bent gekomen.

AANGIFTE
Het gaat dus niet om de sexting zelf, maar om de 
gevolgen ervan. Met doen van aangifte vraag je de 
politie om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen 
naar de dader. Ook zal geprobeerd worden de foto  
of het filmpje te laten verwijderen. Daarmee is jouw 
probleem natuurlijk niet opgelost. Het maakt niet 
ongedaan dat mensen in jouw directe en indirecte 
omgeving de foto of het filmpje gezien kunnen 
hebben. Het is belangrijk dat je met je ouders en/of  
op school een gesprek hebt, zodat ze je kunnen helpen 
om je weer veilig te voelen. Nogmaals: schaam je niet 
het bespreekbaar te maken, liefst zo gauw mogelijk!

ADVIES VAN POLITIE
Je kunt voor advies en doen van aangifte contact 
opnemen met de politie. Als je aangifte wilt doen,  
is het verstandig om het verwijderen van de foto in 
overleg met de politie te doen. Wanneer het materiaal 

al verwijderd is voordat je aangifte hebt gedaan,  
is namelijk ook een belangrijk deel van het bewijs- 
materiaal verdwenen. Wanneer je bewijsmateriaal 
verzamelt doe dat dan zoveel mogelijk vanaf een 
computer of laptop. Bij screenshots vanuit een app 
ontbreekt de URL vaak en die is van cruciaal belang, 
omdat deze uniek is. 

Op Internetsporen.nl staan tips hoe je digitaal  
bewijsmateriaal verzamelt. Op Help Wanted.nl staat 
hoe je problemen aan social media platformen, zoals 
Facebook, Instagram en Snapchat kan rapporteren. 
Lukt het niet om de foto zo te verwijderen, doe dan 
een melding bij Meldknop. 

TIP: Schroom niet om contact op te nemen met de 
politie/wijkagent. Het kan alleen al heel erg opluchten 
om je verhaal kwijt te kunnen. 

Wijkagent Janka Walvius

Ivica Osim in 
1973/1974, 
spelend voor 
de Franse 
club CS Se-
dan.

WAT IS SEXTING?
Als wijkagent hebben wij regelmatig te maken met slachtoffers van het fenomeen sexting. "Sexting" bestaat uit de 
Engelse woorden "sex" en "texting". Sexting is het sturen van seksueel getinte berichten of pikante foto's of video's, 
meestal via de mobiele telefoon.
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Maar liefst 25 jaar was Joke van Vuure 
betrokken bij Stichting Welzijn oude-
ren/WIJZ als vrijwilliger. Joke kijkt  
terug op een fijne periode waarbij ze 
verschillende taken heeft opgepakt. De 
verschillende exposities in De Pol  
waren de kroon op haar vrijwilligers-
werk. “Nu is het tijd om het stokje door 
te geven”, zegt Joke. Maar niet voordat 
ze haar verhaal over haar zilveren jubi-
leum deelt. Rianne Taal (wijkwerker 
Zwolle-Zuid) stelde Joke een aantal 
vragen.   
 
U stopt na 25 jaar vrijwilligerswerk bij 
Stichting Welzijn ouderen/WijZ met  
de exposities in De Pol. Hoe bent u 
hieraan begonnen? 
“Vijfentwintig jaar geleden verhuisde ik 
naar Zwolle” vertelt Joke. “Ik groeide op 
in Bloemendaal. Werk en studie brachten 
mij naar Rotterdam. Ik werkte als hoofd 
bij de researchafdeling van de Erasmus 
Universiteit. Op 62-jarige leeftijd ging ik 
in mei 1996 met de VUT en verhuisde in 
oktober van dat jaar naar Zwolle. 

Ik ben al snel begonnen als gastvrouw bij 
De Riethoek. Dat was bij Stichting Wel-
zijn Ouderen. Ik werd ook vrijwilliger bij 
De Kievitsbloem. In december 1999  
waren er in de Kievitsbloem drie vitrines 
bij de kapper. Toen heb ik gevraagd daar 

te mogen exposeren met kerstspullen. 
Gelukkig mocht dat! Later kon ik deze 
vitrines gebruiken voor exposities. Het 
viel mij op dat de hal van De Kievits-
bloem nogal ‘kaal’ was. Geen schilderij te 
bekennen! Ik heb toen gevraagd om een 
ophangsysteem voor schilderijen. En dat 
kwam er. In september 2000 startte ik 
met het organiseren van exposities van 
schilderijen en foto's. Dit heb ik 16 jaar 
gedaan. Ik ontmoette een aardige dame 
die het exposeren van mij overnam.  
Ondertussen was Welzijn Ouderen van 
de Riethoek naar De Pol verhuisd. Daar 
was ook een lange ‘kale’ gang. Met als ge-
volg mijn eerste expositie daar in mei 
2011.
Ondertussen wijzigde de naam Welzijn 
Ouderen naar WIJZ. En zo zijn we  
inmiddels 25 jaar verder en heb ik al die 
jaren elke acht weken verschillende  
exposities verzorgd van verschillende 
kunstenaars!” 
 
Ben u zelf ook kunstzinnig aangelegd? 
“Ik houd van schilderen. Daarom ben ik 
ook contactpersoon van de schilderclub 
in De Pol. Dat blijf ik doen hoor, ook al 
stop ik straks met de exposities. Verder 
houd ik van reizen en muziek.”
 
Waarom stopt u met de exposities? 
“Zo’n vier jaar geleden kwam Wilma naar 

me toe. Ze gaf aan dat ze de exposities erg 
leuk vond en dat ze interesse had om het 
over te nemen. Ik was daar toen nog niet 
aan toe. Ik vond het nog veel te leuk en 
had nog volop ideeën. Wel bewaarde ik 
haar naam en contactgegevens voor het 
geval ik het ooit wilde overdragen.  
Inmiddels ben ik 87 jaar en ik merk dat 
het goed is als iemand anders het over 
gaat nemen. Ik heb haar gevraagd en 
Wilma wilde het nog steeds graag doen. 
Vanaf 2022 zal Wilma Horstman de  
exposities oppakken. December 2021 
startte mijn laatste georganiseerde expo-
sitie. Toen exposeerde ik met de cursisten 
en docent André Lange tot 12 februari 
2022. Wij zijn een klein groepje van 
WIJZ die op vrijdagmiddag in De Pol  
komen om vrij te tekenen en schilderen. 
Erg leuk, ik hoop dat nog lang te kunnen 
doen.”
 
 Blijft u nog wel actief? 
“Ja hoor. Ik blijf nog contactpersoon van 
de schilderclub in De Pol. Als corona het 
toelaat blijf ik nog reizen binnen Neder-
land en ik ga nog graag mee met de MU-
SICO-reizen. Toen mijn man was overle-
den ben ik met vriendinnen door Europa 
gereisd. En met vrienden ben ik naar 
Australië en New York geweest. Dit jaar 
reis ik alleen door Nederland, maar zo 
gauw alles weer normaal gaat worden wil 

ik weer mee naar het buitenland. Ik ben 
ook nog lid van de Vrienden van Blij-
dorp. Ik kom daar zeker nog elk jaar. Ik 
houd erg van muziek en ga nog steeds 
naar concerten en opera in Het Concert-
gebouw en De Doelen in Rotterdam, Ti-
voli in Utrecht en natuurlijk De Spiegel in 
Zwolle. Veel tijd om achter mijn orchi-
deeën te zitten heb ik niet. Dus al met al 
blijf ik nog zeer actief en kan ik gelukkig 
nog de dingen doen die ik wil doen!”
 
Gelukkig Joke! Wij hebben van jouw in-
zet genoten! WIJZ wenst jou graag veel 
succes met al je plannen!

 

Joke van Vuure 
over 25 jaar vrijwilligerswerk  

TEKST EN FOTO  STICHTING 
WELZIJN OUDEREN/WIJZ

Om de stijgende energieprijzen een be-
tje te compenseren, stelt Het Groene 
Zuiden voor alle inwoners in Zwol-
le-Zuid gratis een pakket beschikbaar 
met isolerende maatregelen voor een 
woning.

Het pakket bevat radiotorfolie, tocht-
strips, een deurdranger en een handlei-

ding om je ketel op 60 graden te zetten. 
Het vertegenwoordigt een waarde van 25 
euro, maar is helemaal gratis. Zo kun je 
er warmpjes bij zitten in de winters die 
gaan komen. 

Deze actie is mogelijk gemaakt door sub-
sidies van de rijksoverheid die het be-
langrijk vindt dat huizen beter worden 

geïsoleerd, zodat we duurzamer omgaan 
met onze energie. Het Groene Zuiden – 
een initiatief van wijkbewoners – voert 
de actie uit. Kijk op hetgroenezuiden.nl 
voor meer informatie en hoe je het isola-
tiepakket kunt bestellen.

Je kunt dit ook koppelen aan een buur-
tactie in je straat. We noemen dat een 

warme buren-ontmoeting. Vijf straten in 
Zuid deden hieraan al mee. Als je daar-
over meer wilt weten, neem dan contact 
op met Wim Eikelboom en Judith Hei-
nen van Het Groene Zuiden: warmwo-
nen@hetgroenezuiden.nl 

Gratis pakket met isolerende maatregelen

  TEKST EN FOTO  WIM EIKELBOOM
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“Waarom zouden we nog gaan stem-
men? Mijn ervaring is dat het toch geen 
zin heeft”, hoor ik de laatste tijd regel-
matig van mensen die ik spreek over de 
gemeenteraadsverkiezingen. Allerlei 
mensen zijn het vertrouwen in de  
politiek verloren. Best begrijpelijk als 
je naar het landelijke politieke circus 
kijkt. Partijen beloven vaak van alles 
maar in de praktijk worden er allerlei 
compromissen gesloten ten koste van 
de eigen (beloofde) partijstandpunten. 
Hierdoor stemmen mensen soms niet 
meer op hun vertrouwde partij of laten 
ze hun stem verloren gaan.

Op 16 maart mogen we weer naar de 
stembus om een nieuwe gemeenteraad te 
kiezen. 

Vroeger vond ik de gemeente-politiek 
maar een saaie bedoening en was ik voor-
namelijk geïnteresseerd in de landelijke 
politiek. Maar als je de lokale politieke 
beslissingen steeds meer aan den lijve 
gaat ondervinden kom je erachter dat de 
gemeenteraad meer over jouw directe 
woonomgeving te zeggen heeft dan je 
denkt. En dat je met jouw stem toch een 
klein verschil kunt maken. Wat vind jij 
belangrijk voor de toekomst in je eigen 
buurt, wijk en de stad? Misschien ben je 
al jaren wanhopig op zoek naar een be-
taalbare (huur)woning, ben je afhankelijk 
van de voedselbank of komt er ineens een 
windmolenpark in je achtertuin. Zomaar 
wat zaken waar de gemeente invloed  
op heeft. 

Het valt me op dat bij alle Zwolse partijen 
de volgende thema’s centraal staan: een 
duurzame en groene toekomst, betaal-
baar wonen, armoedebestrijding en  
veiligheid. Maar ook wachtlijsten in de 
jeugdzorg en zorg voor ouderen krijgen 
de aandacht. Allemaal onderwerpen die 
heel belangrijk zijn voor Zwolle-Zuid. De 
aanpak van de problemen kan echter 
enorm verschillen. Zo zijn er partijen  
die voorstander zijn van bouwen in  
natuurgebieden (zoals bij de voormalige 
IJsselcentrale), terwijl andere partijen 
daar fel op tegen zijn. 

De gemeente is ook belangrijk voor het 
sportbeleid. Het is opvallend dat álle  
partijen sport hebben genoemd in hun 
verkiezingsprogramma. Door de corona-
crisis is blijkbaar duidelijk geworden dat 
sport en bewegen erg belangrijk zijn voor 
iedereen. 

Nieuwkomers in Zwolle zijn de pro- 
Europese partij Volt en de diervriendelij-
ke Partij voor de Dieren. We kunnen nu 
dus kiezen uit tien in plaats van acht  
partijen. De keuze wordt er niet makke-
lijker op. Heb je de verkiezingsslogans al 
gelezen? Deze lijken erg op elkaar. De 
partijen hebben als doel om ons veilig en 
thuis te laten voelen in Zwolle en om  
samen te bouwen aan een duurzaam en 
sociaal Zwolle. Ik heb nog wat huiswerk 
te doen: kieswijzers invullen, de ver- 
kiezingsprogramma’s doorspitten en  
onderzoeken wie de lijsttrekkers en de 
andere kandidaten zijn. 

Maar één ding is zeker: ik ga stemmen. 
Alleen al vanwege het feit dat vrouwen 
pas in 1919 kiesrecht kregen. Vrouwen 
hebben niet voor niets zo hard gestreden. 
Als laatste wil ik je erop wijzen dat vrou-
wen anno 2022 nog steeds onderver- 
tegenwoordigd zijn in de gemeenteraad, 
zo’n 30% van de raadsleden is vrouw. 
Daarom stem ik in ieder geval altijd  
op een vrouwelijke kandidaat op de kies-

lijst. Op die manier ontstaat er meer  
diversiteit in de gemeenteraad, wat hard 
nodig is. 

Veel succes en wijsheid toegewenst bij je 
stemkeuze. Laat je stem in Zwolle-Zuid 
horen!

Laat 16 maart je stem in Zwolle-Zuid horen

  TEKST  HILDE VAN RAVENHORST

Ondernemen in je eentje? 
Voor elke ondernemer is het belangrijk 
om een sterk netwerk te hebben. Zeker 
in deze tijden. Zeker voor zzp-ers 
(Zelfstandige Zonder personeel). Want 
ondanks je opdrachten, je klanten, ben 
je toch maar in je eentje. In Zwolle-Zuid 
is er geen netwerk voor ondernemende 
vrouwen. En daar wil Klementine Vis 
graag verandering in brengen.

“Ondernemen als zzp-er is fantastisch, 
maar ook een enorme uitdaging. Fijne 
mensen om je heen om mee te sparren of 
samen te werken is gewoon heel waarde-
vol”. 

Aan het woord is Klementine Vis. Zij  
is levenscoach en begeleidt vrouwen die,  
in alle hectiek rond werk, gezin en  
andere aspecten van het leven, zichzelf 
dreigen te verliezen. Ze geeft workshops 
en trainingen waarbij het gaat om zelf- 

kennis, communicatievaardigheden, zelf-
vertrouwen en het doorbreken van  
patronen. 

OPROEP VOOR VROUWELIJKE 
ONDERNEMERS IN ZWOLLE-ZUID
“Ik ben betrokken bij verschillende 
netwerken, maar in mijn eigen buurt is er 
eigenlijk niets. Ik weet zeker dat er vrou-
welijke ondernemers in Zwolle-Zuid zijn 
die het, net als ik, prettig zouden  
vinden om op regelmatige basis samen te 
komen. Om van gedachten te wisselen 
over je bedrijf, te kijken waar je elkaar 
kunt ondersteunen en om van elkaar te  
leren. Maar gezelligheid en samen lol  
hebben is ook best belangrijk!”

Voelt deze oproep als iets voor jou? En 
ben jij een vrouwelijke ondernemer in 
Zwolle-Zuid? Stuur dan een mailtje naar 
hallo@klementine.nl. 

COLUMN
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Zwolle
blijft goed
wordt beter.

#1 "Samen voor meer huizen in Zwolle"

kies

Johran Willegers

Zuid blijft goed, 
wordt (nóg) beter

Zwolle groeit en verandert. En wordt elk jaar leuker, aantrekkelijker en  
gezelliger! Om Zwolle elke dag beter te maken, moeten we samen aan de 
slag: inwoners, ondernemers en de gemeente. We vertellen je hieronder 
graag over onze plannen voor de komende jaren.
 
Waar het fijn leven is
Iedereen in onze stad wil een fijn huis en prettig wonen. Dat vraagt om 
nieuwe woningen. We willen daarom 15.000 huizen bouwen; meer dan 
elke andere partij. Waarvan een groot deel met tuin en onder andere in 
een nieuwe woonwijk. Regien Courtz (Ittersum, nr. 2 en wethouderskandi-
daat): “Fijn leven vraagt ook om investeringen in schone, leefbare en  
bereikbare wijken. Met twee jonge dochters realiseer ik me meer en meer 
hoe belangrijk het is dat kinderen veilig op straat kunnen spelen. Verkeers-
veiligheid, heeft daarom onze prioriteit. Samen met politie, ouders en 
buurtbewoners wil ik mij inzetten voor veilige straten, vooral rondom  
scholen en sportvelden.”

Een bloeiende economie
Om te zorgen dat Zwolle een fijne stad blijft, is economische groei onmis-
baar. We moeten alles op alles zetten voor voldoende banen. Alleen  
zo kunnen we doorbouwen aan onze welvaart. We investeren daarom in 
uitmuntend onderwijs, goede infrastructuur, een aantrekkelijk onder-
nemersklimaat, innovatie en het versterken van de positie van startups.  
Er wordt al lang gesproken over een station in Zwolle Zuid en een plan van 
de VVD om dit te realiseren moet nu echt uitgevoerd worden. 

Waardevol samenleven
In gezondheid kunnen genieten van je familie en vrienden is onbetaal-
baar. We willen daarom gezonde keuzes op scholen en in bedrijven  
makkelijker maken. Jeroen Doornbos (Schelle, nr. 4) “Op zaterdag sta ik 
regelmatig langs de lijn bij ZAC. Het is fantastisch om mijn zoon daar rond 

te zien rennen. Sport is zoveel meer dan bewegen. Dat gun ik ieder kind.” 
De VVD maakt sport daarom toegankelijker door de huur voor gemeente-
lijke sportaccommodaties af te schaffen. Zo kan de contributie naar  
beneden en kunnen meer kinderen meedoen.
 
Veilig Zwolle
Veiligheid is voor iedereen belangrijk, maar helaas niet vanzelfsprekend. 
Bij de aanpak van criminaliteit is wat ons betreft de vraag: hoe maken we 
de stad veiliger en raken we de crimineel het hardst? Alleen in een veilige 
stad kunnen we prettig wonen. Gelijkwaardigheid – los van gender, van 
wie je houdt of wat je gelooft – staat voorop. We willen een ‘patseraan-
pak’ waarmee we dure spullen afpakken die met crimineel geld zijn  
gekocht. Monique Bakker (Gerenlanden, nr. 5) “Ik hoor niet alleen de ver-
halen van vrouwen uit de stad, maar heb ook mijn eigen ervaringen met 
straatintimidatie. Dit is onacceptabel. Wij willen een gebiedsverbod voor 
daders, zodat ook echt wordt opgetreden tegen dit gedrag.”

STANDPUNTEN

•  Een huis voor jou én de volgende generatie: 15.000 extra  
woningen,  waarvan het grootste deel met tuin;

•  Corona hakt er flink in. Ondernemers krijgen ook komende  
jaren steun, scholen worden veiliger door goede ventilatie;

•  Een meldpunt voor straatintimidatie en de mogelijkheid  
om daders een gebiedsverbod op te leggen;

•  Geen huur voor sportverenigingen in gemeentelijke sport- 
accommodaties, zodat contributies naar beneden kunnen.

 
Bekijk al onze standpunten op www.vvdzwolle.nl

De Zwolse VVD zet zich komende vier jaar in voor een 
huis voor iedereen, genoeg banen, liefdevolle zorg en 
een prettige, veilige stad. Jouw wensen zijn daarbij onze 
inspiratie. Daarom horen we graag wat jij van onze  
plannen vindt. In de top 5 staan drie kandidaten uit 
 Zwolle Zuid! De Zwolse VVD is daarmee letterlijk dichtbij. 
Samen aan de slag!

(Foto Zuidkrant RC, JB, MB)

Op de foto treffen jullie de drie kandidaten uit Zwolle Zuid aan. Van links  
naar rechts: Monique Bakker, nr 5, Jeroen Doornbos, nr. 4 en Regien Courtz, nr. 2 
en wethouderskandidaat. 
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‘Ik gun jou dat jij je 
thuis voelt in Zwolle. 

Samen maken we van 
Zwolle een groene stad 

die we allemaal ons 
thuis kunnen noemen.’

Ruben van de Belt, 

duo-lijsttrekker CU Zwolle
‘Ik zet me ervoor in 
dat jij en elke andere 
Zwollenaar in vrijheid 
samen kan leven 
in onze mooie stad. 
Zodat Zwolle ook 
écht jouw thuis is!’ 
Gerdien Rots, 

duo-lijsttrekker CU Zwolle

StEm Cu! 16 MaArT   OoKjOuWtHuIs.Nl

duo-lijsttrekker CU Zwolle dat jij en elke andere 
Zwollenaar in vrijheid 

Zwolle Zuid, ook jouw thuis! Daar gaan wij voor. Hoe? 
Door de samenleving op één te zetten. Steeds meer 
mensen vinden in Zwolle hun thuis. De groei van onze 
mooie stad moeten we met elkaar in goede banen 
leiden. De ChristenUnie Zwolle gaat voor:

  Woningen voor Zwollenaren in alle levensfasen

  Meer ruimte voor jou om je buurt te vergroenen

  Een eerlijke klimaattransitie, voor álle Zwollenaren

  Zorg dichtbij huis en afgestemd op jouw hulpvraag

  Makkelijker vindbare steun bij armoede en schulden

  Een stad waarin je vrij bent om jezelf te zijn

  Een fysiek energieloket met adviseurs die je persoonlijk advies geven

  Gezond leven met veel ruimte om buiten te sporten en spelen

  Een duidelijke en harde aanpak van drugsoverlast en criminaliteit

OOK 

JOUW 

THUIS

Een goal van negen meter breed. Een 
bal met een doorsnede van 25 cm met 
een belletje erin. Drie geblinddoekte 
spelers die op hun knieën met gespitste 
oren luisteren naar de overkant. Wat 
zijn die andere drie spelers van plan? 
Waar is de bal? Wanneer wordt er ge-
gooid? Dan hoor je het gerinkel van het 
belletje. De bal komt je richting op. 
Maar waar vandaan? Over de grond 
met veel effect of zit er een stuit in?  
Spelers strekken zich languit op de 
grond om de baan van de bal te blokke-
ren. Grijpende handen hebben de bal 
voordat die de doellijn passeert. Dan is 
het aan jou om de tegenstander 18  
meter verderop, aan de overkant te  
verschalken. 

Wat is dit? Dit is GOALBALL.

De Duitser Sepp Reindle en de Oosten-
rijker Hanz Lorenzen bedachten deze 
sport in 1946 ter ondersteuning van het 
herstel van blinde veteranen uit de Twee-
de Wereldoorlog. Beide helften van het 
veld zijn verdeeld in drie gebieden van 
elk drie meter diep: teamgebied, werpge-
bied en neutraal gebied. Op de vloer zijn 
touwtjes geplakt zodat de spelers weten 
waar ze zijn.

‘Goalball is een sport waarbij je moet  
samenwerken, goed moet communiceren 
en je focus moet vasthouden,’ aldus  
Michiel van den Berg, voorzitter van  
Goalball Zwolle. ‘Doordat één zintuig is 
uitgeschakeld zijn de andere extra scherp. 
Het is fysiek best een zware sport. Je moet 
snel op je knieën, je strekken en je mag 
ook weer gaan staan als je wilt gooien. 
We spelen met een dikke harde rubberen 
bal met gaten erin zodat je het geluid van 
het belletje goed kunt horen.’

‘Goalball Zwolle heeft een mix van goed-
ziende en visueel gehandicapte leden 
maar in het veld is iedereen gelijkwaar-
dig. Elke speler draagt een blinddoek. Bij 
internationale wedstrijden worden er 
zelfs eerst nog watten onder gedaan om 
te voorkomen dat er ook maar iets te zien 
is, ook bij diegenen die helemaal blind 
zijn. We trekken regelmatig naar Utrecht 
of naar Waalwijk waar we competitie-
wedstrijden spelen. Er zijn landelijk zo’n 
zeven verenigingen die meedoen. We 
spelen dan drie wedstrijden op één dag. 
Per wedstrijd wordt een uur uitgetrokken 
maar de zuivere speeltijd bedraagt 2 x 12 
minuten. Als de bal uit is of er is gescoord 
wordt de tijd stilgezet.’

Omdat een aantal spelers uit Urk komt 
heette de vereniging eerst Goalball Ver-
eniging Urk en Zwolle (GVUZ). De club 
wil zich nu meer op Zwolle concentreren 
en ze hebben zichzelf ‘opnieuw uitgevon-
den’, zoals Michiel van den Berg dat 
noemt: ‘Gewoon Goalball Zwolle’. Om 
meer spelers aan te trekken maar ook om 
de sport meer bekendheid te geven en uit 
het hoekje van de gehandicaptensport te 
trekken worden er clinics georganiseerd 
op Mbo-scholen. Als je op YouTube de 
filmpjes bekijkt zul je zien dat het geen 
suffe sport is maar een fysiek zware sport 
die het nodige van je vergt. Om onszelf te 
beschermen dragen we elleboog- en 
kniebeschermers en een toque. Voor de 
dames is er borstbescherming. Tijdens de 
clinics delen we die ook uit om gevoelige 
lichaamsdelen extra te ontzien. 

Van september tot juni wordt er Iedere 
woensdagavond tussen 19.00 en 21.00 
uur getraind op de campus van de  

Hogeschool Windesheim. De trainingen 
zijn vrij te bezoeken. En heb je zin om het 
ook te proberen, tijdens zo’n training is 
dat mogelijk.

Geen zin om mee te doen maar toch de 
club steunen? Je kunt de club gratis spon-
soren. Goalball Zwolle is aangesloten bij 
sponsorkliks. Als je online iets wilt kopen 
bij Bol.com, Coolblue, Thuisbezorgd, 
Booking.com of een van de deelnemende 
winkels kun je via de link op de site van 
Goalball Zwolle naar de desbetreffende 
webwinkel gaan. Alleen als je zó iets 
koopt krijgt de club daar een beloning 
voor. De prijs van het product blijft ge-
lijk, of je nu op die manier iets koopt of 
normaal. 
Alle informatie over de club en de  
sponsoring is te vinden op de website 
www.goalballzwolle.nl

Goalball een nog onbekende nieuwe sport voor iedereen

  TEKST  ARIE DONDERS
    FOTO  GOALBALL 
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TEKST EN FOTO  PIET VAN DER KRIEKE 

In maart is het langs de IJsseldijk weer een drukte van belang. De meeste  
ooievaars, die waren weggetrokken of in Nederland zijn gebleven, hebben hun  
nest weer betrokken en zijn weer bezig om voor nageslacht te zorgen. 

Tijd om er op uit te gaan en te genieten van de ooievaars op hun nest en het 
geklepper als ze elkaar begroeten. Met een beetje geluk zie je er in de buurt  
nog een prachtige goudvink.

Wil jij ook een keer met een bijzondere foto in de krant? Mail het naar redactie@wvzwollezuid.nl

Ontluikende lente aan de IJsseldijk

www.obs-ijsselhof.nl www.markesteen.nl www.obsdeoctopus.nl www.montessori-zwolle.nlwww.marshof.nl

mét speelochtend voor 0-4 jarigen

kom kijken & spelen op school

09.00 - 11.30 uur
vrijdag 8 april
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Een van de redenen waarom ik Zuid een fijne wijk
vind is de betrokkenheid van mensen bij elkaar
en hun wijk. Het heeft wel wat weg van een dorp.
Toen wij net een baby hadden zette de buurman
in de hectiek onze container aan de straat.

Die betrokkenheid mis ik op het stadhuis. De
politiek schuift grote maatschappelijke
problemen af op individuele inwoners. Een goed
voorbeeld is dat onze afvalcontainers kleiner zijn
gemaakt en we straks moeten betalen per
afvalzak. Hoe helpt mij dit beter afval te
scheiden? Het meeste afval dat ik heb komt van
de verpakkingsindustrie, maar die blijft buiten
schot. Ook maak ik mij grote zorgen of mijn
kinderen straks nog wel een betaalbare woning
in hun eigen stad kunnen vinden. Er worden te
weinig betaalbare woningen gebouwd en
beleggers mogen woningen blijven opkopen.

Daarom strijd ik met de SP voor een stad waar
een betaalbare woning, goede zorg, minder
armoede en een duurzaam afvalbeleid voor ons
allemaal vanzelfsprekend zijn. Een stad waar de
politiek kiest voor ons gemeenschappelijke
belang en niet de winsten van enkelen. Dat is
voor mij solidariteit.

Voldoende betaalbare woning
Er moeten snel meer betaalbare woningen
worden gebouwd. Minstens 60 procent van
nieuwe woningbouwprojecten moet betaalbaar
zĳn waarvan minimaal 30 procent sociale huur.
De gemeente gaat grootschalig erfpacht
gebruiken om nieuwe woningen betaalbaar te
maken. Voor de sociale huur komt er een
urgentieregeling voor schrĳnende gevallen.

Aanpakken huisjesmelkers en
beleggers
1 op de 8 woningen in Zwolle wordt opgekocht
door een belegger. We verbieden huisjesmelkers
en beleggers woningen op te kopen. Met een
huurteam en een vergunningstelsel pakken we
misstanden in de particuliere verhuur aan.

Minder armoede
Langdurige armoede neemt al jaren toe in onze
stad. De SP wil armoede terugdringen. Door
bestaande regelingen voor meer mensen
beschikbaar maken en meer hulp bieden. Te
beginnen bĳ eenoudergezinnen en de 2000
Zwolse kinderen die nu opgroeien in armoede. Er
komt extra geld voor schuldhulpverlening en we
helpen mensen actief naar passend werk.

Niet betalen per afvalzak (diftar)
Afval is een collectief probleem. De
verpakkingsindustrie is verantwoordelĳk voor het
meeste afval. Dat mogen we niet afschuiven op
inwoners met een oneerlĳk en duur systeem dat
zorgt voor meer afvaldumping. De SP wil het
inwoners makkelĳker maken afval te scheiden.
Daarom willen wĳ dat de tuinzak voor snoeiafval
vaker gratis aan te vragen wordt.

Ons volledige programma kunt u
vinden op zwolle.sp.nl

SP ZWOLLE
ZUID

@SPZWOLLE

ZWOLLE.SP.NL

KIES OOK VOOR SOLIDARITEIT

SP.ZWOLLE

/SPZWOLLE

Stem 16 maart

Tijd voor solidariteit in Zwolle Zuid

Ik  ben  Koen  van  Baal  (38)  en  ik  woon  
met mijn vriendin  en  kinderen  in  Schelle.  Ik  
sta  voor  de  SP op nummer 2 voor de 
gemeenteraadsverkiezingen
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!

Ben jij iemand die graag met andere wijkbewoners samenwerkt  
in een divers team? Vind jij het leuk om je in te zetten voor  

een mooie groene ontmoetingsplek in de buurt? 
De Wareweide in Zwolle -Zuid is op zoek naar vrijwilligers die  

samen de Wareweide willen beheren. 
 

Vrijwilligers de Wareweide 
Buurtweide Zwolle-Zuid 

Vind jij het leuk om je bezig te 
houden met één of meerdere 
werkzaamheden hiernaast en wil je 
je vrijwillig inzetten voor de 
Wareweide? Neem dan contact op! 

Werkzaamheden: 
-! Aansturen van vrijwilligers 
-! Organiseren van activiteiten 
-! (Financiële) administratie 
-! PR en sponsoring (sociale media, 

sponsoractiviteiten) 
-! Gastheer/-vrouw zijn tijdens openstelling 
-! Aansturen van de dierzorg 

Wijkenvereniging 
Contactpersoon: Minne Bouta, tel. 06-10309443 
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De Koningskerk heeft sinds kort een  
actie voor alle inwoners van Zwol-
le-Zuid die wel eens afval zouden willen 
rapen in de wijk. Zo’n held kan een  
gratis afvalgrijper krijgen. Gerben de 
Wild is lid van de Koningskerk en een 
van de initiatiefnemers die de stok ter 
hand heeft genomen om meer mensen 
bij de opruimactie te betrekken. 

’Gerben vertelt: ‘’ik frustreer me over 
zwerfafval en loop zelf regelmatig in de 
wijk met een grijper. Het voelt goed om 
de boel schoon achter te laten en ik krijg 
regelmatig een positieve reactie.” 

Zo nu en dan organiseert de Koningskerk 
ook een dagdeel waarop door een hele 
groep mensen afval wordt geraapt. De 
mensen die zich aanmelden worden op 
de hoogte gehouden om mee te doen. De 
eerste raapdag was in september 2021 op  
’World Cleanup Day‘. “Dat was erg leuk. 
Met 30 mensen hebben we verschillende 

plekken in Zwolle Zuid weer wat schoner 
gemaakt, uiteraard met koek en koffie 
achteraf, maar één groepje werd tijdens 
het rapen al beloond: met een gratis kop 
koffie van een cafémedewerker die hen 
bezig zag.” Naast World Cleanup Day, 
een dag waarop er wereldwijd afval-
raapacties worden georganiseerd, wordt 
door de Koningskerk ook nog een andere 
afvalraapdag gehouden. Waarschijnlijk 
aanstaande maart of april.” 

Vandaar de volgende vraag aan wijk- 
bewoners van Zwolle Zuid: wil je een  
gratis afvalgrijper ontvangen, zodat je op 
je eigen wandelingen daar gebruik van 
kunt maken en/of ben je geïnteresseerd 
om mee te doen met een volgende geza-
menlijke afvalraapactie? Mail dan naar 
zwerfafval@koningskerk.nl. Zo maken 
we onze wijk wat schoner en wordt het 
milieu een stukje minder belast.

Grijp jij ook mee voor een beter klimaat? 

  TEKST  GERBEN DE WILD

wij geven 
inhoud vorm
en dat vinden we zo leuk

burodaan

Ontwerp, websites, mailingen, magazine’s, huisstijlen, familiedrukwerk, 
productie...   Zomaar een greep uit wat wij allemaal doen. Creativiteit, 
flexibiliteit, snelheid en betrouwbaarheid daar staan wij om bekend.  
Al heel wat jaren dé vormgevers van deze mooie en informatieve krant. 
Ieder nummer weer vol passie en energie vormgegeven. Ook het drukwerk 
regelen we. Wij noemen dat ontzorgen, heel normaal voor ons.

Nieuwsgierig naar wat we allemaal nog meer kunnen?  
Check burodaan.nl of kom langs, gezellig.

BRUCHTERWEG 108  7772 BJ  HARDENBERG  0523 - 266181
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www.kinderopvangmars.nl

Kleinschalige 

kinderopvang 0-4 jaar

Voor meer informatie kunt u 

bellen met gastouder:

of bezoek onze site:
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OPROEP HEEFT U WAT TE VERTELLEN 

VOOR IN DE WIJKKRANT? VOEL U VRIJ OM 

DIT TE MAILEN NAAR

 REDACTIE@WVZWOLLEZUID.NL.

LEES DE KRANT OOK ONLINE 

WVZWOLLEZUID.NL

WIL JIJ GRAAG 
ANDEREN HELPEN?

JEZELF VOORGENOMEN OM 
MEER OM HULP TE VRAGEN?

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

LIEVER SAMEN IETS 
ONDERNEMEN DAN 
ALLEEN?


