
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

Steviger op uw benen 
staan?

Doe mee met de Otago valpreventie cursus bij 
Fysiomobilae.

038 - 421 64 54 | info@fysiomobilae.nl
www.fysiomobilae.nl 
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SPECIALIST IN 
REPARATIES - ONDERHOUD
APK (BENZINE-/DIESELMOTOREN)

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

Fit blijven bij TC 
Ittersum

Kringloop
viert feest

Plannen voor 
Hanzebadlocatie 

6

Kledingbank voor Oekraïners 

1312
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U I T N O D I G I N G 
Algemene Ledenvergadering Wijkenvereniging Zwolle-Zuid 2022
Op vrijdag 20 mei 2022 om 16.30 uur bent u uitgenodigd voor deze vergadering. De agenda, jaarrekening 2021 en het voorstel  

voor de Statutenwijziging ligt ter inzage op het kantoor van de Wijkenvereniging. De Pol is geopend tijdens kantoortijden. 

 FOTO   HENK VALKENIER



WIJKKRANTWIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid | Wijkenvereniging Zwolle-ZuidPAGINA 2 - MEI PAGINA 2 - MEI 20222022 www.wvzwollezuid.nlwww.wvzwollezuid.nl

VISUEEL:  Wim Houdé
  Alicia Zwart
FOTOGRAFEN: Rini Kamp  
  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 30 mei

Bezorging (week 25 ): woensdag 22 juni  
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.

Nog geen dag na het uitbreken van  
de oorlog in Oekraïne zag wijkgenoot 
Harriët Tamminga een Facebookbericht 
van een goede kennis: "Ik wil naar  
Oekraïne, vluchtelingen halen en  
spullen brengen die ze onderweg nodig 
hebben." Harriët, die normaal gespro-
ken al niet stil zit, bood direct haar hulp 
aan: "Ik heb ruimte in de garage, daar 
mag kleding worden gebracht."

Harriët kon niet vermoeden dat zij, ruim 
70 jaar oud, een week later al planner,  
logistiek medewerker en kledingsorteer-
der zou zijn in de VEZ-hal voor de actie 
'Hulp aan Oekraïne vanuit Zwolle'. Had  
ze het wel geweten, dan had ze het nog  
gedaan. Ze vindt het hartverwarmend dat 
zoveel Zwollenaren ogenblikkelijk aan de 
oproep gehoor gaven en kleding, voedsel 
en luiers doneerden aan Oekraïners op de 
vlucht. Een maand later is er al een pop-
up store geopend in het Winkelcentrum 

van Zwolle-Zuid, waar vluchtelingen gratis  
kleding kunnen halen. Harriët: "De com-
municatie is moeizaam en de gezichten 
staan zorgelijk, maar dat ze hier kleding 
krijgen, maakt hen dankbaar en een beetje 
blij. Ze vliegen ons soms om de hals."

De garage van Harriët was al snel te klein. 
Dankzij de breed gedragen steun voor 
deze vluchtelingen en het uitgebreide net-
werk van betrokken vrijwilligers en Stich-
ting Present, kregen ze een plek in de 
VEZ-hal. Harriët: "Met die februaristor-
men was het dak eraf gewaaid en hebben 
de vloeren blank gestaan. Ondanks de 
loeiende ventilatoren stonden onze vrij-
willigers daar de ingebrachte spullen te 
sorteren." Niet alles kon mee naar Oekraï-
ne. Overgebleven kleding ging in bood-
schappentassen, die werden dichtgeplakt 
en van een etiket voorzien: meisje, jongen, 
vrouw, man. Niet alles bleek geschikt  
voor vluchtelingen. Er ontstond een goede 

samenwerking met de ROVA, die niet- 
bruikbare spullen kwam halen voor de stort. 

Inmiddels is er dus de pop-up store in het 
winkelcentrum in Zuid. Hoe is dat zo snel 
gelukt? Harriët: "Eén van de winkeleige-
naren hoorde van de inzamelingsactie en 
betrok zijn collega's hierbij. Dat leverde 
sokken, ondergoed, blikgroente, kleur-
potloden, kleurboekjes, maandverband en 
luiers op." Gezien de hoeveelheden wer-
den die goederen daar opgeslagen in een 
leeg pand, waarna Harriët suggereerde: 
"Misschien kunnen we dit pand gebruiken 
voor de kleding die niet naar Oekraïne 
gaat." Haar vraag om kledingrekken bleek 
ook alweer overbodig. Een steigerbouwer 
richtte de winkel zo in dat de kleding 
overzichtelijk kan hangen of liggen. Ach-
terin de winkel is een ruimte om te passen. 

De winkel is elke middag geopend en dan 
zijn er drie of vier vrijwilligers. Ze hebben 

een vertaalapp op hun telefoon, en bij de 
ingang liggen tekeningetjes van kleding-
stukken met hun Oekraïense en Neder-
landse naam. De eerste zaterdag liep het al 
storm. Groepjes van twee of drie personen 
met kinderen kwamen kijken en passen. 
Het was gezellig druk. Harriët: "Wij zijn 
heel dankbaar dat zoveel Zwollenaren  
kleding hebben gebracht, waarmee we  
iets voor deze mensen in nood mogen  
betekenen."

Inmiddels raakt de voorraad kleding op 
en staat het zomerseizoen voor de deur. 
Zomerkleding is van harte welkom. Je 
kunt het elke dag tussen 14:00 uur en 
17:00 uur brengen bij de winkel in het 
winkelcentrum of bij Otterveld 16 neer-
zetten voor de garagedeur. 

TEKST   INA HUISMAN
 FOTO   INA HUISMAN

Zwolle biedt Oekrainers hulp met pop-up store
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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

Lunchen  
Vergaderen  

Feesten & Partijen  

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

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

SPECIALE AANBIEDING MEI 
Kleuren van € 38,- 

voor € 34,95

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

KAPSALON SILVIA
GEVESTIGD IN ZORGCENTRUM DE KIEVITSBLOEM, 

OOK VOOR BEWONERS VAN DE WIJK 
OPENINGSTIJDEN

donderdag en vrijdag 
van 10.00 - 14.00 uur

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 •

Nieuwe pedicurepraktijk heeft ruimte voor klanten!

Adres: Schellerpad 28, 8017 AM Zwolle 
Telefoon:  06-21401068
Mail: info@voetzorgpuur.nl 

Bel of mail voor een afspraak. 

www.voetzorgpuur.nl 

Aangesloten bij Provoet 
Wij behandelen geen diabetische en reumatische voeten

Nieuwe pedicurepraktijk heeft ruimte voor klanten!

Adres: Schellerpad 28, 8017 AM Zwolle 
Telefoon:  06-21401068
Mail: info@voetzorgpuur.nl 

Bel of mail voor een afspraak. 

www.voetzorgpuur.nl 

Aangesloten bij Provoet 
Wij behandelen geen diabetische en reumatische voeten
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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

De otter is terug in Zwolle. Dat betekent 
dat het de goede kant opgaat met de  
natuurvriendelijkheid in en rond de stad. 
De otter is op meerdere plaatsen in  
Zwolle waargenomen, zelfs overdag en 
zelfs in het water achter de Jumbo in 
Zwolle-Zuid. Vorig jaar werden ze in de 
binnenstad gezien. Daar waren een  
moeder met een paar jongen aan het  
spelen op een surfplankje. Verder zijn ze 
vlakbij het Pannekoekschip gesignaleerd, 
waar de speelse dieren vanaf een vlonder-
tje het water indoken.

Het enthousiasme van de vrijwilligers van 
CaLutra is groot. Johan Spinder is in Over-
ijssel regio-coördinator van de werkgroep, 
die opkomt voor een gezonde leefomge-
ving van de otter: "Er zijn otters gespot en 
we hebben hun uitwerpselen gezien. Zo-
doende weten we zeker dat ze zich in onze 
omgeving ophouden." 

Lidewij Disbergen van de werkgroep  
vertelt: "Otters maken vaak gebruik van de 
oever onder de bruggen om daar te poe-
pen. Zo laten zij aan andere otters weten 
dat hun territorium zich daar bevindt. 
Deze otterspraints geven onze vrijwilligers 
informatie over hun verblijf en versprei-
ding". Verder maakt de werkgroep gebruik 
van camera's met bewegingsmelders, die 
geïnstalleerd worden op plaatsen waarvan 
men vermoedt dat er otters zijn. De werk-
groep wil graag verder onderzoek doen 
naar de stadse otters. Johan roept de Zwol-
lenaren daarom op: "Stuur mij een mail als 
je een otter ziet!" (spind001@home.nl)

Hij vertelt over otter Eenoog, die zich  
regelmatig liet zien en een probleem had 

met zijn oog, vandaar de bijnaam. Deze  
otter werd gevonden toen hij al een tijdje 
dood was. Dan is het interessant om zijn 
DNA in kaart te brengen en te onderzoe-
ken wat de doodsoorzaak is. Niet de leuk-
ste klus! Gelukkig was een vrijwillige  
dierenarts bereid om het nodige te doen, 
zodat er in het lab sectie gepleegd kon  
worden. Johan: "Uit tandrot en tandslijtage 
bleek dat het beest vrij oud was en een  
natuurlijke dood is gestorven." 

Lidewij: "Veel otters sterven geen natuur- 
lijke dood, maar komen om in het verkeer, 
door gif en watervervuiling. Zodoende  

waren ze in 1988 uitgestorven." Otters  
leven dus niet alleen in het water, maar ook 
op het land en kunnen grote afstanden 
overbruggen. In 2002 zijn er otters uit  
Oostenrijk en Tsjechië gehaald en uitgezet 
in de Weerribben en in Zuid-West  
Friesland. Ze hebben zich goed verspreid 
over Noordoost Nederland.

Lidewij en Johan zijn het hartgrondig eens 
als het gaat om de vraag of we de otters nu 
weer aan zichzelf kunnen overlaten: "Dat 
kan zeker niet. Hun leefomgeving moet 
veilig en gezond blijven. Daar zijn we als 
werkgroep heel alert op. In overleg en  

samenwerking met overheden hebben we 
goede hoop dat het met de otter blijvend de 
goede kant opgaat." 

www.zoogdiervereniging.nl

 TEKST  INA HUISMAN
 FOTO  JOHAN SPINDER

Gesignaleerd in Zwolle-Zuid: onze vriend de otter
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Sinds eind vorig jaar zijn de ‘OldStars’ 
iedere vrijdagmorgen te vinden op  
het tennispark van T.C. Ittersum.  
Jan Kamstra, voormalig sportleraar  
begeleidt de groep. ‘Onze oudste deel-
neemster is in de tachtig. De jongste zal 
ongeveer eind vijftig zijn. Het program-
ma van OldStars richt zich primair op 
55-plussers.’ Met zichtbaar (en ook 
hoorbaar) plezier wordt er deze mor-
gen geoefend op de volley. Maar op de 
baan ernaast kan iemand het niet toch 
laten een lekkere smash te slaan. 

Het fenomeen OldStars is een initiatief  
van het Nationaal Ouderenfonds die 
verenigingen stimuleert aangepaste spel-
vormen voor senioren te organiseren. 

Zij ondersteunen bij het opzetten en het 
uitvoeren ervan. Zwolle kent inmiddels 
zes verenigingen die meedoen. Behalve 
bij PEC kun je In Zwolle Zuid walking 
football spelen bij SVI en tennissen bij 
T.C. Ittersum. Tennissen kan ook bij De 
Pelikaan, basketballen kan bij Landstede 
Hammers en tafeltennissen bij Tafeltennis 
Zwolle. Net als tennis is walking football 
populair. 

Landelijk zijn er al aangepaste spelvor-
men voor senioren in het hockey, hand-
bal, korfbal en zelfs rugby heeft OldStars.  
Ouderen die sportief bezig willen zijn 
kunnen op die manier op hun eigen 
niveau, meestal in de buitenlucht, blijven 
sporten.

Kamstra: ‘We hebben een uurtje. We  
beginnen meestal met het losmaken van 
de spieren en wat evenwichtsoefeningen. 
Ik maak gebruik van de oefeningen die 
terug te vinden zijn in het Athletic Skills 
Model (ASM) dat speciaal voor OldStars 
ontwikkeld is door beweegstrateeg René 
Wormhoudt. Daarna wordt er getennist, 
meestal op een aangepast deel van de baan. 
Soms in de breedte maar soms ook alleen 
in het servicevak. En na afloop wordt er 
in de kantine samen gezellig koffiegedron- 
ken en wordt er volop nagepraat.’

‘De OldStars hoeven niet per se alleen 
uit onze eigen vereniging te komen,’ licht 
Anja Holtkamp, voorzitter van T.C. It-
tersum toe, een functie die ze deelt met  
Agnes Klijnstra. ‘ZTC De Pelikaan is ooit 
in Zwolle met OldStars tennis begonnen 
en je kunt, als je dat wilt bij meerdere 
verenigingen terecht. Met flyers en posters 
hebben we een soort wervingscampagne 
gehouden. Mond-tot-mondreclame deed 
de rest. Momenteel hebben we acht deel-
nemers, zowel mannen als vrouwen, maar 
er kunnen er best nog wat bij.’
Het geroezemoes en gelach aan het tafel-
tje naast ons in de kantine verraadt een  
gezellige sfeer. ‘Ook het stimuleren van de 
sociale contacten hoort erbij.’, aldus een 
enthousiaste voorzitter.

Henk Boneschansker (66 jaar): ‘Ik ten-
nis zowel bij De Pelikaan als hier bij TCI. 
Daarnaast doe ik ook nog aan ‘walking 
football bij SVI.’ Henk de Bie (57) vult 
aan: ‘Je bent lekker bezig en op je eigen 
niveau blijven bewegen.’ Dat er enige  

basiskennis van het tennis noodzakelijk is 
wordt niet ontkend maar hij betoogt dat 
ook beginners mee zouden kunnen doen. 
‘De benaming OldStars hoeft niet te bete-
kenen dat je een kei bent geweest in de 
door jou beoefende sport.’

Anja Holtkamp: ‘T.C. Ittersum is een 
bruisende vereniging met ongeveer 760 
leden. De afgelopen periode was door 
corona best wel verwarrend. We moesten 
eerst sluiten, dan konden we weer open, 
dan alleen enkelspel, dan mocht je wel 
weer dubbelen, maar gelukkig zijn onze 
leden ons trouw gebleven. En, net zo  
belangrijk, wij zijn een financieel gezonde 
vereniging. Om twee splinternieuwe  
padelbanen te kunnen openen hebben wij 
een crowdfundingactie gestart en door 
de ondersteuning van leden, maar ook  
niet-leden, is het mogelijk geworden dat 
vanaf medio mei hier ook padel (spreek 
uit paa-dèl (red)) kan worden gespeeld, 
een sport die in korte tijd door Neder-
land in de armen is gesloten. Oneerbiedig 
gezegd is het een soort kruising van ten-
nis en squash die inmiddels ik weet niet 
hoeveel beoefenaars kent. Er is een grote 
vraag vanuit onze eigen leden om padel te  
kunnen spelen maar de banen zullen daar-
naast ook verhuurd worden aan derden. 
Gelukkig is de aanleg niet ten koste  
gegaan van de negen banen die we  
beschikbaar hebben voor tennis. Er is  
voldoende ruimte en beschikken we over 
de nodige faciliteiten. En, daar ben ik erg 
blij om, we hebben we geen ledenstop.

Regien Courtz (37) woont met haar 
man Jacob en hun twee jonge dochter-
tjes Hanna en Elize met veel plezier op 
“een mooie, rustige en fijne plek” in  
Geren. Ze is al een aantal jaren actief  
in de lokale politiek. Als jonge moeder 
wil ze dat haar kinderen een mooie  
toekomst kunnen hebben in een vrij en 
veilig Zwolle en daarom heeft ze heel 
bewust gekozen voor de rol van  
gemeenteraadslid. Sinds 2015 zat ze in 
de Provinciale Staten; laatstelijk als 
fractievoorzitter voor de VVD. Onlangs 

heeft ze afscheid genomen van Provin-
ciale Staten: “Dubbelzitten vind ik niet 
netjes.”

Regien is geboren en opgegroeid in de 
kinderrijke dorpskern van Rouveen. Als 
klein meisje ging ze vaak logeren in  
de monumentale boerderij met de ouder-
wetse tegeltjes van haar opa en oma  
van moederskant. ’s Morgens met opa 
naar de stal en dan mocht ik meehelpen 
melken. Mijn oma Rensje woont nog in de 
boerderij en draagt de traditionele 

klederdracht van Staphorst-Rouveen. Ik 
ben naar haar vernoemd. Mijn doopna-
men zijn Renske Hillegien en daar hebben 
mijn ouders Regien van gemaakt.” Als 
meisje op de basisschool speelde ze vaak 
met haar buurjongens en toen die op  
voetbal gingen wilde zij dat ook. “Ik  
was het eerste meisje bij voetbalverenging 
SC Rouveen. In het verenigingsbestuur 
moest dit nog wel even worden besproken. 
Kan een meisje wel meespelen in een  
jongensteam in verband met omkleden en 
douchen? Daar werd een oplossing voor 

gevonden. Als de jongens naar de kleed-
kamer gingen kreeg ik een scheidsrechter-
hokje toegewezen.” 

Na haar VWO-studie in Meppel - “elke 
dag tien kilometer op de fiets heen en te-
rug”- heeft ze in 2002 heel bewust gekozen 
voor de universitaire studie politicologie 
in Nijmegen. “Dat was het jaar dat Pim 
Fortuyn werd vermoord en in die jaren 
heb ik gezien dat politiek iets in beweging 
kan brengen.” Volgens Regien is politiek 
noodzakelijk als mensen het ergens niet 
mee eens zijn. “Politiek is een sociaal  
gebeuren en dat kun je niet alleen, maar 
altijd samen met anderen.” Na haar studie 
heeft ze acht jaar gewerkt bij de Nationale 
Politie en daarna in het bedrijfsleven, 
waarna ze is teruggekeerd naar de over- 
heid, “omdat ik toch iets maatschappelijks 
wilde doen.” Sinds twee jaar is ze werkzaam 
bij de Justitiële Informatiedienst. 

 Aan het eind van haar studie werd ze lid 
van de VVD. Haar opa was twaalf jaar  
gemeenteraadslid in Staphorst-Rouveen 
voor de Reformatorisch Politieke Fede-
ratie en haar vader acht jaar voor het CDA. 
“Mijn ouders hebben me altijd uitgedaagd 
het beste uit mezelf te halen. Iedereen 
moet de keuze hebben iets van zijn leven 
te kunnen maken.” Daarbij geeft Regien 
nadrukkelijk aan dat er ook een overheid 
is als het echt nodig is. “Dat wordt nog wel 
eens vergeten als we het over de VVD  
hebben.” Regien is kandidaat-wethouder 
voor de VVD, maar het lijkt erop dat  
ze niet in het college van Burgemeester & 
Wethouders zal worden opgenomen.  
Regien: “Ook in de oppositie wil ik iets 
doen voor de stad.” 

Tot op hogere leeftijd sportief bezig blijven door OldStars

Regien Courtz nieuw gemeenteraadslid uit Zwolle-Zuid
 TEKST EN FOTO  ARIE DONDERS 

 TEKST EN FOTO  HENNIE VRIELINK
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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
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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.

Onze je-weet-wel-kat (9 jaar) heeft  
kuren. Plassen en sproeien in huis.  
Terwijl het park via het luikje alle ruimte 
biedt. Van dat ‘gezeik’ word je niet blij, 
hoewel onze kunststof vloer een geluk  
bij een ongeluk is. Maar na dagelijkse  
dweilbeurten en groeiende frustraties -  
“@$#-kat!” - is het klaar. Moeten we de 

dierenarts niet eens bellen? Hij (de kat) 
gaat eruit of krijgt een spuit!

Dieren zijn leuk en gezellig, maar onze 
liefde is niet grenzeloos. Zonder de 
hoofdprijs voor luxe merkvoer en medi-
sche toestanden, leven de gechipte en ge-
ente huiskatten bij ons over het algemeen 
lang en gelukkig. Een menu van brokjes 
en de aanwezigheid van muizen, vogel-
tjes en vlinders in het struikgewas achter 
huis volstaat. En af en toe een kopje of 
plek op schoot.

Een ethisch dilemma: kiezen we voor de 
stadse dierenkliniek, of gaan we voor de 

no-nonsens-veearts een dorp verderop, 
waar we ook met de hond geweest zijn? 
Vooruit, toch maar met de kattenreisbox 
op de bagagedrager naar de Nieuwe  
Deventerweg. Maar... wordt het een  
enkeltje of retourtje? Een gewetensvraag 
die niet voor de poes is. Echter, niks doen 
lijkt geen optie.

Poeslief laat onze grijze theemuts zich  
visiteren. Niks medisch, maar mogelijk 
stress vanwege andere dieren in de buurt, 
is de diagnose. Veertig euro consult- 
kosten verder komen we vertwijfeld 
thuis. Ramen afplakken ter vermin- 
dering van de psychische nood gaan we 

niet doen; wel houden we ‘m extra in de 
gaten. Nog acht levens te gaan. Voorlopig 
hoeft ie nog geen asiel te zoeken.

Zuidkristalliseren

Over de zeik van kattenkwaad

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
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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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Stichting No Guts No Glory: 
de kracht van muziek

Dit is een prachtig kijkboek met wel 175 
afbeeldingen, geschilderd door 100  
kunstenaars. Door de eeuwen heen zijn 
schilders gefascineerd en geïnspireerd 
door het uitgestrekte gebied van de IJssel 
en het omliggende landschap. Voor  
Linda Barendse, die het boek samenstel-
de, moet dat een hele klus zijn geweest. 
In het voorwoord zegt zij: "Er hebben  
zoveel kunstenaars langs de IJssel  

gewerkt, dat het onmogelijk is om in dit 
boek een compleet beeld te geven van 
wat er zich op kunstgebied rond de IJssel 
afspeelde."  De schrijfster zet de kunst- 
geschiedenis in een breder kader, door in 
vogelvlucht te vertellen over de geschie-
denis van de IJssel en het landschap  
eromheen.  Over Hattem meldt ze dat het 
aan het eind van de 19e eeuw een bekend 
kunstenaarsstadje was door zijn mooie 

ligging. Zelfs Amerikaanse en Engelse 
kunstenaars bezochten Hattem om  
nostalgische onderwerpen vast te leggen. 
Hun werk, maar ook het werk van  
Nederlandse kunstenaars werd goed  
verkocht in de Verenigde Staten.

Bij alle 175 afbeeldingen in het boek staat 
vermeld waar de werken in het echt  
te zien zijn. Dat varieert van Galerie  
Niemeijer in Zwolle, tot de Fundatie en 
musea in Groningen, Oss, Haarlem en 
het Rijksmuseum in Amsterdam.  Met 

enkele recente werken laat Barendse zien 
dat de IJssel hedendaagse kunstenaars 
nog steeds inspireert. Zo zijn er in het 
boek twee werken te bewonderen van 
Sjoerdtje Hak, die middenin het natuur-
gebied van Herxen woont.

De Schilders langs de IJssel, Linda  
Barendse, uitgeverij WBOOKS, ISBN 
9789462583511,  € 24,95.

BOEKENHOEK: De schilders langs 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

Stichting No Guts No Glory (NGNG) 
maakt bijzondere belevenissen en  
wensen mogelijk voor mensen met  
kanker en hun mantelzorgers. Omdat 
de bestuursleden en vrijwilligers gelo-
ven in de kracht van muziek, zullen veel 
activiteiten een muzikaal karakter  
hebben.

Een privéoptreden in je huiskamer, een  
piano voor het hele gezin of zanglessen die 
je door de zware tijd van chemotherapie 
helpen: het zijn voorbeelden van wensen 
die NGNG uitvoert. 
Sander Gerritsen, oprichter van NGNG,  
is 13 juli 2011 overleden. Zijn door- 
zettingsvermogen, kracht en positiviteit  
blijft de stichting gebruiken als inspiratie. 
Het was zijn wens dat NGNG door zou 
gaan. Dus dat gebeurt!

NGNG bestaat uit een groep mensen die 
heel graag wensen uit wil laten komen en 

bijzondere belevenissen wil organiseren 
voor mensen met kanker en hun  
mantelzorgers.

Iedereen die zich inzet voor NGNG heeft 
van dichtbij meegemaakt wat kanker is  
en wat het met iemand kan doen. Bij  
degene die de ziekte heeft, maar ook de  
omgeving. Dit maakt dat zij een club  
gedreven mensen zijn, die met alle liefde 
een beetje verschil willen maken. Door 
mooie herinneringen te maken die onbe- 
taalbaar zijn en door mentale ondersteu- 
ning te bieden.

Steun de stichting en geef een herinne- 
ring: www.stichtingngng.nl/doneer-nu/ 

 BRON    DAVID BRINK. SECRETARIS 
STICHTING NO GUTS NO 
GLORY

Vlieg naar Zuid vliegt door

De komende tijd gaan wij onze 
eieren uitbroeden op een 
of meerdere plekken in 
Zwolle Zuid. Bewoners kunnen 
zich opmaken voor meer 
(subtiele) interventies 
in de openbare ruimte. 
De poorten naar Zuid en de 
kwaliteit van Zuid als 
leefgebied gaan we verder 
onderzoeken. Dit doen we wederom 
niet alleen maar in samenspraak 
met belanghebbenden, belangstellenden 
en andere medestanders. Met nadruk 
hebben we geen vooropgestelde 
uitkomst voor ogen. Meedoen is van 
ongedwongen aard en kan al door 
het maken van een praatje of een 
enkele opmerking. Je kunt ook actief 
mee denken en doen. Daarnaast is het 
mogelijk om in het verenpakket van de ooievaar 
te kruipen en eens van een ander perspectief 
naar jezelf en je omgeving te kijken. Dat gaat 
hopelijk weer mooie dingen opleveren.

VLIEGNAARZUID.NL

VLIEGNAARZUID.NL
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VLIEGNAARZUID.NL

VLIEGNAARZUID.NL

Bron: Cornelis Vreedenburg (1880-1946). Bij den dijk, boerderij bij de IJssel, 1935, olie-
verf op paneel, 28x44 cm, particuliere collectie, foto © Christie's.

Bron: Jan Harm Weijns (1864-1945) Gezicht op Hattem, 1917, olieverf op doek, 32,4 x 
56 cm, Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam, Foto: Studio Tromp, Rotterdam.
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te kruipen en eens van een ander perspectief 
naar jezelf en je omgeving te kijken. Dat gaat 
hopelijk weer mooie dingen opleveren.

VLIEGNAARZUID.NL

VLIEGNAARZUID.NL
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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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WWW.WVZWOLLEZUID.NLWWW.WVZWOLLEZUID.NL

VRIJDAG KOOPAVONDVRIJDAG KOOPAVOND  
tot 21.00 uurtot 21.00 uur

www.winkelcentrumzwollezuid.nl

Foodevent

Zomerse
zaterdagen

Bbq in Zwolle Zuid

Vrijdag 20 mei
16.30 - 20.30 uur

Muziek, lekkere 
hapjes & drankjes

Zaterdag 16 juli

Zaterdag 30 juli

Zaterdag 
13 augustus

Zaterdag 
27 augustus

- Straattheater
- Marktkramen
-  Muziek door de 

Funny Piano’s

Bike dag
(1e dag vakantie) 

Dino dag

Sprookjes en 
verhalen verteldag

F1 race evenement
(laatste zaterdag vakantie) 
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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

GRATISGRATIS
PARKERENPARKEREN

www.winkelcentrumzwollezuid.nl
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De tweedehands kledingwinkel in wijk-
centrum De Pol bestaat in mei 10 jaar 
en dat wordt gevierd! Op-Nieuw, zoals 
de winkel heet, doet zijn naam eer aan. 
De dameskleding, schoenen en sieraden 
die er te koop zijn , zien er fleurig en 
aantrekkelijk uit. Martha Vroom is 
vanaf de start als vrijwilliger in de  
winkel te vinden. Ze zegt: "Op-Nieuw 
is een tweedehandswinkel met mooie 
spullen van goede kwaliteit". 

Wie een ronde door de winkel doet kan 
alleen maar beamen wat Martha zegt. De 
voorjaarskleding is aantrekkelijk uitge-
stald en zonder veel moeite is er een 

modieus setje met broek, shirt, bloes, 
jasje en schoenen samen te stellen. In een 
damesmodezaak met nieuwe spullen ben 
je daar minimaal € 150 voor kwijt. Bij 
Op-Nieuw vast niet meer dan € 45, dus tel 
uit je winst.  Dankzij het tienjarig bestaan 
kan de winst nog groter worden. Wie in 
de week van 24 - 27 mei een aankoop 
doet bij Op-Nieuw krijgt een tegoedbon 
van 10% mee naar huis. Die kan de hele 
maand augustus besteed worden. Op de 
vraag waarom dat pas in augustus  
kan zegt Martha: "Dan hangt de nieuwe  
collectie najaarskleding weer in de  
winkel. Dat wordt heel aantrekkelijk  
winkelen voor onze klanten."

Martha runt de winkel samen met drie 
andere vrijwilligsters en twee cliënten. Ze 
licht toe: "De winkel is een initiatief van 
RIBW, Overijssel net zoals de andere 
dagbestedingsactiviteiten in en rond De 
Pol". Voor de cliënten van de RIBW is 
het werken in de kledingzaak een vorm 
van dagbesteding met leuke contacten 
met de vrijwilligers en de klanten. Wie 
rondkijkt in de winkel ziet niet alleen een 
leuke collectie dameskleding, maar ook 
een overzichtelijke opstelling in een aan-
trekkelijke, lichte ruimte. In de paskamer 
staat een ventilator, mocht de klant verhit 
raken door het passen en de keuzestress. 
Martha: "Als het zomer wordt staan op 
meerdere plaatsen in de winkel ventila- 
toren." 

Waar de medewerkers warm van kunnen 
worden is het strijken. Met gepaste trots 

vertelt Martha dat alle kleding wordt 
gestreken, één van de redenen dat het zo 
aantrekkelijk in de winkel hangt. Heel 
wat mensen uit Zuid weten Op-Nieuw te 
vinden, ook voor de inbreng van hun  
kleding. Die wordt grondig bekeken: 
"Nog geen knoopje mag eraf zijn." 
Behalve de kleine prijsjes is het aantrek-
kelijke van zo'n tweedehands winkel 
natuurlijk het feit dat elk kledingstuk uniek 
is. Vragen naar een maatje groter of  
kleiner heeft geen zin, de klik moet er in 
alle opzichten direct zijn.

Het tienjarig bestaan van zo'n aantrekke-
lijke winkel mag dus zeker gevierd wor-
den. Martha: "De winkel wordt versierd 
en de bakgroep van de RIBW zor gt voor 
cupcakes. We hebben er zin in."

Vorig jaar was de muziektheatervoor-
stelling De Kringlopera binnen de  
kortste keren volgeboekt en moesten 
veel wijkbewoners worden teleurge-
steld. Vanwege corona mochten maar 
een beperkt aantal mensen worden 
toegelaten. De theatermakers van 
KASKO hebben er vorig jaar samen 
met buurtbewoners een succes van 
gemaakt en gunnen meer mensen een 
kijkje in de wonderlijke wereld van  
de Kringloopwereld. Daarom gaat De 
Kringlopera in juni op herhaling en 
krijgen meer wijkbewoners de kans  
te genieten van deze verrassende 
muziektheatervoorstelling in en rond-
om de Kringloopwinkel aan de Nieuwe 
Deventerweg. 

De Kringlopera is onderdeel van het  
wijkproject Bruisende Buren, dat al sinds 
2015 neerstrijkt in Zwolle-Zuid. In 2017 
konden we genieten van de theatershow 
Bruisende Buren goes Wild in de Nieuwe 
Bierton, in 2019 Requiem voor de IJssel-
centrale en in 2021 de Kringlopera; alle 
drie onder regie van Céline Hoex, die ook 
in juni de regie weer in handen heeft. De 
Kringlopera wordt uitgevoerd door enkele 
professionele theater- en muziekmakers 

van KASKO, maar de meeste rollen  
worden gespeeld door enthousiaste wijk-
bewoners uit Zwolle-Zuid. Omdat niet 
alle spelers en muzikanten van vorig jaar 
beschikbaar zijn, vinden er enkele wisse-
lingen plaats in de cast, maar vrouwen-
koor Gioia en de blazers van de Less is 
More Band zullen ook dit jaar weer 
nadrukkelijk van zich laten horen. Op 23 
mei komt de groep bij elkaar om het script 
en de verschillende rollen te bespreken en 
vanaf dat moment beginnen de repetities. 
Wijkbewoners die achter de schermen 
willen meewerken in de catering, kaart-
controle of publieksbegeleiding kunnen 
zich middels een e-mail nog aanmelden: 
bruisendeburen@gmail.com

De muzikale theaterroute De Kringlopera 
is een ontdekkingsreis door de kringloop-
winkel van Zwolle-Zuid. Het theater- 
publiek doorloopt, samen met de spullen, 
het kringloopproces: van het inleveren 
van spullen tot het vinden van een nieuwe 
eigenaar. De hoofdrol is weggelegd voor 
een oude afgedankte schemerlamp. De 
voorstellingen vinden plaats op 10, 11 en 
12 juni in de Kringloopwinkel Zwolle-
Zuid. Elke dag vier voorstellingen. 
Wijkbewoners kunnen de voorstelling 

gratis bezoeken. Na afloop krijgen de  
theaterbezoekers de gelegenheid hun 
waardering te laten blijken middels een 
vrijwillige bijdrage. Om de voorstelling te 
bezoeken moet er wel een toegangskaartje 

worden gereserveerd op website: www.
kasko.nl/producties/de-kringlopera-2022    

Feest bij de kringloop Op-Nieuw in Wijkcentrum de Pol 

De Kringlopera op herhaling in de Kringloopwinkel

TEKST EN FOTO  HENNIE VRIELINK

TEKST EN FOTO  INA HUISMAN

 
In mei 2022 bestaat Op-Nieuw 10 jaar. 

Dit gaan wij vieren van 24 - 27 mei.

In deze week krijg je bij elke aankoop een tegoedbon

van 10% korting op de najaarscollectie.

Deze actie loopt de hele maand augustus.

10% van deze feestmaand komt ten goede aan

Op - Nieuw
10 jaar
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COLUMN Kom je ook een stap zetten tegen kanker?

Het braakliggende terrein waar het 
Hanzebad heeft gestaan maakt een 
troosteloze indruk. Het zwembad is 
zeven jaar geleden gesloopt. Nu is het 
een rommelige parkeerplaats, een rij 
betonplaten en een verwilderd veldje 
waar honden worden uitgelaten en wel 
eens een vuurtje wordt gestookt. Deze 
desolate plek in de Spoorzone gaat 
eind 2023 op de schop en zal worden 
omgebouwd naar een woonwijk met 
242 nieuwe woningen in een park-
achtige omgeving. De gemeente had 
aan meerdere bedrijven gevraagd een  
stedenbouwkundig plan voor dit gebied 
te ontwikkelen en het ontwerp van 
de ontwikkelcombinatie Trebbe-Dura 
Vermeer kwam als beste uit de bus.  

De nieuwe woonwijk zal Het Gildenhof 
gaan heten. Er zullen zes woontorens 
worden gebouwd van verschillende hoog-
tes. Het hoogste appartementencomplex 
met de naam De Tappper wordt 40 meter 
hoog; even hoog als het daarnaast gelegen 

bestaande Rijkskantorengebouw. Er  
worden zowel goedkope, waaronder 50 
sociale huurwoningen, middendure en 
dure huur- en koopappartementen ge- 
bouwd evenals 18 grondgebonden vrije 
sector “stadsvilla’s” aan het water. “Een 
bijzondere woonwijk waar iedereen, met 
een grote of kleine portemonnee, kan 
wonen. Of je nu in sociale huur- of vrije 
sector woont, in een eengezinswoning of 
appartement. In het Gildenhof woont 
iedereen mooi en hoort iedereen erbij,” 
aldus de ontwikkelaars Trebbe-Dura 
Vermeer. Er komen woningen voor star-
ters, kleine huishoudens, gezinnen en 
senioren. 

EYECATCHER 
De verschillende losstaande woonblok-
ken, die onderling samenhangen als een 
buurtfamilie krijgen allemaal historische 
gildenamen: de Korenzetter, de Brouwer, 
de Tapper, de Marskramer, de Ooftmenger, 
de Fruitenier, de Kleermaker, de Linnen-
wever en de Smid. 

De woonblokken worden omringd door 
het Gildenpark, dat in de toekomst  
verbonden zal worden met het nog te  
ontwikkelen Koggepark aan de andere 
kant van het fietspad als de Koggelaan  
is omgebouwd naar een stadspark. In  
het gebied komt ook een waterpartij  
dat samen met de reeds aanwezige water-
gangen extreme regenval kan opvangen. 
In het gebied ligt de gedraaide helling 
naar de Van Karnebeektunnel voor bus- 
en autoverkeer. Deze aflopende toegang 
naar de tunnel zal worden overkluisd  
om de bouw van een woonblok op deze 
plek in het Gildenhof mogelijk te maken. 
Natuurlijk is de verbinding met de  
monumentale Hoge Spoorbrug in het  
stedenbouwkundig ontwerp meegeno-
men. Komend vanuit Assendorp over de 
spoorbrug zal de aanlanding naar het 
Gildenhof indrukwekkend zijn. Je komt 
onder het poortgebouw de Smid de woon-
wijk binnen en daalt vanaf daar verder  
af naar het lagergelegen gebied. Volgens 
de ontwerpers wordt het poortgebouw “de 

eyecatcher vanaf de binnenstad.” 

In het Gildenhof komen diverse werk- en 
ontmoetingsplekken met horeca zoals het 
Gildenpaviljoen, het Gildenhuis en De 
Smid. Fietsers en voetgangers krijgen de 
ruimte, maar auto’s blijven aan de randen 
van de wijk. Er wordt een ondergrondse 
parkeergarage gebouwd voor 78 auto’s. 
Het stedenbouwkundig ontwerp zal de 
komende maanden in nauw overleg met 
de buurt en andere belanghebbenden ver-
der worden uitgewerkt. Er wordt zelfs een 
kwartiermaker aangesteld; Christineke de 
With-Roualt zal regelmatig contact 
onderhouden met de omwonenden en 
andere betrokken partijen zodat de voor-
malige Hanzebadlocatie eind 2025 een 
mooie en leefbare woonomgeving is voor 
honderden Zwollenaren. 

Het is bijna zover. Het weekend van 
21 en 22 mei.  Een ‘thuiswedstrijd’ in 
de achtertuin van Zwolle-Zuid. Een 
24-uurs wandelestafette dichtbij de 
IJssel. Wandelen om geld op te halen 
voor de strijd tegen kanker. Het is  
hartverwarmend om te zien dat vrij-
willigers in Zwolle zo hard hun best 
hebben gedaan om een vervolg te geven 
aan de gecancelde SamenLoop voor 
Hoop. Het nieuwe wandelevenement 
‘Zet Een Stap Tegen Kanker’ creëert 
op deze manier weer nieuwe mogelijk-
heden om elkaar te steunen en saam- 
horigheid te ervaren in een leven met 
en na kanker. 

Het kan je zomaar overkomen. Zeg nooit 
nooit. Een chronische ziekte, psychische 
aandoening, long covid of kanker. Je 
leven kan zo ineens op de kop worden 

gezet. Afgelopen jaren heb ik al veel  
mensen in mijn naaste omgeving zien 
worstelen met de gevolgen van kanker. 
Ook jonge mensen in de bloei van hun 
leven. In aanloop naar de wandelestafette 
word ik ineens weer veel geconfronteerd 
met de ziekte kanker. 

“Heb je het al gehoord? De overbuurman 
heeft darmkanker”, vertelt mijn buur-
vrouw mij. Kort daarna belt mijn tante  
om door te geven dat een nicht schild-
klierkanker heeft. Tijdens een ontmoeting 
met een oud-collega vertelt hij dat zijn 
vrouw borstkanker heeft. En zo kan ik nog 
wel even doorgaan. Van al deze slechte 
berichten word ik erg verdrietig. Houdt 
het dan nooit op? Het lijkt bijna wel een 
wonder als je in je leven geen kanker 
krijgt, bedacht ik me. Iedereen kent wel 
iemand die kanker heeft of heeft gehad. 

Toen ik een paar jaar geleden bij de 
SamenLoop voor Hoop in Zwolle was, 
ervaarde ik de warmte, de verbinding 
onderling en het ‘je-hebt-aan-een-half-
woord-genoeg-gevoel’. Daarom vind ik 
het geweldig dat ‘Zet Een Stap Tegen 
Kanker’ zo’n wandelevenement in 
Zwolle-Zuid organiseert om de verbin-
ding tussen de deelnemers weer op te 
zoeken èn geld in te zamelen voor drie 
Zwolse doelen die iets met kanker te 
maken hebben - want dat is hard nodig! 
Het geld is bestemd voor Nazorgcentrum 
IntermeZZo, Monicares Foundation en 
Tobias Sybesma Foundation. 

Sommige mensen uit Zwolle-Zuid hebben 
misschien wel gehoord van Tobias die 
vier jaar geleden op 12-jarige leeftijd is 
overleden aan hersenstamkanker. Tobias’ 
droom was dat er een behandeling zou 

komen voor hersenstamkanker, zodat  
kinderen die deze ziekte krijgen een goede 
kans op genezing hebben. Daarom is de 
Tobias Sybesma Foundation opgericht 
om geld in te zamelen voor onderzoek 
naar deze zeldzame vorm van kinder- 
kanker. 
Voor deze Zwolse doelen ga je toch  
vanzelf een stap harder lopen? Want één 
ding is zeker: de impact van de slopende 
ziekte kanker op iemands leven en zijn/
haar naasten is enorm. Daarom zou ik 
iedereen willen oproepen: Sponsor, 
doneer of zet een stap tegen kanker!  
Zie ik jou 21 of 22 mei bij de oude 
IJsselcentrale Harculo? 

Meer informatie:
www.zeteenstaptegenkanker.nl

TEKST   HENNIE VRIELINK
ILLUSTRATIE    TREBBE- 
DURAVERMEER.

TEKST   HILDE VAN RAVENHORST

Hanzebadlocatie wordt woonwijk 
Het Gildenhof
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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!

Terugblik ZZUit seizoen 
2021/2022
Het was een bijzonder jaar voor ZZUit. 
Een jaar met pieken en dalen. 

Het seizoen begon positief met drie goed bezochte voor-
stellingen. Maar helaas, de drie volgende voorstellingen 
moesten worden geannuleerd vanwege corona. Balen dus, 
voor zowel de artiesten als de vrijwilligers. 

Toen het weer mocht was het enthousiasme groot. Enkele 
voorstellingen waren volledig uitverkocht, en ook de 
andere avonden liepen goed. 

Het komende seizoen
Het programma voor 2022/2023 is alweer bijna klaar. Het 
aanbod is gevarieerd: populaire muziek, klassieke muziek, 
een lezing door een schrijver, een kindervoorstelling, 
comedy en cabaret. Op de website www.zzuit.nl kunt u 
vast een kijkje nemen.

Eén optreden belichten we vast: op 10 maart volgend jaar 
zal trompettist Eric Vloeimans optreden in het SIO-
gebouw, samen met Tuur Floorizone. Hij was afgelopen 
20 april te gast in het programma Khalid en Sophie (zie 
uitzending gemist).

Voorverkoop start 21 mei
De kaartverkoop begint gelijk met die van de Zwolse 
theaters, dus op 21 mei. 

Praktische informatie
Vrijdagen om 20.15 uur 
SIO gebouw, Thorbeckelaan 2, Zwolle
Entree €10,- tot €20,- inclusief koffie  
en thee, kaartverkoop alleen digitaal

Meer informatie www.zzuit.nlvoor ‘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

 

WIJ KOMEN GRAAG 
BIJ U KLUSSEN

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

HELP 
DE WAREWEIDE GAAT 

(zonder jullie hulp) 

SLUITEN

Geniet u als bewoner ook zo van de  
mooie groene en gezellige buurtweide  

in uw wijk? Zonder hulp van de  
buurtbewoners moet ook deze buurtweide 

noodgedwongen stoppen!

Wil de Wareweide blijven bestaan dan zijn er
per direct enkele nieuwe vrijwilligers nodig.
Vooral iemand die sturing kan geven aan het

huidige enthousiaste team. 

U hoeft het niet alleen te doen!

De Wijkenvereniging Zwolle-Zuid looft de beloning
van € 250,00 uit als u de juiste man/vrouw, of u
zelf, aanbrengt en uw dierenweide blijft bestaan.         

Reacties naar: jzijlstra@wvzwollezuid.nl
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Vishandel Zwaan al vier generaties lang in Overijssel
Harald Veldhuizen (29) uit Bunschoten-
Spakenburg staat elke week met 
Vishandel Zwaan op de markt in Zuid. 
Zijn familie zit al generaties lang in de 
vis. Overgrootvader Jacob de Graaf 
was nog Zuiderzeevisser met zijn  
botter BU 130, maar na de bouw van de 
Afsluitdijk en de inpoldering van 
Flevoland kwam er langzamerhand een 
einde aan de visserij. De familie De 
Graaf schakelde over op de verkoop 
van vis en Marretje de Graaf, de vrouw 
van Jacob, ging langs de deuren en 
begon vis te venten met een krat voorop 
haar fiets. Al gauw had Marretje een 
eigen viskraam en kreeg een stand-
plaats in Almelo toegewezen. De geres-
taureerde botter BU 130 ligt nu in de 
haven van het Zuiderzeemuseum in 
Enkhuizen en is in het bezit van een 
studentenvereniging uit Delft.

De eerste keer onderweg naar Almelo 
vroeg Marretje de weg in Nijverdal en 
kreeg daar toen gelijk de vraag “kun je 
hier niet blijven staan?” De markt van 
Nijverdal miste nog een viskraam. Vier 
generaties later heeft de familie nog steeds 
een standplaats in Nijverdal, maar ook in 
Hellendoorn, Almelo, Vriezenveen, 
Nieuw-Heeten, Haarle, Twello, Ede en 
Zwolle-Zuid. Marretje is inmiddels 97 
jaar en tot op hoge leeftijd droeg ze de 
traditionele Spakenburgse kleurrijke  
klederdracht. Ze woont nu in een verzor-
gingshuis en daar is ze gewone burger- 
kleding gaan dragen omdat het bewerke-
lijke aan- en uitkleden van klederdracht 
lastiger werd. Lammertje, de dochter van 
Marretje, trouwde met Lammert Zwaan 
en samen zetten ze hun markthandel voort 
onder de naam Vishandel Zwaan. 

Wilma Veldhuizen-Zwaan, de dochter 
van Lammertje, is nu samen met haar 
zonen Harald en Lammert eigenaar van 
Vishandel Zwaan. Ze hebben twee  

verkoopwagens en staan elke week op 
tien markten. Harald en Lammert: “We 
willen het familiebedrijf voortzetten en 
hoewel het veel van je vergt doen we het 
met plezier.” Spakenburgers houden van 
hun vrijheid en onafhankelijkheid, willen 
zichzelf kunnen redden en zijn niet bang 
om hun handen uit de mouwen te steken. 
Harde werkers.

Lammert: “Tegenwoordig willen veel 
klanten de vis panklaar aangeleverd  
krijgen. Ze hebben steeds minder tijd om 

zelf te koken en willen het liefst iets voor 
op hun bord dat ze alleen nog hoeven op 
te warmen.” Vishandel Zwaan fileert de 
vis, haalt de graat eruit en verkoopt com-
plete maaltijden. “Gemak dient de mens.” 
Vishandel Zwaan heeft een eigen rokerij 
in Spakenburg. Vroeger werd er op  
vrijdagen vooral veel vis gekocht door 
rooms-katholieken omdat ze op die dagen 
geen vlees aten. Dat is nu verleden tijd, 
maar de broers Harald en Lammert kopen 
voor Goede Vrijdag toch meer vis in bij 
hun groothandel: “In katholieke dorpen 

als Haarle en Nieuw-Heeten is onze omzet 
op de vrijdag voor Pasen anderhalf keer 
hoger dan normaal.” Eind jaren tachtig 
steeg de omzet door de introductie van 
kibbeling naast de al lang bekende  
lekkerbekkies. “Kibbeling zijn stukjes 
gebakken vis; vroeger afkomstig uit  
blokjes snijafval. Zelfs mensen die niet 
van vis houden komen naar de viskraam 
voor de gebakken en goed gekruide  
lekkere kibbeling.”

 TEKST EN FOTO  HENNIE VRIELINK

DE WERELD VAN DE WOENSDAGMARKT

TEKST EN FOTO  PIET VAN DER KRIEKE 

Om te genieten van de natuur, hoef je niet ver weg te gaan. Ga een keer naar het Zandhove Bos en geniet van de specht, vlakbij zijn nest. Soms kun je hem zien als 
hij in het nest zit te hakken en vervolgens de spaanders naar buiten gooit. En met een beetje geluk, spot je de ijsvogel op een tak vlak boven het water.

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

Kleurrijke vogels op Landgoed Zandhove
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Boerderijautomaat Hoogzuthemerpad
Sinds een paar maanden staat er 
een boerderijautomaat aan het Hoog 
Zuthemerpad. Veel wandelaars en 
fietsers hebben hun route al gevon-
den naar deze prachtige plek aan de 
rand van Zwolle Zuid. Het begon 
allemaal met een koelkast, die vlak 
aan het fietspad stond. Hieruit ver-
kochten ze eieren en soms ook and ere 
producten. Vanwege de grote vraag 
werd de koelkast al gauw veel te 
klein. Meerdere keren per dag moest 
deze bijgevuld worden. Eigenaren 
Jouke en Henrike Dijkslag waren het 
steeds heen en weer fietsen wel een 
keer zat. Zodoende kwam het idee 
om er een boerderijautomaat neer te  
zetten. Nu is het dan eindelijk zover.  
Op dit moment kunnen klanten er eie-
ren, aardappelen, Stompetorenkaas 
en uien uithalen. Betaling kan zowel 
met pin als contant. 

Sinds 2010 runnen Jouke en Henrike 
Dijkslag boerderij Hoeve de Heerenkam-
pen in Zwolle Zuid. De boerderij hebben 
ze overgenomen van de vader van  

Henrike. Al jaren lopen er prachtige 
koeien in de wei van het speciale vleesras 
Blonde d’aquitaine. Hiervan verkopen ze 
overheerlijk vlees in zakken van 10 kg. 
Daarnaast bieden zij pensionstalling 
voor paarden. Menige voorbijganger 
staat even stil om te kijken naar het  
weiland waar de paarden en pony’s rustig 
aan het grazen zijn. 

Al vrij snel sinds Jouke en Henrike de 
boerderij overnamen, begonnen ze met 
legkippen. Hiervan verkopen ze de  
eieren, maar de kippen zelf zijn ook te 
koop. Van deze laatste mogelijkheid 
wordt ook al goed gebruik gemaakt. “Het 
leukste vind ik het dat we de boerderij op 
deze manier dichterbij de mens brengen. 
Regelmatig zorgt het bijvullen voor een 
gezellig praatje met de klanten,” zegt  
Jouke. De producten die ze verkopen  
komen rechtstreeks van de boer. “Klan-
ten vinden dit prettig” zegt Jouke. 

Een mooi houten hek biedt toegang  
tot een speciaal aangelegd grindpad. 
Deze brengt de klant uiteindelijk bij de  

boerderijautomaat. Veel inwoners van 
Zwolle-Zuid hebben hun weg er naartoe 
inmiddels wel gevonden. 

GEZICHT ACHTER DE ADVERTEERDER
Bij uitvaarten is nagenoeg alles mogelijk
‘Nee, als jongetje wilde ik niet per se  
piloot of brandweerman worden. Mijn 
idool was Heintje (Simons), het jongetje 
uit Limburg die zo mooi ‘Mama’ kon  
zingen. Ik wilde óók de muziek in. Zan-
ger, dat leek me wel wat. Uitvaartleider 
was niet echt mijn toekomstbeeld.’

Ronald Visser is de man achter Taraneh 
Uitvaartzorg. ‘Het woord Taraneh komt uit 
het Perzisch en betekent (levens)melodie. 
Melodieën vormen altijd een deel van zijn 
leven. Dat hij voor een Perzisch woord koos 
is geen toeval. ‘Ik heb kennis gemaakt met 
de Perzische cultuur en ik heb Iran (het 

voormalige Perzië) meerdere malen 
bezocht. De Perzische cultuur getuigt van 
veel verfijnde beschaving en ik vond 
Taraneh erg goed passen bij de manier  
waarop ik tegenover een uitvaartceremonie 
sta. Ik neem altijd een stukje van mezelf 
mee in de begeleiding.’, aldus Visser. ‘Ik heb 
een conservatoriumopleiding gedaan in 
Leeuwarden. Solozang en schoolmuziek. 
Dat laatste had ik gekozen om met scholie-
ren aan de slag te gaan als zangleraar. Het 
gekke is dat ik alleen maar tijdens mijn 
stageperiode voor de klas heb gestaan.  
Eigenlijk had ik dus zanger willen worden 
maar ik merkte al snel dat ik voor een  
professionele zangcarrière niet alle kwalite-
iten had die daarvoor nodig waren. Ik vond 
een functie op het secretariaat bij een be- 
drijf in Amsterdam en uiteindelijk ben ik 
secretariaatsmanager geworden. Maar de 
muziekwereld bleef altijd lonken. 

Ik was orkestmanager bij het Nationaal Jeu-
gd Orkest en ik heb gezongen bij het koor 
van de Nederlandse Bachvereniging.
Uiteindelijk werd ik koordirigent in Epe en 
langzamerhand raakte ik bij steeds meer 
koren betrokken.’

In het begin van de corona-epidemie in 
2020 werd een goede vriendin van Ronald 
Visser ernstig ziek en zij vroeg hem haar 
uitvaart te regelen. Hij kwam in contact met 
uitvaartleider Bas de Weerd uit Wijhe die 
de uitvaart verzorgde. ‘Maar ik had de  
uitvaartceremonie zelf gedaan. Op haar 
verzoek heb ik ook gezongen: ‘The Rose’, 
bekend geworden door Bette Midler. Een 
gedeelte daaruit zegt dat ver onder de  
bittere sneeuw het zaad ligt dat met de lief-
de van de zon in de lente weer een roos 
wordt. Ik vond de gesprekken vooraf en na 
afloop met haar vriendinnen ook buiten- 
gewoon inspirerend. Na de ceremonie 
kreeg ik van De Weerd te horen dat hij 
vond dat ik talent had om uitvaarten te 
leiden. In datzelfde jaar heb ik, samen met 
hem, veel uitvaarten mogen meemaken. Ik 
leerde het vak in de praktijk want sommige 

dingen moet je gewoon weten, weer andere 
dingen moet je van nature hebben. Door 
corona namen mijn activiteiten met de  
koren af en heb ik mij meer en meer gericht 
op het leiden van uitvaarten.’

MAATWERK LEVEREN
Ronald Visser werkt onafhankelijk van 
grote maatschappijen zoals Monuta of 
DELA. Door zijn contacten in de muziek- 
wereld heeft hij inmiddels een groot 
netwerk opgebouwd. ‘Koorleden vragen 
mij vaak de uitvaart van ouders of fami-
lieleden te verzorgen waarbij ik, samen met 
de nabestaanden, maatwerk wil leveren. 
Daardoor hebben al veel mensen kennis 
kunnen maken met mijn werkwijze en 
word ik regelmatig gevraagd door nabe- 
staanden die mij aan het werk hebben 
gezien of over mij hebben gehoord. En weet 
je wat het mooie is? Er zijn geen taboes 
meer. Tegenwoordig kan iedereen, veel 
meer dan vroeger, al tijdens het leven de  
eigen wensen kenbaar maken. Ik wil 
daaraan zoveel mogelijk tegemoetkomen 
en wanneer mij gevraagd wordt een  
bepaald muziekstuk te zingen of een  
pianowerk uit te voeren doe ik dat met  
veel liefde.

ZANGWORKSHOPS
Dat ik nu werk als uitvaartleider wil niet  
zeggen dat ik afscheid heb genomen van de 
muziek. Ik word nog met enige regelmaat 
gevraagd om zangworkshops te leiden,  
zeker als het gaat om bijzondere gelegen-
heden. En iedere woensdagmorgen geef ik 
een zangworkshop in de Theodorakapel 
aan de Harm Smeengekade. Er is een vaste 
kern die altijd komt maar daarnaast komen 
er ook regelmatig deelnemers die zich niet 
willen verbinden aan een vereniging, maar 
toch willen zingen. De workshops hebben 
dan ook een open karakter en er is een 
soort van vrije inloop. Iedereen die wil  
zingen is welkom.’

 TEKST  ARIE DONDERS
  FOTO  KENK VALKENIER 

 TEKST  ILONA BREDEWOLD
  FOTO  RINI KAMPS

WWW.TARANEH.NL | T (06) 465 785 43 
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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 3 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! 

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. 

Verloren erfgoed: IJsselboerderijtje 
Met de sloop van een oud en schattig dijkboerderijtje op de dijk bij Harculo 
verdween afgelopen maand een typisch voorbeeld van stokoud boeren- 
erfgoed langs de IJssel.

Je moest gebukt naar binnen, want het huisje aan Fabrieksweg 7 was gebouwd op 
mensen van vroeger die een slag kleiner waren dan de huidige generatie. De afge-
lopen jaren woonden er Poolse arbeidskrachten. In 2016 was het pittoreske huisje 
verkocht door de erfgenamen van Koekoek, de boer die er het grootste deel van 
zijn leven doorbracht. 

Stichting Sallands Erfgoed - die zich inzet voor instandhouding van bijzondere 
boerderijen - vond het stulpje heel waardevol. ‘Het boerderijtje kwam uit 1832 en 
er was gebouwd naast een nog ouder keuterboerderijtje. Die combinatie maakte 
het zeldzaam. Heel jammer dat dit is verdwenen’, zegt Robert Kamper Alferink van 

Sallands Erfgoed. In 2020 gaf gemeente Zwolle het pand nog de classificatie ‘hoge 
cultuurhistorische waarde’. Maar dat had geen invloed op de sloopaanvraag voor 
het boerderijtje in Harculo. Gek genoeg stond het ook niet op de lijst van gemeen-
telijke monumenten. Veel voorbijgangers op de dijk genoten van dit schattige 
agrarische erfgoed met een monumentale leilinde voor de gevel. 

De huidige eigenaar -Wim Angerman- kocht het dijkhuisje met de gedachte om op 
deze plek een comfortabel nieuw woonhuis met schuur te bouwen. Hij heeft geen 
moment overwogen om het boerderijtje te behouden, omdat het naar zijn zeggen 
in verregaande staat van verval verkeerde. Op de verstevigde en opgehoogde  
IJsseldijk mag Angerman zijn nieuwbouw neerzetten, zodat hij zicht heeft over  
de uiterwaarden. 

 TEKST EN FOTO  WIM EIKELBOOM
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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).

Informatieborden  
mikpunt vernielzucht
Op zes plekken langs de IJsseldijk in 
Zwolle-Zuid staan informatieborden 
met uitleg over het landschap. De  
borden zijn helaas voortdurend mik-
punt van vandalisme.

Het bord over landgoed Schellerberg is 
voor de derde keer in een paar  
maanden tijd onleesbaar gemaakt met 
graffiti. Bij ’t Kleine Veer is afgelopen  
zomer een bord compleet vernield en ook 
op het Beekmanpad bij de voormalige  
Harculo-centrale moest een informatie-
bord het ontgelden.

‘Het maakt ons een beetje moedeloos’, 
zegt Jan-Olaf Tjabringa van stichting 

Particuliere Landschapsdiensten IJssel-
delta (SPLIJ+), die deze borden mogelijk 
maakt in samenwerking met buurtver-
eniging Schelle Oldeneel. ‘Het is jammer 
van onze inzet en ons geld dat de borden 
door vandalen worden vernield. En is het 
vooral spijtig voor fietsers en wandelaars 
op de dijk, want die missen zo interessan-
te informatie over het landschap langs  
de IJssel.'

Wees zuinig op de natuur en de infor- 
matieborden. 

 TEKST EN FOTO  WIM EIKELBOOM 
BESTUURSLID SPLIJ
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In deel 1 van 'De Strauss van Sarajevo' 
(uitgave maart) bleek nog dat Cees 
Schoonderwoerd, manager van Zwol- 
sche Boys, zich in december 1968 had 
laten ontvallen dat indien Ivica Osim 
niet zou kunnen spelen vanwege diens 
knieblessure, hij zich zou beroepen op 
de gemaakte afspraken in het contract. 
Het zou de Boys in dat geval geen geld 
kosten... geld dat er toch al niet was. 

De Boys waren in die tijd opvallend  
actief op de transfermarkt. Men wilde 

namelijk ook Stevan Ostojic, de top- 
scorer van de Joegoslavische eerste  
divisie, aantrekken. En vergeet niet dat 
ook Wojo Gardasevic en Andrija Randjic 
al bij Zwolsche Boys speelden. Met veel 
bravoure werden laatsgenoemden ge- 
presenteerd, maar toch vertrokken ze 
snel. De Joegoslaven zélf zeiden dat 
Zwolsche Boys de gemaakte financiële  
afspraken niet nakwam. De 'Boys'  
ontkenden dat en meenden dat de twee 
Joegoslaviërs 'heimwee' hadden.
En Osim? Die zou slechts twee duels in 

actie komen voor Zwolsche Boys, waar-
van eentje tegen Heerenveen. De op 12 
maart 2020 overleden Boys-man Freek 
Schutten vertelde over dat duel: “Tegen 
Heerenveen uit zette hij me met twee  
wereldpasses vrij voor de keeper, scoren 
was een koud kunstje. Door de komst van 
Osim kregen we enorm veel publiciteit, 
dat was zeker waar. Maar Ivica was eigen-
lijk nooit fit en vertrok al weer snel.”  
De opmerkelijke opleving in het laatste 
profjaar kwam te laat voor de platzakke 
club. In 1969 was er de terugtreding naar 
de vierde klasse van de amateurs.

Bron: Trouw, 14 december 1968

De Strauss van Sarajevo (deel II)
In de rubriek 'Meters 
Buutenspel' behandelt 
Gerjos Weelink feitjes uit de 
voetbalgeschiedenis van 
Zwolle-Zuid. Van voor de 
oorlog, tot het huidige 
seizoen. 

De rubriektitel is gebaseerd 
op het in 1983 verschenen 
boek 'Meters Buutenspel!’ 
of Voetballers zijn moord-
gozers. Voetbal in Zwolle 
van 1893 tot 1983', van de in 
2012 overleden voetbalsta-
tisticus Gerard Schutte.

METERS BUUTENSPEL

11 Sietze Veen
10 Freek Schutten
05 Andreja Randjic
09 Jan Welles
04 Anton Goenee
03 Henk Ras
02 Wojo Gardasevic
02 Ger Lagendijk
02 Adri Vogel
01 Jan Ploeg
01 Hans Reuser

Topscorers seizoen 1968/1969

De Graafschap  34 20 9 5 49 77-29
Excelsior  34 19 10 5 48 57-28
Fortuna (Vl.)  34 15 14 5 44 52-29
Roda JC  34 20 2 12 42 75-54
Zwolsche Boys  34 15 7 12 37 50-49
Limburgia  34 13 10 11 36 50-44
SC Gooiland  34 12 12 10 36 43-45
ZFC  34 13 9 12 35 47-43
Heerenveen  34 12 10 12 34 46-38
Velox  34 12 10 12 34 52-52
Baronie  34 14 5 15 33 55-59
SC Drenthe  34 13 4 17 30 62-60
EDO  34 11 8 15 30 43-51 
NOAD  34 10 8 16 28 48-59
FC VVV  34 9 9 16 27 40-69
Hermes-DVS  34 8 9 17 25 47-60
AGOVV  34 10 3 21 23 44-84
PEC  34 8 5 21 21 47-82

Tweede divisie    1968/1969

Ivica Osim in 1973/1974, spelend 
voor de Franse club CS Sedan.

OVERLAST DOOR JEUGD? 
De wijkagenten van Zwolle-Zuid, zien een toename in het aantal meldingen van de overlast van jeugd. Hoe kunt u daar het beste mee omgaan?

WIJKAGENTEN IN ZUID AAN HET WOORD

“Jongeren ontmoeten elkaar bij voorkeur 
in groepjes op straat, bij een winkelcen-
trum of in het park, uit het zicht van hun 
ouders”, vertellen de wijkagenten van 
Zwolle-Zuid. Hoewel dat hangen 
misschien zinloos lijkt, heeft het wel 
degelijk een functie. Ze groeien op, zijn 
volop bezig hun identiteit te ontwikkelen 
en nieuwe contacten te leggen.” 

AANSPREEKBAAR
“De meeste pubers hebben geen kwaad 
in de zin en zoeken alleen een plek om 
samen te zijn. Wij begrijpen heel goed 
dat dit voor omwonenden hinderlijk kan 
zijn, zeker als het gepaard gaat met 
luidruchtig of baldadig gedrag, herrie 
van muziek en brommers en afval op 
straat. Vaak wordt dan de politie gebeld, 
maar wij adviseren om eerst zelf een 
praatje met ze te maken. Dat werkt vaak 
veel beter. Mensen vinden zo’n groep 
soms bedreigend, maar de meeste 
jongeren zijn prima aanspreekbaar. Zo 
lang u ze op een respectvolle manier 
benadert en rustig uitlegt waar je last 
van hebt en hen vraagt om mee te 
werken aan een oplossing. Vindt u  
het lastig om dit alleen te doen?  

Misschien is er een buurman of – vrouw 
die daarbij kan helpen of gezamenlijk 
iets oprichten als een buurtwacht. Lost 
dat niets op, dan kunt u een melding 
maken bij de meldkamer van de politie, 
de gemeente en/of de jongerenwerkers 
van Travers. 

GRENZEN
Ook grenzen opzoeken hoort bij op- 
groeien. Maar als jongeren de grens over 
gaan en echt strafbare feiten plegen, 
zoals vernieling, mishandeling, diefstal, 
alcohol- of drugsmisbruik, moet duide- 
lijk zijn dat we dit gedrag niet tolereren. 
De wijkagenten van Zwolle-Zuid; “Het  
is belangrijk dat we probleemgedrag  
bij jongeren in een zo vroeg mogelijk 
stadium signaleren. Zo kunnen we 
samen (gemeente, jongerenwerk, ouders 
en politie) kijken hoe we kunnen voor- 
komen dat ze verder afglijden. Ook u 
kunt daarbij helpen. Ziet u dat jongeren, 
al dan niet in groepsverband, zich 
schuldig maken aan strafbare feiten of 
extreme overlast veroorzaken? Bel dan 
de politie en noteer signalementen en 
kentekens. Normaal gesproken belt u 
daarvoor 0900-8844, maar als u de 

dader(s) op heterdaad betrapt kunt u 
ook 112 bellen.” 

UW WIJKAGENT
Meer informatie of contact met uw wijk- 
agent? Vul op www.politie.nl 

(Mijn Buurt) uw postcode in. Hier  
kunt u vinden wie uw wijkagent is. 

De wijkagenten hebben op woensdag 
tussen 10.00 en 11.00 uur wijkspreekuur 
bij de Pol, Gelijkheid 1 te Zwolle.
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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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                                        Aandacht voor elkaar                             Goed gesprek                                 

                      Koffie/thee                                   Belangstelling                                     Creativiteit   
           

Buurtontmoeting

Maandag, dinsdag en  
woensdagochtend 
van 10.00 - 11.00 uur

  Donderdagochtend  
van 10.00 - 12.00 uur

Elke maand een themaochtend

Facebook: Koningskerk Zwolle-Zuid 

www.koningskerk.nl 
 

Meer informatie? 
Vraag nieuwsbrief aan via 
kerkindebuurt@koningskerk.nl

Landsheerlaan 5


