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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
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DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • 
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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

 GHC De Trommel, Ministerlaan 201 | 038 - 303 01 29  | www.fysiomobilae.nl

Bij FysioMobilae kunt u 
o.a. terecht voor:

Fysiotherapie | Manuele therapie
Sportfysiotherapie | Oedeemfysiotherapie 

Dry needling | Echogra� e | EPTE 
Medische � tness

GRATIS inloopspreekuur:

Maandag  18.30 - 19.00 uur

Vrijdag 16.00 - 16.30 uur

FysioMobilae wenst u � jne feestdagen!
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FysioMobilae wenst u fijne feestdagen!

 GHC De Trommel, Ministerlaan 201 | 038 - 303 01 29  | www.fysiomobilae.nl

Bij FysioMobilae kunt u 
o.a. terecht voor:

Fysiotherapie | Manuele therapie
Sportfysiotherapie | Oedeemfysiotherapie 

Dry needling | Echogra� e | EPTE 
Medische � tness

GRATIS inloopspreekuur:

Maandag  18.30 - 19.00 uur

Vrijdag 16.00 - 16.30 uur

FysioMobilae wenst u � jne feestdagen!

GRATIS inloopspreekuur:

Maandag  18.30 - 19.00 uur

Vrijdag 16.00 - 16.30 uur

Bij FysioMobilae kunt u
o.a. terecht voor:
Fysiotherapie | Manuele therapie
Sportfysiotherapie | Oedeemfysiotherapie
Dry needling | Echografie | EPTE
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16De oranje kabels  
onder Zuid

Kom naar de  
energieavond

Wilma wast  
voor iedereen

12 13

ADRIAAN BEULENS 

BEHEERT HET WILD OP 

LANDGOED WINDESHEIM

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

Wijkenvereniging Zwolle-Zuid werkt nauw 
samen met de gemeente. Samen maken we elk 
jaar keuzes over welke wijkdelen, initiatieven 
en activiteiten we allemaal faciliteren. Om de 
beste keuzes te maken, moeten we goed weten 
wat de bewoners zoal willen. Helaas is nog 
lang niet elk huishouden in Zuid lid van de 
wijkenvereniging. Momenteel zelfs minder 
dan 5 procent. Als het percentage groeit,  
kunnen we straks beter bepalen waar de  
bewoner op zit te wachten.

Daarom organiseert de Wijkenvereniging een 
wervingsactie. We stellen respectievelijk  
prijzen van € 100,-, € 75,- en € 50,- beschik-
baar voor degene die de meeste nieuwe leden  
(buren, vrienden, etc.) weet aan te melden. 
Een lidmaatschap kost slechts € 7,50 per jaar. 
Wat we allemaal doen? Voor een indruk kijkt 
u in de Wijkkrant of op www.wvzwollezuid.nl. 
Nieuwe leden kunt u tot 1 maart aanmelden 
middels een mail aan ledenadministratie@
wvzwollezuid.nl. Zelf lid worden kan natuur-
lijk ook en via hetzelfde mailadres.

Wie werft de 
meeste leden?

De jacht 
op Windesheim
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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

Jan Hendriksen 
jhendriksen@wvzwollezuid.nl  
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 2019 is € 7,50 
op NL 63 RABO 0160 7747 72 t.n.v. WZZ
Meer info? Mail naar ledenadministratie@
wvzwollezuid.nl

ALGEMEEN BESTUUR WZZ

Voorzitter:  Jurjen Zijlstra
Secretaris: Minne Bouta
Penningmeester: Jan Hendriksen
Lid: Hannie Loonstra
  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 17 februari

Bezorging (week 11): woensdag 11 maart 
Kopij? Mail naar redactie@wvzwollezuid.nl

BEZORGINGVRAGEN

Krant niet ontvangen of een andere opmerking? 
Bel met de WZZ Informatiebalie, 460 9000 of 
mail naar info@wvzwollezuid.nl.

Het beheer van het wild onder Zuid

Nieuwe burgemeester 
opent Nationale 
Voorleesdagen in Zuid

Landgoed Windesheim, iets ten zuiden 
van Zuid, is grofweg 570 hectare groot. 
Er leven onder meer reeën, konijnen, 
vossen en hazen. Omdat het grootste 
deel van het landgoed gebruikt wordt 
voor de landbouw en er wordt gewoond 
in het gebied, zijn er vier jagers die er 
het wild beheren. Een daarvan heet 
Adriaan Beulens. Hij vertelt wat er alle-
maal komt kijken bij het beheren van 
wild dat praktisch naast onze wijk leeft.  

Adriaan is een van de jongere wildbeheer-
ders. Hij vult er zijn vrije tijd mee. Sinds 
vier jaar is hij in het bezit van een jacht- 
akte en beheert hij op het landgoed. “Jager 
ben je niet zomaar”, zo begint hij. “Ik heb 
een theorie- en praktijkcursus gevolgd 
van een jaar. Dat is behoorlijk prijzig,  
ongeveer 3000 euro. Voor het theoretische 
deel heb ik een examen gehad in Nieuwe-
gein. Het praktijkgedeelte eindigt met een 
examen hagel- en kogelgeweer schieten. 
 Je moet accuraat kunnen schieten. Veilig-
heid en weidelijkheid (respect voor de  
natuur, red.) staan voorop”, aldus Adriaan. 
Een geweer hebben en jagen mag pas ná 
de cursus en als je een eigen jachtgebied 
hebt, tenzij je als gast in een ander gebied 
komt jagen.
  
PASSIE VOOR DE NATUUR
Adriaan groeide op in Zeeland, waar hij 
van jongs af aan veel in de natuur te  
vinden was. Als scholier werkt Adriaan bij 
een akkerbouwer. “Mijn passie om buiten 
in de natuur te zijn kan ik dan ook perfect 
combineren met mijn hobby als jacht- 
houder van Windesheim. We doen veel 
nuttige en noodzakelijke dingen: wild  
tellen, monitoren en observeren. Als 
jachthouders werken we veel samen en 
hebben we intensief contact met zowel de 

directe bewoners als de veehouders. Ook 
lichten we soms politie en BOA’s in als we 
rare dingen zien in het veld. We zitten in 
Whatsapp-groepen met alle belang- 
hebbenden”, zegt Adriaan.  

“Ik ben gemiddeld 50 tot 100 dagen in het 
veld en zo’n vijf tot tien dagen daarvan 
zijn we daadwerkelijk aan het jagen. Dat is 
nodig om de wildpopulaties op peil te 
houden. We schieten onder andere op  
reeën, vossen, kraaien en ganzen. Zonder 
afschot wordt bijvoorbeeld de populatie 
vossen te groot. Ze hebben geen natuur- 
lijke vijanden en vormen een regelrechte 
bedreiging voor de populatie weidevogels 
en klein wild. In het voorjaar, als de vos-
sen jongen hebben, schieten we ze uiter-
aard niet. Bij de reeën wordt eerst goed 
geselecteerd alvorens te schieten. Zo 
schieten we de sterke en gezonde bokken 
niet en dragen we bij aan een gezonde  
populatie. De populatie reeën blijft tevens 
mooi op peil, wat weer bijdraagt aan de 
verkeersveiligheid. Al het geschoten wild 
wordt meegenomen en opgegeten: een 
ronde voedselkring”, aldus Adriaan.

Het wildbeheer komt niet alleen de ver-
keersveiligheid en een gebalanceerde 
wildpopulatie ten goede. Ook doen de 
jachthouders aan schadebestrijding. 
“Neem de ganzen. Die vreten soms al het 
gras op en laten een hoop poep achter.  
De boeren zijn daar niet blij mee, dus  
houden we het aantal ganzen in de gaten”,  
vertelt de jachthouder. Hij besluit: “Het is 
m’n passie en ik draag bij aan een gezonde 
populatie. Ik hoop dat ik het nog jaren kan 
doen. Wat is er nou mooier?” 

Ter gelegenheid van de Nationale Voorleesda-
gen vond op woensdagochtend 22 januari het 
Nationale Voorleesontbijt plaats voor kinderen 
die zelf nog niet kunnen lezen. Honderden bi-
bliotheken, kinderdagverblijven, gastouders, 
boekhandels en scholen organiseerden een der-
gelijk ontbijt. Zo ook basisschool De Mar-
kesteen in Zuid. 

Die school had zelfs een primeur: onze nieuw 
burgemeester Peter Snijders trapte daar namelijk 
de Voorleesdagen af. Dat deed hij door te vertel-
len uit het prentenboek ‘Moppereend’, uitgekozen 
door het comité van jeugdbibliotheken. 

Adriaan Beulens en zijn hond werken samen aan hetzelfde doel:  
wildbeheer.

	TEKST	 	HARRY	PAP	
			FOTO	 	HENK	VALKENIER

FOTO	 	JURJEN	ZIJLSTRA
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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

YOGALOKAAL
 ZWOLLE

De lessen starten weer vanaf september

elke dinsdag- en woensdagavond
 vanaf 19.30 uur

De lessen worden gegeven in basisschool De Ark, 
Gedeputeerdenlaan 47, Zwolle–Zuid. 

Kijk voor meer informati e op
www.yogalokaalzwolle.nl 
en meld je aan voor een 
grati s proefl es!

zie je op de yogamat!

Lunchen  
Vergaderen  

Feesten & Partijen  

Tegen inlevering van deze bon 
ons meest uitgebreide wasprogramma

Bas IntensIef
inclusief                   &                      .                    

€4 korting
van € 16,50 voor € 12,50

Kortingsbon
Geldig t/m 16 februari 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. 
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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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Stel je voor: het is begin november en de 
dagen worden alweer aardig kort. Na het 
avondeten, rond een uur of zeven, zit je 
op de bank met een bak koffie. Tring!  
De deurbel gaat. Wie zou er op de stoep 
staan? Wel, als je aan Marterveld,  
Rendierveld of een van de omliggende 
straten woont, zou het zomaar eens  
Jeanet Jansen (58) kunnen zijn. Zij  
collecteert daar al dertig jaar lang  
elke herfst voor het Diabetesfonds.  
En dat doet ze behoorlijk fanatiek.

“Het is echt een topper”, zegt Henk Koop-
man, die afgelopen vijftien jaar de collecte 
in Noord-Schelle coördineerde. Hij  
vervolgt: “Als je zo’n collectant in de wijk 
hebt, haal je sowieso een aardig bedrag 
op.” Jansen zamelt ook geld in voor andere 
goede doelen, maar voor het Diabetes-
fonds is ze extra fanatiek. Dat heeft resul-
taat, want sommige jaren haalt ze in ‘haar 
buurt’ (grofweg 150 woningen) tot wel 
400 euro op. Ter vergelijking: andere  
wijkdelen brengen meestal een paar  
tientjes tot honderd euro in het laatje. 

“Ik houd een lijst bij met mensen die ik 
niet in een keer te pakken krijg. Zijn ze 

niet thuis? Dan kom ik later terug. In  
totaal loop ik een avond of vier. Soms loop 
ik ook ’s middags een rondje en lopen er 
een paar kinderen mee”, zo vertelt Jansen, 
die in het dagelijks leven gastouder is. “Als 
je kinderen bij je hebt, doneren mensen 
áltijd wel iets. Sommigen hebben hun geld 
elk jaar al klaarliggen, want ik kondig mijn 
komst altijd aan met een poster achter 
mijn raam. Bijna iedereen kent me wel, 
want ik loop hier al dertig jaar.”

Op haar 23e, vijf jaar nadat ze zelf diabeet 
werd, begon Jansen te collecteren voor het 
fonds. Eerst een paar jaar in Holtenbroek 
en sinds 1989 in Zuid. Ze was altijd even 
fanatiek. “Ik vind het belangrijk om te  
helpen. Er is al een hoop goed onderzoek 
verricht naar diabetes sinds ik collecteer. 
Daar draag ik zo toch aan bij”, zegt ze.  
Alles wijst erop dat Jansen voorlopig  
nog blijft collecteren. Woon je rond  
Marterveld, dan kun je haar in november  
gewoon weer aan de deur verwachten en 
verblijden met een bijdrage. De kans  
dat ze je misloopt is door haar inzet  
immers nihil. 

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	62	Jeanet	Jansen,	waarschijnlijk	de		
fanatiekste	collectant	van	Zuid.

Jeanet Jansen collecteert het fanatiekst

	TEKST	EN	FOTO	 	BART	VERGEER
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In	de	rubriek	'Wijkwerkers'	spreken	we	met	mensen	die	zich,	als	onderdeel	van	hun	betaalde	baan,	inzetten	voor	de	wijk	Zwolle-Zuid.	In	
editie	15	Lieke	Muller	von	Czernicki,	wijkverpleegkundige.

WIJKWERKERS

Soms wordt Lieke Muller von Czernicki 
door ouderen van Poolse afkomst in hun 
moedertaal aangesproken vanwege haar 
achternaam, maar deze 29-jarige wijk-
verpleegkundige van de Kievitsbloem is 
in Delft geboren en spreekt geen woord 
Pools. Vele generaties terug liggen de 
roots van haar familie in Pruisen, maar 
daarna zijn ze na een verblijf in Neder-
lands Indië in Nederland neergestreken. 
Sinds mei vorig jaar is Lieke Muller werk-
zaam als verpleegkundige bij Driezorg 
voor de ouderen in de aanleunwoningen 
van woonzorgcentrum De Kievitsbloem, 
maar ze levert ook steeds meer thuiszorg 
voor ouderen die elders in Zwolle-Zuid 
wonen. “Soms hebben ouderen al meer-
dere thuiszorgorganisaties gebeld en ko-
men dan in paniek bij ons terecht omdat 
ze hulp nodig hebben.”  

BEWUSTE KEUZE 
Als verpleegkundige helpt Lieke ouderen 
met het aantrekken van steunkousen, 
wassen, aankleden, medicatie, wondzorg, 
injecties, e.d.. Ook is ze aanspreekpunt 
voor allerlei vragen: “Je kunt pas meeden-
ken als je zelf zorg levert. Dan zie je wat 
nodig is.” Voor de zorgverzekeraar indi-

Lieke Muller von Czernicki zorgt graag voor ouderen

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

MEET EN GREET MET DE  
PARTICIPATIERAAD ZWOLLE
Samenwerking in het sociaal domein is 
van groot belang voor goede ondersteu-
ning aan Zwolse inwoners. Daarom stelt 
de Participatieraad dit thema centraal 
tijdens de jaarlijkse Meet en Greet. Doel 
van de bijeenkomst is samenwerking in 
het sociaal domein van Zwolle te ver- 
beteren.
De Participatieraad Zwolle maakt zich 
sterk voor gemeentelijk beleid dat aan-
sluit bij wat mensen nodig hebben op het 
gebied van welzijn, zorg, jeugdhulp, 
werk, inkomen, wonen, participatie en 
leefbaarheid. Zij geven daarover advies 
aan het College van burgemeester en 
wethouders zodat de inwoners van Zwol-
le de hulp en ondersteuning krijgen die 
ze nodig hebben.
Omdat sportparkmanagers veel ervaring 
hebben in het samenbrengen van organi-
saties, wordt tijdens deze bijeenkomst 
onder hun deskundige leiding gewerkt 
aan optimale samenwerking binnen het 
Zwolse Sociaal Domein. Samen kijken 
we naar goede voorbeelden, gemeen-
schappelijke belangen en gaan aan de 
slag met een concrete aanpak om elkaar 
sneller en effectiever te vinden in het  
sociaal domein. Jouw aanwezigheid en 
inbreng worden zeer op prijs gesteld.

Voor wie: Iedereen die samenwerking in 
het Sociaal Domein van Zwolle wil ver-
beteren.

Datum: Donderdag 6 februari 2020 
Locatie: De Bank, Dijkstraat 6, in Zwolle
Tijd: Inloop v.a. 13.15 uur. Start 13.30 
uur en afsluiten om 17.00 uur
Aanmelden: info@participatieraad-
zwolle.nl  

BUURTONTMOETING IN DE  
KONINGSKERK
Elke week staan de deuren van de  
Koningskerk op donderdagochtend  
tussen 10 en 12 uur open voor iedereen. 
Het doel? Ontmoeting. Binnenkort,  
op 20 februari, staat de ontmoetings- 
ochtend in het teken van een thema. Dat 
thema is: de dijkversterking. Een mede-
werker van het Waterschap Drents Over-
ijsselse Delta komt dan naar de Konings-
kerk om te vertellen over de noodzaak 
van de dijkversterking tussen Zwolle en 
Olst. Bent u geïnteresseerd? Wees dan 
hartelijk welkom in de Koningskerk, 
donderdag 20 februari, tussen 10 en 12 
uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

CBS DE ICHTHUS PLAATST 
KORFBALBOOM
CBS De Ichthus plaatste op 20 januari in 
samenwerking met Zwolse korfbalver-
eniging Oranje Zwart een korfbalboom 
op het schoolplein. “Kinderen in bewe-
ging“. Dat is hét argument om vanuit sa-
menwerking een korfbalboom te plaat-
sen op ons schoolplein”, aldus directeur 
van De Ichthus Stefan van der Worp. 
Tijdens een gesprek met bestuurslid  

Kasper Herrewijn van de Zwolse korfbal-
vereniging Oranje Zwart ontstond het 
idee. ”De samenwerking is een start om 
kinderen van onze school in aanraking te 
laten komen met diverse sporten, waar-
onder korfbal. In de komende jaren gaat 
CBS De Ichthus haar schoolplein verder 
vernieuwen en vergroenen. 50 procent 
van de tegels wordt vervangen door  
uitdagende groene onderdelen”, zegt  
Stefan van der Worp. 

Zullen meer scholen volgen?
Een korfbalboom heeft drie kleuren  
korven op verschillende hoogten die 
overeenkomen met de leeftijdscategorie- 
ën waarop korfbal wordt gespeeld (2,5m, 
3m en 3,5m). Een populair spel is  
'Jumbo', een afvalrace, waar plezier en 
prestatie samenkomen. De kinderen  
kunnen natuurlijk ook gewoon ‘vrij’ 
schieten en omdat de korven niet recht 
onder elkaar hangen kunnen er verschil-
lende wedstrijdjes tegelijkertijd worden 
gespeeld. De korfbalboom geeft kinde-
ren dus de mogelijkheid om naast moto-
rische vaardigheden ook de oog-hand- 
coördinatie te ontwikkelen en hun 
conditie en sociale vaardigheden te ver-
beteren. Je bent gezamenlijk verantwoor-
delijk voor het resultaat, dat schept een 
band. “Het is heel belangrijk voor deze 
‘beeldschermgeneratie’ dat de kinderen 
uitgedaagd worden bij het spelen en hun 
grenzen verleggen, ook ten opzichte van 
de sport. 

Kortom; een korfbalboom draagt voor 
kinderen op verschillende manieren bij 
hun grenzen te verleggen”, benadrukt 
Kasper Herrewijn. De boom is geplaatst 
in samenwerking met KV Oranje Zwart 
en Sportservice Zwolle. Die twee partij-
en willen ook met andere basisscholen in 
Zuid om tafel om de plaatsing van een 
korfbalboom te bespreken. 

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

Vrijdag 7 februari 10.00 
•  Openbaar Vervoer inloopspreekuur 

in de Pol

Dinsdag 18 februari vanaf 8.30
•  Clinics tijdens Sportspektakeldag 

in Sporthal de Gerenlanden 

Elke donderdag van 9.00 tot 10.30
•  Badmintonnen in Sporthal Zwolle-

Zuid. Aanmelden via http://sport- 
halzwollezuid.nl/.
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Als je goed kijkt naar postcodege-
bied 8014-8019, zit er meer leven in 
dan wonen, werken en recreëren. Een 
korte kroniek met beide benen op de 
grond.

Geen betere start dan een gezond 
voornemen. Meer bewegen dus, onder 
meer op de mountainbike. Eropuit, ge-
nietend van de koude lucht, schurende 
wind, modderspatten, scherpe winter-
zon en…. raampartijen met daarachter 
troosteloos vibrerende figuranten met 
Earpods op lopende banden en cross- 
trainers in een vierkante box. Met vol 
parkeerterrein.

Al vanaf een paar euro per week kun je 
bij ProFit Gym aan het Van der Hey-
denpad jouw lijf in vorm fitnessen, 
roeien of cross-trainen, beweerden 
mijn pubers, die een teamsport inle-
verden voor een pasje. Ook een vriend 
met strak sportlijf en stoere verha-
len over zaterdagochtendworkouts en  
'een heerlijk begin van het weekend' 
haalden mij even uit mijn evenwicht.
Hoewel, mijn jongste na een half-
jaar - en enig aandringen van mijn 
kant - toegaf dat het verplichte num-

mertje toch niet helemaal haar ding 
was. Maar het moet gezegd, de oudste 
leeft nog steeds op van haar wekelijkse  
fitnessuurtje. Een beetje doorvragen 
verklapt echter ook d’r motivatie: “Er 
zijn allemaal andere leuke mensen die 
je spreekt. Chill.” 

Aha, betrapt. Niks sporten, maar soci-
alizen onder het mom van een gevulde 
Dopper met sportdrank, deodorant en 
zorgvuldig geselecteerde merkkleding. 
Ik fiets verder, me in eenzaamheid 
lavend aan bidonwater, tegenwind, 
kou, regen en soms materiaalpech. 
Okay, een proefabonnement voor een 
maandje spinnen wil ik eventueel best 
over nadenken. Sportief toch?

Zuidkristalliseren

Balanceren tussen  
tegenwind en ProFit 

ceert ze de zorgbehoefte. De meeste oude-
ren met thuiszorg zijn tachtig plus. Lieke 
heeft heel bewust gekozen voor de oude-
renzorg: “Ik vind dit mooi werk. Je bouwt 
een persoonlijke relatie met hen op en 
bent betrokken bij alle facetten van hun 
leven. Mensen laten je hun trouwfoto’s 
zien of foto’s van hun kleinkinderen en 
vertellen dan hun levensverhalen.” Wel er-
vaart ze dat ouderen verschillend in het 
leven staan. Soms klaagt men over de vele 
ongemakken, terwijl een ander met de-
zelfde problemen zegt: “Als dit alles is, valt 
het nog wel mee.” Hoewel er weinig tijd is 
om koffie te drinken en een praatje te ma-
ken, heeft Lieke tijdens het aantrekken 
van steunkousen of douchen wel tijd om 
te praten. “De handelingen die ik verricht 
worden routine, maar de mensen worden 
nooit routine”, volgens de enthousiaste 
verpleegkundige. “Ouderen en zeker de-
menterenden zijn vaak oprechter en di-
recter dan jongeren. Als ze je leuk vinden 
zeggen ze dat, maar als ze je niet leuk vin-
den krijg je dat ook gelijk te horen.” 

Vanaf 2015 worden ouderen minder snel 
toegelaten tot verzorgings- of verpleeg-
huizen en zijn vaker aangewezen op hun 

familie of thuiszorg. In Nederland streven 
we ernaar dat mensen zo lang mogelijk 
thuis wonen. Alleen als mensen niet meer 
zelf naar het toilet kunnen, niet meer kun-
nen alarmeren en ook onvoldoende man-
telzorg hebben, komen ze in aanmerking 
voor opname in een verpleeghuis. “Er 
wordt meer gestuurd op zelfstandigheid 
en zelfredzaamheid met eventuele hulp 
van de familie.” Hoewel Lieke erkent dat 
dit hier en daar problemen oplevert, vindt 
ze ook dat ouderen vroeger in de verzor-
gingshuizen soms wel ‘erg in de watten’ 
werden gelegd. Er werd dan van alles voor 
hen gedaan, terwijl ze dat zelf ook best 
konden. In De Kievitsbloem worden nog 
verschillende activiteiten georganiseerd 
zoals handwerken, fitgym, Rummikub, 
een soos, sjoelen en zelfs regelmatig een 
bingo. Ook ouderen die nog thuis wonen 
zijn welkom; juist ook om het thuis wonen 
te ondersteunen. De Kievitsbloem en ook 
Lieke Muller is er duidelijk niet alleen 
voor de eigen bewoners, maar ook steeds 
meer voor de thuiswonende ouderen in 
Zwolle-Zuid: middenin de wijk.

Lieke Muller von Czernicki zorgt graag voor ouderen

	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

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

VOLGENDE MINDFULNESSTRAINING START OP 
WOENSDAGOCHTEND 26 FEBRUARI

TRAINER: E. VAN DER VELDE

PROFESSIONEEL
IN GASTVRIJHEID
PROFESSIONEELPROFESSIONEEL
IN GASTVRIJHEIDIN GASTVRIJHEID

ZALENCENTRUM

THEATER

GRAND CAFÉ

SNACKBAR
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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 ....

PARTYVERHUURZWOLLE.NL

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

PARTYVERHUURZWOLLE.NL

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

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

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.
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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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De Bierton maakt plaats voor De Kikvorsch
OUD ‘PARTYCENTRUM’ WORDT WOONLOCATIE VOOR OUDEREN EN  
CAFÉ VOOR WANDELAARS EN FIETSERS

Damclub ‘Tot Ons Genoegen’ na 85 jaar opgeheven

Sinds jaar en dag prijkt de naam ‘Bier-
ton’ op de horecagelegenheid aan het  
begin van de Schellerbergweg. Hoewel 
de Bierton vroeger een begrip was in de 
regio, gebeurde er de laatste jaren niet 
zo veel meer op de locatie. Een nieuwe 
bestemming ervoor ligt dan ook al even 
in het verschiet. De plannen naderen nu 
hun uiteindelijke vorm: een woonlocatie 
en café.

De naam? ‘De Kikvorsch’. Het is de eerste 
historisch bekende benaming van de  
locatie van de Bierton. Niet alleen de naam, 
maar ook de functie wordt in ere hersteld. 
Vroeger was het namelijk al een rustplaats 
voor wandelaars en fietsers. Er komt een 
volwaardig restaurant en een dagcafé met 
de buurtfunctie die het vroeger ook had.  
De locatie moet weer onderdeel van  
 de buurt uit gaan maken. 

Om dat te bewerkstelligen werken Jansen 
Vastgoed, woningcorporatie SWZ en Frion 
samen. Het resultaat zal bestaan uit 48  
woningen van SWZ die de corporatie  
verhuurt aan Frion. Laatstgenoemde maakt 
er een woonplaats voor ouderen met een 
verstandelijke beperking van. Er komen 
echter niet alleen woningen, maar er komt 
ook een café: eentje die niet alleen zal  
fungeren als horecagelegenheid, maar ook 

als dagbesteding voor cliënten van Frion.

De vormgeving van het geheel zal volgens 
de samenwerking passen bij de directe  
omgeving. De woningen worden verdeeld 
over drie gebouwen. Die gebouwen zullen 
bekleed zijn met onder meer riet, hout en 
andere natuurlijke materialen: daarmee 
creëert de ontwerper een rustige, landelijke 
uitstraling.

Om de plannen voor te leggen aan de  
omgeving, vond reeds in november een  
inloopavond plaats. Inmiddels zijn er een 
paar maanden verstreken en laten buurt-
vereniging Schelle Oldeneel en Frion weten 
hoe het ervoor staat.

Heleen van Andel laat namens Frion weten 
dat er nog gezocht wordt naar een horeca-
ondernemer om het café voor zijn of haar 
rekening te nemen. Bij voorkeur is dat  
iemand die de Frion-cliënten ook een rol 
kan geven in het functioneren van het café. 
Er zijn inmiddels meerdere gegadigden, 
maar er is nog niet besloten wie het café 
gaat runnen.

Tijdens de buurtvergadering van vereni-
ging Schelle Oldeneel waren de reacties 
slechts positief, zo laat voorzitter Sicco van 
der Sluis weten. Zowel de ontwerpschetsen 
als de functie die horen bij de plannen  
vallen in de smaak. “Momenteel wordt een 
gastvrije plek waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten behoorlijk gemist in dit deel van 
Zuid”, aldus Sicco. Het is tot op heden nog 
niet bekend wanneer het geheel gereali-
seerd zal zijn. 

Op het laatst telde damclub TOG Ittersum 
nog maar zeven leden. Tijdens de wekelijk-
se damavonden in wijkcentrum De Pol kon 
er nog maar op drie borden worden ge-
speeld en zat er voor de leden geen uitda-
ging meer in. Vorig jaar september tijdens 
de jaarvergadering besloten de laatste leden 
ermee te stoppen. Twee daarvan schreven 
zich uit en de resterende vijf gingen naar 
Damclub Zwolle in de Wipstrik. De wijk-
krant spreekt met voorzitter Auke Kranen-
dijk (73) en oud-voorzitter Leen Bakker 
(74) over de opheffing van hun club. Beide 
ereleden waren al 60 jaar lid. Auke zat in het 
begin nog op de lagere school en damde te-
gen zijn vader. Toen vader het niet meer 
van zijn zoon kon winnen, stuurde hij Auke 
in 1959 naar de damclub. 

OPRICHTING
Damclub Tot Ons Genoegen is in 1934 op-
gericht door enkele ‘spoorhazen’: medewer-
kers van de Centrale Werkplaats van de 
Nederlandse Spoorwegen die aan de Zwar-
teweg woonden. Wekelijks speelden ze in 
het lokaaltje van de Zondagsschool aan de 
Nieuwe Deventerweg en enkele jaren later 
in het houten gebouw van Kunst Na Ar-
beid. Op deze plek achter Chinees Restau-
rant Ling Long staan nu nieuwbouwhui-
zen. Later verhuisde TOG naar De Bierton 
en ongeveer vijftien jaar geleden naar wijk-
centrum De Pol. Op haar hoogtepunt had 
de club veertig leden en speelden sommige 

leden in de Hoofdklasse. 
De laatste jaren haakten 
steeds meer ouderen af en 
liet de jeugd het afweten. 

DAMMEN
Auke Kranendijk en Leen 
Bakker zijn nog steeds erg 
enthousiast over deze denk-
sport, ‘die alles in zich heeft. 
Veel meer dan schaken’. 
Volgens hen heb je een 
goed geheugen nodig en 
moet je soms wel tot zeven 
zetten vooruit kunnen den-
ken. “Je kunt net zoveel 
denken als je geheugen  
toelaat”, volgens Leen Bak-
ker. Na afloop van een  
wedstrijd kan hij de hele 
partij ‘zet voor zet’ navertel-
len. Ook bluffen maakt  
onderdeel uit van de dam-
sport door een ‘lokzetje’, waardoor de te-
genstander op het verkeerde been wordt 
gezet en zijn positie verzwakt, zoals met het 
‘Haarlemmer zetje’. De openingszet is  
belangrijk. “Sommigen beginnen in het 
midden en anderen aan de zijkant.” Wit  
begint en met de klok erbij moeten er 50 
zetten worden gespeeld in anderhalf uur. 
“Als je dat niet lukt heb je verloren.” De  
spelers zijn verdeeld in verschillende klas-
sen. “Je begint als huisdammer en wanneer 

je in je klasse bovenaan komt te staan, mag 
je over naar de volgende klasse”, vertelt 
Leen.

Naast de wekelijkse clubavonden, waar in 
competitieverband tegen elkaar werd  
gespeeld, waren er jaarlijks ook meerdere 
bondswedstrijden met andere clubs. TOG 
viel onder de Provinciale Overijsselse  
Damclub en heeft gespeeld ‘van Lelystad 
tot aan Enschede’. In de loop van de jaren 

kende de club wel enkele toppers die hoge 
ogen wisten te gooien. Namen als Jaap 
Beens, Gerrit Zomerdijk en Henk Smit zijn 
nog niet vergeten. Helaas heeft de club er 
op 31 december 2019 een punt achter moe-
ten zetten. Auke Kranendijk, Leen Bakker 
en enkele anderen kunnen het niet laten en 
gaan bij Damclub Zwolle verder. Die blij is 
met de nieuwe aanwas uit Zwolle-Zuid. 

	TEKST	 	HARRY	PAP	EN	
	BART	VERGEER

	TEKST	EN	FOTO	 	HENNIE	VRIELINK
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Zwolle-Zuid
Winkelcentrum Zwolle-Zuid

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

KOOPAVOND    
Vrijdag tot 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
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Klaverjassen op Valentijnsdag

Het klaverjastoernooi vindt sinds 
enkele jaren een vast plekje op de 
activiteitenagenda van wijkcentrum 
de Pol. In samenwerking met de  
wijkenvereniging zorgt de organisa-
tie driewekelijks op vrijdagavond 
voor de mogelijkheid om drie potjes 
te ‘jassen’. Per avond zijn er kleine 
prijsjes te pakken en wie aan het 
einde van het seizoen het vaakst 
won, pakt de seizoensprijs. Om 
daarvoor in aanmerking te komen, 
moet je echter wel minstens zeven 
avonden komen opdagen.

Zoals vermeld vindt het eerst-
volgende toernooi plaats op 14 
februari. Het begint om 19.30 
uur en duurt tot een uur of tien. 
De daaropvolgende klaverjasavon-
den vinden plaats op 6 en 27 maart. 
Iedereen is welkom en om deel te 
nemen dien je 3 euro per persoon te 
betalen. Voor meer informatie kun 

je terecht op de website wvzwolle-
zuid.nl.

Meer weten over het winkelcen-
trum en diens activiteiten? Blijf op 
de hoogte en houd de FB-pagina  
en de website in de gaten voor het 
laatste nieuws.

www.winkelcentrumzwollezuid.nl
www.facebook.com/winkelcen-
trumzwollezuid

Eens in de drie weken vindt op vrijdag hét klaverjastoernooi van Zuid plaats in wijkcentrum de Pol. De eerst-
volgende staat gepland op 14 februari: Valentijnsdag. Ben je van plan iemand mee uit te vragen en weet je nog 
niets origineels om te doen? Een klaverjastoernooi in het wijkcentrum biedt wellicht uitkomst.
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GRATIS plaatsing 
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Inbouwen? Doen we!

INBOUWVAATWASSER  |

• 5 programma’s
• 12 standaard couverts
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• VarioSpeedPlus voor verkorting van wastijd
• VarioFlex-korven voor meer fl exibiliteit
• Energieklasse A++
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• Automatisch ontdooien koelruimte
• 3 legplateaus en 1 lade
• Energieklasse A+
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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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645

369369

GRATIS inbouwen 
bij vervanging!

GRATIS inbouwen 
bij vervanging!

GRATIS inbouwen 
bij vervanging!

GRATIS plaatsing 
bij vervanging!

Inbouwen? Doen we!

INBOUWVAATWASSER  |

• 5 programma’s
• 12 standaard couverts

ONDERBOUW VAATWASSER  | 
SN436500PN

• VarioSpeedPlus voor verkorting van wastijd
• VarioFlex-korven voor meer fl exibiliteit
• Energieklasse A++

INBOUW KOELER  | ZBA15021SV 

• Automatisch ontdooien koelruimte
• 3 legplateaus en 1 lade
• Energieklasse A+

INBOUW INDUCTIEKOOKPLAAT  | 
 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

549,-

,-
699,-

449,-

299,-
379,-

GRATIS inbouwen 
bij vervanging!

GRATIS inbouwen 
bij vervanging!

GRATIS inbouwen 
bij vervanging!

GRATIS plaatsing 
bij vervanging!

Inbouwen? Doen we!

INBOUWVAATWASSER  |
IVW6014A 

5 programma’s
12 standaard couverts
Energieklasse A+

ONDERBOUW VAATWASSER  | 
SN48M550 

• VarioSpeedPlus voor verkorting van wastijd
• VarioFlex-korven voor meer fl exibiliteit
• Energieklasse A++

INBOUW KOELER  | ZBA15021SV 

Automatisch ontdooien koelruimte
3 legplateaus en 1 lade
Energieklasse A+

INBOUW INDUCTIEKOOKPLAAT  | 
 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

395,-
549,-

599,-
699,-

449,-

299,-
379,-

. 5 jaar garantie. Energieklasse A+

,-

379,-

Ook voor reparaties van TV - Audio - Video

645

369369

Inbouwen?
Doen we!

Expert Witgoed
v.d. Capellenstraat 145, Zwolle
(038) 4654106, zwolle@expert.nl
Eigen technische dienst • Gratis parkeren
Ook voor reparaties van TV - Audio - Video www.expert.nl

GRATIS
PARKEREN

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
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K linkhamer
WINKELCENTRUM ZWOLLE-ZUID

PASFOTO’S 
KLAAR TERWIJL 

U WACHT

nieuw

Om de Zwolse ouderen een handje te helpen is er een mooi activiteitenoverzicht samengesteld op  
www.samenzwolle.nl/samenouderen. Hier zien de Zwolse ouderen in één oogopslag wat er die dag, week  
of maand te doen is. Ook is er een flyer ontwikkeld (waar een greep van alle activiteiten die er zijn in staan) 
voor de ouderen die online minder of niet actief zijn. Onder andere de gemeente, de sociale wijkteams, WijZ 
en Travers werken aan dit initiatief mee. 

Vrijdagmiddag 17 januari jongstleden nam de nieuwe burgemeester van Zwolle, Peter Snijders, plaats aan de  
leestafel van de Stadkamer Zuid. De nietsvermoedende wijkbewoners, die bezig waren de krant te lezen, reageerden 

in eerste instantie wat 
verrast, maar al gauw  
voerden ze een geani-
meerd gesprek met de 
nieuwe burgemeester. 
Snijders bezocht Zwolle-
Zuid in het kader van zijn 
kennismaking met de 
stad. Voordat hij de bi- 
bliotheek bezocht, lunchte 
hij met wijkgenoten in de 
Buurtkamer van wijkcen-
trum De Pol. Woensdag-
morgen 22 januari be-
zocht hij basisschool De 
Markesteen en las hij de 
schoolkinderen voor.

Peter Snijders maakt kennis met Zuid
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Vooral in de jaren ’50 en ’60 van de vorige 
eeuw was het gebruikelijk dat de jeugd 
van Schelle en Oldeneel in de nieuw-
jaarsnacht spullen bij de lokale bevolking 
weghaalde. De gebroeders Sluiter uit 
Schelle deden hier in hun jeugd actief aan 
mee. Een van hen: “Na twaalf uur gingen 
we met een groep van een man of acht op 
pad. We begonnen bij de Bierton en 
stroopten zo de hele buurtschap af. Bij de 
boeren probeerden we vooral spullen weg 
te halen die ‘s morgens bij het melken en 
voeren van de koeien nodig waren. Denk 
aan melkbussen, emmers, kruiwagens, 
hooivorken en dergelijke. Als de boeren 
wat misten moesten ze eerst de buurt in 
om het te zoeken. Brillen van buiten-wc’s 
waren misschien wel het geliefdste doel-
wit. De bewoners van Schelle en Oldeneel 
zorgden ervoor dat de belangrijkste din-
gen achter slot en grendel zaten. Het was 
vooral een ludiek gebeuren en we verniel-
den niets. De boeren probeerden ons ook 
weleens terug te pakken. Dan smeerden 
zij bijvoorbeeld teer aan de binnenkant 
van wagens en karren. Als wij die dan wil-
den wegslepen, zaten we binnen de kort-
ste keren onder het teer.”

BOERENWAGEN OP HET DAK
De generatie jongeren die voor de  
oorlog was geboren was, was wat meer uit 
de kluiten gewassen en sleepte ook met 
grotere en zwaardere zaken. Zij sleepten 
bijvoorbeeld boerenwagens en karren  
bij elkaar en stalden die dan bij de 
‘driesprong’, de kruising van Schellerberg-
weg, Bosweg en Kleine Veerweg. “Een 
hoogtepunt was de keer dat de jeugd  
in Schelle een boerenwagen op het dak 
van het fietsenhok van de Scheller school 
zette”, aldus Sluiter.

GEMENGDE REACTIES 
De boeren reageerden nogal verschillend 
op het weghalen van de spullen. Sommi-
gen werden boos, wachtten de jongelui op 
en joegen ze weg, al dan niet met een 
hooivork. Anderen nodigden de jongeren 
binnen en boden zu oliebollen en  
drank aan, in de hoop dat zij hun snode 
plannen lieten varen. Na jaren van veel  
activiteit volgde een periode waarin het 
wat rustiger was. In de loop van de jaren 
zeventig stierf dit oude gebruik een  
langzame dood, wat mede veroorzaakt 
werd door het vertrek van veel boeren. 

 

Slepen met Oud en Nieuw
SAGEN VAN	ZUID

Al enkele maanden liggen stoepen en 
straten open voor de aanleg van het 
nieuwe glasvezelnet van KPN. Bij een 
aantal woningen steekt de ‘oranje spriet’ 
bij de voordeur nog omhoog en in an-
dere is de leiding al doorgetrokken tot  
in de woning en aangesloten op het  
internetkastje. De aanleg van het glas-
vezelnetwerk kost bewoners niks en  
geschiedt om de verbinding toekomst-
bestendig te maken.

Het huidige netwerk van KPN bestaat  
grotendeels uit glasvezel, aangezien  
het deel wat van de centrales tot aan de 
straatkasten loopt al is vervangen door 
glas. De werkzaamheden nu betreffen 
het vervangen van het koperdraad van 
de straatkast in de wijk tot in de woning 
van de consument. Dit koperen netwerk  
werkt nog goed en is ook nog steeds  
geschikt voor dataverbindingen, maar  
begint de grenzen van zijn mogelijkheden 

te bereiken nu mensen steeds meer van 
internet, mobiele telefonie en digitale tv’s 
gebruikmaken en een hogere snelheid en 
kwaliteit verwachten. 

Gebiedsmanager Peter Spronk van KPN 
NetwerkNL geeft aan dat het glasvezelnet-
werk een open netwerk is, waarover ook 
andere providers hun diensten aanbieden. 
Mensen hoeven zich niet per se te abon-
neren op het internet van provider KPN.  

Alleen Ziggo-klanten kunnen niet over 
naar het glasvezelnetwerk KPN Netwerk- 
NL, omdat Ziggo een eigen gesloten  
netwerk (Coax) heeft. Bestaande 
KPN-klanten worden zonder extra kosten 
overgezet naar het glasvezelnet.

DE VRAAG BLIJFT GROEIEN
“De vraag naar bandbreedte blijft groei-
en, omdat mensen steeds meer slimme 
apparaten in huis hebben die gebruik  

De ondergrond van Zuid ligt vol oranje  kabels

	TEKST	 		 	GIRBE	BUIST	MET	DANK	AAN	MARINUS	DIJK
ILLUSTRATIE	 			ALICIA	ZWART
BRON	 			 	HET	VERHAAL	VAN	SCHELLE	OLDENEEL.		

VERLEDEN,	HEDEN,	TOEKOMST	(2018)
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Energie geeft energie. Die gedachte 
staat centraal tijdens een bijeenkomst  
in wijkcentrum SIO op dinsdag 18  
februari over energie-initiatieven in de 
wijk. Heel concreet vertellen tijdens de 
bijeenkomst wijkbewoners zélf hoe ze 
nu al hun woning aanpassen of de open-
bare ruimte verfraaien en vergroenen. 
En ook hoe je dit samen met je buurt 
kan doen. 

Aanpassingen aan je woning door te  
isoleren of zelf energie op te wekken zorgt 
voor comfort en is beter voor het klimaat. 
De avond is nadrukkelijk bedoeld als  
aanzet om meer ervaringen en kennis  
in Zwolle-Zuid uit te wisselen, over ener-
gie- en duurzaamheidsmaatregelen die 
wijkbewoners zelf nu al kunnen nemen. 

Tijdens de bijeenkomst, die van 19.30 tot 
ongeveer 21 uur duurt, wordt op actieve 
wijze duidelijk wat we samen al weten en 
vooral wat we al doen. Het programma zit 
zo in elkaar dat onderlinge contacten en 
kennisuitwisseling volop mogelijk zijn.  
De bijeenkomst trapt af met korte, infor-
matieve interviews met wijkgenoten die  
al concrete stappen hebben gezet in het  
verduurzamen van hun woning, en  

soms zelfs hun buurt. Gespreksleider is 
journalist Wim Eikelboom. Daarna kun 
je meedoen aan korte kenniscontacten 
met de ervaringsdeskundigen in Zuid. 
Wat heb je te bieden en wat zoek je?   
Vragen als ‘hoe weet je nou welke maatre-
gelen bij mij thuis werken’ of ‘is het  
handig om meteen buren te betrekken bij 
plannen’ kunnen zo met elkaar beant-
woord worden. Heb je nog geen concrete 
vraag of wil je inspiratie opdoen? Ook dat 
kan. Er is een informatiemarkt met een 
aantal organisaties die wijkbewoners ver-

der kunnen 
helpen met het 
verduurzamen van 
hun woning. De bijeen-
komst wordt afgesloten met het samen 
formuleren van nuttige vervolgstappen: 
hoe zorgen we er in Zwolle-Zuid voor dat 
de komende jaren meer en meer duurza-
me initiatieven op weg geholpen worden?

De bijeenkomst in SIO is een initiatief 
van Travers, de gemeente Zwolle, Buur-
kracht en Blauwvinger Energie.

maken van WiFi”, aldus Peter Spronk. 
Steeds meer mobiele telefoons, iPads en 
laptops, maar ook streamingdiensten als 
Netflix en Spotify vragen goede internet-
verbindingen. Daarnaast is een internet-
verbinding steeds vaker nodig. Mensen 
werken thuis, willen hun thermostaat 
of koelkast met het internet verbinden 
en spelen online games. Snelheid wordt 
steeds belangrijker en dat vraagt om  
glasvezel.

Bewoners worden eerst schriftelijk  
geïnformeerd over de aanleg van glas- 
vezel in de wijk en daarna uitgenodigd 
voor informatiebijeenkomsten. Ook komt 
een glasvezelvoorbereider langs bij iede-
re woning en krijgt de bewoner de vraag 
of hij al dan niet wil worden aangesloten.  
Als de bewoner positief reageert, wordt 
afgesproken op welke plek de kabel de 
woning dient binnen te komen. Vaak is 
dat in de meterkast, maar anders is ook 
mogelijk. 

KPN NetwerkNL heeft de aanleg uitbe-
steed. Tijdens de graaf- en aanlegwerk-
zaamheden in de straat zijn er altijd meer-
dere Nederlands sprekende werklieden 
(waaronder de voorman) aanwezig en de 
werklieden dienen zich altijd te kunnen 
identificeren. In Zwolle-Zuid worden  
ongeveer 13.500 woningen aangesloten 
op het glasvezelnet van KPN en de laatste 
woningen zijn in april 2020 aan de beurt. 
Voor meer informatie verwijst KPN naar 
www.kpnnetwerk.nl.  

Energie door Zwolle-Zuid: vlotte 
info-avond op 18 februari in SIO 

De ondergrond van Zuid ligt vol oranje  kabels

	TEKST	EN	FOTO	 	HENNIE	VRIELINK

“Ik was altijd al bezig mensen in mijn 
omgeving te helpen met structuur aan-
brengen”, begint Evelien Swienink. Ze is 
opruimcoach in Zwolle-Zuid. Ze ver-
volgt: “Nu doe ik het professioneel en als 
buddy in mijn vrije tijd. Het voorziet in 
een behoefte en het levert me veel vol-
doening. Daarom heb ik in 2015 de gro-
te stap gezet om voor mezelf te beginnen 
als ‘professional organizer’. Op de zake-
lijke markt wordt dit ook wel ‘time ma-
nager’ genoemd en bij particulieren is 
het vooral bekend als opruimcoach. Ik 
heb de opleiding Professional Organizer 
gedaan en ben ook aangesloten bij de 
Nederlandse beroepsvereniging van 
Professional Organizers (NBPO).”

De stapel boeken in haar kamer trekt di-
rect de aandacht. “Het zijn allemaal boe-
ken die direct of indirect met mijn vak en 
mijn manier van werken te maken heb-
ben. Ik haal er inspiratie uit”, vertelt Eve-
lien. Haar klantenbestand komt vooral uit 
Zwolle en directe omgeving en bestaat uit 
een doorsnee van de samenleving. Het 
zijn zowel ondernemers als particulieren. 
Ze vervolgt: “Mijn praktijk loopt heel 
goed en wordt druk bezocht. Klanten 
kunnen me onder andere vinden via mijn 
eigen site of via zorgcoöperatie Klaver- 
4you.”

DREMPEL
De problematiek van haar klanten is heel 
divers. Bij ondernemers gaat het vaak om 
de hoge werkdruk die ze ervaren. “Bij-
voorbeeld door het enorme aantal mails 
die moeten worden afgewerkt. Bij particu-
lieren is het dikwijls een te vol huis wat tot 
chaos en stress leidt. Er zijn situaties dat ze 

helemaal vastlopen”, zegt Evelien. Vaak 
moet men over een hoge drempel heen-
stappen om het probleem te erkennen en 
hulp te zoeken. Ook niet iedereen weet 
van het bestaan van deze vorm van hulp. 
“Ik gebruik vaak de term 'de schaamte 
voorbij'. De drempel moet verlaagd wor-
den. Hulp vragen is prima. Een goede op-
ruimcoach kan veel rust en ruimte bren-
gen. Dat probeer ik uit te dragen”, vertelt 
Evelien. 

Na een intakegesprek bij de mensen thuis 
probeert Evelien maatwerk te leveren. Het 
gaat vaak om bewustwording en structu-
rele gedragsverandering. Soms is ze sim-
pelweg de stok achter de deur. Een voor-
beeld? Het te volle huis van een echtpaar. 
De ene partner kan geen afstand doen van 
de verzamelde spullen, de andere wel. Het 
huis wordt steeds voller. Beiden willen wel 
opruimen, maar weten niet hoe. In de ge-
sprekken komt dit dan boven tafel. Het 
wordt erkend en er worden afspraken ge-
maakt. Daarna kan het opruimen starten. 
Soms worden alle spullen één voor één 
besproken voordat wordt besloten om het 
te houden of weg te gooien. Het kan ook 
ineens heel snel gaan, waardoor alles op-
eens wordt afgevoerd. Het resultaat is een 
opgeruimd huis. Dat kan bevrijdend wer-
ken. Structurele afspraken voorkomen dat 
het later weer fout gaat. Met sommige 
klanten spreekt Evelien af om periodiek 
contact te onderhouden: een soort apk 
voor blijvende structuur.

GELD VOOR HET GOEDE DOEL
“Ik ga in oktober 2020 deelnemen aan een 
sponsorloop. De Muskathlon, in Tanza-
nia, waarbij elke deelnemer minimaal 

10.000 euro inlegt. Ik ga met mijn broer, 
een vriend en een vriendin. Ik loop daar 
zelf de halve marathon. De opbrengst is 
bestemd voor Compassion, een organisa-
tie die kinderen die in extreme armoede 
leven wereldwijd helpt. Dit spreekt mij 
persoonlijk erg aan. Ik moet nog flink 
trainen om ter plekke de halve marathon 
te kunnen lopen”, zegt Evelien met een 
glimlach. 

Om het bedrag binnen te halen gaat ze een 
deel van haar omzet over 2020 doneren. 
Daarnaast zijn er diverse andere acties. Zo 
staat Evelien zelf op rommelmarkten met 
spullen die onder andere van haar klanten 
komen en regelt ze statiegeldacties via lo-
kale supermarkten. Voor meer informatie 
over dit project of om Evelien te sponso-
ren kun je kijken op https://www.muska-
thlon.com/nl-nl/deelnemers/2733/eve-
lien-swienink-van-tongeren.html

Opgeruimd staat netjes

Wat:  Informatieavond “Energie geeft energie”
Waar:   Wijkcentrum SIO (Thorbeckelaan 2,  

 Oud-Ittersum), dinsdag 18 februari 19.30 - 21.00

PROGRAMMA

Opening:  Wie is wie en doet wat? Onder leiding van journalist Wim 
Eikelboom.

Open space:  Maak kennis met je ‘buren’.  
Wat zoek je en wat heb je te bieden?

Inspiratie: Informatiemarkt.
Afsluiten:  Samenvatten en versimpelen.  

Hoe houden we deze kennis  
vast en levendig 

5 opruimtips  
van Evelien 
1.  Plaats een ja/nee sticker op je 

brievenbus (én in je hoofd).

2.  Ruim elke dag 10 minuten op (een 
kleine opruimactie heeft een 
groots effect).

3.  Zorg dat álles een vaste plek heeft. 

4.  Maak 1 herinneringsdoos per 
gezinslid.

5. Bewustwording: minder is meer.

OOK ADVERTEREN IN DEZE WIJKKRANT?
Bel naar 038-4609000 voor meer informatie of kijk op onze site: www.wvzwollezuid.nl

TEKST	 	HARRY	PAP
FOTO	 	RINI	KAMP
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BUURT-VOOR-BUURT 
ONDERZOEK 2020

Wat vindt u van de stad Zwolle? Woont u prettig in  
uw buurt en ontmoet u regelmatig uw buren? Wat wilt u 
dat verbetert en wat mag absoluut niet veranderen?  
Uw mening vindt de gemeente belangrijk. Een van de 
manieren waarop de gemeente vraagt naar de mening van 
bewoners over hun wijk en stad is het tweejaarlijkse  
Buurt-voor-Buurt Onderzoek, een digitale, schriftelijke 
enquête. Het gaat in dit onderzoek om onderwerpen zoals 
veiligheid, gezondheid, werk, vrije tijd en de woonom- 
geving. 35.000 inwoners hebben een uitnodiging om mee 
te doen aan dit onderzoek. Heeft u geen uitnodiging?  
Ook dan kunt u meedoen. Ga daarvoor naar de website 
www.zwolle.nl/BvB2020.

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

Wilt u in het nieuwe decennium vaker leuke dingen doen? 
Kijk dan eens op de website van ZZUit voor een gevari-
eerd 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 het program-
ma voor januari en februari.     

Vrijdag 7 februari: Hippie Tunes met Gouwe Ouwe Café.

Laat je meeslepen met de dansmuziek uit de tijd van Love, 
Peace and Happiness! Met bekende en goed in het gehoor 
liggende nummers uit de jaren 60 en 70. Zeven hippies  
spelen met overgave en brengen sfeer, enthousiasme en  
muzikale energie. Ze spelen nummers uit de Hippietijd van 
o.a. de Doobie Brothers, CCR, Mama's and the Papa's, Neil 
Young, CSNY en The Kinks. Ook maken ze uitstapjes naar 
Soul, Rock of Funk. Haal je oude hippiekleren uit de kast!  
Alleen luisteren is prima, maar swingen kan ook...   
20.15 uur | € 12,50

ZZuit is blij om deze bekende zangeres te mogen ontvangen 
in ons SIO wijktheater!

Alle voorstellingen zijn in het wijktheater ZZUit, 
gevestigd in SIO, Thorbeckelaan 2. 
Voor meer informatie en reserveren: www.zzuit.nl. 
Ruime gratis parkeergelegenheid.

Zwolle
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Begin zeventiger jaren kwamen 
‘heren van de gemeente’ naar boerde-
rij De Handschoen van Jan en Annie 
Schoorlemmer om hun grond te kopen. 
Jan en Annie hadden hier al vanaf 
begin vijftiger jaren geboerd. Buurman 
Van ’t Ende en Schoorlemmer bezaten 
bijna al het land tussen de huidige 
Nieuwe Deventerweg, Ittersumallee, 
Oldeneelallee en de spoorlijn van 
Zwolle naar Raalte.
 
De gemeente wilde een nieuwe woonwijk 
bouwen op hun landerijen. De stad Zwolle 
moest uitbreiden. Willem Schoorlemmer, 
de vader van Jan reageerde fel met: “Als 
je de grond wilt hebben moet dat maar, 

maar het huis krijg je niet!” Willem en 
Jan beseften wel dat als ze niet zouden 
meewerken ze het risico van onteigening 
liepen. Uiteindelijk is de grond in 1976 
verkocht aan een projectontwikkelaar, die 
een veel beter bod deed dan de gemeente. 
Eind zeventiger jaren is hier begonnen 
met de bouw van de wijk Gerenlanden; 
het begin van Zwolle-Zuid.  

Hermannus Franciscus Schoorlemmer 
was de eerste Schoorlemmer die boerde op 
De Handschoen. Hij werd in 1782 gebo-
ren als zoon van koperslager, brandspuit-
meester en soldaat Willem Schoorlemmer 
in de stad Zwolle. Hermannus erfde in 
1817 boerderij De Handschoen van 

zijn oom en tante Rietberg. De boerde-
rij is steeds overgegaan van vader op 
zoon: Hermannus (1783-1856), Egbertus 
(1835-1910), Willem (1885-1974) en ten-
slotte de in de eerste alinea genoemde 
Jan (1930-2015). Vier achtereenvolgende 
boerengeneraties Schoorlemmer op boer-
derij De Handschoen en honderdzestig 
jaar boerenwerk. Jan was de laatste boer 
op deze plaats toen de stad Zwolle bij 
hem aanklopte.

De boerderij is gebouwd in 1757 door 
de graaf Van Rechteren-Limpurg en in 
1782 verkocht aan Gerrit Rietberg, die 
de boerderij al een aantal jaren pachtte. 
Waarschijnlijk heeft er voor 1757 ook al 

een boerderij op deze plaats gestaan; ‘het 
hoogste punt van Ittersum’. 
Jan Schoorlemmer is al op zijn dertien- 
de tijdens de oorlogsjaren op De 
Handschoen gaan meewerken. In 1953 
is hij getrouwd met Annie Bosch uit 
Luttenberg. Ze hadden toen ongeveer 
twintig koeien, maar nog geen melkma-
chine en ook geen trekker. Samen met 
de buurman hadden ze een grasmaai- 
machine. Er werd nog met paarden 
gewerkt. Pas in 1960 kwam er een melk-
machine en trekker op de boerderij. De 
melk ging naar melkfabriek ‘Hoop op 
Zegen’ in de buurt van de Turfmarkt. 
Veel vroeger ventte de oude Willem 
Schoorlemmer nog met karnemelk in 
Assendorp. Op de boerderij werd toen  
de melk gekarnd en de boter ging naar de 
botermarkt.

Nadat in 1976 de wei- en bouwlanden 
waren verkocht kwam de monumentale 
boerderij leeg te staan. Jan en Annie 
waren nog geen vijftig en stonden voor 
de vraag: Wat nu? Jan maakte met veel 
lef en durf de omslag van boer naar 
restauranthouder samen met zoon Tony 
die voor kok leerde en dochter Rita met 
haar man Frans Hoedemaker. Ze hadden 
hiermee geen enkele ervaring en namen 
daarom een goede chefkok in dienst die 
eerder in restaurant Suisse werkte en een 
ervaren ober kelner. Annie heeft toen 
de vakdiploma’s voor het cafébedrijf 
gehaald. Het restaurant begon te draaien 
ook al omdat vele nieuwe inwoners van 
Zwolle-Zuid hier hun bruiloft of recep-
tie hielden. Na vijfendertig jaar zijn de 
Schoorlemmers in 2013 met hun restau-
rant gestopt en werd ‘de Handschoen’ 
verhuurd aan de Omega Zorg Groep. 
Ook dat is inmiddels alweer voorbij en nu 
huurt restaurant ‘Puik’ de boerderij.

Jan Schoorlemmer van De Handschoen 
moest stoppen met boeren

BUNDELING VAN BEWONERS- 
INITIATIEVEN IN WIJKEN- 
MAGAZINE

De Marsbosroute, Het Handenplein 
Knoppertkamp-Kaderneterkamp, 
Beleefhuis armoede; dit zijn een paar 
voorbeelden van initiatieven van wijk-
bewoners uit Zwolle-Zuid. Wethouder 
participatie Michiel van Willigen  
presenteerde in de gemeenteraad het 
Wijkenmagazine met deze en meer 
verhalen, ervaringen en foto’s van  
bewoners die zich inzetten voor hun 
buurt.

Elke twee jaar vraagt de gemeente   
inwoners naar hun mening over de wijk 
en buurt in het Buurt-voor-Buurt 
Onderzoek. Daaruit komen wijkop-
gaven: bespreek – en actiepunten om de 
goede zaken in de wijk te behouden en 
verbeterpunten aan te pakken. Dat doet 
de gemeente door bewonersbijeenkom-
sten te organiseren, maatregelen te  
treffen zoals het vernieuwen van een 
straat, of bijvoorbeeld in gesprek te gaan 
met organisaties bij sociale problemen. 

Maar steeds vaker tonen bewoners hun 
betrokkenheid en nemen zij het voor-
touw om hun buurt te verbeteren.

Wijkmanager Serge Westerdiep: “Ik wil 
wijkbewoners vooral oproepen mee te 
doen. Met al die activiteiten in Zwolle-
Zuid, en met het Buurt-voor-Buurt 
Onderzoek. Want samen kunnen  
we onze buurt nog leuker en mooier 
maken. Inspiratie nodig? Lees dan 
vooral ook het Wijkenmagazine!”

WIJKENMAGAZINE
De voorbeelden in het Wijkenmagazine 
laten zien dat bewoners onmisbaar zijn 
bij ‘het maken van de wijk’ en dat die 
samenwerking heel veel mooie, verras-
sende, kleine en grote initiatieven 
oplevert. De gemeente hoopt dat die 
voorbeelden anderen inspireren om ook 
van hun idee werk te maken, dat  
bijvoorbeeld met hun buren bespreken 
en vervolgens contact te leggen met het 
Wijkservicepunt van de gemeente.

Wijkbeheerder Paulien ten Dam: “Ik hoop 
dat de verhalen in het Wijkenmagazine 

u op ideeën brengt of dat u besluit nu 
toch echt werk te maken van uw idee. 
Aarzel niet en leg contact met mij. Er is 
meer mogelijk dat u wellicht denkt.” 

Het Wijkenmagazine is te downloaden 
op www.zwolle.nl/wijkenmagazine.

De contactgegevens van het Wijkservice- 
punt West is te vinden op www.zwolle.
nl/zwolle-zuid.

	TEKST		 		HENNIE	VRIELINK
	 FOTO	 		FAM.	SCHOORLEMMER

Zwolle-Zuid, een wijk met initiatiefrijke bewoners

Boerderij De Handschoen in 1920.
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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 opge-
zocht en opnieuw gefotografeerd om 
vast te stellen hoe de gefotografeerde 
plekken in de tussentijd zijn veran- 
derd. Onze bevindingen bespreken we 
in de rubriek Zwolle-Zuid Toen en Nu. 
In editie 8 behandelen we Huize Itter-
sum op de hoek van de Oldeneelallee 
en de Nieuwe Deventerweg.    

In 1374 is er al sprake van een landgoed 
Ittersum. In het bijbehorende landhuis 
woonden bekende Zwolse families zoals 
de Van Ittersum’s, Greven en Van 
Wijck. Na 1851 wordt het huis bewoond 

door de familie Cnopius.
Cnopius stond aan het hoofd van de ste-
delijke kostschool aan de Bloemendal-
straat in Zwolle. Hij besloot rond 1850 
om het markante witte hoofdgebouw 
van Huize Ittersum te bouwen. Tot dat 
jaar woonde de familie Cnopius elders, 
maar als meneer Cnopius in 1951 over-
lijdt, gaat zijn weduwe met haar zoon in 
Huize Ittersum wonen.

De zoon heette net als zijn vader 
Lodewijk Christiaan Cnopius en maakte 
zich vooral verdienstelijk in het bestuur 
van de Gereformeerde Kerk. In 1886 
verkocht Cnopius jr. in Zwolle een 
belangrijk deel van zijn bezittingen. Een 

groot deel van de opbrengst schonk 
Cnopius aan de nog jonge Gerefor-
meerde Kerk, die daarmee deels de 
bouw van de Oosterkerk kon financie-
ren.

HUIZE ALLEGONDA
Huize Ittersum kende daarna vele  
bewoners en raakte in verval. In 1947 
kocht de familie Huizer via een adver-
tentie het leegstaande huis. Na renovatie 
exploiteerde het echtpaar Huizer Huize 
Ittersum van 1947 tot 1967 als particu-
lier rusthuis onder de naam ‘Allegonda’. 
In Allegonda konden 34 bejaarden  
worden verzorgd en het echtpaar Huizer 
woonde in de balkonkamer van het huis.

Het huis is in 1969 als kantoorpand  
verkocht aan Te Siepe wegenbouw. Nu 
doet het gebouw dienst als regiokantoor 
van KWS Wegenbouw. Langs de straat-
weg lag oorspronkelijk een grote vijver, 
die het huis een voornaam aanzien gaf. 
De vijver was verbonden met een kolk. 
Deze kolk deed dienst als weerprofeet 
voor de buurt. Aan de kleur en helder-
heid van het water voorspelde men  
destijds het weer.

Ook in Zwolle-Zuid vinden we vergrij-
zing. Ouderen die langer thuis moeten 
blijven wonen, zien zich soms wel voor 
problemen gesteld. De één vindt het 
lastig om boodschappen te doen, een 
ander ziet er tegenop om in de tuin aan 
de slag te gaan, en een derde vindt de 
was een te grote klus. Maar: voor alles 
is een oplossing.

Wilma Letwory heeft al jaren wassen 
gedraaid. Voor het eigen gezin én voor de 
pleegkinderen voor wie ze jaren zorgde. 
Voor een wasje meer of minder draait 
Wilma haar hand dus niet om. Zij en 
haar man hebben inmiddels een leeftijd 
bereikt waarop het pensioen in zicht is. 
Leeftijdgenoten denken dan: eindelijk 
tijd voor hobby's en uitstapjes. Maar 
Wilma dacht: "Misschien kan ik nu een 
beetje geld verdienen met iets waar ik 
veel ervaring mee heb en wat ik gewoon 
thuis kan doen.” Wassen voor anderen 
dus. Ze licht toe: "We hebben nog steeds 
de zorg voor twee pleegkinderen, waar-
door we niet makkelijk en veel van huis 
kunnen. Buitenshuis werken is voor mij 
in deze situatie nog steeds niet moge-
lijk." Zo begon ze vijf jaar geleden met 
'Wasgemak'. Wie een kijkje neemt op 
www.allesgemak.nl ziet een professio-
nele site, waarop precies wordt uitgelegd 
wat Wilma voor haar klanten doet en wat 
het kost. Wilma: "Onze zoon heeft me 
geholpen met de website.”

Als ik met haar het wasproces doorneem, 
blijkt dat overal aan is gedacht. Er wor-
den afspraken gemaakt over het brengen 

van de was, maar halen kan ook. Wilma 
gebruikt een bepaald merk waspoeder, 
maar gaat je voorkeur uit naar een ander 
merk, dan is dat ook te regelen. Sommige 
klanten willen de was snel terug. Geen 
probleem, Wilma en haar machines  
kunnen het in 24 uur. Niet altijd gaat de 
was in de droger. Wilma: "Als de klant 
zijn delicate wasje liever aan de lucht laat 
drogen, hang ik het op." Een deel van de 
zolder is door haar man zo ingericht, dat 
de was daar heel mooi hangen kan.

Op de vraag of het haar niet heel veel tijd 
kost om dit maatwerk te leveren zegt ze: 
“Ik heb een map waarin ik alle afspraken 
met elke klant noteer. Dat voorkomt dat 
ik het verkeerde waspoeder gebruik, of 
de was op 40 graden was, terwijl de klant 
om 30 graden had gevraagd." De klanten 
zelf hebben een waskaart. Als ze hun 
was structureel door Wilma laten doen, 
krijgen ze 10 schone wassen voor een 
gereduceerde prijs. 

Wilma ziet haar machines graag op volle 
toeren draaien. Ze heeft een brief klaar 
om thuiszorginstellingen te informeren 
over haar wasgemak. Ze zegt: “Het is niet 
alleen ideaal voor mensen die zelf minder 
in staat zijn om de was te doen, maar 
ook voor studenten, of anderen die klein 
behuisd zijn. Ze hebben soms geen plek 
voor wasmachine en droger. Een kind 
kan de was niet doen, maar bij Wilma is 
het in goede en schone handen.” 

Een kind kan de was doen. Of niet?

TOEN NU

	TEKST	 GIRBE	BUIST	MET	DANK		
	 	 AAN	SIEM	VAN	DER		 	
	 	 WEERD
	 FOTO	 HENK	VALKENIER

	TEKST	EN	FOTO	 	INA	HUISMAN
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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

Sti en Eelsinghstraat 4, 8017 HX Zwolle
T 038-465 09 89 | E info@gerlinda.eu

WWW.GERLINDA.EU

Autobedrijf Bert Wieten
WWW.BERTWIETEN.NL

- 5-drs - Airco - Met. lak - C.v. met afst.bed.
- Bluetooth carkit met audio streaming
* o.b.v. 60 maand / 10.000 km

Private Lease Peugeot 108

Voor € 194,- p/mnd *

Private Lease Peugeot 108Private Lease Peugeot 108

OOK ADVERTEREN IN DEZE WIJKKRANT?
Bel 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.	

Vaak zijn nieuwe bouwwerken een 
vloek in het landschap, maar heel soms 
zijn ze ook een aanwinst. Ik denk dat 
het laatste gezegd kan worden over de 
Hanzeboog. De glooiende spoor- en 
fietsbrug tussen Zwolle en Hattem past 
prachtig in het rivierlandschap. De 
brug blijft een beauty. 

De stalen oeververbinding is hoog ge-
noeg om alle scheepvaart moeiteloos te 
laten passeren. Bovendien is het talud 

van de oude spoorbrug vervangen door 
18 pijlers. Het weghalen van het talud 
zorgt ervoor dat bij hoog water in de IJs-
sel de doorstroming soepel verloopt. 

De Hanzeboog dankt z’n naam aan een 
lezer van De Stentor. In 2011 mochten 
lezers van de krant de naam kiezen voor 
de nieuwe stalen rivieroverspanning. 
Hanzeboog is een verwijzing naar de 
Hanzespoorlijn van Zwolle naar Lely-
stad.  

Saillant detail: door diverse Tweede Ka-
merleden uit de regio is in het begin van 
deze eeuw een lobby gevoerd om de 
oude spoorbrug te vervangen door een 
tunnel onder de IJssel. Arie Slob – des-
tijds kamerlid voor de ChristenUnie – 
maakte zich daar sterk voor. Nu vindt hij 
de brug mooi passen in het landschap, 
vertelt hij in de podcast Rivierverhalen.

Ook is de vrees niet bewaarheid dat de 
brug met fietspad ten koste zou gaan van 

het fietsveerpontje van Zwolle naar Hat-
tem. Het seizoensveerpontje blijft popu-
lair voor recreatieve fietsers tussen 
Overijssel en Gelderland. 

De rode kleur is inmiddels wat verbleekt 
tot paars-roze. Maar ach, een kniesoor 
die daarop let. Bovendien: paars-roze 
past uitstekend bij dit fraaie moment 
van ochtendgloren. 

Hanzeboog: fraai staaltje overbrugging

FOTO	 	WIM	EIKELBOOM

Wijkkrant
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Na jaren is het zover: de Wijkenvereniging 
heeft een nieuw logo. En dat was hard nodig. 
Ontworpen door Alicia Zwart, prijkt het logo 
vanaf dit jaar bovenaan elke Wijkkrant.
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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

Namens het gemeentebestuur wil ik u  
allemaal een voorspoedig, gelukkig en 
gezond 2020 toewensen. En ook natuur-
lijk veel woonplezier gewenst in Zuid. 
Voor dat woonplezier is niet alleen de  
gemeente Zwolle verantwoordelijk. Dat 
wil ik nog eens met nadruk zeggen,  
want daarmee zou ik heel veel actieve en  
betrokken inwoners te kort doen.  
Zwolle-Zuid kent veel mooie initiatieven 
van bewoners. Zo is er in de Gerenlanden 
‘Het Handenplein’ en in Ittersum ’Tuintje 
op Zuid’, prachtige groeninitiatieven 
waar bewoners samen de handen voor uit 
de mouwen steken. En in het Marsbos
is de ‘Marsbosroute’ gerealiseerd: de  
beweegroute van Zorgspectrum Het 
Zand naar Openbaar Kindcentrum De 
Marshof en terug, in de wijk Gerenbroek. 
Leerlingen van De Marshof en bewoners 

van Het Zand hebben tijdens een aantal 
workshops samen de route en de bebor-
ding bedacht en getekend. Dit zijn maar 
drie voorbeelden van bewonersinitia- 
tieven; er zijn zo veel meer bewoners die 
zich voor hun buurt inzetten. We hebben 
een selectie ervan gebundeld in een  
Wijkenmagazine. Niet alleen om die  
bewoners in het zonnetje te zetten en 
onze waardering uit te bespreken, maar 
ook die voorbeelden zichtbaar te maken 
zodat ze u op een idee brengen. 

Kijk maar eens op www.zwolle.nl/ 
wijkenmagazine om geïnspireerd te  
raken. Leg uw idee om uw buurt nog  
leuker, groener, veiliger of gezelliger te 
maken eens voor aan uw buren en neem 
daarna eens contact op met het wijkser-
vicepunt Zuid! 

Dit jaar krijgen ruim 35.000 inwoners in 
onze stad een uitnodiging voor het 
Buurt-voor-Buurt Onderzoek om hun 
mening te geven over thema’s als leef-
baarheid, veiligheid, gezondheid en inzet 
in hun buurt. Dit onderzoek houden we 
elke twee jaar onder inwoners. Krijgt u 
een uitnodiging, dan vraag ik u om daar 
vooral aan mee te doen. U weet immers 
wat er leeft in uw wijk, wat er onveran-
derd moet blijven en wat er verbeterd kan 
worden. Waar het kan pakken we die ver-
beterpunten samen met bewoners op. In-
woners van Zwolle-Zuid gaven hun wij-
ken in het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 
2018 gemiddeld een 7,6. Een heel mooi 
cijfer. Ik ben benieuwd naar de uitkom-
sten van het nieuwe onderzoek, ook om-
dat al die actieve bewoners waardering 
verdienen.

Michiel van Willigen, wijkwethouder 
Zwolle-Zuid

Nieuwjaarswens van de wijkwethouder 

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
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In 2008 overleed volkomen onverwacht 
de twaalfjarige Diederik Steunenberg. 
Hij zat in groep 8 van basisschool de 
Markesteen en was fanatiek tafeltennis-
ser bij Tafeltennis Zwolle. Bij de vereni-
ging hebben ze goede herinneringen 
aan hem: “Hij was altijd in voor een 
geintje.” Vanaf 2010 begon de tafelten-
nisvereniging met een landelijk jeugd-
toernooi en gaf dit jaarlijkse toernooi 
de naam van hun veel te vroeg overle-
den jeugdlid: het Diederik Steunenberg 
Toernooi. Zaterdag 18 januari jongstle-
den kwamen ruim honderd jongeren 
van tafeltennisverenigingen uit heel 
Nederland naar de Sporthal Zwol-
le-Zuid om deel te nemen aan de tiende 
editie van dit toernooi: een jubileum. 

Jongeren tussen de 8 en 18 jaar kwamen 
naar Zwolle. Sommigen zelfs helemaal uit 
Haarlem en Hoogeveen, maar ook deel-
nemers uit Overijssel, Drenthe en Gel-
derland om een dag lekker te tennissen. 
Iedere deelnemer speelde minstens acht 
wedstrijden en iedereen ging ’s middags 
door naar de Hoofdronde of Troostron-
de. “Iedereen speelt heel veel en het is de 
bedoeling dat ze aan het eind van de dag 
moe maar voldaan teruggaan naar huis,” 
aldus de organisatoren van het tafeltennis- 
toernooi. De spelers werden ingedeeld 
naar sterkte op basis van een landelijk  
categoriesysteem, zodat iedereen speelde 
tegen spelers van vergelijkbare sterkte. 
Jongens kunnen dan ingezet worden  
tegen meisjes en ook kunnen er leeftijds-
verschillen zijn tussen de tegenstanders 
als ze maar ongeveer even sterk zijn.  

Volgens Han Oldenburg en Michael 
Bremmers van de toernooicommissie is 
tafeltennis zeker geen campingsport. 
“Het is een ingewikkelde sport en de 
snelste balsport.” Een goede motoriek,  
reactiesnelheid, behendigheid en balvaar- 

digheid zijn belangrijk en moeten goed 
getraind worden om goed te kunnen ta-
feltennissen. “Ook al heb je talent, je 
moet veel vlieguren maken om goed te 
worden.” Tijdens het toernooi stonden er 
bijna dertig tafels in de sporthal opge-
steld, waaraan werd gespeeld. De meeste 
spelers niet in hun eigen clubshirts, maar 
in de groene toernooishirts, die ’s och-
tends waren uitgereikt door de organisa-
tie. Er werd fanatiek gespeeld en er waren 
prachtige rally’s te zien.   

De prijswinnaars van het jubileumtoer-

nooi kwamen uit heel Nederland, maar er 
bleven ook enkele prijzen achter in Zwol-
le bij leden van de organiserende vereni-
ging Tafeltennis Zwolle. Tijs van Deel 
won in de categorie D van het Hoofdtoer-
nooi, Marlijn Stobbelaar de eerste prijs in 
categorie E van het Troosttoernooi en 
Merijn van Werkhoven werd tweede in 
categorie B van het Troosttoernooi. 

Hans en Marianne Steunenberg, de ou-
ders van Diederik, vinden het fijn dat dit 
jeugdtoernooi naar hun overleden zoon 
is vernoemd, maar hebben hierbij ook 

‘een dubbel gevoel’. Uiteraard waren ze de 
dag van het toernooi aanwezig, maar 
vonden ze het tegelijkertijd ook lastig 
daar te zijn. Het gemis van hun zoon 
maakte het voor hen een ‘beladen’ dag, 
maar Hans waardeert het zeer dat er zo-
veel vrijwilligers en sponsoren zijn die 
hun bijdrage leveren aan deze sportdag. 
Aan het toernooi is ook een goed doel ge-
koppeld. Deze keer ontving het Zwols 
Dierenasiel een cheque à 200 euro van de 
organisatoren van het toernooi. 

	TEKST	EN	FOTO	 	HENNIE	VRIELINK

METERS BUUTENSPEL

Tafeltennissers uit heel Nederland naar  
Diederik Steunenberg Toernooi

Voetbalfamilies (deel 1): 
Over Piet Backers I, II en III
De ouderen onder ons herinneren zich 
misschien (de verhalen over) Eduard 
en Mies Gieliam nog. Of Henri en Louis  
Derboven, Freek en Herman Kraijer, de 
gebroeders Beunk. 

VOETBALFAMILIES 
Ook heden ten dage komen voetbalfami-
lies voor die de velden van Zwolle-Zuid 
kleur geven. Denk de laatste jaren alleen 
al aan Lex en Rik Heimerikx, of Joey en 

Matthijs Platenkamp (VSW). Maar toch, 
geen énkele familie kan tippen aan de 
Backers. Zoals Gerard Schutte het in zijn 
boek Meters Buutenspel beschrijft: ‘Er 
waren net zoveel Backers-en als het zand, 
dat aan de oever der zee is...'

In de jaren vijftig van de vorige eeuw was 
het geen pretje om sportjournalist te zijn. 
Zeker niet wanneer je een wedstrijd van 
ZAC moest verslaan, want daar speelden 

op een gegeven moment zelfs drie spelers 
die allen luisterden naar de naam Piet 
Backers (voor het gemak schreven de 
verslaggevers Piet Backers I, Piet Backers 
II en Piet Backers III). Binnen ZAC zélf 
gebruikte men de straat waar Pietje 
woonde om het onderscheid te maken. 
Piet Backers I werd Soendapietje (na zijn 

huwelijk Vondelpietje) en de legendari-
sche Piet Backers II (zie foto) werd Ei-
landpietje genoemd. Eilandpietje was, 
om met de woorden van Schutte te spre-
ken, ‘een kanonnier van grote allure. Hij 
scoorde als een mitrailleur!’ Maar daar-
over de volgende keer meer.

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

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

volksmond ‘Eilandpietje’. Na Beb  
Bakhuys en Freek Kraijer de beste 
ZAC-schutter aller tijden. Hij  
scoorde meer dan 100 goals.

De stamboom van familie Backers.
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WILT U ZICH OOK PRESENTEREN
in deze 
wijkkrant?

Bel naar 

038-4609000 

voor meer
informatie

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

www.heeldemond.nl • welkom@heeldemond.nl

Helemaal welkom – heel dichtbij – Zorg Punt Zuid

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

www.heeldemond.nl • welkom@heeldemond.nl

Helemaal welkom – heel dichtbij – Zorg Punt Zuid

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

FEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ 

KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN

NINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • 
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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 00Profitgym 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

 GHC De Trommel, Ministerlaan 201 | 038 - 303 01 29  | www.fysiomobilae.nl

Bij FysioMobilae kunt u 

o.a. terecht voor:

Fysiotherapie | Manuele therapie

Sportfysiotherapie | Oedeemfysiotherapie 

Dry needling | Echogra� e | EPTE 

Medische � tness

GRATIS inloopspreekuur:

Maandag  18.30 - 19.00 uur

Vrijdag 16.00 - 16.30 uur

FysioMobilae wenst u � jne feestdagen!

GHC De Trommel

Ministerlaan 201 | 038-303 01 29 | www.fysiomobilae.nl

FysioMobilae wenst u fijne feestdagen!
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Medische fitness
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De oranje kabels 

onder Zuid

Kom naar de 

energieavond

Wilma wast 

voor iedereen

12
13

ADRIAAN BEULENS 

BEHEERT HET WILD OP 

LANDGOED WINDESHEIM

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

Wijkenvereniging Zwolle-Zuid werkt nauw 

samen met de gemeente. Samen maken we elk 

jaar keuzes over welke wijkdelen, initiatieven 

en activiteiten we allemaal faciliteren. Om de 

beste keuzes te maken, moeten we goed weten 

wat de bewoners zoal willen. Helaas is nog 

lang niet elk huishouden in Zuid lid van de 

wijkenvereniging. Momenteel zelfs minder 

dan 5 procent. Als het percentage groeit, 

kunnen we straks beter bepalen waar de be-

woner op zit te wachten.

Daarom organiseert de Wijkenvereniging een 

wervingsactie. We stellen respectievelijk 

prijzen van € 100, € 75 en € 50 beschikbaar 

voor degene die de meeste nieuwe leden 

(buren, vrienden, etc.) weet aan te melden. 

Een lidmaatschap kost slechts € 7,50 per jaar. 

Wat we allemaal doen? Voor een indruk kijkt 

u in de Wijkkrant of op www.wvzwollezuid.nl. 

Nieuwe leden kunt u tot 1 maart aanmelden 

middels een mail aan ledenadministratie@

wvzwollezuid.nl. Zelf lid worden kan natuur-

lijk ook en via hetzelfde mailadres.

Wie werft de 

meeste leden?

De jacht 

op WindesheimPAGINA  3
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038 465 40 00

Zwolle-Zuid
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038 465 40 00
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038 453 20 22
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Van der Heydenstraat 6-1

8014 ZZ  Zwolle
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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

 GHC De Trommel, Ministerlaan 201 | 038 - 303 01 29  | www.fysiomobilae.nl

Bij FysioMobilae kunt u 

o.a. terecht voor:

Fysiotherapie | Manuele therapie

Sportfysiotherapie | Oedeemfysiotherapie 

Dry needling | Echogra� e | EPTE 

Medische � tness

GRATIS inloopspreekuur:

Maandag  18.30 - 19.00 uur

Vrijdag 16.00 - 16.30 uur

FysioMobilae wenst u � jne feestdagen!
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ADRIAAN BEULENS 

BEHEERT HET WILD OP 

LANDGOED WINDESHEIM
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SPECIALIST IN 

REPARATIES - ONDERHOUD

APK (BENZINE-/DIESELMOTOREN)

Katwolderweg 8b, 8041 AD  ZWOLLE

038-4669777 / info@autobedrijfkok.nl

Wijkenvereniging Zwolle-Zuid werkt nauw 

samen met de gemeente. Samen maken we elk 

jaar keuzes over welke wijkdelen, initiatieven 

en activiteiten we allemaal faciliteren. Om de 

beste keuzes te maken, moeten we goed weten 

wat de bewoners zoal willen. Helaas is nog 

lang niet elk huishouden in Zuid lid van de 

wijkenvereniging. Momenteel zelfs minder 

dan 5 procent. Als het percentage groeit, 

kunnen we straks beter bepalen waar de be-

woner op zit te wachten.

Daarom organiseert de Wijkenvereniging een 

wervingsactie. We stellen respectievelijk 

prijzen van € 100, € 75 en € 50 beschikbaar 

voor degene die de meeste nieuwe leden 

(buren, vrienden, etc.) weet aan te melden. 

Een lidmaatschap kost slechts € 7,50 per jaar. 

Wat we allemaal doen? Voor een indruk kijkt 

u in de Wijkkrant of op www.wvzwollezuid.nl. 

Nieuwe leden kunt u tot 1 maart aanmelden 

middels een mail aan ledenadministratie@

wvzwollezuid.nl. Zelf lid worden kan natuur-

lijk ook en via hetzelfde mailadres.

Wie werft de 

meeste leden?

De jacht 

op Windesheim
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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
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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
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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:

Uw grafisch 

totaalleverancier! 

WWW.OLBO.NL | 0523 266181

DE VORMGEVING EN DRUK VAN DEZE KRANT  
VERZORGEN WIJ AL 17 JAAR...


