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ZWOLLE

uw verhuizing  een frisse start
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Raalte
Iepensingel 178
8102 XP  Raalte
06 1329 3668

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

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

Stadshagen
Werkerlaan 267
8043 LV  Zwolle
038 420 31 00

Aa-Landen
Dobbe 72a

8032 JX  Zwolle
038 453 20 22

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

Profitgym Dalfsen
Kampmansweg 8b

7722 RV Dalfsen
038 465 40 00

Profitgym Stadshagen
Belvédèrelaan 375
8043 VD Zwolle
038 420 31 00

+ Ergotherapie
+ Fysiotherapie
+ Psychomotorische therapie

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

Dag en nacht bereikbaar: 06-182 837 61

www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl 

Kwaliteit bij leven en afscheid  
met compassie en oog voor detail

Last van sportblessures?
Maak een afspraak bij onze sportfysiotherapeut.

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

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

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

Wij zijn doorlopend op zoek naar nieuwe redacteuren. Wij zijn benieuwd naar jou verhaal en/of ervaring  
in de wijk. Wil je een keer een stukje schrijven? Mail dan naar  redactie@wvzwollezuid.nl 

De Wijkenvereniging bestaat uit vrijwilligers. Wil jij je inzetten als secretaris?  
Kijk dan snel op pagina 17 voor de vacature.

Junior veldrijder Keije Solen  
heeft het NK in z’n zak

Pagina 3
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Wijkkrant
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Zet je vriezer op max. 
-18°C

17

Plaats een
douchespaarkop

10

Verwarm minder kamers 
in huis

3

Zet vaatwasser pas  
aan als deze vol is

18

Gebruik een radiator 
ventilator

4

Douche niet langer dan  
5 minuten

2

Kies de juiste vlam, en 
doe deksel op de pan

19

Plaats radiatorfolie 
achter je radiatoren

12

Zet apparaten uit en  
niet op stand-by

7

Koel zuinig en ontdooi 
regelmatig de koelkast

20

Houd radiatoren (stof)
vrij

13

Zet de thermostaat een 
graadje lager

5

Gebruik de waterkoker 
zuinig

21

Was op 20 graden (check 
je wasmiddel)

14

Gebruik de ventilator in 
plaats van de airco

8

Ontlucht radiatoren 
regelmatig

22

Gebruik ledlampen

16

Hang je was aan de lijn

9

Zorg voor goede 
luchtcirculatie

24

Plaats deurdrangers

1

Plaats tochtstrips

11

Laat je cv-ketel afstellen

23

Zet de vaatwasser op 
eco-stand

15

Doe 2e koelkast weg

6

Dan zijn hier 24 tips voor je (zie ook achterkant)
Hoom Energiecoach voor huurders. 
Neem voor vragen contact op met: 

Wil je ook energie besparen, meer comfort 
en een lagere energierekening?

24TIPS
BESPAA

R

nu

© concept & ontwerp: www.diepzicht.nl

Elien Elshof is  
proud to be a farmer

Ontwikkelingen  
Oude IJsselcentrale 

Energiecoaches  
geven tips 

5 912
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FARADAYSTRAAT 5 EN STADSHAGENALLEE 15, ZWOLLE   |   TEL. 038-4656555   |   INFO@ALDURA.NL   |   WWW.ALDURA.NL

Alles,
maar dan ook
echt alles...

Op het gebied van
binnen- en 
buitenzonwering

rolluiken en 
garagedeuren

Kom langs  
voor een gratis 
adviesgesprek in onze 
Luxaflex® showroom

Aldura staat al meer dan 90 jaar garant voor maatwerk en wooncomfort. In onze showrooms 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. Loop eens binnen bij onze Showroom Zwolle-Zuid 
of Showroom Stadshagen en laat u inspireren. Bekijk onze website voor de verschillende openingstijden.

VISUEEL:  Wim Houdé
  Alicia Zwart
FOTOGRAFEN: Rini Kamp  
  Henk Valkenier
CORRECTOREN:  Minne Bouta 
  Sandra Hooghwinkel
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 2023 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: Frans van der Werff
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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De 16-jarige veldrijder Keije Solen uit 
Zwolle-Zuid heeft op 15 januari zijn eer-
ste nationale titel gepakt op het Neder-
lands Kampioenschap Veldrijden in 
Zaltbommel. Onder barre weersomstan-
digheden vanwege de grote hoeveelheid 
neerslag die er in de januarimaand viel, 
won hij ruimschoots. 

VELDRIJDEN
Wie niet zo bekend is met veldrijden, heeft 
wellicht wat toelichting nodig. Veldrijden 
is een discipline van het wielrennen die je 
doet op een fiets met bredere banden en 
voornamelijk op mountainbike routes. Je 
hebt een parcours met verschillende  
hindernissen zoals zand, balkjes, trappen 
en modder. De sport wordt vooral in de 
winter uitgevoerd. Naast het veldrijden is 
Keije dan ook actief in het wielrennen en 
mountainbiken. 

PROFESSIONAL WORDEN
Sinds 2019 is de jonge sporter begonnen 
met het veldrijden. Voorheen was hij  
actief bij het motorcrossen, maar vanwege 
blessures zocht hij een andere sport en is 
hij gaan fietsen. Eigenlijk zonder aanlei-
ding, want zijn vader was van het voetbal-
len en zijn moeder van de volleybal. Het 
veldrijden beviel zo goed dat hij inmiddels 
op het CSE (Centre for Sports & Educati-
on) een opleiding volgt. Keije is vijfdejaars 
havoleerling en wordt daarnaast begeleid 
om zijn professionele sportcarrière op te 
kunnen bouwen. Er wordt gewerkt aan 
zijn havodiploma, maar er is ook ruimte 
om te trainen en zijn talenten te ontwikke-
len.

MODDERBAD ZALTBOMMEL
In Zaltbommel stond Keije bij de start 
voor het NK. ‘’De wedstijd viel niet mee. 

Het was pittig om onder deze omstandig-
heden het parcours af te leggen. Het par-
cours lag vlak naast de Waal en zelfs de 
uiterwaarden waren overstroomd. Het 
parcours is ook nog een keer verlegd,  
omdat het anders te nat werd.’’
‘’Wat had dit nog met veldrijden te  
maken? Blubber, modderpoelen en op 
sommige stukken tot halverwege je kuiten 
in de natte grond. Het was vooral ook ren-
nen met de fiets op de rug. Voortdurend 
van de fiets af om stukken parcours te 
overbruggen. Het had echt zo moeten zijn 
dat ik gewonnen heb, want ik was nooit 
zo’n goede renner en nu had ik juist in het 
voorseizoen hard getraind op het rennen.’’

Dat Keije zou gaan winnen, was later goed 
zichtbaar. Door de omstandigheden van 
het parcours ontstonden er grotere gaten 
en kon Keije zich snel profileren en won 
hiermee het NK. Keije is eerstejaars junior 
binnen de wielersport, wat deze overwin-
ning ontzettend knap maakt.

WK VELDRIJDEN SPANJE
In het derde weekend van januari is hij 
zelfs naar de wereldbekerwedstrijd in 
Spanje gegaan. Samen met zes talenten uit 
Nederland vloog Keije naar Benidorm om 
daar aan de start te staan.   

‘’Het zijn hele andere omstandigheden, 
want in Spanje heeft het al maanden niet 
geregend en rijd je over grind.’’ Door de 
verschillende nationaliteiten en talenten 
op het WK zijn de verschillen groter dan 
op het NK, dus hoe Keije het ervan af ging 
brengen, was spannend. Hij had gezonde 
spanning vooraf, maar vooral heel veel zin 
om te fietsen. 
Zijn doel? ‘’Prof worden natuurlijk.’’

Uitslag: Later bleek dat Keije de elfde plek 
heeft behaald bij de wereldbekerwedstrijd 
in Benidorm. 

ODE AAN…

Spanjaarden en Fransozen zijn al lang verdwenen,
genieten van stadse natuur is nu de ultieme heroïek. 
Musketten, zwaarden en lansen niet meer nodig,
waar oorlog heerste, is nu ruimte voor romantiek.

Slenteren op de paden, picknicken op het grasveld,
het relaxte tijdloze gevoel van vrijheid zonder dwang.
Dan, tijd om te reflecteren in de horeca-uitspanning,
met een uitsmijter Serranoham en Sauvignon blanc.

ENGELSE WERK

Wat:   > Een wandelpark, ooit ingericht als verdedigingslinie.
Waar:   > Tussen Spoolderbergweg, Ruiterlaan, Spoolderbos, 

NS-rangeerterrein en IJsseldijk.
Sinds:  > 1828.
Uiterlijk:   > Van bovenaf bekeken zie je de contouren van de 

oude vestingwallen nog. Daarbinnen is het een kluwen 
van wandelpaadjes, grasperken, waterpartijen en veel 
bomen.  

Verhaal:  > Al in de 16e eeuw werd in het nog open landelijke 
gebied de verdedigingslinie met een aarden wal en 
sloot ontworpen als veiligheidsbuffer van vestingstad 
Zwolle. In de 17e eeuw werd dit met schansen en een 
gemetselde tunnel uitgebreid onder de naam Het Nieuwe Werk. In 1828 begon de gemeente  
met de aanleg van een wandelgebied, onder de naam Engelse Werk, vanwege de Engelse landschapsstijl.

Bijzonder:  > Het mijnwiel in het park is afkomstig uit een kolenmijn bij de Duitse partnerstad Lünen.  
Als geschenk ter gelegenheid van 750 jaar Zwolle in 1980.

	TEKST	 	LÉAN	JONKMAN
	FOTO'S	 	KEIJE	SOLEN

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 20 maart 2023

Bezorging (week 16): 19 april 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.

Dromen van een wielersportcarrière

BEELDEN EN MONUMENTEN ZWOLLE-ZUID

TEKST		 	JULIUS	DE	VRIES	
FOTO		 	HENK	VALKENIER
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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 
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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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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

Fysio
Mobi

lae

Steviger op uw benen 

staan?

Doe mee met de Otago valpreventie cursus bij 

Fysiomobilae.

038 - 421 64 54 | info@fysiomobilae.nl

www.fysiomobilae.nl 

WWW.WVZWOLLEZUID.NL

Wijke
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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 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
HIER	KAN UW 
ADVERTENTIE 
STAAN!

Mail dan naar 

advertenties@ wvzwollezuid.nl

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

            

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!

             
 

 

                             

 
 

  

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,-

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 •

WIJ KOMEN GRAAG BIJ U KLUSSEN 

 

V Behang en schilderwerk 
V Timmerwerk 
V Isolatiewerk 
V Maatwerk 
V Tuinieren 
V Klussen 

ZWOLLE 
                                   038-2340880 
                       ZWOLLE@DEKLUSBAKFIETS.NL 

.NL 

1ste & 2de
paasdag1ste & 2de
paasdag

Paasbrunch en golf
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Als u wel eens een stukje varkensvlees 
koopt bij Albert Heijn, kan het zo maar 
zijn dat dit vlees afkomstig is van een 
varken van varkenshouderij Vaber B.V. 
aan de Zuthemerweg in het buitenge-
bied van Zwolle-Zuid. Samen met haar 
man Martijn Veldman is Elien Elshof 
(25) al zes jaar eigenaar van dit bedrijf. 
Omdat echtgenoot Martijn directeur is 
van de Veldman Group, actief in bouw, 
techniek en detachering, runt Elien  
dagelijks het varkensbedrijf samen met 
vijf medewerkers.

Elien komt uit het Groningse Marum en is 
daar opgegroeid op de varkensbedrijven 
van haar ouders Hans en Elsbeth Elshof. 
Na haar middelbare schooltijd heeft ze in 
de bedrijven van haar vader gewerkt tot-
dat ze samen met haar man in Zwolle het 
bedrijf Vaber B.V. kon overnemen. “Ik be-
gon als jong broekie toen ik twintig was. 
Het is snel gegaan.” Van haar vader moet 
ze zeggen dat ze ‘boer’ is en geen ‘boerin’. 
“Een boerin verleent hand- en spandien-
sten aan de boer”, maar Elien heeft de  
dagelijkse leiding over het bedrijf. Tijdens 

het interview met de wijkkrant droeg ze 
een zwart T-shirt met ‘Proud to be a farmer’.

De varkens worden gehouden in vijf grote 
aaneengesloten stallen en geven onderdak 
aan ongeveer 840 zeugen met bijbehoren-
de biggen en vleesvarkens. “Van zaadje tot 
karbonaadje.” Van de beren (mannetjes-
varkens) wordt het zaad afgetapt en het 
sperma geïnsemineerd in de zeugen. Na 
de geboorte blijven de biggetjes 4 weken 
bij de zeug en gaan vervolgens naar de big-
genstal tot ze 25 kg wegen. Daarna gaan ze 

naar de vleesvarkensstal tot ze 120 kilo 
wegen en dan naar de slachterij van Vion 
in Groenlo en worden ze verwerkt tot  
varkensvleesproducten voor Albert Heijn. 
Bij de ingang van het familiebedrijf aan de 
Zuthemerweg staat een bord met “Albert 
Heijn is trots op deze varkenshouder.” 

Een varkensbedrijf kent een weekcyclus. 
Elke dag worden de varkens gevoerd en 
gecontroleerd, maar alleen op de maanda-
gen worden zeugen geïnsemineerd en 
worden de biggen geënt. Op dinsdagen 
worden varkens opgehaald voor de slacht 
en elke woensdag worden de stallen 
schoongemaakt. Op donderdagen worden 
volgens planning de biggetjes geboren en 
op de vrijdagen worden de biggetjes in de 
bedrijfsadministratie opgenomen. In de 
weekends is het iets rustiger. 
Het stoort Elien Elshof dat sommigen  
menen dat varkenshouders dieren slecht 
behandelen. “Vroeger kende iedereen wel 
een boer, maar nu weten veel mensen niet 
meer wat een boer doet. Als we niet goed 
zouden omgaan met de varkens, gaat dat 
ten koste van de productie en dat is niet in 
ons belang.” Elien: “De varkenshandel is 
wereldhandel en de Nederlandse varkens-
houders moeten concurreren met Oost- 
Europa en China, waar men minder streng 
is op het gebied van dierenwelzijn en min-
der regelgeving kent. Zij kunnen daardoor 
tegen lagere kosten produceren dan wij. 
Dat vlees ligt soms goedkoper in de schap-
pen dan Nederlands vlees.” Ondanks de 
soms negatieve beeldvorming eindigt 
Elien het interview met: “We zijn een 
mooi bedrijf en produceren kwaliteits-
voedsel voor de vleesliefhebbers.” 

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

Varkenshoudster Elien Elshof is proud to be a farmer

TEKST	&	FOTO	 		HENNIE	VRIELINK
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Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn. 
Het Waterschap Drents Overijssels  
Delta baggert de sloten, kanalen en vij-
vers in onze wijk uit. Dit onderhoud is 
volgens het Waterschap noodzakelijk 
om het water diep genoeg te houden en 
de kwaliteit van het water op peil te hou-
den. De baggerwerkzaamheden begon-
nen op 10 januari en uiterlijk 15 maart 
moeten de werkzaamheden achter de 
rug zijn. 

Ernst Sinninghe, toezichthouder van het 
waterschap legt de bezoekers van de  
inloopbijeenkomst op 9 januari in De Sig-
gels uit: ‘De bagger, die bestaat uit zand en 
slib, wordt met zogenaamde zuigboten en 
kranen uit de watergangen verwijderd, op 
de kant gedeponeerd en afgevoerd met 
trekkers, baggerkiepers of vrachtwagens. 
Omdat bagger zich opstapelt moet dit  
minimaal eens in de tien jaar gebeuren. 
Slib is heel rijk aan voeding en kan daar-
door een teveel aan waterplanten opleve-
ren.  Een te ondiepe watergang kunnen 
ook andere noodzakelijke onderhouds-
werken, zoals het verwijderen van opper-
vlaktevuil en het snijden van riet, die met 
een boot moeten worden uitgevoerd, be-
hoorlijk hinderen. De mannen in hun  
bootjes geven het meestal wel aan wan-
neer zij hier en daar de bodem raken.  
Anderhalve meter uit de kant blijft het  
zoals het is, maar in het midden wordt  
gebaggerd tot op de vaste boden, die hier 
meestal uit zand of klei bestaat. Tijdens 
het baggeren wordt voortdurend gecon-

troleerd of er geen vissen worden meege-
nomen. Juist op die ondiepe stukken vlak-
bij de kant, waar we niet komen, kunnen 
ze een veilig heenkomen zoeken, en onze 
ervaring is dat zij dat ook doen.’ 

Een watergang die te ondiep is, heeft  
invloed op het leven in het water. Er is dan 
minder zuurstof, ruimte en licht voor de 
vissen, waterplanten en andere (water-)
dieren. Ook moeten de sloten en vijvers 
breed en diep genoeg zijn om water goed 
op peil aan- en af te voeren. 

Roy van Gijssel van aannemingsbedrijf 
Netjes uit Kampen roert de veiligheid 
rond de werkplekken aan. ‘Wij bieden 
gastlessen op scholen aan, om de werk-

zaamheden en onveilige situaties die  
kunnen ontstaan toe te lichten. En als het 
nodig is, zetten wij op gevaarlijke plekken 
verkeersregelaars in.’

De werkzaamheden moeten uiterlijk 15 
maart zijn afgerond wegens het begin van 
het broedseizoen. Sinninghe: ‘Er wordt in 
principe met twee baggerploegen gewerkt. 
Wanneer onvoorziene omstandigheden, 
zoals bijvoorbeeld een vorstperiode, roet 
in het eten gooien en de werkzaamheden 
langer duren, zal een ecoloog van het  
waterschap vooraf per sector bekijken of 
baggeren dan nog wel verantwoord is.’ 

Hij is verrast door het aantal belangstel-
lenden op deze inloopbijeenkomst. Op 

twee tafels liggen plattegronden die door 
groepjes mensen onderling volop worden 
bediscussieerd en er wordt gegist naar de 
planning. ‘Wanneer komen ze bij ons?’, is 
een veel gestelde vraag. ‘Normaal komen 
er bijna geen mensen op bijeenkomsten 
als deze’, zegt Sinninghe. ‘Maar dit is  
Zwolle-Zuid’, aldus een bezoekster. 

Voor meer informatie kunt u contact  
opnemen met toezichthouder Ernst  
Sinninghe via 06-18534135 of email  
ernstsinninghe@wdodelta.nl. 
Aannemingsbedrijf Netjes is bereikbaar 
via telefoonnummer 06-2874 9172

Baggeren in 
Zwolle-Zuid

	TEKST	 	ARIE	DONDERS
	FOTO	 	HENK	VALKENIER	
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PROFESSIONEEL
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.

Post van de gemeente. Twee A-viertjes 
met tekst en tekeningen belanden op  
tafel. ‘Samen spelen’, luidt het onder-
werp naast het Zwolse handje. De door 
onze wijkregisseur ondertekende brief 
doorlezend aan de eettafel bleek dat  
het gaat om het vervolmaken van een 

speeltuintje voor kinderen met een  
beperking bij ons achter in het park in 
Gerenlanden.

Kijk, een extra pad langs het voetbalveld-
je voor rolstoelers en halverwege nog een 
verhoogde tegelbank van oude stoepte-
gels om de rolstoelen een mooi uitzicht te 
geven. Prachtig toch, dit toonbeeld van 
inclusiviteit en circulariteit? Maar dan 
had ik buiten mijn tafelgenoten gedacht. 
Zonder goed naar de plattegrond te kij-
ken, werd het idee met de grond gelijk 
gemaakt. 

Waarom moet dat allemaal in ons park, 
hoeveel herrie krijgen we straks wel niet 
in onze tuin. Ofwel, niet in mijn achter-
tuin! Enne… er zijn hier toch helemaal 
geen gehandicapten in de buurt? Op zich 
wezenlijke vragen, maar de ‘tone of voice’ 
kwam enigszins asociaal over. Ai, is dit 
het resultaat van mijn opvoeding? Schuilt 
in mij als rolmodel een brute uitsluiter en 
egoïst?

Maar: ‘ons park’? Al vijf jaar zijn ze er 
niet meer geweest. Het is vasthouden aan 
oude herinneringen en een beperkt inle-

vingsvermogen. Maar stel, ik woon hier 
op mijn oude dag nog steeds, dan weet ik 
zeker dat ze me in mijn scootmobiel of 
rollator vergezellen om de kleinkinderen 
vanaf de tegelbank te zien voetballen op 
het veldje. Gemeente, kom er maar in!

Not in my backyard

TEKST	 	LÉAN	JONKMAN	
FOTO	NESTKASTJE	 	GEMEENTE	ZWOLLE						
FOTO	KOOLMEESJE	 	PIET	VAN	DER	KRIEKE

’t Kan vriezen of dooien
In één van deze kastjes komt hopelijk een nest van een koolmeesje. Via het 
Wijkservicepunt in het wijkcentrum de POL kon je in januari een nestkastje 
ophalen. Op deze manier kunnen de eikenprocessie-rupsen op een natuurlijke 
manier worden bestreden. De vogels eten namelijk de rupsen op. Een koolmees, 
een pimpelmees, een ringmus, een 
boomkruiper of een vleermuis kunnen 
een nestje maken in je eigen achtertuin. 

Nu afwachten of er echt een nestje van  
een koolmeesje inkomt. Piet van der 
Krieke heeft in ieder geval een hele mooie 
koolmees gevangen in de lens. 

collage: Jehudi van Dijk

Vlieg naar Zuid gaat de komende maanden weer nieuwe dingen maken 
in Zwolle Zuid. Dus houdt uw omgeving, de krant en de website in de 
gaten. Wat het wordt weten we nog niet, maar het wordt in ieder geval
weer iets dat we gaan maken als we samen zijn. 

VLIEGNAARZUID.NL

VLIEGNAARZUID.NL
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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

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

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

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

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

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

 

 
 

 

  
  

     
    

   

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.nl

WILT U ADVERTEREN 
IN DEZE KRANT? 

Mail ons > advertenties@ wvzwollezuid.nl
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De 12-jarige Niekkan uit groep 8 had  
net zijn type-examen gedaan toen de 
verslaggever van de wijkkrant de school 
bezocht. Hij vond het spannend of hij al 
dan niet geslaagd was: “Ik denk het wel.” 
Hij haalde tijdens het examen een type-
snelheid van 162 aanslagen per minuut; 
ver boven de benodigde 120 aanslagen. 
Kinderen uit de gecombineerde groep 7 
en 8 van basisschool Talentum kregen 
vanaf de zomervakantie elke week een 

uur typeles en moesten eind januari  
examen doen.

Het is de eerste keer dat Talentum een  
cursus computertypen aanbiedt aan leer-
lingen uit de bovenbouw. Directeur Anja 
Bouw: “Voor ons is dit iets nieuws. We 
doen het voor de toekomst van onze leer-
lingen. Kinderen die goed hebben leren 
typen zijn beter voorbereid op het voort-
gezet onderwijs en beroep.” Talentum  

begint al vroeg met het aanleren van digi-
tale vaardigheden. In groep 3 en 4 krijgen 
de kinderen uiteraard les in handschrijven 
op papier met een pen of potlood, maar af 
en toe werken ze ook al met een Chrome-
book laptop, die door de school aan ieder 
kind ter beschikking wordt gesteld. In 
groep 5 en 6 blijven de leerlingen voor taal 
en spelling schrijven op papier, maar bij 
rekenen werken ze al op de computer. In 
groep 7 en 8 wordt veel meer gebruik  

gemaakt van de computer, die ze gebrui-
ken tijdens rekenles, maar ook om infor-
matie te googelen, werkstukken te maken 
en met een groepje klasgenoten Power-
Pointpresentaties voor te bereiden voor 
hun spreekbeurten. 

GOED EN SNEL 
De kinderen leren met hun tien vingers 
blind te typen. Al aan het begin van de  
typecursus worden de letters op het toet-
senbord afgeplakt met verschillende kleu-
ren stickertjes. Door goed en vaak te oefe-
nen weten ze steeds beter en sneller de 
juiste letters aan te slaan. Op het eindexa-
men moeten ze een vingervlugheid halen 
van 120 aanslagen per minuut, waarvan er 
90 goed moeten zijn. De leerlingen krijgen 
het afgeplakte toetsenbord mee naar huis 
om te kunnen oefenen. Naast correctheid 
en snelheid leren de kinderen ook versla-
gen, brieven en e-mails te maken op de 
computer. Iedere leerling krijgt daarnaast 
een werkmap met allerlei voorbeelden en 
instructies.

De typecursus wordt niet gegeven door 
een eigen leraar van Talentum, maar door 
een ervaren vakdocent die speciaal elke 
week naar school komt om klassikaal  
typeles te geven. De eerste cursus is gege-
ven door Gabriëlle Evers-Beens van het 
Computeropleidingscentrum BA&T  
Typewise uit Genemuiden: “We leren de 
kinderen goed typen met de juiste hand-
zetting en zithouding achter de computer.” 
Sommige scholen bieden de typecursus 
aan na schooltijd, maar de kinderen van 
Talentum krijgen typeles onder schooltijd. 
De cursus wordt afgesloten met een  
examen en diploma. Na het zwemdiploma 
is het typediploma voor de meeste 11- en 
12-jarige leerlingen van Talentum het 
eerstvolgende diploma dat ze halen.   

Leren typen op de christelijke basisschool Talentum

TEKST		&	FOTO	 		HENNIE	VRIELINK

Vitens test IJsselwater op drinkbaarheid  
Op het terrein van de voormalige IJssel-
centrale doet Vitens een proef om van 
water uit de IJssel drinkwater te maken.

De proefopstelling staat op het terrein van 
kunstenaar Ronald Westerhuis. Het gaat 
om twee containers en een aantal buizen 
waarmee water uit de IJssel wordt gepompt. 
Het IJsselwater ondergaat een zuivering 
met een membraantechnologie van zoge-
heten directe nanofiltratie. De proef duurt 
tot eind dit jaar. 

Drinkwaterbedrijf Vitens is dringend op 
zoek naar uitbreiding van bronnen voor 
drinkwaterwinning. De vraag naar drink-
water neemt toe en de huidige winningen 
zitten aan de taks. Daarom onderzoekt  
Vitens of het mogelijk is om IJsselwater 
rechtstreeks te benutten voor drinkwater. 

Elders in het land gebeurt dat al. Drink- 
waterbedrijf Evides haalt al jarenlang water 
uit de Maas voor de productie van drink-
water. In Noord-Holland haalt PWN water 
uit het IJsselmeer om drinkwater van te 
maken.

Het water in de IJssel is vrij helder en op het 
oog schoon. Maar het bevat soms hoge ge-
haltes aan foute stoffen als medicijnresten, 
resten van bestrijdingsmiddelen uit de 
landbouw, dioxines, PFAS en minuscule 
plasticresten.      De proef langs de IJssel in 
Zwolle-Zuid wordt gedaan door het Twent-

se bedrijf NX Filtration. De techniek om 
drinkwater te maken via nanofiltratie 
wordt door NX Filtration al toegepast in 

Zweden, Indonesië en Canada. Ook bij het 
eiland Pampus bij Amsterdam staat een 
zuivering van NX Filtration. TEKST	&	FOTO	 	WIM	EIKELBOOM
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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
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• Sleutels, sleutelhangers en naamplaatjes
• Schoeisel cleanen en/of poetsen
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VRIJDAG KOOPAVONDVRIJDAG KOOPAVOND  
tot 21.00 uurtot 21.00 uur
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Di.  14 juni tot
di. 13 september

Hanny Nijkamp
Schilderijen

Di.  13 september tot
di. 15 november

Bert Vermaak
Schilderijen
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Home-Start 
Iedere ouder heeft weleens vragen over 
opvoeden. Home-Start biedt gratis  
ondersteuning thuis aan gezinnen met 
kinderen tot 18 jaar. 

Kijk op www.home-start.nl of bel  
Zwanet 038-8515700 voor meer  
informatie.

WILT U ADVERTEREN 
IN DEZE KRANT? 

Mail ons > advertenties@ wvzwollezuid.nl
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EP:Zwolle 
Ministerlaan 268 - 8014 XM Zwolle - Tel: (038) 8500100 - epzwolle.nl 

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

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

DE PLEK VOOR 
JOUW FEESTJE!

- perfect voor grote groepen

- uitgebreide keuze eten,  

drinken en ijs

- parkeren voor de deur

- in overleg is alles mogelijk

- wij ruimen de rommel op

delifrancekwalitariazwolle

Van der Capellenstraat 145b
T (038) 7370142

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

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

.........

K linkhamer
WINKELCENTRUM ZWOLLE-ZUID

PASFOTO’S 
KLAAR TERWIJL 

U WACHT

nieuw

GRATISGRATIS
PARKERENPARKEREN
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Schrijver en kunstschilder Herman Zon-
dag (64) woont in De Bongerd in Zwol-
le-Zuid, waar buurtbewoners samen de 
gemeenschappelijke tuin onderhouden 
en elke nazomer appels en peren pluk-
ken van de vruchtbomen. Ze hebben een 
buurtkrantje, De Holtsprake, waarvoor 
Herman de lay-out verzorgt en verhalen 
schrijft. Onlangs heeft hij in eigen be-
heer zijn nieuwe boek ‘De bomendoders’ 
uitgebracht. Reden voor een interview 
met de wijkkrant. Volgens Herman is ie-
der mens op zoek naar geluk en probeert 
ook hoofdpersoon Sebastiaan April dit 
ultieme geluk te vinden. 

Herman is streng gereformeerd opgevoed 
in een middenstandsgezin in Geldermal-
sen. Zijn vader was sigarenmaker en had 
een winkeltje in snoep en rookwaren. 
Toen Herman naar de kunstacademie in 
Utrecht wilde reageerden zijn ouders met: 
“Daar is geen droog brood mee te verdie-
nen.” Herman ging toch “ik was een beetje 
rebels”. Het boek ‘De bomendoders’ is  
gebaseerd op autobiografische jeugdher-
inneringen van Herman. Hoofdpersoon 
Sebastiaan April woont in Kriekgaard 
(Geldermalsen) en is met zijn dorpsvrien-
den vaak te vinden in café De Engel (café  
’t Luifeltje) om bier te drinken en te filoso-
feren over het leven. Soms trekken ze er in 
de Betuwe op uit met een Opel Kapitän. 
Als student treint Sebastiaan bijna dage-
lijks naar Heuveltrek (Utrecht), waar hij 

de kunstacademie bezoekt. Sebastiaan en 
zijn vrienden hebben de boom op het 
marktplein van Kriekgaard met de spring-
stof trotyl opgeblazen. Deze ontwortelde 
boom symboliseert de boom van de  
kennis van goed en kwaad uit het oudtes-
tamentische boek Genesis. Toen de slang 
Eva verleidde een vrucht uit deze boom te 
plukken en te laten opeten door Adam, 
werd God boos en verdreef ze uit het para-
dijs.

“Mensen zijn op zoek naar geluk,” volgens 
Herman. In zijn boek wordt dit uitgebeeld 
door de zoektocht van Sebastiaan naar het 
verloren paradijs uit zijn onbezorgde 
jeugd. Herman: “Het ging mis toen de 

mensheid kennis kreeg van het goed en 
kwaad. De rede deed zijn entree en men-
sen gingen oordelen en berekenen.” Her-
man refereert aan een vrouw die een  
hersenbloeding kreeg. Na een intensieve 
en langdurige revalidatie vroeg de arts aan 
haar hoe het was en haar verrassende ant-
woord: “Het was een paradijs.” Gedurende 
een bepaalde periode was haar linkerher-
senhelft uitgeschakeld en door de beroerte 
functioneerde alleen nog haar rechterher-
senhelft. Pagina 209 in het boek: “En daar 
huist creativiteit, het vermogen om je vol-
komen over te geven aan het leven en om 
in het moment te zijn. De Hof van Heden.” 

Hoofdpersoon Sebastiaan verlangt naar 
het verloren paradijs uit zijn kindertijd, 
maar de boom van de kennis van goed en 
kwaad houdt hem tegen. Staat de vernieti-
ging van de boom op het marktplein sym-
bool voor de vernietiging van de boom 
van goed en kwaad om zo te kunnen te-
rugkeren in de Hof van Eden? Sebastiaan 
en zijn vrienden proberen deze bomen, 
die geworteld zijn in de linkerhelften van 
hun breinen, te verzuipen in het bier aan 
de toog van café De Engel: “Hier zitten de 
bomendoders.” 

Oude IJsselcentrale praktijkplek mbo-studenten

Op zoek 
naar het 
verloren 
paradijs

De hijshal van de oude IJsselcentrale 
krijgt een bestemming als praktijkruim-
te voor studenten van het Zone.College 
in Zwolle. In de hal is een zandbak aan-
gelegd. Hierin krijgen studenten trai-
ning en les in het omgaan met graafma-
chines. 

De hal is dus niet meer beschikbaar voor 
horeca. In de zomer van 2021 was in de 
half onttakelde fabriekshal een popup-cafe 
dat veel publiek trok. In opdracht van  
eigenaar Engie zoekt stichting BOEi een 
nieuwe bestemming voor de gebouwen 
die zijn blijven staan na sloop van de  

IJsselcentrale. Het gaat om een hijshal, een 
kantoorgebouw en een magazijngebouw. 
De hijshal wordt de komende tijd domein 
voor de studenten tuin en landschap van 
het Zone.College. Ook gaan studenten 
groente verbouwen op het terrein. De op-
brengst van de moestuin willen de studen-

ten verkopen aan inwoners van Zwol-
le-Zuid. De mbo-studenten gaan meedoen 
in de programmering van het culturele 
zomerevenement de IJsselbiënnale, die 
een plek krijgt in het magazijngebouw. 

‘Wij ambiëren het niet om een onderwijs-
locatie te worden, echter vinden wij deze 
samenwerking en verkenning ontzettend 
interessant in het kader van placemaking, 
derhalve verlenen wij op dit moment me-
dewerking’, zegt Nick Wolt van BOEi, een 
zakelijke samenwerking van bedrijven die 
cultureel erfgoed een nieuwe, rendabele 
bestemming geven. Hij zegt dat er allerlei 
mogelijkheden zijn op het IJC-terrein 
voor praktijkopdracht van mbo-studen-
ten. ‘Studenten tuin en landschap kunnen 
een rol spelen in terreinonderhoud en in-
richting, studenten natuur en waterbeheer 
in het meten van waterkwaliteit van de  
IJssel, studenten teelt en technologie in de 
moestuin.’

FLEXWONINGEN
In de toekomst willen Engie en Boei in de 
hijshal flexwoningen bouwen. In het oude 
kantoorgebouw van de IJsselcentrale kun-
nen ondernemers zich vestigen en is het te 
huur als vergaderlocatie. Het magazijnge-
bouw gaat onderdak bieden aan Zwolse 
ondernemers in de creatieve industrie. 
‘Daarover zijn we in gesprek met de ge-
meente Zwolle’, zegt Wolt. BOEi ziet het 
liefst ateliers komen in het voormalige 
magazijn van de energiecentrale.

TEKST		&	FOTO	 		HENNIE	VRIELINK

Op de plek van het popup-cafe is nu een reusachtige zandbak neergezet. 

Het boek is verkrijgbaar bij de Bruna-winkel in Zwolle-Zuid voor euro € 22,50

TEKST		&	FOTO	 		WIM	EIKELBOOM



WIJKKRANTWIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid PAGINA 13 - MAARTPAGINA 13 - MAART 2023 2023www.wvzwollezuid.nlwww.wvzwollezuid.nl

BLIK OP ZUID
VAN MEISJE 
UIT DE STAD

Op 15 maart mogen we weer naar de stembus voor de Provinciale Staten van 
Overijssel en voor het bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.  
In mijn omgeving merk ik dat deze verkiezingen niet erg populair zijn. “Veel te 
ingewikkeld, ik weet echt niet op wie ik moet stemmen, ik laat het aan me  
voorbij gaan.”

Ik vind het ook erg moeilijk op wie ik moet gaan stemmen. Je moet bijna een  
complete studie doen om erachter te komen op welke partij en op welk ‘poppetje’ je 
gaat stemmen. Heb ik daar tijd voor, zin in? Nou nee. Maar toch ga ik stemmen.  
Ik heb kiesrecht dus daar ga ik gebruik van maken. Tijd voor wat research!

Laat ik het nu even houden bij het waterschap, want water speelt een grote rol in en 
om Zwolle-Zuid. Jaarlijks betalen we allemaal waterschapsbelasting. Maar waar 
heeft het waterschap eigenlijk allemaal invloed op? Nou, op meer zaken dan je 
denkt. In het kort gaat het om sterke dijken, schoon en voldoende drinkwater,  
groene stroom en klimaatbewuste maatregelen. Zo houdt het waterschap zich in 
Zuid bijvoorbeeld bezig met baggeren van de watergangen om het water diep  
genoeg te houden en de kwaliteit van het water op peil te houden. Maar ook speelt 
het waterschap een rol in het groene buitengebied bij het zoeken van een goede 
balans tussen de belangen van boerenbedrijven, recreatie en natuurbehoud.

Met de klimaatveranderingen worden waterschapstaken alleen maar belangrijker. 
Door de overstroming in juli 2021 in Zuid-Limburg hebben we wel gezien hoe  
belangrijk goed waterbeheer is. We moeten er toch niet aan denken dat de dijken 
langs de IJssel doorbreken en onze stad overstroomt? De IJsseldijk wordt de komen-
de jaren versterkt en opgehoogd om ervoor te zorgen dat ook bij hoog water  
Zwolle-Zuid niet onder water komt te staan. Bij een dijkdoorbraak komen sommige 
huizen wel drie meter <!> onder water te staan.

In de stad hou ik bij die situatie ook geen droge voeten meer! Maar over een paar 
jaar kan ik wel vluchten naar de hoogbouw die de gemeente van plan is op de plek 
van het voormalig V&D- en Hudsons Bay-gebouw neer te zetten. In de rooftopbar 
op ongeveer 45 <!> meter hoogte kan ik dan onder het genot van een drankje het 
wassende water van de IJssel bekijken. Of ik klim de Peperbus op, dan zit ik ook 
hoog en droog. 

Zo zie je maar weer dat de komende verkiezingen ook invloed hebben op jouw wijk. 
Ik heb nog wel een stemwijzer nodig, voordat ik een rood kruisje in het stemhokje 
kan zetten. Maar da’s beter dan natte voeten!

Stem 15 maart en kies 
voor droge voeten 

	TEKST	 	HILDE	VAN	RAVENHORST	
Slomp & de Graaf Adviseurs
Willemskade 16, 8011 AD ZWOLLE
Burg. Backxlaan 329, 7711 AD Nieuwleusen
T (038) 453 46 90 ZWOLLE
T 0529-481567 Nieuwleusen
I www.slomp-degraaf.nl

Regel je bankzaken digitaal
of loop gewoon even binnen.
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T (038) 453 46 90 ZWOLLE
T 0529-481567 Nieuwleusen
I www.slomp-degraaf.nl

Regel je bankzaken digitaal
of loop gewoon even binnen.

Laura van de Giessen komt op voor mensen 
met weinig geld
In de zomer van 2021 verhuisde Laura 
van de Giessen (27) met haar man Geert-
Jan van Groningen naar Zwolle en  
gingen zij wonen in Ittersumerbroek  
tegenover het Zandhove Bos. Ze was nog 
net op tijd om zich bij het CDA Zwolle  
te kunnen kandideren voor de gemeen-
teraadsverkiezingen van maart 2022.  
Na lijsttrekker Jan Nabers stond ze als 
tweede op de kandidatenlijst en werd  
gekozen in de gemeenteraad. Inmiddels 
heeft ze er haar eerste jaar opzitten.

Tot haar 18de heeft Laura in Amersfoort 
gewoond en is daarna communicatie- 
wetenschappen gaan studeren in Gronin-
gen. Op de studentenvereniging ontmoet-
te ze haar man. Als student werkte ze mee 
aan een sportproject in de wijk waar ze 
woonde en ontdekte enigszins tot haar 

verrassing dat er arme mensen in haar 
buurt woonden: “Mensen die niet op va-
kantie konden en waarvan de kinderen 
soms zonder ontbijt naar school gingen. 
Kinderen met kapotte schoenen en die 
niet aan sport deden omdat hun ouders de 
contributie niet konden betalen.” Door 
deze ervaringen werd Laura politiek actief 
en wilde zich inzetten voor armoedebe-
strijding, niet alleen in de uitvoering, 
maar ook beleidsmatig. Ze sloot zich aan 
bij het CDA Groningen en werd gelijk 
burgerraadslid voor de CDA-gemeente-
raadsleden. Ze koos voor het CDA niet 
alleen omdat ze christelijk is maar ook 
omdat deze partij van mening is dat de 
overheid niet alles zelf kan regelen maar 
dat samen moet doen met mensen en  
organisaties uit de wijken: “Zij aan zij.” 

In 2021 verhuisde ze naar Zwolle: “We 
wilden wat meer naar ‘beneden’ op een 
centralere plek in het land en niet te ver 
van ons werk en van onze familie en vrien-
den.” Laura werkt als hoofd PR en Com-
municatie bij scholengemeenschap Groe-
venbeek in Ermelo. “Zwolle is een fijne, 
warme en overzichtelijke stad met goede 
voorzieningen. Het is een sociale stad met 
veel vrijwilligers en minder individualis-
tisch dan Groningen.” Ook is er verschil in 
de gemeenteraden: “In de Zwolse raad is 
het gemoedelijk. In Groningen waren de 
debatten een stuk pittiger.” Na de verkie-
zingen werd het CDA al vrij snel betrok-
ken bij de coalitieonderhandelingen en 
samen met Jan Nabers heeft ze actief bij-
gedragen aan het coalitieakkoord tussen 
ChristenUnie, GroenLinks, D66 en het 
CDA, waardoor Arjan Spaans CDA-wet-
houder werd in het nieuwe college van 
B&W. “Dat was wel even wennen voor mij 

want in Groningen zaten we in de opposi-
tie, maar ook als coalitiepartij blijven we 
het college controleren inclusief onze ei-
gen wethouder en komen we op voor de 
belangen van de Zwollenaren. Alleen de 
toon is soms anders dan wanneer je oppo-
sitiepartij bent.”
Met trots vertelt Laura dat ze zich tijdens 
de coalitieonderhandelingen persoonlijk 
sterk heeft gemaakt voor de invoering van 
een stadspas voor Zwollenaren met een 
kleine beurs. Dat is gelukt. Het college van 
B&W is momenteel bezig met de voorbe-
reidingen voor de invoering van zo’n pas. 
Minima kunnen dan korting krijgen op 
bijvoorbeeld de contributie voor sportver-
enigingen, toegang tot musea en kortin-
gen bij deelnemende winkels. Waarschijn-
lijk wordt zo’n pas al in de loop van dit jaar 
ingevoerd. 

TEKST		&	FOTO	 		HENNIE	VRIELINK
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Eric Vloeimans en Tuur  
Florizoone: improvisatie met 
trompet en accordeon 
Sveva, nooit van gehoord? Dat is niet zo raar, 
want Sveva is een jonge singer/songwriter die 
aan het begin staat van een veelbelovende 
carrière. 

Een bijzonder optreden bij ZZUit: twee muzikale 
grootheden die met hun instrumenten elkaar 
inspireren en aanvullen. Hun muziek valt onder 
de noemer jazz vanwege het improviserend 
karakter. Maar feitelijk is er op hun meeslepende 
muziek geen etiket te plakken. Er is ook geen 
programma: elk optreden is uniek. 

Trompettist Eric Vloeimans is al een grote naam. 
Hij is van veel muzikale markten thuis: hij speelt 
ook mee met klassieke muziek, elektronische 
muziek en pop. Niemand weet de trompet te 
bespelen zoals hij, qua klankkleur en intensiteit.

Accordeonist Tuur Florizoone is zeer geliefd in 
Vlaanderen. Met zijn flair en podium présence 
bewijst hij dat een accordeon meer kan laten 
horen dan straatmuziek. Tuur brengt melancholi-
sche melodieën met passie en emotie. 

Florizoone en Vloeimans samen, dat belooft wat! 
ZZUit is vereerd deze beide bekende mannen een 
podium te mogen bieden in het SIO-gebouw.
NB: op het moment van schrijven van dit artikel is 
het optreden al bijna uitverkocht. 

Praktische informatie
Vrijdag 10 maart 2023 20.15 uur
SIO, Thorbeckelaan 2, Zwolle-Zuid
Voor meer informatie en kaarten a €17,50:  
www.zzuit.nl 

Leuke vrijwilligers vacatures bij Vitaal & Veilig Thuis 
Adviseur, planner, postbode of werken bij het belteam iets voor jou? 

Langstraat 45A, Wijhe • Tel. 0570-522108

www.Naaldboetiek.nl

Uw speciaalzaak voor:
Breien, Haken, Borduren, Quilten,

Kleinvak/Kleding maken, Kledinglabels,
Inlijsten van borduurwerk en foto

Naaimachine onderhoud
Diversen voor Papier- Kralenhobby 

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

 

Na je zeventigste zo lang mogelijk zelfstandig blijven 
wonen, dat willen we allemaal. Bij veel mensen gaat 
dit goed, maar soms is daar ook wat extra ondersteu-
ning voor nodig. Het belangrijkste is om zo lang mo-
gelijk vitaal te blijven. Zowel op fysiek, psychisch als 
sociaal vlak. 

Vitaal en Veilig Thuis, een project vanuit WijZ Welzijn, 
helpt hierbij en doet dit samen met vrijwilligers. Wil je 
ook graag iets doen voor een ander? Misschien is één 
van de volgende functies wel op je lijf geschreven, we 
zijn op zoek naar adviseurs, planners, postbodes en 
medewerkers voor het belteam.Als adviseur ga je op 
huisbezoek bij 70-plussers in Zwolle om met de 
wijkbewoner in gesprek te gaan. Tijdens dit huisbezoek 
staat de veiligheid in- en om huis centraal, evenals het 
welzijn van de wijkbewoner. Hoe zit iemand erbij, hoe 
is het sociale netwerk, zijn de financiën op orde, is er 
behoefte aan ondersteuning of kan de persoon alles 

zelf nog? Dit zijn enkele voorbeelden die bijdragen aan 
het zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven 
wonen. Voorafgaand aan het huisbezoek worden er 
door de planners afspraken ingepland voor de advi-
seurs. Na het huisbezoek brengen de vrijwillige 
postbodes de adviesrapporten rond en wordt er door 
het belteam contact opgenomen met de mensen die 
zijn bezocht. Bekijk de video op www.vitaalenvei-
ligthuis.nl om te zien hoe onze vrijwilligers zich 
inzetten.

OOK VRIJWILLIGER WORDEN?
Vind je het leuk om nieuwe contacten en ervaringen 
op te doen? Een cursus van 3 á 4 dagdelen te volgen? 
Kan je makkelijk een gesprek voeren, met een compu-
ter werken én ben je minimaal 1 dagdeel per week 
beschikbaar? Dan willen we graag kennismaken! Neem 
contact op met WijZ Welzijn tel. 038-851 57 00 of via 
info@vitaalenveiligthuis.nl.

FOTO		 		A.	V.D.	MAAT

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
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DE	WERELD	VAN	DE WOENSDAGMARKT

Engels boekencafé creëert verbinding in Hanzeland

Dit is het laatste verhaal over de markt-
kooplui op de Woensdagmarkt in Zuid. 
De wijkkrant heeft de afgelopen twee 
jaar twintig marktondernemers geïnter-
viewd en het waren stuk voor stuk bij-
zondere gesprekken. Hoewel ze onder-
ling heel verschillend zijn, hebben ze 
ook een aantal gemeenschappelijke ken-
merken: ze zijn eigen baas en hechten 
erg aan hun vrijheid.

MARKTOPBOUW
Zonder uitzondering zijn het harde wer-
kers die elke marktdag vroeg opstaan. Elke 
woensdagochtend om iets na half zes rij-
den de eerste marktkooplui de lege par-
keerplaats op van het winkelcentrum 
Zwolle-Zuid. Als iemand de avond ervoor 
vergeten is zijn auto van deze parkeer-
plaats weg te halen, laat de marktmeester 
van de gemeente de auto wegslepen. Bijna 
heel Zwolle-Zuid is nog in diepe rust als 
de gebroeders Jansen uit Berkum met hun 
grote witte vrachtwagen als een van de 
eersten het marktterrein komen oprijden. 
Ze hebben geen dure verkoopwagen en 
zetten zelf hun kramen met houten schra-
gen op. Daarna zijn ze nog enkele uren 
bezig hun uitgebreide assortiment groente 
en fruit uit te stallen onder de parasols. 
Karin de Lange uit Mastenbroek moet met 
haar kaashandel al vroeg aanwezig zijn 

omdat ze een staanplaats heeft midden op 
het marktterrein. Als ze te laat is, kan ze 
haar standplaats niet meer bereiken om-
dat de latere marktkramen dan in de weg 
staan. De volgende marktkooplui komen 
dan tussen half zeven en half acht in volg-
orde binnen. De handelaren in de buiten-
ste ring komen het laatst. Bakker Luc Post 
uit IJsselmuiden is er ook al vroeg bij, dan 
hebben zijn broodleveranciers de broden 
in grote plastic kratten al aangeleverd op 
de plek van zijn kraam. Als ze hun kabels 
op de stroomkasten en –putten hebben 
aangesloten kan de kraamopbouw begin-
nen. Bijna elke marktkoopman, maar 
vooral degenen met voedselkramen, be-

steden veel aandacht en zorg aan een 
mooie presentatie van hun producten.

EEN BEETJE EIGENWIJS
Een aantal marktkooplui komt uit Zwolle 
of omgeving, maar er komen ook kooplui 
van verder weg zoals uit Borne, Zutphen, 
Veeningen, Krachtighuizen bij Putten en 
zelfs uit Bunschoten-Spakenburg. Ze be-
seffen het belang van hun vele vaste klan-
ten en kennen ze vaak persoonlijk van ge-
zicht en aan hun koopgedrag. De meesten 
kunnen een goede boterham verdienen 
met hun ambulante markthandel. Mis-
schien hebben de non-food handelaren 
het iets moeilijker. Van de overheid moe-

ten ze doorgaans niet veel hebben. Ook 
opvallend is dat ze elkaar allemaal vrij 
goed kennen en elkaar zo nodig helpen. 
Wel zijn ze allemaal een beetje eigenzinnig 
en soms zelfs een tikkeltje eigenwijs. 

De warenmarkt in Zuid kenmerkt zich 
door een groot en divers aanbod van ver-
schillende soorten producten. De mooiste 
omschrijving van de weekmarkt in Zwol-
le-Zuid komt van marktkoopman Bert 
Westrik uit Berkum met zijn handel in le-
derwaren en bijouterieën: “In volkswijken 
had je vroeger diverse buurtwinkeltjes 
waar buurtbewoners elkaar ontmoetten 
en de middenstanders hun klanten nog 
persoonlijk kenden. Dat is allemaal ver-
dwenen. Een wijkmarkt zoals Zwolle-Zuid 
heeft in feite de sociale functie van de 
vroegere buurtwinkeltjes overgenomen. 
Hier komen wijkbewoners elkaar weer te-
gen en maken een praatje met elkaar.”  

Op 1 maart 2022 openden Justin (50) en 
Nienke (51) Gulien “Het Book Café” aan 
Koggelaan 1A: een boekwinkel met 
nieuwe en tweedehands Engelse boeken 
en een koffiebar. Voor liefhebbers van  
literatuur, koffie, thee, huisgemaakte ge-
bakjes en sandwiches is het een welkome 
plek tussen de kantoren en appartemen-
tencomplexen in Hanzeland. Je herkent 
het boekencafé - natuurlijk - aan de  
Union Jack, de Engelse vlag. 

De gastvrije Nienke ontvangt iedereen 
even hartelijk en zorgt ervoor dat je je  
welkom voelt. Justin maakt de scones, 
taarten en sandwiches en Nienkes moeder 
maakt de lemon bars. Aan de muren han-
gen posters en ansichtkaarten van Engelse 
boeken. Aan de grote houten tafel zitten 
mensen achter een laptop, lezen een boek 
of spelen een spelletje. De ruimte staat vol 
met hoge boekenkasten met nieuwe en 

tweedehands Engelse boeken, in allerlei 
genres en prijzen. Een meneer komt dui-
delijk voor de eerste keer in de winkel om 
een lunch af te halen: “Wat een mooie 
zaak, zeg! Je stapt onverwacht een gezelli-
ge huiskamer binnen.” Nienke vertelt dat 
ze de reacties van mensen hartverwar-
mend vindt. “Sommige klanten die puur 
voor de boeken komen zien dit echt als 
een snoepwinkel. Ze worden er heel blij 
van.”

PASSIE VOOR ENGELSE  
BOEKEN EN HORECA
Het hele gezin Gulien heeft een passie 
voor boeken. “Nadat we 23 jaar restaurant 
de Buik van Parijs hadden gehad begon-
nen mijn man en dochter Nina (23) met 
een website voor tweedehands Engelse 
boeken. Onze oudste dochter Sarah (24) 
heeft Engelse literatuur gestudeerd en 
helpt ook mee met de inkoop. Op een  

gegeven moment begon het toch weer te 
kriebelen om iets met horeca te doen. We 
wilden graag een combinatie maken van 
winkel en horeca. We hebben voor deze 
plek gekozen omdat het een gebied in  
ontwikkeling is waar we graag wat reuring 
in de wijk willen brengen. De gemeente 
had de buurt ook beloofd dat er wat meer 
voorzieningen zouden komen. Dat komt 
nu dus langzaam op gang en wij dragen 
daar graag ons steentje aan bij.” De bedoe-
ling is dat de Koggelaan een groenstraat 
wordt en dat er een parkje komt.

VERBINDING IN DE WIJK
Nienke merkt dat er in de wijk veel  
behoefte is aan saamhorigheid. “Als men-
sen hier alléén komen hebben ze snel aan-
spraak. Het is toch een soort buurtcafé. Er 
ontstaan mooie verbindingen. Zo is er een 
groepje uit deze wijk dat elke vrijdag komt 
koffiedrinken. Mensen brengen elkaar op 

nieuwe ideeën of gaan samen sporten. Het 
is een gemêleerd publiek van allerlei leef-
tijden. Generaties bij elkaar brengen is zo 
mooi!” Justin en Nienke krijgen regelma-
tig studenten van Windesheim en scholie-
ren van het Carolus Clusius College op 
bezoek. Nienke: “Voor jongeren en jong-
volwassenen is het Engelstalige boek erg 
populair.” Vwo-leerling Aniek (17) beaamt 
dat: “Het spreekt me aan om boeken in de 
Engelse taal te lezen. Als je lezen leuk 
vindt, moet je echt hierheen gaan!” Van-
wege het naburige IND-kantoor komen er 
ook veel mensen uit het buitenland langs. 
Een studente uit Zuid-Korea komt er net 
vandaan en reageert enthousiast op het 
Book Cafe: “This vibe is amazing here!” 
You’re welcome!

TEKST		&	FOTO	 		HENNIE	VRIELINK

TEKST	 	HILDE	VAN		RAVENHORST
FOTO	 	HENK	VALKENIER

Marktkooplieden voor dag en dauw op 

Meer info: hetbookcafe.nl. Het Book  
Cafe aan Koggelaan 1A is open van  
dinsdag t/m vrijdag van 10.00  17.00 uur.
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hmijn wijk

Column
‘Een feestweek voor heel Zwolle-Zuid. 
Meer sport- en recreatieplekken in 
onze parken en een centrale plek 
voor alle duurzaamheidsvragen; 
zomaar een greep uit de ideeën die 
op dit moment spelen in onze wijken. 
Ze kwamen naar voren tijdens een 
bijeenkomst in januari van wijkwerkers 
en wijkbewoners over het Buurt-voor-
Buurt Onderzoek. 

Die vragenlijst van de gemeente wordt 
elke twee jaar ingevuld door heel veel 
Zwollenaren en gaat over hoe mensen 
hun eigen buurt ervaren. Wat er goed 
gaat en wat er beter kan. Wijkwerkers 
van bijvoorbeeld welzijnsorganisatie 
Travers, ouderenorganisatie WijZ en 
de politie gebruiken het onderzoek 
om samen met bewoners acties te 
bedenken die Zwolle-Zuid een (nog) 
fijner stadsdeel maken. Die acties 
bedenken we de komende maanden en 
u kunt – natuurlijk – meedoen. 
Hou bijvoorbeeld de Facebookpagina 
Het Verhaal van Zwolle-Zuid daarvoor 
in de gaten of deze pagina in de 
wijkkrant.

Ik ben niet verbaasd over de 
vele mooie, goede en soms ook 
noodzakelijke plannen die worden 
bedacht door en voor onze wijken. 
Maar het raakt me wel elke keer weer 
als mensen bij elkaar komen om te 
bespreken en te bedenken hoe ze 
wat voor de buurt kunnen betekenen. 
Zéker na de coronaperiode, die ook 
in Zwolle-Zuid verre van fijn was. Dat 
zien we ook terug in het Buurt-voor-
Buurt Onderzoek. Vaak waardeer je 
iets pas als het er niet meer is. Uit het 
onderzoek komt naar voren dat veel 
wijkbewoners het samen optrekken en 
de gezamenlijke activiteiten in de buurt 
écht gemist hebben. 
Laten we daarom met z’n allen 
de komende periode collectief de 
schouders er weer onder zetten. In 
Zwolle-Zuid hebben we veel dingen al 
goed voor elkaar, laten we zorgen dat 
we het ook goed met elkaar houden.’

Serge Westerdiep, 
stadsdeelmanager Zwolle-Zuid
www.zwolle.nl/BvB2022

Op Burendag 2022 gingen de planten 
en bloembollen er in. Op Nldoet van 10 
en 11 maart 2023 hopen de bewoners 
dat de 300 bloembollen in bloei staan. 
Ze gaan in ieder geval onkruid wieden. 
Bewoner Annemarie Smeding nam het 
initiatief. Buren, Rova en wijkregisseur 
Monique Wiegers hielpen een handje 
met de inrichting van de groenstrook.

Annemarie: ‘De groenstrook in onze 
straat vond ik zo troosteloos. Ik liep 
al lang met het idee om daar iets 
moois van te maken. Tijdens een 
straatbarbecue legde ik het voor aan de 
buren. Zij vonden het een goed plan.’

Annemarie nam contact op met 
Monique Wiegers, wijkregisseur van 
de gemeente. ‘Deze groenstrook 
is gemeentegrond en was wel toe 
aan een opknapbeurt. Maar als de 
gemeente het opnieuw inricht, kiezen 
we voor onderhoudsarme planten. Wij 
juichen het toe als bewoners dit willen 
oppakken. De bewoners adopteren de 
grond, richten die zelf in en doen ook 
zelf het onderhoud.’

De bewoners kozen voor bloembollen 
en planten die bijen, vlinders en andere 
insecten trekken en een fruitboom. 
Annemarie: ‘Het contact met Monique 
was vlak voor Burendag. We hadden het 
niet verwacht, maar waren blij verrast 

toen ROVA de oude grond en beplanting 
er op tijd uithaalde en het vak vulde met 
plantgrond. Zo konden we op Burendag 
aan de slag. Het was slecht weer, maar 
iedereen die kon heeft meegeholpen.’

Monique regelde ook geld voor de 
aanschaf van planten. ‘We hebben 
een aantal geldpotjes zoals Premie 
Op Actie. Daarmee kun je al een ruim 
assortiment van planten aanschaffen. 
Deze bewoners hebben zelfs 300 
bloembollen geplant. En als dat bedrag 
niet genoeg is zijn er ook andere 
subsidiemogelijkheden zoals Elke 
druppel telt voor de aanschaf van een 

regenton, gratis plantenpakketten van 
Groene Loper, Oranjefonds voor groene 
activiteiten op Nldoet.’

Op Nldoet gaan de handen uit de 
mouwen om het onkruid te wieden, 
maar ook om weer gezellig bij elkaar 
te zijn. Monique: ‘Je kunt op Nldoet je 
plannen voor de buurt uitvoeren. Maar 
je kunt ook een gezellige ontmoeting 
regelen om de ideeën met je buren 
te bespreken. En plaats dan net als 
Annemarie jullie idee op MijnWijk. Zo 
krijg je vanzelf contact met mij of met 
een van de andere wijkregisseurs.’
www.zwolle.nl/mijnwijk

Scheppinckmate doet het groen

‘Samen met mijn collega wijkregis-
seur John de Vries zet ik me in voor 
meer buitengeluk in Zwolle-Zuid. Dat 
doen wij vooral door bewonersinitia-
tieven te ondersteunen zoals die in de 
Scheppinckmate. U kunt contact met 
mij opnemen met een wens of een 
leuk idee voor de wijk of buurt. Dan 
help ik u om die ideeën samen verder 
uit te werken. Wilt u een buurtinitiatief 
beginnen? Plaats die dan op MijnWijk.’
Monique Wiegers, wijkregisseur

Wijkcentrum de Pol | Gelijkheid 1 
kamer 13 | telefoon (038) 498 21 51
wijkservicepuntzuid@zwolle.nl
www.zwolle.nl/zwolle-zuid
www.zwolle.nl/mijnwijk
Facebook @hetverhaalvanzwollezuid 
Twitter @wijkservicepuntzuid

Elke druppel telt
Al het regenwater dat op het dak terecht 
komt, gaat via de regenpijp het riool in. 
Dat is zonde want je kunt dat regen-
water goed gebruiken voor je tuin. 
En het is ook nog eens gratis.
De gemeente Zwolle geeft subsidie 
voor de aanschaf van een regenton en 

infiltratiekrat of voor het maken van een 
wadi (greppel die regenwater opvangt). 
Voor elke liter dat de ton, krat of wadi 
kan opvangen krijg je 25 cent.

Vraag het aan op
www.zwolle.nl/elkedruppeltelt

Meldingen openbare ruimte
Is er iets kapot in de buurt, ligt er afval, is er een onveilige situatie of heeft 
u overlast? Meld dit op www.zwolle.nl/melding. Je kunt ook met het 
KlantContactCentrum van de gemeente bellen. Het telefoonnummer is: 14038.

Dit is een uitgave van de gemeente Zwolle.               telefoon: 14038 
Maart 2023                 www.zwolle.nl
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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

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

Zwemschool Van Goor, al 35 jaar een spetterend succes
Wim van Goor, docent aan de Leraren-
opleiding Lichamelijke Opvoeding 
(Calo) van de Hogeschool Windesheim, 
rook bijna 35 jaar geleden zijn kans om 
een eigen zwemschool te beginnen. Er 
was een zwembad voorhanden en er  
waren voldoende studenten die voor hun 
opleiding  bij zijn zwemschool stage 
konden lopen. In het begin waren ze met 
zijn achten maar inmiddels biedt Zwem-
school Van Goor aan zo’n 20 derdejaars 
HBO-studenten een stageplek. In al die 
jaren hebben tussen de 20.000 en 30.000 
kinderen bij de zwemschool hun zwem-
diploma  behaald. En dat met een tevre-
denheidscijfer van 9.4.

Monique Wellink gaat enthousiast  
verder: ‘Ik begon er ook als stagiaire. Ik 
denk dat de zwemschool toen een jaartje 
bestond. We begonnen ’s morgens vroeg 
om 06.40 en we gingen dan door tot 
07.50, want daarna moesten we weer  
present zijn op de academie. Toen ik af-
gestudeerd was ben ik gebleven en ik 
vond daar mijn werkplek. Wim is onlangs 
met pensioen gegaan en ik heb de zwem-
school overgenomen. De naam Zwem-
school Van Goor is inmiddels zo’n begrip 
geworden dat ik onder die naam ben 
doorgegaan. We adverteren alleen maar 
in de Wijkkrant Zwolle-Zuid en mond- 
tot-mondreclame onder de ouders ver-
sterkt onze naamsbekendheid. De kinde-
ren komen niet alleen uit alle wijken van 
Zwolle, ook van buiten de stad hebben we 
leerlingen. Momenteel hebben ruim 650 
kinderen bij ons zwemles, verdeeld over 

zeven dagen in de week. Eerst gaven we 
alleen maar zwemles op doordeweekse 
dagen en altijd voor en na de lessen op de 
Calo. Maar door de jaren heen verscho-
ven de lessen meer en meer naar de zater-
dagen, ook al om werkende ouders tege-
moet te komen, en tegenwoordig zijn er 
ook op zondagmorgen zwemlessen.’ Op 
de campus van de Hogeschool zijn mo-
menteel drie zwembaden. ‘We begonnen 
destijds in het instructiebad dat 10 x 25 
meter groot was. Nu is er ook een groter 
zwembad en een therapiebad met een 
constante watertemperatuur van 33 gra-
den Celsius waar mensen met chronische 
klachten, of die moeten revalideren na 
een operatie of breuk, terechtkunnen. 

De minimumleeftijd waarop een kind 
kan beginnen is 4 jaar. Wij werken met 
groepen van maximaal 8 kinderen.  
De gemiddelde opleidingstijd voor het 
A-diploma is tussen de 10 en 15 maan-
den. Voor het B-diploma zo’n 2 tot 5 
maanden.’ Dat lijkt misschien lang maar 
op de site van de zwemschool staat te  
lezen dat jaarlijks gemiddeld 80 mensen, 
van wie 9 kinderen, verdrinken. (bron: 
KNZB 2017). Er wordt een relatie gelegd 
tussen de verdrinkingen en de snelcur-
sussen die als paddestoelen de grond uit 
schieten. "Zwemmen is geen trucje dat je 
aanleert", zegt Ellen Julius van de KNZB. 

Monique Wellink: ‘We realiseren ons dat 
door de hoge inflatie en de gestegen ener-
giekosten niet iedere ouder of begeleider 
in staat is de zwemlessen van de kinderen 

te betalen. Maar je wilt wel dat jouw kind 
veilig in of bij het water kan spelen. 

Wij hebben een nauwe samenwerking 
met Sport Service Zwolle. Er bestaat een 
zogenaamd Zwemvangnet voor de inwo-
ners van Zwolle, waardoor het mogelijk 
dat die ouders of begeleiders voor kinde-
ren van 5 tot en met 10 jaar bij Sport Ser-
vice Zwolle gratis zwemlessen kunnen 
aanvragen. Maar ook 10-plussers kunnen 
nog gebruik maken van het Zwemvang-
net. Ook werken we nauw samen met 

Stichting Kids Zwolle. Deze stichting  
stimuleert kinderen met een bewegings-
achterstand, een lichamelijke beperking 
of met leer– of gedragsproblemen om  
bewegingsactiviteiten te ontwikkelen.

Wij zijn er voor alle kinderen uit alle  
geledingen van de maatschappij. En het 
belangrijkste is: wij willen dat zij veilig en 
met plezier worden opgeleid!’

	TEKST	 	ARIE	DONDERS	
FOTO		 	HENK	VALKENIER	

WILT U ADVERTEREN 
IN DEZE KRANT? 

Mail ons > advertenties@ wvzwollezuid.nl

GEZICHT ACHTER DE	ADVERTEERDER

www.zwemschoolvangoor.nl | Campus 2-6 | 8017 CA Zwolle | T (038) 4201361
www.kidszwolle.nl | www.sportservicezwolle.nl/zwemvangnet

G E Z O C H T

SECRETARIS 
voor Wijkenvereniging Zwolle-Zuid

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste kandidaat v/m, 
die mede invulling geeft aan onze doelstelling:

Het bevorderen van het woon- en leefklimaat  
voor de inwoners van Zwolle-Zuid

Dit doen we samen met de bewoners en onze  
vrijwilligers in nauwe samenwerking met andere orga-
nisaties en de gemeente Zwolle.

Zij/hij bereidt de agenda van de bestuurs- en leden-
vergaderingen voor, houdt de notulen bij en beant-
woord de vragen die binnenkomen via de mail.

Wij hebben ons kantoor in: Wijkcentrum De Pol,  
Gelijkheid 1, 8014 XC Zwolle.
Door de week zijn enkele vrijwilligers ‘s morgens of  
‘s middags 1,5 uur aanwezig.

Voor deze functie is een vrijwilligersvergoeding  
beschikbaar. Wil je meer weten, stuur dan een  
mailtje of bel met Jurjen Zijlstra:  
E jzijlstra@wvzwollezuid.nl  
T 06-22415023

Alvast bedankt voor  
je reactie!

Jurjen Zijlstra
Voorzitter WZZ
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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

Wie van ons, Zwolle-Zuidbewoners, heeft 
nog nooit gewandeld in de bossen rond-
om het Landgoed Den Alerdinck tussen 
Laag Zuthem en Heino? 

Hoe geweldig is het dan om een boek te 
lezen over  dit landgoed en allerlei aspec-
ten er van te herkennen? Dit boek is een 
mengeling van fictie en op waarheid geba-
seerde feiten. 

Hoofdpersoon Nicolaas heeft zojuist zijn 
bedrijf voor veel geld verkocht en loopt nu 
met zijn ziel onder de arm rond. Hij zoekt 
naar een nieuw doel in zijn leven. Door 
een vriend wordt hij getipt eens naar een 
psycholoog te gaan. In de gesprekken met 
deze vrouwelijke psycholoog wordt hij 
aangespoord om op onderzoek uit te gaan 
naar de achtergrond van zijn familie die 
een connectie blijkt te hebben met het 
landgoed Den Alerdinck en met de bijeen-

komsten aldaar in de jaren ‘80, de ‘Aler-
dinck Conferenties’. Belangrijke zaken-
mensen, mediapersonen en economen uit 
de Sovjet Unie en de Verenigde Staten 
kwamen daar samen om te praten over de 
verhoudingen tussen Oost en West. Ook 
de opa van Nicolaas was hier aanwezig. 
Wat is zijn rol hierin geweest en wat heeft 
dat te maken met Nicolaas zelf? 

Het is een grote puzzel waar de hoofdper-
soon zich mee bezig houdt. Stukje bij beet-
je ontrafelt hij de familiegeheimen. Lang-
zamerhand krijgt hij vat op de geschiedenis 
en zijn eigen familieverhaal. Ook de psy-
chologe speelt een rol. Maar welke? De 
verhouding tussen therapeut en cliënt is 
ingewikkeld en zorgt voor allerlei ontwik-
kelingen. 

Het boek leest goed weg en neemt je volle-
dig mee in de zoektocht van de hoofdper-
soon. Zeer interessant is het om te lezen 
over de geschiedenis van Den Alerdinck 
tegen de achtergrond van de Koude Oor-
log. Ook erg actueel gezien de situatie nu 
met Poetin en Oekraïne. De schrijver heeft 
voor dit boek gebruik gemaakt van docu-
menten uit privé-archieven en heeft vele 
gesprekken gevoerd met ooggetuigen en 
met de huidige eigenaar van het land-
goed. 

Dit boek is te leen in de bibliotheek en te 
koop in boekhandels of bij de schrijver zelf. 

BOEKENHOEK

	TEKST	 	PETRA	HARKEMA
FOTO	 	ALMAR	OTTEN

Almar Otten (1964), in Heerde opgegroeid maar woont en werkt nu in Deventer. Hij heeft veertien boeken op zijn naam staan. 
Zeven daarvan zijn boeken over moordzaken. De schrijver John le Carré is het grote voorbeeld voor Almar Otten. 

WIJ	ZIJN OP ZOEK NAAR... 
...wijkgenoten	die	een	bijzondere	hobby	hebben	
en	hierover	willen	vertellen	in	de	Wijkkrant.	

Ben	jij	een	verzamelaar,	racefanaat	
of	houd	je	bijvoorbeeld	van	
miniatuurbouw?	

Laat het ons weten via REDACTIE@WVZWOLLEZUID.NL

Het Alerdinck Mysterie door Almar Otten (2022)
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Middelbare scholier Loek bezorgt biologische 
versproducten  

Energietransitie, zon- en windenergie, 
afbouw saldering zonnepanelen, toren-
hoge energierekeningen, prijsplafond. 
Ook al zou je het niet willen horen, deze 
termen zijn onvermijdbare onderdelen 
van de dagelijkse nieuwsberichten die 
via verschillende media op ons afkomen. 
Energietransitie, hogere energiereke-
ning, inflatie en daardoor duurdere 
boodschappen. De prijzen stijgen har-
der dan je inkomen kan bijhouden. Het 
zijn allemaal zaken die iedereen bezig-
houdt. 

Door de energietransitie gaat onze ener-
gierekening en verbruik de komende jaren 
flink veranderen, dat is een ding wat zeker 
is. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat 
we niet alleen de energierekening onder 
controle houden, maar ook onze huizen 
comfortabeler maken? Bezuinigen op de 
energierekening is gemakkelijk gezegd 
dan gedaan. Waar zitten de eenvoudige 
besparingen en waar moet je aan werken? 
En hoe kun je toch nog wat comfortabel 
leven zonder dat je letterlijk in de kou zit? 
Wat is dan vertrouwder en laagdrempeli-
ger dan iemand uit je eigen straat of buurt 
die je daarbij helpt en persoonlijke advie-
zen geeft die specifiek op jouw situatie van 
toepassing zijn? Hier komt de energie-
coach in beeld.

Tochtstrips langs de ramen, een brieven-
bus met een borstel, deurdrangers, raam-
folie op het bovenraampje bij de garage, 
een meetapparaatje om de luchtkwaliteit 
en vochtigheid in de kamer in de gaten te 
houden, een radiator-ventilator om de 
warmte door middel van een ventilatortje 
beter door het vertrek te laten verspreiden, 
de temperatuur van de CV-ketel naar 45 
graden Celsius. Zomaar wat maatregelen 
die Rutger ter Horst zelf al heeft genomen. 
Hij stuurt de energiecoaches in Zwolle 
Zuid. 

‘Ik was sowieso al actief op maatschappe-
lijk gebied en duurzaamheid. Ik ben in-
middels fulltime vanuit mijn eigen bureau 
hier mee bezig. Momenteel krijgen we 
meer aanvragen om langs te komen, dan 
dat we op korte termijn kunnen inwilli-
gen. Hier, in Zwolle Zuid, hebben we rond 
de 10 energiecoaches die inmiddels hun 
opleiding achter de rug hebben.

Op verzoek komen we bij de mensen thuis 
en maken een rondgang waarbij we goed 
kijken waar verbetering te halen is. Met 
behulp van de onlinetool Hoomdossier 
geven we tips. Soms kun je al met weinig 
middelen een begin maken.’

Er zijn verschillende manieren om infor-
matie te verkrijgen over zuinig omgaan 
met energie en de transitie van gas naar 
duurzame energie. Een energiecoach kan 
helpen en adviseren met simpele, direct te 
nemen maatregelen, maar ook als het gaat 
om grotere zaken zoals aanschaf van een 
al dan niet hybride waterpomp.

‘We kunnen nog meer energiecoaches ge-
bruiken. Omdat mannen in overtal zijn 
zoeken we nadrukkelijk ook vrouwen. De 
opleiding tot energiecoach is gratis. Eind 
januari hadden we in heel Zwolle inloop-
bijeenkomsten georganiseerd. Hier, in 
Zuid, in de Stadkamer. Voor tienen ston-

den de bezoekers al te wachten tot de deur 
openging. Dat geeft wel aan hoe het  
onderwerp leeft en mensen om diverse  
redenen informatie willen over dit onder-
werp,’

Alle informatie over dit onderwerp is te 
vinden op www.hetgroenezuiden.nl 

Inschrijven voor de nieuwsbrief of vragen 
stellen kan op het mailadres: warmwo-
nen@hetgroenezuiden.nl

De 17-jarige Loek van Wieren zit in het 
examenjaar van de vmbo-opleiding 
sport & veiligheid en voetbalt bij Be 
Quick. Zijn grote passie is echter zijn be-
drijfje VetVers, waarmee hij eind 2021 is 
begonnen. Als jonge ondernemer is hij 
op de fiets een bezorgservice gestart met 
lokale biologische producten. Inmiddels 
heeft hij ook verschillende enthousiaste 
klanten in Zwolle-Zuid.

Het begon allemaal met een fietstochtje 
met zijn vader door het buitengebied van 
Zwolle: “Ik zag verschillende boerderijen 
waar stadsbewoners ter plaatse verse pro-
ducten konden kopen. Toen kwam ik op 
het idee deze biologische producten bij de 
mensen thuis te bezorgen, zodat ze niet 
zelf meer naar de boer hoeven.” Een aantal 
kennissen en vrienden van zijn ouders 
wilden wel producten afnemen bij Loek 
en zo begon het. Hij benaderde in Zwol-
le-Zuid de bedrijven De Huppe en Erve 
Slendebroek, die positief reageerden en 
wel wilden meewerken.  “In het begin nam 
ik het nog niet zo serieus en vond het wel 
goed dat ik vijf klanten per week had en er 
een zakcentje mee kon verdienen.” Na een 
publicatie in ‘Indebuurt’ eind vorig jaar “is 
het echter ontploft”.  Loek kreeg er opeens 

veel nieuwe klanten bij: “Dat was wel even 
schrikken. Hoe met ik dit oppakken?” Ge-
lukkig dachten zijn ouders Bareld en Mi-
randa met hem mee: “Zonder hen was dit 
niet gelukt.” 

MET MODERNE TECHNIEKEN
Loek bezorgt nu kaas en eieren van De 
Huppe en onder meer melk, kwark en 
yoghurt van Erve Slendebroek. Allemaal 
lokale biologische producten. Klanten 
kunnen tot en met donderdag hun bestel-
ling online via de website van Loek www.
vetvers.nl aan hem doorgeven. Donder-
dagavond geeft hij aan De Huppe en Erve 
Slendebroek door welke producten hij 
vrijdag komt ophalen. Op de vrijdagen 
gaat Loek dan met zijn fiets en aanhang-
karretje eerst naar Slendebroek om zijn 
bestelling op te halen en naar huis te bren-
gen. Daarna hetzelfde tochtje naar De 
Huppe en als hij alle producten in huis 
heeft, gaat hij alles per klant sorteren en 
stopt de bestelling in een zak voor de be-
treffende klant. Omdat hij alles op de fiets 
doet en klanten in heel Zwolle heeft maakt 
hij met Google Maps een logische route en 
bezorgt de producten op de vrijdagen na 
schooltijd en op de zaterdagen. Betalen 
gaat via een Tikkie achteraf. 

Als jonge ondernemer heeft hij zich niet 
alleen moeten inschrijven bij de Kamer 
van Koophandel, maar moest ook zijn eer-
ste investeringen doen. “Om te beginnen 
heb ik een goede website nodig waarop 
klanten gemakkelijk kunnen bestellen. 
Mijn moeder is grafisch ontwerper en 
heeft me geholpen bij het maken van een 
mooie site.” Ook heeft Loek een nieuwe 
fiets, aanhangkar en koelkast aangeschaft. 
Als de zaken goed gaan wil hij een electric 

cargobike kopen; een elektrische bakfiets 
met een grote afsluitbare bak voorop. Loek 
droomt ervan dat er in de toekomst ver-
schillende elektrische bakfietsen in de stad 
rijden met daarop in grote letter “VetVers”. 
Het begin is er: “Ik hoef eigenlijk al geen 
zakgeld meer van mijn ouders, maar krijg 
het nog wel.” 

  TEKST	 	HENNIE	VRIELINK
FOTO	 		VETVERS

Bezuinigen maar toch comfortabel wonen? De energiecoach 
geeft tips

	TEKST	 	ARIE	DONDERS	
BRON	AFBEELDING	 		
ENERGIECOACHES	

 Zet een kruisje in één van de rondjes:       interesse       heb/doe ik al

3
2

7

5

8

9

11

6

10

12

13

14

16

1

15

17 18

19

20

21
224

24

23

Zet je vriezer op max. 
-18°C

17

Plaats een
douchespaarkop

10

Verwarm minder kamers 
in huis

3

Zet vaatwasser pas  
aan als deze vol is

18

Gebruik een radiator 
ventilator

4

Douche niet langer dan  
5 minuten

2

Kies de juiste vlam, en 
doe deksel op de pan

19

Plaats radiatorfolie 
achter je radiatoren

12

Zet apparaten uit en  
niet op stand-by

7

Koel zuinig en ontdooi 
regelmatig de koelkast

20

Houd radiatoren (stof)
vrij

13

Zet de thermostaat een 
graadje lager

5

Gebruik de waterkoker 
zuinig

21

Was op 20 graden (check 
je wasmiddel)

14

Gebruik de ventilator in 
plaats van de airco

8

Ontlucht radiatoren 
regelmatig

22

Gebruik ledlampen

16

Hang je was aan de lijn

9

Zorg voor goede 
luchtcirculatie

24

Plaats deurdrangers

1

Plaats tochtstrips

11

Laat je cv-ketel afstellen

23

Zet de vaatwasser op 
eco-stand

15

Doe 2e koelkast weg

6

Dan zijn hier 24 tips voor je (zie ook achterkant)
Hoom Energiecoach voor huurders. 
Neem voor vragen contact op met: 

Wil je ook energie besparen, meer comfort 
en een lagere energierekening?

24TIPS
BESPAA

R

nu

© concept & ontwerp: www.diepzicht.nl
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09.00 - 11.30 uur
vrijdag14 april

mét speelochtend voor 0-4 jarigen

www.markesteen.nl www.obsdeoctopus.nlwww.montessori-zwolle.nl www.marshof.nlwww.obs-ijsselhof.nl 
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