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

Helemaal welkom – heel dichtbij – Zorg Punt Zuid

038 465 65 60  
Nervistraat 5

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

ZWOLLE

uw verhuizing  een frisse start

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

FysioZwolle.nl

Raalte
Iepensingel 178
8102 XP  Raalte
06 1329 3668

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

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

Stadshagen
Werkerlaan 267
8043 LV  Zwolle
038 420 31 00

Aa-Landen
Dobbe 72a

8032 JX  Zwolle
038 453 20 22

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

Profitgym Dalfsen
Kampmansweg 8b

7722 RV Dalfsen
038 465 40 00

Profitgym Stadshagen
Belvédèrelaan 375
8043 VD Zwolle
038 420 31 00

+ Ergotherapie
+ Fysiotherapie
+ Psychomotorische therapie

Wilma Bouwmeester
Ik ben er voor u. 
Voor, tijdens en na de uitvaart.

Dag en nacht bereikbaar: 06-182 837 61

www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl 

Kwaliteit bij leven en afscheid  
met compassie en oog voor detail

FysioMobilae

Last van een 
sportblessure?

Maak dan een afspraak bij één van onze 
sportfysiotherapeuten.  

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

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

Vader en dochter 
worden hoveniers

Huub Stapel 
bezoekt de IJssel

Winkel de 
Smaakspecialist stopt

6

Borduren is een ware kunst

129

 
Op zoek...
We zijn oa. opzoek naar nieuwe redacteuren om ons team te versterken. Kijk snel op pagina 19 voor de vacatures en  
reageer via redactie@wvzwollezuid.nl

Pagina 3
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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
  Petra Harkema

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

 

   

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.
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Wie 's avonds bij Gerrit van den Berg 
binnenstapt ziet een man die onder een 
goede lamp geconcentreerd bezig is met 
zijn borduurwerk. Als je vervolgens naar 
de wanden van de woonkamer kijkt zie 
je de resultaten van zijn ingespannen en 
nauwkeurig bezig zijn. De mooiste inge-
lijste borduurwerken sieren de huiska-
mer van de familie van den Berg.

In gesprek met Gaitie, zoals hij door  
familie en vrienden genoemd wordt,  
vertelt hij dat hij al jaren borduurt, want 
hij kan niet stilzitten. Toen hij net twintig 
was belandde hij in ziekenhuis De 
Weezenlanden. Gaitie zegt: "In dit rooms- 
katholieke ziekenhuis werden we verzorgd 
door de Zusters van Liefde," om er grap-
pend aan toe te voegen: "al gedroegen ze 
zich wel eens als krengen." De zusters  
waren van mening dat de patiënten níet 
niks konden doen en zo kwam het dat 
Gaitie besloot om een borduurpakket te 
kopen en daarmee aan de slag te gaan. 
Gaities vrouw zegt: "Ik kocht dat eerste  
pakket en dacht dat het voor je moeder 
was!" 

Op de vraag of Gaitie niet meewarig wordt 
aangekeken vanwege zijn hobby, reageert 
hij schouderophalend: "Dat interesseert 
me niet, daar heb ik lak aan". Die houding 
past wel bij hem. Hij weet nog dat hij op 
klompen binnenkwam in de kamer van 
zijn baas. Die vroeg hem of de klompen 
niet uit moesten, waarop Gaitie reageerde 
met: "Jij hebt de schoenen toch ook nog 
aan?"

Gaitie begon dus met de aanschaf van bor-
duurpakketten met voorgedrukt stramien 
en een afgepaste hoeveelheid borduurzij-
de. Later begon hij zelf te ontwerpen. Van 
een foto van het ouderlijk huis van zijn 
vrouw maakte hij een borduurpatroon op 
ruitjespapier en zocht er de juiste kleuren 
bij uit: "Haar ouderlijk huis heb ik twee 
keer geborduurd, ook één voor haar  
broer". Dat is tegelijk de enige keer dat hij 
een ontwerp twee keer geborduurd heeft. 

Een ontwerp vaker borduren vindt hij saai.

Wie de geborduurde schilderijen van 
Gaitie bekijkt ziet kleurrijke abstracte  
afbeeldingen. Zijn vrouw zegt: "Hij vindt 
er niets aan om grote vlakken in één kleur 
te borduren, dat is doods borduren".  
Nauwkeurig en geordend werken moest 
Gaitie vroeger altijd al doen in zijn werk 
voor een installatiebedrijf en dat komt 
hem bij het borduren goed van pas. Een 
enkele keer gaat er iets mis. Het uithalen 
gaat steek voor steek en al even nauw- 
keurig als het borduren zelf. 

Zijn borduurzijde is keurig opgeborgen in 
dozen. Van lamellen heeft hij kaartjes  
gemaakt, waar hij de zijde omheen wikkelt 
en het kleurnummer op schrijft. Zo vindt 

hij makkelijk wat hij nodig heeft. Gaitie 
gebruikt heel fijn stramien van 12 draden 
per cm en de ruitjes op zijn papier zijn  
3 bij 3 mm. Door zijn inzicht en ervaring 
kan hij hier uitstekend mee werken. Wie 
zijn patronen op het ruitjespapier ziet kan 

niet anders dan onder de indruk raken 
van zijn vakmanschap. Wie zijn borduur-
werken ziet hangen kan niet anders  
concluderen dan: "Dit is kunst".

Begin dit jaar vielen er gaten in de loop- 
en fietsbrug nummer 506-K14 gelegen 
tussen de Commissarislaan en de  
Sichtermanmarke. 

Er waren eerst wat noodreparaties toege-
past, maar in de (hete) zomer werd voort-
varend begonnen door de werkmannen. 
De planken waren aangetast door het 
weer, omdat ze destijds rechtstreeks op de 
liggers waren geplaatst. Alle oude planken 
werden eerst van één van de brugdelen 
verwijderd en de liggers werden geschuurd 

en met een coating behandeld.
Daarna werden de nieuwe planken  
geplaatst en begon men opnieuw met het-
zelfde werk aan het naastgelegen brugdeel. 
Tussen de liggers en planken werden losse 
moeren geplaatst, voordat de bouten 
werden aangedraaid.

Hiermee is de gebruiksduur aanzienlijk 
verlengd, kan de brug weer vele jaren mee 
en kunnen de gebruikers tevreden zijn.

	TEKST	EN	FOTO	 	INA	HUISMAN

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 10 oktober

Bezorging (week 25 ): woensdag 2 november  
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.

Gerrit borduurt zijn prachtige ontwerpen

Loop-en fietsbrug krijgt groot onderhoud

	BRON	 	JURJEN	ZIJLSTRA
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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 OKTOBER
Knippen en föhnen  

van € 39,00 voor € 36,95
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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

De confronterende hiphoptheatervoor-
stelling ‘Angry Young Men’ in jongeren-
centrum ReZet werd zaterdagmiddag  
3 september door ongeveer vijftig  
jongeren bezocht. Een voorstelling over 
twee jongens, waarvan de ene op  
17-jarige leeftijd wordt vermoord door 
een leeftijdgenoot, die dáárvoor een  
gevangenisstraf krijgt opgelegd van  
25 jaar. Hun moeders zijn radeloos. 
“Waar en wanneer is het fout gegaan?” 
In de voorstelling wordt het leven van de 
jongens en hun moeders teruggespoeld. 
Het begon allemaal zo goed. De liefde-
volle moeders waren blij met de geboor-
te van hun babyzoontjes en zongen hen 
hoopvolle slaapliedjes toe.

De voorstelling Angry Young Men, van de 
theatermakers van ‘Wat We Doen’ uit  
Rotterdam, beleefde zijn première tijdens 
het Stadsfestival in theater Odeon in 
Zwolle en een dag later de tweede voor-
stelling in jongerencentrum ReZet in 
Zwolle-Zuid. Daarna optredens op diverse 
podia in het gehele land. Vlijmscherp  
theater met hiphop over het leven aan de 
onderkant van onze samenleving. Zwolse 
Theaters gaf Travers Welzijn in Zwolle-
Zuid de mogelijkheid voor deze extra 
besloten voorstelling in ReZet en de 
toegang was gratis. Jongerenwerker Rob 
van der Linde moest er in korte tijd wel 
voor zorgen dat hij voldoende jong  
publiek interesseerde voor deze inspire-
rende voorstelling op een zomerse en  
zonnige zaterdagmiddag begin september. 
Hij is daarin prima geslaagd en had daar-

mee een unieke activiteit voor zijn doel-
groep. Voor sommige bezoekers was het 
zelfs de eerste keer in hun leven dat ze een 
theatervoorstelling bezochten! 

VERSCHILLEN 
In de voorstelling voeren de twee jongens 
een aangrijpend gesprek met hun moeders, 
waarbij de rauwe straattaal niet wordt  
geschuwd. De ene jongen zit vast en de  
ander is dood. Samen proberen ze uit te 
vinden of hun levens anders hadden  
kunnen lopen. En wie had het dan anders 
moeten doen? De ene jongen groeide op 
in een achterstandswijk met een afwezige 
vader. Zijn moeder stond er alleen voor. 
Armoede gecombineerd met discrimi-
natie, slechte huisvesting en een onveilige 
straat. De andere jongen had een moeder 
met hoge verwachtingen voor haar zoon. 
Het Havo-advies aan het einde van de  
basisschool accepteerde ze niet. Zoonlief 
zou en moest naar het VWO om later te 
kunnen studeren aan de universiteit. Hij 
ging echter onderdoor aan deze prestatie-
druk en raakte op het verkeerde pad. Hun 
moeders bedoelden het zo goed en 
probeerden hen tevergeefs in het rechte 
spoor te houden. Waren deze jongens nu 
slachtoffer of dader? Ze groeiden op in een 
onveilige wijk en later maakten ze de straat 
zelf onveilig door hun criminele gedrag.

HIPHOPTEKSTEN 
Tijdens de voorstelling stoppen de vier  
acteurs af en toe hun performance en gaan 
met het jonge publiek in gesprek en  
vragen dat of ze de scenes herkennen.  

De bezoekers zitten in een vierkant om  
de voorstelling heen en worden soms  
indringend aangekeken door de acteurs 
 in het midden. De hiphopteksten knallen 
eruit met de snelle ritmes van de  
bonkende beat. Bijna anderhalf uur intens 
en soms oorverdovend theater en daarna 

nog een nagesprek met de bezoekers, die 
na afloop even moesten bijkomen van 
deze unieke theaterervaring in hun  
jongerencentrum.

Vlijmscherp theater in 
jongerencentrum ReZet

	 TEKST	 	HENNIE	VRIELINK
		 FOTO		 	MARK	ENGELEN
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Rudi van der Hulst is in Zwolle-Zuid ge-
boren op een boerderij. De stad breidde 
uit en de boerderij moest wijken. Zo 
kwam hij in 1986 in Lemelerveld terecht, 
waar hij tot 2003 een melkveebedrijf 
runde. Hij verkocht zijn bedrijf vanwege 
het onnavolgbare beleid van de overheid 
en de MKZ- (mond- en klauwzeer)  
crisis. Als Rudi en zijn dochter Alise 
daarover vertellen doen de maatregelen 
denken aan de coronacrisis met heel veel 
aandacht voor hygiëne en isolatie. Rudi: 
"Het verschil was dat het toen alleen 
voor de boeren, hun bedrijf en hun gezin 
gold." De boerderij ging op slot en de 
melk werd niet opgehaald, Rudi was 
voor niets aan het werk. 

Rudi wilde niet bij de pakken neerzitten 
en begon een loonbedrijf: "Daarmee had 
ik het in het voorjaar heel erg druk. Zes 
weken achter elkaar was ik van 's morgens 
vroeg tot 's avonds laat in touw." 's Zomers 
is het rustiger en, omdat hij in zijn vrije 
tijd al tuincursussen had gedaan, hielp hij 
een bevriende hovenier en kon hij zijn 
ideeën voor mooie en goed onderhouden 
tuinen in praktijk brengen. In de winter 
waren de bomen aan de beurt.

Dochter Alise deed een opleiding ver- 
pleegkunde en ging aan het werk op de 
longafdeling in het Isala: "Ik vond het de 
leukste afdeling, omdat je met veel ver-
schillende ziektebeelden te maken hebt. 
Dat maakt het werk heel afwisselend." In 
2020 werd dat anders. Corona deed zijn 
intrede, de werkdruk werd heel groot, de 
afdeling lag vol met coronapatiënten die 
op de IC hadden gelegen en er was grote 
onzekerheid over hoe het verder zou gaan. 

Alise: "In het voorjaar van 2021 ben ik 
gestopt. Mijn leven bestond alleen maar 
meer uit werken met coronapatiënten. Dat 
was niet goed voor mij en ons gezin."

Hoe mooi is het als de wegen van vader en 
dochter dan gaan samenkomen. Alise ging 
haar vader helpen bij zijn hovenierswerk 
en dat verliep zo gesmeerd dat ze nu 
samen het hoveniersbedrijf Groenhout- 
vdhulst runnen. Bij het ontwerpen van 
een tuin houden ze niet alleen rekening 
met de vorm, de grootte en de ligging van 
de tuin, maar zelfs met de kleur van de 
bloemen en de vorm van het blad. Uiter-
aard is de wens van de klant leidend. Rudi: 
"We hadden eens de opdracht voor een 
tuin zonder gele bloemen en voor een  
border met alleen witte bloemen." 

Hovenierswerk is lichamelijk zwaar. Als 
het kan wordt er gebruik gemaakt van een 
machine en anders moet het met gereed-
schap in de handen. Alise doet gewoon 
mee: "We wisselen het vermoeiende werk 
af met minder zware werkzaamheden." 

Op www.groenhoutvdhulst.nl is te lezen 
wat vader en dochter kunnen betekenen, 
ook als het gaat om het maken van  
gebruiksvoorwerpen, zoals tuinbankjes 
van hout. Het hout komt uit eigen bos of 
van zaagklussen in de omgeving. Alise: 
"Aan de website hebben we de laatste tijd 
trouwens weinig aandacht besteed. We 
hebben het druk met het ontwerpen en 
onderhouden van tuinen. Precies zoals we 
het graag zien!" 

Voor 2023 zijn we ook al bezig met een boeiend en interes-
sant programma. Maar dat blijft nog even een verrassing. 
We raden je daarom aan gewoon eens vrijblijvend te komen 
kijken.

IJsselvrouwen heeft ook verschillende subgroepen zoals een 
fiets-, cultuur-, zwem-, lees-, handwerk- en een creabea-
groep, waar je als lid eventueel bij aan kan sluiten. 

Ook organiseren we elk jaar als afsluiting van het seizoen 
een gezellig uitje voor alle leden. Zo zijn we afgelopen mei 
naar het gevangenismuseum in Veenhuizen geweest met 

elkaar, maar een dagje met de bus naar 
Den Haag op Prinsjesdag hebben we 
ook al eens beleefd. 

Kom eens vrijblijvend kijken (dat mag  
2 keer) op één van onze bijeenkomsten 
en wie weet vind je het net zo leuk als 
dat wij het vinden. Weet je in ieder geval 
van harte WELKOM! 
Voor de contributie hoef je het niet  
te laten want die bedraagt slechts  
€ 40,00 voor een heel jaar! Waar vind je 
nog zoveel ontspanning en gezelligheid 
voor zo weinig geld?!

Om een kleine indruk te krijgen van 
onze activiteiten; bezoek dan eens onze 
Facebookpagina; www.facebook.com/
IJsselvrouwen/. 

Voor meer informatie of bij vragen mag je ook  
gerust contact opnemen met:
 
Marietje Kluiver
Voorzitter van IJsselvrouwen
T  06 214 772 50 
E  marietjekluiver@gmail.com 

Ans Eikelboom
Secretaresse 
T  06 250 571 39 
E  t.eikelboom5@hetnet.nl.

Boer en verpleegster worden samen hoveniers

IJsselvrouwen is weer gestart na de zomer!

	 TEKST	 	INA	HUISMAN
		 FOTO		 	EIGEN	FOTO

ADVERTORIAL

Komend najaar hebben we de 
volgende boeiende/leuke onder- 
werpen en activiteiten op de  
planning staan:

DINSDAG 4 OKTOBER     
Lezing door Jolanda Doornbosch,  
kind van ouders met een verstan- 
delijke beperking

DINSDAG 1 NOVEMBER       
Komisch duo Turbo Toos en  
Super Stien (€7,50 voor niet-leden)

DONDERDAG 15 DECEMBER  
Naar de Orchideeënhoeve in  
Luttelgeest (Lichtjesroute)

DINSDAG 20 DECEMBER     
Kerstviering

Vrouwengroep IJsselvrouwen is een gezellige club vrouwen met en voor leden uit Windesheim en omgeving (zoals o.a. Windesheim, 
Zwolle-Zuid, Herxen, Laag Zuthem). We hebben maandelijks (op de 1e dinsdag van de maand) een bijeenkomst 

in het Dorpshuis De Molenkamp te Windesheim met vaak interessante, informatieve, maar met regelmaat ook vrolijke onderwerpen. 
De avonden starten om 19.30 uur. Zaal is open vanaf 19.15 uur.
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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.

‘Doe die overlooplamp eens uit, wie doet 
die deur even dicht, waarom douche je  
zo lang?’ Zomaar enkele commando’s, 
vragen en verwijten die ik herhaaldelijk 
poneer als ik binnenshuis onrecht-
matigheden jegens mijn portemonnee 

(en natuurlijk het milieu) constateer.  
Allemachtig, weet je wel wat dit allemaal 
kost?! 

Met de meelijwekkende donderwolk  
in gedachten dat de jeugd-van-tegen-
woordig het de komende tijd niet beter 
zal krijgen dan de huidige ‘boomer’- 
generatie probeer ik voor hen te redden 
wat er te redden valt. Helemaal nu we 
ook nog eens in een energiecrisis zijn  
beland. Met wellicht de kans op een  
onbetaalbare rekening, of zelfs een lege 
gasleiding of futloos stroomnet.

Gelukkig staat mijn energiecontract - in 
de loterij van de vrije markt - nog bijna 
twee jaar vast, maar dat kan geen reden 
zijn om te gaan potverteren. Sterker, een 
warm solidariteitsgevoel maakt zich van 
mij meester om de koude oorlog tégen de 
Rus en vóór duurzaamheid nieuw leven 
in te blazen. Mijn zonnepanelen zijn een 
prettig startpunt, maar hoe word ik nóg 
energieneutraler?

De folders voor vloerverwarming wor-
den doorgespit. Met buren neem ik de 
investering voor kunststof kozijnen en de 

voordelen van een warmtepomp door. 
Hmm, hoe hoog is de subsidie? Voor- 
alsnog is mijn munitie een rol isolatie- 
folie die al weken klaarstaat om uitgerold 
te worden achter de verwarmingsradia-
toren. En anders is een zandloper voor de 
douche nog een optie.

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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Langs de weg van Zwolle naar Deventer, 
niet ver voor het dorp Windesheim, lag 
vroeger de havezathe Zuthem. In een 
open en vruchtbaar polderlandschap. 
Het huis is in 1807 afgebroken maar er 
resten nog vele zichtbare tekens uit die 
tijd. Zo staat het oude koetshuis er nog, 
evenals delen van een oude tuinmuur en 
aan de overkant van de weg laat een lich-
te verhoging in het landschap zien waar 
eens de 500 meter lange, kaarsrechte 
loop van een Grand Canal heeft gelegen.

De familie van Zuthem bezit in de 14e 
eeuw landerijen en hoeven in deze streek. 
Voor hun diensten aan de bisschop Jan 
van Arkel worden ze in de adelstand  

verheven en verkrijgt de familie vele privi- 
leges. Als de familie kinderloos blijft, gaat 
het bezit over in de handen van de  
Ankumse familie Rutenberg die er een 
versterkte havezathe laat bouwen. 

Het zijn roerige tijden en de Zwollenaren 
die zich inmiddels hebben aangesloten bij 
de hertog van Gelre keren zich tegen de 
bisschop en verwoesten in 1521 de have- 
zathe. Rond 1670 verrijst er op deze plek 
een buitenverblijf in Hollands classicis-
tische stijl met twee koetshuizen en is het 
bezit overgegaan naar de familie van Pallandt. 

ROUWBORD EN SCHILDERIJ
In een rijtuig trekken in 1730 Cornelis Pronk, Albert de Haen met hun mecenas 

Andries Schoemaker door Overijssel om 
havezathen te tekenen. De tekenaars heb-
ben veel oog voor detail. Zo kun je op de 
pentekening van het huis Zuthem boven 
de ingang een zwart rouwbord zien. In die 
tijd was het in deftige kringen gebruik om 
bij het overlijden van een familielid op een 
bord het familiewapen, met naam, adel- 
lijke titel en geboorte- en sterfdatum te  
laten schilderen. Als de overledene later in 
de kerk was begraven dan werd het bord 
aan een muur in de kerk opgehangen. De 
overledene is Adolfs ongetrouwde dochter 
Anna van Pallandt, gestorven in 1729. 

De tekenaars worden gastvrij ontvangen 
door de weduwe van Pallandt die ze trak-
teert op een glaasje “Spaance wijn” en hen 
trots attendeert op het schilderij dat in de 
grote zaal boven een schoorsteen hangt.

In het boek Mensen van Adel van het 
schrijversduo Mensema en Gevers staat de 
oorspronkelijke tekst: ‘Dese mevrouwe, al 
vrij bejaard zijnde, was seer vriendelijk te-
gen ons. Haar soon gelijde ons waar dat we 
wilden wesen in het huys. Wij quamen in 
een kamer, daar boven de schoorsteen een 
deftig familyestuck stond, verbeeldende een 
vader, een moeder, 3 soons en een dochter.’ 

Het gaat om een familieportret van kolo-
nel Adolf Warner van Pallandt tot Zuthem 
(1656-1706) en zijn gezin, van de schilder 
Roelf Koets uit 1697. Van Pallandt is afge-
beeld als militair in een harnas. Sterven in 
het harnas doet Adolf Warner letterlijk 
wanneer hij in 1706 tijdens de Spaanse 
successieoorlog in de Waalse plaats  
Ath sneuvelt. Zijn oudste zoon op  
het schilderij, afgebeeld in een leren 
“borstkuras”, en zijn jongste zoon met een 
bepluimde helm symboliseren dat zij hun 
vader als ridders zullen opvolgen. 

Er wordt echter niets vermeld over de 
zwarte man die een paard bij de teugel 
vasthoudt en als lakei is afgebeeld om, 
naar het zich laat aanzien, zijn heer te  
begeleiden naar het slagveld. En juist van 
deze man zou je zo graag zijn verhaal en 
achtergrond willen kennen. 

Woning Havezathe Zuthem staat deels nog overeind 

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.	

Huub Stapel op bezoek 
in Zwolle-Zuid  
Acteur Huub Stapel bracht in augustus een bezoek aan Zwolle-Zuid voor  
opnames van de tv-serie ‘Langs de IJssel’. 

In de serie komen vijf inwoners van Zwolle aan het woord. Sander en Arnout Brinks 
van Tangarine zingen bij de Hanzeboog het lied ‘Kijk naar de rivier’, de titelsong van 
de podcast Rivierverhalen over de IJssel.

Rinus Sluiter vaart met zijn bootje door de nevengeul van de Scheller en Oldeneler 
Buitenwaarden. Hij vertelt hoe hij samen met zijn broer Gerrit moest verhuizen uit 
de uiterwaarden vanwege 'Ruimte voor de Rivier'.
Riek en Johan Groten kregen ook bezoek van Stapel. Broer en zus Groten wonen  
op de terp in de Scheller Buitenwaarden (vlakbij de opstapplek van het pontje naar  
Hattem) en laten een nieuw huis bouwen op de plek waar ze geboren zijn. Ze  
vertellen in de tv-serie hoe mooi het is om dichtbij de IJssel te wonen. 
In Zalk sprak Huub Stapel inwoners over Klazien uit Zalk en in ’s Heerenbroek over 
de bekende weerman Jan Pelleboer, die geboren is in dit IJsseldorp.

De vijfdelige serie ‘Langs de IJssel’ is een vervolg op ‘Langs de Rijn’ en ‘Langs de 
Maas’, waarin Huub Stapel de loop van de rivier volgt en mensen ontmoet die langs 
de rivier wonen en werken. De serie komt volgend jaar mei of juni op tv bij Omroep 
Max. Rivierverhalen over de IJssel zijn ook te beluisteren in de podcast IJsselverhalen. 

	TEKST	EN	FOTO	 	WIM	EIKELBOOM	/RIVIERVERHALEN

'Thuis te Zuidhem', pentekening door Abraham de Haen 1730.

	BRON	 		RENÉ	VAN	DER	HAVE	
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Zwolle-Zuid
Winkelcentrum Zwolle-Zuid

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

al 30 jaar
meesterschoenmaker

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

Like ons op Facebook

• Reparatie kleding en tassen
• Messen en scharen slijpen
• Spaanse sloffen/babyslofjes
• Tassen, portemonnees en broekriemen
• Horlogebandjes div. maten en kleuren
• Sleutels, sleutelhangers en naamplaatjes
• Schoeisel cleanen en/of poetsen
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WWW.WVZWOLLEZUID.NLWWW.WVZWOLLEZUID.NL

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

Moeder Marie 
vertelt...

.... ‘Ik heb een paar weken geleden het traject met Home-Start afgerond. 
Ik was mezelf wat kwijt geraakt en ik ben zo blij dat iemand me 

een steuntje gaf op het goede moment. 

Eigenlijk waren het iedere keer even korte 

duwtjes in de goede richting. Hannie kwam 

wekelijks bij me langs. We hebben in die tijd 

een leuke klik ervaren en ook voelde ik dat er 

naar me geluisterd werd. Dat gaf me het gevoel 

dat mijn mening en ik er toe doen. Door mijn 

echtscheiding en operatie was ik de energie 

kwijtgeraakt en mijn vertrouwen. 

Langzaamaan kreeg ik door Home-Start meer 

zelfvertrouwen en liet ik mezelf steeds meer 

zien. Ik durf nu weer en ben dankbaar 

voor de tijd die ik met Hannie had.’

Wil je ook vrijblijvend een keer 

van gedachten wisselen of we 

wat voor jouw gezin kunnen 

betekenen? Bel of mail voor 

meer informatie: of vraag naar 

Zwanet Hamhuis, coördinator 

Home-Start 038-8 515 700.

www.home-start.nl
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OEKRAÏNERS IN	ZWOLLE-ZUID

De delicatessenwinkel van Harry De 
Smaakspecialist wordt de komende  
weken omgebouwd naar een Zuivelhoeve- 
winkel en zal naar verwachting half  
november zijn deuren weer openen. 
Harry Schonewille (52) is onlangs na 
twintig jaar met zijn winkel in Zuid  
gestopt: “Ik ben begonnen onder de 
naam ‘De Kaasspecialist’ in het pand dat 
vorig jaar door Aldi is aangetrokken.  
Als franchisenemer moest ik werken 
volgens de formule van De Kaasspecia-
list en dat begon na enkele jaren te  
knellen. Ik wilde meer vrijheid als zelf-
standig ondernemer en was eigenlijk 
veel te eigenwijs om te opereren binnen 
de franchiseformule.”

Harry wilde naast zijn kaasproducten een 
breder assortiment kunnen aanbieden en 
ging met name op zoek naar speciale 
smaakcombinaties. “Wijn en kaas gaan 
goed samen en ook whisky met kaas en 
chocola levert een bijzondere smaak op.” 
Hij ging zich ‘De Smaakspecialist’  
noemen. Schonewille ging op zoek naar 
kleine lokale ondernemers om meer 
streekproducten te kunnen opnemen in 
zijn assortiment zoals vleeswaren, diverse 
worstsoorten, lokale sappen, jammetjes en 
Zwolse mosterd. Hij betrok zijn producten 
onder anderen van De Huppe, vruchten-
sappen van Ernie van der Kolk uit  

Dalfsen, verschillende speciaalbieren van 
Zwolse brouwerijen als Axes Castellum, 
Den Duiyk, Bohemean en zuivel- 
producten van Erve Slendebroek. En  
zeker niet te vergeten de Zwolse mosterd 
van de Wijndragers. 

Toch zijn de vele verschillende soorten 
kaas altijd de hoofdmoot gebleven van De 
Smaakspecialist; niet alleen kazen uit 
Nederland, maar zelfs bijzondere kazen 
uit Italië. Harry: “Ik ben aanhanger van de 

wereldwijde Slow Food-voedselbeweging 
en zo kwam ik in contact met de Italiaan 
Fausto, die voor mij op zoek is gegaan 
naar aparte producten uit Italië: niet  
alleen bijzondere kazen, maar ook  
speciale worstsoorten en Italiaanse pesto. 
Italië heeft een pure eetcultuur met veel 
smaak. De Slow Food-beweging zet zich 
in voor het behoud van pure ambachte- 
lijke producten met respect voor de na- 
tuur en een eerlijke prijs voor de produ-
centen. Voedselproducten die langzaam 

groeien en rijpen leveren een veel betere 
smaak op.” 

Voordat Harry Schonewille zijn eigen 
winkel begon was hij vertegenwoordiger 
in de horeca en deze contacten is hij  
blijven onderhouden. Al langer levert hij 
aan horecazaken in Zwolle en wijde  
omgeving en de vraag wordt steeds groter. 
Inmiddels betrekken meer dan zestig  
zaken kwaliteitsproducten uit zijn assorti-
ment. “Hoewel de winkel goed loopt 
moest ik een keuze maken en na twintig 
jaar zes dagen werken in de winkel ben ik 
toe aan iets nieuws en ga verder met het 
leveren aan de horeca vanuit mijn pand op 
Marslanden. Ook krijg ik zo wat meer 
privétijd voor mijn vriendin en twee  
bonuskinderen.” Zijn vele vaste klanten 
vinden het jammer dat hij stopt met zijn 
winkel, maar begrijpen het wel. Het  
winkelpand komt niet leeg te staan.  
Remco Feitsma neemt de zaak over en zal 
na de verbouwing naast zijn winkel in 
Ommen en Stadshagen in Zuid zijn derde 
Zuivelhoeve-winkel openen met een 
vergelijkbaar assortiment als Harry. Ook 
de twee vaste winkelmedewerksters  
Melanie en Elsbeth gaan over naar de 
nieuwe Zuivelhoeve-winkel.

In de Wijkkrant van augustus maakten 
we kennis met Elena Shchyra die voor de 
liefde naar Zwolle-Zuid verhuisde en 
vanuit Nederland Oekraïense vluchte-
lingen helpt. Als eerste hielp ze haar 
vriendin Lyuda Liubarska die ze over-
haalde om naar Nederland te vluchten 
om bij haar te komen logeren.

HALSOVERKOP VLUCHTEN
Lyuda is een getrouwde, hoogopgeleide 
vrouw en financieel directeur van een 
groot winkelcentrum in Kiev. Voordat de 
oorlog uitbrak was ze gewoon aan het 
werk, gingen haar twee kinderen naar 
school en nu zit ze ver weg van haar man 
in een land waarvan ze de taal niet spreekt. 
Ze had nooit gedacht dat de oorlog zo lang 
zou duren en dat ze noodgedwongen 
maandenlang in Nederland zou moeten 
verblijven. “Elena heeft ons overgehaald 
om naar Nederland te komen. Op zoiets 
kun je je niet voorbereiden. Het is geen 
vakantie. Je moet alles halsoverkop inpak-
ken. Daarom had ik maar voor drie dagen 
kleding meegenomen. Je neemt het belang- 
rijkste mee, je kinderen, belangrijke pa- 
pieren en onze drie pups.” Helaas moest 
haar man in Oekraïne blijven. “In totaal 
hebben we vijf dagen aan de grens tussen 
Oekraïne en Slowakije moeten wachten. 
Er was daar een grote file ontstaan. We 
hebben een paar nachten in de auto gesla-
pen zonder water en toiletten. We waren 
erg bang, maar we hadden geen keus. Het 
was extra moeilijk omdat we nog drie 
pups in de auto hadden. Toen we eenmaal 
de grens over waren, konden we bij een 
vriend in Slowakije overnachten, uitrust-
en, in bad, eten, drinken en slapen.  
Ze gaven ons veel eten mee voor onze  
reis naar Polen met eindbestemming  
Nederland.”

LEVEN OPBOUWEN
Lyuda was al wel vaker in Nederland  
geweest. Maar voor haar dochter Lida van 
tien jaar was het een compleet andere 
wereld. “De eerste tijd was het moeilijk 
omdat ik geen vrienden had. Ook miste ik 
paardrijden heel erg. Maar wandelen met 
de honden heeft mij geholpen.” Lida gaat 
nu naar school waar ze twee Oekraïense 
vriendinnen heeft.
“Mijn zoon Yuriy (17) wilde in het begin 
alleen maar terug naar Oekraïne om 
samen met zijn vader te vechten voor zijn 
land. Inmiddels gaat het beter met hem en 
heeft hij een baan in de bouw gevonden. 
Ook heeft hij via online lessen zijn  
middelbare school af kunnen maken.”
Lyuda merkt dat haar kinderen snel zijn 
veranderd. “Ze worden te snel volwassen. 
In het begin leefden ze heel erg in hun  
eigen wereldje, waren ze erg gesloten, 
maar nu ze wat meer zijn geacclimatiseerd 
gaat het beter en kunnen ze de oorlog een 
beetje loslaten.”

Lyuda is Elena dankbaar dat ze haar heeft 
opgevangen en kon starten in Zwolle-
Zuid. “Samen met Elena begon ik andere 
Oekraïense vluchtelingen te helpen. 
Zoveel mensen zijn er slecht aan toe,  
hebben hun huizen, familie en vrienden 
verloren. In Nederland is het veilig, de 
mensen zijn vriendelijk en velen hebben 
ons geholpen met bijvoorbeeld kleding en 
fietsen. En Elena heeft tijdelijke woon- 
ruimte voor ons gevonden in Nijverdal.” 

ONZEKERE TOEKOMST
Lyuda: Het is lastig om onze weg in  
Nederland te vinden en ons verblijf te 
 legaliseren. Op dit moment is het wachten 
op de IND en is onze toekomst erg  
onzeker.” Ook maakt Lyuda zich constant 

zorgen om haar man. “Ik ben van plan om 
weer terug te gaan naar Oekraïne. Mijn 
ouders zijn daar ook nog. Ik zie wel een 
toekomst voor Oekraïne, maar het zal veel 
tijd kosten om het land weer op te bouwen.” 

In de volgende Wijkkrant van november 
maken we kennis met Belinda de Lange, de 
buurvrouw van Elena. Samen bieden ze op 
allerlei manieren hulp aan Oekraïense 
vluchtelingen in Zwolle en omgeving. 

Harry De Smaakspecialist is gestopt met zijn winkel

Oekraïense Lyuda vluchtte van Kiev naar Zwolle-Zuid

	TEKST	EN	FOTO	 		HENNIE	
VRIELINK

	TEKST	 	HILDE	VAN	RAVENHORST
		 FOTO		 	LYUDA	LIUBARSKA



WIJKKRANTWIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid PAGINA 13 - OKTOBERPAGINA 13 - OKTOBER 2022 2022www.wvzwollezuid.nlwww.wvzwollezuid.nl

Aan het begin van de nieuwe school-
week op maandagmorgen 12 september  
kwamen de kinderen van basisschool 
CBS Talentum samen in de gymzaal.  
Directeur Anja Bouw had de organisatie 
Mad Science uitgenodigd voor een  
spectaculaire promotieshow. De kinde-
ren van groep 1 tot en met 8 zagen hoe 
professor Knetter van Mad Science  
allerlei proeven deed over wetenschap 
en techniek. Ouders kunnen zich dit 
misschien nog herinneren uit de tijd dat 
zij op de middelbare school bij het vak 
natuur- en scheikunde zelf proefjes 
mochten doen.

Professor Knetter in witte jas had op een 
tafel allerlei apparaatjes en andere  
spulletjes opgesteld die ze voor haar “toffe 
experimenten” nodig had. Tijdens haar  
inleiding, toen ze zichzelf voorstelde en 
aankondigde dat ze tijdens de proeven 
ook de hulp van enkele kinderen nodig 
had, staken al enkele stoere jongens uit 
groep 7 en 8 hun vinger op. Professor 
Knetter begon met een basisbeginsel uit 
de natuurkunde: “Alle stoffen zijn opge-
bouwd uit moleculen, behalve licht en ge-
luid. Licht en geluid zijn golven en daar 
zitten geen moleculen in.” Of alle kinderen 
deze theorie gelijk begrepen valt te be- 
twijfelen, maar toen professor Knetter  
begon met het in brand steken van een  
papiertje zagen alle kinderen dat door 
deze chemische reactie het papiertje van 
kleur veranderde en er het nieuwe stofje as 
ontstond. Nog niet heel spectaculair, maar 
toen een andere papiertje met een grote 

vlam in de lucht verdween, had professor 
Knetter alle aandacht van de kinderen 
naar zich toe getrokken. Ze liet zien dat ze 
de kleur van vuur kon veranderen van geel 
naar blauw en groen en dat ontlokte bij de 
enthousiaste kinderen een “wow”-reactie.

SONOOR GELUID
Dat door het snel ronddraaien van een 
holle plastic slang geluid wordt veroor-
zaakt was voor de meeste kinderen niet 
vreemd, omdat veel kinderen zo’n slang 
thuis als speelgoed hebben. De verrassing 
bij de kinderen was groter toen de profes-
sor met hulp van een van de school- 
kinderen een ijzeren stang van binnen 

warm maakte en er vanzelf een sonoor  
geluid ontstond. Haar uitleg: “Warme 
lucht in de stang zuigt met kracht nieuwe 
lucht aan en daardoor ontstaat geluid.” 
Sommige kinderen uit de onderbouw 
vonden het allemaal best spannend en en-
kele gingen snel bij hun juf op schoot  
zitten. Ze konden wel weer lachen toen de 
professor een drinkrietje veranderde  
in een fluitje met verschillende tonen. Ver-
bazingwekkender was de proef met een 
laserapparaatje waarmee je met je eigen 
stem de vorm van de lasergolf kunt veran-
deren of dat je een harde knal kunt veroor-
zaken met alcohol in een buisje. 
Na afloop van de promotieshow konden 

de kinderen zich aanmelden voor de  
uitdagende cursus techniek en weten-
schap. Zes weken lang in oktober en  
november op de donderdagmiddagen na 
schooltijd worden de schoolkinderen van 
Talentum meegenomen in de wondere 
wereld van experimenten, proefjes  
en demonstraties. Ze maken kennis met 
robots, mengsels, de bewegingswetten van 
Newton en schieten met een katapult  
raketten de lucht in. Ook ontdekken ze 
hoe een windmolen werkt en maken zelf 
een batterij.

In	Zwolle-Zuid	kun	je	deze	winter	deelnemen	aan	de	schaakcursus	die	dit	allemaal		
in	zich	heeft.	Je	leert	beter	schaken	vanuit	het	niveau	dat	bij	jou	past.	En	dit	doe	je		
in	een	ongedwongen	sfeer	samen	met	anderen	die	ook	schaken	als	hobby	hebben.	
En	dit	onder	leiding	van	een	ervaren	schaker	en	schaaktrainer.

Na	de	cursus	ken	je	de	schaakregels	en	heb	je	kennis	gemaakt	met	en	je	verdiept		
in	een	aantal	technische	en	tactische	principes	van	het	schaken.

De	schaakcursus	is	telkens	van	20.15-21.45	uur.	’Zwolle-Zuid	Schaakt’	heeft	een	
groep	hobbyschakers	waar	je	samen	in	een	ontspannen	sfeer	partijen	en	stellingen	
bekijkt	en	uitzoekt	wat	de	beste	voortzetting	is.	Daardoor	is	een	avond	schaken	een	
gezellige	avond	waarbij	je	en	passant	aan	hersengymnastiek	doet.	

Knallen en vlammen op basischool Talentum 

Woensdag 9 november Zaterdag 17, zondag 18, 

vrijdag 23 en zaterdag 

24 december

Woensdag 16 november

Vrijdag 11 november

Lampion knutselen

Kerst entertainment 
in het 
 winkelcentrum. 
Acts, muziek en 
 gezelligheid!

Sinterklaas mijter 
knutselen

Sint Maarten lopen

Komende activiteiten in Zwolle Zuid! 

www.winkelcentrumzwollezuid.nl
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	TEKST	EN	FOTO	 	HENNIE	
VRIELINK

Schaakcursus	voor	volwassenen
Altijd al willen leren schaken? Of een nog betere schaker willen worden?

Of een leuke manier van tijdverdrijf hebben? Samen met anderen?

En je hersenen op een prettige manier aan het werk zetten?

DATA	 	27	oktober;	10	november;		
8	december;	19	januari;	2	februari;		
23	februari;	9	maart;	23	maart.

TIJDSTIP	 20.15	-	21.45	uur
PLAATS	 Wijkcentrum	De	Pol
KOSTEN	 	€	25	(voor	cursusmap	en		

schaakboek)
DOCENTEN	 	Emile	Hoogterp		

en	Karel	Schoenmaker
AANMELDEN	 k.schoenmaker@home.nl
WEBSITE	 www.zwollezuidschaakt.nl
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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 in oktober: een kijk-
je achter de schermen
Deze maand heeft ZZUit wat betreft voorstellingen niet 
veel te melden. De geplande lezing van 7 oktober is 
jammer genoeg geannuleerd. Wie al een kaartje had zal 
het bedrag via de Zwolse theaters terugkrijgen. Van-
daar dat er nu ruimte is voor achtergrondinformatie.

ZZUit is een vrijwilligersorganisatie die al ruim 10 jaar 
bestaat.  Ontstaan als een culturele werkgroep vanuit 
wijkcentrum SIO. De doelstelling was en is nog steeds: 
‘het versterken van het sociale, maatschappelijke en 
culturele leven in Zwolle-Zuid’. 

In de periode van september tot en met mei worden 
jaarlijks 10 a 11 voorstellingen gepland. De inhoud 
varieert van theater, cabaret, lezingen, kindervoor-
stellingen tot muziek. Vooral veel muziek, zowel klassiek, 
vintage als eigentijds. In de beginperiode was het zoeken 
naar een goede formule, waarbij de kosten relatief laag 
blijven en de kwaliteit relatief hoog. Dat lukt tegenwoor-
dig goed, zo laten evaluatiecijfers zien. De laatste voor-
stellingen scoorden tussen de 8,4 en de 9,09. 
ZZUit werkt samen met de Zwolse theaters, en de kaart- 
verkoop loopt via deze grote organisatie. Annuleringen 
worden langs die weg soepel geregeld, wat vooral in 
coronatijd heel prettig was.

Bezoekers krijgen vooraf gratis koffie en thee, en bij een 
kindervoorstelling is er ook gratis limonade. Na afloop 
kan wie dat wil napraten in het gezellige café van SIO met 
een drankje en een hapje. 

Veel Zwolle-Zuid bewoners weten de weg 
inmiddels te vinden. Maar voor wie ZZUit 
nog niet kent: kijk voor meer informatie op 
de website 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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BuurtOntmoetingsPlek van Hogendorpware geopend

Het plan was een ontmoetingsplek voor 
senioren. Het werd een ontmoe- 
tingsplek voor álle leeftijden aan het 
pleintje van de van Hogendorpware in  
Zwolle-Zuid. Initiatiefnemer Cate  
Oldhoff ’Ja, het bereikt intussen een 
grotere groep dan gedacht. Zo leuk!’ 
Cate woont in een van de 55-plus- 
woningen. Tijdens coronatijd hadden 
veel oudere bewoners weinig contacten. 
‘En dat werd tijdens de lockdown alleen 
maar erger. Daar wilde ik wat aan doen.’

Het plein aan de van Hogendorpware  
bestaat uit parkeerplaatsen met daar- 
tussen een rij bomen en struiken. Dat zou 
een goede plek zijn om elkaar te ont- 
moeten. Cate: ‘Ik had gelezen dat je van 
de gemeente een stuk grond kunt adop- 
teren om zelf in te richten. Ik zag moge-
lijkheden om de middenstrook in te rich-
ten als ontmoetingsplek. Met bankjes  
en kleurige bloemen.’

DRAAGVLAK
Cate zocht contact met buren. ’De  
gemeente vindt het belangrijk dat er 
draagvlak in de buurt is. Het is boven-
dien leuker om samen aan zoiets te  
werken. En ik had op den duur ook echt 
wel hulp nodig.’ Buurvrouwen werden 
enthousiast en hielpen Cate het plan  
verder uit te werken. De beukenhagen 
moesten plaats maken voor gras. Daar-
door kwam er ruimte vrij voor een  
picknickbank en bloembakken. 

INRICHTINGSPLAN
Cate: ‘De ROVA verwijderde de struiken. 
Wij zouden dan de kale plek zelf inrich-
ten. Maar toen bleek het toch wel heel 
zwaar werk te zijn om de grond te egali-
seren. Een buurjongetje kwam nieuws-
gierig kijken en wilde graag helpen. Hij 
vertelde dat zijn vader heel sterk was.  
Tot mijn verrassing kwam die man  
met zijn schop en sterke rug even later 
spontaan de grond gladmaken. De één 
kwam broodjes brengen, de ander wilde 

wel helpen met water geven en de volgen-
de zat er ’s avonds al met wat vrienden.’

BIJDRAGE GEMEENTE 
Cate vertelt dat de kosten van de gras- 
zoden, bloembakken en plantjes zijn  
vergoed door de gemeente. ‘En ook  
kregen we een picknickbank, tweede-
hands. Prima, want zo dragen wij ook bij 
aan duurzaamheid.’

FEEST
De opening was een grote happening. 
Cate: ‘Wat in de middag begon met het 
doorknippen van het lint door de kinde-
ren, ging door tot ’s avonds laat. Met een 
groot deel van de buurt. En er zijn  
al plannen gemaakt voor een straatbar- 
becue op Burendag.’

Of de BOP (BuurtOntmoetingsPlek)  
ook meer contact met de senioren in  
de straat oplevert kan Cate nog niet  
zeggen. ‘We zijn net begonnen. De voor-
tekenen zijn goed. Maar we moeten er 
wel wat aan doen om de BOP levendig te 
houden. Binnenkort moet ik maar eens 
met een pot thee de buren uit hun huizen 
lokken.’

MIJNWIJK
Cate heeft haar initiatief op MijnWijk  
geplaatst. Zo kreeg zij contact met  
de wijkregisseur van de gemeente. 
www.zwolle.nl/mijnwijk 

DE	WERELD	VAN	DE WOENSDAGMARKT
Kaasmevrouw Karen de Lange kent haar klanten

	TEKST	EN	FOTO	 		HENNIE	
VRIELINK

Ze kent haar vaste klanten meestal niet 
bij naam, maar meestal wel aan hun  
bestelling bij haar kaaskraam; zoals “die 
mevrouw van dat pondje extra belegen”. 
Klanten kopen wekelijks vaak hetzelfde. 
“Alleen als ze een verjaardag hebben  
kopen ze meer en soms ook wat anders 
dan ze gewend zijn.” Sinds 2018 staat 
Karen op de markt in Zwolle-Zuid. 
Daarvoor werkte ze zeventien jaar bij  
juwelier van Klaveren in de Zwolse  
binnenstad “totdat ik een vriendje kreeg 
die in de kaashandel zat.” Ze kreeg een 
relatie met Jan Martijn van Dijk die al 
jarenlang met zijn kraam op de markt 

stond. In 2018 nam Jan Martijn de 
markthandel van René aan het Rot over 
en toen hadden ze twee marktkramen en 
kon Karen gelijk met een eigen wagen op 
pad. Wel moest ze eerst haar vrachtwa-
genrijbewijs halen om met de marktwa-
gen en aanhanger de weg op te mogen.

Karen heeft al vroeg geleerd haar handen 
uit de mouwen te steken. Ze komt uit een 
ondernemersfamilie uit Genemuiden. 
Haar overgrootvader Egbert de Lange 
heeft daar in 1918 tapijtfabriek Edel  
opgericht. Twee generaties later was de 
vader van Karen met zeven neven eige-

naar van deze grote tapijtfabriek. “We 
waren een van de eersten die kunstgras 
maakten.” Inmiddels is het bedrijf niet 
meer in handen van de familie. Als jong 
meisje heeft Karen nog meegewerkt in de 
fabriek. “Er is altijd hard gewerkt in onze 
familie.” 

Als ze op de woensdagochtend naar de 
markt in Zwolle-Zuid gaat staat ze om 
kwart over vier op: “Ik moet er om half zes 
zijn omdat ik de eerste in de rij ben met 
mijn marktwagen. Pas na mij kunnen de 
gebroeders Janssen naast mij hun groente- 
en fruitkraam opbouwen.” Daarna heeft ze 

tijd om de wagen in te richten. De eerste 
klanten komen rond zeven uur; meestal de 
wat oudere klanten die sinds corona liever 
naar de markt komen als het nog rustig is. 
De volgende groep klanten zijn de 
moeders nadat ze hun kinderen naar 
school hebben gebracht.

Jan Martijn van Dijk en Karen de Lange 
uit Mastenbroek zijn franchisenemers van 
Daalder Kaas en kopen hun meeste kazen 
in bij deze leverancier, herkenbaar aan de 
geel-en-groene huisstijl. Binnenkort  
veranderen deze basiskleuren in grijs, 
zwart en een houtkleur en moeten Karen 
en Jan Martijn hun marktwagens daarop 
aanpassen. De meeste Daalder Kaas wordt 
gemaakt door zuivelfabriek Rouveen 
Kaasspecialiteiten. Het assortiment wordt 
steeds uitgebreider. Waar klanten vroeger 
konden kiezen uit jong, belegen en extra 
belegen zijn er nu bijvoorbeeld ook bio- 
logische kazen, lactosevrije kazen, Franse 
kazen, kruidenkazen “en vooral veel 
geitenkaas”. Als klanten iets nieuws willen 
proberen, kunnen ze bij Karen ook eerst 
even proeven. Soms geeft ze een extra 
stukje service zoals de zieke klant die haar 
belde en niet naar de markt kon komen: 
“Ik heb de bestelling bij haar thuis afge-
leverd.” Ze maakt graag even een praatje 
met klanten. Hoewel de kazen goed ge-
koeld worden, ervaart Karen haar kaas-
handel als “een warme handel.” 
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‘Ik ken al mijn vaste klanten en zij ken-
nen ons. Een praatje is dan ook gauw ge-
maakt. De mensen komen met verhalen 
uit hun eigen leven en wij bieden meest-
al een luisterend oor. Maar ook diegene 
die alleen maar even snel een krant of 
tijdschrift wil kopen en dan meteen weer 
weg wil wordt op zijn wenken bediend.’ 
Carin Klinkhamer is al meer dan 35 jaar 
eigenaresse van Primera Klinkhamer in 
het winkelcentrum Zwolle Zuid. 

‘Mijn vader had een tabakshop op de plek 
waar nu Hart van Zuid zit: Tabakshop 
Klinkhamer. Dat was voornamelijk siga-
retten, sigaren, shag en vloei. Ik had een 
MBO-diploma Civiele Diensten op zak 
maar ik wist niet zo goed wat ik wilde. 
Uiteindelijk ben ik bij mijn moeder op 
mijn 20ste in de zaak begonnen en achter-
af gezien had ik ook niets anders gewild. 
Mijn moeder heeft nog tot aan haar 72ste 
hier in de winkel gestaan. Toen Albert 
Heijn in september 2009 naar de huidige 
plek verhuisde en ETOS naar de overkant, 
zijn wij in dit pand getrokken. Een betere 
plek kun je bijna niet bedenken, pal naast 
de ingang naar AH en de parkeergarage. 
Er komen niet alleen veel mensen langs 
maar ze komen ook naar binnen om een 
keus te maken uit ons ruime assortiment.’ 
Carin Klinkhamer begint op te sommen 
en op haar vingers mee te tellen: tijd-
schriften, boeken, kranten. Allerlei 
wenskaarten. Kaarten voor beltegoed, 
telefoonaccessoires zoals opladers en ka-
beltjes, kantoorartikelen, cartridges voor 
een printer, slingers en vlaggetjes voor 
partijtjes, noem maar op. Wat dat betreft 
zijn we echt een winkel van Sinkel maar 
dan wel met een prima kwaliteit.’ 

ONTSPANNENDE LECTUUR
Pakjes sigaretten en shag hebben de eerste 
plek in de winkel allang verloren en zijn 
uit het zicht gezet. Prominent hebben 
wenskaarten en ontspannende lectuur 
hun plek ingenomen.

‘Wij hebben vaste klanten die hier hun  
staatslot of kraslot kopen. Spelen met Toto 
of Lotto kan ook. En natuurlijk doen we 
aan preventie om gokverslaving tegen te 
gaan. Geen verkoop van bepaalde artike- 
len onder de 18 jaar. Dat geldt ook voor 
e-sigaretten. Momenteel zijn bij de jeugd 
wegwerp e-sigaretten erg in trek met  
verschillende smaken. Wij kennen in de 
winkel allemaal de spelregels en steek-
proefsgewijs worden wij regelmatig ge-
controleerd door de NVWA (Nederlandse 
Voedsel en Waren Autoriteit red.) of we 
ons wel aan de Warenwet houden.’ 

PASFOTO
Bij Primera Klinkhamer kun je inmiddels 
ook terecht voor pasfoto’s die voldoen aan 
de eisen van de overheid. ‘We hebben  
geavanceerde apparatuur voor een snelle 
foto. Klaar terwijl u wacht. Ook hebben we 
ons toegelegd op cadeauartikelen. We 
hebben kant-en-klare cadeautjes zoals een 
mok, gevuld met snoep of potten met 
drop. We hebben sieraden van Nouka. 
Ideaal voor kinderpartijtjes met laagge- 
prijsde dingetjes maar ook voor volwassen 
is er in een duurdere categorie volop keus.
Een topper is onze Primera Keuzecadeau-
kaart. Die is in verschillende prijsklassen 
te koop en is onbeperkt geldig. Je kunt het 
zelf inwisselen voor een leuk boek, een  
andere cadeaukaart, een Staatslot of een 
ticket naar een leuk evenement. Je kunt er 
letterlijk alle kanten mee op.’

De winkel is ook een afhaalpunt voor Post 
NL-pakketjes. In prominent geel is een 
Geldmaat aanwezig waar meerdere ban- 
ken aan verbonden zijn. ‘Je kunt hier in 
een veilige omgeving geld pinnen of op je  
rekening storten. Een heleboel mensen 
vinden dit toch prettiger dan op een druk-
ke locatie of langs de openbare weg.  
Je moest eens weten wat een aanloop dat 
geeft. Veel mensen nemen dan vaak nog 
iets uit de winkel mee of, als het niet druk 
is, blijven ze nog even staan kletsen.’ Niet 

alleen de klanten blijven hangen in de 
winkel. ‘Veel klanten hebben Betty en 
Lucy hier meegemaakt. Betty heeft hier  
23 jaar gewerkt, Lucy 17. Allebei hebben 
ze hier tot hun 65ste gewerkt. Nu zijn  
het Klaasje, Karin, Herma en Tamara die 
achter de toonbank te vinden zijn.

Samen met Carin Klinkhamer vormen ze 

een hecht team. ‘Persoonlijk contact  
vinden zij, net als ik, erg belangrijk. We 
proberen een gezellige en behulpzame 
sfeer te creëren zodat onze klanten zich 
welkom voelen bij ons. Daarom nemen 
wij graag de tijd voor een praatje.’

GEZICHT ACHTER DE	ADVERTEERDER
Primera Klinkhamer, meer dan wenskaarten

	TEKST	 	ARIE	DONDERS
		FOTO		 	HENK	VALKENIER

PRIMERA KLINKHAMER | VAN DER CAPELLENSTRAAT 240 |  
8014 VZ ZWOLLE T 038 465 99 38
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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 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

Zuidelijke vakantiegeluiden in Zwolle-Zuid: 
nieuwe diersoort ontdekt in Schellerpark
Terug van vakantie horen we ineens in het 
plantsoen achter ons huis het geluid wat 
hoort bij een verblijf in Zuid-Frankrijk of 
Spanje: het aanhoudende zinderende  
geluid van insecten.

Wat is hier aan de hand? We zijn niet de  
enigen die zich verbazen over het gesjirp in 
de essenbomen in het Schellerpark. Regel-
matig staan er mensen stil die verbaasd  
omhoog kijken om te ontdekken waar het 
geluid vandaan komt. Ik roep de hulp in van 
Herman Sieben. Hij is wijkbewoner en  
kenner van insecten (en paddenstoelen en 
wilde planten). Herman legt zijn oor te  
luisteren en maakt een geluidsopname. Hij 
raadpleegt een paar experts in het land en 
geeft uitsluitsel. Het is volgens hem een 
kraakcicade. Dat is een Zuideuropees insect 
die geleidelijk aan voet aan de grond krijgt 
in Nederland. Waarneming.nl noemt het 
een ‘zeer zeldzame’ soort voor Nederland. 
Rond de Middellandse Zee is het de meest 
voorkomende zangcicade. Het beestje is 2,5 
centimeter groot en moeilijk te vinden, want 
het heeft een uitstekende schutkleur voor op 
een boomstam. 

In Zwolle is ie nog niet eerder waargenomen. 
Mogelijk is het diertje meegelift met vakan-
tiegangers uit Zwolle-Zuid. Het is in elk 
geval een nieuwe diersoort voor onze stad. 
Of je er blij mee moet zijn weet ik niet. Want 
eigenlijk is het kenmerkende geluid van de 
cicade in onze streken als een kanarie in een 
kolenmijn: je weet dat het klimaat alsmaar 
opwarmt en dat is geen goed teken. 

	TEKST	EN	FOTO	 	WIM	EIKELBOOM
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Nieuwe tuin

Wij maken gratis uw ontwerp

Nieuwe bestrating

Zeer aantrekkelijke aanbiedingen

Overkappingen 

Voor u op maat gemaakt

Schuttingen

Diverse modellen leverbaar, vraag er naar

Aanleg

We doen het tegen scherpe prijzen

Bel: 038-4216496 / 06-22446905

www.tuintotaalcenter.nl

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

Denk je niet aan een mooi zomerverhaal 
als je de voorkant van het boek ‘De over-
levenden’ voor je ziet? Drie jongens 
springen vol enthousiasme van een  
steiger bij een Zweeds zomerhuisje. Wat 
volgt is een zinderend verhaal waarin 
pas aan het einde duidelijk wordt wat er 
zich heeft afgespeeld op dat idyllische 
plekje aan het meer, 20 jaar geleden.

Het verhaal gaat over drie broers die met 
de as van hun zojuist overleden moeder op 
weg gaan naar het zomerhuisje waar ze in 
hun jeugd alle zomers hebben doorge-
bracht. Dat er in die zomers lang geleden 
niet alleen maar mooie herinneringen zijn 
ontstaan maar ook akelige dingen zijn  
gebeurd wordt al snel duidelijk. Waarom 
reageren de vader en moeder op een vaak 
onverschillige manier op de jongens en 
waarom zitten ze vaak nukkig te roken en 

drinken op een stoel aan het meer? Hoe 
zijn de verhoudingen tussen de drie 
broers? Dat er meer aan de hand is dan 
ogenschijnlijk lijkt moge duidelijk zijn. 
‘Hoe is het voor jou om hier weer te zijn?’ 
vraagt Nils. ‘Ik weet het niet’ antwoordt 
Benjamin. ‘Het is alsof een deel van mij 
zegt dat ik thuis ben gekomen en een  
ander deel van me schreeuwt dat ik hier 
weg moet’ (Blz 67).

Het verhaal is knap opgebouwd. Er wordt 
terugverteld vanaf het moment dat de 
broers met de as van de moeder aan het 
meer staan. Dit wordt afgewisseld met 
hoofdstukken over de gebeurtenissen en 
herinneringen van de drie broers. Zo  
eindigt het boek op het tijdstip waarop het 
begon. 

De schrijfstijl van Alex Schulman is  

vloeiend, spannend en er zit tempo in:  
je wilt dóór want je wilt weten wat er is  
gebeurd. Dus lézen dit boek! En herlezen 
want een tweede keer ontdek je weer  
dingen waar je de eerst keer overheen hebt 
gelezen. Het laat je niet meer los!

Alex Schulman (1976) is een Zweedse 
schrijver, maar ook blogger en journalist 
en hij is een bekende radio- en tv-  
persoonlijkheid. Hij schreef eerder vijf 
succesvolle autobiografische boeken. ‘De 
overlevenden’ is zijn eerste roman en is 
ondertussen al in veel landen vertaald.

De overlevenden (2020) is te leen in de  
bibliotheek en te koop in een onlangs  
verschenen editie van 12,50 euro die te 
verkrijgen is bij Bruna in Zwolle Zuid. 

	TEKST	 	PETRA	HARKEMA

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.

‘De overlevenden’ van Alex Schulman
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Net als Zwolsche Boys bewaart ook ZAC 
mooie herinneringen aan de Turfmarkt. 
Tegenwoordig staan er tussen Water- 
toren en Oosterkerk vooral auto’s en 
campers opgesteld. Maar heel vroeger 
werd er gewoon gevoetbald. Nou ja  
‘gewoon’, zó gewoon was dat allemaal 
niet. Gras groeide er amper. Voetballen 
deed men, voor zo lang dat mocht, op 
zand. Want wanneer de Zwolse Schutte-
rij een oefening had moesten de voetbal-
lers opsodemieteren. Het publiek, veelal 
opgeschoten jongens die niet bepaald 
sympathiek stonden tegenover voetbal-
lers, veroorzaakte de nodige overlast.  
Er waren zelfs kloppartijen!

Toch mocht dit alles de pret absoluut niet 
drukken! Met elkaar voetballen, mooier 

werd het niet! De goalpalen, die trouwens 
telkens opnieuw moesten worden opgezet, 
konden tegen een kleine vergoeding van 
een paar gulden per jaar in bewaring 
worden gegeven bij de sluiswachterswo- 
ning aan het 'Menistje'. Onderlinge par- 
tijtjes spelen ging nog wel, maar voor een 
behoorlijke wedstrijd moest toch echt  
elders in de stad een veld worden gehuurd.

De jongens die bij ZAC speelden, kwamen 
daardoor uit op verschillende terreinen 
kriskras door de stad. Denk bijvoorbeeld 
aan het land 'Eekhout' in de Emmawijk. 
Maar ook speelden ze bij het Engelse 
Werk, op een terrein naast de schietbaan 
aan de Meppelerweg, en op een veld aan 
de Veerallee. Kleedgelegenheden waren 
doorgaans nergens. Men gooide de spul-

len gewoon achter één van de doelen.  
Op de Turfmarkt zelf stond trouwens een 
vervallen huisje, zonder ramen. De  
spijkers aan de muur dienden als kapstok. 
Zich wassen deed men in de sloot. 

In 1901 verhuisde ZAC naar de Hane-
kamp/Vondelkade, waar spelers zich  
konden omkleden in de herberg. In 1906 
speelde men aan de Meppelerweg, naast 
de fabriek van Reinders en weer enige  
jaren later bij ‘De Pelikaan’, waar ZAC zich 
de eerste klasse in voetbalde. Aan alle  
verhuismisère kwam in 1911 een eind, 
toen men definitief verhuisde naar de 
Veerallee. Tot het vertrek naar het huidige 
Jo van Marle Sportpark op 23 november 
1996, is het sportpark aan de Veerallee in 
bezit van de vereniging gebleven.

 

De vele verhuizingen van ZAC
METERS BUUTENSPEL

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

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

ADVERTORIAL

VSW Windesheim bestaat 18 Oktober 2022 precies 75 jaar en dat laten wij 
niet zomaar voorbij gaan! Het weekend van vrijdag 21 oktober en zaterdag 
22 oktober staan vol met activiteiten voor jong en oud.

Ruim 75 jaar geleden werd VSW, een voetbalclub in Windesheim, opgericht 
voor en door de aanwezigheid van de steenfabriek aan de IJssel. Vele  
families hebben een bijdrage geleverd aan het voetballend vermogen in 
ons mooie dorp Windesheim. Vader op zoon of dochter en zo opnieuw en 
opnieuw en opnieuw. Als je dan door de jaren heen kijkt dan zijn diverse 
familienamen van nu ook terug te vinden in de namen van toen. Helaas is 
geen enkele oprichter meer in leven maar ik weet zeker dat ze trots zijn 
op ‘hun’ club zegt voorzitter Rob van Tilburg. Anno 2022 bestaat VSW 
Windesheim uit 3 seniorenteams en een 35 + en 45+. We profileren ons 
heel nadrukkelijk als club waar iedereen zich thuis voelt en dat werpt z’n 

vruchten af.” Ook binnen de jeugdafdeling gaat het goed. Inmiddels vier 
jeugdteams in de leeftijdscategorie 4 tot 12 jaar en we blijven groeien 
samen met onze sponsoren.

Iedereen is welkom om FC de Rebellen te zien voetballen op Sportpark De 
Bosrand in Windesheim op zaterdag 22 Oktober. De wedstrijd start om 15.00 
uur. Daarnaast zijn er vele activiteiten voor klein en groot.

We zien u graag in Windesheim op We zien u graag in Windesheim op 
zaterdag 22 oktober om 15.00 uur bij de wedstrijd F.C. De Rebellen.zaterdag 22 oktober om 15.00 uur bij de wedstrijd F.C. De Rebellen.

Namens Bestuur
Rob van Tilburg
Voorzitter VSW Windesheim

Voetbalvereniging Voetbalvereniging 
VSW Windesheim VSW Windesheim 
bestaat 75 jaarbestaat 75 jaar

BEELDEN EN MONUMENTEN
IN	ZWOLLE-ZUID

	FOTO	 		HENK	VALKENIER

En dat wordt groots en spectaculair gevierd! Met o.a op zaterdag 22 oktober om 15.00 uur En dat wordt groots en spectaculair gevierd! Met o.a op zaterdag 22 oktober om 15.00 uur 
een voetbalwedstrijd tussen VSW 1 en FC de Rebellen. Dit zijn oud bekende voetballers een voetbalwedstrijd tussen VSW 1 en FC de Rebellen. Dit zijn oud bekende voetballers 
met o.a Andy van der Meijde en John de Wolf om maar wat namen te noemen.met o.a Andy van der Meijde en John de Wolf om maar wat namen te noemen.

Onder de naam ArtFlow was er de afgelopen zomer op verschillende locaties in Zwolle een expositie te 
zien van werk van internationale en Zwolse kunstenaars. 

Bij Harculo stond dit kunstwerk van de Belgische kunstenaar Stief De Smet. Hij heeft oog voor de verstoorde 
relatie tussen mens en dier, tussen stad en natuur en nodigt de kijker uit daarover na te denken.
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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


