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uw verhuizing een frisse start

ZWOLLE

Koninklijke
onderscheiding
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IJsselconcert door 12
band Tangarine

16

Ondernemer
aan het woord

038 465 65 60

Nervistraat 5
8013 RS Zwolle
info@utshersevoort.nl
www.utshersevoort.nl
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Kwaliteit bij leven en afscheid
met compassie en oog voor detail

Wilma Bouwmeester
Ik ben er voor u.
Voor, tijdens en na de uitvaart.
Dag en nacht bereikbaar: 06-182 837 61

www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl

Pleisterplek Theehuis
Oude Mars weer open

FOTO

SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE T
DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID E
INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLA
PROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPRO
FEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYS
KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGER
NINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN S
SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE T
+ Ergotherapie
DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE
BIJ KANKER • DUIZELIGHEID E
+ Fysiotherapie
INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP
• SPANNINGSGERELATEERDE KLA
+ Psychomotorische
therapie• KAAKPRO
PROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN
• SPORT/TAPING
FEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYS
KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGER
NINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN S

HENNIE VRIELINK

De zomerperiode staat voor de deur. Tijd om uit te rusten, ontspanning
op te zoeken, maar ook om plannen te maken voor in het naseizoen.
Vandaar dat in de volgende Wijkkrant van 24 augustus er een extra bijlage is. Een cursusbijlage waarin je kan lezen welke activiteiten er
georganiseerd worden en waarvoor je je direct kan inschrijven.

SPECIALIST IN
REPARATIES - ONDERHOUD

Helemaal welkom – heel dichtbij – Zorg Punt Zuid

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

www.autobedrijfkok.nl

Zwolle-Zuid
Van der Heydenstraat 6-1
8014 ZZ Zwolle
038 465 40 00

Zwolle-Zuid
Van der Capellenstraat 137
8014 VW Zwolle
038 465 40 00

Aa-Landen
Dobbe 72a
8032 JX Zwolle
038 453 20 22

Stadshagen
Werkerlaan 267
8043 LV Zwolle
038 420 31 00

Profitgym Zwolle-Zuid
Van der Heydenstraat 12
8014 ZZ Zwolle
038 465 40 00

Profitgym Stadshagen
Belvédèrelaan 375
8043 VD Zwolle
038 420 31 00

Profitgym Dalfsen
Kampmansweg 8b
7722 RV Dalfsen
038 465 40 00

Raalte
Iepensingel 178
8102 XP Raalte
06 1329 3668

FysioZwolle.nl

FysioMobilae

Stev i g e r o p u w b e n e n
s t a a n?
Doe mee met de Otago valpreventie cursus bij
Fysiomobilae.

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

038 - 421 64 54 | info@fysiomobilae.nl
www.fysiomobilae.nl
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Binnen- en Buitenzonwering
Ga voor kwaliteit, kies voor Aldura Zwolle

Het hele jaar door wooncomfort met
de zonwering oplossingen van Aldura
Aldura staat al meer dan 90 jaar garant voor maatwerk en wooncomfort. In onze showroom vindt u buiten- en binnenzonwering,
horren, rolluiken, terrasoverkappingen en garagedeuren van
diverse merken. Ook voor onderhoud en reparaties bent u bij
Aldura aan het juiste adres.
De grootste Luxaflex® Galleryshop van Oost Nederland

Officieel erkend dealer van o.a.

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

FARADAYSTRAAT 5, ZWOLLE | TEL. 038-4656555 | INFO@ALDURA.NL | WWW.ALDURA.NL

aldura-ad-260mmx310mm.indd 1
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WZZ INFORMATIEBALIE
De Pol, Gelijkheid 1
Zwolle-Zuid
Gelijkheid 1
Zwolle-Zuid
OPENINGSTIJDEN
Maandag
Dinsdag t/m donderdag
		
Vrijdag

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

LEDENADMINISTRATIE / CONTRIBUTIE
WZZ lidmaatschap seizoen 2021 is € 7,50
op NL 63 RABO 0160 7747 72 t.n.v. WZZ
Meer info? Mail naar ledenadministratie@
wvzwollezuid.nl
ALGEMEEN BESTUUR WZZ

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

Tijdens de reguliere schoolvakanties is de
WZZ Informatiebalie beperkt geopend.

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:
		

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

ERELEDEN/LEDEN VAN VERDIENSTE
Erevoorzitter:

Aalt Brinkhuis
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Voormalige boerderij open voor kopje thee of koffie
woonomgeving konden blijven wonen.
“Ieder van ons kan dit overkomen.”

Een aantal jaren geleden werd de fietsroute van het Rondje Zwolle iets omgeleid zodat fietsers langs de voormalige boerderij De Oude Mars kwamen. Daar konden ze in het theehuis even tot rust komen voor een
kopje thee of koffie. Helaas was dat vanaf 2017 niet meer mogelijk. De boerderij was een aantal jaren daarvoor gekocht door
Zorgspectrum Het Zand, die het ombouwde tot een sfeervol thuis voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel en met
een theehuis voor bezoekers van bui-ten. Vanwege een reorganisatie werd het theehuis in 2017 gesloten. Sinds dit voorjaar is
Theehuis de Oude Mars gelukkig weer open.
Gerdien Doorneweerd, manager Zorg &
Behandeling van Zandhove en de Oude Mars
is “superblij en apetrots” dat het theehuis
weer open is en een zinvolle dagbesteding
kan bieden aan de bewoners van De Oude
Mars. Het was eerst de bedoeling al in 2020

open te gaan, maar corona gooide roet in het
eten. In het eerste weekend van mei is het
theehuis weer geopend. Janine Noordhuis,
bestuurder van Zorgspectrum Het Zand
verrichtte samen met bewoonster Karolien
de officiële openingshandeling door het

aansnijden van een taart. Karolien, moeder
van drie kinderen, woont sinds vorig jaar
augustus op De Oude Mars. De bewoners
op deze locatie hebben tijdens hun leven
een hersenletsel opgelopen waardoor ze
niet meer thuis in hun eigen vertrouwde

Mooie zonsondergangen IJsseldijk

Het theehuis bevindt zich op een fantastische
locatie in Zwolle-Zuid naast het Zandhove
Bos met een terras op de binnenplaats van
de monumentale hoeve, waar boer Berend
Schrijver vroeger de stalmest opstapelde.
Binnen in het theehuis is er goed zicht op
de bijzondere balkenconstructie van deze
voormalige boerderij in Limburgse stijl.
Het theehuis wordt draaiende gehouden
door medewerkers van Het Zand, bewoners
van De Oude Mars en vrijwilligers. Nienke
Jacobs, coördinator Vrijwilligerswerk en
Dagbesteding op Zandhove en De Oude
Mars kan nog wel enkele vrijwilligers
gebruiken. “Momenteel hebben we ongeveer
180 vrijwilligers, die meehelpen bij de
dagbesteding zoals het theehuis, maar ook
extra individuele aandacht geven aan
bewoners, waar de medewerkers niet aan
toe komen. Een gesprekje, wandeling of
fietstochtje worden erg op prijs gesteld. Ook
zijn er vrijwilligers als gastdames en -heren
werkzaam bij hospice Lotus op Zandhove.”
Theehuis De Oude Mars is open op de
vrijdagen, zaterdagen en zondagen van 10.00
tot 17.00 uur en niet alleen voor de fietsers van
het Rondje Zwolle, maar ook voor inwoners
van Zwolle-Zuid. Janine Noordhuis: “Een huis
van thee waar je je heerlijk kunt ontspannen
in een natuurlijke en rustige omgeving.”
TEKST EN FOTO

TEKST EN FOTO

HENNIE VRIELINK

PIET VAN DER KRIEKE

Kijk 's avonds eens tegen zonsondergang in westelijke richting uit het raam. Of tijdens een fietstocht langs de IJsseldijk. Het is weer de tijd van mooie zonsondergangen.

Vliegenzwammen

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

Lid van verdienste:

Sjoerke Pluim

ALGEMENE ADRESSEN

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.

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

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?

WIJKPOLITIE ZWOLLE-ZUID
De Pol, tel. 0900 - 8844, www.politie.nl
Spreekuur wijkagenten in De Pol: op woensdag
van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt de wijkagenten
ook benaderen buiten de spreekuren.
Aangiften kunnen in persoon gedaan worden na
afspraak via 0900-8844.

ACTIVITEITEN WIJKENVERENIGING
De Wijkenvereniging heeft drie dierenweides
onder haar hoede. Daarnaast faciliteert zij ook
Yoga, Badminton, Klaverjassen, Schaken,
Tafeltennis en Volleybal.
Voor meer informatie kunt u onze website: www.
wvzwollezuid.nl raadplegen, of ons kantoor
op De Pol bezoeken.

VOLGENDE NUMMER WZZ WIJKKRANT
Uiterste inleverdatum kopij:
maandag 4 juli
Bezorging (week 25 ): woensdag 24 augustus
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.

WIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid
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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.
Gun jezelf de rust en ruimte om weer te ontdekken
wie je bent en waar jij blij van wordt. Kom weer
thuis bij jezelf.

• Warmtepompen en Hybride systemen •
• Zonneboilers •
• Vloerverwarming (ook infrezen) •
• PV-zonnepanelen •

Maak een gratis

• Elektrische CV-ketels •

kennismakingsafspraak

op www.klementine.nl

Wo r k s h o p s e n c o a c h i n g v o 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
www.klementine.nl

|

06-30936601

deskundig || betrokken || betrouwbaar
deskundig
betrouwbaar

hallo@klementine.nl

Heb jij
een
goed idee
voor
de buurt?

Bekijk meer op:

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

0240446.pdf 1

|

25-2-2020 9:53:12

Groen van Prinstererlaan 50
8014 BD Zwolle
T 06 198 088 09
E grewim.middelveld@gmail.com

Een buitenbios voor de flat,
een boekenruilmarkt
op het plein, een concert
in de straat of een ander
waanzinnig cultureel project?
Neem dan eens contact op met het BuurtCultuurfonds;
adviseur Anne denkt graag met je mee en helpt je bij
de subsidieaanvraag.
Bel of mail Anne:
tel: 06-30417026
mail: anne.blok@stadkamer.nl
Website: www.stadkamer.nl/buurtcultuur

Het BuurtCultuurfonds is een cultuurfonds van de gemeente Zwolle, uitgevoerd door Stadkamer.

KAPSALON SILVIA

GEVESTIGD IN ZORGCENTRUM DE KIEVITSBLOEM,
OOK VOOR BEWONERS VAN DE WIJK

OPENINGSTIJDEN
donderdag en vrijdag
van 10.00 - 14.00 uur

SPECIALE AANBIEDING JUNI & JULI
Watergolven en knippen
van € 39,- voor € 34,95

Bel, of loop gerust
even binnen voor
een afspraak
T 06 45 67 04 97
Patriottenlaan 3, 8014 XP Zwolle Zuid

Voor al uw
witgoed reparaties
Langstraat 7 - Wijhe
Telefoon 0570 - 52 38 99
WWW.ELEKTROCENTRUM-WIJHE.NL

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

Lunchen
Vergaderen
Feesten & Partijen

vakkundig vervangen
v.a. e 6,-

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

www.wvzwollezuid.nl
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Iedereen telt mee, altijd
Wijkgenote Riet Broekroelofs (81 jaar)
had zich al verheugd op de 26e april:
een gezellig uitstapje met een goede
vriendin. Die had alles geregeld en Riet
liet zich graag verrassen: "Ik moest op tijd
klaar staan en we zouden chique kleren
aandoen." Toen ze bij Odeon arriveerden
wist ze het echt zeker: we gaan naar
een musical! Dat de dag heel anders
uitpakte overrompelde haar totaal. Ze
ontdekte dat haar kinderen er waren en
aan zijn ambtsketting herkende ze de
burgemeester, die zei: "U kijkt wel heel
verschrikt." Wat volgde was de uitreiking
van een koninklijke onderscheiding voor
het vele vrijwilligerswerk waarmee Riet
zich vanaf haar jonge jaren verdienstelijk
heeft gemaakt en nu nog.
Aan de wijkkrant vertelt ze het liefst over
haar vrijwilligerswerk bij Het Passion, een
boerderij in Hummelo, waar dakloze en
verslaafde medemensen tijdelijk verblijven.
Op de boerderij kunnen de gasten op
adem komen en wordt er gewerkt aan hun
toekomst met een dak boven het hoofd.
Gasten van Het Passion worden geholpen
om structuur in hun dag aan te brengen en
de draad van hun leven weer op te pakken.
De begeleiders en vrijwilligers zijn gastvrij,
betrokken en ontspannen, eigenschappen
die precies bij Riet passen.
Hummelo ligt niet naast Zwolle. Waarom
zo ver van huis voor het vrijwilligerswerk?
Riet vertelt dat ze vanuit Rheden, dichtbij
Hummelo, naar Zwolle is verhuisd:
"Maar als ik niet naar Hummelo kan,
is mijn week niet compleet." Tegen de
gasten zegt ze soms: "Ik ben ook verslaafd
.... aan jullie!"

Het Passion bestaat 17 jaar, Riet is er vanaf
het begin bij betrokken. Elke donderdag
stapt ze in haar auto om naar Hummelo te
gaan: "Ik wandel of fiets vaak met één van
de gasten die daar dan verblijft." In zo'n één
op één contact wordt er heel wat leed aan
Riet toevertrouwd. Ze zegt: "Ik probeer onze
gasten altijd te bemoedigen en vertel ze dat er
ook voor hen een Vader in de hemel is." De
ene gast is blij met die boodschap, een ander
heeft er geen boodschap aan en zegt: "Voor
mij hoeft dat bidden en bijbellezen niet".
CONTACT HERSTELLEN
Ze vertelt van de man die haar tijdens
een wandeling veel van zijn zorgen
toevertrouwde. Op het eind van het
gesprek werd hij emotioneel en zei: "Hier
zou ik een keer met mijn moeder over
willen praten." Zo'n contact herstellen
is een zaak van lange adem, maar Riet
ziet kans om een eerste stap te zetten: "Ik
stelde voor dat we een foto van hem naar
zijn moeder zouden appen." De eerste stap
leidde tot vervolgstappen en Riet mocht
meemaken dat hij zijn moeder bezocht,
bij wie zij hem met haar auto bracht.
Een ander hoogtepunt was het huwelijk
van één van de mannen. Riet vertelt
dat hij voor zijn vervolgtraject bij De
Hoop in Dordrecht terecht kon, daar een
meisje heeft ontmoet, met wie hij
is getrouwd: "Ik heb hun prachtige
trouwdienst mogen meemaken. Zulke
gebeurtenissen onthoud je en geven me de
kracht om door te gaan."
www.hetpassion.nl
TEKST EN FOTO

INA HUISMAN

• Fysiotherapie
• Manuele therapie
• Dryneedling
• Sportfysiotherapie
• Echografie

Fysiotherapie Berkenhove
Nieuwe Deventerweg 99
8014 AE Zwolle-Zuid
T. 038-4651736
www.berkenhove.net
fysiotherapie@berkenhove.net

Een nieuwe visgraatvloer?

Of meer weten over de diverse visgraatpatronen? Bel voor vrijblijvend advies.

Dubbel

Papaverweg 108, 8042 EK Zwolle (Westenholte) - 038 421 63 33 - www.antonekkerparket.nl

Driedubbel

Vierkant

5 0 ja a r m a a t w e r k in h o u t e n vlo e r e n
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Wijkteam Zwolle-Zuid werkt aan ons buitengeluk
zich had gemeld bij de gemeente. Nadat
John had gehoord wat er aan de hand was,
heeft hij samen met de inwoner naar een
oplossing gezocht; “Toen voelde ik dat dit
de kern van mijn werk is.” Natuurlijk kan
hij niet iedereen gelukkig maken. “Af en
toe is er gezeur en soms moet je ook nee
verkopen.” John denkt met name in kansen
en ziet prachtige bewonersinitiatieven
zoals boomtuintjes, voedselbosjes en
het vergroenen van de schoolpleinen.
“Steeds meer inwoners staan open voor
verdere vergroening van Zuid en willen
daaraan meewerken. Sommigen adopteren
een stukje groen en krijgen dan van
de gemeente een ‘afvalgrijpstokpakket’
(opruimsetje) of willen bijvoorbeeld een
insectenhotel openen.
V v.l.n.r. Serge Westerdiep, Lucia Koetsier, Monique Wiegers en John de Vries.
Ambtenaren van de gemeente Zwolle zitten niet allemaal op het stadhuis of het
stadskantoor; vier gemeentewerkers van
het Wijkteam Zwolle-Zuid hebben een
werkplek in Zuid. Ze zitten een beetje verstopt in een kantoortje in wijkcentrum
De Pol. Onder leiding van wijkmanager
Serge Westerdiep werken de wijkregisseurs Monique Wiegers en John de Vries
aan het ‘buitengeluk’ van de inwoners in
Zwolle-Zuid en worden daarbij ondersteund door stadsdeelmedewerker Lucia
Koetsier. Ze richten zich met name op de
opbouw van een gezonde en groene wijk,
waar mensen elkaar in de openbare ruimte
kunnen ontmoeten.

Wijkregisseur Monique Wiegers werkt
sinds vorig jaar in Zuid en was eerder
werkzaam in Holtenbroek en Aa-landen.
“De Aa-landen lijken wel een beetje op
Zwolle-Zuid, maar Holtenbroek is een
heel andere wijk met veel meer huurwoningen dan hier.” Monique wil samen met
inwoners aan de slag: “Van een probleem
kun je ook iets moois maken.” Zo kwam er
een klacht binnen over een speeltuintje dat
was verworden tot een smerige kattenbak.
Tijdens de gesprekken met omwonenden
bleek dat de buurt zelf wel samen met de
gemeente het beheer en onderhoud van
het speeltuintje op zich wilde nemen. Nu
spelen de buurtkinderen weer met plezier

in de speeltuin. Zo zijn er ook bewoners
die gele afvalbakken hebben geadopteerd.
AMBASSADEUR BUITENGELUK
John de Vries werkt pas sinds het begin van
dit jaar in Zuid. Hij was beleidsmedewerker
duurzaamheid in Zeewolde en solliciteerde
naar de vacature ‘ambassadeur buitengeluk’
in Zuid toen hij naar Zwolle was verhuisd.
Vroeger heette deze functie ‘wijkbeheerder’.
De beheers- en handhavingstaken zijn
voor een deel overgedragen aan andere
gemeente-afdelingen en de wijkregisseurs
richten zich meer op GGO (Gezond,
Groen en Ontmoeten). Zijn eerste ervaring
was een gesprek met een inwoner thuis, die

KLACHTEN AANPAKKEN
Lucia Koetsier kent de wijk goed en
woont al vanaf haar zestiende in Zuid.
Ze vindt het een voorrecht voor de wijk
te mogen werken. Als inwoners zich
via www.zwolle.nl/melding melden
komt dat bij Lucia terecht en wordt in
het team afgesproken wie dit oppakt.
De top 3 klachten zijn hondenpoep,
zwerfafval en verkeer (te hard rijden en
parkeerproblematiek). Ook het al dan
niet snoeien van bomen kan veel emoties
oproepen. Serge Westerdiep werkt als
wijkmanager vanaf 2016 in de wijk en
hoopt dat zijn wijkteam in de toekomst
beter bereikbaar zal zijn in De Pol nadat
het wijkcentrum ingrijpend is verbouwd.
TEKST EN FOTO

HENNIE VRIELINK

Feest op De Phoenix
Het is ruim 25 jaar geleden dat Jeroen
Buist als PABO-student stage ging lopen
op een basisschool. Tot die tijd vond hij
de PABO een interessante opleiding,
maar hij was er niet van overtuigd dat hij
leerkracht zou worden. Vijfentwintig jaar
later beschrijft hij zichzelf nog steeds als
een "jonge hond", die elke dag met veel
enthousiasme voor de klas staat. Zijn
collega's zijn heel blij met hem en hebben
voor zijn jubileum allerlei verrassingen
voorbereid. Eén daarvan is het gesprek
met de wijkkrant, waarin hij mag
vertellen hoe het toch zover gekomen is
en wat zijn werk zo leuk maakt.
Jeroen: "Ik heb eerst de mavo en de havo
gedaan, zonder te weten welke richting
ik daarna zou kiezen." Tijdens zijn
middelbareschooltijd zat hij op korfbal, waar
hij ook jongeren trainde en begeleidde. Heel

Meester Jeroen Buist viert jubileum.

wat leerkrachten waren lid van dezelfde club
en adviseerden hem om de pabo te gaan
doen: "Op dag één van de stage wist ik dat
het onderwijs mij op het lijf geschreven is.
Een voltreffer dus, die keus."
Met schrijven en muziek had hij grote
moeite: "Ik had een rampzalig handschrift
en moest op de pabo heel veel beter leren
schrijven." Zijn docent schrijven (in
opleiding) vond Jeroen een mooie case
voor zijn afstudeerscriptie. Dankzij de
opdrachten en oefeningen van die docent
werden Jeroens schrijfkunsten uiteindelijk
met een 'voldoende' beoordeeld en was de
docent ook geslaagd voor zíjn opleiding.
Geschiedenis vond Jeroen het interessantste
vak en vindt hij nu nog steeds het mooiste
om te geven. Op De Phoenix is geschiedenis
geen vak dat op zichzelf staat, maar in het
brede kader van wereldoriëntatie gegeven
wordt. Hij vindt het prachtig om zoveel
mogelijk bij de actualiteit aan te sluiten en de
kinderen voortdurend te betrekken bij het
onderwerp dat centraal staat. Als voorbeeld
vertelt hij over de nieuwskring. Eén van
de kinderen bereidt een onderwerp voor
en presenteert dat aan de groep. Dit kind
had gekozen voor het Eurovisiesongfestival
en de eerste plaats die Oekraïne daar
behaald heeft. Jeroen: "Dan volgen er leuke
gesprekken. De één vindt de winst terecht,
om Oekraïne een hart onder de riem te
steken. Een ander vindt dat kwaliteit een
belangrijke rol moet spelen. Zo leren ze naar
elkaar te luisteren en meerdere argumenten
in overweging te nemen".

studietijd. Voor hun eerste baan kwamen
ze in het Gooi terecht, maar in 2010
konden ze de stap naar Zwolle zetten:
"Het is hier zoveel gemoedelijker. Hier
spelen de kinderen uit groep 7 en 8 nog
tikkertje en verstoppertje, daar lopen
ze met mobieltjes en gedragen ze zich
als kleine volwassenen. Hier groeten de
mensen elkaar nog".

Jeroen en zijn vrouw komen uit Friesland
met oriëntatie op Zwolle sinds hun

TEKST
FOTO

Als Jeroen gevraagd wordt naar de
toekomst, ligt het antwoord voor de
hand. Zwolle bevalt uitstekend, net als
zijn werk als onderwijskracht met diverse
inhoudelijke onderwijstaken op De
Phoenix. Gewoon doorgaan dus met het
werk dat hem op zijn lijf geschreven staat.
INA HUISMAN
HENK VALKENIER

www.wvzwollezuid.nl

30 JAAR ERVARING EN PASSIE
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TROUW EN ROUW BLOEMWERK
Volledig weer geopend!
7 dagen per week
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DE BACHBIJBEL
k
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s
Een

Check
Sellekamp 14

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

PRESENTATIE VAN

ons ook op

eethuiszuid.nl

op dinsdag 13 maart

ook ruime keuze van vegatarische
LOCATIE
Dominicanenklooster
en glutenvrije
snacks
AANVANG
20.00 uur

ZALENCENTRUM
THEATER
GRAND CAFÉ

PROFESSIONEEL
IN GASTVRIJHEID

SNACKBAR

NA AFLOOP hapje, drankje en praatje
Sellekamp
10
~ 8014 DR Zwolle
in onze winkel

038 -www.goedhartboeken.nl
465 21 50

INFO

Wijkkrant volledig open 85 x 95 mm.indd 1

30-09-2021 14:35

Assendorperstraat 79 | 8012 DG Zwolle
tel 038 - 421 98 02 | info@goedhartboeken.nl

meer dan
woorden

Assendorperstraat 79 | 8012 DG Zwolle
tel 038 421 98 02 | verkoop@goedhartboeken.nl

Nieuwe pedicurepraktijk heeft ruimte voor klanten!
Nieuwe pedicurepraktijk heeft ruimte voor klanten!
Adres:
Schellerpad 28, 8017 AM Zwolle
Telefoon:
06-2140106828, 8017 AM Zwolle
Adres:
Schellerpad
Mail:
info@voetzorgpuur.nl
Telefoon:
06-21401068
Mail:
info@voetzorgpuur.nl
Bel of mail voor een afspraak.
Bel of mail voor een afspraak.
www.voetzorgpuur.nl
www.voetzorgpuur.nl
Aangesloten bij Provoet
Wij
behandelen
geen diabetische en reumatische voeten
Aangesloten
bij Provoet
Wij behandelen geen diabetische en reumatische voeten

Vegro is jouw zorgwinkel
voor het lenen, huren en
kopen
van
hulpmiddelen.
Vegro is
jouw
zorgwinkel
voor het lenen, huren en

Waar
kun
je ons
vinden?
kopen
van
hulpmiddelen.
Vegro zorgwinkel Zwolle
Waar kun je ons
Vechtstraat
104,vinden?
8021 AZ
Vegro zorgwinkel Zwolle
Telefoon: 0900 – 288 77 66
Vechtstraat 104, 8021 AZ
Telefoon: 0900 – 288 77 66

Zuidkristalliseren

Flirten en vreemdgaan op de Oude Mars
Als je goed kijkt
naar postcodegebied
8014-8019, zit er meer
leven in dan wonen, werken en
recreëren alleen. Een korte kroniek met
beide benen op de grond.
Fiets je na een tijdje weer eens over de
Oude Mars om puur natuur te inhaleren,
staat zo ongeveer elk van de honderd
ruime villa’s er al te shinen, dan wel in de
steigers. Waar ooit de koeien dansten van
boer Schrijver, schrijven ontwikkelaars,
notarissen en aannemers nu swingende

zwarte cijfers. Een mooi resultaat sinds
de bouw van de eerste optrekjes in 2010.
Want het mag wat kosten in het
duurste buurtje van Zuid. Op Funda
is de vraagprijs van ruim een miljoen
euro al lang gepasseerd. En inderdaad,
slalommend langs laantjes met prachtige
Oude-namen als Oude Marslaan,
Marsveld, Marsakker, Marswal en
Marsgrond is het verlekkerd genieten
van de variatie in moderne en duurzame
bouwstijlen. En leuke bijpassende auto’s
op de oprit.

Maar dan… van romantiek naar ratio: zou
ik daar zelf willen wonen? Zou ik het geld
ervoor over hebben – met die stijgende
rente? Wil ik daar steeds helemaal naartoe
fietsen, waar is de dichtstbijzijnde super?
En wat komt er allemaal kijken bij het
ontwerpen, uitzoeken en bouwen van je
nieuwe woning – én tuin? Helemaal in
deze tijden van materiaalschaarste.
Ofwel: Oude Marsers, ik ben (nog) niet de
nieuwe buur. Quasi-ongeïnteresseerd fiets
ik tussen de Engelse cottages 2.0 en groteske
landhuizen op ruime percelen achter

groene wallen, richting good old jaren’80rijtjeswoningen in Zuid. Okay, je hebt af
en toe wat onderhoud en verbeterpuntjes,
maar wat is het weer fijn thuiskomen in ons
lekker gewoon gebleven volksbuurtje.

WEL
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RIJWEL
TWEEWIELERS
Fietsreparatie op locatie
Mobiele fietsreparatie
Tweedehands fietsen
TWEEWIELERS
& nieuwe fietsen
Fietsonderdelen & accessoires
Rob van
van Rijn
Rob
Rijn
Fietsenmaker
Fietsenmaker

ocatie

atie

en

Piersonware 55
Piersonware
0642927646
42927646
06

accessoires

info@rijwel.nl
info@rijwel.nl
www.rijwel.nl
www.rijwel.nl

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 !
NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN
ONDERDELEN & ACCESSOIRES

Bezoek onze winkel met een ruim
assortiment nieuwe en gebruikte
stadsfietsen, elektrische fietsen en
kinderfietsen en ervaar onze kennis,

SERVICE & TECHNIEK

service en klantvriendelijkheid!

Nieuwe Deventerweg 58, 8014 AJ Zwolle
Tel. 038-8200291
info@bartdefietsenmaker.nl

WIJ ZIJN U GRAAG
VA N D I E N S T !

W W W. B A R T D E F I E T S E N M A K E R . N L

Vertouwd onderhoud bij
Autovakmeester Dingerink

EEN PRAKTIJK MET RUIM
20 JAAR ERVARING IN DE
KINDERFYSIOTHERAPIE

Altijd vertrouwd onderhoud:

• 24 Maanden garantie op onderdelen en reparaties
• Onderhoud, reparatie en APK van alle merken
• Uitsluitend gebruik van A-merkonderdelen
• Onderhoud met behoud van fabrieksgarantie
• Goed opgeleide en servicegerichte technici
• Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding

www.wvzwollezuid.nl

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

Kleine Veerweg 9

autovakmeesterdingerink

DINGERINK

J

IJsselcentraleweg 1, Zwolle,
038 - 465 09 44
www.autovakmeester.nl

van Dijk
Meubelen

• Diverse houtsoorten

AL MEER DAN
30 JAAR UW
SFEERMAKER
IN HUIS

• Restauratie, logen

• Industrieel

en spuiten van uw

• Standaard & maatwerk

meubel

• Nieuw & antiek
OPEN:
Maandag t/m Zaterdag:
• 09.00 - 12.00 uur
• 13.00 - 16.00 uur
Vrijdagmorgen gesloten

Schellerweg 21
8017 AK Zwolle
Tel: 038-4655447

WWW.JWVANDIJK-GRENEN.NL

Kinderopvang
Het Molletje
Bent U op zoek naar kleinschalige opvang
in huiselijke kring waar ieder kind zichzelf
mag zijn?
Neem dan een kijkje op mijn website
www.hetmolletje.nl of neem contact op
voor meer informatie.
Beschikbaar op maandag, dinsdag, woensdag
en donderdag van 07.00 tot 18.00 uur.
Ook beschikbaar voor kortdurende opvang.
Kinderopvang Het Molletje - Mirjam Mols
T: 06-42025160 / E: mirjam@hetmolletje.nl

OPENINGSTIJDEN:

8017 BP Zwolle
038 460 27 98
Stien Eelsinghstraat 4, 8017 HX Zwolle
T 038-465 09 89 | E info@gerlinda.eu

WWW.DEHUPPE.NL

WWW.GERLINDA.EU

Uiterlijke
verzorging
de mens
Uiterlijke
verzorging
siertsiert
de mens
• Gediplomeerde
haarstyliste
• Gediplomeerde
allroundallround
haarstyliste
•
Laatste
trends
en
ontwikkelingen
op het gebied
• Laatste trends en ontwikkelingen op het gebied
van
dames-,
heren-,
kinderenen
bruidskapsels
van dames-, heren-, kinderen- en bruidskapsels
•
Modern,
trendy
tot
klassiek.
• Modern, trendy tot klassiek.
• Kwaliteit
bij ons
hoog
in het vaandel
• Kwaliteit
staat bij staat
ons hoog
in het
vaandel
• Persoonlijk
is bij
erg belangrijk
• Persoonlijk
advies isadvies
bij Truus
ergTruus
belangrijk

is ook gespecialiseerd
in:
Truus isTruus
ook gespecialiseerd
in:
• Permanente
Make Up
• Permanente
Make Up
• Het maken
een van
mooie
wenkbrauwen
• Het van
maken
eennatuurlijke
mooie natuurlijke
wenkbrauwen
• Eyeliner
en hairstroke’s
• Eyeliner
en hairstroke’s
• GGD•goedgekeurd
GGD goedgekeurd

Gouverneurlaan
1
Gouverneurlaan
1
8016 BK Zwolle-Zuid
8016 BK Zwolle-Zuid
Telefoon 06
- 45 3606
22 -44
Telefoon
45 36 22 44
www.truusalon.nl
www.truusalon.nl

www.wvzwollezuid.nl
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Op strobalen genieten van muziekoptredens in onze buurten
Tientallen
buurtgenoten
kwamen
zondagmiddag 22 mei naar het
grasveldje aan het Damhertveld achter
basisschool de Ichthus. Er was net een
grote oranje trekker de buurt ingereden
met een platte wagen volgeladen met
strobalen. De strobalen werden van de
wagen gegooid en in een halve cirkel op
het grasveldje neergelegd. Tegelijkertijd werden op het veldje muziekstandaarden met bladmuziek neergezet. De
buurtkinderen, volwassenen en ouderen
zaten nog nauwelijks op de tribune van
strobalen of de vijftien kinderen van
het Edward Strijkorkest begonnen al te
spelen op hun violen, cello’s en contrabassen. Klassieke muziek door kinderen
van zes tot tien jaar onder leiding van
Saron Houben. Vertederd en vol bewondering werd aandachtig geluisterd naar
het optreden van deze jonge muzikanten. Het Edward Strijkorkest is de jongste
groep van de drie Britten Jeugdorkesten.
Ze repeteren elke vrijdagmiddag in de
gymzaal van basisschool De Octopus.
Na de jonge strijkers was het de beurt
aan STDSBND Zwolle; een brass- en
slagwerkersband voortgekomen uit de
vroegere succesvolle showband Jubal.
Onder leiding van dirigent Weiko Drent
werden door de blazers en trommelaars
bekende en minder bekende nummers
in de Amerikaanse New Orleans stijl ten
gehore gebracht. Voor de kinderen uit
het publiek had de stadsband een doos

vol muziekinstrumenten meegenomen
en de meesten deden enthousiast mee,
aangemoedigd door hun ouders die met
hun mobieltjes de verrichtingen van hun
kroost op foto en video vastlegden.
Enkele slagwerkers van de stadsband en
Weiko Drent hadden die zondagochtend
al eerder opgetreden op de grasveldjes
aan de van Limburg Sitrumware en Cort
van der Lindenlaan onder de naam Victory Drumline. Ook daar kon het publiek
plaats nemen op strobalen. Eerst luisterde
men geboeid naar het kinderverhaal ‘De
zoete pap’ door verhalenverteller Nina Dis
Meeuwsen en daarna Victory Drumline.
Het was pas het derde optreden van deze
slagwerkgroep, maar daar was niets van

te merken. De zes trommelaars sloegen
er ritmisch met snelle roffels in een hoog
tempo op los. Het was een kort optreden,
maar de bezoekers reageerden verrast.
Ook deze groep is voortgekomen uit Jubal. De professionele muzikant en dirigent
Weiko Drent is de bedenker en oprichter
van deze band.
De kleinschalige muziekoptredens in
de wijk maakten onderdeel uit van het
project IK TOON OP DE STOEP van
de Stadkamer en Festivalplatform Zwolle
Unlimited, Van der Capellen Scholengemeenschap en het Vertellersgilde van Productiehuis De Verhalenboot. Muzikanten
en verhalenvertellers gaan de buurten
in “voor aanstekelijke optredens bij jou

voor de deur en cultuur tot op je stoep.”
Het reizend festival was gratis toegankelijk! Na de aanstekelijke optredens aan de
van Limburg Stirumware, Cort van der
Lindenlaan en het Damhertveld werd op
zondagmiddag 22 mei op het grasveldje aan de Jofferenlaan in Zwolle-Zuid
het programma afgesloten. In totaal vier
voorstellingen in Zuid van telkens een
half uur voor een paar honderd buurtbewoners. De voertuigen en strobalen van
het platteland waren even in de grote stad
geweest, maar aan het einde van de middag keerde loonwerker Luka met de oranje trekker en platte wagen weer terug naar
Landjuweel de Hoeven in Dalfsen.
TEKST EN FOTO

HENNIE VRIELINK

Bombardement van het kasteel Windesheim

In september 1944 zijn de geallieerden
opgerukt tot de Rijn bij Arnhem en de
Duitsers maken een nieuw front achter
de IJssel. Het tot dan toe rustige gebied
onder Zwolle verandert in een drukke
bouwplaats. De organisatie Todt is belast
met de leiding en dwingt burgers van
17 tot 50 jaar tot het spitten en kruien
van zware klei. Doe je dit niet, dan loop
je kans de kogel te krijgen. Er worden
tankgrachten - de zuidelijke loopt vanaf
de plek winkelcentrum Zwolle Zuid naar
afslag Laag Zuthem - loopgraven en
schuttersputjes gegraven.
Kasteeleigenaar baron de Vos van Steenwijk neemt maatregelen om zijn kostbare
schilderijen en serviesgoed veilig door de
oorlog te krijgen. Bij familie Horst in Langevelsloo, bij de Elshof, worden zijn spullen goed verpakt in kuilen begraven. Zelf

duikt hij onder in Twente en zijn zoon in
Veessen, om veilig de oorlog uit te zitten.
Juist op tijd want het kasteel wordt
niet veel later door de Duitsers opgeëist en als hoofdkwartier ingericht.
Er gaan geruchten dat Seyss-Inquart in
Windesheim zou zijn. De ondergrondse
krijgt hier lucht van en stelt Engeland via
geheime berichten op de hoogte.
Het is 20 oktober 1944. Jan Willem
Boersema, een scholier aan de HBS in
Zwolle, fietst naar Windesheim om te
graven. Het is een grauwe dag en er zit
waterkou in de lucht.
IN VLAMMEN OP
Hij houdt een dagboek bij over het
verloop van de oorlog in Zwolle. Over
deze dag schrijft hij: “We waren aan het
spitten op de plaats die door een X is

aangegeven. Daar zijn we flink
getracteerd, 4 x hebben jagers de fahrtrein
en het Kasteel met bommen en
mitrailleurvuur bestookt. Dan waren 4

jagers in actie dan weer 8, op het laatst
verlangde je er naar, dat ze verdwenen. Dan
werd er weer zo, dan weer van die kant
geschoten. Dik-wijls wist je in de loopgraven
niet waar je blijven moest, dan lag je op de
rug, dan weer anders om, dan weer dicht
tegen de zijkanten aan. Angstig was het toen
ze in de lengte van de loopgraven schoten.
Het kasteel ging in vlammen op, ook de trein
stond in brand.” Jan Willem heeft ook een
plattegrond getekend om deze aangrijpende
gebeurtenis in beeld te brengen. Van families
die al generaties lang in Windesheim wonen
weten we dat het bombardement kort en
heftig was. In huizen en boerderijen sloegen
kogels in en was er het glasgerinkel van kapot
springende ruiten. De Engelse vliegtuigen
verdwijnen weer even snel als ze gekomen
zijn. Het geknetter en het brullende geluid
van de brand afgewisseld door luide knallen
van naar beneden stortende balken en
muren in een alles vernietigende vuurzee, is
menigeen bijgebleven. Niet alleen het kasteel
staat in lichterlaaie maar ook een trein op het
nabijgelegen spoor, de uitslaande vlammen
zijn metershoog.
Al in 1945 geeft de baron aan architect
Andries de Maaker opdracht voor herbouw van het kasteel. Maar het komt er
niet van, Jan Arend zijn zoon, heeft geen
belangstelling en alleen de schetsen zijn
bewaard gebleven.

TEKST RENÉ TER HAVE
TEKENING UIT HET BOEK
‘’FJTTT WINDESHEIM VOORBIJ? ’’
VAN DAMMIS BAAN
FOTO RIJKSDIENST VOOR
HET CULTUREEL ERFGOED,
AMERSFOORT/DOCUMENTNUMMER 025443
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VRIJDAG KOOPAVOND
tot 21.00 uur

FEESTELIJKE LUNCH VOOR OUDEREN
BIJ WINKELCENTRUM ZWOLLE ZUID

Zwolle-Zuid

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

Eigenaar Altera Vastgoed verzorgt samen met de
ondernemers van WC Zwolle Zuid een gezellige lunch
voor senioren uit de directe omgeving. De gasten zijn
uitgenodigd via de Kievitsbloem in Zwolle.

De ouderen zijn daardoor belangrijke klanten die vaak
het winkelcentrum bezoeken. Daarom worden deze
trouwe bezoekers op 20 mei a.s. in de watten gelegd met
een heerlijke lunch.

Winkelcentra zoals Zwolle Zuid zijn niet alleen heel
handig voor het doen van de dagelijkse
boodschappen en het kopen van kleding, maar
vervullen ook een sociaal maatschappelijke rol
binnen een steeds meer vergrijsde samenleving.

Medewerkers van Altera gaan in de bediening en het
eten en drinken wordt beschikbaar gesteld door diverse
ondernemers, zoals Albert Heijn, Bakkerij Elderkamp
en Brasserie Zuid. Bloemist Jan Groen zorgt voor een
bloemetje op tafel.

• Reparatie
en tassen
• Reparatie
kledingkleding
en tassen
• Messen
en scharen
• Messen
en scharen
slijpenslijpen
• Spaanse
sloffen/babyslofjes
• Spaanse
sloffen/babyslofjes
• Tassen,
portemonnees
en broekriemen
• Tassen,
portemonnees
en broekriemen
es
• Sleutels, sleutelhangers
en naamplaatjes
• Horlogebandjes
div. maten en kleuren
• Uitverkoop
zakmessen en
• Sleutels,
sleutelhangers en naamplaatjes
multitools
korting
• Schoeisel
cleanen25%
en/of
poetsen

WWW.WINKELCENTRUMZWOLLEZUID.NL
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Like ons op Facebook

KIJK OOK EENS OP

WWW.WVZWOLLEZUID.NL
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DE ELEKTRONICA- EN WITGOEDSPECIALIST VAN ZWOLLE

GRATIS
PARKEREN
Bron: WijZ Welzijn

ADVISEUR, PLANNER, POSTBODE OF
WERKEN BIJ HET BELTEAM... IETS VOOR JOU?
Na je zeventigste zo lang mogelijk
zelfstandig blijven wonen, dat
willen we allemaal. Bij veel mensen
gaat dit goed, maar soms is daar
ook wat extra ondersteuning voor
nodig. Het belangrijkste is om zo
lang mogelijk vitaal te blijven.
Zowel op fysiek, psychisch als
sociaal vlak. Vitaal en Veilig
Thuis, een project vanuit WijZ
Welzijn, helpt hierbij en doet
dit samen met vrijwilligers. Wil
je ook graag iets doen voor een
ander? Misschien is adviseur,
planner, postbode of werken bij
het belteam iets voor jou?

financiën op orde, is er behoefte
aan ondersteuning of kan de
persoon alles zelf nog? Dit zijn
enkele voorbeelden die bijdragen
aan het zo lang mogelijk zelfstandig
thuis kunnen blijven wonen.
Voorafgaand aan het huisbezoek
worden er door de planners
afspraken ingepland voor de
adviseurs. Na het huisbezoek
brengen de vrijwillige postbodes
de adviesrapporten rond en wordt
er door het belteam contact
opgenomen met de mensen die
zijn bezocht. Wat bieden wij en
waar zijn wij naar op zoek?

Als adviseur ga je op huisbezoek bij
70-plussers in Zwolle om met de
wijkbewoner in gesprek te gaan.
Tijdens dit huisbezoek staat de
veiligheid in- en om huis centraal,
evenals het welzijn van de
wijkbewoner. Hoe zit iemand erbij,
hoe is het sociale netwerk, zijn de

Vind je het leuk om nieuwe contacten
en ervaringen op te doen? Een cursus
van 3 á 4 dagdelen te volgen? Kun je
makkelijk een gesprek voeren, met
een computer werken, én ben je
minimaal 1 dagdeel per week
beschikbaar? Dan willen we graag
met je kennismaken!

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

EP:Zwolle

Ministerlaan 268 - 8014 XM Zwolle - Tel: (038) 8500100 - epzwolle.nl

DE PLEK VOOR
JOUW FEESTJE!
- perfect voor grote groepen
- uitgebreide keuze eten,
drinken en ijs
Dus neem gauw contact op met
WijZ Welzijn tel. 038-851 57 00 of
via info@vitaalenveiligthuis.nl

- parkeren voor de deur
- in overleg is alles mogelijk
- wij ruimen de rommel op

Klinkha mer

WINKELCENTRUM ZWOLLE-ZUID

n i e u w PASFOTO’S
KLAAR TERWIJL
U WACHT

.Zonnen zonder afspraak
..Gratis drankje
hygiëne
..Uitmuntende
Ruime cabines
personeel
..Opgeleid
Banken voorzien van Aquanevel
en Airco
.Aromatherapie
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

Van der Capellenstraat 145b
T (038) 7370142

delifrancekwalitariazwolle
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Wij zijn niet de enige Wijkkrant Zuid op papier
meerdere dagbladen zoals het Parool en
het AD en de nieuwszender AT5, die voor
het dagelijks nieuws zorgen. Daar kunnen
we als wijkkrant niet tegenop en we jagen
daarom ook niet op het nieuws.” Het moet
een leuke wijkkrant zijn met verrassende
verhalen en artikelen uit het stadsdeel
Zuid. Verslaggever Nol de Vries, “de
man met de gouden pen”, schrijft de
meeste artikelen.

Het is geen concurrent van onze wijkkrant, maar wel een naamgenoot. In het grote stadsdeel Amsterdam-Zuid en Buitenveldert
verschijnt al vijf jaar lang elke maand de Wijkkrant Zuid met een papieren oplage van 63.000, die gratis huis-aan-huis verspreid
wordt. Reden genoeg om vanuit Zwolle eens contact op te nemen met Philip van Poecke, eigenaar van het bedrijf Solid Sales &
Marketing en uitgever van de Wijkkrant Zuid in Amsterdam. Hij was al op de hoogte van het bestaan van de Wijkkrant ZwolleZuid, omdat een Facebookvolger van hem uit Zwolle nieuwsgierig was naar met name artikelen in de Wijkkrant Zwolle-Zuid.
Een aantal jaren geleden werd in
Amsterdam-Zuid het huis-aan-huisblad
De Echo verspreid en Philip van Poecke
vond die krant niet meer van deze tijd. “In
de afgelopen dertig jaar is de bevolkingssamenstelling
in
Amsterdam-Zuid
compleet veranderd en De Echo was niet
met deze ontwikkeling meegegaan. Het is
het meest welvarende stadsdeel van
Amsterdam en er wonen veel
tweeverdienende professionals met
kinderen. Alleen de Diamantbuurt ligt als

een soort eiland in dit stadsdeel en is de
ármste wijk van Amsterdam. Het
gemiddelde inkomen in Amsterdam-Zuid
en Buitenveldert is het hoogste van heel
Amsterdam. Deze mensen hebben
binding met de buurt omdat hun kinderen
naar de lokale scholen en sportclubs gaan,
waar ze elkaar ontmoeten. Ze blijven
doorgaans langer in de wijk wonen. Voor
deze koopkrachtige doelgroep tussen de
30 en 60 jaar wilden we een nieuwe krant
maken en zijn in 2017 van start gegaan.”

Met het blad wordt geld verdiend: “Het is
geen hobbyproject en de Wijkkrant Zuid
wordt gewaardeerd door zowel haar lezers
als door de adverteerders.”
Philip van Poecke: “We hebben het gelijk
‘Wijkkrant’ genoemd omdat dit goed
klinkt en de lading dekt.” Hij heeft contact
gezocht met journalist en redacteur Nol
de Vries, een goede bekende van hem uit
de mediawereld en samen hebben ze het
idee verder uitgewerkt. “Amsterdam heeft

Dit voorjaar hebben ze in het kader van
de gemeenteraadsverkiezingen de lijsttrekkers van de vier grootste partijen
geïnterviewd. Amsterdam Zuid heeft een
eigen Stadsdeelcommissie (een soort
deelgemeenteraad) en de Wijkkrant Zuid
volgt de politiek positief-kritisch.
Amsterdam-Zuid heeft een uitgebreid
kunst- en cultuurleven met tentoonstellingen, theatervoorstellingen, manifestaties en ook daarvan wordt verslag gedaan
in de wijkkrant. “In dit welstandige
stadsdeel zit veel geld en er is tijd voor
kunst en cultuur.” Maar er worden
bijvoorbeeld ook verhalen gemaakt over
de wijkagent die na veertig jaar afscheid
neemt of over het behoud van authentieke
winkelpuien in De Pijp. “Deze verhalen
verschijnen niet in de andere media en
daarin zijn we onderscheidend.” Ook
digitaal te lezen op:
https://wijkkrantzuid.nl/zuid-online/

TEKST HENNIE VRIELINK
LOGO UITGEVER

Tangarine brengt muzikale ode aan de IJssel
Deze wijkkrant valt woensdag 22 juni op
uw deurmat. Als u gisterenavond niet
naar de IJssel bent geweest, heeft u het
buitenconcert van Tangarine helaas gemist.
De tweelingbroers Sander en Arnout Brinks
(38) maken samen al sinds de basisschool
muziek en hebben daarna eigenlijk nooit
wat anders gedaan. Sander woont in
Zwolle-Zuid en Arnout in Assendorp.
Sander: “Vroeger in onze kindertijd
hadden onze ouders een platenspeler en
een klein rijtje platen met muziek van de
Bee Gees, Simon&Garfunkel, Abba en veel
kerkkoren. Op de basisschool hebben we
een keer tijdens de weekafsluiting a capella
een lied van Simon&Garfunkel gezongen.
De meester vond het prachtig. Zo zijn we
begonnen. Daar liggen onze roots.”
Hoewel Tangarine een eigen unieke
sound heeft worden ze wel geïnspireerd
door muziek uit de jaren 60 en 70. De
beide stemmen van de tweelingbroers
passen wonderwel bij elkaar en door
hun samenzang zijn hun liedjes uiterst
harmonieus en zeer herkenbaar. Al twintig
jaar zijn ze professionele muzikanten. Ze
begeleiden zichzelf op gitaar en doen alles
op het gehoor. Nooit hebben ze zang- of
gitaarles gehad en kunnen geen noot
lezen. “Thuis hadden we een boekje met
akkoorden en ik heb mezelf de akkoorden
C, G en D aangeleerd en toen ik dat kon,
kon ik ook liedjes schrijven.” Toen ze
professioneel gingen optreden moesten
de Brinks brothers een artiestennaam
bedenken: “We hebben het woordenboek
doorgebladerd tot we de naam ‘Tangarine’
tegenkwamen en die klonk muzikaal
en harmonisch en paste goed bij wat we
deden.” Ze woonden toen nog in Assen en
traden met name op in Noord Nederland.

AUTOBIOGRAFISCHE LIEDJES
Hun grote landelijke doorbraak kwam
tijdens een optreden in De Wereld Draait
Door in 2014. In 2017 waren ze De Best
Geklede Band van Nederland. Zeven
jaar geleden is het zangduo naar Zwolle
verhuisd. “Zwolle ligt centraler en meestal
hebben we niet meer dan een uur nodig
om de theaters en festivals te bereiken
waar we optreden.” Beide broers wonen in
de buurt van elkaar omdat ze dagelijks bij
elkaar komen om muziek te maken: “Dat is
ons leven en we doen niets liever dan dat.”

Als Sander op de fiets zit of langs de IJssel
loopt en er ineens een tekst of melodie in
zijn hoofd opkomt pakt hij zijn mobiele
telefoon en spreekt of zingt die gelijk in
op de dictafoon. Later laat hij dat dan
aan zijn broer Arnout horen. Zo ontstaan
liedjes van Tangarine. Bijna al hun liedjes
zijn autobiografisch. Ze putten met name
uit hun eigen levenservaringen. De meeste
teksten zijn positief en klinken hoopvol.

tuin van de gebroeders Sluiter aan de oevers
van de IJssel. Sander wandelt vaak langs
de IJssel “om mijn hoofd leeg te maken.
Mijn plek om tot rust te komen.” Het duo
zingt alleen in het Engels met maar één
uitzondering in het Nederlands: “Kijk naar
de Rivier”; titelsong van de podcastserie
‘Rivierverhalen’ van Wim Eikelboom.

Gisterenavond 21 juni -op de langste daghebben ze twee duoconcerten gegeven in de

TEKST
FOTO

HENNIE VRIELINK
PAUL BELLAART
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Scholekster is een luidruchtige dakbroeder

Jonge scholeksters scharrelen over het schoolplein van openbare basisschool De Octopus, onder
toeziend oog van hun ouders. De jongen zijn op een naburig plat dak uitgebroed.
“Te-piet, te-piet!”. Afgelopen maand was
op verschillende plekken in de wijk dit
kenmerkende schelle geluid te horen
van de scholekster. De vogel broedt op
platte daken in Zwolle-Zuid.
Vanouds leggen scholeksters hun eieren
in weilanden en op kwelders langs de
Waddenzee. Sinds een jaar of vijftien is de
stad ontdekt door de scholekster. Platte
grinddaken hebben de voorkeur. Dat kan
zijn op een industrieterrein, maar ook
in woonwijken. Ze vinden vooral platte
daken fijn in de buurt van groene gazons of
weilanden, want daar halen ze hun voedsel.
Het platte dak is een veilige plek om eieren
te leggen en uit te broeden. Het gevaar
schuilt in het moment dat de jongen het
dak moeten verlaten. Dat doen ze door te
springen. Soms overleven ze dat niet.
En zodra jonge scholeksters van het dak

af zijn lopen ze het risico om door katten te worden opgegeten of door auto’s te
worden overreden. In mei zag ik hoe een
jonge scholekster in paniek wegvluchtte
voor een vrachtwagen en in het water belandde bij de Forelkolk. Het jonge vogeltje zwom piepend rond. Het is de vraag
of ie het overleefd heeft, want vaak zijn
zulke hulpeloze jonkies dankbare hapjes
voor de snoek.
Het ouderpaar beschermt jonge scholeksters met luidruchtig roepen. Zo houden
ze katten en meeuwen op afstand.
Scholeksters kunnen heel oud worden
(wel 45 jaar!) en ze zijn trouw aan elkaar
en aan de plek waar ze nestelen. Dus de
kans is groot dat in Zwolle-Zuid jaarlijks
op dezelfde plek dezelfde scholeksters
aan gezinsuitbreiding doen.
TEKST EN FOTO

WIM EIKELBOOM

Jonge scholekster langs een weg bij de Forelkolk. Even later springt ie
in paniek in het water als een vrachtwagen passeert.

COLUMN Hulp aan Oekraïense vluchtelingen in Zwolle-Zuid
Op een zondag in mei luisterde ik
naar een online kerkdienst van de
Oosterkerk in Zwolle. Ds. Epema
startte haar overdenking met een
gedicht dat haar sterk geraakt had.
Het gedicht ‘Dat moet’ schreef cabaretier Richard Kemper in maart 2022
toen de oorlog in Oekraïne nog maar
net begonnen was.

voorstelling kunnen maken, ook al zien
we de beelden dag aan dag, en onze
eigen levens die “gewoon” doorgaan.
Maar de dingen waar wij hier mee
moeten dealen zijn toch echt anders dan
kapotgeschoten huizen en scholen, en
levens die van de ene dag op de andere
vernietigd worden. Je kunt je bij vlagen
heel schuldig voelen over dat verschil.”

Mag je nog genieten
Van de volle zon
Als niet zo heel veel verder
Mensen levens achterlieten
Huizen, scholen, pleinen
Waar hun liefde ooit begon
(…)

Dat herkende ik wel. Toen de oorlog in
Oekraïne net begon, dacht ik: ‘Mag ik
nog wel genieten van een vakantie nu
er zo dichtbij een oorlog gaande is en
Poetin dreigt met kernwapens?’

Het gedicht is langer maar het sprak mij
aan wat de dominee erover zei: “De
vraag die Richard Kemper stelt is ons
uit het hart gegrepen. Dat contrast
tussen de oorlog, zo vlakbij, verschrikkingen waarvan wij ons eigenlijk geen

Met mijn buurvrouw sprak ik erover of
we Oekraïners in huis zouden moeten
nemen. We vroegen ons af wat wij
zouden doen als we huis en haard
moesten verlaten. Wat zou je meenemen, naar welk land zou je vluchten en
hoe zou het zijn om in een vreemd land
een nieuw leven te moeten opbouwen,

een nieuwe taal te moeten leren, terwijl
je getraumatiseerd bent door de oorlog?
Al snel na het uitbreken van de oorlog
ontstaan hulpinitiatieven voor Oekraïne.
Zo ook in Zwolle. In eerste instantie ging
het om hulpgoederen die naar Oekraïne
werden gebracht. Maar al vrij snel
kwamen er Oekraïense vluchtelingen
naar Nederland en waren (en zijn) er
gastgezinnen en opvangplekken nodig
om hen op te vangen. Het begon in
Zwolle met de facebookgroep ‘Zwolle
voor Oekraïne’, maar inmiddels zijn er
meer organisaties betrokken bij hulpacties. Ook in onze wijk zijn er vrijwilligers die zich actief inzetten voor
Oekraïners in Zwolle. Een mooi initiatief
is de pop-up store in Winkelcentrum
Zwolle-Zuid, waar vluchtelingen gratis
kleding en schoenen kunnen halen.
Wil je ook iets betekenen voor de
mensen uit Oekraïne? Kijk dan op
samenzwolle.nl/oekraine

Als je deze krant in juni leest weet ik
niet hoe de situatie op dat moment in
Oekraïne zal zijn. Maar hopelijk komt
er gauw licht aan het einde van de
tunnel voor de Oekraïners, zodat zij
weer veilig kunnen terugkeren naar hun
vaderland. Dat hoop ik niet alleen voor
vluchtelingen uit Oekraïne maar voor
alle vluchtelingen uit oorlogsgebieden.
In de tussentijd sluit ik me aan bij de
reactie van burgemeester Snijders: “Ik
vind het hartverwarmend hoeveel
Zwollenaren hulp willen bieden aan
Oekraïne en haar inwoners….van het
inzamelen van kleding tot het bieden
van huisvesting. Dit laat wederom zien
hoe sociaal onze stad is, het zit in onze
haarvaten. Daar ben ik trots op!”

TEKST

HILDE VAN RAVENHORST
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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 voorstellingen. 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.

Niks leuks om aan te trekken?

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 SIOgebouw, samen met Tuur Floorizone. Hij was afgelopen
20 april te gast in het programma Khalid en Sophie (zie
uitzending gemist).

Maak't zelf!

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

www.naaischoolhermien.nl
www.

Uw speciaalzaak voor:

voor ‘n deksels goede kwaliteit

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

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

Gecertificeerd Gilde schoenmaker

Meer informatie www.zzuit.nl

Naaimachine onderhoud

(voorheen S.K.N.S)

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

Naaldboetiek.nl

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

Inlijsten van borduurwerken en foto
Wij zijn verhuisd naar nr 45a
(naast Primera)
Langstraat 45A, Wijhe • Tel. 0570-522108

ZWOLLE

De 1 mm dunne elektrische
infrarood vloerverwarming die
een heel huis duurzaam verwarmt!

• 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

Zwolle

De warmte van morgen.

De warmte van morgen.

De warmte van morgen.

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

MijnWijk

www.wvzwollezuid.nl
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DE WERELD VAN DE WOENSDAGMARKT
Peter en Mark Jansen: “Wij zijn geen Librije-types”
naast sinaasappels. Het assortiment is
in de loop van de jaren wel uitgebreid.
“Vroeger verkochten we geen exotisch
fruit zoals lychees en mango’s, maar
tegenwoordig komen onze producten uit
alle continenten op de wereld, hoewel we
wel proberen zoveel mogelijk Nederlandse
producten te verkopen.” Marktbezoekers
van buitenlandse komaf vragen soms
naar groente en fruit uit hun land van
herkomst en ook Nederlanders zijn
anders gaan eten. Consumenten willen
wat te kiezen hebben: “We verkopen wel
tien verschillende soorten appels.”
Voor de interviewer van de wijkkrant wordt een oude tuinstoel stofvrij gemaakt, maar Peter (42) en Mark (47) Jansen
stapelen enkele plastic kratjes op elkaar en gaan daar op zitten: “Wij zijn geen praters.” Het interview vindt buiten plaats
naast hun magazijn en de voormalige woonboerderij van hun opa aan de Bergkloosterweg in Berkum. Opa Jan Jansen was
begin vijftiger jaren begonnen met het venten van groente en fruit. Eerst met paard-en-wagen naar Kampen en IJsselmuiden
om verse producten op te halen en vervolgens met hetzelfde paard en dezelfde wagen langs de deuren in Zwolle.
Al snel ging opa Jan naar de markt met
aardappelen, groente en fruit. Zijn zoon Jan
nam deze markthandel in 1968 over. Mark
en Peter zijn gelijk na hun schooltijd in het
bedrijf van hun vader gestapt, hoewel pa
daar niet direct enthousiast over was: “Ga
maar een vak leren; op de markt moet je veel
te hard werken,” maar zijn zonen hebben
daar niet naar geluisterd.
De gebroeders erkennen dat het hard werken
is, maar vinden hun werk leuk: “de contacten

met onze klanten en collega-marktkooplui
en het werken in de buitenlucht spreekt ons
erg aan.” ’s Morgens zijn ze om 5.00 uur bij
hun magazijn, laden daar de producten in
en dan met de vrachtwagen naar de markt;
op maandag naar Hardenberg, woensdag
Zwolle-Zuid, donderdag Hoogeveen en op de
vrijdagen en zaterdagen Zwolle-Centrum. Op
de dinsdagen gaan ze met hun vrachtwagen
naar veiling ZON in Grubbenvorst om daar
in te kopen en nemen ze de verse producten
gelijk mee naar Zwolle.

De Firma J. Jansen en Zonen neemt
qua meters de grootste plaats in op de
woensdagochtendmarkt
in
ZwolleZuid en moet daarom ook het meeste
staangeld betalen. Ze verkopen niet
vanuit een marktwagen, maar zetten zelf
hun kramen op en zijn daarna een paar
uur bezig hun uitgebreide assortiment
uit te stallen onder twaalf parasols. Ze
hebben meer dan tweehonderd soorten
producten en het moet er allemaal
kleurrijk uitzien; geen mandarijnen

De Firma Jansen verkoopt niet alleen
op de markt, maar ook aan bijvoorbeeld
Chinese restaurants. In hun magazijn
liggen kratten vol taugé: “Daar worden
loempia’s van gemaakt.” Peter en Mark
Jansen zijn nuchtere marktkooplui die van
het vrije sfeertje op de markt houden. “We
hebben een echte Zwolse mentaliteit, recht
voor z’n raap en niet-lullen-maar-poetsen.”
Mark: “We zijn geen Librije-types,” maar
Peter moet erkennen dat hij wel eens heeft
geleverd aan Jonnie Boer: “Ik kwam niet
verder dan de keuken.”

TEKST EN FOTO

HENNIE VRIELINK

Help je mee aan een schoon Zwolle Zuid?

Het plein van de verbinding ligt in Gerenlanden
het plan gaat uitvoeren. Dit is een
bewonersinitiatief. We bekijken dan
samen met de bewoners wat zij zelf doen
en wat de gemeente doet.’
Het plan was om het speelzand te
verwijderen en daar graszoden te leggen.
Voor de ouders was een extra bankje een
wens. Het perkje mocht wel wat groener
en de wipkip moest weg waardoor er
extra speelruimte vrijkomt. Martijn: ‘We
hebben deze ruimte bewust leeg gelaten
zodat we daar zelf invulling aan kunnen
geven.’

De buurtvereniging zou zo maar De Verbindende Tuinslang kunnen heten, maar het
kreeg de naam Splijtloffplein, afgeleid van hun straat Splijtloffkamp in Gerenlanden.
Bewoner Martijn Hoogma vertelt dat de aanleiding voor deze vereniging het saaie,
kale speeltuintje was.
‘Dat was meer een kattenbak met twee
speeltoestellen. De bomen waren door
ziekte al gesneuveld. "Rond het plein
liggen de voor- en achtertuinen. We zijn
een hechte buurt van zo’n 40 huishoudens
en heel kinderrijk. Het idee ontstond om
de speeltuin te vergroenen. Dat was de
aanleiding om ons te verenigen.’
Inmiddels heeft de buurtvereniging
een website en een nieuwsbrief. Wil je
lid worden dan betaal je contributie.

‘Daarvan betalen we allerlei activiteiten
zoals de jaarlijkse barbecue’, aldus Martijn.
‘En de aanschaf van planten en struiken.’
PLAN
De bewoners legden contact met de
gemeente. John de Vries, wijkregisseur:
‘De bewoners wilden de speeltuin
vergroenen. Hadden ook al een plan.
Dat plan werd door een van onze
groenadviseurs
verder
uitgewerkt.
Nu is het niet zo dat de gemeente dan

GROENADOPTIE
Het plan wordt nu uitgevoerd. John:
‘Deze bewoners adopteren een deel van
het speelplein. Dat betekent dat de grond
van de gemeente blijft, maar dat zij het
onderhoud en beheer doen. Rova legt
de graszoden en plaatst het bankje. De
bewoners gaan het perkje beplanten en
maaien zelf het gras.’
TUINSLANG
Maar eerst moesten de graszoden nog
aangroeien. En dat was in het droge
voorjaar een uitdaging. Martijn: ‘Dat
het gras twee keer per dag besproeid
moest worden losten we op met een
sproeischema. Maar de afstand vanaf de
buitenkranen van de woningen was te
groot. En toen kwamen we op het idee
om met verbindende sproeistukken onze

tuinslangen aan elkaar te verbinden.
Probleem opgelost!’
Volgens Martijn staan de verbindende
tuinslangen symbool voor de buurt:
‘Het onderlinge contact was al goed.
Samen zo’n buitenklus aanpakken, werkt
extra verbindend en geeft energie om
meer dingen samen te doen. Er zijn al
ideeën geopperd zoals sedumdaken ter
isolatie en een parkeerplaats voor een
deeltijdauto.’ Rova gaat in het najaar
drie bomen en een haag planten zodat
het plein niet alleen groener, maar ook
biodiverser, klimaatbestendiger en
schaduwrijk wordt.
MIJNWIJK VOOR MEER
BUITENGELUK
John vindt dat deze bewoners een inspiratie zijn voor andere. ‘Ik noem mijzelf
niet voor niets ambassadeur Buitengeluk.
Bewonersinitiatieven stimuleer ik. Niet
iedereen weet dat dat ook op gemeentegrond kan. Kijk eens op MijnWijk. Heb
je een idee? Plaats die op deze website
voor bewonersinitiatieven. Zo krijg je
automatisch contact met mij of mijn collega
Monique Wiegers om jullie ideeën
te bespreken.’
www.zwolle.nl/mijnwijk
https://splijtloffplein.nl
FOTO MARTIJN HOOGMA
BRON GEMEENTE ZWOLLE
FOTO

MONIQUE WIEGERS
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GEZICHT ACHTER DE ADVERTEERDER
Villa Kakelbont: Ik weet niet of ze het hebben maar
het zal wel
Feest na de zomer. Daar kijken Carly
Coppens en haar man Michaël naar uit.
Het is dan 25 jaar geleden dat zij, samen
met een vriendin, een winkel in kinderkleding in Dokkum begonnen. Een
winkel die zich na al die jaren ontwikkeld heeft tot een knotsgekke, stoere en
vrolijke winkel met vele coole kinderkledingmerken en originele cadeau & lifestyle-artikelen.
‘Ik ben van origine leerkracht basisschool’. aldus Carly Coppens. ‘Maar
door een overschot aan leerkrachten was
er weinig werk. Reden om een switch te
maken naar de winkelverkoop. De link
met kids had ik natuurlijk al door mijn
opleiding en het werk, en verder had
mode, en dan vooral lekker kleurrijk,
mijn interesse. Mijn vriendin en ik
hadden allebei ondernemerskriebels
en vastberaden en vol enthousiasme
hebben we deze stap genomen. Na een
paar jaar zijn we een tweede vestiging
in hartje Zwolle op de Nieuwe Markt
begonnen. Wij verhuisden met ons
gezin vanuit Friesland.
Omdat mijn vriendin een paar jaar later
een jachthaven onder haar vleugels nam
sloten we de zaak in Dokkum. Toen
we zo’n 12 jaar geleden merkten dat het
kopen via internet steeds meer toenam
dachten we: als de klant niet meer naar
ons toekomt zoeken wij de klant wel op.
Maar dan niet in het stadscentrum maar
in een wijkwinkelcentrum.
TEAMWORK
Ruim een jaar geleden ben ik door een
ongeval uit de running geraakt en kan
ik minder tijd besteden aan de winkel
dan ik graag zou willen. Maar een team
van negen enthousiaste en behulpzame
dames, aangevuld met mijn man, runnen
de zaak voortreffelijk. We hebben een
groot assortiment baby- en jeugdmode en
we voeren ruim 100 merken. Daarnaast
kun je bij ons ook terecht voor zaken
rond de inrichting van kinderkamers.
Dan moet je denken aan vrolijk behang
of een stoere wekker. Of een leuke lamp
in de vorm van een engeltje, een tijger
of een zwaan. En voor wanneer ze al wat
groter zijn een kleurige lunchbox, een
drinkfles of een grappig gedecoreerd
bordje of papschaaltje.’
‘Corona heeft er ook bij ons flink ingehakt. We zijn een aantal maanden dicht
geweest, dat heeft onze financiële buffer
flink doen slinken. Daarom zijn we twee
jaar geleden in Ommen een outlet gestart
om door onze voorraden heen te komen.
Maar die kunnen we deze zomer niet
openen.
Ik ben fysiek nog niet in staat veel te
werken, en mijn echtgenoot Michaël kan
dit niet doen naast zijn eigen baan en het
runnen van de winkel.’
Als ik haar vraag naar de toekomstplannen
veert Carly op. ‘Ikzelf hoop weer redelijk
goed terug te kunnen komen in de winkel,
dat is nu de eerste prioriteit. Ondertussen
houden onze bedrijfsleidster Tiny en
mijn man de winkel operationeel, samen

VILLA KAKELBONT | VAN DER CAPELLENSTRAAT 158 ZWOLLE (038) 422 55 53 | WWW.VILLAKAKELBONT.NL

met onze medewerksters, een fantastische
groep gedreven dames. Met hen stippelen
we een koers uit die past bij de huidige
vraag van de consument maar ook naar
de economische situatie van dit moment.
Duurzaamheid krijgt bij ons steeds een
belangrijkere rol. We zijn overgeschakeld
naar een duurzamere manier van
verzending van webshopbestellingen en
we letten erop dat we steeds meer merken
in de winkel hebben die verduurzaming
nastreven door het gebruikmaken van
gerecyclede materialen.
STENEN WINKELS VAN BELANG
Afgelopen mei deden wij mee met
“De Week van de Stenen Winkel”, een
landelijk project om het belang van lokaal
winkelen in stenen winkels te promoten
en te laten zien hoe belangrijk dat is.
Winkels vormen het hart van je woonplaats, de ruggengraat van de lokale
economie en bepalen de sfeer van je
woonplek. Lokale bedrijven zorgen voor
de leefbaarheid. Een Sinterklaasintocht
bijvoorbeeld wordt gesponsord door
lokale winkeliers en andere bedrijven,
niet door de grote online-spelers. We
hebben een prachtige feestelijke week
gehad, met medewerking van lokale
winkeliers waarbij wij de consument nog
eens extra hebben kunnen laten merken
hoe blij we zijn met hen als klant.

TEKST
FOTO

ARIE DONDERS
	CARLY EN MICHAËL
COPPENS

WOLTHUISMARKE
ZANDSCHOLTENMARKE

MINI DEMONSTRATIE

Ondanks een kleine opkomst, wat voor zich spreekt
bij een minidemonstratie, was het wijkevent op 31
mei aan de Zandscholtenmarke en Wolthuismarke waardevol. Bewoners hebben betrokkenheid getoond en er
is voldoende potentie om de omgeving leefbaarder te
maken. Er is ook behoefte (aan een plek) om elkaar
te ontmoeten en activiteiten te organiseren. Dat
blijkt uit de spontane actie van een bewoner die
het event met gitaarmuziek opluisterde. Geheel onverwacht opende de weggeefschuur ook nog de deuren.
Er ligt een mooie basis voor de betrokken
organisaties om mee aan de slag te gaan. Met een
kleine inspanning en wat gebiedende wijs is poep in
perkjes en op speelplekken makkelijk te verhelpen.
Een wasbeurt voor de ramen aan de voor- en achterzijde van de flats lijkt ook geen onoverkomelijke
horde. Wat er op de lange termijn ontstaat maken we
wat ons betreft met elkaar…

VLIEGNAARZUID.NL

VLIEGNAARZUID.NL
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Wanneer laat jij graag je tanden zien? Fris in de ochtend
of op je gemak in de avond? Het maakt ons niet uit.
Wij zijn nu heel vroeg én heel laat open!
Van 7.00 – 21.00 uur.
Kijk voor meer informatie op www.heeldemond.nl
HEELDEMOND TANDARTSEN STAAT VOOR:

•

SPECIALE AANDACHT VOOR ANGSTIGE

•

RUST, ZORG EN TOEWIJDING

•

GEEN WACHTLIJST

•

EÉN VASTE TANDARTS

•

VEEL AANDACHT VOOR PREVENTIE

•

FOCUS OP INNOVATIE EN VERBETERING

EN (HOOG)GEVOELIGE MENSEN

Van der Heydenstraat 6-4 · 8014 ZZ Zwolle
T 038 - 42 57 800 · www.heeldemond.nl
WIJ ZIJN GEVESTIGD IN ZORG PUNT ZUID

80

9.4/10

feedback
company

auto’s
op voorraad
In alle prijsklassen met KMen onderhoudshistorie

Autobedrijf Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL
HET ALTERNATIEF VOOR DE DEALER

RefleX Natuurlijk (w)eten
Orthomoleculair en natuurgeneeskundig praktijk
Bioresonantie
Electro-acupunctuur
Voetreflex plus therapie
Oor-acupunctuur
Spatadertherapie
Diverse cursussen
Online cursus tot gezondheidscoach

Celien van Dalen - Orthomoleculair en natuurgeneeskundig therapeut
06 53945165 WWW.REFLEX-ZWOLLE.NL WWW.REFLEX-LEREN.NL
Vergoeding mogelijk, afhankelijk van uw persoonlijke zorgverzekering.

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

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.

Wees zuinig op oudste
meidoornhaag van Zwolle
In de uiterwaarden van Harculo is groen erfgoed te vinden waar je zomaar aan
voorbij gaat. Het gaat om de enige overgebleven monumentale meidoornhaag
langs de IJssel in Zwolle.
Toen het prikkeldraad nog niet was uitgevonden vormden heggen – het liefst
met prikkelstruiken – afscheidingen van weilanden. Vandaag de dag zijn heggen
zeldzaam geworden. Maar de roep om aanplant van heggen klinkt steeds luider. Want
heggen zijn waardevolle landschapselementen waar veel vogels en insecten zich in
thuis voelen. Kortgeleden verscheen een boek met een pleidooi om de heg in ere te
herstellen. En er is een stichting in Deventer die zich inzet voor aanplant van heggen
in het boerenland en in de natuur.
De afgelopen vijftig jaar zijn vele kilometers meidoornheggen opgeruimd in
de uiterwaarden. Hier en daar zijn kleine stukjes teruggebracht, zoals in de
Vreugderijkerwaard. Maar het oude cultuurlandschap langs de rivier de IJssel
behoort in Zwolle voorgoed tot het verleden. Daarom doe ik de oproep om zuinig te
zijn op de meidoornhagen die er nog wél zijn.
De oude meidoornheg bij Harculo staat haaks op de dijk. Het vormt vandaag
de dag een afscheiding tussen een natuurreservaat van Staatsbosbeheer en een
particulier boerenweiland. De heg is jarenlang gesnoeid door de VLO = vrijwillig
landschapsonderhoud Zwolle. De laatste jaren lijkt de meidoornrij iets te verwaarlozen.
Dat is spijtig, want deze heg stond in 1842 al ingetekend op landkaarten langs de
IJssel. Het is dus met recht groen erfgoed dat minsten 200 jaar bestaat. Laten we dit
koesteren!

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

09.00-10.00

de Pol

di.

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.

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).

Het been in de IJssel
Stel je voor dat je lekker zit te vissen in de
IJssel en ineens een drijvend been gewaar
wordt. Je kunt je ogen haast niet geloven,
maar als de werkelijkheid tot je doordringt
schrik je je naar. Het overkwam een visser
uit Wijhe, die als een haas zijn spullen bij
elkaar zocht en zijn vondst bij de politie
meldde. Ook daar kwam men gelijk in actie,
want bij een been hoort een mens. Wat is er
met die persoon gebeurt, dat zijn been hier
in de IJssel gevonden wordt?
Dit gegeven is het onderwerp van het boek,
geschreven door Joris van Casteren. Van
Casteren is journalist en schrijver. Hij werkte
o.a. voor de Zwolse Courant en verdiepte zich
zo lang en grondig in het drijvende been in de
IJssel dat hij er een boek van 155 pagina's
over schrijven kon. Wat opviel bij het lezen is
de vasthoudendheid van meerdere mensen
om het raadsel van dit been in de IJssel te
ontrafelen. Zo is er technisch rechercheur Jan

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

Willem Tuinman, van het politiekorps van
Zwolle, die al zijn mogelijkheden gebruikt
voor onderzoek naar het been. Zijn motivatie?
De moeder van de persoon van bij wie het
been hoort. Zij zal toch willen weten wat er
met haar zoon of dochter is gebeurd. En als
er een been van haar kind wordt gevonden,
zal ze toch geïnformeerd willen worden. Als
tenslotte duidelijk wordt van wie het been is
is de reactie van de ouders teleurstellend: ze
hebben weinig tot geen belangstelling voor
het been van hun verdwenen zoon.
Van Casteren neemt de lezer mee in zijn
speurtocht naar de eigenaar van het been, en
geeft tussendoor veel informatie over
verdrinkingsgevallen, waar lichamen of
lichaamsdelen dan terecht kunnen komen en
hoe het ontbindingsproces in water gaat. Hij
geeft informatie over het werk van de
deskundigen die lichamen en delen daarvan
onderzoeken en daardoor veel informatie
kunnen geven over bijvoorbeeld de
ouderdom van botten. Zo komen we te weten

dat dankzij nieuwe methoden van vissen op
zee veel schedels, botten en kaken boven
water zijn gekomen.

Het begin van het boek vertelt dat het been in
Den Nul begraven ligt. Aan het eind van het
boek komt de lezer te weten waar de eigenaar
van het been vandaan kwam, wie zijn baas en
zijn collega's waren, wie zijn vriendin was en
waar hij woonde. Zo krijgt het been een
gezicht, dankzij de vasthoudendheid van
Joris van Casteren en andere professionals.
Het is al bijna tien jaar geleden dat het boek
verscheen in 2013, maar het is nog steeds
verkrijgbaar, zowel in onze bibliotheek, als bij
uitgever Prometheus Amsterdam. (ISBN:
9789044622362).

TEKST INA HUISMAN
FOTO PROMOTHEUS N.A.V.
HET BEEN IN DE IJSSEL,
JORIS VAN CASTEREN
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METERS BUUTENSPEL
Bert en de witte schoentjes uit Joegoslavië

In de rubriek 'Meters
Buutenspel' behandelt
Gerjos Weelink feitjes uit de
voetbalgeschiedenis van
Zwolle-Zuid. Van voor de
oorlog, tot het huidige
seizoen.

Op 14 april 1962 (men is zelf al uitgevoetbald) is de voltallige selectie van
SVI aanwezig in Vollenhove, bij de wedstrijd Fulnaho – Olympia '28. Dankzij de 4-0 uitslag wordt SVI voor de
derde keer in de historie kampioen en
promoveert de club naar de Vierde klasse
van de 'grote KNVB'. Na een groot feest,
waarin het bier in de rondte vliegt, gaat
menig speler een tijdje later op vakantie.
Zodra de voorbereiding op het seizoen
1962/1963 begint en men achter elkaar het
trainingsveld opstapt weet Bert van den
Bosch alle blikken op zich gericht vanwege
zijn spiksplinternieuwe voetbalschoenen.
Naar eigen zeggen 'veur een prikkie ekocht
op vakantie in Joegoslavië.' Eigenlijk
hoefde Bert niet eens te vertellen dat die

Het kampioenselftal uit 1961/1962.

Vierde klasse B zaterdag

1962/1963

WVF

20

17

3

0

37

74-27

IJVV

20

9

5

6

23

39-28

SVI

20

8

4

8

20

25-30

WZC

20

7

5

8

19

43-43

HHC

20

8

3

9

19

42-43

Tuinders

20

8

2

10

18

38-42

DESZ

20

7

3

10

17

CSV’28

20

7

3

10

DKB

20

7

3

VIOS V

20

8

Hatto Heim

20

6

schoenen nieuw waren, want dat kon je zo
ook wel zien. Hagelwitte, nog nooit eerder
vertoonde schoentjes. Van die opvallende
stappers met grote flappen waar normaal
gesproken veters te zien zijn.
Maar Bert had serieus nagedacht over
deze, zeker voor die tijd, revolutionaire
aankoop! 'Nou is et makkelukker om de
teeg'nstanders te passeer'n, umdat ze meer
naor die schoen'n as naor de balle kiek'n!'

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.

TOPSCORERS SEIZOEN

1962/1963

Fred Lafaille

07

Toon van der Kolk

04

Marjaan Beumer

03

Jos van Dijk

02

Bert van den Bosch

02

44-40

Gerrit Otten

02

17

31-34

Bert Tijhuis

02

10

17

34-51

Roelf Paasman

01

1

11

17

33-50

Jan W. Schuring

01

4

10

16

34-49

Eigen doelpunt

01

?

01

Bron: 'Kappen en Draaien, feiten en verhalen uit
de 50-jarige historie van v.v. SVI (1952-2002),
Dick Hulleman en Jan Oelen.

WIJKAGENTEN IN ZUID AAN HET WOORD
KIJK UIT MET GELUID: AAN GELUID ZIT WEL DEGELIJK EEN LIMIET
Geluidsoverlast kan een flinke bron
van stress of ergernis zijn. De meeste
klachten komen in het algemeen bij
mooi weer ’s zomers, op plaatsen waar
veel mensen dicht bij elkaar wonen.
Bijvoorbeeld flats, waar mensen met
z’n allen op balkons zitten. Een veel
gehoord misverstand is dat je tot tien
uur ’s avonds zo veel geluid mag
maken als je zelf wilt.
Geluidsoverlast kan zich in vele vormen
aandienen, weten de wijkagenten van
Zwolle-Zuid: “een feest bij de buren,
een klussende flatbewoner die tot laat
in de nacht aan het boren is, een
blaffende hond of te harde muziek”.
Wanneer anderen echt last hebben van
(te) hard geluid, kan er al sprake zijn
van geluidsoverlast.
WAT KUNT U ZELF DOEN?
“Bij deze vormen van geluidsoverlast
waarvan u de veroorzaker kent, kunt u het
in veel gevallen prima zelf oplossen door
uw buren erop aan te spreken en
eventueel afspraken te maken. Meestal
leidt dit tot een oplossing”. Lukt dit niet,
dan kunt u de politie bellen of de gemeen-

te. Meldt de overlast ook bij uw woningbouwcoöperatie, indien van toepassing.
Eventueel kunt u buurtbemiddeling
inschakelen als u er samen niet uitkomt.
Anders ligt het wanneer de overlast
veroorzaakt wordt door groepen
jongeren op bijvoorbeeld knetterende
brommers bij u in de buurt. “Om te
voorkomen dat u als klager tot
zondebok wordt verklaard, kunt u in
zo’n geval het beste onmiddellijk contact
opnemen met de politie via 0900-8844.”
BOETE OF INBESLAGNAME
GELUIDSAPPARATUUR
Bij een eerste melding wordt de
veroorzaker van de geluidsoverlast meestal
gewaarschuwd, tenzij er sprake is van een
extreme vorm van
geluidsoverlast. Dan kan er procesverbaal worden opgemaakt, waarbij een
boete van 150 euro opgelegd wordt. Bij
herhaling kan zelfs de geluidsapparatuur
in beslag worden genomen en bepaalt
justitie de hoogte van de boete. “Maar
liever laten we het niet zo ver komen en
doen we een beroep op u. Houd een beetje
rekening met elkaar: kijk uit met geluid.”

UW WIJKAGENT
Meer informatie of contact met uw
wijkagent? Vul op www.politie.nl (Mijn
Buurt) uw postcode in. Automatisch
verschijnen dan naam en foto. De
wijkagenten van Zwolle- Zuid hebben

op woensdagochtend
tussen 10.00 en 11.00 uur
wijkspreekuur bij de Pol,
Gelijkheid 1 te Zwolle.
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Maandag, dinsdag en
woensdagochtend
van 10.00 - 11.00 uur


 
 
 






Donderdagochtend
van 10.00 - 12.00 uur
Met maandelijks thema en bezinningsmoment

Buurtontmoeting

 
 


Aandacht voor elkaar



Koffie
en/of


thee


Goed gesprek

Belangstelling

Creativiteit

Meer informatie?
Vraag nieuwsbrief aan via
kerkindebuurt@koningskerk.nl
Facebook: Koningskerk Zwolle-Zuid
www.koningskerk.nl

Landsheerlaan 5

Kleinschalige
kinderopvang 0-4 jaar
Voor meer informatie kunt u
bellen met gastouder:

of bezoek onze site:

www.kinderopvangmars.nl

