
Van der Heydenstraat 6-4 • 8014 ZZ  Zwolle • 038 - 42 57 800
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Helemaal welkom – heel dichtbij – Zorg Punt Zuid

038 465 65 60  
Nervistraat 5
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info@utshersevoort.nl  
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uw verhuizing  een frisse start
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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

Fysiotherapie in de buurt

www.fysiomobilae.nl

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

Psychosomatische fysio- en oefentherapie  | Dry Needling 
Geriatrie fysiotherapie | Oedeemfysiotherapie | Echografie

Diverse vormen van 

fysiotherapie

FysioMobilae  

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

De Kievitsbloem, Patriottenlaan 3
038 - 4216454
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SPECIALIST IN 
REPARATIES - ONDERHOUD
APK (BENZINE-/DIESELMOTOREN)

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

Over R.A.  
Westerhuis in Zuid

Korting op 
 infraroodpanelen 

Historisch:  
het Kristalbad

3

Arie Slob 
Exclusief interview met medewijkbewoner en demissionair minister

166

Pagina 13

OPROEP: Heeft u een bevrijdings- of oorlogsverhaal 
over de wijk om te delen met uw medebewoners? 

Mail dan naar bvergeer@wvzwollezuid.nl. Hartelijk dank!
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VISUEEL: Wim Houdé
  Alicia Zwart
FOTOGRAFEN: Henk Valkenier 
  Rini Kamp
CORRECTOREN:  Jolanda Borg
  Ineke van Putten
HOOFDREDACTIE: 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:	 Ina Huisman
  Harry Pap
  Hennie Vrielink
  Gerjos Weelink
  Arie Donders
  Wim Eikelboom
  Rene Wiegant

WZZ INFORMATIEBALIE

De Pol, Gelijkheid 1  8014 XC Zwolle 
Zwolle-Zuid  038 460 9000
Gelijkheid 1  info@wvzwollezuid.nl
Zwolle-Zuid  www.wvzwollezuid.nl

OPENINGSTIJDEN	
Maandag 14.00 - 15.30 uur
Dinsdag t/m donderdag 10.00 - 11.30 en  
  14.00 en 15.30 uur
Vrijdag 10.00 - 11.30 uur

Tijdens de reguliere schoolvakanties is de 
WZZ Informatiebalie beperkt geopend.

LEDENADMINISTRATIE / CONTRIBUTIE 

WZZ lidmaatschap seizoen 2021 is € 7,50 
op NL 63 RABO 0160 7747 72 t.n.v. WZZ
Meer info? Mail naar ledenadministratie@
wvzwollezuid.nl

ALGEMEEN BESTUUR WZZ

Voorzitter:  Jurjen Zijlstra
Secretaris: Minne Bouta
Penningmeester: Jan Hendriksen
Lid: 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

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, 
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 22 maart

Bezorging (week 15): woensdag 14 april  
Kopij? Mail naar redactie@wvzwollezuid.nl

BEZORGINGVRAGEN

Krant niet ontvangen of een andere opmerking?
Bel met de WZZ Informatiebalie, 038 460 9000 of 
mail naar info@wvzwollezuid.nl.

Over R.A. Westerhuis en wat je in de wijk van hem 
terugvindt
Wie via de Schellerenkweg naar de  
IJsseldijk loopt heeft ongetwijfeld al 
eens stilgestaan bij het roestvrijstalen 
sculptuur, midden in het weiland daar. 
Op het bordje aan de weg staat dat het 
Aurora Borealis heet en dat Ronald  
A. Westerhuis met dit beeld een prijs 
heeft gewonnen op de Floriade van 2002. 
De opstelling en uitlichting van dit 
sculptuur is in 2018 mede mogelijk  
gemaakt door KnapVerlicht, een Zwols 
installatiebedrijf. Het beeld is door een 
particulier aangeschaft, maar zo  
geplaatst dat elke voorbijganger ervan 
kan genieten.

Ronald Westerhuis (49), de schepper van 
dit beeld, heeft een atelier in Meppel en 
een in Zwolle, aan de Willemsvaart. Hij 
zegt: "Mijn sculpturen krijgen een titel 
mee, maar de toeschouwer mag de werken 
interpreteren zoals hij wil." Ronald werkt 
met roestvrij staal, een materiaal dat niet 
heel vaak wordt gebruikt door kunste-
naars. Het is hard, stug, moeilijk te bewer-
ken en voelt koud aan. Toch nodigt het uit 
om aan te raken. Dat bleek in De Funda-
tie, waar hij in 2018 de expositie Size does 
Matter had: "De toezichthouder moest  
bezoekers regelmatig aanspreken." 

De werkplaatsen zijn groot, want Ronald 
werkt graag groot. Soms werkt hij in  
opdracht, maar liever werkt hij vrij: "Als ik 
begin weet ik nog niet hoe het er uit gaat 
zien." Opdrachten neemt hij alleen aan als 
ze bij hem en zijn team passen. Dat team 
bestaat uit jonge medewerkers die bij hem 
op de loonlijst staan, terwijl ze in de  
werkplaats opgeleid worden in de metaal-
techniek van snijden, lassen, slijpen,  
schuren en poetsen. Ook gaan ze mee 
naar exposities in het buitenland. Hij zegt: 
"Het is fijn dat ik succes heb, maar zij  
mogen daar in delen." Hij heeft het van 
zijn moeder. Die leerde hem dat je het een 
ander makkelijk moet maken, dat dat de 
reden is van ons bestaan. Zo biedt zijn  
atelier vaak onderdak aan bijvoorbeeld 

exposities, bijeenkomsten van de buurt-
vereniging, lezingen en concerten.

STAAL DAT ROEST
Een bijzondere opdracht voor team  
Westerhuis was het maken van het MH-17 
monument. Het moest verdriet en gemis 
uitbeelden. De locatie zou een gedenk-
plaats worden voor de nabestaanden. 
Vijfig kunstenaars dienden een ontwerp 
in; compleet met een nauwkeurig uitge-
werkt schaalmodel en de beschrijving van 
de visie achter het ontwerp. Ronald koos 
bewust voor staal dat roest, en dus aan 
verandering onderhevig is, net als ver-
driet. De nabestaanden kozen voor zijn 
ontwerp, wat aangeeft dat hij hun behoefte 
goed heeft aangevoeld en vertolkt.

Positieve energie ziet Ronald als een over-
koepelend thema voor zijn werk en leven. 
Dat neemt niet weg dat hij de kijker graag 
een spiegel voorhoudt. De schalen en  
bollen van gepolijst staal in zijn kunstwer-
ken reflecteren de mensen die ernaar  
kijken. Die spiegels zeggen: Kijk eens naar 
jezelf. Wie ben je? Wat doe je? Ronald: 
"Iedereen wil tegenwoordig zijn mening 
uitdragen. Maar hoe meer communicatie-
middelen we hebben, hoe minder er van 
echte communicatie sprake is."

Zo is er elke keer veel rumoer op social 
media als de regering maatregelen afkon-
digt die onze vrijheid beperken. Ronald: 
"Je kunt het er mee eens zijn of niet, maar 
we zullen het toch met ons allen moeten 
doen." Vandaar dat hij de HEB LIEF  
campagne heeft bedacht. Op zijn prikbord 
in de werkplaats hing het rooster voor 
2020 met zo'n 25 tentoonstellingen over 
de hele wereld: "Dat rooster heb ik  
verscheurd. Ik heb er een HEB LIEF-pos-
ter voor in de plaats gehangen. Die is ge-
drukt en verspreid en mensen hebben 
filmpjes opgenomen, waarin ze HEB LIEF 
zeggen." Van over de hele wereld kwamen 
er filmpjes terug met HEB LIEF in allerlei 
talen. Die staan nu op zijn website. 

Met veel energie begint hij binnenkort 
overigens aan een nieuw project in  
Zwolle-Zuid, bij de voormalige IJsselcen-
trale. "Ik heb plannen om van het koel- 

gebouw een zelfvoorzienende hypermo-
derne hotspot te maken waar mensen 
graag komen en genieten van kunst en 
cultuur, lezingen, eten en drinken. Een 
beetje zoals in mijn atelier aan de  
Willemsvaart waar in 2018 16.000 bezoe-
kers zijn geweest, maar dan drie keer  
zo groot." Een hypermoderne hotspot  
betekent niet dat het verleden verloren 
gaat. De rijke historie van het pand valt 
terug te lezen in het nieuwe project.  
Ronald noemt de 800 ramen, die vervan-
gen worden, maar hun historische uitstra-
ling moeten behouden. Engie, de eigenaar 
van de centrale, heeft vertrouwen in  
Westerhuis als kwartiermaker. Ronald: 
"Wij maken niet alleen de plannen, maar 
we voeren ze ook uit met een goed team 
van mensen."

Tot slot zegt hij: "Wist je dat het gebied 
van 1930 tot 1935 ook heel druk werd  
bezocht? Daar was toen een natuurlijk, 
kristalhelder zwembad. Een grote tent 
werd ingericht als restaurant en een  
muziekvereniging gaf er zijn uitvoering. 
Het was big business in Herculo." 

Wie daar meer over wil weten kan verder 
lezen op pagina 16 van deze krant.  

	TEKST		 	INA	HUISMAN
		FOTO		 		RONALD	WESTERHUIS	/	

BART	VERGEER
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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

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. 

Horloge batterij 
vakkundig vervangen 
v.a.  e 5 ,-

 
 

  

deskundig | betrokken | betrouwbaar

Bekijk meer op:
 www.loohuisgroep.nl

038-4681800
ZWOL L E

0240446.pdf   1 25-2-2020   9:53:12

Bekijk meer op: www.loohuisgroep.nl
038-4681800

deskundig | betrokken | betrouwbaar

Wijkkrant Zwolle zuid
Wij helpen verder bij schulden, 
werk zoeken en meedoen in Zwolle

“Maatjes lieten mij 
welkom en weer 
normaal voelen, dat 
gun ik een ander 
ook.”

Mahfuz (40) 

Hulpvrager en nu
ParticipatieMaatje bij 
Voor Elkaar Zwolle

Mahfuz (40) 

Hulpvrager en nu
ParticipatieMaatje bij 
Voor Elkaar ZwolleVoor Elkaar Zwolle

ZET JE OOK
IN VOOR
NIEUWE
NEDERLANDERS
IN ZWOLLE!

Lees het verhaal van Mahfuz op
www.voorelkaarzwolle.nl/mahfuz



WIJKKRANTWIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid PAGINA 5 - PAGINA 5 - MAART 2021MAART 2021www.wvzwollezuid.nlwww.wvzwollezuid.nl

Fysiotherapie Berkenhove

Nieuwe	Deventerweg	99

8014	AE	Zwolle-Zuid

T.	038-4651736

www.berkenhove.net

fysiotherapie@berkenhove.net

• Fysiotherapie

• Manuele therapie

•  Oefentherapie Mensendieck

• Kinderfysiotherapie
• Geriatrie fysiotherapie

Papaverweg 108, 8042 EK Zwolle (Westenholte) - 038 421 63 33  -  www.antonekkerparket.nl
50 jaar  maatwerk  in  hou ten  v loeren

Een nieuwe visgraatvloer?
Of meer weten over de diverse visgraatpatronen? Bel voor vrijblijvend advies.

Dubbel Driedubbel Vierkant

Tabitha de Groot is al vijf jaar actief  
als vrijwilliger voor Christ's Hope. De  
organisatie vindt onderdak bij het Leger 
des Heils. Beide clubs werken onafhanke-
lijk van elkaar, maar hebben allebei hun 
wortels in een christelijke achtergrond 
van goed doen aan mensen die dat nodig 
hebben. 

Ze vertelt dat Christ's Hope werkt met 
kindsponsoring. Mensen die graag helpen 
om de meest kwetsbare kinderen een  
toekomst te geven, kunnen voor een vast 
bedrag per maand een kind sponsoren. 
Dankzij deze giften kan per Care Point  
opvang worden geboden aan zo'n vijftig 
kinderen. In haar werk voor Christ's Hope 
is Tabitha de spil tussen de sponsoren en  
de kinderen in Tanzania en Kenia: "Ik zorg 
ervoor dat de sponsoren informatie krijgen 
over hun sponsorkind. Dan horen ze welk 
schoolvak favoriet is bij het kind, waar ze 
thuis mee mogen helpen en wat ze later 
willen worden." 

Ze zorgt er ook voor dat de brieven van de 
kinderen terechtkomen bij hun sponsoren 
en omgekeerd. Soms moeten de brieven 
nog vertaald worden. Van het Engels naar 
het Nederlands of andersom. Tabitha draait 
er haar hand niet meer voor om: "Een keer 
per maand overleggen we met onze part-

ners in Afrika en in West-Europa. Dan ver-
gaderen we met 15 mensen. Zo houd ik 
mijn Engels wel op peil."

In de Care Points worden méér kinderen 
opgevangen dan er kindsponsoren zijn. 
Dat kan gelukkig, omdat er ook fondsen, 
bedrijven, scholen en kerken zijn die de 
Care Points steunen. Zo kan het dus gebeu-
ren dat sommige kinderen geen post hoe-
ven te sturen, maar ook geen brief of kaart-
je krijgen. Tabitha: "Dat is niet leuk. 
Daarom zorgen wij ervoor dat elk kind 
minstens één keer per jaar post krijgt. Een 
vriendin van mij heeft daar wel eens kaart-
jes voor gemaakt. En soms schakelen we 
daarvoor scholen in."

Als je Tabitha vraagt naar het leukste en het 
minst leuke van haar vrijwilligerswerk, 
zegt ze: "Computerwerk vind ik minder 
leuk. Maar dat wordt helemaal goed- 
gemaakt door de contacten die ik heb met 
Kenia en Tanzania. En het allerleukste is 
het meeleven met de kinderen. Dankzij 
hun brieven en hun foto's kan ik constate-
ren dat ze echt baat hebben bij de opvang 
in onze Care Points." 

Meedoen kan altijd: www.christshope.nl.

VRIJWILLIGER	IN	ZUID
Met	honderden,	zo	niet	duizenden	zijn	ze	er.	Vrijwilligers	die	zich	inzetten	in	Zuid;	bij	het	wijkcentrum,	de	voetbalclub	of	de	dierenweide,		
met	 ieder	hun	eigen	verhaal.	 In	deze	serie	portretteren	we	de	vrijwilliger	 in	Zuid.	 In	aflevering	71:	Tabitha	de	Groot.	Zij	zet	zich	 in	voor		
Christ’s	Hope.	

Tabitha de Groot en Christ’s Hope runnen Care Points in Afrika

	TEKST	EN	FOTO	 	INA	HUISMAN
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Nederland gaat van het gas af in 2050.  
Althans, dat is de doelstelling van het  
demissionaire kabinet. Niet alleen om 
te voldoen aan de klimaatdoelstellingen 
en om de CO2-uitstoot terug te drin-
gen, maar ook aardbevingen in Gronin-
gen als gevolg van gaswinning een halt 
toe te roepen.

Het is een enorme operatie, die in stap-
pen wordt uitgevoerd. Er zijn nu 27 wij-
ken, her en der in Nederland, aangewe-
zen als proefwijken, maar vanaf dit jaar 
moeten álle gemeenten een wijk aanwij-
zen die compleet ‘van het gas gaat’. In 
2030 is het de bedoeling dat anderhalf 
miljoen huizen van het gas zijn losgekop-
peld en in 2050 zelfs allemaal.

Om toch de woning te kunnen verwar-
men zijn er al diverse technieken ontwik-
keld, waaronder het gebruik van aard-
warmte middels warmtepompen. Deze 
vergen echter nogal forse investeringen. 
Om op korte termijn bij te dragen aan 
een lagere gasrekening, kunnen infra-
roodpanelen een oplossing bieden.

Infraroodpanelen werken op elektriciteit 
en verwarmen niet, zoals een traditionele 
warmtebron als de CV, de omgevings-
lucht, maar geven indirect warmte af  
via muren, vloeren en andere voor- 
werpen. Zelfs het menselijk lichaam 
wordt hierdoor opgewarmd; de techniek 
wordt dan ook al langer toegepast bij  
infrarood sauna’s. 

Mensen met zonnepanelen op het dak 
kunnen de extra opgewekte energie op 
deze wijze gebruiken om het huis te ver-
warmen, waardoor minder hoog gestookt 
hoeft te worden. Afhankelijk van de isola-
tie van een huis kan een graad minder op 
de thermostaat al een besparing van 60 

tot 100 euro opleveren op de jaarlijkse 
gasrekening.

De panelen hebben nog een groot voor-
deel: ze zijn mobiel. En dat is zeker een 
voordeel nu veel mensen thuis op zolder 
noodgedwongen hun kantoor moeten 
houden – niet altijd voorzien van verwar-
ming. Een elektrisch kacheltje lijkt dan 
een oplossing, maar is relatief inefficiënt: 
er gaat relatief veel energie verloren. Een 
infraroodpaneel zorgt ervoor dat je een 
aangename warmte ervaart. De verwar-
ming kan zo al snel twee streepjes lager.

GROEPSKORTING
Onder de vlag van Buurkracht heeft Hans 
Bisperink, dierenarts te Zwolle, meerdere 
collectieve inkooprondes georganiseerd 
voor onder meer groene daken en zonne-
panelen. Nu richt hij zijn pijlen op infra-
roodpanelen. Hij vindt het nou eenmaal 
leuk om duurzame initiatieven te nemen. 
“Door gezamenlijk in te kopen kunnen 
we korting bedingen, maar ook hebben 
we ons alvast verdiept in de kwaliteit/
prijsverhouding van deze panelen. Dat 
scheelt de mensen uitzoeken”, aldus  
Bisperink.

Een voorbeeld van de toepassing: de  
familie Vergeer heeft, na een verbouwing 
van keuken en hal, geen verwarmings- 
elementen teruggeplaatst, maar infra-
roodpanelen. “Het zijn ruimtes waar de 
verwarming niet vaak aanstond”, aldus 
Ronald Vergeer. “De panelen werken niet 
zozeer om de ruimte echt te verwarmen, 
maar zoals met de kou onlangs, doen ze 
net genoeg om een aangenaam gevoel te 
geven.” Of het energie bespaart kan hij nu 
niet zeggen. “De kinderen zijn net de 
deur uit en we hebben zonnepanelen 
aangeschaft, dus daar is geen goed verge-
lijk te maken.” 

BESLISSEN VOOR 15 MAART
Door het succes van de vorige acties is er 
besloten om nog eenmaal een collectieve 
inkoopactie te ondernemen. Belang- 
stellenden kunnen zich tot 15 maart  
aanmelden via de facebookpagina van 

Buurkracht Zwolle. Via de link http://bit.
ly/36bfj1X is meer informatie te vinden 
over deze vorm van duurzaam verwar-
men. 

De Marslanden is bepaald niet het 
mooiste stukje van Zwolle-Zuid en de 
Newtonweg is daar geen uitzondering 
op. Dat de ruimte op de eerste verdie-
ping van het pand op nummer 1c dage-
lijks bezocht wordt door creatieve en 
muzikale jonge mensen, is dus niet het 
eerste wat je zou verwachten. Toch zegt 
de tekst op de gevel genoeg voor men-
sen die er verstand hebben: Newtone-
studios. Wie dj of producer wil worden 
kan hier terecht, net als iemand die een 
CD wil opnemen of een luisterboek wil 
inspreken.

Mark Koller is zo gelukkig om alle dagen 
te mogen werken met jonge mensen die 
houden van muziek. Ooit studeerde hij 
sociaal cultureel werk, richting Jeugd- en 
Jongerenwerk, afdeling muziek. Hij zegt: 
"Een eigen muziekstudio exploiteren was 
toen al mijn droom." Dankzij zijn door-
zettingsvermogen en zijn wortels in een 
ondernemersfamilie is dat hem gelukt. 

Wie het woord 'muziek' hoort, zal al gauw 
denken aan piano en orgel, gitaar en viool 
of trompetten en trommels, maar in de 

Newtonemuziekstudios zie je heel andere 
instrumenten: laptops met software, die 
de cursist gebruikt om zijn eigen tracks te 
maken en mengtafels, waarmee de begin-
nende dj muziek kan laten horen.  
De mengtafel van de dj kun je vergelijken 
met het palet van een kunstschilder. 

Het palet wordt gebruikt voor het men-
gen van kleuren en de schilder kijkt heel 
goed om te zien of hij het juiste resultaat 
bereikt. De dj bedient de knoppen en de 
schuiven van zijn mengtafel en luistert 
aandachtig om te horen of hij de gewens-
te mix heeft samengesteld. Door veel te 
luisteren, traint hij zijn auditief geheugen. 
Zoals je een kunstschilder herkent aan 
zijn stijl van schilderen, zo herken je de dj 
aan zijn platenkeuze en de stijl van mixen. 
En voor beide geldt: hoe meer ervaring, 
hoe intuïtiever het mengen van kleuren 
of geluiden. 

Jeffrey loopt stage bij de muziekstudio 
van Mark Koller. Hij studeert aan de  
Herman Brood Academie in Utrecht, 
waar je niet zomaar toegelaten wordt. Hij 
vertelt dat er van de 3000 aanmeldingen 

maar 28 aangenomen zijn. Dat zegt iets 
over zijn niveau en over de kwaliteit van 
Newtonestudios. Jeffrey wil in de toe- 
komst graag zijn brood als producer/dj 
verdienen: "Produceren is een creatief 
proces dat heel veel tijd kost. Voor 3  
minuten resultaat ben je 40 uur aan de 
slag. Om rond te komen is het eigenlijk 
noodzakelijk er als dj bij te werken."  
Als stagiair bij Mark in de studio leert hij  
jonge cursisten wegwijs te worden in de 
wereld van produceren en draaien. 

Mark werkt nog altijd graag met jongeren 
en leert ze met plezier alles wat ze willen 
weten over het gebruik van muziek- 
programma's voor computers, dj-sets, en 
hoe ze een hit kunnen maken. Hij sluit 
snel aan bij wat de deelnemers willen  
leren. Dankzij deze drive en zijn moderne 
studio en apparatuur, kan hij inmiddels 
‘leven van de muziek’. Wie een idee wil 
krijgen van zijn muziek hoeft maar naar 
https://www.djcursuszwolle.nl/ te surfen 
en één van zijn tracks aan te klikken.  
Wie dát doet, zit niet lang meer stil.

Tussen de bedrijfspanden huist ook een dj-school

RONDJE	ZUID  

Mogelijk tot 15 maart: Zwolse collectieve inkoop 
van milieuvriendelijke infraroodpanelen 

Normaalgesproken	vindt	u	op	deze	pagina	de	rubriek	‘Rondje	Zuid’,	waarin	we	een	
overzicht	weergeven	van	activiteiten	in	Zwolle-Zuid.	Nu	niet,	want	in	verband	met	het	
coronavirus	zijn	veel	activiteiten	afgelast	of	uitgesteld.	

	TEKST		 		RENE	WIEGANT

	TEKST	EN	FOTO	 	INA	HUISMAN

Een infraroodpaneel toegepast in de entree van een woning.
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06 331 058 63
bartssoepenzo@gmail.com
WWW.BARTSSOEPENZO.NL

U kunt ons ook vinden 
op Instagram, Facebook 

en Nextdoor

U kunt bij ons terecht voor

• soepen • vegetarische soepen 

• koolhydraatarme soepen en gerechten 

• stoofschotels • pasteitjes • lunches • lunchvergadering 

• borrelplank (ook vegetarisch of veganistisch)

  Heeft u andere wensen 

of bent u tijdelijk onthand met koken, 

bijvoorbeeld door ziekte, 

neem gerust contact op.

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

‘Hé, niet zo schreeuwen; wat moeten de buren wel 
niet denken’, sommeren mijn partner en ik af en 
toe een van de kinderen, als de spanning, stress, 
verveling - of is het gewoon puberaal gedrag?  
- zich even moet ontladen. Ach ja, ook een dik jaar 
geleden gebeurde dit wel eens, maar met zo’n  
lockdown heb je ook een mooi excuus om het  
buiten jezelf te zoeken.

Maar toch, het valt niet altijd mee om jong te  
zijn in tijden van een wekenlange sluiting van  
bijna alles. Alleen mijn middelste verdient  
recordinkomsten met haar bijbaantje bij de super. 

De beide anderen zitten in de betaalde drie-uur-
per-week-wachtstand respectievelijk zonder bij-
verdienste. Als huisvaderlijk minister van finan- 
ciën zijn we creatief met steunmaatregelen.

Los daarvan zitten we gelukkig niet krap behuisd 
op elkaars lip: we hebben de ruimte met vier slaap-
kamers, en inmiddels een tuinhuisje - met twee 
elektrische kacheltjes en wifi-signaal. De  
mogelijkheden om te ontsnappen aan het  
dagelijkse geTeam en geZoom zijn er dus, maar 
dan nog is er altijd wel ergens een aanleiding  
te vinden om je luidkeels te ergeren aan een huis-
genoot.

Maar gelukkig echoën alle krachttermen niet zo-
ver, want mijn buren heb ik nog nooit horen recla-
meren. En ook Buurtbemiddeling is nog niet langs 

geweest. Sterker, de overbuurvrouw laat regelma-
tig even vallen dat “jullie toch van die leuke kinde-
ren hebben”. Tja, ondanks mijn poging tot nuance 
laat ik het daar toch graag bij. Met een innerlijke 
schreeuw van trots.

Zuidkristalliseren

F*cking lockdown, love de buren

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

 

 
 

 

  
  

     
    

   

Assendorperstraat 79 | 8012 DG Zwolle
tel 038 421 98 02 | verkoop@goedhartboeken.nl

meer danwoorden

PRESENTATIE VAN 
DE BACHBIJBEL 
op dinsdag 13 maart

LOCATIE   Dominicanenklooster 
AANVANG  20.00 uur
NA AFLOOP  hapje, drankje en praatje    
    in onze winkel
INFO   www.goedhartboeken.nl

Assendorperstraat 79 | 8012 DG Zwolle 
tel 038 - 421 98 02 | info@goedhartboeken.nlPROFESSIONEEL

IN GASTVRIJHEID
PROFESSIONEELPROFESSIONEEL
IN GASTVRIJHEIDIN GASTVRIJHEID

ZALENCENTRUM

THEATER

GRAND CAFÉ

SNACKBAR

ruime keuze van vegatarische
en glutenvrije snacks

Check ons nu op de nieuwe website:

eethuiszuid.nl
AlleenAlleen
open vooropen voor
afhalenafhalen!!

Sellekamp 10 ~ 8014 DR  Zwolle

038 - 465 21 50

EEeenn  ssmmaaaakkvvooll  bbeegg
rriipp
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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, 

WIJ KOMEN GRAAG 
BIJ U KLUSSEN

Bel 038 - 23 40 880 of mail naar 
info@deklusbakfiets.nl

OPEN: 

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

Vrijdagmorgen gesloten

Schellerweg 21
8017 AK Zwolle
Tel: 038-4655447

WWW.JWVANDIJK-GRENEN.NL

J
Meubelen
van Dijk

• Diverse houtsoorten

• Industrieel 

• Standaard & maatwerk

• Nieuw & antiek

• Restauratie, logen 

 en spuiten van uw   

 meubel

AL MEER DAN 
30 JAAR UW 

SFEERMAKER 
IN HUIS

D E  F I E T S E N S P E C I A A L Z A A K  VA N  Z W O L L E - Z U I D  E N  O M S T R E K E N !

Bezoek onze winkel met een ruim 

assortiment nieuwe en gebruikte 

stadsfietsen, elektrische fietsen en 

kinderfietsen en ervaar onze kennis, 

service en klantvriendelijkheid!
Nieuwe Deventerweg 58, 8014 AJ Zwolle
Tel. 038-8200291
info@bartdefietsenmaker.nl

N I E U W E  E N  G E B R U I K T E  F I E T S E N

O N D E R D E L E N  &  A C C E S S O I R E S

S E R V I C E  &  T E C H N I E K

W W W. B A R T D E F I E T S E N M A K E R . N L

W I J  Z I J N  U  G R A A G 
VA N  D I E N S T !

OPENINGSTIJDEN:

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 - 18.00 uur

Stokmeesterslaan 3, 8014 GM Zwolle | T 038 453 0191 | I www.kinderfysioderegge.nl | E info@kinderfysioderegge.nl

EEN PRAKTIJK MET RUIM 
20 JAAR ERVARING IN DE 
KINDERFYSIOTHERAPIE

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

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

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

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

Kinderopvang 
Het Molletje

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

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

Gouverneurlaan 1
8016 BK Zwolle-Zuid

Telefoon 06 - 45 36 22 44
www.truusalon.nl

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

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

Gouverneurlaan 1
8016 BK Zwolle-Zuid

Telefoon 06 - 45 36 22 44
www.truusalon.nl

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 ....

WWW.GERLINDA.EU

Stien Eelsinghstraat 4, 8017 HX Zwolle
T 038-465 09 89 | E info@gerlinda.eu
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GEZICHT ACHTER DE	ADVERTEERDER
Gert de Jonge: van bloemenverkoop tot tuinaanleg
“Als jongen werkte ik op een tuinderij  
en kwam ik veel op de veiling in Berkum. 
Zo raakte ik in de bloemen verzeild  
en rond mijn 20e ging ik met bloemen 
langs de deur. Van het een kwam het  
ander en inmiddels zit ik in een bloeiende 
bedrijfstak. Niet alleen letterlijk, maar 
ook figuurlijk. In tegenstelling tot mijn 
vrouw, die een schoonheidssalon heeft en 
nu door de coronamaatregelen nood- 
gedwongen niets om handen heeft, heb ik 
het alleen maar steeds drukker gehad in 
de afgelopen periode.”

In de 70-er jaren opende Gert de Jonge een 
groente- en fruitzaak in Zwartsluis, de 
plaats van herkomst van zijn grootouders. 
Maar het bloed kruipt toch waar het niet 
gaan kan, dus keerde hij terug naar zijn eer-
ste liefde: bloemen en planten. Overdag 
had hij zijn baan in het distributiecentrum 
van Albert Heijn, maar in de avonduren en 
op zaterdag wierp hij zich volledig op tuin-
ontwerp en tuinaanleg. In 2001 zag hij dat 
er voldoende zekerheid was om zich volle-
dig te richten op de aanleg van tuinen. Gert 
de Jonge Bestrating en Groenvoorziening 
was geboren. 

“Ik heb een eigen bedrijfspand op de Mars-
landen waar ik mijn voorraden heb als het 
gaat om stenen en hout voor bestrating, 
tuinhuisjes, blokhutten en overkappingen. 

Ik merk dat de mensen steeds meer in hun 
tuin gaan verblijven. Ze willen buiten ont-
spanning en ze verplaatsen hun activiteiten 
van binnen naar buiten. Ging het eerst al-
leen maar over een wat beschutte plek, te-
genwoordig zijn een tv-aansluiting, een 
bierpomp en luxe zitplekken allang geen 
uitzondering meer. Mensen komen van 
hun werk en zoeken hun ontspanning in de 
tuin. Zelf heb ik niet alleen een overkapping 
waar we regelmatig zitten maar we hebben 
ook een buitenkeuken die we ’s zomers vol-
op gebruiken”, aldus De Jonge.

MEER DAN TUINHUISJES 
Hij vertelt enthousiast over het maatwerk 
dat hij kan leveren: “Iedereen heeft zo zijn 
eigen wensen en van standaardmaten zijn 
we steeds vaker overgestapt op maatwerk. 
Wij voeren alles in eigen beheer uit. We  
zetten de tuinhuisjes en overkappingen  
bij de klant zelf in elkaar. Voor alle voor- 
komende werkzaamheden heb ik mensen 
beschikbaar. Vanuit een team van vier doen 
we alles, van aanleg tot herinrichting of  
opruiming. Er is veel vraag naar sierbe- 
strating. De meeste materialen daarvoor 
heb ik wel op voorraad en anders kan ik 
binnen de kortste keren regelen dat het 
voorhanden is.”

Hij vervolgt: “Als het nodig is huur ik voor 
het grove werk een loonbedrijf of groot  

materieel in. Nu lijkt het of het alleen maar 
om tuinhuisjes of bestrating gaat, maar we 
zijn ook gespecialiseerd in de tuinaanleg en 
buitenverlichting. 
Wat beplanting betreft: we hebben een cen-
traal uitgiftepunt in de directe omgeving 
die de inkoop doet en vandaar betrekken 

wij bomen, struiken en heesters. Wanneer 
de klant geen idee heeft hoe een bepaalde 
struik of plant eruit ziet, gaan we er in de 
auto naartoe om te kijken wat de kleur of  
de grootte is.”

	TEKST	EN	FOTO	 	ARIE	DONDERS

GERT DE JONGE | INFO@GEDEJO.NL | 06 334 469 05 | PIOENSTRAAT 11

De Zuidster is een christelijke basisschool 
in de Gerenlanden. Een fietspad scheidt 
de school van park Gerenlanden, verder 
grenst de school aan de versteende omge-
ving van het winkelcentrum daar. Het 
schoolplein is een plein met vooral veel 
tegels. Marianne Westerman en Bettine 
Bremer, directeur en directieondersteu-
ner, zijn er samen met het team, de  
ouders en de leerlingen van overtuigd dat 
dat heel anders kan. Ze hebben enthou- 
siast plannen gemaakt om het school-

plein te vergroenen, zodat niet alleen  
kinderen, maar ook hommels, kevers en 
vlinders zich er thuis voelen.

Marianne: "Duurzaam denken en doen is 
ontzettend belangrijk. Wij zijn de eerste  
generatie die weten dat we zo niet door 
kunnen gaan. Wij putten de aarde uit." Om 
dan te vervolgen: "Wij zijn ook de laatste 
generatie die er wat aan kan doen." Vandaar 
dat beide collega’s hun taak in school breed 
opvatten. 

Bettine: "We hebben afgesproken dat de 
leerlingen op vier dagen van de week fruit 
of groente mee naar school nemen. Alleen 
op woensdag mag er koek mee. Om afval te 
beperken stimuleren we het gebruik van 
broodtrommels en lunchbekers. Hebben 
kinderen plastic pakjes mee dan gaan die 
terug mee naar huis voor de eigen afvalbak.

Bij de vergroening van een schoolplein 
komt heel wat kijken. Allereerst: een lange 
adem. Marianne: "Het is voor een school 

onmogelijk om in één jaar € 44.000 te beste-
den aan het plein. De uitvoering is dus  
verdeeld in stappen. Het mooie daarvan is 
dat we regelmatig resultaten zullen zien en 
vieren." Zo is er na de zomervakantie een 
houten klimrek geïnstalleerd. Ze vinden 
het jammer om te zeggen, maar: "Door  
vernielingen van de jeugd hier uit de buurt, 
moest dat eerder dan gepland." Het school-
plein is ook na schooltijd toegankelijk om 
te spelen. Ondanks de risico's wil de school 
dat zo houden: "De klimboom en het  
klimtoestel zijn erg in trek. Wij gunnen het 
de kinderen uit de buurt dat ze lekker  
buiten kunnen spelen."

MET OUDERS ÉN LEERLINGEN
Gelukkig is er veel enthousiasme en  
medewerking van ouders en leerlingen.  
Na de zomervakantie moest er onkruid 
worden gewied. Sommige ouders kwamen 
met hark en schoffel op de fiets om hier  
te helpen. 
 
Minder tevreden zijn ze over de medewer-
king van de gemeente: "Onze zandbak zou 
beplant worden en er was een plan voor het 
opknappen van winkelcentrum Geren- 
landen. Daarover hebben we niets meer  
vernomen."

De collega’s laten zich niet uit het veld slaan. 
Fondsen en sponsors zijn aangeschreven en 
acties opgezet. Ze houden de vinger aan  
de pols. Zo hopen ze over twee jaar het  
resultaat te zien van een groen en uitdagend 
schoolplein waar kinderen kunnen  
genieten, spelend leren en ontdekken.  
Bettine: "En wat zullen de kinderen enthou-
siast zijn als ze in de toekomst hun eigen 
gekweekte tomaatjes en komkommers 
kunnen eten."

Basisschool de Zuidster vergroent steentje voor steentje

	TEKST	EN	FOTO	 	INA	HUISMAN
Het nieuwe klimrek van basisschool de Zuidster.
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Bestemmingsplan Zwolle 
Zuidoost ter inzage
Het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan voor 
Zwolle Zuidoost is af. Het plan is voor de wijken  
Ittersum, Ittersumerlanden en Ittersumerbroek,  
Geren, Gerenlanden, Gerenbroek en het landgoed 
Zandhove. Vanaf 25 februari ligt het ontwerp bestem-
mingsplan ter inzage.

Het indienen van een zienswijze kan tot en met 7 april 
2021. Na deze periode worden de ingediende ziens- 
wijzen verwerkt en stelt de gemeenteraad het bestem-
mingsplan vast.
 
WAT IS EEN BESTEMMINGSPLAN?
Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt 
mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden. 
Het plan bepaalt dus of op een bepaalde locatie bijvoor-
beeld een winkel is toegestaan of bijvoorbeeld een hore-
cazaak, woning of bedrijf. Het bestemmingsplan geldt 
voor iedereen: voor inwoners, maar ook voor bedrijven 
en voor de gemeente zelf.

WAAROM IS HET BESTEMMINGSPLAN 
AANGEPAST?
Op 1 januari 2022 hebben we in Nederland waarschijn-

lijk een nieuwe wet, de Omgevingswet. Met de Omge-
vingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke  
plannen versimpelen en samenvoegen. Zodat het straks 
bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te  
starten. Met de komst van deze nieuwe wet wordt het 
bestemmingsplan vervangen door een omgevingsplan. 
De gemeente wil daarom de Zwolse bestemmingsplan-
nen actueel houden om goed te kunnen inspelen op de 
nieuwe wet. Eén van deze plannen is het in 2010 vastge-
stelde bestemmingsplan Zwolle Zuidoost. Dit bestem-
mingsplan is geactualiseerd, zodat het voldoet aan  
de voorwaarden voor een omgevingsplan.
 
OM WELK GEBIED GAAT HET?
Het gebied waarvoor een nieuw bestemmingsplan is  
gemaakt is weergegeven in deze kaart. Het gaat om de 
wijken Ittersum, Ittersumerlanden en Ittersumerbroek, 
Geren, Gerenlanden, Gerenbroek en het landgoed 
Zandhove. Woonwijk De Oude Mars maakt geen onder-
deel uit van het plangebied. Hiervoor is in 2018  
een bestemmingsplan vastgesteld. Daarnaast zijn de  
percelen gelegen aan de Nieuwe Deventerweg 101 en 
101-1 niet meegenomen. Hiervoor wordt een apart  
bestemmingsplan gemaakt.

Zwolle
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GRATISGRATIS
PARKERENPARKEREN

DE PLEK VOOR 
JOUW FEESTJE!

- perfect voor grote groepen

- uitgebreide keuze eten,  

drinken en ijs

- parkeren voor de deur

- in overleg is alles mogelijk

- wij ruimen de rommel op

delifrancekwalitariazwolle

Van der Capellenstraat 145b
T (038) 7370142

K linkhamer
WINKELCENTRUM ZWOLLE-ZUID

PASFOTO’S 
KLAAR TERWIJL 

U WACHT

nieuw

Op Orde Zwolle
Heeft u vragen over uw post, financiën of financiële regelingen? Kunt u uw 
rekeningen niet meer betalen? Kampt u met schulden? Bent u in de finan-
ciële problemen gekomen door de Corona-crisis? Neem dan vooral con-
tact op met Op Orde Zwolle: de centrale toegang in Zwolle voor hulp bij 
uw post en papieren. Wij helpen u graag!

Binnen Op Orde Zwolle werken we samen met vier  
organisaties: de Sociaal Raadslieden (van Stichting De 
Kern), WijZ Thuisadministratie (van WijZ Welzijn),   
Humanitas Thuisadministratie en Schuldhulpmaatje (van 
Stichting Voor Elkaar Zwolle). Een mix van beroeps- 
krachten en vrijwilligers bieden hulp op maat bij allerlei 
soort vragen en problemen rondom papieren en finan- 
ciën.

NB: Bent u zelfstandige of ondernemer en heeft u vragen 
over de maatregelen rondom de Coronacrisis? Neem dan 
contact op met het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) 
Zwolle (www.rbzzwolle.nl).

Wijkenvereniging Zwolle-Zuid zoekt een betrokken vrijwilliger die bij afwezigheid 
van (en/of samen met) onze webredacteur de site www.wvzwollezuid.nl up to date 
wilt houden. Ben jij bekend met WordPress, nieuwsgierig en heb jij affiniteit met onze 
wijk Zwolle-Zuid? Dan ben jij degene die wij zoeken.

Je zult worden ingewerkt door de huidige webredacteur. 
Voor meer informatie, zie www.wvzwollezuid.nl 
of mail websitebeheer@wvzwollezuid.nl.

GEZOCHT: REDACTEUR WEBSITE 
WIJKENVERENIGING ZWOLLE-ZUID

Op de volgende manieren zijn we bereikbaar:

Bellen  
 038 - 456 97 00 
 (elke werkdag tussen 09:00-17:00 uur) 
Whatsapp 
 06 - 121 854 37 
   (alleen appen en binnen 2 werkdagen 
 wordt gereageerd)
Mail  
 info@opordezwolle.nl
Website  
 www.opordezwolle.nl
Spreekuren 
 alléén op afspraak (na telefonisch contact)
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Aangeboden: extra kans om trots te zijn op jezelf
De Wijkkrant is op zoek naar extra 
krachten. Niet alleen voor de vulling 
van de krant, maar ook voor die van de 

website (www.wvzwollezuid.nl). Mo- 
menteel zorgt Margareth Weijers daar-
voor, al  vervult ze daarmee eigenlijk 

een tweepersoons taak. “Het is heel 
leuk vrijwilligerswerk waarvoor ik een 
nieuwsgierige en enthousiaste collega 
zoek”, zegt Weijers. Wie vult haar 
straks aan?

“Je hoeft er echt niet veel van computers 
voor te weten, hoor”, begint ze. “Het is 
vooral belangrijk dat je nieuwsgierig bent. 
En een beetje kritisch.” Ze maakte een 
handleiding, zodat degene die haar gaat 
helpen kan checken hoe het werken met de 
website werkt. Dat is namelijk de voor-
naamste taak van deze vacature. Weijers: 
“Als ik een dagje naar m’n dochter ga of 
op vakantie wil, dan komt die site stil te 
liggen. Dat vind ik lastig. Ik hoop dat een 
tweede kracht me onder meer op zulke 
dagen kan aanvullen.”

Zelf kwam Weijers een jaar of drie geleden 
bij de wijkenvereniging, de organisatie 
achter Wijkkrant Zwolle-Zuid. Ze  
vertelt: “Mijn vriend woont in Zuid en ik 
vind het een hele prettige wijk. Er hangt 
een relatieve rust en de mensen zijn heel 
aardig.” Eerder was ze jarenlang beheerder 
van een eigen website waarop ze schreef 
over veiligheid en leefbaarheid, dus toen 
de vacature voor webbeheerder voorbij-
kwam in de Wijkkrant, wist de van oor-
sprong Noord-Hollandse wat haar te doen 
stond.

“Door ziekte zit ik al jarenlang in de WAO 
en het kan heel lastig zijn om daaruit te 
komen. Maar ik wil wel wat doen voor 
mijn medemens”, vertelt ze. Die mentali-
teit bracht haar een carrière vol vrijwilli-
gerswerk, waaronder voor de Wijkkrant. 

“Veiligheid en leefbaarheid vind ik twee 
van de belangrijkste aspecten van een leef-
omgeving. Ik probeer dan ook altijd een 
goede mix van onderwerpen te presenteren 
op de website. Van evenementen bij de 
kinderboerderij tot een verandering bij een 
orgaan als het Sociaal Wijkteam of een 
zoektocht na een inbraak.”

HET IS VOORAL LEUK
Ze doet het werk echter bovenal omdat ze 
het leuk vindt. “Het geeft een bepaald 
gevoel als je een item vindt waarvan je 
denkt ‘hé, hier hebben mensen wat aan’. 
Als ik dat dan plaats en zie dat het veel 
bekeken wordt… dat maakt me trots.” De 
bezoekerscijfers geven haar niet alleen 
voldoening, maar brengen ook gelijk de 
uitdaging van het werk met zich mee. 
Weijers: “Mede door die cijfers kun je er 
beetje bij beetje achter komen waar de 
nieuwsbehoefte van wijkbewoners zit. Dat 
is reuze-interessant.”

En bij die interessante klus zou u kunnen 
helpen. Enkele uurtjes per week in de 
gaten houden wat er speelt en dat al dan 
niet samen met Margareth doorspelen naar 
de wijk – dat is de voornaamste taak. “Ook 
als het wat minder met me gaat hoop ik zo 
op een bepaalde continuïteit van berichten 
op de site”, aldus Weijers. En daar  
profiteert u weer van. 

Wilt u helpen? Mail naar websitebeheer@
wvzwollezuid.nl. 

	TEKST		 		BART	VERGEER
		FOTO		 		MARGARETH	WEIJERS

OPROEP

Het voortbestaan van Wijkkrant Zwolle-Zuid 
GEZOCHT: REDACTIEVERSTERKING

Wijkkrant Zwolle-Zuid is al enige tijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Hieronder per beschikbare functie de belangrijkste informatie. Meer info? Mail naar bvergeer@wvzwollezuid.nl.

REDACTEUR
Deelname redactievergaderingen

(1 uur per 5 weken)

Ideeën bedenken

Verhalen schrijven

Tijdsinvestering:  
geheel variabel

WEBREDACTEUR
Oogje houden op nieuws in  
en om de wijk

Selecteren van nieuws dat relevant 
is voor de medewijkbewoner

Nieuws plaatsen op website  
wijkenvereniging

Tijdsinvestering:  
geheel variabel

HOOFD-/	
EINDREDACTEUR
Voorbereiden en leiden  
redactievergaderingen

Verantwoordelijkheid voor  
juistheid van voldoende  
gepubliceerde verhalen

Teksten redigeren

Contact met wijkenvereniging,  
advertentieacquisitie en  
redactie onderhouden

Redactiemailbox bijhouden

Tijdsinvestering:		
gem. 3 uur per week

Beloning: vrijwilligersvergoeding
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Demissionair minister Arie Slob, thuis in 
Windesheim
Vroeger zagen we Arie Slob (59) nog 
wel eens hardlopen over de IJsseldijk 
in het buitengebied van Zwolle-Zuid, 
maar sinds zijn ministerschap niet 
meer. In een exclusief interview met  
de Wijkkrant legt hij uit waarom:  
“Een paar jaar geleden heb ik in het 
ziekenhuis gelegen en heb ik qua  
conditie een jasje uitgedaan. Ik beweeg 
nog wel heel veel; wandelen samen met 
mijn vrouw Marjette langs de IJssel, 
omdat we elkaar gedurende de werk-
week niet zoveel zien. Samen wandelen 
is quality time voor ons. Alleen hard-
lopen in mijn spaarzame vrije tijd is 
er nu dus even niet meer bij, maar ik 
ben vast van plan dat na mijn minister-
schap weer op te pakken.” 

Arie Slob heeft achtentwintig jaar in 
Zwolle-Zuid gewoond en hier zijn gezin 
gesticht. Vijf jaar geleden is hij verhuisd 
naar het dorp Windesheim. “Tijdens mijn 
hardlooprondes kwam ik door Windes-
heim. Toen mijn kinderen waren uitge-
vlogen wilden we wat meer in de natuur 
gaan wonen en konden we een huis  
krijgen in Windesheim. We woonden in 
Zuid in een groot huis dat meer geschikt 
is voor een gezin, maar we wilden Zwolle 
niet uit en daarom was Windesheim een 
mooie en goede volgende stap. Wonen in 
Windesheim bevalt geweldig. Ik zit veel 
in Den Haag, maar het is hier heerlijk 
thuiskomen en hier kan ik me ontspannen. 
Als ik er ben geniet ik met volle teugen 
van mijn woonomgeving.” 

Volgens Slob is Windesheim anders dan 
Zwolle-Zuid, maar er zijn veel verbindin-
gen tussen beide gebieden. “Mensen uit 
Zwolle-Zuid wandelen en fietsen in de 
omgeving van Windesheim en inwoners 
van Windesheim gaan vaak boodschap-
pen doen in Zwolle-Zuid.” Hij is erg 
onder de indruk van de Florens Radewijns- 
school in Windesheim: “Ouders vinden 
het fijn dat hun kinderen op deze school 
zitten en er gaan ook kinderen uit Zuid 
naar deze dorpsschool. De school is al 
tweehonderd jaar oud en groeit nog 
steeds.” 

RIVIER DE IJSSEL
Slob praat in superlatieven over de rivier 
de IJssel. “Het is de mooiste plek in mijn 
woonomgeving. Ik heb er geen woorden 
voor wat de IJssel voor mij betekent. Ik 
woonde vroeger in het westen en ben 
opgegroeid bij de Hollandse IJssel. In de 
jaren tachtig ben ik in Zwolle komen 

wonen en leerde een andere IJssel kennen, 
die nog mooier was omdat de uiterwaar-
den niet waren volgebouwd. Het is mooi 
om dicht bij de IJssel te zijn in de prach-
tige natuur. The place to be. Net voor dit 
interview heb ik nog een wandeling 
gemaakt; hoog snelstromend water in een 
besneeuwd landschap. Fascinerend om 
naar te kijken.”

“Het ministerschap is de meest veeleisen-
de baan die ik ooit in mijn leven heb 
gehad. Maar ik heb wel de mooiste porte-
feuille: onderwijs en media. Als minister 
ben je 24/7 bezig en de afgelopen tijd heb 
ik ook hele weekenden moeten door- 
werken. Het is niet altijd eenvoudig, maar 
een eer en voorrecht om dit als minister te 
mogen doen en daar mijn krachten aan te 
mogen geven. Door de coronatijd is het 
heftig in het kwadraat. Ik geef alles wat ik 
in me heb om dit zo goed mogelijk te 
doen, hoewel ik besef dat de wensen van 
de mensen nog wel eens uit elkaar kunnen 
liggen.” 

Wat zijn de gevolgen van deze veeleisen-
de baan voor zijn privéleven? “Door de 
corona zijn er al minder sociale contacten 
en voor mij gelden dezelfde beperkingen 

als voor iedereen. Ik hoop dat dit ooit een 
keer afgelopen is.” Arie Slob heeft vijf 
kleinkinderen en hij is af en toe oppas-
opa: “Ze komen wel eens logeren en dan 
lees ik ze voor. Ik wist niet dat het zo leuk 
was om opa te zijn en daar geniet ik  
ontzettend van. Mijn kinderen woonden 
eerst verspreid door het land, maar nu 
wonen ze alle vier weer in Zwolle en het 
is een voordeel ze te kunnen zien in het 
weekend, als ik daar tenminste tijd voor 
heb – en dat wisselt nog wel eens.”

CARRIÈRE
Het lukt Slob niet altijd om van de zondag 
een rustdag te maken. “Dat is niet altijd 
mogelijk; mijn werk vraagt op zondagen 
ook inspanningen. Wij kerken in Zwolle-
Zuid in de Koningskerk en in deze  
coronatijd zijn dat online diensten en die 
kan ik altijd volgen of terugkijken. Ik mis 
er geen een.” De Koningskerk heeft voor 
hem een bijzondere betekenis: “Ik kerk 
daar al sinds die daar gebouwd is en  
de architect van deze kerk was mijn 
schoonvader.” 

Arie Slob heeft al een hele politieke  
carrière achter zich. Ooit begonnen als 
gemeenteraadslid in Zwolle toen hij als 
leraar geschiedenis en maatschappijleer 
werkzaam was op het Greijdanus. Van 
2001 tot en met 2015 was hij Tweede 
Kamerlid. Daarna verliet hij Den Haag. 
Toentertijd zei hij daar het volgende over: 
“Na vijftien jaar Tweede Kamer met een 
behoorlijke hectiek heb ik de knop omge-
zet en zelf besloten als fractievoorzitter 
van de ChristenUnie plaats te maken voor 
iemand anders.” Hij werd daarna direc-
teur van het Historisch Centrum Overijssel 
en de IJsselacademie: “Ik kan nu de  
politiek van me afschudden en vind het 
heerlijk om nu niet meer op elk moment 
over elk onderwerp een mening te hoeven 
hebben, wat in mijn vorige functie wel 
van mij verwacht werd.” 

MEN HAD MIJ NODIG
Toch is hij in oktober 2017 weer terug- 
gegaan naar Den Haag als minister voor 
basis- en voortgezet onderwijs en media. 

Waarom? “Eind 2015 had ik besloten te 
stoppen met de landelijke politiek en twee 
jaar later ben ik teruggegaan als minister 
toen de partij een serieus beroep op mij 
deed. Alles afwegende en na overleg met 
mijn vrouw heb ik besloten op dat indrin-
gende verzoek in te gaan. Men had mij 
nodig. Men heeft mij overtuigd dat ik de 
persoon was die dat moest gaan doen. Ik 
heb inderdaad twee jaar genoten bij HCO/
IJsselacademie en heb daar prettig 
gewerkt met fijne mensen. Het waren 
twee goede jaren om afstand te nemen 
van de politiek. Jaren van reflectie en van 
zien wat politiek met mensen doet.”

“Ook heb ik meer dingen kunnen doen in 
mijn omgeving en meer thuis kunnen zijn. 
Met pijn in mijn hart heb ik dat losge- 
laten. Het ministerschap is op mijn weg 
gekomen en ik had geen mogelijkheid 
meer om nee te zeggen. Het is ook nog 
eens de mooiste portefeuille die ik me kon 
bedenken. Mijn vrouw heeft de laatste 
stem hierin gehad. Als zij het er niet mee 
eens was geweest had ik het niet gedaan, 
maar ook zij besefte dat we deze moge-
lijkheid en verantwoordelijkheid niet aan 
de kant konden schuiven, nadat een aantal 
andere partijen dat wel hadden gedaan. 
Het land moet geregeerd worden en daar-
om heb ik die stap gezet.”

Veel mensen kijken tegen een minister 
op. Hij zit in de regering, heeft veel  
ambtenaren die hem ondersteunen, komt 
dikwijls op tv of in de krant en wordt in 
een dienstauto met chauffeur van huis 
opgehaald. Hoe blijf je met beide benen 
op de grond? Demissionair minister Slob: 
“Ik ben blij dat ik in Zwolle woon en daar 
heet ik gewoon Arie. Je moet jezelf nooit 
boven andere mensen verheffen. Zo ben 
ik ook opgevoed. Ik kom uit een midden-
standersgezin. Je hoeft jezelf niet groter  
te maken dan een ander, maar ook niet 
kleiner. Je bent wie je bent en het bevalt 
me uitstekend om zo door het leven  
te gaan.” 

	TEKST		 	HENNIE	VRIELINK
	 FOTO	 		RIJKSOVERHEID
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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) 

ZZUIT maakt pas op de plaats, 
ondanks succes van streaming
Op 15 januari was ZZUit weer even in de lucht: de lezing 
van Luitenant Generaal Martin Wijnen was online te volgen 
met behulp van streaming. Hij hield zijn verhaal in het SIO-  
gebouw. Voor de pauze vertelde hij over zijn ervaringen en 
liet filmfragmenten, foto’s en powerpoint-plaatjes zien. Na 
de pauze konden er vragen worden gesteld. 96 (!) mensen  
hebben ingelogd voor deze interessante lezing. Best een suc-
ces dus.

En toch … maakt ZZUit nu even pas op de plaats. Niet alle 
optredens lenen zich namelijk voor streaming: zowel de  
artiesten als het publiek missen de interactie. En, eerlijk ge-
zegd, het kan financieel ook niet uit, noch voor de artiesten, 
noch voor een vrijwilligersorganisatie zoals ZZUit.

Dat betekent dat de programmacommissie nu gaat plannen 
voor een spetterende herstart na de zomer. We hopen natuur-
lijk dat de coronamaatregelen dan niet meer nodig zijn, en 
dat de schade dubbel en dwars ingehaald kan gaan worden. 
Houdt u onze website in de gaten: www.zzuit.nl.
Of, makkelijker nog, meldt u daar aan voor de nieuwsbrief 
van ZZUit, dan krijgt u automatisch bericht.  

MijnWijk
Lianne Buijs is niet de enige inwoner die zich inzet 
voor het verbeteren van de buurt. De gemeente heeft 
daarvoor nu ook een digitaal platform: MijnWijk. 
Bewoners die een goed idee hebben voor hun buurt 
plaatsen dat op deze website voor bewonersinitiatie-
ven. www.zwolle.nl/mijnwijk 

Niks leuks om aan te trekken?

• lestijden overdag en ‘s-avonds
• werken op uw eigen niveau
• individuele begeleiding
• ook tienerlessen (10-16 jarigen)
• modecafé

Maak't zelf!

www.naaischoolhermien.nl

Kleine Veerweg 9

8017 BP Zwolle

038 460 27 98

WWW.DEHUPPE.NL

Zwolle
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Ewalds Kruidenkraam komt hier al 25 jaar lang
Corona heeft grote gevolgen voor de 
woensdagochtendmarkt in Zwolle-
Zuid. Het aantal kramen is vanaf mid-
den december bijna gehalveerd. Er 
mogen alleen nog kramen voor levens-
middelen staan. Alle andere handel ligt 
stil. Ewalds Kruidenkraam mag wél 
doorgaan. Elke woensdagochtend komt 
Ewald van der Hout (49) met zijn 
mobiele kraam van Hattem naar 
Zwolle-Zuid. Hij staat al meer dan vijf-
entwintig jaar wekelijks op deze markt 
en verkoopt een groot assortiment aan 
kruiden, specerijen en thee. Zijn kraam 
staat vol met rijen glazen stopflessen. 
De klant kan elke gewenste hoeveelheid 
kopen en dat wordt door Ewald keurig 
afgewogen en in een  papieren zakje 
gedaan.  

Hij is al ruim dertig jaar marktkoopman 
en voor die tijd heeft hij ook al als school-
jongen meegeholpen bij marktkooplui, 
die handelden in vis, groente, sokken en 
panty’s, tuinplanten of snijbloemen. “Zo 
ben ik met de markt in aanraking geko-
men en wilde voor mezelf beginnen. Ik 
ben op zoek gegaan naar een artikel dat in 
deze regio nog niet op de markt was. 
Doordat mijn moeder haar kruiden op de 
markt in Duitsland kocht tijdens haar 
vakantie is bij mij het idee ontstaan zoiets 
ook in Nederland op te zetten.” Hier 
bestond dit nog niet. “De mensen waren 
dat nog niet gewend. Ze kenden alleen de 
kruiden uit de supermarkt.” Ewald wil 
zich onderscheiden van de producten die 
in winkels worden verkocht: “Wij voegen 
geen zout, smaakversterkers of conserve-
ringsmiddelen toe aan onze kruiden en 
specerijen.” Volgens Ewald zitten in de 
kruidenpotjes in de winkel soms 70 tot 80 
procent zout of andere toevoegingen. 

UIT HET BUITENLAND
Dertig jaar geleden waren mensen veel 
minder gewend kruiden en specerijen in 
de keuken te gebruiken. “Nu de mensen 
tegenwoordig zoveel reizen zijn de 
buitenlandse kruiden ook heel erg in trek 
gekomen.” Nederlanders zijn steeds meer 
andere eetculturen gaan waarderen en 
daar horen ook andere kruiden en spece-
rijen bij. Ewald legt het verschil uit tussen 
kruiden en specerijen: “Specerijen zijn 
onder andere nootmuskaat, peper, gem-
ber, kaneel, kruidnagel. Die zijn wat ster-
ker in de smaak. Kruiden zoals peterselie 
zijn wat zachter van smaak.” Specerijen 
komen meer uit de Aziatische landen: 

“Daar zijn we in het verleden heel groot 
mee geworden. Met het importeren van de 
specerijen in de VOC-tijd.” 

Ewald verkoopt inclusief de mixen meer 
dan tweehonderd verschillende kruiden 
en specerijen. Hoewel de verkoop van alle 
natuurproducten goed loopt, is er soms 
extra vraag naar specifieke kruiden of 
specerijen: “Als er in een damesblad of 
tijdschrift een artikel staat over bieslook 
of peterselie gaat de verkoop ineens 
omhoog. Mensen proberen tegenwoordig 
ook meer en heel veel recepten uit.” 
Sommige producten lopen altijd, zoals de 
zwarte peper, hachee- en boerenvlees-

kruiden. “Straks in de barbecue-tijd kun 
je alles verkopen, want dan willen de 
mensen de kipfilet anders laten smaken 
dan het karbonaadje of de sparerib.” 

DROOM DER ZUIDZEE 
Hij verkoopt daarnaast ook honderdtwin-
tig soorten losse thee. “Ik heb een leve-
rancier die alleen maar natuurlijke thee 
verkoopt. Puur natuur.” Sommige thee- 
soorten hebben prachtige namen zoals 
Openhaard Romance, Zomer in Asia, 
Oma’s appeltaart, Droom der Zuidzee en 
Welterusten. 

	TEKST	EN	FOTO	 		HENNIE	VRIELINK

Is er een plek in de buurt die je anders 
zou willen inrichten? Bewoners aan 
de van Maanenware, Argusvlinder, 
Haersoltemarke, Knoppertkamp en 
meer straten in Zwolle Zuid vonden 
van wel. Zij zijn een buurtinitiatief 
begonnen. Hun straat is niet alleen 
groener, veiliger en kindvriendelijker 
geworden, maar ook een stuk gezelli-
ger.

Bewoners die een goed idee voor hun 
buurt hebben plaatsen dat op MijnWijk, 
het digitale platform bewonersinitiatie-
ven. www.zwolle.nl/mijnwijk 

Jeanette Santing, 
w i j k b e h e e r d e r 
van de gemeente 
Zwolle: “Op Mijn- 
Wijk begint het 
contact tussen de 
bewoners en mij. 
Ik  bekijk of het 
idee uitgevoerd 
kan worden. Via 
MijnWijk zoeken 

de initiatiefnemers dan medestanders in 
de buurt die het idee steunen of mee 
willen doen om het idee uit te voeren. 

Het is niet zo dat bewoners een idee 
plaatsen en de gemeente dat dan  
uitvoert. Bewoners steken zelf de  
handen uit de mouwen. Dat blijkt overi-
gens voor veel bewoners geen enkel 
probleem, integendeel.”

GROENE, SPEEL- EN 
ONTMOETINITIATIEVEN
De meeste initiatieven zijn in de buiten-
ruimte. Zo richten de bewoners aan de 
van Maanenware een stuk grond van de 
gemeente opnieuw in, Het binnenplein 
bij de Kaderneterkamp en Knoppertkamp 
is veranderd van grijs naar groen. Het 
speelplein bij de van Haersoltemarke is 
door de bewoners opgeknapt en ver-
nieuwd. Jeanette: “Dit zijn voorbeelden 
van initiatieven op gemeentegrond. Dat 
betekent dat de bewoners een stuk grond 
adopteren en we over de inrichting, 
onderhoud en beheer afspraken maken.” 
www.zwolle.nl/adoptiegrond 

ONTMOETEN
Elke initiatief levert nieuwe ontmoetin-
gen op. Jeanette: “Dat is mooi om te 
zien. Het buurtcontact verbetert door 
samen de buurt te verbeteren. Vaak 
heeft dat nieuwe initiatieven en ontmoe-

tingen tot gevolg, zoals een straatbarbe-
cue. En soms is het buurtcontact zo goed 
dat daaruit een initiatief ontstaat. Dat is 
in de Argusvlinder gebeurd, waar deze 
zomer  een tijdelijke vakantiestraat is 
ingericht.”

GEMEENTE ONDERSTEUNT 
De wijkbeheerder geeft advies voor het 
maken van een plan. Als het plan uit- 
gevoerd kan worden, kan de gemeente 
daarbij helpen. Bijvoorbeeld met mate-

riaal, advies van een groenexpert of 
menskracht voor het zware werk. Als er 
geld nodig is, dan kan de gemeente het 
initiatief eenmalig steunen met een bij- 
drage. Jeanette: “Maar neem eerst eens 
een kijkje op MijnWijk, om inspiratie 
op te doen. Kijk dan eens naar buiten en 
vraag je af: kan het anders, beter? 
Bespreek dat eens met je buren.” 

www.zwolle.nl/premie-voor-buurtiniti-
atieven. 

DE	WERELD	VAN	DE WOENSDAGMARKT

MijnWijk voor jouw idee
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Iedere dag komen er talloze verhalen op 
ons af. Of je nu een boek leest, een film 
kijkt, een mop aan de bar vertelt of de laat-
ste roddel hoort over een buurtbewoner. Je 
struikelt bijna letterlijk over de verhalen 
en het gekke is: het verveelt nooit. De  
Historische vereniging Windesheim wil 
ook een verhaal vertellen: het Verhaal van 
Windesheim zoals het ooit was. Internet is 
daarbij een onuitputtelijke bron.

Vóór de Tweede Wereldoorlog was er weinig 
zwemgelegenheid in Zwolle. Dat veranderde 
in 1932, toen de heer J.A. van Dijk van zijn 
Herculosche Kolk een openluchtbad maak-
te. Samen met zijn partner, de heer  
B.J. Schurink, vroeg hij bij de gemeente een 
vergunning aan voor de bouw van een 20-tal 
houten badhuisjes, steigers voor het aan-
meren van kano’s en zeilbootjes en het  
inrichten van een parkeerterrein dat later 
werd uitgebreid tot maar liefst 1000 plaatsen. 
Het was een prachtige plek daar bij de IJssel, 
met een zacht glooiende dijk, grote zonne-
weiden en een uitgestrekte kolk waar je kon 
zwemmen, vissen en varen. 

De kolk lag bij de Herculosche Steeg (nu Jan 
van Arkelweg) waar je aan het eind op de 
dijk een stukje rechtsaf kunt gaan. Links 
beneden aan de dijk was er een kassahokje. 
Het Kristalbad, zoals de kolk was omge-
doopt, lag op de plek waar nu de ‘inlaat- 
haven‘ is naar de voormalige IJsselcentrale. 
De kolk was nog afgesloten van de IJssel en 
kreeg zijn naam vanwege het kristalheldere 
water dat door de zandhoudende grond naar 
boven welde. De kolk ontstond bij een grote 
dijkdoorbraak in 1573. Op de enorme zand-
bult verderop werd Zandhove gebouwd.  
De boerderij van J.A. van Dijk, die later in 
vlammen opging, grensde binnendijks aan 
het bad. 

Het openluchtbad werd een doorslaand  
succes. Het tweede jaar telde men met Pink-
steren al 5500 badgasten. Veel bezoekers 
kwamen op de fiets uit de wijken Assendorp 
en Pierik, maar ook pendelde er een autobus 
om het half uur tussen het Grote Kerkplein 
en het Kristalbad. 

Muziekvereniging Nooit Gedacht gaf in 
1932 haar gebruikelijke jaarlijkse uitvoering. 

Niet op het erf van J. Kattenwinkel, maar bij 
het Kristalbad – zodat de zwemmers zich 
niet alleen in het water konden vermaken, 
maar ook konden genieten van de muziek 
op een windstille avond bij het licht van 
oranje lampions. 

EXPANSIE 
De exploitanten beseften dat ze goud in han-
den hadden en zochten naar uitbreiding en 
verbetering. Daarvoor werd een opdracht 
gegund aan de Grondontginningsmaat- 
schappij Overijssel die - om de kosten te 
drukken - 20 werklozen uit Zwollerkerspel 
inzette. Er werd een grote springtoren ge- 
bouwd, 4 eilandjes aangebracht onderling 
verbonden door bruggen, ondiepe gedeelten 
voor kinderen aangelegd en op de zonne-
weiden was er gelegenheid om een tent op te 
slaan. De weg ernaartoe werd stofvrij ge- 
maakt door het aanbrengen van een nieuw 
wegdek. Maar als klap op de vuurpijl huurde 
men een reusachtige tent van de firma Steen-
man uit Hattem die dienst deed als restau-
rant. 

De heer D. ter Haar werd aangesteld als bad-
meester. Het was big business in Harculo. 

Dat was ook nodig, want het 
Kristalbad had inmiddels con-
currentie gekregen van het ge-
meentelijk openluchtbad het 
Vechterstrand dat weliswaar aan 
de andere kant van Zwolle lag, 

maar nagenoeg dezelfde faciliteiten en 
aantrekkingskracht had. 

Bij het Kristalbad zat men echter niet stil.  
Zo werden er jaarlijks in augustus zwem-
wedstrijden georganiseerd, in de winter 
kortebaan kampioenschappen schaatsen en 
maakte men reclame voor een wedstrijd 
‘Plankrijden achter snelvarende Motorboot, 
de sensationeele sport van de groote Bad- 
plaatsen’. 

NOODLOTTIG ONGEVAL 
Ondanks al deze expansie viel er in de winter 
van 1937 een inktzwart doek over al deze 
voorspoed. Vier kinderen van jachtopziener 
Marten Cuper wilden op een zondagmorgen 
waterhoentjes, die in het ijs vastzaten, gaan 
vangen. Die nacht was de dooi ingetreden en 
het ijs kende zwakke plekken. De twee oud-
ste jongetjes, de 11-jarige Johannis en de 
9-jarige Dieks, waren zo’n dertig meter van 
de wal verwijderd toen het ijs brak. Op hun 
hulpgeroep is de 7-jarige Marinus zijn  
broertjes te hulp gesneld. 

Hij gooide zijn jas naar hen, maar verdween 
zelf ook in het ijskoude water. Het 6-jarig 
jongetje dat op de kant was blijven staan ren-
de naar huis en wist de aandacht van de 
woonwagenbewoner van den Berg te  
trekken die met zijn wagen onderaan aan de 
dijk stond. Maar ook van den Berg kon 
zonder hulpmiddelen weinig uitrichten en 

zocht assistentie bij de buurtbewoners. Die 
vond hij bij de 16-jarige Evert van Dijk die 
voorover op een ladder liggend en met een 
dreg de kinderen uit het water wist te halen. 
De inmiddels bijgehaalde dokter Olland uit 
Zwolle paste kunstmatige beademing toe, 
maar het mocht niet baten; de jongetjes  
waren al overleden.  Een paar dagen later 
werden de jongens onder een enorme pu-
blieke belangstelling begraven op de be-
graafplaats te Windesheim. Hun grafsteen is 
nog de enige stille getuige van dit afschuwe- 
lijke drama. De jachtopziener, die vlakbij de 
kolk woonde, is korte tijd daarna met zijn 
gezin verhuisd naar Hoog Zuthem. 

VISSEN 
Eens in de zes jaar viste men de gehele kolk 
leeg. Dat deed men met een ‘zegen’, een 
groot net dat men van oever tot oever sleepte 
en waarmee men in 1931 nog duizenden 
ponden vis had gevangen die onder grote 
publieke belangstelling werden verkocht. In 
november 1937 was de vangst bijzonder 
teleurstellend, slechts honderd pond wist 
men te verschalken. 

TERUGLOPENDE BELANGSTELLING 
De belangstelling voor het Kristalbad liep 
voor de oorlog al wel terug. In 1934 was in 
Zwolle het zwembad aan de Ceintuurbaan 
geopend, dat lag voor de Assendorpers dich-
terbij. Waarschijnlijk is de oorlog de defini- 
tieve klap geweest voor het voortbestaan van 
het Kristalbad. Auto’s werden door Duitsers 
gevorderd, fietsbanden waren schaars en het 
was dan ook niet verwonderlijk dat de bad-
gasten weg bleven. Na de oorlog kwam de 
‘loop’ niet terug. Inmiddels werden er plan-
nen gemaakt voor de bouw van een nieuwe 
IJsselcentrale op deze plaats. Er werd een 
doorbraak gegraven van de IJssel naar het 
oude Kristalbad, deze werd nu onderdeel 
van een invoerkanaal naar de IJsselcentrale: 
een situatie die nog steeds bestaat. 

Het Verhaal van Windesheim: het Kristalbad 

TEKST	 			RENÉ	VAN	DER	HAVE	
MET	 DANK	 AAN	 	 	 	 HISTORISCHE	
VERENIGING	WINDESHEIM
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Van der Heydenstraat 6-4 · 8014 ZZ Zwolle

T 038 - 42 57 800 · www.heeldemond.nl
WIJ ZIJN GEVESTIGD IN ZORG PUNT ZUID

Wanneer laat jij graag je tanden zien? Fris in de ochtend 
of op je gemak in de avond? Het maakt ons niet uit. 
Wij zijn nu heel vroeg én heel laat open! 
Van 7.00 – 21.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op www.heeldemond.nl

HEELDEMOND TANDARTSEN STAAT VOOR:

• RUST, ZORG EN TOEWIJDING 

• GEEN WACHTLIJST

• VEEL AANDACHT VOOR PREVENTIE

• SPECIALE AANDACHT VOOR ANGSTIGE 

 EN (HOOG)GEVOELIGE MENSEN

• EÉN VASTE TANDARTS 

• FOCUS OP INNOVATIE EN VERBETERING

Autobedrijf Bert Wieten
WWW.BERTWIETEN.NL

  Het alternatief voor de dealer       

feedbackcompany

9.4/10

In alle prijsklassen met KM- 
en onderhoudshistorie

            AUTO’S 
OP VOORRAAD 
            AUTO’S AUTO’S 
OP VOORRAADOP VOORRAAD
8080 

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.	

IJspret in de bomen
In februari stroomden de uiterwaarden van de IJssel vol water. Het leverde 
vanaf de dijk weer een prachtig schouwspel op. 

Er kwam een sneeuw- en vorstperiode overheen. In het verre verleden - en dan 
praten we over 150 tot 250 jaar terug – was die combinatie vaak rampzalig. De 
geschiedenis van de IJssel kent veel winterse dijkdoorbraken door ophopende 
ijsschotsen en opstuwend hoog water. Dit keer was het een korte maar krachtige 
uithaal van koning winter, zonder een spoor van gevaar voor onze dijken. 

Hoewel in ‘IJssel’ het woord ijs zit verstopt, bracht deze winter helaas geen  
ijspret op de uiterwaarden. Daarvoor stond het water te hoog en was er te veel 
stroming. De ijspret speelde zich binnendijks af. 

Toen ik op een koude ochtend met de kano een tochtje maakte over de onder-
gelopen uiterwaarden, beleefde ik op mijn manier toch ijspret. Ik genoot van 
alle kunstig gevormde ijzigheid in de wilgen en essen. Door het klotsende water 
was er prachtige ijskunst gevormd aan de boomstammen Een vrij uniek  
verschijnsel dat ik in deze vorm niet eerder had gezien.

Bioresonantie
Electro-acupunctuur
RefleX Natuurlijk (w)eten
Voetreflex plus therapie
Spatadertherapie
Oor-acupunctuur
Dorn therapie
Cursussen

Celien van Dalen - Natuurgeneeskundig therapeut
06 53945165 • www.reflex-zwolle.nl

Door V.B.A.G. aansluiting vergoeding mogelijk.  
Afhankelijk van uw persoonlijke zorgverzekering.
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Nieuwe tuin

Wij maken gratis uw ontwerp

Nieuwe bestrating

Zeer aantrekkelijke aanbiedingen

Overkappingen 

Voor u op maat gemaakt

Schuttingen

Diverse modellen leverbaar, vraag er naar

Aanleg

We doen het tegen scherpe prijzen

Bel: 038-4216496 / 06-22446905

Zwolle-Zuid biedt plaats aan drie dierenweiden. Eén daarvan is ’t Spiekertje in het Ittersumerpark. De weiden worden 
gerund door vrijwilligers, waarvan een aantal onlangs te dealen kreeg met een groot verdriet: geitjes Betsie en Bo 
lieten plots het leven. Wat bleek? Het duo had brood gegeten – en daar kan een geit niet tegen. Dierenweide ’t Spieker- 
tje benadrukt sindsdien dan ook expliciet dat het voeren van brood absoluut verboden is. Wil je toch graag de geiten 
verblijden? Geef ze dan hooi. 

www.tuintotaalcenter.nl

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

SamenOuderen kletslijn voor Zwolse 
ouderen tijdens coronacrisis
Ouderen kunnen bellen wanneer ze hun verhaal kwijt willen of omdat ze 
behoefte hebben in een gezellig praatje. Even de stem horen van een 
ander geeft vaak alweer voldoende plezier om de dag door te komen.

Bereikbaarheid SamenOuderen Kletslijn
Maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur op 088 - 2011250 

SamenOuderen is een initiatief van WijZ Welzijn, SamenZwolle en diverse (zorg)partners 
Bekijk het complete aanbod op www.samenzwolle.nl/samenouderen.

Club Zwolle

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).

De een z’n brood... RIJWEL TWEEWIELERS
Fietsreparatie op locatie

Mobiele fietsreparatie

Tweedehands fietsen
& nieuwe fietsen

Fietsonderdelen &  
accessoires

Rob van Rijn
Fietsenmaker

Piersonware 5
06 42927646

info@rijwel.nl
www.rijwel.nl

RIJWEL TWEEWIELERS

Rob van Rijn
Fietsenmaker

Piersonware 5
06 42927646

info@rijwel.nl
www.rijwel.nl

Fietsreparatie op locatie

Mobiele fietsreparatie

Tweedehands fietsen
& nieuwe fietsen

Fietsonderdelen & accessoires
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Op het moment van schrijven ligt Zwol-
le bedolven onder sneeuw en ijs. Ge-
voetbald werd er toch al niet, maar stel 
dat er in competitieverband gespeeld 
mocht worden, dan had menig suppor-
ter de afgelastingen via WhatsApp of 
een of ander social mediakanaal tot 
zich genomen.. 

Ach, hoe anders ging dat 95 jaar geleden, 
in een tijd zonder mobieltjes of twitterac-
countjes. De Provinciale Overijsselsche 
Courant beschrijft op dat vlak een me-
morabele dag voor ZAC, op weg naar En-
schede. We schrijven 1 november 1926.

“ZAC maakte ten gevolge van de aller-
merkwaardigste weersgesteldheid gister-
ochtend een vergeefse reis naar Ensche-
de. De consul keurde even voor tienen 
het terrein, dat zijns inziens de vele  
regens ten spijt zeer wel bespeelbaar was, 
goed. Daarna vervulde hij zijn andere 
Zondagsche plicht en toog ter kerke. Om 
half elf begon het echter een beetje te 
sneeuwen. De vlokken werden al grooter 
en grooter en vielen in groote intensiteit 
op de aarde. Weldra was alles wit! Op de 
nog te warme aardkorst smolt de sneeuw 
aanvankelijk spoedig. Doch toen de 
sneeuwval geruimen tijd aanhield en in 
kracht eerder vermeerderde dan vermin-
derde, kwam er allengs een handbreed 
dik sneeuwtapijt op de koude modderige 
laag te liggen. Hoewel inmiddels ieder-
een wist dat het duel die middag niet 
door zou kunnen gaan, was er niemand 
aanwezig die het veld kon afkeuren.  
De consul verscheen niet meer.” 

AANGEWEZEN OP DE ARBITER   
“Zoo vertrok ZAC met de beste verwach-
tingen om 10 minuten vóór twaalf uit 
Zwolle. In de hoofdstad van Overijssel 
sneeuwde het niet: er viel een gestadige 
regen, dat was alles. Ook sneeuwde  
het niet in Heino, Raalte, Nijverdal en 
Wierden. Maar in Almelo... daar begon 
de sneeuwjacht. Toen ZAC het Van 
Heekpark betrad, vond zij daar den aan-
gewezen scheidsrechter in den vorm van 
den heer Coole uit Nijmegen. De arbiter 
had geen moeilijke taak. Zonder eenigen 
omhaal van woorden decreteerde hij: het 
veld is onbespeelbaar. Ik keur het af. 

Er was geen publiek aanwezig, zoodat  
alleen ZAC’ers den aftocht behoefde te 
ondernemen. Het ZAC bestuur zal thans 
aan de NVB restitutie der gemaakte  
kosten verzoeken. Het toewijzen hiervan 
zal afhangen van de kwestie in hoeverre 
de consul in Enschede nalatig is geweest 
in het vervullen van zijn plicht.”

Heracles  18  12  3  3  27  52-26 
Enschede  18  12  3  3  27  68-23 
Enschedese Boys  18  9  2  7  20  39-44 
Z.A.C.  18  7  5  6  19  44-35 
Vitesse  18  7  4  7  18  45-42 
Go Ahead  18  5  6  7  16  32-39 
Wageningen  18  6  3  9  15  42-55 
DOTO  18  5  4  9  14  28-44
Robur et Velocitas  18  5  3  10  13  33-47 
Hengelo  18  5  1  12  11  34-62  

Eerste klasse                         1926/1927

Het veld is onbespeelbaar. 
Ik keur het af…

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

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

Een paar dagen lang was het ijskoud. Een paar dagen lang konden 
we plots schaatsen. Hoewel corona enige voorzichtigheid gebood, 
was het – voor een paar dagen – weer even allemaal goed. Half Zuid 
stond op het ijs. Hoewel het op de sloten in de wijk niet dik genoeg 
werd, leenden de Tichelgaten zich op fietsafstand voor pret genoeg. 
En dat leverde heerlijke taferelen op. 

METERS BUUTENSPEL

Terugblik: ijspret in en om Zuid

21 Beb Bakhuys 
10 Leen Oostingh 
07 Charles van Born 
02 Henri Derboven 
01 Jan Burghart
01 Koos Reinders 
02 Eigen doelpunt

Topscorers seizoen 1926/1927
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Bij ons krijgt uw meubel een tweede leven!

GESPECIALISEERD 
IN HET STOFFEREN VAN:

Th. a Kempisstraat 115-119, 8021 BL Zwolle  T 038 - 453 49 80  E info@heyman.nl  I www.heyman.nl

MEUBELS • AUTO-INTERIEUR • CARAVANS • SCHEEPSINTERIEURS

LAAT ONS UW MEUBELS 
HERSTOFFEREN, GOED VOOR 

HET MILIEU EN 
UW PORTEMONNEE!

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:

ALTIJD WELKOM. T 038-7739040 
ONLINE AFSPRAAK MAKEN? AMIKAPPERS.NL/ZWOLLE ZUID 
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