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uw verhuizing 
een frisse start

Particuliere verhuizingen
Projectverhuizingen
Nationaal en internationaal 
Verhuisdirigente
Kunst en antiek verhuizen
Seniorenverhuizing
Schoonmaakservice
Handyman
Opslag

038 465 65 60  
Nervistraat 5 • 8013 RS Zwolle  

info@utshersevoort.nl  
www.utshersevoort.nl ZWOLLE

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-
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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
Dag en nacht bereikbaar: 
06-182 837 61

Aangesloten bij Eerlijke Uitvaarten.nl

www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl 

Kwaliteit bij leven en afscheid  
met compassie en oog voor detail

  In april starten we 
weer met valpreventie

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

038 - 4216454
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 | Echografie

GRATIS inloopspreekuur:

Maandag 18.30 - 19.00 uur

Vrijdag      16.00 - 16.30 uur

WWW.WVZWOLLEZUID.NLWijkenvereniging-Zwolle-Zuid@WijkkrantZZuid
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19Op bezoek bij de  
vrijwillige brandweer

Job zoekt hulp.  
Wie helpt?

TC Ittersum  
verduurzaamt

3 15

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

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

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

Toekomstvisie IJsselcentrale

WINDESHEIM-STUDENTEN BLIKKEN LIEFST DERTIG JAAR VOORUIT
“We willen de iconische torens terug 
laten komen in Harculo”, beplei-
ten de studenten van Hogeschool 
Windesheim. In het kader van hun 
studie hebben ze een visie ontwik-
keld voor de herbestemming van de 
ex-IJsselcentralelocatie. 

Het groepje studenten presenteerde op 
donderdag 23 januari zijn toekomstvi-
sie op het hoofdkantoor van energiebe-
drijf ENGIE, eigenaar van het terrein 
bij Harculo. Josafath Heuer, Khalid 
Omar Mohamed, Patrick Veenstra, 
Bjorn Dijkveld Stol en Istvan Bartha 
hebben de afgelopen maanden nage-
dacht hoe dit terrein in Zwolle-Zuid 
er in 2050 uit zou kunnen zien: een 
Future City. Ze moesten daarbij reke-
ning houden met de energietransitie, 
klimaatverandering en bevolkings-
groei.

Het meest opvallende in hun presen- 

tatie zijn de vijf robuuste torens die 
doen denken aan de vijf pijpen van  
de voormalige IJsselcentrale. De  
studenten willen de torens gebruiken 
voor ‘vertical farming’, waarin groen-
tes kunnen worden verbouwd voor 
plaatselijk gebruik. Een van de torens 
biedt plaats aan een restaurant en 
de hoogste toren kent een panorama- 
verdieping met een fantastisch uitzicht 
over het IJssellandschap en de Veluwe 
aan de overkant. Ook een carillon 
met klok is goed denkbaar. In de  
toekomst krijgt dit terrein aan de IJssel 
een woonbestemming, een plek voor 
werk en ontmoeting, ontspanning en 
vrijetijdsbesteding. Ook voor horeca 
en duurzame energieopwekking moet 
er een plekje komen. Dat alles in een 
groene omgeving.

Het wonen in 2050 ziet er anders uit 
dan nu. Geen auto’s meer voor de 
deur, maar centrale mobiliteitstransfer 

voor deelauto’s en leenfietsen nabij 
het nieuwe treinstation. De woningen 
zijn alleen lopend, per fiets of met een 
bootje bereikbaar. Boodschappen afle-
veren? Dat doen drones. Gescheiden 
afvalstromen door vacuümbuizen, een 
recyclingstation voor hergebruik van 
afgedankte materialen en volkstuin-
tjes voor plaatselijke voedselvoor- 
ziening. Hittestress kan worden opge-
vangen door watergangen, schaduw 
van bomen en het plaatsen van wind-
vangers die op warme dagen de huizen 
en straten van een verkoelend wind-
je kunnen voorzien. De watergangen 
kunnen tevens dienen voor water- 
opslag bij zware regenval. Energie 
wordt er ook nog opgewekt: dat kan 
met behulp van de stroming van de 
IJssel, geothermie en zonnepanelen op 
de gebouwen. 

Het is nog niet bekend wanneer de 
concrete plannen rond zullen zijn.
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  Alicia Zwart
  Arie Donders 
  Henk Valkenier
  Rini Kamp
CORRECTOREN:  Jolanda Borg
  Ineke van Putten
EINDREDACTIE: Bart Vergeer 
  06 - 3474 5188
E-MAIL: bvergeer@wvzwollezuid.nl
ADVERTENTIES/ACQUISITIE:
	  advertenties@wvzwollezuid.nl
  Ilona Bredewold,  
  06 - 4987 6789
  Léan Jonkman, 
  06 - 5242 8878
ONTWERP/DRUK: Olbo | www.olbo.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:	 Girbe Buist
  Haiko van Helsdingen
  Wim Houdé
  Ina Huisman
  Harry Pap
  Hennie Vrielink
  Gerjos Weelink

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 en  
  14.00 en 15.30 uur
Vrijdag 10.00 - 11.30 uur

Tijdens de reguliere schoolvakanties is de 
WZZ Informatiebalie beperkt geopend.

LEDENADMINISTRATIE / CONTRIBUTIE 

WZZ lidmaatschap seizoen 2020 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: Henk Kuiper
Lid: Herman Brünen
  Dini van der Heem

ERELEDEN/LEDEN VAN VERDIENSTE:

Erevoorzitter: Aalt Brinkhuis

  

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 85 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.
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Geef uw melding door op www.zwolle.nl/ 
meldingen of bel 14038. Zie ook:
Website: www.zwolle.nl/wijken  
E-mail: wijkservicepuntzuid@zwolle.nl  
Twitter: @wspzwollezuid
Facebook: het verhaal van Zwolle-Zuid.

WIJKPOLITIE ZWOLLE-ZUID

De Pol, tel. 0900 - 8844, www.politie.nl

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

Lid van verdienste: Sjoerke Pluim
  Roel Stuifzand

ALGEMENE ADRESSEN
WIJKCENTRA

De Pol, Gelijkheid 1, 465 9222
SIO, Thorbeckelaan 2, 465 1360

GEMEENTE ZWOLLE

tel. 14038, e-mail: postbus@zwolle.nl
Wilt u iets melden in de openbare ruimte?  
Is er iets kapot of gevaarlijk in uw wijk?

  

WIJZ, WIJZLOCATIE DE POL

Wijkcentrum De Pol, Gelijkheid 1, 851 5780
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30 - 
17.00 uur | www.wijz.nu / info@wijz.nu
Algemene nummer: 851 5700 

ACTIVITEITEN WIJKENVERENIGING

De Wijkenvereniging heeft drie dierenweides 
onder haar hoede. Daarnaast faciliteert zij ook 
Yoga, Badminton, Klaverjassen, Schaken, 
Dammen, 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 23 maart

Bezorging (week 16): woensdag 15 april 
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.

Zo werkt de vrijwillige brandweer van Zwolle-Zuid
“Mijn vader zat ook bij de brandweer. 
Van jongs af aan krijg ik dit mee. En ééns 
een hulpverlener, altíjd een hulpverle-
ner. Het is zinvol en dankbaar werk”, zo 
vertelt Gert Dingerink. Hij werkt al 22 
jaar bij de vrijwillige brandweer in 
Zwolle. Begonnen als manschap, is hij 
nu bevelvoerder. Dat betekent dat hij 
leiding geeft aan een uitrukshift die 
klaarstaat om bij een incident ter plekke 
ondersteuning te verlenen. Uitrukken, 
dat doet de Zwolse brandweer vanaf 
twee kazernes. Een daarvan staat in 
Zwolle-Zuid, op industrieterrein Mars-
landen. Liefst 70 vrijwilligers maken 
daar, samen met 50 beroepskrachten, de 
dienst uit. Samen houden ze Zwolle zo 
veilig mogelijk. 

Voor zijn belangrijke taak gebruikt de 
brandweer van Veiligheidsregio IJssel-
land, waartoe de kazerne in Zuid behoort, 
allerlei verschillende materialen. ‘Gewone’ 
brandweerwagens of voertuigen met spe-
ciale gereedschappen voor bijvoorbeeld 
gevaarlijke stoffen; alles is aanwezig. “Je 
maakt van alles mee”, zegt Gert. “Zo staat 
me nog bij dat we in 2008 werden opge-
roepen voor een enorme brand in een café 
in de binnenstad. Er was die avond een 
zeer dichte mist. Zo erg, dat we echt goed 
moesten zoeken naar de juiste locatie. Een 
aparte ervaring.”

Hoewel de kazerne grofweg liefst 120 
brandweerlieden kent, is er minder vaak 
uitruknood dan vroeger. Er is over de ja-
ren dan ook een hoop veranderd. “Pre-
ventie werkt. We hoeven minder vaak 
mensen uit auto’s te knippen en voorlich-
tingen werpen hun vruchten af. Ook leuk: 
de laatste jaarwisseling verliep heel rustig 
in Zwolle. Er zijn geen meldingen gedaan 
van geweld tegen hulpverleners”, aldus 
Gert.

VRIJWILLIGERS
Zoals vermeld is het grootste deel van de 
brandweerlieden van de kazerne op Mars-
landen vrijwilliger. De opleiding van een 
beroepskracht en een vrijwilliger is het-
zelfde. Waar het verschil ‘m dan in zit? 
Simpel. De vrijwilliger heeft er nog een 
baan naast. Zo heeft Gert een eigen auto-
bedrijf. Een voordeel daarvan is dat hij 
zijn eigen agenda bepaalt. Bij collega’s in 
loondienst is het belangrijk dat diens 
werkgevers positief staan tegenover de 
vrijwillige brandweer, omdat de betreffen-
de werknemer op elk moment kan worden 
weggeroepen. Volgens Gert staan de 
meeste werkgevers open voor werkne-
mers die bij de vrijwillige brandweer gaan: 
“Als baas kun je er ook je voordeel mee 
doen. Je hebt een getrainde werknemer in 
huis die kan helpen bij ongevallen in het 
eigen bedrijf. Iemand die weet hoe hij 
moet handelen.”

Om fit te blijven, de hulpmiddelen goed te 
kunnen bedienen en om vast te stellen dat 
alles nog goed werkt, oefent de brandweer 
veel. Om een beeld te krijgen van hoe de 
(vrijwillige) brandweerlieden tijdens een 
oefening te werk gaan, is de Wijkkrant 
aanwezig bij een technische training. 
Boomstammen zagen, autowrakken 
openknippen en wegslepen. Aan sommi-
ge van de oefeningen wordt een competi-
tie-element verbonden. De verschillende 
duo’s willen graag winnen en als eerste een 
oefening succesvol afronden. Het enthou-
siasme van deelnemers, de goede sfeer en 
de bereidheid om elkaar te helpen en te 
motiveren vallen op. Ook wordt er onder-
ling veel gelachen. De brandweer heeft er 
plezier in. En dat is belangrijk. 

WERVING
Wat ook belangrijk is, is dat er genoeg vrij-
willigers zijn om het werk uit te voeren. 
De grote wervingscampagne ‘Wat doe jij 
over 4 minuten?’ bleek onlangs een groot 
succes. “Ruim honderd mensen hebben 
gesolliciteerd. Dat komt mede door de 
aansprekende titel en de grote variatie aan 
werkzaamheden bij de brandweer. Het is 
dan ook belangrijk werk waarvoor we elke 
vrijwilliger hard nodig hebben in de re-
gio”, aldus Hilde Bos, verantwoordelijk 
voor de communicatie van de brandweer.

Op het moment van schrijven is de groot-
te van de nieuwe aanwas nog niet duide-
lijk. De selectieprocedure loopt nog en 
bestaat uit verschillende onderdelen. In 
november 2019 konden mensen online 
solliciteren. De geselecteerden ontvangen 
een uitnodiging voor een kennismakings-
gesprek. Om uitgenodigd te worden moe-
ten zij minimaal 18 jaar zijn, in goede ge-
zondheid en conditie verkeren en op 
maximaal 4 minuten van een brandweer-
kazerne wonen of werken. In een kennis-
makingsgesprek wordt naar de motivatie 
gevraagd. Daarna volgt een selectiedag 
met verschillende theorie- en praktijktes-
ten. Zowel mentaal als fysiek wordt er veel 
gevraagd en getest. Als laatste is er een 
aanstellingskeuring op medisch en condi-
tioneel gebied. Als alles goed gaat, volgt 
een aanstelling als aspirant manschap en 
start de opleiding genaamd ‘Manschap’. 
Eind februari is bekend hoeveel mensen 
uiteindelijk naar de opleiding gaan.

IETS VOOR JOU? 
Werken bij de brandweer brengt actie, uit-
daging en afwisseling in je leven. Je staat 
klaar voor de mensen om je heen en zij 
mogen altijd een beroep op je doen. “Je 
laat al het werk vallen, want iedere secon-
de telt en jij bent degene die het verschil 
kan maken. Samen met je collega’s doe je 

ontzettend belangrijk werk. Werk om trots 
op te zijn”, zo sluiten Hilde en Gert samen 
af. 

Wie interesse heeft om zich bij de vrijwil-
lige brandweer te voegen, kan zich ook 
buiten de wervingscampagnes om aan-
melden. Meer informatie hierover is te 
vinden op de site van brandweer IJssel-
land.

	TEKST	 	HARRY	PAP	
			FOTO	 	HENK	VALKENIER

BRANDWEER IJSSELLAND  
IN CIJFERS

Brandweer IJsselland is het regionale 
brandweerkorps van Veiligheidsregio 
IJsselland. Dit regionale korps is er voor 
elf gemeenten, waaronder Zwolle. 
Zwolle heeft twee brandweerkazernes. 
Er werken ongeveer 70 vrijwilligers en 
50 beroepskrachten bij de brandweer 
Zwolle. In de gehele veiligheidsregio 
IJsselland werken 820 vrijwilligers en 
90 beroepsmensen, verdeeld over 35 
brandweerposten. De kazerne op Mars-
landen is de hoofdlocatie van IJssel-
land. De brandweer staat hier dag en 
nacht, 24/7, paraat om uit te rukken bij 
incidenten. 
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Groen van Prinstererlaan 50, 8014 BD Zwolle 
T 06-19808809

WWW.MIDDELVELDINSTALLATIETECHNIEK.NL 

OOK ZIJN WIJ 
GESPECIALISEERD IN:

 Badkamer renovaties
 Medisch Sanitaire aanpassingen  

We zijn er voor u.

U kunt bij Monuta terecht na het overlijden van een dierbare. Maar wist u dat u ook eerder kunt kennismaken?

U bent van harte welkom op ons ‘ko�  e-uurtje’, elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur in het Monuta 
Informatiecentrum, Boeierweg 13 in Zwolle. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Uiteraard kunt u ook 
op een ander tijdstip een afspraak met ons maken om uw uitvaartwensen te bespreken. 
Meer informatie vindt u op www.monuta.nl/zwolle. 

Monuta
T: 038 - 421 19 33
E: zwolle@monuta.nl
I: www.monuta.nl/zwolle

Uitvaartverzorgers Elise Weda, Robert Schepers en Margriet Krook

170x100 Adv Monuta Zwolle.indd   1 08-10-18   08:52

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

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

Voor al uw 
witgoed reparaties

Langstraat 7 - Wijhe

Telefoon 0570 - 52 38 99

WWW.ELEKTROCENTRUM-WIJHE.NL

1ste & 2de
paasdag1ste & 2de
paasdag

Paasbrunch en golf

Tegen inlevering van deze bon 
ons meest uitgebreide wasprogramma

Bas IntensIef
inclusief                   &                      .                    

€4 korting
van € 16,50 voor € 12,50

Kortingsbon
Geldig t/m 22 maart 2020

Tegen inlevering van deze bon 
ons meest uitgebreide wasprogramma

Bas IntensIef
inclusief                   &                      .                    

€5 korting
van € 16,50 voor € 11,50

Kortingsbon
Geldig t/m 6 oktober 2019

Tegen inlevering van deze bon 
ons meest uitgebreide wasprogramma

Bas IntensIef
inclusief                   &                      .                    

€5 korting
van € 16,50 voor € 11,50

Kortingsbon
Geldig t/m 6 oktober 2019

Tegen inlevering van deze bon 
ons meest uitgebreide wasprogramma

Bas IntensIef
inclusief                   &                      .                    

€5 korting
van € 16,50 voor € 11,50

Kortingsbon
Geldig t/m 6 oktober 2019

Vraag vrijblijvend 
een informatiefolder!

ZWOLLE | TEL. 038-4681800
WWW.LOOHUISGROEP.NL/ASSIES

HEEFT U AL EEN 
SERVICEABONNEMENT 
VOOR UW CV-KETEL?

garagebox038.nlinfo@garagebox038.nl
Telefoon: 06 18 42 19 18

Per direct garageboxen te huur op het bedrijventerrein 
Marslanden F bij de nieuwe onderneming Garagebox038. 

Graham Bellstraat 47-01
8013 PL Zwolle

24/7 TOEGANKELIJK

Veilige, multifunctionele garageboxen 
voor uw opslagbehoeften. 

Zin in Zuid 
 

Welkom aan de “Praattafel”  
voor iedereen die op zoek is naar  

antwoorden op levens- en  
zingevingsvragen en die zoektocht  

wil delen met anderen.

THEMA 26 maart 
Heeft het leven zin 

of moet je het zin geven?

SLEUTELWOORDEN 

> > verrassendverrassend> > verbindendverbindend> > verdiependverdiepend

WAAR? In Wijkboerderij de Schellerhoeve, 
Schellerpark 101, Zwolle WANNEER? Iedere 4e 
donderdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur.  
VRAGEN? Bel of app naar 06 40 555 116.

 Zie ook het artikel in deze krant.
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Fysiotherapie Berkenhove

Nieuwe	Deventerweg	99

8014	AE	Zwolle-Zuid

T.	038-4651736

www.berkenhove.net

fysiotherapie@berkenhove.net

• Fysiotherapie

• Manuele therapie

•  Oefentherapie Mensendieck

• Kinderfysiotherapie
• Geriatrie fysiotherapie

Op zoek naar een duurzame vloer? Kies voor 
een kwaliteitsvloer van Anton Ekker Parket. 
Daarmee krijgt iedere woning direct een 
nieuwe uitstraling.

Is uw huidige vloer toe aan onderhoud? Schuren, 
oliën  of in de lak... Wij verzorgen ook graag uw 
bestaande parketvloer. Want Anton & Hout, dat is 
al meer dan 50 jaar een goede combinatie.

50 jaar  maatwerk  in  hou ten  v loeren

Al meer dan 50 jaar thuis in hout

Papaverweg 108, 8042 EK Zwolle (Westenholte) - 038 421 63 33  -  www.antonekkerparket.nl
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Jan Moed is een van de vrijwilligers van 
Veilig Verkeer Nederland afdeling  
Zwolle. Hij vertelt graag over de belang-
rijkste speerpunten van de organisatie, 
waar hij al bijna vijf jaar deel van  
uitmaakt. Zo is hij betrokken bij de  
organisatie van de ‘dodehoeklessen’ voor 
leerlingen in het basisonderwijs. Jan: 
“Kinderen zijn zo kwetsbaar in het  
verkeer. Het is ons streven dat elk kind 
die les gehad heeft, vóór het naar de 
middelbare school gaat." 

De les vindt plaats op de locatie van  
rijschool Blok-Huls op Marslanden. De 
kinderen worden daar met een bus van de 
rijschool naar toe gebracht. Aldaar nemen 
ze een kijkje in en rond een vrachtwagen. 
Via de spiegels en de ramen wordt oog-
contact gezocht en zo ontdekken ze waar 
het wel en niet veilig is rond een vrachtau-
to. Wat de kinderen vooral moeten  
onthouden? "Blijf heel ruim rechts achter 
een vrachtauto”, aldus Jan.

VVN bekommert zich niet alleen om  
kinderen, maar ook om senioren. Die zijn 
ervaren, maar ook kwetsbare verkeers-
deelnemers. Wanneer zij betrokken raken 
bij een ongeval, is het letsel vaak ernstiger 
dan bij een jonger persoon. Een goed idee 

dus om de gratis 'opfriscursus verkeers- 
regels' eens te volgen, die door de Zwolse 
afdeling van VVN georganiseerd en in 
buurthuizen gegeven wordt. Jan vertelt 
dat per jaar 5% van de verkeersregels  
verandert. "Geen wonder dat je, ondanks 
je ervaring in het verkeer, niet meer van 
alle regels op de hoogte bent." 

Verder is er de 'opfriscursus rijvaardig-
heid'. De gemeente stuurt alle 65+-ers die 
een rijbewijs hebben en in een bepaald 
postcodegebied wonen een brief, waarin 
ze geattendeerd worden op deze cursus. 
Zo'n 1500 tot 2000 brieven gaan de deur 
uit. 10 procent reageert met een inschrij-
ving voor de cursus, waar overigens wel 
een eigen bijdrage voor betaald moet  
worden. De deelnemers volgen drie  
dagdelen theorie bij rijschool Blok-Huls 
en gaan een uur met de rij-instructeur in 
de eigen auto op pad. Jan heeft de cursus 
zelf ook wel eens gedaan: "Dat was niet 
voor niets. Ik had weinig kaas gegeten van 
uitritconstructies en wist dus niet precies 
wie daar voorrang had. Verder reed ik  
gemiddeld iets te hard." Zo bewijst hij dat 
hij de slogan 'Veilig verkeer begint bij  
jezelf ' ook op zichzelf toepast.
Statushouders vormen een derde groep 
van mensen in Zwolle, die wel wat ver-

keerslessen kunnen gebruiken. Jan vertelt 
dat ze op Landstede, als ze daar de inter-
nationale schakelklas volgen, verkeersles 
krijgen. Een vrijwillige docent van de  
afdeling Zwolle geeft de lessen, met veel 
plaatjes en weinig tekst. Verder krijgen ze 
dezelfde dode hoek lessen als de leerlin-
gen van de basisschool. Jan: "Heel leer-
zaam dus, voor de nieuwe inwoners van 
Zwolle."

Natuurlijk dringt ook de vraag naar onvei-
lige verkeerssituaties in Zwolle-Zuid zich 

op. Jan: “Wij gaan er niet over, maar via 
participatiepunt.vvn.nl kun je er een mel-
ding van doen en advies krijgen hoe je er 
zelf iets aan kunt doen. Samen met vijftien 
andere vrijwilligers levert Jan met plezier 
zijn bijdrage aan een veilig verkeer voor 
iedereen. Meer mensen zijn welkom,  
vandaar toch ook zijn oproep: "Heb je hart 
voor een veiliger verkeer? Meld je aan  
via zwolle@vvnregio.nl."

VRIJWILLIGER	IN	ZUID
Met	honderden,	zo	niet	duizenden	zijn	ze	er.	Vrijwilligers	die	zich	inzetten	in	Zuid;	bij	het	wijkcentrum,	de	voetbalclub	of	de	dierenweide,	
met	ieder	hun	eigen	verhaal.	In	deze	serie	portretteren	we	de	vrijwilliger	in	Zuid.	In	aflevering	63	Jan	Moed,	die	zich	namens	VVN	bezig-
houdt	met	de	verkeersveiligheid	in	de	wijk.

Iedereen veilig over straat

	TEKST	 	INA	HUISMAN	
			FOTO	 	JAN	MOED



WIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-ZuidPAGINA 6 - MAART 2020 www.wvzwollezuid.nl

In	de	rubriek	'Wijkwerkers'	spreken	we	met	mensen	die	zich,	als	onderdeel	van	hun	betaalde	baan,	inzetten	voor	de	wijk	Zwolle-Zuid.	In	
editie	16:	pastoor	Ton	Huitink.

WIJKWERKERS

Ton Huitink (62) is pastoor voor de  
parochianen van de Sint Jozefkerk in 
Zwolle-Zuid, maar heeft daarnaast ook 
nog de pastorale zorg voor 17 andere  
katholieke geloofsgemeenschappen in 
Zwolle en omgeving, oostelijk Flevoland 
en Steenwijkerland. Hij komt graag naar 
Zwolle-Zuid, omdat dit zijn eerste  
parochie was in 2001. Daarvoor werkte 
hij 21 jaar bij de veiligheids- en inlichtin-
gendienst van de politie. Hij voelde zich 
geroepen tot het priesterschap en nam 
daarmee afscheid van een vaste baan en 
een eigen huis.  

In 2018 is hij als pastoor teruggekeerd 
naar onze omgeving. Hij gaat voor de  
liturgie, de verkondiging van de bood-
schap van Christus, het toedienen van de 
sacramenten en ook de persoonlijke ont-
moetingen. Hij wil ‘nabij de mensen zijn 
in hun cruciale levensmomenten’. Zo heeft 
de ontmoeting met een zieke, stervende 
parochiaan grote indruk op hem gemaakt. 
Deze persoon durfde het leven uit handen 
te geven en zei: “Het is goed zo. Ik heb het 
gezien. Het komt goed.” Ook de gesprek-
ken met ouders over de doop van hun 
kind of jonge mensen die in het huwelijk 

Blijmoedige pastoor Ton Huitink verkondigt het goede nieuws

RONDJE	ZUID
Ook	nieuws	voor	deze	rubriek?	Mail	naar	redactie@wvzwollezuid.nl.

13 MAART: MET KNA ‘MUZIKAAL 
DE WERELD ROND’
Muziekvereniging Kunst na Arbeid uit 
Zwolle-Zuid houdt op vrijdag 13 maart 
a.s. haar jaarlijkse uitvoering in wijk- 
centrum SIO. Alle onderdelen van de 
vereniging komen tijdens deze jaarlijkse 
uitvoering aan bod, het A-orkest, het 
startersorkest en de slagwerkgroep. 

Het Thema van deze avond is: ‘Met KNA 
Rond de Wereld!’ We starten in Zweden, 
Mama Mia wordt gespeeld door het 
A-orkest en de slagwerkgroep. Dan gaan 
we naar Nederland en vanuit daar naar 
onder meer Frankrijk met Viva la  
France en Ierland met zijn Ierse dansen. 
Oostenrijk met zijn geliefde Tiroler  
muziek en Italië met muziek van Enio 
Morricone komen ook aan bod. Dan 
gaan we naar Afrika en daarna de oceaan 
over naar Brazilië met Copa Cabana en 
Amerika met New York! Het orkest krijgt 
tijdens de reis bij enkele muziekstukken 
ondersteuning van zanger Jillis Zuider-
baan.

Het concert vindt plaats in wijkcentrum 
SIO, Talmaplein 2 en begint om 20.00 
uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.  
Toegangskaarten aan de zaal à € 7.50 
voor volwassenen en € 3.00 voor  
jongeren tot 18 jaar. De koffie en de  
thee zijn inclusief. Kijk voor meer infor-
matie op Facebook: www.facebook.com/

knazwolle. 
Maak deze muzikale reis mee! Tot  
vrijdag 13 maart.

SCHUIF AAN BIJ PRAATGROEP ZIN 
IN ZUID
Als God goed is, hoe kan er dan zoveel 
ellende in de wereld zijn? Hoe weet ik 
überhaupt dat er een God is? En als God 
bestaat, in welke godsdienst laat hij zich 
dan vinden, of maakt dat niet uit? Wat 
betekent ‘mijn naaste liefhebben’ en hoe-
ver reikt mijn verantwoordelijkheid als 
mens eigenlijk? Hoeveel betekenis heb ik 
nog nu mijn werk is weggevallen? En als 
ik sterf, volgt er dan nog iets, en zo ja, 
wat dan?

Vragen genoeg. Het vinden van ant-
woorden op deze levensvragen en zinge-
vingsvragen is een levenslange zoek-
tocht. Er zijn vast meer mensen bezig 
met zo’n zoektocht. Waarom dan niet 
samen op reis?

Wat ons voor ogen staat is een ‘praattafel’, 
waar iedereen welkom is die (nog) iets 
heeft met God, hoe je je die ook voor-
stelt. Al is het maar omdat je kwaad op 
hem bent of teleurgesteld. Daar kunnen 
we dan luisteren naar elkaars verhaal, 
van gedachten wisselen over geloofs- en 
zingevingsvragen, van elkaar leren. Sleu-
telwoorden: nieuwsgierig, verrassend, 
verbindend, verdiepend.

Zin in? Kom dan naar de Zin Inn. Elke 
vierde donderdag van de maand om 
10:00 uur in wijkboerderij De Scheller-
hoeve, Schellerpark 101, Zwolle-Zuid. 

26 maart – thema: Heeft het leven zin of 
moet je het zin geven?
23 april – thema: Leven na de dood?
Vragen? Bel of app naar 06 40 555 116.

We hopen je te ontmoeten,
Team Zin in Zuid

31 MAART: MEEDENKEN OVER UW 
BUURT EN STAD VAN MORGEN? 
KOM NAAR SIO!
Hoe blijft uw wijk aantrekkelijk om er  
te blijven wonen? Wat mist u er nu? Wat 
vindt u van uw wijk en wat zou er beter 
kunnen? Is er bijvoorbeeld genoeg 
groen? Kunt u makkelijk met uw auto of 
fiets de buurt in of uw wijk uit? En wat 
vindt u van de woningen? Hoe moet uw 
buurt er straks uit zien? 

Zomaar een aantal vragen waarover we 
samen met u willen nadenken. De uit-
komsten gebruiken we voor de Omge-
vingsvisie Zwolle. Daarin beschrijven we 
hoe de stad en de wijken er in de toe-
komst uit zouden moeten zien. 
We horen graag uw mening! U bent  
op 31 maart vanaf 19.30 uur van harte 
welkom in SIO, Thorbeckelaan 2. Graag 
tot dan!

Kijk voor meer informatie over deze 
activiteiten en de meest actuele 
versie van de agenda op wvzwolle-
zuid.nl/agenda

AGENDA
Elke woensdag om  
16.30, 17.30, 18.30 en 19.30 uur
•  Yoga in de Pol

13 maart, 20.00 uur 
•  Jaarlijkse uitvoering Kunst na 

Arbeid Wijkcentrum SIO

26 maart en 23 april, 10.00 uur
•    Praatgroep Zin in Zuid 

Wijkboerderij Schellerhoeve

27 maart, 19.00 uur
•  Klaverjassen in De Pol.
 
Elke donderdag van 9.00 tot 10.30
•  Badmintonnen in Sporthal Zwolle-

Zuid. Aanmelden via http://sport- 
halzwollezuid.nl/.

Elke donderdagavond, 19.00 uur 
•  (junioren) en 20.00 uur (senioren), 

schaken in De Pol.
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Als je goed kijkt naar postcode- 
gebied 8014-8019, zit er meer leven 
in dan wonen, werken en recreëren. 
Een korte kroniek met beide benen 
op de grond.

Eten is emotie. En helemaal als dat  
samenvalt met de herinnering aan de 
mooiste dag van je leven: je trouwdag. 
Het toeval wil dat we dat twintig jaar 
geleden op een aprildag hebben  
gedaan in Zwolle. Sterker, gewoon in 
Zuid, waar we na het gemeentelijke 
binnenstadceremonieel naartoe ver-
kasten voor deze gastronomische 
lunchuitspatting in ons eigen wijkje.

En wat is anno 2020 een mooiere déjà 
vu dan door je geliefde uitgenodigd te 
worden op dezelfde locatie en dito 
steenworp afstand. Want uit eten, 
waarom ver en vreemdgaan als je het 
binnen handbereik hebt? Letterlijk, 
want met restaurant Puik aan de  
Nieuwe Deventerweg ligt deze food-
corner in boerderij-uitvoering figuur-
lijk om de hoek. 

Dus als stel-met-een-missie hand in 
hand wandelend naar de plek waar het 

ooit begon: de Handschoen, die sinds 
een halfjaar door een nieuwe eigenaar 
en met een ‘puike’ naam de hand-
schoen opgepakt heeft. Trouwauto en 
bruidsjurk wegdenken; sfeer en nostal-
gie proeven en met de kalfsoester en 
steak mooie herinneringen naar boven 
lepelen. 

Puik is als een huwelijk. De onaan- 
getaste zakelijke opkamer als rationele 
basis, die niet stuk kan. De gerestylede 
eet- en feestzalen als kloppend hart  
dat warm en koud wordt van die  
prikkels van zoet, hartig en pittig. 
Goed teken, alle gasten die met dit  
culinaire wijkplatform deze avond ook 
de relatie aangaan. Wij gaan samen 
weer naar huis – nog steeds gelukkig.

Zuidkristalliseren

Romantiek in het…,  
in óns restaurant

treden zijn voor Ton Huitink momenten 
van hoop en vertrouwen.

De katholieke geloofsgemeenschappen 
zijn sterk aan het vergrijzen en bestaan 
voor het grootste deel uit vijftigplussers. 
Vooral vrijwilligers houden de gemeen-
schap in stand. De katholieke kerk is al 
lang geen volkskerk meer en volgens  
Huitink zal er uiteindelijk ‘een kerk, klein 
en fijn’ overblijven. Maar er is volgens 
hem hoop: “In deze tijd van economisch 
denken, materialisme en individualisme 
zal de vraag naar zingeving alleen maar 
toenemen.” Volgens Huitink hebben  
mensen in deze verwarrende tijden grote 
behoefte aan houvast als het om zingeving 
gaat en een moreel kompas om hun de 
weg te wijzen in dit leven. “We blijven op 
zoek naar de geheimen van leven en dood. 
Mensen steken niet voor niets een kaarsje 
op of leggen bloemen op een graf.” 

Volgens de pastoor ‘heeft de kerk de wijs-
heid niet in pacht’, maar heeft Jezus Chris-
tus het goede nieuws: “God liefhebben en 
je naaste liefhebben als jezelf.” Volgens 
Huitink de kernboodschap van alle grote 
godsdiensten. Wel erkent hij dat het ‘insti-

tuut kerk’ nog weinig indruk maakt op 
jongeren. “Niet alleen vanwege de mis-
bruikschandalen, maar ook omdat we 
überhaupt weinig vertrouwen hebben in 
instituten zoals banken, zorginstellingen, 
politie, politiek en multinationals. En dus 
ook de kerk.” 

Volgens Ton Huitink is de kerk momen-
teel ook te veel naar binnen gekeerd. Hij 
vindt dat de huidige vergrijsde geloofs- 
gemeenschappen soms weinig open staan 
voor vernieuwing en vast willen houden 
aan het oude en vertrouwde. “Mensen  
blijven soms steken in het verleden van 
dertig, veertig jaar geleden en zingen vaak 
nog dezelfde liederen en gebruiken nog 
dezelfde gebeden, terwijl er ondertussen 
nieuwe muziek en inzichten zijn.” Kerk- 
gebouwen zullen moeten sluiten, maar dat 
levert telkens grote weerstand op: “Het is 
niet meer mogelijk alle monumentale 
kerkgebouwen te onderhouden.”  Pastoor 
Huitink is geen zwaarmoedige priester  
en probeert met gevoel voor humor een 
‘opwekkende boodschap’ uit te dragen; 
ook in Zwolle-Zuid.

Blijmoedige pastoor Ton Huitink verkondigt het goede nieuws

	TEKST	EN	FOTO	 	HENNIE	VRIELINK

30 JAAR  ERVARING EN PASSIE 

bloemen en planten gespecialiseerd in afscheidsbloemwerk
Sellekamp 14 | 8014 DR Zwolle 038 - 457 90 35 ||  www.swolschbloemenhuys.nl

OOK TROUWBLOEMWERK

PROFESSIONEEL
IN GASTVRIJHEID
PROFESSIONEELPROFESSIONEEL
IN GASTVRIJHEIDIN GASTVRIJHEID

ZALENCENTRUM

THEATER

GRAND CAFÉ

SNACKBAR

 

 

VOOR MEER INFORMATIE ZIE ONZE WEBSITE: WWW.PRISMAPSYCHOLOGIE.NL

Zorg Punt Zuid
van der Heydenstraat 6-3e

BIEDT HULP BIJ 
PSYCHISCHE KLACHTEN ZOALS 

- angst - depressie - burnout - onvoldoende verklaarde  
lichamelijke klachten - rouw en trauma

TRAINER: E. VAN DER VELDE

WE VERZORGEN OOK MINDFULNESS- EN COMPASSIE-
TRAININGEN > ZIE ONZE WEBSITE VOOR HET AANBOD
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Vertouwd onderhoud bij 
Autovakmeester Dingerink

DINGERINK

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

autovakmeesterdingerink

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

IJsselcentraleweg 1, Zwolle, 

OPEN: 

Maandag t/m Zaterdag: 
• 09.00 - 12.00 uur 
• 13.00 -  16.00 uur

Vrijdagmorgen gesloten

Schellerweg 21
8017 AK Zwolle
Tel: 038-4655447

WWW.JWVANDIJK-GRENEN.NL

J
Meubelen
van Dijk

• Diverse houtsoorten

• Industrieel 

• Standaard & maatwerk

• Nieuw & antiek

• Restauratie, logen 

 en spuiten van uw   

 meubel

AL MEER DAN 
30 JAAR UW 

SFEERMAKER 
IN HUIS

PARTYVERHUURZWOLLE.NL

- Tenten  - Statafels - Glaswerk - Stoelen -
- Springkussens - BBQ’s - Tapinstallaties - en meer ....
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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

De wijkteams van Icare 
leveren dag en nacht, 

altijd en overal zorg

Uit liefde voor mensen,
dat is Icare.

Wijkteam Zwolle-Zuid
Meer weten? Bel (0522) 27 96 60
of mail: teamwvzwollezuid@icare.nl

Bent U op zoek naar kleinschalige opvang 
in huiselijke kring waar ieder kind zichzelf 
mag zijn?

Neem dan een kijkje op mijn website 
www.hetmolletje.nl of neem contact op 
voor meer informatie. 

Beschikbaar op maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag van 07.00 tot 18.00 uur.
Ook beschikbaar voor kortdurende opvang.

Kinderopvang Het Molletje - Mirjam Mols
T: 06-42025160 / E: mirjam@hetmolletje.nl

Kinderopvang 
Het Molletje

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

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

Gouverneurlaan 1
8016 BK Zwolle-Zuid

Telefoon 06 - 45 36 22 44
www.truusalon.nl
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Telefoon 06 - 45 36 22 44
www.truusalon.nl
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Blaaskapel De Knollentrekkers viert 50-jarig 
bestaan met muzikale avond in het SIO
Vrijdagavond 27 maart vanaf 20.30 uur 
is iedere inwoner van Zwolle-Zuid  
welkom in wijkcentrum SIO. Blaaskapel 
De Knollentrekkers viert dan haar  
vijftigjarig jubileum. Sander Kleinhuis 
van de jubileumcommissie: “Wij zijn 

een kapel van Zuid en het zou mooi zijn 
als er mensen uit Zuid komen.” Deze 
avond treden niet alleen De Knollen-
trekkers op. Bezoekers kunnen ook  
andere muzikale verrassingen verwach-
ten. 

DAMES ÉN HEREN
In 1970 zijn De Knollentrekkers ontstaan 
uit de fanfare Kunst Na Arbeid en begon-
nen als een boerenkapel. In een gestreepte 
Zeeuwse boerenkiel, rode zakdoek, pet, 
zwarte broek en op wit geschuurde klom-
pen werd opgetreden om aan inkomsten te 
komen voor de fanfare Kunst Na Arbeid. 
Het tenue is inmiddels bij de huidige tijd 
gebracht, maar de kenmerkende rode  
zakdoek herinnert nog aan het verleden. 
Het dweilorkest bestaat momenteel uit 
drieëntwintig muzikanten, waarvan een 
derde dames. Ze variëren in leeftijd van  
18 tot 70 jaar en alles daartussen. Gerard 
Koetsier (65) speelt al zesenveertig jaar in 
de kapel en is daarmee het langst spelende 
lid. Hij bespeelt de sousafoon en op de 
blauw geschilderde beker heeft hij de  
tekst ‘50 jaar’ aangebracht ter gelegenheid 
van het jubileum. Volgens Gerard behoort 
De Knollentrekkers tot een van de betere  
dweilorkesten van Zwolle. “In Zwolle zijn  
er twee uitschieters; evenementenband 
102dB en stemmingsorkest Le Bombardon, 
maar daar doen we niet echt voor onder”, 
aldus Gerard Koetsier.

ACTIVITEITEN
De blaaskapel treedt ongeveer twintig keer 
per jaar op. Naast verzorger van optredens 
tijdens festivals, sportevenementen, straat-
feesten en partijen is De Knollentrekkers 
ook de hofkapel van carnavalsverenigingen 
De Tonnenzotters uit Zwolle-Zuid en De 
Knienebelters uit Westenholte. Tijdens  
het weekend voor Moederdag kunnen de 
inwoners van Zwolle-Zuid de swingende 
en enthousiaste Knollentrekkers tegen- 
komen in het winkelcentrum tijdens de 
perkplantenmarkt. Ook tijdens het defilé 

van de avondvierdaagse staat de blaaskapel 
bij het Provinciehuis de wandelaars toe te 
blazen. Tijdens Sinterklaastijd verwisselen 
De Knollentrekkers van tenue en treden op 
als Amerigo’s Pietenband. Hun gezichten 
zijn bruin, maar op verzoek van de  
organisaties van het Sinterklaasfeest zijn ze 
ook bereid dit om te zetten naar roetvegen,  
pikzwart of andere kleuren. Lid van de  
jubileumcommissie en altsaxofoon spelen-
de Sander Kleinhuis: “We willen ons  
absoluut niet mengen in de zwartepieten-
discussie.” 

VARIËREND OEUVRE
De blaaskapel oefent elke maandagavond 
in wijkcentrum SIO en om de vier weken 
ook op de vrijdagavond. De enthousiaste 
leden spelen voor de gezelligheid en maken 
veel plezier tijdens hun optredens. Ze  
willen dit ook uitstralen met hun blaas- 
instrumenten en slagwerk. In hun boekje 
staan veertig gevarieerde nummers die  
regelmatig gewisseld worden. Muziek van 
Guus Meeuwis, Anita Meijer, Abba,  
Imagine  Dragons, Adele en Jan Smit zijn 
onderdeel van het repertoire, maar meer 
tradi-tionele blaaskapelmuziek ook. Vaak 
top-40 muziek, maar tijdens het carnaval 
uiteraard ook de carnavalshits. 

Meestal treden ze op in Zwolle en  
omgeving en Noord- en Oost-Nederland, 
maar in het verleden vonden ook buiten-
landse optredens plaats in Hanzesteden in 
Duitsland, Noorwegen, Zweden en  
Estland. Voor het jubileumjaar staat weer 
een optreden in Duitsland op het pro- 
gramma. 

GEZICHT ACHTER DE	ADVERTEERDER
Kleur en stijl bij Jolanda's Swolsch Bloemenhuys 
Bruidsboeket, afscheidsbloemwerk, een 
stijlvol boeket of gewoon een bosje bloe-
men: bij het Swolsch Bloemenhuys van 
Jolanda van der Snel aan de Sellekamp is 
het allemaal te vinden. 

Ruim 30 jaar ervaring, opgedaan bij andere 
bloemenzaken, en sinds vier jaar een eigen 
zaak in Zwolle-Zuid staat bij Jolanda garant 
voor een deskundig advies en kwaliteit. “Ik 
haal ’s morgens bloemen bij de groothandel 
en begin alvast met het binden van ver-
schillende boeketten. Ik houd rekening met 
de prijs die mijn klanten willen betalen, zo-
dat er voor elke beurs wel wat te vinden is.”

De lente is in aantocht. “Rond Pasen is er 
veel vraag naar geel en straks in de zomer 
komen de meer sprekende kleuren zoals 
paars, blauw maar ook rood en oranje. Je 
kunt eigenlijk het hele jaar door wel voor-
spellen wat de mensen willen. In het najaar 
natuurlijk de chrysanten in herfstkleuren 
en eikenblad en vooral tegen de kerst rood 
of wit. Tegenwoordig zijn er het hele jaar 
rond veel soorten te krijgen die vroeger al-
leen maar in bepaalde maanden werden 
aangevoerd. Verschillen in seizoenen zijn 
aan het wegvallen, ook door import uit het 
buitenland.”

Jolanda biedt de mogelijkheid om bij af-
scheidsbloemwerk of bruidsboeketten, ook 

na winkelsluiting of bij de klant thuis, tot 
maatwerk te komen. “Ik heb meegemaakt 
dat kinderen na het overlijden van hun 
moeder zelf meehielpen bij het maken van 
het bloemstuk. Dat was niet alleen heel 
emotioneel, maar het gaf hun ook heel veel 
voldoening.” Ook organiseert ze regelmatig 
workshops. 

Door de kleinschaligheid heeft zij een vast 
klantenbestand opgebouwd. Het lijkt mis-
schien een wat ongelukkige plek, zo aan de 

achterkant van de supermarkt van Jumbo, 
maar ze heeft gemerkt dat de mensen haar 
inmiddels weten te vinden. Een vrolijk ge-
kleurde fiets met een kettingkast in panter-
print, een roze bel en een mand, rijkelijk 
gevuld met blauwe druifjes, rozen en hede-
ra aan de Gruitmeesterlaan, wijst de weg 
richting haar winkel. 

Moeders die hun kinderen wegbrengen 
naar christelijke basisschool De Zuidster 
achter haar winkel wippen binnen voor een 

bosje tulpen of narcissen. “Het is in dit ge-
deelte van Zwolle-Zuid allemaal wat ge-
moedelijker en minder gehaast. Ik ken na 4 
jaar de buurtbewoners, ze komen soms ook 
gewoon voor een praatje.” En omdat het 
Swolsch Bloemenhuys ook nog een afhaal-
punt is voor pakjes van DPD kan het ge-
beuren dat ze binnenkomen voor het opha-
len van een pakje en met bloemen erbij de 
deur weer uitgaan.

	TEKST	EN	FOTO	 	ARIE	DONDERS

Gerard Koetsier, al 46 jaar lid van De Knollentrekkers. 	TEKST	EN	FOTO	 	HENNIE	VRIELINK

SWOLSCH BLOEMENHUYS

Sellekamp 14 - 8014 DR Zwolle 
www.swolschbloemenhuys 
info@swolschbloemenhuys.nl
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Zwolle-Zuid
Winkelcentrum Zwolle-Zuid

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

KOOPAVONDKOOPAVOND        
Vrijdag Vrijdag tot 21.00 uurtot 21.00 uur

 Hasselt   Markt

 Zwolle-Zuid    Forelkolk

 Zwolle-Zuid    Pijmanstraat

 Stadshagen    De Wade

 Hattem    Kerkstraat

 AA-landen    Dobbe

bakkerij@wimblom.nl

Bestel brood, 
banket & taart 

online!
www.wimblom.nl

al 30 jaar
meesterschoenmaker

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

Like ons op Facebook

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

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

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

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 KIJK OOK EENS OPKIJK OOK EENS OP

WWW.WVZWOLLEZUID.NLWWW.WVZWOLLEZUID.NL

Legpuzzels lenen bij de puzzeltheek
Vanaf 1 februari kun je in Stad-
kamer Zuid puzzelen en puzzels 
lenen. Er is voor iedereen wat leuks: 
van Zwitserse bergen tot Jan van 
Haasteren en van schepen en bloe-
men tot 3D-puzzels. Het is ook 
helemaal aan jezelf hoe moeilijk  
of hoe makkelijk je puzzelen wilt. 
Ze zijn er met 300, maar ook met 
3.000 puzzelstukjes. Om puzzels te 
lenen hoef je geen lid te zijn van de 
bibliotheek. Per keer mogen er twee 
puzzels geleend worden, die je max-
imaal vier weken thuis mag houd-
en. In overleg mag het iets langer.

Het idee voor de puzzeltheek kwam 
van Helna, vrijwilligster bij de biblio-
theek in Ommen. Als fervent  
puzzelaar liep zij al een tijd rond met 
het plan om haar puzzels uit te lenen. 
Diverse malen vroeg zij naar de  
mogelijkheden bij de bibliotheek, tót 
zij na de zomervakantie in Zwolle-
Zuid kwam en daar in contact kwam met Berla, medewerkster van de Stad-
kamer van Zuid. Zij liep met dezelfde plannen rond. Zij legden hun plan 
voor aan de directie en die gaf groen licht. Puzzelen maar! Er zijn al meer 
dan 200 puzzels beschikbaar. Zelf puzzels doneren? Dat kan ook. 

	TEKST	 		 INA	HUISMAN	EN	
	 	 CARIN	VAN	DE	PLOEG	
			FOTO	 		 INA	HUISMAN



WIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid PAGINA 11 - MAART 2020www.wvzwollezuid.nl

SUD MODE | Winkelcentrum Zwolle Zuid | T. 038 466 92 77 | E. info@sudmode.nl | sudmode.nl

SUD
MANNENMODE

SUD MODE | Winkelcentrum Zwolle Zuid | T. 038 466 92 77 | E. info@sudmode.nl | sudmode.nl

SUD
MANNENMODE

GRATIS inbouwen 
bij vervanging!

GRATIS inbouwen 
bij vervanging!

GRATIS inbouwen 
bij vervanging!

GRATIS plaatsing 
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• 5 programma’s
• 12 standaard couverts
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• VarioSpeedPlus voor verkorting van wastijd
• VarioFlex-korven voor meer fl exibiliteit
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• 3 legplateaus en 1 lade
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 HK6042 

• TouchControl bediening
• 4 zones met boosterfunctie
• Restwarmte-indicatie en automatische veiligheidsuitschakeling

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zondag 9 april 2017.

Expert Witgoed
v.d. Capellenstraat 145, Zwolle, (038) 4654106, zwolle@expert.nl
Eigen technische dienst • Gratis parkeren
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GRATISGRATIS
PARKERENPARKEREN

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

Thuisgekleed.nl
ervaar het gemak !

Thuisgekleed.nl
ervaar het gemak!

Onze merken
Frank Walder
Betty Barclay
Erfo 
Stehmann 
Relaxed by Toni,  
Roberto Sarto 
Baileys 
Com4 
Meyer 
Giordano 
Redmond
State of Art

Onze 
nieuwe

collecties zijn 

binnen! 
Kom gerust langs

voor een kopje

koffie of thee

Afspraak maken voor de thuiskleedservice? Dat kan! 
Neem contact op via 038-3033974 of stuur een mail naar 
afspraak@thuisgekleed.nl.

centrum 
Zuid

K linkhamer
WINKELCENTRUM ZWOLLE-ZUID

PASFOTO’S 
KLAAR TERWIJL 

U WACHT

nieuw

Sinds kort kunnen klanten van de Kringloopwinkel voor Red een Kind aan de George Stephensonstraat naar 
eigen smaak een tafel of kast inrichten met leuke spulletjes uit de winkel of het magazijn. Dat kost niets en 
levert ook geen koopverplichting op. 

Waarom deze actie? Eén van de 
medewerkers vertelt: “De meeste 
van ons vinden het heel leuk om de 
winkel smaakvol in te richten. 
Klanten geven ons vaak compli-
mentjes. Graag geven wij hen de 
kans om zelf een tafel of kast in  
te richten met spullen rond een  
zelfgekozen thema.” Klant Ernie 
was de eerste en gaf de ovale tafel 
een mooie roze-paarse uitstraling. 
Ze zegt: “Ik kom graag bij deze ge-
zellige, knusse kringloopwinkel. Ik 
voelde mij vereerd dat ik de keuze-
tafel voor de klant mocht inrichten 
en zelfs in het magazijn mocht 
neuzen. Heerlijk.” Aan de tafel is te 
zien waar Ernie van houdt: “Ik ben 
een groot liefhebber van lezen, 
bordspellen en schilderen. En thee 
en koffie drink ik graag uit een mooi 
kopje.” 	TEKST	 		 INA	HUISMAN	EN	

	 	 CARIN	VAN	DE	PLOEG	
			FOTO	 		 INA	HUISMAN FOTO	 	YVONNE	FRANCKEN

Creatief? Help de kringloopinrichting!
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In 1744 kocht Paulus Benelle de have- 
zate Windesheim na het eerst een tijdje 
te hebben gehuurd. Paulus was een 
avonturier, die een luxueus leven leidde 
en kwistig met geld van zichzelf en van 
anderen omging. Zo had hij zijn vader 
bijvoorbeeld voor 18.000 gulden opge-
licht. Om zijn straf te ontlopen vluchtte 
hij naar Emmerich, alwaar hij een vrouw 
met een even bedenkelijke reputatie 
ontmoette.

Deze Anna Kick Divera Pancras, vrouwe 
van Westerdijkshorn, was in 1726 op 
18-jarige leeftijd getrouwd met Nicolaas 
Hasselaer, schepen in Amsterdam. Het 
was een sprookjeshuwelijk met alle bijbe-
horende pracht en praal. Het jonge stel 
kwam te wonen in een grachtenpaleis in 
Amsterdam, nu Herengracht 170-172, dat 
bekend staat als Huis Bartolotti.

Het huis werd in 1735 ingrijpend ver-
bouwd met stucwerk van een verfijnde 
schoonheid, prachtig rijk versierde mar-
meren schouwen en geschilderde plafonds 
en deuren. Om het huwelijk nog meer 
glans en prestige te geven bestelde het 
echtpaar in Meissen een eigen huwelijks-
servies met het alliantiewapen van beide 
families. De toekomst van Nicolaas  
Hasselaer zag er zonnig uit.

OVERSPEL
Maar; spoedig begonnen er geruchten 
over Anna’s overspel hun ronde te doen. 
Door geklik van de dienstmeid wist Nico-

laas zijn vrouw in de echtelijke slaapkamer 
op heterdaad te betrappen. Het kwam tot 
een scheiding. Anna werd veroordeeld tot 
zes jaar in het tuchthuis. Zij wist echter te 
ontsnappen en vluchtte naar Emmerich, 
waar zij Paul Benelle ontmoette. Hij 

noemde zichzelf ‘heer van Windesheim’ 
en voerde geheel onterecht de titel van 
jonkheer.

Een huwelijk was voor zowel Anna als 
Paul een buitenkansje, want door dit  

huwelijk werd de curatele op Anna en 
haar goederen opgeheven. Met het vrij- 
gekomen geld wist Paul Benelle wel raad. 
De havezate Windesheim werd gekocht, 
ingrijpend verbouwd en verrijkt met 
prachtig stucwerk van de Italiaanse kun-

stenaar Manoli. Daar-
naast werd het opzien-
barende pand ver- 
luchtigd met de mooi-
ste gobelins, Franse 
wandtapijten, die jacht-
taferelen verbeeldden.

FAILLIET
De schulden stapelden 
zich echter op: het echt-
paar ging na enige tijd 
failliet. Paulus Benelle 
werd in gijzeling geno-
men, maar wist te  
ontsnappen naar het 
buitenland. Anna liet 
zich van hem scheiden 
en stierf in 1769. Be-
rooid en eenzaam. Paul 
daarentegen spendeer-
de de rest van zijn leven 
zwervend over de  
wereld. 
 

Een kleurrijk stel op havezate Windesheim
SAGEN VAN	ZUID

Het ziet er nu nog een beetje kaal uit, 
de ruimte waarin Ali Soltani met zijn 
zes naaimachines intrek heeft genomen. 
Het is dan ook nog niet zo lang geleden 
dat hij is gestart met zijn eigen bedrijf 
in het winkelcentrum van Zwolle-Zuid. 
Ali (33) heeft in Iran de opleiding 'Maat-
werk' gedaan. Bij kledingreparatie- 
bedrijf Baronn in Zwolle deed hij veel 
ervaring op met het repareren en ver-
maken van kleding. Nu heeft hij de stap 
naar zelfstandig ondernemen gezet.

Aangezien we regelmatig horen dat we in 
een wegwerpmaatschappij leven, vraag 
ik Ali waarom mensen hun kledingstuk-
ken bij hem brengen. "Kortgeleden kwam 
hier iemand met de jas van haar overle-
den moeder. De klant wilde de jas graag 
dragen, maar hij was haar een paar maten 
te groot. Ik heb haar de maat genomen 
en de jas ingenomen. Ze was ontzettend 
blij toen ze hem kwam ophalen. De jas zit 
haar nu als gegoten."

Ali laat een leren jasje zien. “De jas is  
prima, de kraag zag er niet meer uit”, aldus 
Ali. Hij draait zijn hand er niet voor om 
en heeft een nieuwe kraag op de jas gezet. 
"Met mijn speciale naaimachine voor leer, 
kan ik zoiets prima repareren."

Hetzelfde geldt voor de leren tas van een 
duur Italiaans merk. De voering is door 
Ali vervangen en nu kan de tas weer  
jaren mee. Ali: "Mensen zijn toch vaak ge-
hecht aan dure of dierbare kledingstukken 

en tassen. Hoe mooi is het dat ik ze een 
nieuw leven kan geven?"

Zelf heb ik ervaren hoe de spijkerbroe-
ken van dochterlief op het zitvlak kunnen  
verslijten. Ali kent het probleem en laat 
me zien wat hij eraan doet: een lap aan  
de binnenkant, zonder dat je er aan de 
buitenkant ook maar iets van ziet. Een 
ander voorbeeld zijn de pakken van 
een militair. De knopen, epauletten en  
emblemen zijn overgezet op het nieuwe 
pak. Onzichtbaar aan de binnenkant.

Hij heeft er zelfs een jurkje hangen dat in 
de kledingwinkel tegenover zijn atelier is  
gekocht. "Die mevrouw had hem nog 
maar net, toen de zoom losliet. Ze heeft 
hem zelf weer vastgezet, maar binnen 
de kortste keren deed het probleem zich 
weer voor. Ik naai de zoom er zo weer in 
op mijn tricotmachine en weet zeker dat 
ze daar geen problemen meer mee krijgt."

De naam van de zaak van Ali is SADAF. 
Dat betekent 'schelp'. Die naam heeft de 
ondernemer niet gekozen omdat een 
schelp lijkt op het logo van het winkel-
centrum van Zuid. SADAF lijkt een naam 
om te onthouden als u zit met een te wijde 
of te lange broek, met ritsen die het niet 
meer doen, of met een winkelhaak in 
een colbert dat u nog steeds goed bevalt.  
Buiten staat een bord met alle werkzaam-
heden die Ali voor u kan uitvoeren. 

Iranese Ali en atelier voor kledingreparatie 
sindskort in winkelcentrum Zwolle-Zuid

	TEKST	 			
RENÉ	VAN	DER	
HAVE
ILLUSTRATIE	 				
ALICIA	ZWART

	TEKST	EN	FOTO	 	INA	HUISMAN
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Koop je een nieuwe tv, blijf je zitten met 
stukken piepschuim. Heb je de huiska-
mer lekker gesausd, blijft er een aange-
broken blik verf in de schuur staan.  
Sommige mensen bewaren zulke dingen 
in de hoop ze ooit nog eens te kunnen  
gebruiken. Anderen willen die oude  
telefoon, die kapotte spiegel en dat plastic 
loopfietsje nu toch echt wel kwijt. Maar 
waar laat je die batterijen, dat frituurvet 
of die kapotte vaas? 

Sinds september 2018 staat de GRIP-wagen 
(Grondstoffen Inlever en Informatie Punt) 
volgens een vast rooster op twaalf verschil-
lende locaties in Zwolle. Inwoners kunnen 
daar zeven verschillende soorten grof  
huishoudelijk afval brengen. Het moeten 
kleine hoeveelheden zijn, die passen in een 
boodschappentas. 

Monique de Jong van de ROVA vertelt  
dat de GRIP-bus een groot succes is:  
"Zwollenaren brengen vooral veel klein 
chemisch afval. Verder veel elektrische  
apparaten en piepschuim. Op jaarbasis 
wordt er bijna 100.000 kilo aan grondstof-
fen ingezameld, wat neerkomt op 0,71 kilo 
per inwoner per jaar." Het gescheiden  
inzamelen van dit kleine grof huishoudelijk 
afval maakt het mogelijk dat grondstoffen 
hergebruikt kunnen worden. Dat is belang-
rijk, nu we doorhebben dat die aan het  
opraken zijn. 

Bij het vergelijken van de inleverlocaties 
blijkt dat Zwolle-Zuid de wijk is waar de 
meeste spullen worden ingeleverd. De  
inleverlocatie bij het winkelcentrum is  
koploper, op de voet gevolgd door de  
inleverlocatie bij het winkelcentrum aan de 
Forelkolk. Reden voor de ROVA en de  
gemeente Zwolle om een derde inleverpunt 
aan te wijzen. Dat is sinds begin dit jaar het 
winkelcentrum aan de Sellekamp. 

Eén van de gebruikers van het inleverpunt 
zegt: “Ik vind de GRIP-wagen een fantas-
tisch initiatief: het is makkelijk, dichtbij  
en er wordt een goede service geboden.  
De manier waarop de chauffeur de mensen 
persoonlijk benadert, is echt een plus.” Ver-
der is men te spreken over de voorlichting 
die gegeven wordt over het scheiden van 
afval. Want wist u bijvoorbeeld dat alléén 
verpakkingsglas in de glasbak mag? Uw  
kapotte ovenschaal of stukgevallen theeglas 
mag daar dus niet in en kunt u naar de 
GRIP-wagen brengen.

Nog even voor u op een rij: elektrische  
apparaten, piepschuim, vlakglas, oud ijzer, 
schoon puin en hout, klein chemisch afval 
en hard plastic kunnen worden ingeleverd. 
En dus alleen in kleine hoeveelheden.  
Het moet passen in een boodschappentas.

GRIP-wagen breidt uit wegens succes in Zuid

	TEKST	EN	FOTO	 	HENNIE	VRIELINK

Van begin januari tot eind februari was 
het Beekmanpad over de IJsseldijk bij de 
voormalige IJsselcentrale in Harculo af-
gesloten. Fietsers en voetgangers moes-
ten een andere route nemen. Het Water-
schap Drents Overijsselse Delta deed op 
het binnentalud van de bocht bij de ko-
lenhaven en het Oldenelerpark namelijk 
proeven om de sterke van de grasmat op 
de dijk te testen. 

Bovenop de IJsseldijk bij de voormalige 

IJsselcentrale bulderden vanuit een grote 
waterbak met tussenpozen flinke hoeveel-
heden water over de dijk naar beneden. 
Het leek wel een brede en reusachtige 
wildwaterglijbaan. Het waterschap wil  
weten hoe sterk de grasbekleding is, zowel 
binnendijks als buitendijks. Bij extreme 
weersomstandigheden, zoals hoogwater 
of sterke golfslag, moet de grasmat de dijk 
beschermen en voorkomen dat er gaten in 
de dijk ontstaan. Bij hoog water beuken de 
golven langdurig op de buitenkant van de 

dijk en kan er ook water over de dijk heen 
stromen en schade veroorzaken, zowel 
buiten- als binnendijks. 

Tijdens de proeven simuleerde het  
Waterschap deze weersomstandigheden. 
De verwachting is dat ze zich door de  
klimaatverandering steeds vaker zullen 
voordoen. De proef werd uitgevoerd met 
water uit de Kolk van Kiezebrink, dat via 
een pijpleiding naar de waterbak op de 
dijk werd gepompt. Tijdens de proef stort-

te het water naar beneden richting het  
Oldenelerpark en kwam het via een sloot-
je weer terug in de Kolk van Kiezebrink. 

ZANDERIGE DIJKEN
Het waterschap weet niet zeker of de  
grasbekleding bestand is tegen extreme 
weersomstandigheden. De IJsseldijk  
tussen Zwolle en Olst is in tegenstelling 
tot vele andere dijken in Nederland nogal 
zanderig. Bijna overal zit er meer klei in 
de dijken. De resultaten van deze gras- 
op-zand onderzoeken worden komende 
zomer bekendgemaakt en dan is ook  
duidelijk of de dijkbekleding al dan niet 
versterkt moet gaan worden. 

Deze proeven maken onderdeel uit van 
het dijkversterkingsproject Zwolle-Olst 
van het waterschap in het kader van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma, 
waarover we in de Wijkkrant van oktober 
vorig jaar schreven. Het gaat dan niet  
alleen om de sterkte van de grasbekleding, 
maar op sommige trajecten ook om de 
breedte en hoogte van de dijk. Naast even-
tuele verbreding en verhoging, wordt er  
in de dijk een onzichtbare verticale dam-
wand aangebracht. 

De uitvoering van de dijkversterking zal 
begin 2023 van start gaan en naar  
verwachting in 2026 gereed zijn. Dit zal 
hier en daar voor de inwoners van Zuid 
het nodige ongemak opleveren, maar het 
is nodig om ervoor te zorgen dat we in de 
toekomst onze voeten en huizen droog 
houden. Bij een onverhoopte dijkdoor-
braak stroomt Zwolle-Zuid onder en  
kunnen de huizen tot wel drie meter  
onder water komen te staan. En daar zit 
natuurlijk niemand op te wachten.

Uitvoerige grasmattest waterschap veroorzaakte 
een langdurige afsluiting deel van de IJsseldijk

	TEKST	 	INA	HUISMAN	
			FOTO	 	ROVA

HET SCHEMA VOOR DE GRIP-WAGEN

Dinsdag, oneven weken, 17.00 – 20.00 uur, winkelcentrum Sellekamp.
Woensdag, oneven weken, 08.30 – 13.00 uur, winkelcentrum Zwolle-Zuid.
Woensdag, oneven weken, 13.30 – 17.00 uur, winkelcentrum Forelkolk.
Zaterdag, even weken, 09.00 – 13.00 uur, winkelcentrum Zwolle-Zuid.



WIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-ZuidPAGINA 14 - MAART 2020 www.wvzwollezuid.nl

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

.........

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

 
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) 

 Simon Stevinweg 12, Zwolle (Zuid)  
Tel. 038 - 465 72 22 • info@coenradi.nl 

www.coenradi.nl

Ruime keuze 
geboorte- en 
trouwkaarten

 Simon Stevinweg 12, Zwolle (Zuid)  
Tel. 038 - 465 72 22 • info@coenradi.nl 

www.coenradi.nl

Ruime keuze 
geboorte- en 
trouwkaarten
 Simon Stevinweg 12, Zwolle (Zuid)  

Tel. 038 - 465 72 22 • info@coenradi.nl 
www.coenradi.nl

Ruime keuze 
geboorte- en 
trouwkaarten

Kleine Veerweg 9

8017 BP Zwolle

038 460 27 98

WWW.DEHUPPE.NL

Wilt u in het nieuwe decennium vaker leuke dingen doen? 
Kijk dan eens op de website van ZZUit voor een gevarieerd 
en aantrekkelijk programma-aanbod in uw eigen wijk. 
Voor een redelijke prijs, mét een gratis consumptie. U kunt 
desgewenst de avond besluiten in het gezellige Grand Café 
van SIO. Hieronder leest u over een onderdeel van het pro-
gramma voor maart en april.

Vrijdag 20 maart Ernest Beuving: een klap van de Koren-
molen (cabaret)
Een cabaretesk muziektheaterprogramma met veel humor, 
imitaties, persiflages, spontaniteit en geen geposeer. Een 
greep uit zijn acts : prins Bernhard die zich beklaagt over 
zijn opvolging,  Toon Hermans over iPhones en 'Spuiten 
en slikken'  en Mick Jagger met ADHD. De Stentor schreef 
"een multitalent met een ijzersterke zangstem, vlijmscher-
pe imitaties en ongelooflijk soepele improvisaties." Ernest 
Beuving trad eerder op bij ZZuit in een voorstelling over 
Leonard Cohen, en zorgde toen voor een uitverkochte zaal.  
Aanvang 20.15 uur, kaarten € 12,50.

De voorstellingen zijn in het wijktheater ZZUit in het 
SIO gebouw, Thorbeckelaan 2. Met ruime gratis par-
keergelegenheid. Kaarten via www.zzuit.nl Reserveren 
is gewenst, indien niet uitverkocht zijn kaarten ook aan 
de zaal verkrijgbaar. 

Heb je lentekriebels, groene vingers en wil je milieuvrien-
delijk tuinieren?  Wil je meer kleur en groen in de straat en 
je buren ontmoeten? Hoe krijg je de kinderen aan het 
buitenspelen? Is jouw tuin niet aantrekkelijk voor insecten 
en vogels? Deze pagina staat vol tips en inspiratie voor het 
buitengeluk van iedereen.

Zwolle
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Je bent jong en je wilt wat. Je bent jong 
en je moet wat. Je bent jong, maar je 
hebt hulp nodig. Dat is in het kort de 
situatie van Job de Jong, 31 jaar, die 
al sinds zijn geboorte spastisch is. Hij 
mailde de redactie van de Wijkkrant 
met de vraag: "Mag er in de wijkkrant 
een oproep voor mensen die mij willen 
helpen?"
 
Job woont in een Fokus-woning, vlak-
bij het winkelcentrum. Van Fokus krijgt 
hij de benodigde dagelijkse hulp. Om 
actief en in beweging te blijven gaat 
Job drie keer per week zwemmen in het 
therapiebad op Windesheim en fietst hij 
graag. Hij zegt: "Ik ben ook slechtziend 
en heb bij zulke activiteiten buitens-
huis dus hulp en begeleiding nodig van  
mensen die er dan echt voor mij zijn." 
Verder zoekt hij nog een betaalde 
kracht, die een paar uur per week op een  
vast tijdstip zijn gelijkvloerse woning 
schoonhoudt.

Job heeft het maar druk met het regelen 
en coördineren van de vrijwilligers en de 
professionals, die het mogelijk maken dat 
hij de dingen kan doen die hij moet doen 
of graag doet. In zijn vrije tijd assisteert 

hij een uitvaartondernemer bij het zoeken 
naar passende klassieke muziek bij een 
begrafenis en adviseert hij een culturele 
commissie bij het opzetten van tentoon-
stellingen, een activiteit die aansluit bij 
de opleiding die hij gevolgd heeft. Dat 
Job van klassieke muziek houdt, is te 
zien. In de woonkamer heeft hij een uitge-
breid assortiment cd's staan. Verder is hij 
nog ambassadeur toegankelijkheid. Deze 
ambassadeurs zetten zich in voor een stad 
die voor iedereen toegankelijk is, of je nu 
een handicap hebt of niet.

BEZUINIGINGEN
Dat Job nu zoveel tijd nodig heeft voor 
het regelen van hulp, komt door de bezui-
nigingen die de gemeente Zwolle door-
gevoerd heeft. Waar eerst professionals 
ingezet werden, is hij nu voor aller-
lei zaken afhankelijk van vrijwilligers, 
die hij betaalt uit een Persoonsgebonden 
Budget. Reden genoeg voor de Wijkkrant 
om aandacht te besteden aan Job zijn 
hulpvraag.

Dus hebt u structureel een dagdeel 
beschikbaar om te gaan fietsen of zwem-
men met Job, hem naar het zwembad te 
brengen en te helpen bij wat er dan gebeu-

ren moet? Schroom niet en treedt met Job 
in contact. Hij kan u zelf precies vertellen 
wat er wanneer gebeuren moet. Tot slot: 
een rijbewijs is noodzakelijk, een auto 
is beschikbaar. Job denkt dat het in elk 

geval alleen al daarom een leuke bijbaan 
voor studenten is. Hij is te bereiken via 
jp.dejong88@gmail.com.

Job de Jong zoekt hulp. 
Wie wil hem helpen? 

De openbare buitenruimte is van iedereen. Maak er gebruik van, want dat mag! 
Er zijn wel een paar spelregels. Die zijn er om rekening te houden met andere 
buurtbewoners, de natuur te beschermen en voor de veiligheid van anderen te 
zorgen, vooral kinderen.

PARTICULIERE  
SPEELTOESTELLEN  
IN DE STRAAT
Om meer speelruimte te  
krijgen en meer kinderen 
naar buiten te lokken, mag je 
van 1 maart tot 1 november 
een verplaatsbaar speeltoes-
tel in de openbare ruimte 
plaatsen. Dat mag een  
glijbaan zijn of een speelhu-
isje, maar geen trampolines 
want die zijn niet veilig.

De eigenaar van het speeltoestel is verantwoordelijk voor de veiligheid van de 
spelende kinderen, het speeltoestel en voor het voorkomen van overlast voor  
omwonenden. Lees de spelregels op www.zwolle.nl/speeltoestellen 

STRAATBARBECUE
In Zwolle hoef je geen vergunning aan te 
vragen voor de organisatie van een barbecue 
in de straat. Een vergunning is wel nodig 
voor een barbecue  in een stadspark of bos. 
Een barbecue in een wijkpark is toegestaan 
na overleg met de wijkbeheerder.
www.zwolle.nl/straatbarbecue 

DE STRAAT IS VAN JOU!
De hele dag geen auto’s, fietsen en scooters 
in jouw straat. Spelen midden op de  
weg zonder dat je hoeft uit te kijken. Weet je 
dat dat kan? Maak van jouw straat een 
Kinderstraat! Vertel je ouders dat je van de 
gemeente Zwolle afzetlinten en een  
spandoek krijgt om de straat voor één dag 
helemaal af te sluiten. De spelregels voor  
een Kinderstraat lees je op www.zwolle.nl/
kinderstraat 

MEER GROEN
Hoosbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast. In een groene tuin met een 
gazon en borders kan het regenwater sneller wegstromen. Een terras of tegelpad 
is prima, maar laat daarom ook voldoende ruimte over voor gras en planten. 
Heb je al een klimaatvriendelijke tuin? Kijk eens langs de schutting of de gevel. 
Is er nog plaats voor een geveltuintje?

Een rij stoeptegels eruit en je kunt een geveltuintje naar eigen inzicht inrichten met 
bloemen of planten. Er zijn wel een paar voorwaarden die je kunt vinden op  
www.zwolle.nl/geveltuintje.

MEER GROEN, MINDER HITTE-STRESS
Een groene buurt is koeler dan een grijze, betegelde omgeving. Stenen houden de 
warmte langer vast dan groen of natuurlijke grond. Planten en bomen geven 
schaduw en trekken juist daarom ook insecten en vogels aan. Doe mee en maak van 
grijs, groen. Adopteer een stuk grond of leg een kleurige boomtuin aan. 

ADOPTIEGROEN
Is er een stukje groen in de buurt dat je wilt inrichten? Dan kun je samen met de 
buren deze grond van de gemeente adopteren. Je kiest dan zelf de beplanting en de 
inrichting en zorgt voor het onderhoud. Je ondertekent een adoptieovereenkomst 
waarin de afspraken over het onderhoud en beheer staan. 
www.zwolle.nl/adoptiegroen   

BOOMTUINTJE 
Veel bewoners, maar ook scholen hebben hun buurt al mooier gemaakt met een 
boomtuintje, een minituintje aan de voet van een boom. 
Kijk voor inspiratie op www.zwolle.nl/boomtuintje en wat de spelregels zijn.

DOE JE MEE? 
Doe je mee met de Landelijke Opschoondag 
op 21 maart 2020? Of wil je regelmatig  
zwerfafval opruimen? Neem dan contact  
op via wijkservicepuntzuid@zwolle.nl waar 
je een verzoek kunt doen voor opruim- 
materiaal zoals vuilniszakken en grijpers. 
Zie ook www.nederlandschoon.nl. Het mailadres van wijkservicepuntzuid is ook 
te gebruiken voor overige initiatieven. 

	TEKST	EN	FOTO		 	INA	HUISMAN

Buitengeluk in Zwolle-Zuid
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ZWOLLE-ZUID: TOEN EN NU

Zwolle zuid is in pakweg 35 jaar sterk 
veranderd. De locaties van historische 
kiekjes in Zuid hebben wij weer  
opgezocht en opnieuw gefotografeerd 
om vast te stellen hoe de gefoto- 
grafeerde plekken in de tussentijd zijn 
veranderd. Onze bevindingen bespre- 
ken we in de rubriek Zwolle-Zuid Toen 
en Nu. In editie 9 behandelen we de 
havezate Windesheim.    

De havezate Windesheim werd 
omstreeks 1600 gebouwd in opdracht 
van Reinier Schaep. Tot 1744 was het 
een gebouw van bescheiden afmetingen. 
In 1744 kwam de havezate in het bezit 
van de vermogende Amsterdammer Paul 
Benelle. Hij liet het bestaande gebouw 
grotendeels afbreken en bouwde er een 
groot nieuw huis. Vanwege financiële 
problemen werd het huis in 1752 ver-

kocht. Op 5 oktober 1786 kocht oud- 
gouverneur van Kaap de Goede Hoop, 
Joachim van Plettenberg, de havezate. 
Plettenberg had veel geld vergaard in  
de Kaapkolonie. Hij ondernam ontdek-
kingsreizen in de binnenlanden van 
Zuid-Afrika. De 'Plettenbergbaai’, een 
luxueus vakantieoord in Zuid-Afrika, is 
naar hem vernoemd.

TUINARCHITECT HUSLY
Na de dood van haar man Joachim in 
1793 liet Cornelia Charlotte Feith het 
land om het huis aanleggen in de vorm 
zoals we die nu, ruim twee honderd jaar 
later, nog kennen. Charlotte trok daar-
voor de bekende architect Jacob Otten 
Husly aan. In die tijd gingen veel land-
goedeigenaren van de strakke, geo- 
metrische Franse tuinstijl over naar de 
meer losse en romantische Engelse  

tuinaanleg. Zo kwamen er slingerpaden, 
kronkelvijvers met houten bruggetjes, 
een eilandje in het water, een doorkijk 
vanaf de havezate naar de Peperbus in 
Zwolle en geornamenteerde tuinvazen 
en beelden.
Het echtpaar Plettenberg was kinderloos 
en na de dood van Charlotte werd het 
goed bij publieke veiling verkocht aan 
de familie De Vos van Steenwijk, 
genaamd Van Essen. In 1915 legde de 
bekende tuinarchitect Leonard Springer 
de tuinen rondom het huis opnieuw aan 
in een formele stijl.

BOMBARDEMENT
In 1944 hebben de geallieerden het 
prachtige huis gebombardeerd, in de 
veronderstelling dat ze de Duitse staf, 
die er gehuisvest was, zouden treffen. 
Die had het huis echter al verlaten.

Van het huis Windesheim zijn alleen 
nog de ruïne en twee bouwhuizen over. 
Beide bouwhuizen zijn gerestaureerd. 
De laatste particuliere eigenaar, Jan 
Arend Baron de Vos van Steenwijk, 
genaamd van Essen tot Windesheim 
(1922-2008), liet het huis en landgoed 
na aan de Stichting Landgoed Windes-
heim.

Het totale complex, bestaande uit de 
ruïne van het huis, het park, de beide 
bouwhuizen, diverse dienstwoningen, 
hekken, bruggen, tuinsieraden en een 
stal, zijn in 2005 aangewezen als Rijks-
monument en ingeschreven in het 
Monumentenregister.

TOEN NU

	TEKST	 RENÉ	VAN	DER	HAVE	
			FOTO						HENK	VALKENIER

Naar welke school wil jij? Kom kijken op onze basisscholen in Zwolle-Zuid!

vrijdag 3 april 2020  09.00 - 11.30 uur

Gedeputeerdenlaan 49
www.markesteen.nl 

Provincieroute 143
www.obsdeoctopus.nl

Staatssecretarislaan 10
www.obs-ijsselhof.nl 

Energieweg 9
www.montessori-zwolle.nl

Tichelmeesterlaan 45
www.marshof.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

OPROEPEN, ACTIVITEITEN
& VRIJWILLIGERSWERK

WWW.SAMENZWOLLE.NL

SAMENZWOLLE

80 auto’s op voorraad 
In alle prijsklassen met KM- en
onderhoudshistorie

  Het alternatief voor de dealer       

WWW.BERTWIETEN.NL

Autobedrijf Bert Wieten
WWW.BERTWIETEN.NLOOK ADVERTEREN IN DEZE WIJKKRANT?OOK ADVERTEREN IN DEZE WIJKKRANT?

Bel naar 038-4609000 voor meer informatie of kijk op onze site: www.wvzwollezuid.nlBel naar 038-4609000 voor meer informatie of kijk op onze site: www.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.	

In februari trad de IJssel een poosje 
buiten de oevers en stonden de  
uiterwaarden blank. Het was een  
mini-hoogwater. 

Mensen die wonen langs de rivier  
merken dat het aantal hoogwaters de 
afgelopen 25 jaar flink is afgenomen.  
In 1995 was er voor het laatst een  
extreem hoge waterstand in de IJssel 
(en in de andere grote rivieren in ons 
land), waardoor dijkdoorbraken en 
overstromingen dreigden. Sindsdien 
zijn er ingrijpende en kostbare maat- 
regelen genomen om de rivieren  
veiliger te maken. Dat gebeurde onder 
de naam 'Ruimte voor de Rivier’. In 
Zwolle zijn dijkvakken verlegd en zijn 
uiterwaarden voorzien van geulen,  
zodat overtollig water snel en makkelij-
ker kan meestromen richting de  
monding bij Kampen.

Elk hoogwater blijft een bijzondere  
gebeurtenis. Voor de riviernatuur is een 

hoogwater essentieel. Het brengt  
natuurlijke bemesting en zaden met 
zich mee, waardoor de plantengroei  
in de uiterwaarden rijker kan worden. 

EYECATCHER 
Hoogwater trekt altijd veel bekijks van 
publiek. Je raakt onder de indruk van de 
kracht van het stromende rivierwater 
en je bent je er weer van bewust hoe be-
langrijk sterke dijken zijn. De komende 
jaren wordt de IJsseldijk tussen Zwolle 
en Olst flink onderhanden genomen  
in het kader van het landelijke hoog- 
waterbeschermingsprogramma. 

Ik hoop dat er bij die ingrepen aandacht 
is voor een passende dijk in het  
landschap, voor de waarde van dijk-
bloemen en voor de mensen die op  
de dijk wonen, zoals in Schelle en  
Oldeneel.

De schoonheid  
van hoog water

TEKST	EN	FOTO	 	WIM	EIKELBOOM
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www.tuintotaalcenter.nl

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

gemaakt door: Erik van Rosmalen VOKZZ

VOKZZ
Vrouwen Overdag Koor Zwolle Zuid

Heeft u ook zin om een leuke 
noot mee te zingen? 
Elke donderdag ochtend van 
10.00 tot 12.00 uur. 
Voor meer info: 038-8515700 
www.vokzz.wordpress.com

wijkcentrum de Pol  ________________________________www.wijz.nu

VOKZZ
Vrouwen Overdag Koor 
Zwolle Zuid.
Heeft u ook zin om een leuke 
noot mee te zingen?

Elke donderdag ochtend 
10.00 tot 12.00 uur

Voor meer info: 038-8515700
www.vokzz.wordpress.com

Computertrefpunt 
de Pol

Voor vragen over computer, 
laptop, smartphone en  i-Pad

Tekenen of
schilderen 
Ben je creatief en hou je 
van tekenen of schilderen, 
maar niet in je eentje.

Iedere vrijdagmiddag 
13.30 uur
Wijkcentrum de Pol
Gelijkheid 1

Pannenkoeken
in de Pol
Elke 2e vrijdag v.d. maand 
Vanaf 12.00 uur € 1,- p.st.

Soos SIO 
Gezellig met anderen een 
bakkie koffie, een spelletje, 
iets creatiefs of een praatje.

SIO in wijkcentrum SIO 
Thorbeckelaan 2 in Ittersum 
Dinsdagmiddag
14.30-16.30 uur 
€ 2,50 per keer 
Wees welkom!

dinsdag 
10.00 - 12.00 uur
donderdag
10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur

Zwemles voor kinderen vanaf 4 jaar. 
In kleine groepjes.

2 x per week 
30 minuten les.

1 x per week 
1 uur les (5 jaar).

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

Het zal niet ongemerkt voorbijgaan aan 
de inwoners van Zwolle-Zuid. In het 
paasweekend van 11 en 12 april bruist 
het van de activiteiten op de sportpar-
ken De Siggels en Jo van Marle. Voet-
balverenigingen SVI en ZAC organise-
ren samen de achttiende editie van de 
Hanze Trophy. Meer dan 120 teams uit 
zes Europese landen doen mee aan dit 
internationale jeugdtoernooi.

Het is de derde keer dat SVI en ZAC het 
toernooi samen organiseren. Door ge-
bruik te maken van twee sportterreinen 
kon het toernooi uitgroeien tot een van 
de grootste internationale voetbaltoer-
nooien in Oost-Nederland. De samen-
werking tussen beide verenigingen loopt 
goed. Voor ZAC was het organiseren van 

een groot internationaal toernooi nieuw. 
Na twee jaar loopt echter ook daar de  
organisatie gesmeerd. Beide clubs vullen 
elkaar goed aan. Dat bleek vorig jaar uit 
de lovende reacties van de deelnemers en 
de hoge bezoekerswaardering: een 9,1. 

De voorbereidingen voor de Hanze  
Trophy zijn in volle gang. Euro-sportring, 
de koepel waar het toernooi onder valt, 
zorgt voor de werving. De organisatoren 
bij SVI en ZAC zijn volop bezig met de 
planning en het werven van honderden 
vrijwilligers. Voor de meer dan 350 wed-
strijden zijn vele scheidsrechters nodig. 
Veldcommissarissen leiden alles op het 
veld in goede banen, terwijl de parkeer-
wachten dat buiten het terrein doen. De 
mensen in de kantines voorzien de meer 

dan 1500 binnen- en buiten-
landse gasten van eten en 
drinken. Al met al een hele 
operatie.

En: het evenement is niet  
alleen een feest voor vrijwilli-
gers en voetballers. Ook wijk-
bewoners zijn van harte  
welkom om het toernooi te 
volgen. De toegang is gratis, 
de gezelligheid ook.

Hanze Trophy: internationaal voetbaltoernooi 
vindt voor achttiende keer plaats in Zwolle-Zuid
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Het Green Team van Tennisvereniging 
Ittersum kan terugzien op een geslaagd 
project, want in anderhalve dag is de 
oude baanverlichting vervangen door 
ledverlichting die veel zuiniger is. Aan 
die anderhalve dag ging een gedegen 
traject van onderzoek vooraf. Marcel 
Rooij, karrentrekker van het Green 
Team vertelt er graag meer over.

Uitgangspunt was natuurlijk de verduur-
zamingsslag die de tennisvereniging wil 
maken. Op een algemene ledenvergade-
ring inventariseerde de club wie zich 
daarmee bezig wilde houden. Vijf men-
sen waren enthousiast en staken de hand 
op. Zo was het Green Team geboren. 
Eerst werd in kaart gebracht welke  
lampen en apparatuur er allemaal zijn in 
de kantine en op de baan, hoeveel energie 
ze verbruiken en hoeveel uur ze in  
gebruik zijn. Alle koel- en vrieskasten 
werden de afgelopen jaren al vervangen 
door energiezuinige exemplaren. Marcel: 
"We wisten bij voorbaat dat de baanver-
lichting een enorme stroomvreter is.  
En dat het gaat om serieus geld, als je dat 
wilt vervangen.”

Daarom begon de club eerst met het ver-
vangen van de laatste gloeilampen in de 
kantine door ledverlichting. Tegelijker-
tijd werd goed in kaart gebracht wat de 
kosten van de baanverlichting zouden 
zijn en wat er bespaard kon worden. Het 
vijftal bekeek ook hoe andere verenigin-
gen op energie bezuinigen en begon  

vervolgens offertes aan te vragen. Op een  
algemene ledenvergadering werden alle 
bevindingen op een inzichtelijke manier 
aan de leden gepresenteerd en bleek  
iedereen voor vervanging te zijn. Marcel: 
"De ervaring heeft mij geleerd dat zaken 
die beter zijn voor het milieu, in de mees-
te gevallen ook beter zijn voor je porte-
monnee. Zo hebben we dat in de presen-
tatie ook gebracht. Van het geld dat je 
op energie bespaart, kun je weer andere 
leuke dingen doen."

Het Green Team verwacht dat de investe-
ring binnen vijf jaar terug te verdienen is. 
Niet alleen door de daling van het ener-
gieverbruik, maar ook door de bijkomen-
de voordelen. Zo waren de lampen toch 
al oud en aan vervanging toe. "Vervan-
ging voorkomt de hoge onderhouds- 
kosten van de laatste jaren.” In de oude 
situatie brandden altijd alle lampen,  
nu wordt alleen de baan verlicht waarop 
gespeeld wordt. De oude lampen werden 
niet zo snel uitgedaan, omdat ze niet  
direct weer aan konden. In de nieuwe  
situatie speelt dat geen rol meer. Tot slot 
is er nog de besparing op het vastrecht, 
dat iedere gebruiker van elektriciteit  
betaalt. Tennisvereniging Ittersum viel in 
de categorie van grootverbruik, maar 
kan, dankzij de investering in ledlampen, 
nu toe met een kleinverbruik-aanslui-
ting. "Dat scheelt een paar duizend euro 
per jaar", zegt Marcel tevreden. 

METERS BUUTENSPEL

1939/1940 Noodcomp. Klasse C 5 Aart Westerink (14)
1940/1941 Tweede klasse B 3 Sjef K nevel (10)
1941/1942 Tweede klasse B 0 Gerard van Beek (9)
1942/1943 Tweede klasse B 7 Geert Vogelzang (10)
1943/1944 Tweede klasse B 2 Geert Vogelzang (8)
1944/1945 Tweede klasse B Onbekend Onbekend
1946/1947 Tweede klasse B 16 Topscorer
1947/1948 Tweede klasse B 19 Topscorer
1948/1949 Tweede klasse B 13 Topscorer
1949/1950 Tweede klasse B 4 Frits Beunk (9)
1950/1951 Tweede klasse A 23 Topscorer
1951/1952 Tweede klasse A 5 Topscorer
1952/1953 Tweede klasse A 10 Topscorer
1953/1954 Tweede klasse A 4 Henk Pannekoek (5)
1954/1955 Tweede klasse A 2 Frits Beunk (6)

Seizoen  Klasse Doelpunten Topscorer
   Piet Backers II dat seizoen

Tennisvereniging Ittersum verduurzaamt,  
bespaart duizenden euro’s

Voetbalfamilies (deel 2): 
Piet Backers II
In de vorige aflevering van deze rubriek 
werd al duidelijk hoe belangrijk de  
familie Backers is geweest voor het  
Zwolse amateurvoetbal. Iemand die  
in het bijzonder aandacht verdient is  
toch wel Piet Backers II, oftewel ‘Eiland-
pietje’. 

Tussen 1939 en 1955 blijkt scoren voor 
hem net zo vanzelfsprekend als ademha-
len. In totaal wordt Eilandpietje zes keer 
topscorer van ZAC. Hij treft in totaal 113 
keer doel. Het is een getal dat flirt met het 
voorstellingsvermogen en alleen Beb 
Bakhuys en Freek Kraijer hebben het net 

namens de Zwolse club vaker doen rui-
sen. In 1950/1951 scoort Piet er 23, een 
getal dat in 1956/1957 wordt geëvenaard 
door Freek Kraijer en in 1994/1995 door  

Wilco Wittenaar. Slechts één ZAC’er 
scoorde ooit vaker in een seizoen en dat 
is natuurlijk Robbin Bastiaan. Die maak-
te er 35 in het seizoen 2013/2014.

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

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

	TEKST	EN	FOTO	 	INA	HUISMAN

*  in 1943/1944 werd er vanwege  
de oorlog niet gespeeld

*  uit het jaar 1944/1945 zijn geen 
topscorerslijstjes bekend

De oude lampen worden naar beneden gehaald, want ze maken plaats 
voor nieuwe led-exemplaren.

OVERZICHT ACTIEVE JAREN PIET BACKERS II (1939-1955)
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• lestijden overdag en ‘s-avonds
• werken op uw eigen niveau
• individuele begeleiding
• ook tienerlessen (10-16 jarigen)
• modecafé

Niks leuks om aan te trekken? Maak't zelf!

www.naaischoolhermien.nl

KOM JE SPELEN, POFFERTJES ETEN EN 
LIEDJES ZINGEN MET BOB EN BELLA?

Interactieve 
peutervoorstelling

Vrijdag 3 april 
09.00 - 11.30 uur

Provincieroute 143
www.obsdeoctopus.nl

Kantoor- artikelen & machines

Bij u om de hoek!

Ergonomie

Actie vAn de mAAnd

Computerondersteuning(thuis)werkplek inrichting

038 – 46 55 667    |    info@gerson.nl    |    www.gerson.nl    |    Marsweg 63 8013 PE Zwolle

Marsweg 63 
8013 PE Zwolle

038 – 46 55 667   
 www.gerson.nl  
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www.kinderopvangmars.nl

Kleinschalige 

kinderopvang 0-4 jaar

Voor meer informatie kunt u 

bellen met gastouder:

Yvonne Mars
038-853 11 93 / 06-143 601 94

of bezoek onze site:


