
 

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-
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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

www.fysiomobilae.nl

Bij FysioMobilae kunt u o.a.terecht voor:
Fysiotherapie | Manuele Therapie | Sportfysiotherapie | Epte  

Psychosomatische fysiotherapie | Medische fitness | Dry Needling 
Geriatrie fysiotherapie | Oedeemfysiotherapie | Hydrotherapie

wenst u fijne feestdagen

GHC De Trommel, Ministerlaan 201
Windesheim, Campus 2-6

De Kievitsbloem, Patriottenlaan 3
038 - 4216454

Fysiotherapie 

in de wijk

WWW.WVZWOLLEZUID.NLWijkenvereniging-Zwolle-Zuid@WijkkrantZZuid
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SPECIALIST IN 
REPARATIES - ONDERHOUD
APK (BENZINE-/DIESELMOTOREN)

Katwolderweg 8b, 8041 AD ZWOLLE
038-4669777 / info@autobedrijfkok.nl
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Kerstverhaal  Onze redacteur Arie Donders heeft een prachtig kerstverhaal opgetekend. Een verhaal uit het 
leven gegrepen, misschien wel over u en jou, over ons. Gewoon herkenbaar dichtbij in Zwolle-Zuid. Op pagina 12 lees je het 
helemaal.

hanzeland, schellerbroek, schelle, schellerhoek, geren, schellerlanden, ittersum, gerenlanden, oldenelerlanden, gerenbroek, ittersumerlanden, ittersumerbroek, oldenelerbroek, windesheim

Al 60 jaar lang  
wijkcentrum SIO

Performances op 
de Marslanden

Maak het weer in  
het Repair Café

Pieken & ballen
Afgelopen jaar heeft Wijkkrant Zwolle-Zuid vele mensen  aan het woord gelaten, over verschillende onderwerpen.  Hoe kijken zij terug op 2022? Wat is hun hoogte- en dieptepunt, ofwel hun piek & bal? Acht van hen delen hun moment.

Harriët Tamminga, vrijwilliger Oekraïne-hulp
PIEK"De winkeliersvereniging van Zuid! Ze hebben veel spullen ingezameld voor Oekraïners en we mochten een pop-up kledingbank inrichten, waar ze gratis kleding konden halen."

BAL “Een Russisch sprekende vrouw kwam kwaad onze winkel binnen, omdat we Oekraïense mensen hielpen.”

Johan Spinder, otterkenner

PIEK “Afgelopen winter hebben 

we geweldig genoten van diverse 

otters. Gewoon overdag bij de 

Sellekamp en op het ijs bij ZAC.”

BAL“Otter éénoog, bekend uit het 

centrum, hebben we dood in het 

water gevonden in Schelle.” 

Arie Donders, redacteur Wijkkrant
PIEK “Het verschijnen van mijn boek VAL dat zich afspeelt in Zwolle en op Kreta, en waarvan de  opbrengst ten goede  komt aan de Stichting  Het Vergeten Kind.”BAL “Na meer dan twee jaar naar de vakantie te hebben uitgekeken, brak mijn vrouw op de eerste dag haar schouder bij een val op Kreta.”

Karin ter Horst, ervaringswerker  

armoedebestrijding bij Gemeente Zwolle

PIEK"Het is goed dat er meer gesproken wordt 

over armoede of financiële krapte. Het taboe 

moet doorbroken worden. Het is fijn dat  

bewoners middels weggeefkastjes willen  

delen: share to care."

BAL "Armoede kan iedereen overkomen, 1 op de 

5 gezinnen stoeit met z’n geld. Het is schrijnend 

dat er weggeefkastjes en uitgiftepunten voor 

gratis menstruatieproducten nodig zijn."

Ina Schippers, Walking Football ZAC

PIEK “We hebben dit jaar als Walking 

Footballvrouwen wedstrijdshirts gekregen 

voor toernooien waar we aan meedoen. 

En we zijn blij dat we zo gegroeid zijn en 

inmiddels al 14 leden hebben!”

BAL “We balen als de voetbaltraining niet 

door kan gaan vanwege erg slecht weer 

en dan alleen het kopje koffie overblijft 

van de training.”

Jaap Lamfers, Grand Café Zuijdt

PIEK “De geboorte van de Zwolse Zot,  

een lied, een animatie, een videoclip en 

een stichting waarmee we samen met  

inwoners uit Zuid ideeën voor activiteiten 

en evenementen voor elkaar willen  

krijgen met op termijn een feestweek.”

BAL “Ik hoop dat het mij nog heel vaak lukt 

om de bal aan het rollen te brengen om 

het samen met anderen leuk en gezellig 

te maken in Zuid en dat men daardoor 

meer omkijkt naar elkaar.”

Elena Shchyra, Oekraïense, al jaren in Zuid
PIEK “De hulp die we hebben kunnen bieden 
aan Oekraïense vluchtelingen in Nederland.  
Ik hoop dat Oekraïne wint!”BAL “Februari 2022, de Russische invasie van 
Oekraïne en het verdriet van alle mensen.”

Martha Vroom, vrijwilliger tweedehands kledingwinkel Op-Nieuw in De Pol

PIEK “Het 10-jarig bestaan van onze winkel deze zomer.”

BAL “Toen er brand was in de bibliotheek, moesten we onze winkel direct  

verlaten, zonder iets mee te nemen.”
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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: Julius de Vries 06 - 3949 3811  
  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 2022 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

Lid van verdienste: Sjoerke Pluim

 

   

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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Afgelopen maand oktober was Wouter 
van Noort elke dag bezig met zijn 'mon-
sters'. Wie dit leest, zou kunnen denken 
aan kwaadaardige wezens die zijn dro-
men bevolken en zijn slaap verstoren. 
Maar op hem hebben de monsters juist 
een rustgevend effect. In oktober ging 
hij er elke dag voor zitten om met inkt en 
pen of penseel een tekening te maken 
met de monstertjes in de hoofdrol.

De inwoner van Zuid vertelt dat hij mee-
doet aan een 'challenge' via internet, de 
Inktober. Iedere dag krijgen de duizenden 
deelnemers een willekeurig woord dat het 
thema wordt van de tekening die ze gaan 
maken. De tekening wordt geüpload; deel-
nemers zien wat de anderen gemaakt heb-
ben en geven elkaar complimenten of tips. 
Wouter vertelt dat hij vorig jaar voor het 
eerst aan deze uitdagende opdracht mee-
deed en leuke commentaren en compli-
menten kreeg: "Dat stimuleert om door te 
gaan." 

EIVORMIG MET HOORNTJES
Wouter vertelt over een Japanse, die van 
alle 31 losse woorden die ze kreeg, teke-
ningen maakte die uiteindelijk één verhaal 
vormden. Hij besloot om het zichzelf ook 
nog wat moeilijker te maken: "In elke 
nieuwe tekening wil ik één element ver-

werken uit de tekening van de dag ervoor." 
Met natuurlijk monsters in de hoofdrol. 
Ze hebben een eivormig lichaam met 
hoorntjes op de kop, ogen in het hoofd en 
armen aan het lichaam. Er is geen neus of 
mond in het gezicht getekend. Toch weet 
Wouter in één tekening feilloos een ver-
haal te vertellen. De ogen en de houding 
van het lichaam spreken boekdelen en  
anders zetten hele korte tekstjes de kijker 
op het goede spoor. Hij zegt: "Mijn mon-
sters zijn vriendelijke figuurtjes, geen 
bloederige of gruwelijke wezens. Daar zie 
je al genoeg van."

KROONTJESPEN EN INKTPOT
In het dagelijks leven heeft hij een drukke 
technische baan als software-ontwikke-
laar. Creatief denken om tot oplossingen 
te komen is daarbij een voorwaarde.  
Van jongs af aan mocht Wouter graag  

fotograferen en de stap naar foto's bewer-
ken op de computer werd door hem dus 
snel gezet. In die tijd deed hij mee aan 
wedstrijden en won een paar keer. 

Tijdens de jaarlijkse Nacht van de Nacht 
in de Nooterhof volgde hij een workshop 
tekenen met inkt: "Gewoon met kroon-
tjespen en inktpot." Hij vond het zo leuk 
om te doen dat hij twee keer een cursus 
volgde en zijn eigen stijl met monsters 
ontwikkelde. Omdat inkt snel droogt, 
moet er ook snel gewerkt worden. Dat  
bevalt Wouter wel: "Als het me niet snel 
genoeg gaat, zet ik de föhn erop."

ODE AAN…

De broeders van het aloude klooster Windesheim 
waren hun tijd in de Middeleeuwen al ver vooruit.
Naast geloof, ho(o)p en liefde voor Heer en burgerij,
investeerden ze in een molen, nog ver van Zwolle-Zuid.

De monniken zagen zelfvoorzienendheid als toekomst;
graan en brood van eigen bodem en in eigen beheer.
Slagschaduw en horizonvervuiling, nooit van gehoord;
vol ongeloof kijken ze op de turbine-issues van nu neer.

DE WINDESHEIMER MOLEN

Wat  > Een korenmolen.
Waar  >  Net noordelijk van het dorp 

Windesheim aan de Wijheseweg.
Sinds  >  1748; in 1391 stond de eerste 

molen waar nu dorpshuis ‘De 
Molenkamp’ staat.

Uiterlijk  >  Achtkantige stellingmolen, met 
vier wieken van elk 11 meter lang. 

Verhaal >  Tot halverwege vorige eeuw werd 
er beroepsmatig gemalen. Daarna 
raakte de molen in verval. 
Inmiddels is de gemeente Zwolle 
eigenaar en is de molen meer-
maals gerestaureerd. 

Bijzonder  >  Sinds 1993 wordt op zaterdagen weer gemalen door vrijwilligers. In de molenwinkel 
worden producten en meel verkocht (elke zaterdag tussen 9-12).

 TEKST  INA HUISMAN
 FOTO  CARLIJN VAN NOORT
 AFBEELDING  WOUTER VAN NOORT

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. 

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?
Geef uw melding door op www.zwolle.nl/ 

 

   

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 on-
der 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 31 december 2022

Bezorging (week 4 ): rond 1 februari 2023 
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.

De lieve monsters van Wouter van Noort

BEELDEN EN MONUMENTEN ZWOLLE-ZUID

 TEKST   JULIUS DE VRIES 
 FOTO   HENK VALKENIER

Wouter maakte al eens een kerstkaart 
met de monsters en kreeg positieve 
reacties van familie en vrienden. Nu  
is hij bezig met een kalender voor  
volgend jaar. Het mooie van deze 
hobby? "Tekenen geeft mij heel veel 
rust en mijn tekeningen ontlokken 
een glimlach bij de mensen die me 
volgen. Dat is waar ik het voor doe." 
Hij is op Instagram te volgen via  
woutervnoort.art

Persoonlijke kaart voor  
een jubilerend bruidspaar

We hadden Buienradar moeten raadplegen
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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

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 

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

Patriottenlaan 3, 8014 XP Zwolle Zuid

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

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?

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

VRAAG VRIJBLIJVEND NAAR DE VOORWAARDEN.
BEL MET 0529 - 466 304 OF MAIL NAAR INFO@GOLFTUINZWOLLE.NL

KERST     NIEUWJAARS &    

BORREL ORGANISEREN?
DAT KAN BIJ ONS!

 



WIJKKRANTWIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid PAGINA 5 - DECEMBERPAGINA 5 - DECEMBER 2022 2022www.wvzwollezuid.nlwww.wvzwollezuid.nl

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

In 1962 namen de hervormde en gere-
formeerde voorgangers van de Advents-
kerk in Ittersum enkele tweedehands 
houten schoollokalen over en zijn hierin 
hun kerkdiensten begonnen. Tegelijker-
tijd stelden ze deze ruimtes als wijkcen-
trum beschikbaar voor verenigingen in 
de buurtschappen Schelle, Ittersum en 
Oldeneel. Zwolle-Zuid bestond nog niet. 

Nu, zestig jaar later staat er op dezelfde plek 
een gebouwencomplex met een grand café, 
snackbar, theater, zeven zalen voor verhuur 
en op de zondagen “achter de klapdeuren” 
kerkdiensten. “SIO is altijd met de tijd mee-
gegaan”, zegt de nieuwe voorzitter van 
Stichting SIO Gerrit Bredewout (72). Cees 
de Jong is per 1 oktober jl. na zes jaar ge-
stopt als beheerder van SIO. Hij gaat met 
pensioen samen met zijn vrouw Suzan die 
hier ook werkzaam was: “Een mooie afslui-
ting van vijftig jaar horeca.” Zijn functie is 
overgenomen door de 59-jarige Wim 
Knoops. De verbouwing van 2018 was voor 
Cees een hoogtepunt: “De verbouwing was 
noodzakelijk voor de doorontwikkeling 
van SIO. Het moest een ontmoetingsplaats 
blijven voor wijkbewoners en daarom is de 
snackbar met keuken gemoderniseerd, de 
bar omgebouwd naar een grand café en de 
entree bij de tijd gebracht. Ook was er een 
toenemende vraag naar zaalhuur met 
lunchmogelijkheden.” Hierdoor werd 2019 
een topjaar totdat begin 2020 corona toe-
sloeg: “De zalenverhuur lag stil, het café 
was dicht en de snackbar mocht alleen nog 
open voor afhaalmaaltijden. Gelukkig heb-
ben we alle medewerkers binnenboord 
kunnen houden met steun van de over-
heid.” Cees: “De flow zit er in 2022 weer in 
en we benaderen topjaar 2019.” 

NIEUWE BEHEERDER
Opvolger Wim Knoops kwam als vijftien- 
jarige al naar SIO: “Ik was al bekend aan 
deze kant van de bar en nu ook aan de  
andere kant.” Hij heeft een financiële ach-
tergrond en wilde graag iets anders gaan 
doen: “Minder achter het beeldscherm en 
meer met mensen.” Hij mag graag regelen 
en organiseren. “Ik stap op een rijdende 
trein en moet ervoor zorgen dat die blijft 
rijden en er sturing aan geven.” Gelukkig 
kan hij leunen op een ervaren horecateam 
van twintig medewerkers in dienst van SIO, 
waarvan er vijf tot het kernteam behoren. 
SIO werkt niet met vrijwilligers. SIO is een 

eigentijds bedrijf en het enige wijkcentrum 
in Zwolle dat zonder subsidie draait.

GEEN WINSTOOGMERK
Bestuursvoorzitter Gerrit Bredewout: “We 
zijn selfsupporting en SIO wordt bedrijfs-
matig gerund. Met name de commerciële 
zalenverhuur is de financiële pijler onder 
ons bestaan en huurders betalen marktcon-
forme tarieven. Omdat we geen winstoog-
merk hebben betalen verenigingen uit de 
wijk minder, maar dat wordt gecompen-
seerd door onze commerciële activiteiten.” 
SIO is onder anderen de thuishaven voor 
de Adventskerk, muziekvereniging Kunst 

na Arbeid, gemengd zangkoor de Melody-
singers, Biljartverenging SIO en residentie 
van carnavalsverenging De Tonnenzotters. 
Buiten de zomermaanden kunnen inwo-
ners uit Zuid in SIO maandelijks genieten 
van de theater- en muziekvoorstellingen 
georganiseerd door ZZuit. Het uitgebreide 
aanbod en de mogelijkheden van SIO zijn 
tot dusver succesvol, maar Gerrit wil de  
komende tijd met alle belanghebbenden  
en SIO-medewerkers in gesprek over de 
toekomstvisie: “Waar willen we over vijf 
jaar staan?” 

Wijkcentrum SIO al 60 jaar zonder subsidie

TEKST  & FOTO   HENNIE VRIELINK

 V.l.n.r. Gerrit Bredewout, Cees de Jong en Wim Knoops.
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Begin volgend jaar kunnen Zwollenaren 
in een ruimte op de Marslanden een  
toneelvoorstelling bijwonen. Dat is  
best bijzonder, want sinds wanneer is 
daar een theater en wat moeten we ons 
bij die ruimte en performances voor- 
stellen?

De broers Mathijs en Peter van Til hebben 
zo'n vijf jaar geleden een ruimte aan de 
Newtonweg 35 gehuurd en ingericht als 
filmstudio. Aan de Paxtonstraat zit hun 
muziekstudio. De filmstudio zit naast een 
autospuiterij. Dat is overdag goed te horen 
en soms ook te ruiken. Mathijs (34) deed 

een muzikale opleiding aan het conser- 
vatorium in Enschede, terwijl Peter de  
toneelacademie in Maastricht heeft afge-
rond. Vanaf hun afstuderen werken ze 
heel veel samen in creatieve producties en 
performances. Ze werken in opdracht en 
maken eigen voorstellingen; nu dus ver-
zorgen ze studio-shows die bedoeld zijn 
voor kleine groepen mensen uit Zwolle. 
Voor deze voorstellingen is de filmstudio 
omgebouwd tot theater, waar vijftien 
mensen kunnen zitten. Het licht gaat uit, 
het doek gaat open: dompel je onder in 
wat de performers aan je presenteren.

THEMA’S VAN HET LEVEN
Peter vertelt dat het gaat om een voorstel-
ling van een half uur over een universeel 
thema. Bezoekers zien één of twee perso-
nen op het podium. Die spreken teksten 
uit, begeleid door muziek en filmbeelden. 
In de performances komen onderwerpen 
aan de orde waarmee ieder mens te maken 
krijgt en zijn eigen gevoel en vragen bij 
heeft. Peter vertelt dat zij zo een plaats  
creëren waar mensen, los van religie, leer 
of dogma's, thema's van het leven kunnen 
overdenken. 
Mathijs zorgt voor het muzikale gedeelte, 
Peter voor de teksten, het decor en de  
videobeelden. In twee tot drie weken  
werken zij de voorstelling uit en smeden 
de onderdelen tot één geheel. Bij het 
schrijven put Peter (31) uit zijn eigen  

ervaringen, emoties en gedachten. In een 
notitieboekje schrijft hij alles op wat bij 
hem bovenkomt als hij nadenkt over het 
thema. Wat betekent dit voor mij en hoe 
verhoud ik mij tot het onderwerp? 

BEZOEKERS ONDER DE INDRUK
Peter laat een mouwloos hemd met  
teksten zien en vertelt: "Zo ziet mijn noti-
tieblokje eruit. Mijn ideeën zijn op dit 
hemd gedrukt, dat te koop is." De voor-
stellingen zijn gratis en mede mogelijk  
gemaakt door de gemeente Zwolle." Voor 
de studio staat een tot foodtruck omge-
bouwde aanhangwagen, van waaruit de 
catering verzorgd wordt. Even napraten 
bij die foodtruck is een belangrijk onder-
deel van de voorstelling. De eerste voor-
stellingen in september hadden het thema 
EGO; bezoekers waren onder de indruk 
van wat ze horen en zagen. Eén van de  
toeschouwers noemde de performance 
"intens". Mensen die weinig ervaring heb-
ben met deze vorm van kunst, zouden zich 
onwennig kunnen voelen. Peter kan ze  
geruststellen met de opmerking: "Het 
duurt maar een half uur, dus de voorstel-
ling is ook zo weer voorbij." De broers  
hopen dat veel groepen uit Zwolle-Zuid 
naar hun voorstelling zullen komen.  
Benieuwd? Meer info op www.brothertill.nl

Pak een intense performance mee op de Marslanden

 TEKST  INA HUISMAN
 FOTO  BROTHERTILL

Studio Show #2
Thema: BEGIN
Performer: Marius Mensink
Eindregie: Peter van Til
Data: 6/7/8/13/14/15 januari

Studio Show #3
Thema: ONBEKEND
Performers: Mathijs van Til & 
Rachel Rijsdijk
Eindregie: Peter van Til
Data: 3/4/5/10/11/12 Februari

ELKE DONDERDAG
10.00 - 11.00 UUR

 
DE KOFFIE STAAT

KLAAR!
 
 

SVI
IJSSELCENTRALEWEG 9

8014 BK ZWOLLE

WEBCAFÉ
HÉT ANTWOORD OP AL
JE DIGITALE VRAGEN!

 NEEM JE TELEFOON, IPAD OF TABLET MEE!

WAT KAN IK MET MIJN

IPAD/TABLET?? EEN FOTO MAKEN MET JE  TELEFOON??

WHATSAPP

GEBRUIKEN?
WAAR IS DEAPPSTORE?

K lein verhaal  K lein verhaal  
over schilder Fayizover schilder Fayiz

Carin van de Ploeg  Carin van de Ploeg  
attendeerde ons op een ‘een attendeerde ons op een ‘een 
klein verhaal u it de wijk’: “De klein verhaal u it de wijk’: “De 
oranje brug op het kruispunt oranje brug op het kruispunt 
Dreessingel-K lompéstraat Dreessingel-K lompéstraat 
wordt geschilderd. Schilder wordt geschilderd. Schilder 
Faiyz Numaan, die acht jaar Faiyz Numaan, die acht jaar 
geleden uit Syrie naar geleden uit Syrie naar 
Nederland kwam, is er aan Nederland kwam, is er aan 
het krabben en schuren. het krabben en schuren. 

In opdracht van de gemeente zorgt hij ervoor dat de In opdracht van de gemeente zorgt hij ervoor dat de 
brug er weer een tijdje tegen kan. Nadat de oude brug er weer een tijdje tegen kan. Nadat de oude 
verf lagen verwijderd zijn, waarbij hij zorgt dat de verf lagen verwijderd zijn, waarbij hij zorgt dat de 

verfresten niet in de natuur terecht komen, zal hij de verfresten niet in de natuur terecht komen, zal hij de 
reling in de primer zetten en van een nieuw oranje reling in de primer zetten en van een nieuw oranje 

jasje voorzien. jasje voorzien. 

Faiyz heeft vorig jaar het ‘Boek’ geschilderd, het Faiyz heeft vorig jaar het ‘Boek’ geschilderd, het 
kunstwerk bij de kruising Vrouwenlaan-Ittersumallee.kunstwerk bij de kruising Vrouwenlaan-Ittersumallee.

Kort
Nieuws
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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

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

Als je goed kijkt 
naar postcodegebied 

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

December, tijd voor bezinning. Wat komt 
dan beter uit dan even afstand nemen.  
In dit geval vanaf het Spoolderwerk,  
ofwel de markante ‘stoel’, de toren aan 
verkeersplein Zwolle-Zuid, waar vanuit 
onder andere naamgever Engie werkt, 
waar ik te gast was. In theorie zou ik tot 

78 meter en 19 etages hoogte kunnen 
klimmen, maar mijn toegang werd  
beperkt tot de tiende etage. 

Een letterlijke kijk-op-de-wijk dus vanaf 
de overkant van de A28. Los van de  
glimmende speelgoedautootjes op de 
snelweg en de blauwe verkeersborden  
op de IJsselallee is Zuid vooral erg  
groen. Een oase van vele bomen in  
langzaam verkleurende warme herfst- 
tinten. Okay, behalve het opvallende  
neon-reclamebord van Hogeschool  
Windesheim.

Kijkend naar links de binnenstad met  
Peperbus en spoorzonekantoren, rechts 
de blauwe en rode IJsselbruggen, met 
daarachter de glooiende Veluwecontou-
ren. Daartussen een oneindig laagland 
onder een bomendek, met twee rood- 
stenen oprispingen aan de skyline. Belle-
vue 1 en 2, de ‘bescheiden’ woontorens 
van 46 respectievelijk 25 meter. Tiny 
houses van verre.

Maar toch, zo’n 30.000 inwoners op dat 
hele kleine stukje aarde, verdeeld over 
ongeveer 15 wijken, tientallen straten en 

woonerfjes, honderden appartementen 
en huizen. Ach, natuurlijk gebeurt er wel 
eens wat, maar over het algemeen...  
De wereld is boos en bedreigend, maar je 
eigen buurtje voelt vaak veilig en ver-
trouwd. Tijd en zin om weer af te dalen 
naar ons aardse en vredige paradijsje.

Even afstand nemen van Zuid

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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Van der Heydenstraat 6-4 • 8014 ZZ  Zwolle • 038 - 42 57 800

www.heeldemond.nl • welkom@heeldemond.nl

Helemaal welkom – heel dichtbij – Zorg Punt Zuid

038 465 65 60  

Nervistraat 5

8013 RS Zwolle  

info@utshersevoort.nl  

www.utshersevoort.nl

ZWOLLE

uw verhuizing  een frisse start

SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN-

DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • 

INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT-

PROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM-

FEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ 

KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN-

NINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • 

SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN-

DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • 

INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT-

PROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM-

FEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ 

KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN-

NINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN •  

FysioZwolle.nl

Raalte

Iepensingel 178

8102 XP  Raalte

06 1329 3668

Profitgym Zwolle-Zuid

Van der Heydenstraat 12

8014 ZZ Zwolle

038 465 40 00

Zwolle-Zuid

Van der Capellenstraat 137

8014 VW Zwolle

038 465 40 00

Stadshagen

Werkerlaan 267

8043 LV  Zwolle

038 420 31 00

Aa-Landen

Dobbe 72a

8032 JX  Zwolle

038 453 20 22

Zwolle-Zuid

Van der Heydenstraat 6-1

8014 ZZ  Zwolle

038 465 40 00

Profitgym Dalfsen

Kampmansweg 8
b

7722 RV Dalfsen

038 465 40 00

Profitgym Stadshagen

Belvédèrelaan 375

8043 VD Zwolle

038 420 31 00

+ Ergotherapie

+ Fysiotherapie

+ Psychomotorische therapie

Wilma Bouwmeester

Ik ben er voor u. 

Voor, tij
dens en na de uitvaart.

Dag en nacht bereikbaar: 06-182 837 61

www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl 

Kwaliteit bij le
ven en afscheid  

met compassie en oog voor detail

Fys
ioM

obil
ae

Steviger op uw benen 

staan?

Doe mee met de Otago valpreventie cursus bij 

Fysiomobilae.

038 - 421 64 54 | in
fo@fysiomobilae.nl

www.fysiomobilae.nl 

WWW.WVZWOLLEZUID.NL
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SPECIALIST IN 

REPARATIES - ONDERHOUD

APK (BENZINE-/DIESELMOTOREN)

Katwolderweg 8b , 8041 AD ZWOLLE

038-4669777 / info@autobedrijfkok.nl

Goudsmit Vazgen, 

kunst en ambacht  

Radiografische 

wedstrijdzeilboten 

ROVA medewerker 

met pensioen 

6

Een 3-gangen maaltijd
 

voor weinig in het wijkcentrum

13

12

 Ben jij o
nze nieuwe...

De kranten maken wij m
et een leuke groep vrijwillig

ers en we zijn op zoek naar nieuwe krachten. Ben jij o
nze nieuwe

corrector, redactielid of financiële administrateur? Bekijk ook de vacature op de achterzijde. Heb je interesse? 

Wil je
 meer informatie? Mail naar redactie@wvzwollezuid.nl
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Ben jij onze nieuwe...

De kranten maken wij met een leuke groep vrijwilligers en we zijn op zoek naar nieuwe krachten. Ben jij onze nieuwe

corrector, redactielid of financiële administrateur? Bekijk ook de vacature op de achterzijde. Heb je interesse? 

Wil je meer informatie? Mail naar redactie@wvzwollezuid.nl

Pagina 3

OPROEP
Wilt u adverteren

in deze 

krant? 

Mail dan naar 

advertenties@ wvzwollezuid.nl

Kleine Veerweg 9

8017 BP Zwolle

038 460 27 98

WWW.DEHUPPE.NL

Vertouwd onderhoud bij 
Autovakmeester Dingerink

DINGERINK

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

autovakmeesterdingerink

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

IJsselcentraleweg 1, Zwolle, 

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

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

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



WIJKKRANTWIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid PAGINA 9 - DECEMBERPAGINA 9 - DECEMBER 2022 2022www.wvzwollezuid.nlwww.wvzwollezuid.nl

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. 

Meer strandjes langs de IJssel 
Afgelopen zomer - bij de aanhoudende extreemlage waterstanden in de  
IJssel - zag je overal strandjes tevoorschijn komen. Veel mensen maakten van de 
gelegenheid gebruik om er lekker te zonnebaden. Vroeger waren de oevers van  
de IJssel bezááid met zandstrandjes. Het meest bekend in Zwolle is het zoge- 

heten Dubbeldamstrandje bij de oude IJsselbrug. Dat verdween grotendeels  
toen de randen van de rivier in de jaren zestig bedekt werden met keien. In  
de uiterwaarden van het Engelse Werk zijn gelukkig hier en daar nog  
zandige oevers te vinden. 

DE RIVIERROMBOUT
Rijkswaterstaat wil op zeventien plekken lang de IJssel strandjes herstellen. Niet voor 
zwemmers of oeverrecreanten, maar voor de natuur. Want strandjes zijn belangrijke 
plekken om schaarse dieren en planten de kans te geven om te gedijen. Bijvoorbeeld de 
rivierrombout. Dat is een zeldzame libelle die langs de IJssel in Zwolle steeds vaker 
wordt gezien. De rivierrombout legt eitjes bij zandige rivieroevers, waarbij de larven 
opgroeien.Met het weghalen van keien op zeventien plekken wil Rijkswaterstaat oevers 
terugbrengen in hun natuurlijke staat. Deze maatregelen horen bij het plan voor verbe-
tering van de ecologische waterkwaliteit, onderdeel van de zogeheten Kaderrichtlijn 
Water (KRW). 

Gemeenteraadslid Wietse de Boer (47) 
woont met zijn vrouw en vier kinderen 
sinds anderhalf jaar in Zwolle-Zuid, in 
de wijk Gerenlanden. “Zwolle heeft de 
omvang van een grote stad, maar met 
een dorps karakter. Als ik door de 
fietstunnel Zwolle-Zuid binnenkom,  
ervaar ik dat ik in een ander stukje van 
de stad ben met een heel eigen karakter.” 

Geboren en getogen in Nijkerk kwam hij 
op 17-jarige leeftijd voor zijn studie naar 
Zwolle. Hij heeft aan de Gereformeerde 
Hogeschool, het huidige Viaa, in 1999 de 
opleiding voor maatschappelijk werker af-
gerond. In Zwolle bij studentenvereniging 
Ichthus ontmoette hij zijn vrouw. Nog tij-
dens zijn studententijd ging hij als jonge-
renwerker aan het werk bij de Reformato-
rische Politieke Federatie (RPF); één van 
de voorlopers van de ChristenUnie. Hij 
werd steeds politiek bewuster, maar had 
niet gelijk het idee om gemeenteraadslid te 
worden: “Dat leek me saai.” Dat verander-
de “in de tuin van Gerdien.” Gerdien Rots 
van de ChristenUnie, al jarenlang politiek 
actief in Zwolle en sinds dit jaar wethou-
der, op zoek naar politiek talent ontmoette 

Wietse in haar tuin: “We kunnen jou wel 
goed gebruiken.” In 2014 stond hij voor de 
ChristenUnie op de 8e plaats op de kandi-
datenlijst voor de gemeenteraad in de ver-
onderstelling dat hij toch niet gekozen zou 
worden. Tot ieders verrassing kreeg de 
ChristenUnie 8 zetels en Wietse werd ge-
meenteraadslid. Inmiddels is hij dit jaar 
aan zijn derde termijn begonnen: “Ik vind 
het hartstikke leuk en een eer dat ik dit 
voor de stad mag doen.” Het is zijn missie 
de afstand tussen de maatschappij en poli-
tiek te verkleinen.

GEEF MENSEN VERTROUWEN
Met trots vertelt hij over zijn initiatief in 
2016 om binnen de gemeente een ‘versim-
pelteam’ op te richten om de communica-
tie met de inwoners te verbeteren: “Vooral 
voor de mensen die het nodig hebben, zijn 
bijvoorbeeld de armoederegelingen erg 
ingewikkeld en de brieven van de gemeen-
te vaak moeilijk te begrijpen. Hierdoor 
deden minder mensen een beroep op 
rechten die ze hebben en liepen geld mis. 
Er bleef zelfs geld op de plank liggen bij de 
gemeente.” Wietse wil dat de gemeente 
naast de mensen gaat staan en niet tegen-

over hen. Zo heeft hij het voor elkaar ge-
kregen dat chronisch zieken niet elk jaar 
via een ingewikkelde procedure telkens 
opnieuw een tegemoetkoming hoeven aan 
te vragen, maar eens in de vijf jaar. “De ge-
meente moet de mensen het vertrouwen 
geven.” 

NAAST MENSEN STAAN
Ook in zijn werk als directeur van de 
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Don 
Bosco in Apeldoorn wil hij naast mensen 
gaan staan. Wietse en zijn team van 15 
medewerkers vangen kwetsbare jongeren 
op in hun beide jongerencentra in de geest 
van priester Don Bosco, die in de 19e 
eeuw straatjongeren nieuwe kansen gaf. 
“Jongeren accepteren zoals ze zijn, gren-
zen stellen, maar hen ook het vertrouwen 
geven. Dan vind je altijd wel een oplos-
sing.” De gedreven en idealistische Wietse 
wil niet alleen naast ménsen staan, maar 
ook naast God: “Ik heb een relatie met 
God en vanuit zijn liefde voor mensen wil 
ik naast mensen staan.” 

Wietse de Boer, man met een missie

TEKST  & FOTO   HENNIE VRIELINK

 TEKST EN FOTO  WIM EIKELBOOM/RIVIERVERHALEN

Erevoorzitter 
Aalt Brinkhuis 
is overleden

Op 20 oktober jl. is ons erelid Aalt  
Brinkhuis op 84-jarige leeftijd 
overleden. Jarenlang heeft Aalt 
zich met hart en ziel ingezet voor 
onze Wijkenvereniging Zwolle-Zuid.

Zo was deze geboren en getogen  
Zwollenaar jarenlang voorzitter van 
de Wijkenvereniging Zwolle-Zuid. 
Mede daarom is hij tot erelid van 
onze vereniging benoemd. Daar-
naast heeft Aalt jarenlang de functie 
van bedrijfsleider bij wijkcentrum/
sportzaal Gerenlanden vervuld. Zijn 
activiteiten in de wijk gingen verder: 
hij is voorzitter van voetbalvereni-
ging SVI en het Oranje Comité  
Zwolle-Zuid geweest. Ook buiten de 
wijk heeft Aalt zich voor diverse  
maatschappelijke organisaties inge-
zet. Vanwege al die verdiensten is hij 
in 2015 dan ook volkomen terecht 
benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. 

Met respect herdenken en bedanken 
we Aalt voor zijn grote inzet voor de 
wijk. Als bestuur, leden en vrijwilli-
gers van de Wijkenvereniging wen-
sen wij Jan Peter en zijn kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte toe.
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SHE BLOSSOMS | COACHING VOOR VROUWEN

Vanuit een allesomvattende aanpak: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau

      www.sheblossoms.nl          

VERBINDEN MET JOUW UNIEKE KRACHT!

leven in balans
en vanuit vrijheid

Kies bewust en creëer het leven waar je diep van binnen zo naar verlangt!

al 30 jaar
meesterschoenmaker

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

Like ons op Facebook
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• Tassen, portemonnees en broekriemen
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• 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

OP ORDE ZWOLLE 
Heeft u vragen over uw brieven, geld of schulden?  
Kunt u uw rekeningen niet meer betalen?   
Weet u niet meer hoe u moet rondkomen?  

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

Op de volgende manieren zijn we bereikbaar: 

Bellen:  038 456 97 00 (werkdagen tussen 9.00-17.00 uur)  
Whatsapp:  06 12185437  
Mail:  info@opordezwolle.nl 
Website:  www.opordezwolle.nl 

Via onze spreekuren met open inloop van 9.00 - 11.00 uur:  
· Maandag in de Enk, Enkstraat 67 
·  Dinsdag in het Cultuurhuis Stadshagen, Werkerlaan 
· Woensdag in de Slinger, Jacob Gillisstraat 1a 
·  Donderdag in Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20
·  Vrijdag in Wijkcentrum de Pol Zwolle-Zuid
 
Binnen Op Orde Zwolle werken we samen met vier organisaties: de 
Sociaal Raadslieden (van Stichting De Kern), WijZ Thuisadministratie 
(van WijZ Welzijn),  Humanitas Thuisadministratie en Schuldhulp- 
maatje (van Stichting Voor Elkaar Zwolle). Een mix van beroeps- 
krachten en vrijwilligers bieden hulp op maat bij allerlei soort vragen  
en problemen rondom papieren en financiën. 

 

Home-Start, omdat iedere ouder 
weleens vragen heeft over opvoeden. 
Home-Start biedt gratis ondersteuning 
thuis aan gezinnen met kinderen tot 
18 jaar. 
 
Meer info op www.home-start.nl of  
bel Zwanet 038-8515700 voor meer 
informatie.



WIJKKRANTWIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid PAGINA 11 - DECEMBERPAGINA 11 - DECEMBER 2022 2022www.wvzwollezuid.nlwww.wvzwollezuid.nl

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

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

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

DE PLEK VOOR 
JOUW FEESTJE!

- perfect voor grote groepen

- uitgebreide keuze eten,  

drinken en ijs

- parkeren voor de deur

- in overleg is alles mogelijk

- wij ruimen de rommel op

delifrancekwalitariazwolle

Van der Capellenstraat 145b
T (038) 7370142

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

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

.........

K linkhamer
WINKELCENTRUM ZWOLLE-ZUID

PASFOTO’S 
KLAAR TERWIJL 

U WACHT

nieuw

GRATISGRATIS
PARKERENPARKEREN

www.wijz.nu

Di.  14 juni tot
di. 13 september

Hanny Nijkamp
Schilderijen

Di.  13 september tot
di. 15 november

Bert Vermaak
Schilderijen

Di.  15 november tot
do. 12 januari

Nicole Korbee
SchilderijenEx
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“Mistroostig was het allemaal. Het uitzicht uit zijn 
woonkamerraam in De Kievitsbloem, de kale 
bomen met de verlaten roekennesten, de dauw die 
hing over het grasveld aan de overkant van de 
straat. Door de roosters drong vaag het geluid van 
de hoge kinderstemmen bij Doomijn door, dat 
onder hem lag. Maar het fleurde hem dit keer niet 
op. Zijn roodomrande ogen dwaalden af naar het 
ingelijste portret op het bijzettafeltje. Neutraal 
keek ze hem aan. Normaal had ze eigenlijk nooit 
zo gekeken, maar voor het paspoort moest het zo, 
had de fotograaf gezegd. Dus had ze haar hoofd 
zo gedraaid met een ernstige trek om haar lippen.
In het echt had ze een veel warmere blik. 
Zo vertrouwd als ze hem dan kon aankijken of 
begon te lachen, omdat hij haar weer eens in de 
maling had genomen. Of gewoon omdat ze na al 
die jaren nog steeds van hem hield. Ineens was het 
over geweest. Corona. Een ziek musje dat nauwe-
lijks kon ademen was ze geweest. Gelukkig voor 
haar niet langer dan twee maanden. Maar die 
hadden voor hem een eeuwigheid geleken, heen 
en weer geslingerd tussen hoop en vrees. De vrees 
was uiteindelijk bewaarheid geworden.

Zijn zoon vond dat hij zich niet alleen kon redden. 
“Toe pa, je weet niet eens hoe je je overhemden 
moet wassen en strijken. En met koken kom je 
ook niet verder dan een gebakken ei of een pizza 
uit de oven.” Dat was waar maar hij kon het toch 
léren, had hij tegengesputterd. “En een hulp in de 
huishouding wordt veel te duur”, had zijn schoon-
dochter er nog aan toegevoegd. Ze was zeker bang dat het ten koste van de erfenis 
zou gaan. Alleen zijn kleinzoon had hem met zijn grote kijkers aangekeken en met 
een aarzeling in zijn stem had hij gevraagd: “Oma zal toch ook nog wel steeds een 
beetje voor je zorgen, hè opa?” “Natuurlijk joh”, had hij snel gezegd terwijl hij zich 
omdraaide en vanachter zijn zakdoek voegde hij eraan toe: “Let maar niet op opa 
hoor, want ik ben een beetje verkouden.” 

Dat was vier maanden geleden geweest. Hij was 
een sociaal geval, had de maatschappelijk werk-
ster gezegd. En zojuist had hij afscheid van ze 
genomen. Kleine armpjes sloegen om zijn nek en 
het kleine kopje had zich tegen hem aangedrukt. 
Hij had zijn zachte haar gestreeld en gebromd: 
“Dag lieverd, veel plezier met Kerst en ga niet te 
ver in zee.” “Dag pa, en... alvast een vrolijk 
kerstfeest” en na een laatste hand en zoen waren 
ze al zwaaiend en claxonnerend de parkeerplaats 
afgereden. 

Zijn boodschappen doen op het winkelplein of even 
de krant lezen in de bieb brachten wat afleiding. 
Maar niets kon niet op tegen het verlies van zijn 
vrouw, zijn huis en de meeste van zijn meubels. 
Het schilderij, dat toen zo vertrouwd was geweest, 
had zijn zoon wel weer opgehangen in zijn kamer, 
maar toch was het anders. Ze hadden hun best 
gedaan, dat moest hij ze nageven. Ze hadden hem 
meegenomen naar de gemeenschappelijke ruimte 
en hem daar voorgesteld. Onwennig had hij daar 
gestaan. Hij voelde zich bekeken en gewogen. 
Nu ging hij er maar weer naar toe. Wat moest hij 
op zijn kamer doen? Het was nog te vroeg voor 
‘Tijd voor MAX’’. Niet dat hij daar ooit thuis naar 
gekeken had, maar het hield hem weg bij zijn 
verdriet. “Kom er maar bij zitten, hoor.” Maar toen 
hij goed en wel zat, wilde hij alweer weg. Wat had 
hij te maken met al die verhalen over hun kinderen 
en kleinkinderen. Als ze hem er maar niet naar 
zouden vragen. Ja hoor, daar had je het al. “Heeft 

u ook kinderen?” Snel zei hij dat hij een zorgzame zoon en een lieve schoondochter 
had en ook een schat van een kleinzoon van zes. Maar dat ze vonden dat ze na die 
twee jaar al genoeg thuis hadden moeten zitten door corona en dat ze dit keer de 
kerst op een tropisch strand gingen vieren en dat hij dat helemaal niet erg vond. 
Want de jeugd moest toch ook genieten na al die ellende…. en ze waren al zo druk. 
“Ja, alle twee een drukke baan en dan weet je het wel hè”. Ja, inderdaad, daarom 
zag hij ze niet zo vaak. Nee, dat vond hij niet erg. 

Met een ruw onhandig gebaar schoof hij zijn koffiekopje opzij waardoor de inhoud op 
zijn broek viel. Nu had hij meteen een smoes om weg te gaan en de vrouwen achter 
zich te laten met hun eigen interesses. Hij bleef net zolang op het toilet, tot de vlek 
niet meer zichtbaar was. Ze zouden anders nog iets van hem kunnen gaan denken. 

Hij wandelde naar buiten. Toen hij langs Blokker het winkelcentrum inliep, zag hij 
hem meteen. Het was sprekend zijn eigen kleinzoon. Dezelfde manier van praten, 
dezelfde manier van kijken naar zijn moeder. Alleen het stemmetje was anders. 
“Naar hè mam, dat opa er nu niet meer is.” Zijn moeder pakte hem op en gaf hem 
een knuffel. “Nu kunnen we nooit meer naar opa toe. En ik had nog wel zo’n mooie 
kerstboom voor hem willen maken. Zou hij die dan kunnen zien?” 
“Vast wel”, zei hij tot zijn eigen verrassing. Hij voelde verwantschap door het 
gedeelde verdriet. Het knulletje keek hem aan. “Bent u ook een opa?” vroeg hij. 
“Ja, ik ben ook een opa, maar ze zijn vergeten iets voor mij te maken. Nu zijn ze 
op vakantie. Maar dat geeft niet hoor”, hield hij zich groot. “Vorig jaar waren ze 
bij ons thuis, maar dit jaar komen ze niet. Ik woon nu daar”, en hij wees naar 
De Kievitsbloem.

Hij zweeg en dacht eraan dat toen alles er nog heel anders had uitgezien. Toen 
hadden ze nog met zijn allen rond de grote tafel gezeten en had zijn kleinzoon een 
onbeholpen tekening van een kerstboom vol met frutsels meegebracht. Die had 
nog lang met een plakbandje aan de keukendeur gehangen. 

Hij werd uit zijn overpeinzingen gerukt: “Zal ik voor u een kerstboom maken? 
Dan kunt u die in een hoekje neerzetten, zoals opa dat ook altijd deed. Ja hè, mam?” 
Zijn enthousiasme was ontwapenend. “Ja hoor, schat”, zei zijn moeder. “Dat vindt 
deze opa vast heel erg fijn. En weet je wat, dan brengen we die naar hem toe op 
Eerste Kerstdag.” 

“Dan zal ik zorgen voor warme chocolademelk met een lekkere kerstkrans erbij. 
Of heb je dan liever limonade?”, vroeg hij met een warm gevoel van binnen. 
“Limonade!” riep het ventje, terwijl hij naar zijn moeders fiets rende. 
De kerstboom moest zo snel mogelijk af. Voor een bijzondere kerst...

Help mee met de Help mee met de 
kerstpakkettenactie kerstpakkettenactie 

We gaan het weer doen! Inzamelen in de supermarkt, We gaan het weer doen! Inzamelen in de supermarkt, 
producten sorteren bij de voedselbank en kerstpakketten uitdelen producten sorteren bij de voedselbank en kerstpakketten uitdelen 

aan socia le minima in Zwolle. De kerstpakkettenactie aan socia le minima in Zwolle. De kerstpakkettenactie 
van Zwolle gaat er weer voor. De organisatie hoopt zo’n 2.800 van Zwolle gaat er weer voor. De organisatie hoopt zo’n 2.800 

huishoudens in Zwolle te verrassen op een feestelijk kerstpakket huishoudens in Zwolle te verrassen op een feestelijk kerstpakket 
vol ingezamelde producten uit Zwolle. Via het inschrijfformulier vol ingezamelde producten uit Zwolle. Via het inschrijfformulier 
op www.kerstzwolle.nl kan je jezelf – of als groep - inschrijven op www.kerstzwolle.nl kan je jezelf – of als groep - inschrijven 

voor een klus op v rijdag 16, zaterdag 17, maandag 19 of dinsdag voor een klus op v rijdag 16, zaterdag 17, maandag 19 of dinsdag 
20 december. Er staan diverse klussen waar je je voor kunt 20 december. Er staan diverse klussen waar je je voor kunt 

opgeven. Geen tijd voor een klus? Doneren kan ook! opgeven. Geen tijd voor een klus? Doneren kan ook! 

Op de webshop van www.kerstzwolle.nl kun je een kerstpakket Op de webshop van www.kerstzwolle.nl kun je een kerstpakket 
kopen of doneren. K ijk op www.kerstzwolle.nl kopen of doneren. K ijk op www.kerstzwolle.nl 

of onze Facebookpagina voor meer info. of onze Facebookpagina voor meer info. 

‘n Bijzonder kerstverhaal, gewoon in Zuid

TEKST   ARIE DONDERS   ILLUSTRATIE   ALICIA ZWART

Onze redacteur Arie Donders heeft onderstaand kerstverhaal opgetekend. Een verhaal uit het leven gegrepen,  
misschien wel over u en jou, over ons. Gewoon herkenbaar dichtbij in Zwolle-Zuid.

Kort
Nieuws
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BLIK OP ZUID
VAN MEISJE 
UIT DE STAD

Eigenlijk wilde ik er niet over schrijven; er wordt namelijk al zoveel over ge-
schreven. Maar overal waar ik kom, begint iedereen er toch weer over: de ener-
giecrisis, de hoge energierekeningen, de gestegen prijzen voor boodschappen. Ik 
was laatst in het winkelcentrum van Zwolle-Zuid om een kruik te kopen. “Nou, 
die ga je wel nodig hebben met die hoge gasprijzen!”, zei de verkoper. 

Tijdens aquagym bij On Campus, sportcomplex bij Hogeschool Windesheim, hoor-
de ik een vrouw zeggen: “Mijn haar was ik één keer per week, nadat ik hier heb  
gezwommen. Hoef ik dat thuis niet te doen.” Maar hoelang hebben we die luxe nog? 
Er zijn al zwembaden (tijdelijk) gesloten omdat de energielasten te hoog zijn. Als 
sportverenigingen gaan sluiten, contributies en kaartjes voor zwembaden en ijs- 
banen te hoog worden, krijgen we straks een beweegcrisis. Het is zo belangrijk  
dat sporten financieel toegankelijk blijft. Extra voordeel: je blijft dubbel warm.

Het is een rare tijd. Iedereen maakt zich zorgen. Het nieuws verandert de smalltalk. 
Afgelopen twee jaar gingen de gesprekken voornamelijk over corona, mondkapjes, 
lockdowns en vaccinaties. Daarna over de oorlog in Oekraïne en nu is de energie-
crisis het gesprek van de dag. Eerder sprak ik bijna nooit met mensen over hun 
energiecontract. Laatst schrok ik toch wel, toen een vriendin - die in een heel klein 
appartement woont - mij vertelde dat ze nu een variabel contract heeft en 235 euro 
per maand betaalt, terwijl dat eerder 70 euro was. 

En zo praat iedereen ineens over het verminderen van het energieverbruik. Op mijn 
werk begon een collega over zijn doucherituelen om minder water te verspillen en 
een familielid doet ’s avonds alleen nog maar heel even de petroleumkachel aan om 
de ergste kou te verdrijven. Je leest en hoort de meest schrijnende verhalen over 
energiearmoede. Gelukkig heeft de regering wel allerlei plannen om de torenhoge 
energierekening wat te dempen, zoals een prijsplafond voor gas en stroom, maar 
niet iedereen zal daarmee geholpen zijn. 

Eén groot positief gevolg van deze energiecrisis is dat we nu dan wel eindelijk aan 
het besparen zijn met z’n allen, wat hard nodig is voor het klimaat. Bovendien zorgt 
deze crisis ook voor saamhorigheid en mooie initiatieven van inwoners in de wijk, 
zoals Het Groene Zuiden. Een tip om eens op hetgroenezuiden.nl te kijken en hulp 
te vragen van een energiecoach uit Zuid om je huis comfortabeler te maken en te 
besparen op je energierekening. 

En als ik gek word van al het nieuws over de energiecrisis, neem ik even een duik in 
het zwembad. Zolang het nog kan. En daarna met een dik vest, kruik en deken op 
de bank. O ja, niet vergeten om deze winter een thermoshirt te dragen!

Het gesprek van de dag

 TEKST  HILDE VAN RAVENHORST 
ILLUSTRATIE  ALICIA ZWART

TEKST EN FOTO  PIET VAN DER KRIEKE 

Fotorubriek
Het mooie van de decembermaand is dat je voor de zonsopkomst 
helemaal niet vroeg je bed uit hoeft. Let even op de weersverwachting.  
Bij half bewolkt weer heb je de beste kans op een prachtige 
zonsopkomst. Een mooie plek om deze te zien, is hier bij de IJssel.

Vlieg naar Zuid vliegt door

CARTOON - ILLUSTRATIE ALICIA ZWART
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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!

Ontroerend mooie  
cello-muziek bij ZZUit
ZZUit streeft naar een cultureel programma met voor 
elk wat wils. Bewoners van Zwolle-Zuid kunnen 
daarvoor op vrijdagavonden terecht in wijkgebouw 
SIO. Mensen van buiten de wijk zijn trouwens net zo 
welkom.

Dit keer komt de klassieke muziek aan bod: 9 december 
geeft ZZUit het podium aan Hanneke Rouw, een jonge 
talentvolle celliste. Zij is geboren in Zwolle, en woont 
daar na wat omzwervingen nu weer. Hanneke zal suites 
van Bach uitvoeren, die worden gerekend tot de mooiste 
composities voor cello ooit gemaakt. Een avond voor de 
liefhebbers van klassiek, maar ook voor mensen die eens 
met klassiek willen kennismaken. De sfeer en de toe-
gangsprijs zijn laagdrempelig. Voor aanvang is er gratis 
koffie en thee, en na afloop kunt u in het sfeervolle grand 
café van SIO neerstrijken. 

Praktische informatie
Vrijdag 9 december 20.15 uur
SIO, Thorbeckelaan 2, Zwolle-Zuid
Reserveer kaarten via www.zzuit.nl of  
www.zwolsetheaters.nl
Op de site van ZZUit leest u meer over  
Hanneke Rouw en het programma.

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

FOTO    A. V.D. MAAT
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Voorkom ongelukken met vuurwerk
BEREIKBAARHEID WIJKSERVICEPUNT ZUID
Van 23 december 2022 t/m 8 januari 2023 is het  
Wijkservicepunt Zuid van de gemeente Zwolle in wijk-
centrum De Pol gesloten en beperkt telefonisch bereik-
baar. Wijkbewoners kunnen tijdens kantooruren bellen 
met het KlantContactCentrum van de gemeente Zwolle 
via het algemene tel. 14038. U krijgt zo direct antwoord 
op uw vraag of wordt verwezen naar de juiste persoon of 
beschikbare Wijkservicepunt. Meldingen over onder-
houd, herstel en overlast in de openbare ruimte kunt u 
doen tijdens kantooruren via tel. 14038 of op www.
zwolle.nl/meldingen. 

INZAMELPUNTEN KERSTBOMEN
Kerstbomen kun je inleveren op woensdag 4 en 11 janu-
ari van 13.00-16.00 uur bij de volgende inzamelpunten:
•  Oude Deventerstraatweg, locatie ROVA
• Gedeputeerdenlaan, bij de scholen
• Parkeerplaats S.V.I.
• Stokmeesterslaan, bij de scholen
• Schellerallee

VUURWERK EN CARBID
Met Oud & Nieuw is het in Zwolle toegestaan om vuur-
werk af te steken en carbid te schieten. Wel geldt een 
aantal regels, zodat het voor iedereen een fijne en veilige 
jaarwisseling wordt. 

•  Vuurwerk afsteken mag alleen tussen 31 december 
18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Sinds januari 2020 
geldt een landelijk verbod op vuurwerk uit categorie 
F3 en o.a. knalvuurwerk en vuurpijlen. Dit vuur-
werk mag ook niet meer verkocht worden. Houd bij 
het afsteken rekening met mens, dier en milieu. Kijk 
voor alle regels op www.zwolle.nl/vuurwerk 

•  Carbid schieten mag alleen op 31 december van 
10.00 tot 18.00 uur op aangewezen locaties. De  
minimumleeftijd is 16 jaar. Carbid schieten mag 
alleen met een bal als projectiel. De melkbus mag 

niet groter zijn dan 40 liter. Bescherm jezelf en  
anderen en ontsteek het carbid veilig. Kijk voor alle  
regels en locaties op www.zwolle.nl/carbid 

Kijk voor alle informatie over de jaarwisseling op 
www.zwolle.nl/jaarwisseling. 

MEER GROEN IN DE ULGERKAMP
De Ulgerkamp heeft een metamorfose ondergaan door 
de inzet van bewoners. Zij namen het initiatief voor de 
inrichting van plantvakken en geveltuintjes met  
bloemen, eetbare planten en vogelvriendelijke struiken. 

Lees hun verhaal 
op de website 
www.mijnwijk.
zwolle.nl/zwolle- 
zuid/bericht/62  
of scan onder-
staande QR Code.

DE WERELD VAN DE WOENSDAGMARKT
De beide dames van marktslager Nijboer
“Zijn jullie tweelingen?” is een vraag die 
Jenien en Monique Nijboer vaak krijgen 
als ze in hun marktkraam staan: “Hoe-
wel we allebei blond zijn en hetzelfde 
kapsel hebben, zijn we geen tweelingen.” 
Een jaar geleden hebben ze de markthan-
del overgenomen van hun ouders Jan en 
Geke Nijboer, die 36 jaar op de markt in 
Zwolle-Zuid hebben gestaan. 

Pa Nijboer kreeg enkele jaren geleden ge-
zondheidsproblemen en de markthandel 
werd hem eigenlijk te zwaar. Tot hun grote 
blijdschap en opluchting konden ze het 
marktslagersbedrijf overdragen aan hun 
dochters Jenien en Monique. De beide da-
mes Nijboer: “We hebben lang getwijfeld. 
Het is toch een grote stap.” Jenien moest er 
zelfs haar baan bij bakker Slager in Gene-
muiden voor opzeggen.

Je krijgt ook gelijk de verantwoordelijkhe-
den en risico’s van een zelfstandig onder-
nemer. “We zouden het jammer vinden als 
iemand anders er mee vandoor zou gaan. 
We hebben niks te verliezen en zijn het ge-
woon gaan proberen.” Wel hadden ze zich 
ervan verzekerd dat hun mannen achter 
deze keuze zouden gaan staan: “Anders 
hadden we het niet gedaan.” Monique had 
al twee jaar volledig met haar ouders mee-
gewerkt toen haar vader het moeilijker vol 
kon houden. Wel werken Jan en Geke nog 
steeds gedeeltelijk mee. “Hierdoor kwam 
pa niet helemaal thuis te zitten en hij ge-
niet nog steeds van de sociale contacten 
met klanten, maar het ‘moeten’ is er af.” 
Zo nodig kunnen beide dochters met  
vragen terugvallen op hun ouders. 

BALKENBRIJ EN BAMI
Omdat pa en ma elke dag al vroeg met 

hun marktwagen op pad gingen, werden 
de kinderen vroeger opgevangen door de 
moeder van Jan. Oma paste op de doch-
ters, bracht ze naar school en zorgde voor 
het eten. Op de zaterdagen gingen de 
dochters met hun ouders mee naar de 
markt en vanaf hun 14e jaar hielpen ze 
mee; niet alleen op de markt, maar ook als 
de marktwagen ’s avonds moest worden 
schoongemaakt. Monique en Jenien heb-
ben weinig veranderd aan de markthandel 
van hun ouders. “We hebben alles gelaten 
zoals het was.” Door de jaren heen is er een 
groot assortiment gegroeid van goedlo-

pende producten van rund- en varkens-
vlees. De klanten komen niet voor aparte 
dingen naar de markt, maar voornamelijk 
voor de Hollandse pot. In de zomer is er 
vraag naar BBQ- en vlug-klaarproducten, 
in de wintermaanden naar rookworsten 
en balkenbrij. Ook bruinebonensoep, 
erwtensoep, nasi en bami zijn gewild. “We 
verkopen alleen Nederlands vlees, dat we 
afnemen bij drie slagers. Pa gaat elke dag 
met de bus naar deze slagers om de verse 
producten op te halen, die we gelijk voor 
verkoop in onze gekoelde vitrine kunnen 
leggen.” 

De familie Nijboer is een hechte familie: 
“Als er wat is, staat iedereen voor elkaar 
paraat.” Elke zondagmorgen komen de 
kinderen en kleinkinderen met hun aan-
hang bij Jan en Geke koffiedrinken. “Ook 
de oudere kleinkinderen, die het zaterdag-
avond soms laat hebben gemaakt, komen 
dan. We zijn dan met 21 personen en er 
wordt nauwelijks over de markt gepraat. 
We hebben geen gebrek aan andere ge-
spreksstof.” 

BRON    GEMEENTE ZWOLLE 

TEKST  & FOTO   HENNIE VRIELINK
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Maak het weer heel in het Repair Café

Het leek wijkgenoot Wiebe Feenstra wel 
een goed idee om ook in Zwolle-Zuid 
een Repair Café te starten. Er zijn er  
al zeven in Zwolle, maar hoe dichter- 
bij huis, hoe eerder mensen er gebruik 
van maken. De energiecrisis deed hem 
besluiten om tot actie over te gaan.

In een persbericht in De Swollenaer vroeg 
hij vrijwillige reparateurs en kondigde vast 

aan dat het Repair Café op de derde  
vrijdag van de maand in Buurthuis  
De Siggels gehouden zou worden van 
10.00-12.00 uur. Er meldden zich vrijwilli-
gers, zodat het Repair Café van start  
kon gaan. Op de derde vrijdag van okto-
ber was het echter nog niet zo ver. Maar 
wát hoorde hij tot zijn verrassing van de 
beheerder van De Siggels: "Er stonden hier 
'nogal veel' mensen voor de deur met  

apparaten of een tas met een kledingstuk." 
Voor Wiebe het beste bewijs dat een  
Repair Café in Zuid in de behoefte gaat 
voorzien.

BIJDRAGEN AAN JE WIJK
Wiebe is niet 'zomaar' met het initiatief 
van een Repair Café begonnen. In het  
dagelijks leven richt hij zich vanuit de  
organisatie Community Builders Zwolle 
op het ontwikkelen van wijken. Als voor-
beeld noemt hij Oud-Ittersum, waar hij 
zelf woont. Voor de bewoners is er in SIO 
een avond belegd om te inventariseren 
hoe de onderlinge samenhang in de wijk 
versterkt zou kunnen worden. Ze kregen 
een vraag over wat anders zou kunnen en 
mochten vooral ook nadenken over de 
vraag hoe zij daar zelf een bijdrage aan 

zouden kunnen leveren. Wiebe: "Het zijn 
altijd de mensen in de wijk die de belang-
rijkste bijdrage aan de ontwikkeling van 
hun eigen buurt kunnen leveren." 

Wiebe is in het dagelijks leven heel veel 
bezig met sociale projecten, zoals het or-
ganiseren van een inloopmorgen met kof-
fie in de Sint Jozefkerk. Verder onder-
steunt hij buurtinitiatieven in Ittersumer- 
landen.

VOORDELIGER EN DUURZAMER
Terug naar het Repair Café. Bij zijn con-
tacten met allerlei mensen merkte Wiebe 
natuurlijk ook de stress die veel mensen 
ervaren door de gestegen energieprijzen. 
De stress neemt toe als er dan ook nog een 
apparaat stuk gaat, de rits van een broek 
het begeeft, of er een gat valt in een warm 
vest. Voor mensen met een smalle beurs is 
een Repair Café dan echt een uitkomst. 
Wiebe: "Afgezien daarvan is het natuurlijk 
een hele goede zaak om spullen te repare-
ren inplaats van ze weg te doen. "In de 
praktijk van de Repair Café's blijkt dat 
vooral huishoudelijke apparatuur ter repa-
ratie wordt aangeboden. Als de reparatie 
in het Café niet lukt, moeten de mensen 
het apparaat weer mee naar huis nemen en 
verantwoord afvoeren via de kanalen die 
we daarvoor in Zwolle hebben. Wie tevre-
den is over de reparatie, mag een gift ach-
terlaten in de fooienpot. 

Inmiddels zijn er dus reparateurs ge-
vonden en heeft het Repair Café op 18 
november een start gemaakt. De vol-
gende data zijn: 16 december, 20 janu-
ari, en zo verder, op de derde vrijdag 
van de maand. 

Ook vrijwilliger worden in het Repair 
Café van Zwolle-Zuid? Meld je aan 
bij wiebe@wijzijndewijk.org.  
Of bel 06 – 2437 3229.

TEKST    INA HUISMAN
FOTO   EIGEN FOTO 

De Schellerhoeve  De Schellerhoeve  
geeft je kerstboom een geeft je kerstboom een 

tweede leven tweede leven 
Op Wijkboerderij Schellerhoeve kun je een kerstboom Op Wijkboerderij Schellerhoeve kun je een kerstboom 
kopen, die je na de kerstdagen weer in kunt leveren, kopen, die je na de kerstdagen weer in kunt leveren, 
waarna hij teruggeplant wordt in de natuur. Z o zorgt waarna hij teruggeplant wordt in de natuur. Z o zorgt 
hij daarna ook voor meer zuurstof en minder CO2.  hij daarna ook voor meer zuurstof en minder CO2.  

Je kunt kiezen uit vijf formaten van de Servische spar. Je kunt kiezen uit vijf formaten van de Servische spar. 
Alle bomen worden geleverd met klu it en in een  Alle bomen worden geleverd met klu it en in een  
herbruikbare pot. Ook kun je kiezen voor een  herbruikbare pot. Ook kun je kiezen voor een  

Nordmann. Je betaalt 10 euro statiegeld. Dit bedrag Nordmann. Je betaalt 10 euro statiegeld. Dit bedrag 
ontvang je na inlevering van de boom terug.  ontvang je na inlevering van de boom terug.  

Voor elke boom krijgt de Schellerhoeve een bonus. Voor elke boom krijgt de Schellerhoeve een bonus. 

Meer weten of bestellen?  Meer weten of bestellen?  
K ijk op www.duurzame-kerstbomen.nl.K ijk op www.duurzame-kerstbomen.nl.

Noteer alvast de K erstmarkt van de Schellerhoeve Noteer alvast de K erstmarkt van de Schellerhoeve 
op 17 december van 12-16 uur. op 17 december van 12-16 uur. 

Het Groene Z uiden  Het Groene Z uiden  
zoekt straatambassadeurszoekt straatambassadeurs

Met de winter op de stoep en de hoge energieprijzen wil iedereen er warmpjes  Met de winter op de stoep en de hoge energieprijzen wil iedereen er warmpjes  
bij zitten. Het Groene Z uiden wil straten in Zwolle-Z uid motiveren om werk  bij zitten. Het Groene Z uiden wil straten in Zwolle-Z uid motiveren om werk  

te maken van energiebesparing. Daarom zijn we op zoek naar mensen te maken van energiebesparing. Daarom zijn we op zoek naar mensen 
die hierin een rol willen spelen in hun straat. Heb je zin om straatambasssadeur te die hierin een rol willen spelen in hun straat. Heb je zin om straatambasssadeur te 

worden en te helpen met het organiseren van straatacties om huizen te verduurzamen? worden en te helpen met het organiseren van straatacties om huizen te verduurzamen? 

Informeer v rijblijvend naar wat het inhoudt bij Rutger ter Horst van Het Groene Informeer v rijblijvend naar wat het inhoudt bij Rutger ter Horst van Het Groene 
Z uiden via warmwonen@hetgroenezuiden.nl. Z uiden via warmwonen@hetgroenezuiden.nl. 

Carnavalsbeurs in SIO Carnavalsbeurs in SIO 
Na twee jaar afwezigheid vindt de Zwolse Carnavalsbeurs weer plaats op zaterdag  Na twee jaar afwezigheid vindt de Zwolse Carnavalsbeurs weer plaats op zaterdag  

14 januari 2023 van 14-17 uur in SIO aan de Thorbeckelaan 2. De toegang is gratis. 14 januari 2023 van 14-17 uur in SIO aan de Thorbeckelaan 2. De toegang is gratis. 
Het is een te gekke en gezellige beurs van, voor en door carnavalsverenigingen,  Het is een te gekke en gezellige beurs van, voor en door carnavalsverenigingen,  
carnavalsgroepen, kapellen, particulieren, ondernemers, en hobbyisten. Een mooie  carnavalsgroepen, kapellen, particulieren, ondernemers, en hobbyisten. Een mooie  

gelegenheid dus om je oude carnavalskleren en -spullen eens op te ru imen. gelegenheid dus om je oude carnavalskleren en -spullen eens op te ru imen. 

Mail voor v ragen of reservering van een stand naar carnavalsbeurszwolle@gmail.com. Mail voor v ragen of reservering van een stand naar carnavalsbeurszwolle@gmail.com. 
Meer informatie via: www.facebook.com/carnavalsbeurszwolle. Meer informatie via: www.facebook.com/carnavalsbeurszwolle. 

Kort
Nieuws
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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

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

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

Vergoeding mogelijk, afhankelijk van uw persoonlijke zorgverzekering.

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

‘Come on, come on’ bij De Melodysingers
‘Come on, come on, come on.’ De hoge 
sopraanstemmen wijzen me de weg naar 
de repetitieruimte van het pop- en musi-
calkoor Melodysingers. Opgericht in 
1990 telt het koor inmiddels ruim 60  
leden. Iedere donderdagavond wordt  
enthousiast gerepeteerd in SIO.

De nieuwe dirigent, Willem Jan van  
Asselt, is er vanavond voor de tweede keer. 
Wanneer de muziek stopt volgen de koor-
leden aandachtig zijn aanwijzingen. Een 
enkeling staat al neuriënd nog wat na te 
wiegen op het ritme van de melodie. Loes 
van Vugt en Paul ten Koppel (zie foto 
rechts) hebben voor de pauze enthousiast 

hun tanden in een song van Robbie Wil-
liams gezet. Paul is lid vanaf 2009, Loes al 
sinds 1994 “Ik vier bijna mijn dertigjarig 
jubileum,” lacht ze, “maar ik heb er nog 
steeds veel plezier in. We zingen bij evene-
menten, zoals laatst op Open Monumen-
tendag. We traden op in de Dominicanen-
kerk en de Schepenzaal. Ook zingen we op 
uitnodiging en doen we mee met diverse 
korenfestivals. “Ik vind het genre dat we 
zingen en de uitvoeringen erg plezierig, er 
heerst een goede sfeer en er wordt ook veel 
georganiseerd buiten de optredens om, 
zoals een feestje of koorreis. De mannen 
gaan jaarlijks samen golfen en onlangs zijn 
ze nog naar Dublin geweest.”

VAN DE SPIEGEL TOT ISALA
Loes: “Tijdens de coronapandemie oefen-
den we via Zoom, maar door de verschil-
lende snelheden van het internet was het 
moeilijk samen gelijk te zingen. Daarom 
zetten we het geluid bij het beeld uit en 
zongen we onze eigen partij bij het beeld 
en het geluid van de dirigent.” Paul haakt 
in: “We willen elke 2 tot 3 jaar een grote 
show verzorgen met een thema. We  
hebben ‘Les Misérables’ in bijpassende 
kleding gedaan en twee jaar geleden stond 
een show in De Spiegel gepland met het 
thema ‘Filmmuziek’. Die is wegens corona 
niet doorgegaan. Op 11 februari volgend 
jaar doen we mee met ‘Zwolle Zingt’. 

Voordat corona uitbrak hebben we wel 
eens kerstliederen gezongen in het Isala 
Ziekenhuis. Het was ontroerend te zien 
wat dat teweeg bracht bij de mensen. In 
kleine groepjes liepen we al zingend door 
de gangen en bij bedlegerige patiënten 
gingen we de kamer in. Vaak kwam er  
iemand de gang oplopen met zo’n rek met 
infuus eraan om te luisteren.” 

VIERSTEMMIGE ZANG
Uitbreiding van het koor is altijd welkom. 
“Onze vierstemmige muziek is gebaseerd 
op sopranen, alten, tenoren en bassen. En 
hoewel de stemverhouding momenteel 
behoorlijk in balans is kunnen we met 
name nog wel wat mannen gebruiken.” 
‘Come on, come on, come on, come on’. 
Als bij een canon volgen de verschillende 
toonhoogten elkaar op. De dirigent  
onderbreekt het gezang en zet zich achter 
de piano. Er wordt opnieuw een groot deel 
van het lied gezongen. Na het ritme nog-
maals te hebben benadrukt zegt hij tevre-
den “En nu met de muziek erbij.” Vanuit 
de luidsprekers zwelt de achtergrond- 
muziek aan en vult het lokaal zich met 
zang. Vierstemmig. Voorzichtig sluit ik de 
deur. ‘Let me entertain you!’, wordt me  
nagezongen. Meer info over dit koor op  
www.melodysingers.nl

 TEKST  ARIE DONDERS 
FOTO   HENK VALKENIER 
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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

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.

Onlangs is een nieuw boek verschenen 
met de titel ‘Bier in Zwolle’. Dit mooi uit-
gevoerde boek bevat prachtige foto’s, 
kaarten van Zwolle, afbeeldingen van 
kunstwerken en tekeningen. Dit alles 
maakt het tot een fijn leesbaar boek over 
de Zwolse biergeschiedenis

De naam ‘Gruitmeesterslaan’ in Gerenlan-
den verwijst nog naar de bierhistorie. De 
‘gruitmeesters’ inden destijds de inkom-
sten uit de verkoop van gruit, een mengsel 
van gagelkruid, hars en een onbekend 
‘swaer kruyt’, dat gebruikt werd voor de 
productie van bier. 

In de Middeleeuwen was bier van oudsher 

de enige betaalbare volksdrank. Koffie en 
thee waren er nog niet en wijn was te duur 
voor de gewone man. Bier werd ook als 
heilzaam beschouwd; het had namelijk 
ook voedingswaarde. Het was een aanvul-
ling op de dagelijkse voeding en werd de 
hele dag door gedronken. Zelfs kinderen 
dronken het, omdat water in die tijd een 
bron van bacteriën was en bier dus niet. 

DE GOUDEN KROON
Het brouwen van bier zorgde in die tijd 
voor veel economische activiteit in de stad 
Zwolle. In de 17e eeuw waren er in Zwolle 
meer dan vijftien brouwerijen. In het boek 
‘Bier in Zwolle’ staat één van de grootste 
brouwerijen uit Zwolle centraal: De Gou-

den Kroon. Deze brouwerij was lang in 
handen van de familie Greve. In 1665 
stapte Geurt Greve in het huwelijksbootje 
met Lamberta Holt die uit de hoogste 
kringen van Zwolle stamde. Zij was  
getrouwd geweest met Herman van Marle 
die van zijn ouders de Gouden Kroon had 
geërfd. Na zijn overlijden kwam de  
brouwerij dus in handen van Lamberta 
Holt en dus ook van Geurt Greve. Hij 
heeft de brouwerij uitgebouwd tot een 
bloeiende onderneming. In 1680 stierf hij 
op 46-jarige leeftijd. Zijn vrouw heeft het 
tien jaar kunnen voortzetten; na haar 
dood erfden de dochters van Greve de 
brouwerij. In 1702 verkochten ze de  
brouwerij en kochten de panden aan de 
Melkmarkt die we nu kennen als ‘Het 
Vrouwenhuis’. Aleida overleefde haar  
zussen en heeft bepaald dat het een huis 
voor oude vrouwen moest worden. 

Bier in Zwolle

 TEKST  PETRA HARKEMA
FOTO  AUTEURS VAN HET BOEK

Het boek ‘Bier in Zwolle’ is geschreven door Jan ten Hove (historisch onderzoeker) 
en Saskia Zwiers (directrice van Het Vrouwenhuis en kunsthistorica). Het boek is  
te koop voor € 12,50 bij Het Vrouwenhuis (www.vrouwenhuiszwolle.nl), Zwols  
Balletjeshuis en alle boekhandels in Zwolle.
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De rubriek ‘Meters Buutenspel’ heeft in 
Wijkkrant Zuid, in bijna zes jaar tijd, 
ruim vijftig afleveringen gekend. Daarin 
is steeds geprobeerd de historie van 
mooie clubs als ZAC, Zwolsche Boys, 
SVI en VSW te belichten. Ongeacht het 
niveau waarop wordt gespeeld levert het 
amateurvoetbal natuurlijk mooie ge-
spreksstof op. Want we weten het, zeker 
langs de lijn, vaak allemaal beter! 

Gerard Schutte, dé kenner van het Zwolse 
amateurvoetbal, schreef er al over in zijn 
slotwoord van het onvolprezen ‘Meters 
buitenspel! Voetbal in Zwolle van 1893 tot 
1983’. Ik citeer: ‘De historie van een levend 
iets als de voetballerij is nooit af! Elke 
week wordt opnieuw geschiedenis ge-
maakt en bovendien….nog elk jaar wor-
den weer interessante feiten uit lang ver-
vlogen tijden aan de oppervlakte gebracht. 

Maar voor nú is dit geschiedenisboek af. 
Voorlopig zetten wij er een punt achter.’

BEP BAKHUYS EN VEEL MEER 
Die voetbalhistorie in Zwolle-Zuid is net 
zó goed veelomvattend. Ook daar zitten zó 
veel interessante kanten aan. Naast eind-
standen en topscorerslijstjes denken we 
aan jubilea. Neem alleen al het afgelopen 
kalenderjaar waarin ZAC het Beb Bak-
huysjaar vierde. Op 1 oktober 1922 werd 
de toen dertienjarige Bakhuys voorgedra-
gen bij ZAC in Zwolle. Hij groeide uit tot 
een van de beste Nederlandse aanvallers! 
Maar ook het kleine en gezellige VSW 
vierde eind oktober het 75-jarig jubileum. 
Ooit begonnen op de uiterwaarden van de 
IJssel, op een veld waar doordeweeks nog 
paarden liepen, naar nu op een mooi 
sportpark met dito dorpshuis in Windes-
heim. 

We eindigen in 2022 met een mooi overzichtje aan de hand van Gerard Schutte: 

Kenners
Wachten duurt lang, vooral bij de dokter of bij de kapper! Maar als bij Bèrs Jansen, het 
kappertien op de Thomas à Kempisstroate, de voetbalkenners hun wijsheden beginnen 

te ontvouwen, ja, dan vliegt de tijd:
‘Now, Cruyff was anders ok nie völle!’ 

‘Mèr, mag die man ok een keer een slechte dag ebb’n?’
‘Tuurlik, tuurlik, mèr het foebal is toch over de ele linie achteruute ‘goan?’

‘De BOYS begriep ie ok niks van’.
‘Now, toch altied een puntien!’

‘Vergèt et mèr.’
‘Ja jong, ik zegge mèr zo, wie ebb’n gelieke zaoterdagoavend’. (???)

Ja, lezers, sommige mensen hebben een bijzondere kijk op de alledaagse dingen...

In de rubriek 'Meters Buutenspel' behandelt Gerjos Weelink feitjes uit de voetbal- 
geschiedenis van Zwolle-Zuid. Van voor de oorlog, tot het huidige seizoen. 
De rubriektitel is gebas eerd 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.

WIJKAGENTEN IN ZUID AAN HET WOORD
MEER TIPS Wilt u meer tips hoe u de kans op een woninginbraak kunt verkleinen? 
Kijk op www.politiekeurmerk.nl/ preventietips 

VOORKOM ONGELUKKEN MET VUURWERK
Vuurwerk tijdens de jaarwisseling is een leuke en mooie traditie. Dat vinden ook de wijkagenten van Zwolle-Zuid, Robbert Holsappel en Erik Kluinhaar: “Maar sluit je ogen 
niet voor de risico’s,” waarschuwen de wijkagenten. 

METERS BUUTENSPEL

Nog één tip: ruim direct na de jaarwisseling de  
vuurwerkresten op. Dit voorkomt dat de volgende 
ochtend ongelukken kunnen gebeuren met kinderen 
die niet-ontploft vuurwerk vinden.

“Elk jaar worden kinderen en volwassenen verminkt 
door verkeerd gebruik van vuurwerk. Voor een 
belangrijk deel is dat te wijten aan illegaal, meestal 
zwaar vuurwerk, waarop gebruiksaanwijzingen, en 
vaak ook lonten, ontbreken. Onze tip voor een zo 
veilig mogelijke jaarwisseling: houd het bij legaal 
vuurwerk en houd je goed aan de voorschriften die 
daar opstaan. Niemand wil het nieuwe jaar in met 
schade of letsel.”

OVERLAST MELDEN
Wij kregen al een aantal weken geregeld meldingen 
van overlast door vuurwerk. Dit is uiteraard strafbaar 
en wij zijn dan ook extra alert. Ervaart u/jij zelf 
overlast maak dan een melding via 0900-8844. Bij 
heterdaadsituaties, waarbij bijvoorbeeld straatmeubi-
lair wordt vernield, kunt u/jij 112 bellen. Wij raden  
u/jou wel aan om specifiek te zijn over de locatie;  
het is voor ons geen doen om op zoek te gaan naar  
een speld in een hooiberg. 

VERBODEN VUURWERK
Bij veel ongevallen is sprake van verboden vuurwerk, 
zoals mortierbommen, Bengaals vuur, Chinese rollen 
en lawinepijlen. Het wordt illegaal aangeboden. Wie 
het opslaat neemt grote veiligheidsrisico’s met kans  
op massa-explosies. Om die reden pakken politie en 
justitie de handel, het vervoer én de opslag ervan  
hard aan. Mensen die weten wáár illegaal vuurwerk  
is opgeslagen en wordt verkocht adviseren we hiervan 
melding te maken. Dit kan ook anoniem. 

VEILIG VUURWERK
Vuurwerk, verkocht door erkende vuurwerkhande- 
laren, moet voldoen aan een aantal eisen. Daarmee 
 

wordt het afsteken ervan zo veilig mogelijk gemaakt. 
Goedgekeurd vuurwerk is altijd voorzien van een lont, 
het opschrift ‘Geschikt voor particulier gebruik’ en 
een Nederlandse gebruiksaanwijzing. Wie deze volgt 
maakt weinig kans op ongelukken. Legaal vuurwerk 
mag door iedereen vanaf 16 jaar op 29, 30 en  
31 december worden gekocht en uitsluitend tussen  
31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur worden 
afgestoken.”

Kenners langs de lijn

Speelotheek om de hoek Speelotheek om de hoek 
in Pierik in Pierik 

Een tip voor de K erstman: met speelgoed van Speelotheek Een tip voor de K erstman: met speelgoed van Speelotheek 
Zwolle in de naburige wijk Pierik zit je goed! Speelotheek Zwolle in de naburige wijk Pierik zit je goed! Speelotheek 

Zwolle werkt als een bibliotheek, alleen leen je hier speelgoed. Zwolle werkt als een bibliotheek, alleen leen je hier speelgoed. 

Alle kinderen uit Zwolle (0-12 jaar) kunnen er terecht voor Alle kinderen uit Zwolle (0-12 jaar) kunnen er terecht voor 
bijvoorbeeld buitenspeelgoed, puzzels en bordspellen. bijvoorbeeld buitenspeelgoed, puzzels en bordspellen. 

Steeds ‘nieuw’ speelgoed, de kasten puilen niet u it Steeds ‘nieuw’ speelgoed, de kasten puilen niet u it 
én het scheelt enorm in de portemonnee! én het scheelt enorm in de portemonnee! 

Met een cadeaubon voor een (half) jaarabonnement Met een cadeaubon voor een (half) jaarabonnement 
geef je niet één cadeau, maar als het ware een (half) jaargeef je niet één cadeau, maar als het ware een (half) jaar

 lang cadeaus. Dus loop elke v rijdag tussen 15.00–17.00 uur  lang cadeaus. Dus loop elke v rijdag tussen 15.00–17.00 uur 
eens binnen aan de Geraniumstraat 1a. Benieuwd? eens binnen aan de Geraniumstraat 1a. Benieuwd? 
Volg Speelotheek Zwolle op Instagram, of kijk op Volg Speelotheek Zwolle op Instagram, of kijk op 

speelotheekzwolle.wixsite.com/leentjebuur. speelotheekzwolle.wixsite.com/leentjebuur. 

Kort
Nieuws

Dit is de laatste bijdrage van Gerjos Weelink. 
We danken hem voor zijn vele Meeters Buutenspel!
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EEN GAATJE OVER IN 
JE KERSTVAKANTIE OM 
IEMAND TE HELPEN?

KAN JIJ HULP GEBRUIKEN 
MET HET OPTAKELEN VAN 
JE KERSTBOOM?

LIEVER MÉT IEMAND EEN 
WARME CHOCOLADE MELK 
DRINKEN DAN ALLEEN?

REGELEN WE HET SAMEN!IN ZWOLLE
REGELEN WE HET SAMEN!IN ZWOLLE

www.samenzwolle.nl

Hulp geven of hulp vragen | Activiteit meedoen of organiseren |  
Vrijwilligersvacature zoeken of plaatsen
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