
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

Last van een 
sportblessure?

Maak dan een afspraak bij één van onze 
sportfysiotherapeuten.  

038 - 421 64 54 | info@fysiomobilae.nl
www.fysiomobilae.nl 

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

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

Bende van Zang
en Ziel zoekt leden

Coolwater project 
Harculo uitgesteld

Oekraïense
Elena helpt

9

Nieuwe jonge
BOA's in de wijk 

1312

 
Toekomst van Stadkamer De Pol  
Wie wil actief meedenken over de toekomst van Stadkamer De Pol c.q. het Bruisend Trefpunt Zwolle-Zuid? Het gaat dan 
zowel om de ‘invulling’, de ‘aankleding’ en de mogelijke programmatische kansen. Hoe kunnen we onze Stadkamer De Pol 
aantrekkelijker maken voor bewoners en dienstverleners. Graag in het kort aangeven waarom jij jezelf ziet als aanwinst 
voor dit participatieproces!

Reacties voor 1 september naar: mbouta@wvzwollezuid.nl
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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

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
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Vliegenzwammen

TEKST EN FOTO  PIET VAN DER KRIEKE 

Een leuk uitstapje in de natuur bij Zwolle-Zuid, in de zomer, is een wandeling langs het 'Voerman pad', een 3,5 kilometer lange wandeling door de uiterwaarden. 
De wandeling begint ter hoogte van het pontje naar Hattem. Geniet van de prachtige wolkenluchten langs de IJssel. Je kijkt dan ook nog eens heel anders tegen de 
spoorbrug over de IJssel aan. 

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

Wandeling Voermanpad

Ze beginnen hun werkdag op het 
Stadskantoor en kijken welke meldingen 
van inwoners uit Zwolle-Zuid zijn  
binnengekomen waarmee ze aan de slag 
gaan. Daarna maken ze met hun auto een 
“afvalronde” door Zuid. Ze kijken dan of 
geleegde afvalcontainers niet te lang aan 
de weg blijven staan of dat het grof vuil te 
vroeg aan de weg is gezet. Soms treffen ze 
een vuilniszak aan naast de ondergrondse 
container en zoeken dan uit wie de  
schuldige is. 

De Boa’s zijn in dienst van de gemeente  
en spelen als handhavers een belangrijke 
rol in het leefbaar houden van de wijk.  
“De politie is voor de handhaving van de 
openbare orde.” Anouk en Daymon zijn  
fulltime werkzaam voor Zwolle-Zuid.

Ze krijgen diverse meldingen binnen. 
Campers, caravans en aanhangers mogen 
niet langer dan drie dagen aan de open-
bare weg staan. Als dit niet wordt nage-
leefd kan er strafrechtelijk of bestuurs- 
rechtelijk worden opgetreden. Ook baasjes 
van loslopende honden op plekken waar 

ze alleen aangelijnd mogen lopen, worden 
door de handhavers aangesproken op hun 
gedrag. Veldjes waar veel niet opgeruimde 
hondenpoep ligt genieten speciale aan- 
dacht. Soms gaan ze in gesprek met over-
last gevende jeugd als die bijvoorbeeld 
afval laten slingeren. Sinds corona hebben 
de Boa’s volgens Daymon en Anouk wel 
meer bekendheid gekregen bij het publiek, 
omdat ze toen moesten controleren of de 
horeca zich wel aan de sluitingstijden 
hield. Ook het aanspreken en controleren 
van mensen die zich tijdens de avondklok 
na 20.00 uur op straat begaven was een 
taak van de Boa’s.

UITRUSTING 
In Amsterdam zijn de Boa’s al uitgerust 
met een wapenstok en pepperspray, maar 
de burgemeester van Zwolle heeft hier nog 
niet toe besloten. In bedreigende situaties 
hebben de Boa’s een rode knop op hun 
portofoon om de politie te kunnen in-
schakelen. Anouk en Daymon zijn duide- 
lijk herkenbaar in hun uniform en hebben 
een professionele uitstraling. Verder 
moeten ze het doen met een portofoon, 

handboeien, een mobiele telefoon en een 
mobiele printer voor de bonnen. Hoewel 
wijkbewoners het niet altijd leuk vinden 
als ze worden aangesproken op hun  
gedrag, krijgen Anouk en Daymon ook af 

en toe complimenten van wijkbewoners: 
“Dan voelen we ons gewaardeerd en kan 
onze dag niet meer stuk.” 

 TEKST EN FOTO  HENNIE VRIELINK 

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 12 september

Bezorging (week 25 ): woensdag 5 oktober  
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.

Twee nieuwe jonge enthousiaste BOA’s voor onze wijk
Ze zijn nog jong. Anouk Tutert is 22 jaar en werkt sinds vorig jaar als buitengewoon 
opsporingsambtenaar in Zuid. Haar collega Daymon ter Wijlen is zelfs nog maar  
21 jaar en vanaf het begin van dit jaar werkzaam in onze wijk. Voordat ze naar Zuid 
kwamen hebben ze onder anderen gewerkt bij het Parkeerteam in Zwolle en bekeur-
den mensen die ‘vergeten’ waren een parkeerkaartje te kopen. Beiden hebben de  
opleiding HTV (Handhaving Toezicht en Veiligheid) gevolgd. Ze zijn nog jong, 
maar staan wel hun mannetje en hebben er geen moeite mee wijkbewoners aan  
te spreken, die zich in de openbare ruimte niet aan de regels houden. Anouk en  
Daymon: “We willen mensen graag helpen zodat ze een veilig gevoel krijgen en  
lossen problemen liever op met een gesprek dan met een bekeuring.” 
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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

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 •

Christelijke coach l 
Persoonlijke benadering l  
Nieuwe richting l Energie l 

Identiteit l Levensvragen
herman@yourney.nl      

www.yourney.nl

Ervaar je onrust? Ervaar je onrust? 
Zo doorgaan gaat niet werken,Zo doorgaan gaat niet werken,

maar wat wel werktmaar wat wel werkt
weet je ook niet?weet je ook niet?

Mannen met Stress
&

Burn Out Klachten

een
EffectiefIntensief

Traject &voor

Men-Taal,

!

Persoonlijk
Exclusief

Stress of Burn-Out
Klachten ?

De taal van Mannen !

Meer info op, www.themindswitchfactory.nl/men-taal
of tel.: 06-144 34 095

SPECIALE AANBIEDING SEPTEMBER
Knippen van € 20,00 voor € 17,95
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Fysiotherapie Berkenhove

Nieuwe Deventerweg 99

8014 AE Zwolle-Zuid

T. 038-4651736

www.berkenhove.net

fysiotherapie@berkenhove.net

• Fysiotherapie

• Manuele therapie

• Dryneedling

• Sportfysiotherapie
• Echografie

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

Verschillende vlinders beschermen door ze te tellen
Het is nog maar een jaar geleden dat 
wijkgenote Liesbeth Dijkman vlinder-
teller is geworden. Ze is enthousiast over 
vlinders en wil ze graag beschermen. 
Vlinders tellen is één manier om dat te 
doen. Martin Wolters is al even begaan 
met de natuur en met vlinders. Hij is 
coördinator van de Insecten- en vlin-
derwerkgroep in Zwolle en zorgt ervoor  
dat vrijwilligers zoals Liesbeth, alle  
informatie krijgen die nodig is voor  
hun vrijwilligerswerk. 

Om de vlinders te tellen, lopen vrij- 
willigers regelmatig routes in de groene 
gebieden van Zwolle-Zuid. Liesbeth en 
Martin gaan van april tot eind september 
op stap, want: "Vlinders kun je alleen 
waarnemen bij mooi weer." De laatste keer 
dat Liesbeth ging tellen, kwam het gras in 
haar gebied zo hoog als haar middel: "Dat 
was wel een uitdaging, want ik zag de 
paaltjes niet meer waar ik langs moest 
lopen".

NATUUR IN DE STAD  
In Nederland leven meer dan 2000 soorten 
vlinders. De vlinderwerkgroep telt de dag-
vlinders en de dagactieve nachtvlinders, 
dat zijn nog meer dan 50 soorten. Liesbeth 
vertelt dat er hulpmiddelen zijn om ze  
te herkennen. Allereerst natuurlijk de  
cursussen, die de vlinderwerkgroep or-
ganiseert. Verder is er een app, die de 
nodige informatie biedt. Soms zet ze de 
vlinder op de foto of schrijft de kenmerken 
op. "Het bruine en het bonte zandoogje  
lijken veel op elkaar. Het bruine zandoogje 
heeft één witte stip, het bonte twee, maar 
de stippen zijn moeilijk te onderscheiden. 
Inmiddels kom ik er wel uit."

Het mag dan mooi weer zijn als de vlinder-
teller erop uit gaat in de mooiste gebieden 
van Zwolle, maar waarom zou je vlinders 
willen tellen? Liesbeth en Martin hoeven 
niet over hun antwoord na te denken: 
"Dankzij deze tellingen ontstaat er een 
goed beeld van de natuur in onze stad. 
Vlinders reageren snel op veranderingen 
in het milieu en van het klimaat, dus onze 
tellingen leveren belangrijke informatie 
op." De resultaten worden via internet  
verzameld en doorgegeven aan het  
Centraal Bureau voor de Statistiek, zodat 
het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit het beleid er op kan  

afstemmen. Liesbeth: "Zo zien we het nut 
van onze inspanningen, ook in Zwolle."

De vlinderwerkgroep is blij met het goede 
contact met de gemeente en de ROVA. 
Martin: "Sleedoornpages hebben slee-
doorns nodig om hun eitjes op af te zetten. 
De sleedoornpage komt niet veel meer 
voor, maar nog wel in Zwolle. Meer slee-
doorns leveren meer sleedoornpages op. 
Daarom worden struiken aangeplant en 
wordt het groenbeheer aangepast om slee-
doorns de ruimte te geven." In de afge-
lopen periode deed de ROVA dit op de 
geluidswallen langs de IJsselallee, allemaal 

in Zwolle-Zuid. De beide vrijwilligers 
hebben hun zorgen over de bedreigingen 
voor vlinders, bijen, hommels en de na- 
tuur in zijn algemeenheid. Blij zijn ze met 
de mogelijkheden om hier zelf actief wat 
aan te doen via hun Vlinderwerkgroep. Zij  
tellen nog wel even door en hopen dat er 
veel te tellen blijft!

Zie ook: www.vlinderstichting.nl (ook 
voor het bestellen van vlinderherkennings- 
kaarten)

 TEKST   INA HUISMAN
  FOTO   PIET HOLLANDER
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Nieuwe wethouder Arjan Spaans in de wijk
Arjan Spaans had al een succesvolle  
carrière bij Defensie achter de rug toen 
hij eind mei op 52-jarige leeftijd werd 
benoemd tot wethouder van de gemeen-
te Zwolle. Op 19-jarige leeftijd was hij 
als gewoon soldaat bij de Koninklijke 
Landmacht begonnen en 33 jaar later als 
luitenant-kolonel zelf ontslag genomen 
om stadsbestuurder te kunnen worden. 
Van 2018 tot 2022 had hij al politieke 
ervaring opgedaan als gemeenteraads-
lid voor het CDA. Tijdens zijn mili- 
taire loopbaan is hij uitgezonden  
geweest naar Bosnië, Afghanistan en 
Mali: “Dat is goed voor je wereldbeeld 
en het besef dat we in Nederland bevoor-
recht zijn en in een luxe positie leven 
waarop we zuinig moeten zijn.” 

Voor velen in de stad was het een verras- 
sing dat het CDA Arjan Spaans naar voren 
schoof als kandidaat-wethouder; bijna  
iedereen had gedacht dat fractievoorzitter 
Jan Nabers voor deze positie opteerde.  
Arjan: “Al in 2020 behoorde ik binnen het 
CDA tot het pooltje van regionale wethou- 
derskandidaten. Ik heb daar zelfs cursus-
sen voor gevolgd. We hadden, gelet op de 
verkiezingsuitslagen, niet verwacht dat we 
in Zwolle in het college van burgemeester 
& wethouders terecht zouden komen, 
maar door onze constructieve opstelling 
in de afgelopen raadsperiode en politieke 
verwantschap werden we door de  
ChristenUnie gevraagd deel te nemen aan 
de coalitieonderhandelingen. Toen die 

onderhandelingen succesvol werden  
afgerond werd aan mij gevraagd of ik 
wethouder wilde worden. ‘Een superkans’ 
en ik had net een groot project bij Defen-
sie afgerond.” Hij heeft de overgang van 
Defensie naar het gemeentebestuur van 
Zwolle niet als een grote cultuurshock  
ervaren: “Ook als commandant op een 
hoger niveau bij Defensie ben je geen  
direct leidinggevende meer, maar veel 
meer een bestuurder die de koers bepaalt, 
doelen stelt en zorgt dat de afgesproken 
resultaten worden behaald. Als gemeente-
bestuurder doe je niet veel anders, maar 
met het grote verschil dat je als wethouder 
aan de gemeenteraad verantwoording  
aflegt.” Ook een verschil is dat hij dagelijks 
niet meer in uniform op zijn werk ver- 
schijnt. Hij heeft in het stadhuis de kamer 
van voormalig wethouder René de Heer 
overgenomen en daar nog weinig aan  
veranderd; alleen wel een bureau laten 
plaatsen. “René werkte altijd aan de grote 
vergadertafel.” 

ENERGIEARMOEDE
Arjan Spaans is als wethouder Duurzame 
Stadsontwikkeling verantwoordelijk voor 
de energietransitie inclusief warmte,  
klimaatadaptatie, digitale transitie,  
milieutoezicht & handhaving en beheer 
openbare ruimte. Daarnaast is hij de wijk-
wethouder voor Zwolle-Zuid en heeft dat 
stokje overgenomen van Michiel van  
Willigen. Als wethouder heeft de ‘ener-
giearmoede’ zijn hoogste prioriteit. “Bij 

kwetsbare huishoudens staat het water tot 
aan de lippen. Voordat de winter begint 
willen we tochtstrips en radiatorfolie laten 
aanbrengen en andere verduurzamings- 
maatregelen treffen. Dat moeten we samen 
doen met de inwoners, buren en vrijwil-
ligers. De overheid kan dat niet alleen.” Als 
wijkwethouder Zwolle-Zuid heeft hij  
inmiddels een fietstocht in Zuid gemaakt 

met wijkmanager Serge Westerdiep en 
ook al een bewonersbijeenkomst bezocht 
in Windesheim. Met name de buurtini- 
tiatieven waarbij buurtbewoners stukjes 
van de openbare ruimte vergroenen heeft 
hem getroffen. Hij zal zijn gezicht nog  
regelmatig in Zuid laten zien.

 TEKST EN FOTO  HENNIE VRIELINK 

Inclusieve speeltuin voor iedereen in het Gerenpark
Vlak voor de zomervakantie dit jaar, zijn 
er twee vernieuwde speeltuinen in Zwolle- 
Zuid geopend: de speeltuin in Park  
Gerenlanden en aan de Bentinckmare/
van Hemertmarke. Vorig jaar zomer 
werden er al plannen bedacht om de 
speeltuin in het Gerenpark geschikt te 
maken voor iedereen, dus ook voor kin-
deren met een beperking. De Wijkkrant 
schreef er destijds al over en inmiddels is 
de uitvoering al vergevorderd. 

Het idee kwam vanuit drie betrokken 
moeders met een kind met een beperking. 
Zij ervaarden dat er bijna geen inclusieve 
speeltuinen in Zwolle waren. Hun dochter 
met beperking kon dus niet, zoals hun 
broers, spelen met de buurtkinderen in de 

speeltuin. Dit leidde ertoe dat de moeders 
in contact kwamen met de belangen- 
behartigersgroep Toegankelijk Zwolle. 
Deze organisatie heeft bijna veertig  
vrijwillige ambassadeurs van het VN- 
verdrag Handicap. Zij zetten zich ervoor  
in dat iedereen zo zelfstandig en gelijk-
waardig mogelijk mee kan doen aan de 
maatschappij. 

Op donderdagavond 2 juni was er een  
informatiebijeenkomst bij het speeltuintje 
in het Gerenpark, waar Lieke Helmes van 
Toegankelijk Zwolle de plannen toelichtte. 
‘’Het is de bedoeling dat de speeltuin 
toegankelijk wordt voor kinderen met en 
zonder een beperking zodat ze SAMEN 
kunnen spelen.’’ 

Na weken van hard werken door hovenier 
DonkerGroen, is het op woensdagmiddag 
13 juli eindelijk zover. De opening van de 
speeltuin in het Gerenpark. Inmiddels  
is er veel veranderd. Er ligt kunstgras,  
zodat je ook in de rolstoel je beter kan ver-
plaatsen, zitschommels met een kuip, 
een verhoogde zandbaktafel en een draai- 
molen waar je met de rolstoel op kan rij-
den. Uiteindelijk komt er ook nog een ‘in-
ground trampoline,’ en deze wordt  
begin augustus geplaatst. Toch oogt het 
nog een beetje kaal door de werkzaam-
heden, maar daar komt verandering in. 
Wanneer het weer koeler wordt, kan de 
omgeving aangeplant worden en wordt 
het een mooie groene speeltuin die toe- 
gankelijk is voor iedereen. Vanmiddag maken de kinderen er al goed gebruik van. 

In de rolstoel, op de step, lopende, ieder-
een speelt mee. Dat is nu net de bedoeling 
en het lijkt al een groot succes te zijn. Vaak 
gaan kinderen met een beperking al bui-
ten de wijk naar school of dagbesteding en 
missen het contact met buurtkinderen. 
Daar is met de komst van deze twee speel-
tuinen verandering in gekomen. Gezien 
de ligging bij de twee basisscholen de 
Wingerd en de Zuidster kan er nu ook 
verbinding komen met de buurtkinderen 
en broers en zusjes die hier op school zitten.
Op 16 juli was dit aan de Bentinckmarke/
van Hemertmarke. Daar is ook een rol- 
stoeldraaimolen, een hockeyveld op  
kunstgras en een korfbalboom. De hek-
werken worden nog aangepast, deze zijn 
in levering en worden in september  
geplaatst.

Kom eens een kijkje nemen in de speel- 
tuinen in Park Gerenlanden en aan de 
Bentinckmarke/ van Hemertmarke en  
ontdek zelf wat er allemaal te doen is. 

 TEKST   LÉAN JONKMAN
  FOTO   TOEGANKELIJK ZWOLLE
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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

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 postcodegebied 

8014-8019, zit er meer 
leven in dan wonen, werken en 
recreëren alleen. Een korte kroniek met 
beide benen op de grond.

’t Is weer voorbij, die goede oude tijd.  
Boeren in de verdrukking, de efficiënte 
voedselmachine die niet meer zo van- 
zelfsprekend is, de zorg die onbetaalbaar 
wordt. Dat vraagt om verandering, zoals 
back to basic, gezonder eten en drinken, 
de korte keten in ere herstellen, zelfvoor-
zienend worden. Een betere wereld  

begint bij jezelf, dus aan de slag dan maar. 

Om echt dichtbij te beginnen: een moes-
tuin of vierkante-metertuin is geen optie; 
elke avond met schoffel en gieter naar de 
volkstuin is niet mijn ding. En uit erva- 
ring weet ik dat slakroppen en aardbeien 
uit eigen achtertuin door slakken worden 
‘gekringloopt.’ Dat wordt dus zoeken 
naar het betere alternatief, met win- 
win-kansen voor gezondheid en lokaal 
product.

Lekker hoor, die groenten en fruit van de 
Goudreinet en dat Twentse rundvlees 

van Keurslager Van de Weg. Wat te den-
ken van De Smaakspecialist met yoghurt 
uit de Weerribben en eieren uit het 
Vechtdal. Gewoon, in Winkelcentrum 
Zuid. Of neem de Stadsboer met vlees 
van ons IJsselvee. Over kringloopland-
bouw gesproken: de tuinderwortels  
van dit bedrijf liggen in het huidige  
Hanzeland.

Of zoek het verder, bij landwinkel De 
Huppe met Zwolse mosterd en melk van 
Zwolse koeien. Wil je echt win-win? Fiets 
of loop dan een rondje van vier kilometer 
om de Sekdoornse Plas en bezoek aan de 

Kanaalweg de boerderijwinkel ‘Erve 
Slendebroek’ - met Rustpunt! - van de 
familie Visscher. Voor je gevoel ga je even 
terug in de tijd, maar eigenlijk is dit het 
nieuwe pionieren. Eet smakelijk!

Gezond eten begint in eigen wijk

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

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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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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De Bende 
van Zang
en Ziel
Elke maandagavond is wijkgenote Pe-
tra Harkema te vinden in de Theodora- 
kapel, vlakbij het centrum van Zwolle.  
De rit van Zuid naar deze kapel met 
zijn prachtige akoestiek onderneemt ze 
wekelijks, om met hart en ziel te zingen 
op haar koor. Sinds een jaar of vier zit 
ze op dit koor, dat geleid wordt door 
de inspirerende dirigent, Daniël Vecht.  
Daniël start in september met een nieu-
we groep zangers op de vrijdagochtend 
en wil daar graag bekendheid aan geven. 
Petra werkt daar graag aan mee door te 
vertellen wat de Bende van Zang en Ziel 
zo bijzonder maakt.

Haar maandagavondgroep gaat inmiddels 
door het leven als De Grote Bende. Petra: 
"De namen van de koren die hij leidt en 
'bendes' noemt, geven aan hoe verfrissend 
zijn aanpak is." De muziekkeuze is zeer  
gevarieerd. De Bendes van Zang en Ziel 
leren meerstemmige stukken aan, maar 
zingen soms ook eenstemmig of in canon. 
Petra heeft Russische, Afrikaanse en  
Engelse liederen geleerd. Op zijn site 
schrijft Daniël: "We zingen muziek die 
raakt: krachtige en verstilde liederen. Van 
Spaans temperament tot weemoed uit de 
Balkan. Van Argentijnse levenslust tot  
Afrikaanse kracht."

Petra is ook blij met het begin van de 
avonden: "Daniël laat ons in de kring eerst 
wat theaterachtige spelletjes doen of een 
paar oefeningen met hoofd, gezicht, mond 
of de rest van het lichaam, waardoor je  

loskomt van de dagelijkse beslommerin-
gen." Wat ze nooit eerder heeft mee- 
gemaakt, maakt ze mee op De Grote 
Bende: "Er is altijd een moment waarop 
een koorlid iets mag delen. Een gedicht, 
een stukje uit de krant, iets informatiefs 
over muziek of zingen. Niks hoeft, alles 
mag." 

Dirigent Daniël Vecht vertelt dat hij  
zingen altijd al leuk heeft gevonden. Als 
kind ging hij in Stegeren op een scouting- 
achtige zomerkamp waar 's avonds rond 
het kampvuur veel gezongen werd. Qua 
studie en werk heeft hij altijd twee sporen 
bewandeld. Enerzijds is hij geschoold in 

de muziek, zodat hij als bariton solo's kon 
verzorgen in professionele koren, ander- 
zijds is hij opgeleid tot docent Nederlands 
en staat hij in deeltijd voor de klas. Begin 
dit jaar besloot hij om het werk als solist 
achter zich te laten en zich te richten op de 
Bendes: "Met een jong gezin werd het een 
beetje veel en moest ik keuzes maken." 

Zorgen dat leerlingen geboeid blijven 
heeft hij in de docentenopleiding wel  
geleerd en komt hem als dirigent dus  
goed van pas. Hij zegt: "Met een laagdrem-
pelige aanpak probeer ik een vertrouwd 
 en veilig gevoel te creëren, en mensen wat 
te leren."

Petra herkent dat: "Daniël doet veel aan 
zangtechniek. Hij maakt ons bewust van 
onze houding, onze stembanden en de 
stand van onze monden. Daardoor horen 
we ook verschil in hoe ons zingen klinkt."
Inmiddels heeft Daniël voor de start van 
de Wakkere Bende in september op de  
vrijdagochtend genoeg aanmeldingen, 
maar kan de Grote Bende van de maan-
dagavond wel wat nieuwe leden gebruik-
en, vooral ook mannen. Petra: "Een paar 
leden zijn verhuisd en wonen niet meer in 
Zwolle." www.bendevanzangenziel.nl

 TEKST   INA HUISMAN
  FOTO   SABINE METZ

Reclame beeldtaal inspireert kunstenares
Het is dit jaar tien jaar geleden dat  
kunstenares Stephanie Jansen in haar 
atelier aan de Curieweg in de Marslan-
den startte met cursustrajecten onder 
de naam Storing AUB. In dit gebouw, 
genaamd CW12, voorheen een school, 
hebben meerdere kunstenaars zich  

gevestigd. In die tien jaar hebben heel 
wat kunst- en creatieve makers hun weg 
naar Stephanies atelier gevonden. 

Uit ervaring weet ze van de behoefte om 
nieuwe wegen in te slaan, anders te kijken 
en vrijer te werken. Bij Storing AUB  

kunnen kunstenaars terecht om indivi-
dueel aan de slag te gaan met persoonlijke 
fascinaties, thema's en inspiratiebonnen. 
Samen in een kleine groep wordt er gere-
flecteerd op het proces en de persoon. 
Stephanie: "In de meeste beroepen is er 
geregeld een vorm van bij- en nascholing 
mogelijk. Bij Storing AUB organiseer ik 
dat voor kunst- en creatieve makers en  
dat blijkt in een behoefte te voorzien." 
Haar initiatief is geregistreerd als onder-
wijsinstelling bij het Centraal Register 
voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Stephanie voelt zich thuis bij onderzoe- 
kende en experimentele kunst. Ze vertelt 
dat ze voor haar afstudeerproject aan de 
kunstacademie in Utrecht foto’s gebruikte, 
die door gebruikers van Marktplaats waren 
gemaakt om hun tweedehands product 
verkocht te krijgen. Ze geeft het voorbeeld 
van een diaprojector die in de groene  
omgeving van een tuin op de foto is gezet, 
daar waar je het apparaat nooit zult ge- 
bruiken. Een vervreemdende combinatie. 
Dat is wat haar fascineert. 

BEELDTAAL
Nu verdiept ze zich in beeldelementen 
zoals logo's, pijlen, strepen en symbolen, 
waarmee producenten, reclamemakers, 
winkels en vele anderen onze aandacht 
proberen te trekken. Op etalageruiten, 
vrachtauto's en gebouwen en in folders en 
tijdschriften, is deze beeldtaal te vinden. 
Stephanie kijkt ernaar, vraagt zich af waar 
het over gaat, waar het fout gaat, en ziet 

daarin de tijdelijkheid en vergankelijkheid 
van het leven. Deze beeldtaal inspireert 
haar bij het schilderen. Vóór ze zich in 
2002 helemaal aan de kunst ging wijden, 
werkte ze in de reclamewereld als commu-
nicatie- en marketingspecialist. Ze leerde 
hoe ze visuele middelen kon inzetten om 
de aandacht te trekken en een boodschap 
over te brengen, maar er is zoveel beeld-
cultuur dat die tot een beeldsoep wordt, 
waarin veel ongezien blijft. Stephanie: 
"Dat is de tragiek, waar ik me in mijn 
kunst door laat inspireren."

Haar 'gewone' onderwerpen werkt  
Stephanie op niet-alledaagse wijze uit,  
associatief, experimenteel en onderzoe- 
kend. Ze gebruikt moderne materialen. 
Over een aluminium vorm vertelt ze: 
"Hier heb ik met acrylverf op geschilderd, 
maar het is een komma, die bijvoorbeeld 
wordt gebruikt voor de belettering van een 
gevel." Zonder deze uitleg zou de vorm 
niet als komma zijn herkend. Inmiddels 
experimenteert ze met een driedimensio-
nale vormgeving en gebruikt daarvoor 
acrylglas en aluminium strips: "Het resul-
taat geeft een etalage-effect." Werken met 
dit materiaal, nu nog op klein formaat, is 
een nieuwe stap voor haar, dat past bij wat 
ze wil laten zien. 
Wie geïnteresseerd is in haar werk kan een 
kijkje nemen op haar websites of op  
de tentoonstelling Hoe = Het Nu 2022  
in ACEC Apeldoorn. 
www.storingaub.nl |www.stephaniejansen.nl

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

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

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

DE PLEK VOOR 
JOUW FEESTJE!

- perfect voor grote groepen

- uitgebreide keuze eten,  

drinken en ijs

- parkeren voor de deur

- in overleg is alles mogelijk

- wij ruimen de rommel op

delifrancekwalitariazwolle

Van der Capellenstraat 145b
T (038) 7370142

Zonnen zonder afspraak
Gratis drankje
Uitmuntende hygiëne
Ruime cabines
Opgeleid personeel
Banken voorzien van Aquanevel
Aromatherapie en Airco
Gratis parkeren voor de deur
7 dagen per week geopend

Hogenkampsweg 31   |   Van der Capellenstraat 276 
ma-vrij 09.00- 22.00 za 10.00 - 20.00 zo 11.00 - 19.00

.........

K linkhamer
WINKELCENTRUM ZWOLLE-ZUID

PASFOTO’S 
KLAAR TERWIJL 

U WACHT

nieuw

GRATISGRATIS
PARKERENPARKEREN
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Coolwater Food & Drinks dit jaar alleen op Facebook
Opening soon bij de voormalige koelwa-
terhal. Binnen en buiten pop-up horeca 
op de meest unieke plek van Zwolle. 

Op 21 april verschenen de eerste foto’s  
op Facebookpagina Coolwater Food & 
Drinks waarmee horeca bij de voormalige 
koelwaterhal van de inmiddels gesloopte 
IJsselcentrale werd aangekondigd. Eind 
april startte een wervingscampagne:  
toppers gezocht voor de bar, de (lunch) 
keuken en een leidinggevende. Op de foto 
van 2 mei is te zien hoe een enorm tafel-
blad wordt afgeleverd en dan op 20 mei de 
domper: Vanwege onze ligging in het 
buitengebied, grenzend aan een mooi  
stuk Natura 2000, wil de gemeente graag 
een ecologisch onderzoek uitvoeren  
voordat onze activiteiten kunnen starten. 
Hier hebben we natuurlijk alle begrip 
voor, maar dit betekent helaas wel dat  
we ‘pas’ gaan starten in 2023. We gaan 

ondertussen enthousiast verder met voor-
bereiden!

Die ‘we’ zijn Laura Kappert en haar part-
ner Germon Stoffer van Brasserie Bar en 
Brood aan de Nieuwe Markt, en Nick en 
Mignon Sickmann van Brasserie Hart  
van Zuid. Gedreven en creatieve onder-
nemers. Generatiegenoten. Het viertal 
zocht samenwerking en vanuit een nieuw 
opgezette BV gingen ze, gestimuleerd en 
geassisteerd door Ronald Westerhuis, die 
daar ook zijn atelier heeft, voortvarend 
aan de slag. Er werd een foodtruck gere-
geld en de container waarin de keuken 
zou komen werd besteld. De vraag naar 
personeel leverde veel reacties op en de 
procedure voor vergunningaanvraag werd 
in werking gezet. Het plan was om met 
Hemelvaartsdag te openen en tot en met 
de herfstvakantie de bezoekers van een 
hapje en een drankje te voorzien in het 

buitengebied bij de IJssel. De bar zou  
volgens het plan in de ingang naar de 
koelwaterhal komen te staan, waar het  
atelier van Ronald Westerhuis is. Bezoe 
kers zouden dan zo de koelwaterhal annex 
atelier in kunnen lopen en een blik  
werpen in de leeggepompte kelders. 

Volgens Sam Rademaker van de Gemeen-
te Zwolle is voor het gebruik van de  
omgeving Harculo voor activiteiten, zoals 
horeca en/of evenementen een Omge- 
vingsvergunning nodig. ‘Dit vanwege het  
afwijkend gebruik van de locatie ten 
opzichte van het bestemmingsplan. Een 
onderdeel van zo’n aanvraag kan een  
ecologisch onderzoek zijn, waarin wordt 
aangetoond dat de natuurwaarden niet 
worden verstoord door de voorgenomen 
activiteiten. Zo’n onderzoek dient uit-
gevoerd te worden door de aanvragers/
initiatiefnemers. Vorig jaar waren de  

activiteiten bij Harculo dusdanig klein en 
de horeca voornamelijk binnen, waardoor 
er geen ecologisch onderzoek nodig was. 
Er is toen een tijdelijke Omgevings- 
vergunning verleend voor de duur van de 
activiteiten. 

Over de plannen voor Harculo dit jaar 
hebben we meerdere keren goed contact 
gehad met de initiatiefnemer. Ook omdat 
wij levendigheid in dat gebied onder- 
steunen. Toen de gesprekken wat vorder-
den, bleek dat de voorgenomen activitei- 
ten een dusdanige omvang hadden en zich 
ook meer buiten zouden gaan afspelen, 
dat een ecologisch onderzoek nodig was. 
Helemaal omdat het dichtbij Natura2000 
gebied is. Gezien de tijd die vanaf dat  
moment nog nodig was voor de afhande- 
ling van de vergunning en het gegeven dat 
het ecologisch onderzoek nog uitgevoerd 
moest worden, heeft de initiatiefnemer 
geconcludeerd dat het niet haalbaar meer 
was om alles nog tijdig voor de zomer 
rond te krijgen en is besloten het initiatief 
deze zomer niet door te laten gaan. En dat 
vinden wij ook jammer.’ aldus Rademaker.
 Het tafelblad, dat ooit een wiek van een 
windmolen was, kon blijven liggen maar 
de foodtruck en de container moesten 
worden afbesteld, net zoals het hore-
cameubilair. ‘Een geluk bij een ongeluk is 
dat wij veel sollicitanten hebben gehad.’, 
lacht Nick Sickmann. ‘Wij zijn een van de 
weinigen die momenteel geen personeels-
gebrek hebben.’ ‘Maar het plan is niet van 
de baan’, zeggen Laura en Nick. ‘We gaan 
ervan uit dat we volgend jaar in 2023 ge-
woon kunnen gaan draaien en we zijn  
in ieder geval van plan om dat ook in 2024 
te doen. Twee jaar is een overzichtelijke 
periode. En daarna? Wie weet!

 TEKST   ARIE DONDERS
  FOTO    BRASSERIE BAR EN BROOD 

EN HART VAN ZUID

Gemeenteraad over het Bruisende Trefpunt van Zuid
Het gebouw van Wijkcentrum De Pol 
met de daarnaast gelegen Stadkamer is 
33 jaar oud en voldoet volgens de huidi-
ge gebruikers niet meer aan de ambities 
van deze en de toekomstige tijd. Daar 
komt nog bij dat de school Jena XL, die 
de hele eerste verdieping bezet, gaat ver-
huizen. Er moet wat gebeuren met dit 
grote grijze gebouw in het hart van 
Zwolle-Zuid. Er had zich al een super-
markt gemeld die de benedenverdieping 
wilde huren zodat De Pol en de Stadka-
mer naar de eerste verdieping zouden 
kunnen verhuizen, maar daar voelt de 
gemeente niets voor. De gemeente vindt 
het belangrijk dat er op de begane grond 
van het winkelcentrum een laagdrempe-
lige zichtlocatie aanwezig blijft voor de 
verschillende maatschappelijke voorzie-
ningen in Zwolle-Zuid. 

Liefst tien organisaties en instellingen 
hebben de handen enthousiast ineengesla-
gen om van deze locatie ‘een bruisend tref-
punt’ te maken voor alle inwoners van 
Zuid: “Hier ontmoet men elkaar, worden 
diensten geleverd en activiteiten voor de 
wijk ondernomen. Het centrum is gastvrij, 
uitnodigend en voor iedereen makkelijk 
toegankelijk. Het is een gebouw om van te 
houden, dierbaar, comfortabel en energie-
zuinig. Verdergaande samenwerking van 
alle partners garandeert een geïntegreerde 
voorziening van onderwijs, zorg en welzi-
jn.” De betrokken partijen en (toekoms-

tige) gebruikers van deze accommodatie 
zijn GGD IJsselland, Frion Zorg, RIBW 
Overijssel, Sociaal Wijkteam, Stadkamer, 
Travers Welzijn, Wijkenvereniging 
Zwolle-Zuid, WIJZ Welzijn, Buurtzorg, 
InteraktContour en de gemeente Zwolle 
inclusief het Wijkservicepunt.

Het gemeentebestuur wil het gebouw in-
grijpend verbouwen. Niet alleen een 
betere verbinding tussen de De Pol en de 
Stadkamer en een andere indeling, maar 
ook een gebouw waar de verschillende 
gebruikers ruimtes kunnen delen en beter 
kunnen samenwerken. Mogelijk ontstaat 
er ruimte voor het consultatiebureau van 
de GGD en woningbouwcorporaties om 
ook gebruik te kunnen gaan maken van 
deze accommodatie. Het gebouw is nu 
nog erg hokkerig. Om de ambities van de 
verschillende gebruikers mogelijk te mak-
en is zowel letterlijk als figuurlijk vergaan-
de ’ontschotting’ noodzakelijk. Voor de 
verdere uitwerking van deze ingrijpende 
plannen, die een stevige investering vra-
gen en ook tot hogere exploitatiekosten 
leiden, heeft het college van B&W toe-
stemming nodig van de gemeenteraad. 
Daarom debatteerde de gemeenteraad op 
maandagavond 20 juni over deze plannen 
in aanwezigheid van de verantwoordelijk 
wethouder Monique Schuttenbeld.

Alle politieke partijen in de gemeenteraad 
zijn het er over eens dat Zwolle-Zuid een 

vernieuwde centrale ontmoetingsplek ver-
dient, dat aantrekkelijk is voor zowel jong 
als oud. Alleen de Partij voor de Dieren 
deed niet mee aan het debat. Wel waren er 
enkele kritische kanttekeningen. Met 
name de VVD, Swollwacht en het CDA 
wezen op het belang van een kostendek-
kende exploitatie. Om extra inkomsten te 
genereren wil de VVD zelfs commerciële 
verhuur mogelijk maken, maar de 
wethouder gaf aan dat “het faciliteren van 
maatschappelijke voorzieningen onze 
corebusiness is.” Ook vroegen D66 en het 
CDA zich af wat de gevolgen van deze in-
vestering zijn voor de andere grote en klei-
nere wijkcentra in Zwolle; om een goede 
afweging te kunnen maken wil het CDA 
zelfs “een pas op de plaats maken", maar 

deze vertraging in de besluitvorming kan 
niet rekenen op veel steun. Schuttenbeld: 
“We zijn hier al drie-en-een-half jaar mee 
bezig en we moeten door.” Omdat Jena XL 
het gebouw gaat verlaten ontstaan er vol-
gens wethouder Schuttenbeld “enorm veel 
kansen”. Sommige partijen denken zelfs 
aan woningbouw op de leegkomende 
verdieping. De komende maanden zal er 
een schetsontwerp worden gemaakt voor 
de verbouwing en bij de begrotingsbehan-
deling in het najaar zal de gemeenteraad 
zich hierover buigen. Zo gauw de plannen 
concrete vormen aannemen zullen ook de 
inwoners van Zwolle-Zuid betrokken 
worden bij de plannen.

 TEKST EN FOTO  HENNIE VRIELINK 
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 TEKST   HILDE VAN RAVENHORST
  FOTO    ELENA SHCHYRA

OEKRAÏNERS IN ZWOLLE-ZUID
Oekraïense Elena  
uit Zwolle-Zuid  
helpt   landgenoten
Elena Shchyra komt uit Oekraïne en is 
voor de liefde naar Nederland gekomen. 
In 2010 is ze getrouwd met Arie Veltman 
uit Zwolle-Zuid. Afgelopen jaren heeft  
ze veel heen en weer gereisd tussen  
Oekraïne en Nederland. Voor hun Zwol-
se huis wappert de Oekraïense vlag.  
Vanwege de oorlog kan ze voorlopig nog 
niet terug, hoewel ze niet kan wachten 
om haar familie op te zoeken. Vanuit 
Nederland zet Elena zich al maanden 
dag en nacht in voor haar landgenoten. 
Ze helpt hen met vluchten uit Oekraïne, 
het regelen van tijdelijke logeerplekken 
en woonruimte.

LIEFDE VOOR HONDENSPORT
Elena en Arie hebben elkaar leren kennen 
via hun gezamenlijke hobby, namelijk  
de hondensport en hun liefde voor  
Duitse Herdershonden. Twintig jaar 
geleden ontmoetten ze elkaar tijdens  
het Wereldkampioenschap Africhting van 
de Wereldunie van Duitse Herdershonden 
(WUSV) in Italië. 

EEN ANDERE WERELD
Elena: “In het begin was het voor mij wel 
moeilijk om naar Nederland te komen. Ik 
kende de taal niet en in Oekraïne leefde  
ik in een heel andere wereld. Ik woonde in 
Kiev, een grote stad met ruim 3 miljoen 
inwoners. Ik heb daar mijn familie, vrien-
den, huis, hobby en werk.” Inmiddels heeft 
Elena Nederlands geleerd en bevalt het 
leven in Zwolle-Zuid haar goed: “Ik vind 
het leuk hier, de mensen zijn aardig,  
ik hou van natuur en loop graag met de 
honden langs de IJssel en maak foto’s voor 
Instagram met hashtag Zwolle-Zuid.

OORLOG ZET WERELD
OP Z’N KOP
Sinds de oorlog staat Elena’s wereld op z’n 
kop en belt zij iedere ochtend met haar 
broer en neefjes uit Kiev voor een teken 

van leven. Het is een zware tijd voor Elena 
omdat veel familie en vrienden nog in 
Oekraïne wonen. “In het begin was ik  
in shock. De eerste drie dagen van de oor-
log ben ik mijn huis niet uit geweest.  
Ik kon niet slapen, sms’te met familie uit 
Oekraïne en volgde het nieuws 24/7.” 

VLUCHTROUTES EN HULP  
UIT DE HONDENWERELD
Nadat Elena van de eerste schrik was  
bekomen, overtuigde ze iedereen uit haar 
Oekraïense omgeving om naar Nederland 
te komen. Zo ook haar vriendin Lyuda  
Liubarska. Lyuda: “Elena belde me huilend 
op en drong aan om naar Nederland  
te komen. Na een nacht in de kelder te 
hebben doorgebracht, besloten mijn man 
en ik dat ik de volgende dag zou vluchten 
met onze twee kinderen en honden. We 
dachten dat de oorlog maar kort zou  
duren en we zo weer terug zouden kunnen 
gaan.” Begin maart kwamen Lyuda en 
haar kinderen aan in Zwolle-Zuid en 
verbleven ze een maand bij Elena en haar 
man. 

Al snel na aankomst in Nederland begon 
Lyuda samen met Elena andere Oekraïners 
te helpen om te vluchten voor de oorlog. 
“Vanwege de bombardementen was het  
in maart heel moeilijk om te vluchten  
uit Oekraïne”, vertelt Elena. “Daarom stip-
pelden Lyuda en ik routes uit en via  
(Europese) kennissen uit de honden- 
wereld regelden we logeerplekken in 
onder andere Polen, Slowakije en Duits- 
land voor vluchtelingen op doorreis.”

VERBINDER
Zodra mensen in Nederland komen, moet 
er ook weer gezocht worden naar huis- 
vesting. Elena helpt dan tevens als tolk. Ze 
is goed in organiseren en mensen met  
elkaar verbinden. Hoe mensen met haar in 
contact komen? “Dat werkt als een radio”, 

legt Elena uit. “Ik heb een groot netwerk 
en via via vragen mensen dan om mijn 
hulp. Ik werk niet samen met een organi-
satie, maar af en toe bel ik wel met de  
gemeente of Vluchtelingenwerk. Ik tolk 
vrijwillig en help families bijvoorbeeld 
met het vinden van een huis, meubels en 
het registreren bij de gemeente. De verha-
len die ik hoor zijn hartverscheurend.  
Ik wil de mensen graag de ondersteuning 

geven die ze zo nodig hebben, want ze 
voelen zich alleen. Regelmatig schieten de 
tranen in mijn ogen, maar je moet sterk 
zijn en kalm blijven.”

In de volgende Wijkkrant van oktober: een 
interview met Elena’s gevluchte vriendin. 

Bijzondere expositie in Wijkcentrum de Pol
Tot 14 september exposeert mevrouw 
Hannie Nijkamp (84) met haar schilde-
rijen in wijkcentrum de Pol. De expo- 
sitie omvat achttien vrolijke en kleur-
rijke werken, voornamelijk stillevens. 
‘Het knielende jongetje’ is daarop een 
uitzondering. Dit is ook het lievelings-
schilderij van de kunstenares.

De schilderijen hangen met name in de 
gangen en koffieruimte. Het is de eerste 
keer dat Hannie haar werken publiekelijk 
worden tentoongesteld. Hannie, die kampt 
met beginnende dementie, heeft naast 
haar baan als lerares aan de basisschool, 
gedurende haar hele leven honderden 
werken geschilderd. Margreet Oldhof 
(67), die ooit bij Hanny in de eerste klas 
van de lagere school zat, begeleidt haar 
vroegere juf enigszins. Zij heeft ook deze 
tentoonstelling georganiseerd. Zo is er een 
blijvende herinnering aan de werken van 
Hannie. Iedereen is van harte welkom om 
de schilderijen te bezichtigen.

 TEKST   ILONA BREDEWOLD 
  FOTO    LINKS AREND POST | 

RECHTS WILMA HORSTMAN
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De warmte van morgen.

De warmte van morgen.

De warmte van morgen.

 
 

 

• Geschikt voor renovatie en nieuwbouw

• Uitstekend duurzaam alternatief voor gas

• Ideaal i.c.m. zonnepanelen

• Elke ruimte afzonderlijk te bedienen

• Toepasbaar onder elke vloer

• Compleet inclusief advies en installatie

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

ZWOLLE

De 1 mm dunne elektrische 
infrarood vloerverwarming die 

een heel huis duurzaam verwarmt!

ZZUit weer van start!
ZZUit heeft voor 2022/23 weer een mooi, gevarieerd 
programma voor u klaar staan. Met voor elk wat wils: 
veel muziek, zowel populair als klassiek. Maar ook een 
familievoorstelling en een lezing door een Zwolse 
schrijver. En natuurlijk ook weer cabaret en comedy. 

16 september: Piepschuim, muzikaal cabaret (try-out)
De spits wordt afgebeten door het duo Piepschuim. Zij 
hebben al eerder opgetreden bij ZZUit, tot wederzijdse 
tevredenheid. Nu presenteren de twee mannen hun 
nieuwe programma ‘buiten de lijntjes’. Daarin wordt een 
zwaar thema (het klimaat) verpakt in licht materiaal: 
piepschuim. Omlijst met virtuoze muziek. 

30 september: muzikaal jeugdtheater van Dik en Pier
Héél toevallig is daarna nog een muzikaal duo aan de 
beurt: Dik en Pier vertellen hun avontuurlijke belevenis-
sen aan een publiek van kinderen (7+) en hun familie. 
Ook met zang en diverse instrumenten. Ook uitbundig 
én serieus. Het verschil is: bij hen heeft het jeugdige 
publiek ook een inbreng. 

Praktische informatie
Locatie: SIO gebouw, Thorbeckelaan 2, Zwolle
Piepschuim: vrijdag 16 september 20.15 uur,  
toegang €15,-
Dik en Pier: vrijdag 30 september 19.00 uur,  
toegang €7,50
Toegangsprijzen zijn inclusief koffie, thee en limonade bij 
aanvang. 
Kaartverkoop alleen digitaal.

Voor meer informatie en kaartverkoop 
www.zzuit.nl

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

voor ‘n deksels goede kwaliteit
Assendorperstraat 55, 8012 DG Zwolle. Tel. 038-4220780

Gecertificeerd Gilde schoenmaker
(voorheen S.K.N.S)

Voor degelijke schoenreparatie, 
ook reparatie aan 

orthopedisch schoeisel en
correcties aan confectie schoeisel

 

Zwolle
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Help je mee aan een schoon Zwolle Zuid? 
WAT DOE JIJ MET BURENDAG?

Op Burendag zaterdag 24 september 
2022 organiseren veel inwoners een acti-
viteit samen met de buren. Dat kan een 
buurtbarbecue of een koffiemoment zijn, 
maar steeds vaker steken bewoners de 
handen uit de mouwen. Zij maken een 
plan om hun buurt op Burendag aantrek-
kelijker te maken. Heb je geen idee wat je 
kunt organiseren? Kijk op www.zwolle.
nl/MijnWijk voor initiatieven van andere 
bewoners. Plaats dan jullie idee op Mijn-
Wijk om medestanders te zoeken. En  
zo krijg je automatisch contact met een 
van de wijkregisseurs Zuid: Monique 
Wiegers of John de Vries.
www.zwolle.nl/mijnwijk

KLEINE EN GROTE 
PLANNEN VOOR 
BURENDAG
Op de website van de 
gemeente staat een 
aantal kleine en grote 
ideeën voor een buurtinitiatief, ook die 
makkelijk te realiseren zijn. Zoals een  

opruimactie, een Kinderstraat, het aan-
leggen van een minituintje langs de gevel 
of om een boom. En lukt het niet op 24 
september, het kan elke dag Burendag 
zijn. www.zwolle.nl/buurtinitiatief

BOOMTUINTJE
Wil je meer kleur en groen in de straat? 
Maak een boomtuintje. Die leg je aan in 
de boomspiegel, dus om de stam. Denk 
aan vaste planten, maar ook bloembollen 
zijn geschikt. Planten in het najaar geeft 
dan al een kleurig resultaat in het voor-
jaar. Een boomtuintje maken kan niet in 
alle straten. Kijk daarom eerst op www.
zwolle.nl/boomtuintje voor de spelregels 
en neem dan contact met de wijkregis-
seur. Voor ideeën of hulp bij het verwij-
deren van tegels, maar ook voor een 
bordje. Zo zien de mensen van ROVA dat 
het onderhoud door jullie wordt gedaan. 
Heb je al een boomtuintje ingericht maar 
nog geen bordje? Mail dan naar wijkser-
vicepuntzuid@zwolle.nl. Zo voorkom je 
dat jullie tuintje per ongeluk wordt ver-
wijderd.

GEVELTUINTJE
Kan in jullie straat geen boomtuintje in-
gericht worden? Denk dan eens aan een 
geveltuintje. Dat is een minituintje langs 
de woning of schutting. Ook daarvoor 
zijn spelregels. Zo kunnen er kabels en 
leidingen in de bodem liggen. En er moet 
voldoende ruimte op de stoep overblij-

ven voor rolstoelen en kinderwagens.
www.zwolle.nl/geveltuintje  

EEN GOED IDEE IS GELD WAARD
Voor goede ideeën van wijkbewoners 
heeft de gemeente verschillende potjes 
geld beschikbaar. Premie op Actie is be-
doeld voor eenmalige activiteiten zoals 
vaak op Burendag worden georganiseerd. 
Het bedrag dat je kunt aanvragen is maxi-
maal 1000 euro. De hoogte hangt af van 
de (omvang van) de activiteit. De voor-
waarden staan op www.zwolle.nl/pre-
mieopactie

GEMEENTE ZWOLLE WEER ACTIEF 
OP NK TEGELWIPPEN 2022
Ook dit jaar doet de gemeente Zwolle 
weer mee aan het NK Tegelwippen. Tot 
en met 31 oktober 2022 wil de gemeen-
te inwoners helpen om zo veel moge-
lijk tegels te verwijderen en zo meer 
ruimte te maken voor vergroening. Dit 
jaar staat het thema circulariteit hierin  
centraal. 

Het idee van de actie is tegels inruilen 
voor groen, een geveltuin of een perkje. 
Dit kan thuis, maar bijvoorbeeld ook op 
het werk. Dit zorgt voor minder overlast 
van regenwater bij hevige regenval en 
voor meer verkoeling bij hoge tempera-
turen. Als je tegels wipt, meldt je dit bij de 
landelijke actie via www.nktegelwippen.
nl. Hier kan de opbrengst worden aange-
meld. Belangrijk hierbij is dat u het aantal 
tegels dat u wipt telt en dat er vooraf een 
foto wordt gemaakt van de situatie.

HERGEBRUIK JE OUDE TEGELS
Het is natuurlijk zonde om goede tegels 
die je wipt weg te doen. Met de tegels 
kunnen nieuwe creaties worden gemaakt. 
Heeft u een leuk idee voor de openbare 
ruimte in uw buurt? Stuur het idee dan 
naar nktegelwippen@zwolle.nl. Dan kan 
dit gezamenlijk opgepakt worden.  
Ga voor meer informatie en tips naar 
www.zwolle.nl/tegelwippen. 

INLEVEREN GEWIPTE TEGELS
Ook dit jaar rijdt de tegeltaxi weer.  
De tegeltaxi is een initiatief waarbij over-
tollige 30x30 betontegels gratis opge-
haald worden. Zo kunnen tegels die in 
goede staat verkeren opnieuw gebruikt 
worden. De tegels moeten online worden 
aangemeld. Dit kan met een digitaal  
formulier dat u kunt opvragen op 
nktegelwippen@zwolle.nl.

DE WERELD VAN DE WOENSDAGMARKT

Elke maandag- en donderdagochtend 
staat marktkoopman Wim Bissschop 
(52) uit Hattemerbroek om drie uur op 
en is al om vijf uur op de veiling van  
Royal FloraHolland in Naaldwijk. Hij 
loopt dan eerst een rondje in de grote hal 
om het bloemenaanbod van die dag te 
bekijken. Er staan soms wel vijfduizend 
karren met bloemen. De tijd van de  
grote veilingklok met de wijzer en een 
tribune vol handelaren met de hand aan 
de knop is voorbij. Nu zitten de kopers 
in een klein kantoortje met enkele beeld-
schermen voor zich met daarop de digi-
tale veilingklokken. Voor elke partij 
bloemen begint de klok opnieuw te 
draaien en gaat het spannende afmijnen 
van start. Degene die het eerst op het 
toetsenbord drukt is koper. 

Wim Bisschop koopt zelf in op de veiling. 
“Je moet er feeling voor hebben en ik heb 
het van mijn vader geleerd die ook al in de 
bloemenhandel zat.” Zijn opa verkocht 
lang geleden bloemen in zijn winkeltje aan 
de Diezerkade. Bloemenhandel is een we-
reldmarkt en de inkoopprijzen verschillen 
van dag tot dag: “Daar moet je als bloe-
menhandelaar tegen kunnen en niet ze-
nuwachtig van worden.” Op de veiling in 
Naaldwijk zitten niet alleen Nederlandse 
handelaren, maar ook buitenlanders die 
via een internetverbinding vanuit bijvoor-
beeld Denemarken of Parijs meebieden. 
Als het bijvoorbeeld in Engeland Moeder-
dag is gaan de dagprijzen van de bloemen 
in Naaldwijk omhoog. De veiling in 
Naaldwijk heeft soms wel meer dan twee-
duizend kopers per dag. 

De bloemen op de veiling komen lang niet 
allemaal uit Nederland, maar uit alle delen 
van de wereld. Bloemen uit Kenia of Peru 
worden ingevlogen en uit Turkije, Spanje 
en Frankrijk komen dagelijks vrachtwa-
gens vol bloemen naar Naaldwijk. Bloe-
menkwekers zitten wereldwijd; ook in 
Afrika en Latijns Amerika. Voordat de 
consument in Zwolle-Zuid snijbloemen 
op de vaas kan zetten, hebben ze soms al 
duizenden kilometers door de lucht en 
over land afgelegd en zijn door verschil-
lende handen gegaan. Wim Bisschop gaat 
altijd met een eigen bus naar de veiling en 

na afloop laadt hij de gekochte partijen in, 
rijdt ermee naar Hattemerbroek, zet ze in 
zijn koelcel om ze vervolgens te verwerken 
tot boeketten en bosjes bloemen. Binnen 
twee à drie dagen heeft hij zijn handel ver-
kocht op de Zwolse weekmarkten in 
Aa-landen, Zwolle-Zuid, Zwolle Centrum 
en Wezep. “Daarna begint alles weer van 
voren af aan. Je bent nooit klaar.” 

BLOEMENFAMILIE
“Het weer is onze grootste concurrent,” 
volgens Wim Bisschop. “Als het regent 
verkopen we minder. Bij tien graden vorst 

bevriest de handel en als het boven de  
dertig graden is komen de meeste mensen 
niet naar de markt. Daar staan ook hele 
goede weken tegenover en het gaat erom 
wat je aan het einde van de rit overhoudt.” 
Al vanaf zijn 18e zit hij in de bloemen en 
vindt zijn “levende handel” nog steeds 
leuk, ondanks werkweken van 60 tot 70 
uur. De familie Bisschop is een echte bloe-
menfamilie. Simone, de vrouw van Wim, 
staat ook met een eigen bloemenkraam op 
de markt evenals zoon Daniel.
 
 TEKST EN FOTO  HENNIE VRIELINK 

De bloeiende markthandel van Wim Bisschop
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GEZICHT ACHTER DE ADVERTEERDER
Kwalitaria Délifrance, geen normale snackbar
Koffietijd. De eerste bezoekers strijken 
neer op het terras en genieten even later 
van hun kopje koffie of thee. Bezoekers 
van het winkelcentrum lopen en fietsen 
voorbij. De zon schijnt volop maar de 
grote parasol verhoogt alleen maar de 
sfeer. De schaduw van de gevel zorgt wel 
voor de verkoeling. 

Op meer dan 140 locaties in Nederland 
kunnen gasten van Kwalitaria Délifrance 
terecht voor hun favoriete broodjes of 
snacks. De keten is onderdeel van de Food 
Franchise Company (FFC) met als motto: 
echt lekker eten met aandacht voor kwali-
teit en duurzaamheid. 

Hoewel een blik naar binnen anders doet 
vermoeden heeft franchisenemer Carson 
Ip 23 man personeel in dienst. ‘Ze werken 
in roosterdienst en we hebben veel part- 
timers. Ikzelf kom uit een horecagezin. 
Mijn ouders hebben een Chinees Restau-
rant en mijn eerste stappen in de horeca 
heb ik in de afwaskeuken gezet. Op het 
Deltion College heb ik de opleiding  
Manager/Ondernemer Horeca en Inter-
national Hospitality gedaan. Vanaf het 
tweede studiejaar ben ik de Hilton Class 
gaan volgen. Dat houdt in dat je dan tot en 
met het vierde studiejaar alle stages loopt 
bij Hilton, in binnen- en buitenland. Na 
mijn opleiding heb ik op verschillende 
plekken in de horeca gewerkt, onder meer 
bij het voor veel Zwollenaren bekende  
restaurant Kota Radja in Hattem.’ Zo’n 
drie jaar geleden kreeg hij de kans de Kwa-
litariavestiging in Zwolle Zuid over te  
nemen van de toenmalige franchisenemer 
Michelle Li. ‘Zij bleef nog twee weken om 
me in te werken en de zaak over te dragen. 
Maar we werden al snel verliefd en afgelo-
pen februari zijn we getrouwd. Door per-
soneelsgebrek is zij momenteel weer  
veel hier in de zaak te vinden.’ 

De dagindeling is vrij nauwkeurig te voor-
spellen. ’Tussen 10 en 12 is het relatief  
rustig. Rond lunchtijd wordt het drukker. 
Dan gaan er veel broodjes en snacks door. 
Rond drie uur, als de kinderen uit school 
komen zijn het vooral ijsjes of milkshakes 
en dan rond etenstijd trekt het weer aan. 

Net voor de corona-epidemie uitbrak  
hadden we toevallig net alles klaar voor 
thuisbezorging. We bedienen alle klanten 
uit postcodegebied 8014-8015 en 8016. 
Windesheim heeft ook 8015, maar dat 
breng ik dan zelf met de auto want ik wil 
tevreden klanten en wanneer je daar naar-
toe moet fietsen ben je misschien te lang 
onderweg en kan dat ten koste van de 
kwaliteit gaan.’

‘Duurzaamheid is voor ons belangrijk. De 
kipburgers zijn plofkipvrij. Het vlees voor 
de MRIJ-rundvleesburger is afkomstig 
van het oer-Hollandse MRIJ-rund afkom-
stig uit de streken rond Maas, Rijn en IJssel.
We gebruiken producten van de Verspil-

lingsfabriek. Daar worden producten die 
niet de goede vorm hebben, maar kwalita-
tief prima zijn, verwerkt. Van raar uitzien-
de tomaten kun je bij voorbeeld gewoon 
een goede tomatenrelish maken want het 
maakt niet uit hoe ze eruit zien. Waar mo-
gelijk gebruiken we brood van Hollands 
graan, minder zout, minder suiker, min-
der vetten en méér groenten in onze ge-
rechten. Eieren komen van Kipsterkippen. 
Die krijgen veel daglicht en frisse buiten-
lucht. De eieren krijgen dan ook drie  
sterren van het Beter Leven keurmerk van 
de dierenbescherming.’ Geen of minder 
vlees? ‘We serveren de vegetarische The 
Blue Butcher burger met Beemster kaas  
of de Italian Torneato, onze vega tomaten-

burger. In het restaurantgedeelte worden  
desgewenst de gerechten aan tafel geser-
veerd. ‘Mooi opgemaakt, compleet met 
bestek en servet,’ benadrukt Carson Ip. 

Schaarste, ontstaan door de oorlog in  
Oekraïne heeft ook invloed op de prijzen. 
‘We hebben dit jaar al vier keer onze prij-
zen moeten bijstellen. Frituurolie en  
ook andere grondstoffen komen daar  
vandaan. Het is niet leuk voor onze klan-
ten maar ook niet voor ons. We doen ook 
niets liever dan kwalitatief goede produc-
ten en diensten leveren voor een aantrek-
kelijke prijs.’ 

 TEKST EN FOTO  ARIE DONDERS 

Eindelijk weer feest in de Schellerdriehoek 
Na twee coronajaren waarin het Schel-
lerdriehoekfeest niet door kon gaan, 
mocht zaterdag 2 juli eindelijk het fes-
tijn worden gehouden. Via social media, 
flyers, mond-op-mond reclame werd het 
feest al groots aangekondigd. Het stra-
lende zomerweer maakte de middag he-
lemaal compleet.

Park Schellerdriehoek heeft zijn naam 
gekregen doordat er een weiland tussen de 
aangrenzende straten lag ontstond. De 
Grenslaan, de Zwarteweg en de Oude De-
venterstraatweg vormen de omliggende 
driehoek. Eind jaren 80 wilde de gemeente 
het gebied gaan gebruiken om woningen 
te bouwen. De buurtbewoners wilden dit 
beslist niet en tekenden protest aan. Zo 
ontstond in 1989 belangenvereniging 
Schellerdriehoek. Eind 1994 kwam de in-
vulling van de Schellerdriehoek in de ge-
meenteraad en daar werd besloten het te 
gaan bebouwen. 

In januari 1997 vroegen de wijkbewoners 
aan de politiek om de bebouwing van de 
Schellerdriehoek te heroverwegen. De fi-
nanciële consequenties waren groot. In 
december van dat jaar besloot de gemeen-
teraad met 18 vóór en 15 tegenstemmen 
om géén woningen in de Schellerdriehoek 
te bouwen. De buurtweide werd echter af-
gestemd, de bestemming bleef agrarisch.
Pas later in 2008 werd het grondgebied ge-
karakteriseerd met de omschrijving als:  
“De Schellerdriehoek blijft een groenge-
bied. Het krijgt echter een openbaar 
karakter en kan een andere invulling dan 
de huidige krijgen, bijvoorbeeld buurt-
weide of kinderspeelgelegenheid. Er komt 
tevens een openbaar toegankelijk wandel- 
en fietspad door het gebied.”

Nu er eindelijk weer een feest kan worden 
georganiseerd zijn er vanmiddag een heel 
aantal mensen in witte Schellerdriehoek 
T-shirts te vinden. Zij zijn de vrijwilligers 

van belangenvereniging Schellerdriehoek, 
die alle activiteiten in goede banen leiden. 
Voorzitter Marnix van Daal en secretaris 
Ine Reinders is secretaris van Belangenv-
ereniging Schellerdriehoek houden alles 
goed in de gaten. Tijdens de kennismak-
ing genieten ze van een heerlijk gebakje 
uit de foodkraampjes, wordt er meegedaan 
met cijferbordjes bij het Rad van Fortuin 
en horen we muziek van de band ‘Jannie’. 
De sponsoren hebben tevens een duit in 
het zakje gedaan waardoor er mooie pri-
jzen zijn te winnen.

Enkele ondernemers hebben een kraampje 
waarbij zij hun waren kunnen verkopen, 
maar de meeste drukte is toch bij de 
kleedjesmarkt. Kinderen, met een porte-
monneetje om hun nek, die voor een paar 
cent een autootje, pop of leesboek op de 
kop tikken. 

Het feest gaat nog even door, maar waar 

de een met lege handen staat, wint de an-
der vijf prijzen. Om winnen draait het 
vanmiddag niet. Juist de ontmoeting, aan-
dacht voor het park en geld ophalen om 
dit mooie initiatief voort te kunnen zetten. 
Een educatief park voor de wijkbewoners. 
Een afspiegeling van de diversiteit van het 
IJssellandschap. Én een park waar Samen 
Spelen voor àlle kinderen belangrijk en 
mogelijk is.

Het park is goed onderhouden mede door 
de vrijwilligers en blijft in ontwikkeling, 
zoals het insectenhotel dat er dit voorjaar 
bij is gekomen Verder is er een ontdek-
kingstocht te doen en kun je vrij spelen 
over het nieuwe touwenparcours over de 
waterplas. Voor wie het park in Zwolle 
Zuid nog niet kent, kom een keer langs, 
het is zeker een aanrader, of kijk op de site 
www.schellerdriehoek.nl of Facebook.

 TEKST   LÉAN JONKMAN

KWALITARIA DÉLIFRANCE | VAN DER CAPELLENSTRAAT 145 B, 8014 VW ZWOLLE ZUID T 038 7370142
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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

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. 

Zeldzaam rivierplantje  
is terug: tripmadam 
Het ziet eruit als een vetplantje in de tuin. Toch is het een typische stroomdalplant 
die thuishoort langs de IJssel. Het gaat om de tripmadam, een superzeldzaam 
bloempje.

Op een zandige helling in de uiterwaarden van Schelle en Oldeneel is de tripmadam 
weer terug. Dat is niet vanzelf gebeurd, want dit wilde bloempje verspreidt zichzelf 
niet makkelijk. Theo de Kogel is expert op het gebied van stroomdalplanten. Hij heeft 
een missie om de tripmadam weer terug te brengen op een paar plekken langs de 
IJssel en de Vecht. En dat is gelukt. In Zalk komt het stroomdalplantje weer voor, in 
Stegeren en dus ook in de Schellerwaarden in Zwolle. 

Tripmadam is het bewijs dat het rivierwater van de IJssel deels uit de Alpen komt. 
Want tripmadam is een echt alpine bloempje uit de bergen. Via het rivierwater  
vestigde het plantje zich op rivierduinen, want die lijken qua grondsamenstelling een 
beetje op de schrale bodem van de Alpen.

Door intensivering van de landbouw zijn veel stroomdalplanten verdwenen uit  
de uiterwaarden. Ze hebben namelijk een broertje dood aan teveel mest. Nu veel 
uiterwaarden zijn teruggeven aan de natuur, biedt dat nieuwe kansen voor stroom-
dalplanten als de tripmadam.

Het is een bescheiden plantje dat geel bloeit. De herkomst van de naam tripmadam 
doet denken aan dames van lichte zeden. Maar dat is niet het geval. Tripmadam is te 
herleiden tot tripe de madame, waarin het woord tripe verwijst naar een fluweel- 
achtige kledingstof. Vermoedelijk doet de berijpte blauwgroene kleur van dit plantje 
daaraan denken.
 

 TEKST EN FOTO  WIM EIKELBOOM

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
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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

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).

Heb je ook wel eens moeite met het versturen van een berichtje in WhatsApp? Wil je weten wat je nog 
meer kan doen met je IPad of tablet naast alleen foto’s maken? Hoe zit dat nou precies met Facebook 
of Instagram? Kom dan eens langs bij het WEBCAFÉ bij SVI in Zwolle Zuid.

Praktische informatie
Wanneer:  vanaf 8 september elke donderdag tussen 10.00 uur en 11.00 uur
Waar: SVI IJsselcentraleweg 9, 8014 BK Zwolle
Wat:   Een WEBCAFÉ waar je digitale vragen kan stellen en leert omgaan met je apparaat.

Bij het WEBCAFÉ zitten ervaren en enthousiaste vrijwilligers klaar die je graag 
verder willen helpen. Geen digi-vraag is te gek of te raar. 

Niets is wat het lijkt
De oorlog van Rusland met Oekraïne 
brengt de Koude Oorlog van 1945-1991 
in herinnering. Toen vond er geen 
gewelddadige confrontatie plaats, maar 
de dreiging van een invasie door de 
Russen was er wel. 

Om een doorsteek van de Russen tot de 
Noordzee te verhinderen, was in 1951 
door de Regering een plan bedacht. In het 
diepste geheim werden langs de IJssel wa-
terbouwkundige werken geconstrueerd, 
die een strook van 4 tot 10 kilometer  
onder water konden zetten. Het waterpeil 
moest niet te hoog en niet te laag zijn, om 
een doorsteek met vaartuigen en voertui-
gen te voorkomen. Het plan hoefde niet 
uitgevoerd te worden, maar de water-
bouwkundige werken van de IJssellinie 
waren een buitengewoon knap staaltje van 
Nederlandse ingenieurskunst. 

Aan de IJssellinie werd geen ruchtbaar-
heid gegeven en de bevolking bleek er  
gelukkig weinig belangstelling voor te 
hebben, anders zou er paniek zijn uitge-
broken. Ruim 400.000 bewoners uit de 
streek van IJsselmuiden langs Wijhe  
en Olst tot het gebied ten oosten van  
Nijmegen moesten dan geëvacueerd wor-
den. De overheid hield rekening met 
10.000 dodelijke slachtoffers, waaronder 
heel veel militairen. 

Ondanks de diepste geheimhouding bleek 
achteraf dat de Russen toch wel op de 
hoogte waren van de plannen! Dat bleek 
uit een gedetailleerde kaart in bezit van de 
Russische geheime dienst, waar alle ver- 
dedigingswerken langs de IJssel inge- 
tekend waren. 

A.L. Snijders en Erik Harteveld hebben dit 
gegeven aangegrepen om er in 2013 een 
lezenswaardige roman in brieven over te 
schrijven, met als titel Koude Oorlog aan 

de IJssel. In de Verantwoording zegt de 
uitgever dat hij wil benadrukken dat het 
boek een werk van fictie is. Dat is maar 
goed ook, want het boek oogt en leest als 
werkelijk gebeurd. Uit de briefwisseling 
tussen een ingenieur van deze waterwer-
ken en een ver vrouwelijk familielid van 
hem in Rusland, wordt duidelijk hoe slinks 
geheime diensten aan informatie komen 
en valse informatie verspreiden. 

In het tweede deel van het boek schrijft 
A.L. Snijders brieven aan Erik Harteveld. 
Na het bezoek dat Snijders aan de kazemat 
in Olst bracht, schrijft hij: "Toen ik weer 
boven in de zon stond, dankte ik god voor 
mijn lot en ik dankte hem ook voor de 
dienstplichtige soldaten die in mijn plaats 
het land hadden willen verdedigen tegen 
de Russen."... "Ik stond daar in de zon in 
dat prachtige rivierlandschap, ik dacht aan 
de oorlog die niet was doorgegaan. Ik  
realiseerde me dat ik een voorstander ben 
van oorlogen die niet doorgaan."

N.a.v. Koude oorlog aan de IJssel, A.L. 
Snijders en Erik Harteveld, AFdH Uitge-
vers, Enschede. Het boek is uitverkocht, 
maar verkrijgbaar in de bibliotheek.

 TEKST   INA HUISMAN
  FOTO    AFDH UITGEVERS, ENSCHEDE

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.

Er staat altijd koffie en thee 
voor je klaar. Wees welkom!

Start WEBCAFÉ in Zwolle-Zuid
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Of je nu in de Champions League speelt 
of zoals SVI in de jaren zestig, de Vierde 
klasse... wedstrijdspanning is er altijd. 
En elke speler gaat daar op zijn eigen 
manier mee om. Zo ook Johan Doosje, 
de topscorer van SVI in het seizoen 
1968/1969.

De wedstrijd is nog in volle gang, en  
het werd nog behoorlijk spannend. Maar 
voor Johan Doosje werd die spanning  
dus teveel. Zoals gebruikelijk moet hij  
dan als een speer naar het toilet en aldus 
geschiedde. Johan vloog, zonder ook maar 

iemand in te lichten, het veld uit. In  
de kleedkamer nam hij plaats op de bril, 
deed zijn boodschap en keerde een kilo'tje 
(of twee) lichter terug. Maar toen hij zich 
weer langs de lijn meldde en het veld in 
wilde, liet de scheidsrechter hem koeltjes 
staan. 'Er is niemand uitgegaan want  
niemand heeft zich bij mij gemeld!'

Het kostte de overige spelers van SVI nog 
heel wat overredingskracht en telwerk, 
voordat de scheidsrechter besloot om  
Johan Doosje weer het veld in te laten.

Die keer dat Johan de spanning niet meer aankon
METERS BUUTENSPEL

Het SVI-team dat in 1969/1970 kampioen werd van de Vierde klasse. 
Gehurkt, derde van rechts: Johan Doosje.

WIJKAGENTEN IN ZUID AAN HET WOORD
Als u wordt 
gestalkt!
Veel mensen krijgen te maken met 
stalking. Misschien overkomt het u ook. 
Dan heeft u te maken met iemand die u 
regelmatig lastigvalt. Het kan gaan om 
uw ex-partner, maar ook om een collega, 
een vriend, een familielid of iemand die u 
vaag kent. De stalker belt u steeds, bes-
tookt u met vervelende e-mails, sms’t of 
appt u. Nog erger wordt het wanneer hij 
u bedreigt en zegt dat hij u nooit met rust 
zal laten of u opzoekt en achtervolgt of 
zelfs strafbare feiten pleegt.

Stalking (in de wet ‘belaging’ genoemd) is 
een misdrijf. Volgens de wet is belaging: 
‘het stelselmatig, opzettelijk en ongewenst 
inbreuk maken op de privacy van een an-
der, met het doel de ander te dwingen iets 
te doen, iets niet te doen of iets te dulden 
of met het doel vrees aan te jagen’. Stalking 
is een klachtdelict. Dat betekent dat u bij 
het doen van aangifte nadrukkelijk vraagt 
om vervolging van de dader. De politie 
doet daarna onderzoek, maar het is de of-
ficier van justitie die uiteindelijk beslist of 
uw belager wordt vervolgd.

Stalking is geen eenmalig incident, maar 
een patroon van incidenten. De frequen-
tie, aard en ernst van de incidenten bep-

alen of er sprake is van een misdrijf.  
U kunt aangifte doen van stalking als: 
•  het gedrag van de stalker structureel is;
• hij opzettelijk stalkt; 
•  hij dit doet om u te dwingen om te rea-

geren of het contact te herstellen of om 
u bang te maken en dwars te zitten. 
Stalking is niet strafbaar als beide 
partijen elkaar lastigvallen. De stalker 
is de enige die te ver gaat.

Als het kan, moet u op enig moment aan 
de stalker duidelijk maken dat u zijn ge-
drag niet op prijs stelt en dat hij hiermee 
moet stoppen. Bij voorkeur doet u dat 
per aangetekende brief. De politie kan u 
hierbij helpen. Daarnaast kan de politie 
een officieel stopgesprek met de stalker 
voeren. Als de stalker daarna nog door 
gaat, kunt u besluiten aangifte te doen. 
De behoefte aan contact is voor de stalk-
er een soort verslaving geworden. Elk 
nieuw contact en elke reactie (ook als die 
negatief is!) voedt de verslaving. Daarom 
is geen contact de beste remedie! Het ge-
drag en de persoonlijkheid van de stalker 
zeggen iets over het risico dat u loopt. Dit 
risico bepaalt ook de stappen die u samen 
met de politie kunt zetten om het stalken 
te (doen) stoppen. 

CONTACT WIJKAGENT
Als u zich zorgen maakt over het risico 
dat u mogelijk loopt, bespreek dan uw 

zorgen met anderen en neem zo snel mo-
gelijk contact op met de wijkagent of ie-
mand anders van de politie. Bij een di-
recte bedreiging of gevaar waarschuw 
dan direct de politie: bel 112. 

Veel mensen die worden gestalkt, voelen 
zich bang en machteloos. Toch kunt u 
zelf ook veel doen, zoals:
•  Reageer niet op contactpogingen door 

de stalker;
•  Verzamel bewijsmateriaal en bewaar 

dit zorgvuldig;
•  Informeer mensen die u kunt vertrou-

wen over wat er gaande is;
•  Ga na welke informatie de stalker over 

u ter beschikking heeft;
•  Hoe is de beveiliging van uw comput-

er, woon- en werkomgeving?
•  Beperk de overlast die het contact 

door de stalker geeft. Is er sprake van 
overlast via de telefoon of e-mail? 
Neem een tweede telefoonnummer en 
e-mailadres dat u alleen deelt met 
mensen die u vertrouwt.

ALARMSYSTEEM: AWARE
Als er sprake is van voortdurende en ern-
stige overlast, dan is het mogelijk om een 
alarmsysteem met u mee te dragen. Dat is 
het zogenoemde AWARE-alarm. U kunt 
met dit beveiligingssysteem direct de pol-
itie waarschuwen als er gevaar dreigt. 
Vraag hiernaar bij de politie of bij Veilig 

Thuis in uw gemeente (telefoonnummer: 
0800-2000). In alles wat de politie doet, 
staat uw veiligheid voorop. De politie kijkt 
naar factoren die het risico bepalen en 
kan u adviseren. Wij adviseren u bijvoor-
beeld om een logboek bij te houden, toe-
stemming voor een stopgesprek met de 
stalker, eventueel doorverwijzen naar 
hulpverlening of om aangifte te doen. 
Voor de aangifte is een uitgebreid logboek 
van belang met data, tijden, locatie, duur 
en manier van handelen. Probeer zo veel 
mogelijk bewijs te verzamelen, zoals alles 
bewaren, gesprekken opnemen, foto’s 
maken en getuigen noteren als die betrok-
ken waren. 

ALTERNATIEVEN VOOR EEN 
STRAFZAAK
Stalking kan een grote impact op uw lev-
en hebben. Er zijn instellingen voor 
hulpverlening aan slachtoffers en getu-
igen van huiselijk geweld en stalking. 
Loopt u direct gevaar vanwege huiselijk 
geweld, dan kan de pleger een huisver-
bod (tevens/contactverbod) opgelegd 
krijgen nadat de politie een melding van 
u heeft gekregen en de situatie heeft 
beoordeeld. Verder zijn er nog civiel-
rechtelijke mogelijkheden. Informatie 
over het vinden van een advocaat, over 
de eventuele vergoeding of uitleg over de 
civielrechtelijke mogelijkheden, vindt u 
op www.hetjuridischloket.nl.

11 Johan Doosje
07 Hugo Filet
04 Tinus van de Vegte
03 Bert van de Bos
02 Marjaan Beumer
02 Zander Koeslag
02 Roelf Paasman
01 Adrie van de Berg
01 Jos Landman
01 K. de Velde-Harsenhorst
03 ?

Topscorers seizoen 1968/1969

Olympia’28  22 15 4 3 34 56-25
‘t Harde  22 13 7 2 33 50-22
VIOS V  22 11 7 4 29 41-19
CSV’28  22 12 4 6 28 39-27
DESZ  22 10 5 7 25 39-30
DVOV  22 9 4 9 22 39-41
Hatto Heim  22 6 8 8 20 31-38
SVI  22 8 3 11 19 37-38
De CJV’ers  22 7 5 10 19 29-32
Oene  22 6 7 9 19 26-24
HTC  22 4 5 13 13 29-51
Wilhelmina SSS  22 1 1 20 5 18-79

Vierde klasse B zaterdag   1968/1969

In de rubriek 'Meters Buuten-
spel' behandelt Gerjos Wee-
link feitjes uit de voetbalge-
schiedenis van Zwolle-Zuid. 
Van voor de oorlog, tot het 
huidige seizoen. 

De rubriektitel is gebaseerd 
op het in 1983 verschenen 
boek 'Meters Buutenspel!’ of 
Voetballers zijn moordgozers. 
Voetbal in Zwolle van 1893 tot 
1983', van de in 2012 overle-
den voetbalstatisticus Gerard 
Schutte.

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

Maandag, dinsdag en  
woensdagochtend 
van 10.00 - 11.00 uur

  Donderdagochtend  
van 10.00 - 12.00 uur

Met maandelijks thema en bezinningsmoment

Facebook: Koningskerk Zwolle-Zuid 

www.koningskerk.nl 
 

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

Landsheerlaan 5

                  Aandacht voor elkaar                          Goed gesprek 
  Koffie en/of thee                  Belangstelling                           Creativiteit

 Basiscursus Ontspanningmassage
Leer op professionele wijze een totale lichaamsmassage geven.  

Ervaar de helende werking van aanraken met aandacht. 
Start:   Woensdagavond  7 September 2022 

“ In verbinding met de ander 
kom je dichter bij jezelf ”

   leren masseren 
       in 10 lessen
    038-465.76.39 

    Stokmeesterslaan 3  Zwolle-Zuid   info:  www.helmyhelmink.nlRebalancingpartners

KOM J I J  ONS  TEAM VERSTERKEN?

MAIL  Info@sporthalzwollezuid.nl
INFO  Vrida Bakridee (halbeheerder / 06-45232281)

  Je bent welkom voor een kennismaking: 
  Van der Heydenstraat 2 in Zwolle

Horeca/ Beheerder sportaccommodatie De sporthal Zwolle-Zuid biedt 

een breed scala aan zaalsporten.

Lokale en regionale (onderwijs) 

instellingen en  

verenigingen maken  

graag gebruik van  

de sporthal.

KANTINE  KEUKEN  SPORTHAL
OVERDAG     ’S AVONDS     WEEKEND    FLEXIBELE WERKTIJDEN

OPROEP
Heeft u wat te vertellen 
over Zwolle Zuid? 
Heeft u nieuws voor in de 
Wijkkrant of zin om eens wat te schrijven. 

Schroom niet, en stuur het bericht naar 
redactie@wvzwollezuid.nl 



BESTE BEWONERS  
VAN ZWOLLE-ZUID,

CURSUSBIJLAGE
2022-2023  

LOCATIES

WIJKCENTRUM DE POL
Gelijkheid 1
Tel. 038 - 460 90 00

WZZ INFORMATIEBALIE
Gelijkheid 1, 8014 XC Zwolle 
Tel. 038 - 460 90 00
info@wvzwollezuid.nl
www.wvzwollezuid.nl

OPENINGSTIJDEN
Maandag: 14.00-15.30 uur
Dinsdag t/m donderdag: 10.00-11.30 uur 
en 14.00-15.30 uur
Vrijdag: 10.00 - 11.30 uur

KIJK OOK EENS 
OP ONZE SITE:

WWW.WVZWOLLEZUID.NL

WIJKENVERENIGING ZWOLLE-ZUID

De wijkenvereniging ondersteunt en facili-
teert samen met de Gemeente en Sociale 
partners buurtgerichte activiteiten, zoals 
buurtbarbecues, jeugdactiviteiten en ook 
zaalvoetbal en het Sinterklaasfeest samen met 
de Winkeliersvereniging. 

Onze zeer gewaardeerde Wijkkrant met een 
oplage van 13.000 stuks heeft ook een jaar-
lijkse extra bijlage waar u zich kunt aanmel-
den voor diverse activiteiten Zwolle-Zuid is 
groot en willen wij ook iets in uw buurt kun-
nen organiseren, dan hebben wij uw steun 
zeker nodig. 
Dit kunt u doen door lid te worden voor  
€ 7,50 per jaar, of een donatie te doen via: 
NL63 RABO 0160 7747 72 t.n.v. WZZ. 

Ik wens u hierbij een mooie 
zomertijd toe en wellicht tot ziens! 

Voorzitter WZZ Jurjen Zijlstra

Allereerst een hartelijk welkom aan 
alle nieuwe inwoners van Zwolle-Zuid.  
Namens de wijkenvereniging Zwolle-  
Zuid (WZZ) wensen wij u allen een 
prettig verblijf toe in één van onze – in 
totaal veertien – wijken.
Traditioneel is onze Wijkkrant  
nummer 6 uitgebreid met alle activi-
teiten en cursussen, die wij als wijken-
vereniging aanbieden. Ook dit jaar is 
er weer volop keus. Wilt u iets sportiefs 
doen, een denksport beoefenen, of juist 
ontspanning zoeken, het kan allemaal 
via onze wijkenverenging.

VRIJWILLIGERSWERK
Vrijwilligers zijn altijd nodig binnen 
onze vereniging. Wilt u ook iets voor 

onze vereniging betekenen, wij zien uw 
reactie met belangstelling tegemoet. 
Het WZZ lidmaatschap kost € 7,50 per 
jaar, waarmee wij onze ambities voor 
de komende jaren weer verder kunnen 
uitbreiden. Eén van de ambities is het 
participeren in het opzetten van buurt-
feesten.

Tot slot wil ik iedereen bedanken die 
zorg heeft gedragen voor de invulling 
en samenstelling van deze wijkkrant. 
Namens hen allen wens ik u een fijn  
activiteiten- en cursusjaar toe.

Met vriendelijke groet,
Wijkenvereniging Zwolle-Zuid
Jurjen Zijlstra, voorzitter
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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 • 
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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 22Zwolle-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 

WWW.WVZWOLLEZUID.NL

Wijkenvereniging-Zwolle-Zuid

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

SPECIALIST IN 

REPARATIES - ONDERHOUD

APK (BENZINE-/DIESELMOTOREN)

Katwolderweg 8b, 8041 AD ZWOLLE

038-4669777 / info@autobedrijfkok.nl

Koninklijke 

onderscheiding

IJsselconcert door 

band Tangarine 

Ondernemer 

aan het woord 
5

Pleisterplek Theehuis

Oude Mars weer open

16
12

Pagina 3

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.

 FOTO   HENNIE VRIELINK
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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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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.

 FOTO   HENNIE VRIELINK

BADMINTON DONDERDAG
Iedereen heeft wel eens gebadmintond op de camping of op straat, maar het is natuurlijk 
veel leuker om dat op echte banen te doen en de spanning te voelen van een echte wed-
strijd. Bij onze club Badminton Overdag staat gezelligheid voorop en speelt iedereen naar 
eigen kunnen. Bovendien is iedereen welkom, jong en oud. 
We spelen in viertallen en rouleren om de tien minuten. Voor de beginnende speler is dit 
een mooie gelegenheid om eens kennis te maken met badminton, maar ook voor de gevor-
derde speler is er bij onze club genoeg uitdaging. Na het spelen sluiten we altijd gezellig af 
met koffie/thee en een praatje.

Verder wordt er zo nu dan training gegeven. Rackets en shuttles zijn aanwezig. Kom gerust 
een keer meespelen om te kijken of badminton iets voor je is!

LOCATIE Sporthal Zwolle Zuid
TIJD 09.00-10.30 uur. 
Hierna gelegenheid voor koffie/thee.
KOSTEN 33 60,- per half jaar
CONTACTPERSONEN
• Joke van Gelder | T 06-16646139
• Jurrie Gerritsen | T 038-4652830

ACTIVITEITEN 2022-2023
 

BADMINTON WOENSDAG
Badmintonclub The Space Shuttle  
bestaat uit een gemêleerde groep  
mannen en vrouwen, in leeftijd uiteen-
lopend van veertig tot tachtig jaar.  
Iedere woensdagmorgen spelen we 
met veel plezier en genieten we ervan 
om samen te badmintonnen. Gespeeld 
wordt in wedstrijden van steeds tien 
minuten, het niveau is gevarieerd.  
Nadien praten we gezellig nog wat na 
onder het genot van een lekker kopje 
koffie.

Schep je genoegen in badmintonnen 
op de camping, of heb je vroeger al 
eens recreatief of in competitieverband 
gespeeld? Zou je het weer willen  
oppakken? Neem dan contact op met 
een van de onderstaande personen.  
Je bent van harte welkom. We bieden je 
de mogelijkheid om maximaal twee 
keer vrijblijvend mee te spelen  
op woensdagmorgen, zodat je kunt be-
kijken of onze club wat voor je is. Be-
schik je niet over een racket? De club 
heeft rackets beschikbaar die je kunt 
gebruiken.

LOCATIE Sporthal Zwolle-Zuid
TIJD 09.00-10.30 uur. Hierna 
gelegenheid voor koffie/thee.
KOSTEN 33 65,- per half jaar
CONTACTPERSOON 
Thea Huizing | T 06-40395486

DIERENWEIDES
In Zwolle-Zuid zijn er drie dieren- 
weides, die ieder door een zelfstandi-
ge werkgroep beheerd worden. Deze  
vrijwilligers zetten als werkgroep een 
mooie buurtvoorziening neer in hun 
buurt, een stukje platteland waar heel  
veel andere buurtbewoners van ge- 
nieten.

De dierenweiden bestaan al jaren. Het 
toont aan dat buurtbewoners samen 
veel plezier hebben in het draaiende 
houden van deze nuttige voorziening. 
U kunt ook deelnemen als vrijwilli-
ger en één van de dierenweiden bij u  
in de buurt komen versterken. Het  
draait natuurlijk om de verzorging van  
de dieren. In de ochtend en de avond  
worden de dieren van stal gehaald 
of juist op stal gezet, krijgen ze voer,  
water en/of een schoon hok. Samen 
met andere buurtbewoners besteedt  
u gemiddeld één of twee uren per 
week aan de verzorging van de dieren.  

Achter de schermen is ook van alles te 
doen, zoals bestuur, donateur werving, 
PR en administratie. Er komt dus nog 
heel veel bij kijken. Ook dit is vrijwil-
ligerswerk.

Lijkt het u wat om daaraan mee te  
werken en heeft u verantwoordelijk-
heidsgevoel? Kennis en/of ervaring 
met dierverzorging is niet eens nodig.  
U kunt met ons iets doen voor de buurt. 
U leert uw buren op een andere wijze 
kennen. Daarnaast leert u van alles over 
dierverzorging.

Onze beheerder van de Wareweide 
vertrekt na 20 jaar, iets voor jou?

INFORMATIE/OPGAVE
• GERENWEIDE 
Pim Bosman | T 038-4654735
• WAREWEIDE 
Daniëlla de Joode | T 06-13959680
• ’T SPIEKERTJE 
Madelon Merk | T 06-55693194

KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE WWW.WVZWOLLEZUID.NL

KLAVERJASSEN WIJKZUID
Ook in dit nieuwe seizoen gaan we 
door met klaverjassen. De vaste speel-
dag is op VRIJDAGAVOND.
Van september tot april wordt er  
recreatief gespeeld, dus de geslepen 
messen kunnen thuisblijven.
 

Elke avond hebben we
leuke kleine prijsjes. 

SPEELDATUMS 2022  
16 september, 7 en 28 oktober,  
18 november en 9 december
SPEELDATUMS 2023  
6 en 20 januari, 10 februari en  
3 en 24 maart
STARTTIJD We starten om 19.30 
OPGAVE vanaf 19.00 uur
LOCATIE Wijkcentrum De Pol 
KOSTEN 3 euro
INFORMATIE Tony Zwinselman  
E tony@zwinselman.nl

WIJKKRANT ZWOLLE-ZUID

De Wijkkrant Zwolle-Zuid is al meer  
dan vijfendertig jaar de informatiebron 
voor inwoners van Zwolle-Zuid. Via 
nieuwsverhalen, interviews, reportages, 
columns en rubrieken brengt de redactie 
(bestaande uit vrijwilligers) u negen keer 
per jaar op de hoogte van de(laatste)  
ontwikkelingen in Zuid.

Via redactievergaderingen overleggen de
redactieleden met elkaar over de inhoud,
planning en voortgang van de krant. De 
redactie bestaat uit een eindredacteur, 
een aantal verslaggevers, fotografen en 
acquisiteurs/relatiebeheerders. Lijkt het 
u wat om ook mee te werken aan deze 
prachtige krant, gemaakt door een  
enthousiaste groep vrijwilligers? 

Onze Wijkkrant is doorlopend op zoek 
naar nieuwe betrokken schrijvende 
wijkgenoten. De frequentie kan in  
overleg.We zijn zeer flexibel en blij  
met elke inbreng.

START Het hele jaar door
LOCATIE De Pol
INFORMATIE Léan Jonkman 
T 06-52428878
E redactie@wvzwollezuid.nl

TAFELTENNIS MAANDAG
Houdt u ook van een avond gezellig  
en ontspannend bezig zijn? Kom dan  
eens op een maandagavond een potje  
tafeltennis spelen. Een gezellige groep 
speelt de hele avond door partijen tegen  
elkaar. De sfeer staat voorop, maar het gaat  

er regelmatig fanatiek aan toe. Iedereen 
kan meespelen, u bent van harte welkom.

START Ma. 5 september | 20.00 uur
LOCATIE De Pol
INFORMATIE 
Ruud Beumer | T 038-4651972 
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ZWOLLE-ZUID SCHAAKT!
Zwolle-Zuid Schaakt! is een enthousias-
te schaakvereniging waar schakers van 
elk niveau hun plek vinden.  Ons doel is 
dat iedereen een sportieve en gezellige 
schaakavond heeft.
 
JEUGD
De jeugd begint elke donderdag om 19.00 
uur. Onder leiding van gediplomeerde 
docenten is het eerste half uur schaakles 
op verschillende niveaus. We gebruiken 
het stappenplan van de Nederlandse 
Schaakbond (KNSB). Aan het eind van 
het seizoen doe je een examen op jouw 
niveau. Als je slaagt (en dat lukt bijna ie-
dereen) ontvang je een schaakdiploma. 
Het volgende schaakjaar kun je dan mee-
doen aan een volgende stap. Het tweede 
half uur schaakt de jeugd een onderlinge 
competitie. De winnaar daarvan is jeugd-
kampioen van Zwolle-Zuid Schaakt!

VOLWASSENEN
Vanaf 20.00 uur schaken de volwassenen. 
Op de meeste avonden spelen we de in-
terne competitie, enkele avonden zijn 
gevuld met andere schaakactiviteiten. 
In de interne competitie spelen  we twee 
systemen. In de reguliere competitie, de 
meeste schaakavonden, speel je twee par-
tijen op een avond. Daarnaast is er een 
klassieke competitie waarbij je één partij 
op een avond speelt. Ook doen we met 
enkele teams mee aan de regionale club-
competitie.

SCHAAKCURSUS
Dit schaakseizoen is er weer een schaak-
cursus voor volwassenen. Hieraan kun 

je deelnemen als je wilt leren schaken of 
als je je schaakniveau iets wilt verhogen. 
De aankondiging hiervoor komt in de 
volgende wijkkrant, en natuurlijk op de 
website van Zwolle-Zuid Schaakt! U kunt 
zich hiervoor alvast wel aanmelden. De 
training begint in oktober en loopt door 
tot volgend voorjaar.
 
KENNISMAKEN?
Nieuwe leden zijn van harte welkom! Bij 
de jeugd kun je instromen op je eigen ni-
veau. We starten komend jaar weer een 
nieuwe groep voor beginnende schaak-
talenten. Bij de volwassenen kun je mee-
doen aan de onderlinge competitie. Je 
kunt vrijblijvend twee avonden kennis-
maken. Laat van tevoren wel even weten 
dat je komt, dan kunnen we er rekening 
mee houden. Bij ons staat het speelge-
not voorop, zodat iedereen op een leuke 
schaakavond kan terugkijken.
 
START Vanaf do. 25 augustus en 
jeugd 1 september
LOCATIE  Wijkcentrum De Pol
INFORMATIE/OPGAVE  
www.zwollezuidschaakt.nl en 
vervolgens naar jeugd of senioren

•  16 SEPTEMBER > Piepschuim met 
een muzikaal cabaretprogramma ‘bui-
ten de lijntjes’(try-out). Een zwaar the-
ma (klimaat) wordt op humoristische 
wijze behandeld.

•  30 SEPTEMBER > Muzikaal jeugd- 
theater: de avonturen van Dik en Pier. 
Twee kerels vertellen een verhaal met 
zang en instrumenten. Deels serieus en 
deels uitbundig. 

•  7 OKTOBER > De Zwolse schrijver/
dichter Paul Gellings vertelt over zijn 
boek ‘het smeedwerk der herinnering’. 
Een boeiend verhaal, deels fictie en 
deels autobiografisch. 

•  18 NOVEMBER > Tribute to Neil 
Young: een coverband die verbazing-
wekkend goed de bijzondere stem van 
deze artiest laat horen.

•  9 DECEMBER > Zwols cello-talent 
Hanneke Rouw speelt suites van Bach 
die worden gerekend tot de mooiste 
composities voor cello ooit gemaakt. 

•  13 JANUARI 2023 > Een comedy- 
avond met Ronald Smink. Een voor-

stelling met absurde humor en een  
surrealistische kijk op de wereld. 

•  10 FEBRUARI > Een spetterend optre-
den van Sveva en haar band. Nooit van 
gehoord? Dat zou wel eens snel kunnen 
veranderen! Dansen kan op deze avond.  

•  10 MAART > Eric Vloeimans en Tuur 
Florizoone, landelijk bekend van hun 
jazzimprovisaties op trompet en accor-
deon. Een hele eer voor ZZUit om hen 
te mogen ontvangen. 

•  14 APRIL > De Pauwergirls brengen 
een show met bekende luisterliedjes, 
meezingers en dans-hits van de jaren 
‘50 tot heden. 

•  12 MEI > Vintage blues, swingende 
muziek van de band Hey Moocher. Een 
feestje voor publiek en band als afslui-
ting van het ZZUit seizoen. 

Op de website www.zzuit.nl vindt u een 
uitgebreidere programmabeschrijving, 
de tijdstippen en de toegangsprijzen.  
U kunt daar kaarten bestellen, en u aan-
melden voor de nieuwsbrief. 

CURSUSSEN 2022-2023
RECREATIEF VOLLEYBAL  
ELKE MAANDAG
Recreatief een potje volleyballen, dat 
kan bij de WZZ. Iedere maandag wordt 
er in de sportzaal van De Pol gevol-
leybald tussen 19.30 en 21.00 uur.                                                                                                                                        
Het grootste deel van de tijd wordt besteed 
aan het spelen van onderlinge wedstrijdjes. 
Er wordt in de eerste plaats gespeeld  ge-
zellig en ongedwongen. Er is geen trainer, 
we leren echter veel van elkaar. Na afloop 
van het volleyballen bestaat de gelegenheid 
nog wat na te praten en het verloren gegane 
vocht aan te vullen.                 
                     
Deze activiteit is bestemd voor iedereen 

vanaf achttien jaar, man of vrouw, jong of 
oud. Een beetje kunnen volleyballen is han-
dig. De groep heeft ruimte voor nieuwe le-
den. 

START 6 september
TIJD 19.30-21.00 uur 
LOCATIE OBS de Marshof, sportzaal             
INFORMATIE/OPGAVE 
Dagmar Nijholt | T 06-4692203
E dagmar-nijholt@hotmail.com  
Birgit Nijholt | T 06-11523164
E b_nijholt@hotmail.com  
KOSTEN Ongeveer € 60,- per jaar 
(afhankelijk van aantal deelnemers  
en aantal avonden)

YOGALESSEN  
IN WIJKCENTRUM DE POL*
WOENSDAG

Djoeke Mellink 
Borgers heeft de 
4-jarige yogado-
centenopleiding 
Samsara gevolgd 
en is lid van de 
Vereniging Yo-
gadocenten Ne-
derland. De les-
sen van Djoeke 
bestaan uit milde 
yoga oefeningen 

om de spieren te versterken en de bewust-
wording te vergroten, de energie blokkades 
op te heffen en ademhalings- en ontspan-
ningsoefeningen. Wat zij constateert na jaren 
lesgeven is dat haar lessen laagdrempelig zijn 
en voor iedereen toegankelijk. 
Cursisten ervaren dat ze volwaardig mee 
kunnen doen, ondanks blessure of lichame-
lijke beperking. Ze worden zich bewust van 
hun mogelijkheden leren om te gaan met hun 
beperkingen. Wat Djoeke vaak terug hoort is 
dat cursisten zich doordeweeks steeds vaker 

bewust zijn van hun houding, lichamelijk en 
geestelijk, en ze merken dat ze het op de mat 
geleerde kunnen toepassen in het dagelijks 
leven. Zowel in werk- als in privésituaties. 
Mede door middel van de wekelijkse yogales 
kunnen ze gewenste veranderingen in hun le-
ven in gang zetten. Je maakt immers verbin-
ding tussen lichaam en geest en tussen jezelf 
en anderen. Elke dag ervaart Djoeke weer dat 
yoga werkt. Voor haarzelf en ook voor ande-
ren, die met yoga in aanraking komen. Het is 
niet moeilijk. Iedereen kan het. Maar het is 
wel fijn als iemand je op weg helpt!

TIJD 16.00 uur tot 17.00 uur, 17.10 uur 
tot 18.10 uur, 18.10 uur tot 19.20 uur  
en 19.30 uur tot 20.30 uur.
LOCATIE Wijkcentrum De Pol
KOSTEN 33 65,- voor 10 lessen 
(33 60,- als je lid bent van de 
Wijkenvereniging)
INFORMATIE www.djoekesyoga.nl

ER IS WEER PLEK!  Als je op de wacht-
lijst staat en je bent nog niet benaderd  
door Djoeke graag even in je mail dit 
vermelden.

RECREATIEF VOLLEYBAL
ELKE DINSDAG
Reeds vele jaren speelt de dinsdagavond  
volleybalclub onder de naam vc Andijvie 
haar spe onder de vleugels van Wijkenver-
eniging Zwolle-Zuid. We zijn een gemê-
leerd gezelschap van vrouwen en mannen 
die volleyballen op dinsdagavond van 20.30 
tot 22.00 uur in de sportzaal naast Basis-
school ‘de ArK’.  Dat gaat de ene keer wat 
fanatieker dan de andere keer, maar speel-
plezier en gezelligheid staan bij ons voorop. 

Verschil in spelniveau wordt sportief op-
gevangen en zorgt voor een lage drempel. 
Onze groep heeft af en toe ruimte voor 
nieuwe leden. Op dit moment moeten we 
helaas met een wachtlijst werken.

START Di. 6 september 
TIJD 20.30 - 22.00 uur 
LOCATIE  Gedeputeerdenlaan 45             
INFORMATIE/OPGAVE 
Rini Kamp | T 06-43209495

UIT IN ZWOLLE ZUID HET NIEUWE SEIZOEN

Zo’n tien keer per jaar organiseert ZZUit een culturele activiteit 
in Zwolle Zuid. Deze avonden worden gehouden in het gezellige 
SIO gebouw, Thorbeckelaan 2.

PROGRAMMA 2022 - 2023
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Ik schrijf mij in voor één (of meerdere) cursus(sen)
en activiteiten 2022-2023   

IK BEN LID VAN DE WIJKENVERENIGING ZWOLLE-ZUID (WZZ).

 JA NEE

AANMELDINGSBON WZZ-LID / VRIJWILLIGERSWERK

 Ja, ik meld mij aan als WZZ-lid en betaal automatisch via mijn bankrekeningnummer.

 BANKREKENINGNUMMER;

 Ja, ik meld mij aan als WZZ vrijwilliger voor:

 Volwassenenactiviteiten  WZZ Sinterklaaswerkgroep Dierenweide  

 Redactie Wijkkrant* Acquisiteur Wijkkrant  Badminton 
 
 Volleybal Schaken  Klaverjassen   
 
 

  *Freelance stukjes voor onze Wijkkrant, en/of Website zijn altijd welkom

NAAM

ADRES

POSTCODE  PLAATS

GEBOORTEDATUM TELEFOON

DATUM   HANDTEKENING

INSCHRIJVEN/AANMELDEN

DIT FORMULIER KUNT U 
INLEVEREN BIJ:
WZZ Informatiebalie, 
Gelijkheid 1, 8014 XC Zwolle
Of via email: info@wvzwollezuid.nl

U KUNT OOK TELEFONISCH 
CONTACT OPNEMEN: 
Tel. 038 - 4609000

E-MAIL info@wvzwollezuid.nl
WEBSITE www.wvzwollezuid.nl 


