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uw verhuizing 
een frisse start

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

038 465 65 60  
Nervistraat 5 • 8013 RS Zwolle  

info@utshersevoort.nl  
www.utshersevoort.nl ZWOLLE

SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN-
DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • 
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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

www.fysiomobilae.nl

Bij FysioMobilae kunt u nu ook terecht voor:

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

038 - 4216454

Revalidatie na Corona 

WWW.WVZWOLLEZUID.NLWijkenvereniging-Zwolle-Zuid@WijkkrantZZuid
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40 jaar  
Gerenlanden

Oldtimerbezitters 
uit Zuid

De Tichelgatenloop  
en corona

3

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

De klepperaars van Zuid
De ooievaar waant zich thuis in en om onze wijk. 

Waar je ze vindt? Zie pagina 16.

DE VERSCHIJNING VAN DE WIJKKRANT EN HET CORONAVIRUS
Beste lezer, 

In verband met het coronavirus is het nog niet zeker of er in juni een Wijkkrant verspreid zal worden. 
Wel zal onze redactie, met gepaste afstand tot elkaar, ook de volgende Wijkkrant gewoon vullen. Mocht er 
in juni geen krant op uw mat vallen, dan kunt u deze wél vinden op de website van de Wijkenvereniging: 
www.wvzwollezuid.nl. Ook informatie over de Wijkkrant en al dan niet afgelaste activiteiten is daar te 
vinden.

Bedankt voor uw begrip.

1913
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  Alicia Zwart
  Arie Donders 
  Henk Valkenier
  Rini Kamp
CORRECTOREN:  Jolanda Borg
  Ineke van Putten
EINDREDACTIE: Bart Vergeer 
  06 - 3474 5188
E-MAIL: bvergeer@wvzwollezuid.nl
ADVERTENTIES/ACQUISITIE:
	  advertenties@wvzwollezuid.nl
  Ilona Bredewold,  
  06 - 4987 6789
  Léan Jonkman, 
  06 - 5242 8878
ONTWERP/DRUK: Olbo | www.olbo.nl

COLOFON 
De Wijkkrant Zwolle-Zuid is een uitgave van 
de Wijkenvereniging Zwolle-Zuid (WZZ) en 
verschijnt jaarlijks negenmaal in een oplage 
van 13.000 stuks.

WIJKKRANT ZWOLLE-ZUID

REDACTIE:	 Girbe Buist
  Haiko van Helsdingen
  Wim Houdé
  Ina Huisman
  Harry Pap
  Hennie Vrielink
  Gerjos Weelink

WZZ INFORMATIEBALIE

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

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

Tijdens de reguliere schoolvakanties is de 
WZZ Informatiebalie beperkt geopend.

LEDENADMINISTRATIE / CONTRIBUTIE 

WZZ lidmaatschap seizoen 2020 is € 7,50 
op NL 63 RABO 0160 7747 72 t.n.v. WZZ
Meer info? Mail naar ledenadministratie@
wvzwollezuid.nl

ALGEMEEN BESTUUR WZZ

Voorzitter:  Jurjen Zijlstra
Secretaris: Minne Bouta
Penningmeester: 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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Met de auto kun je vanaf twee kanten de 
wijk Gerenlanden binnenkomen, maar 
met de fiets heb je liefst zeven toegan-
gen, waarvan vier via een fietstunnel. 
Bezoekers die voor de eerste keer hun 
familie of kennissen willen bezoeken  
raken soms de weg kwijt. De kronkelige 
zijstraten eindigen op de parkeer- 
plaatsen van besloten woonerven. De 
doorlopende ‘laan’-route verbindt de 
‘kamp’-buurtjes met elkaar. Op de stads- 
plattegrond lijken deze van de hoofd-
route afgetakte zijstraatjes en woonerf-
jes op de trosjes van een bloemkool.  
Gerenlanden is een schoolvoorbeeld van 
een ‘bloemkoolwijk’, zoals er in Neder-
land veertig jaar geleden velen zijn  
gebouwd. 

Uniek voor Gerenlanden is het ruim  
opgezette groene hart midden in de wijk 
met voetbalveldjes, bankjes en speeltui-
nen voor de kinderen. Rondom de groene 
grasvelden staan vele hoge bomen. Geen 
auto te bekennen, maar wel slingerende 
fiets- en wandelpaden met de kenmerken-
de knotwilgen, waarvan er enkele nog 
stammen uit de tijd voordat de wijk werd 
gebouwd. Naast het groene park aan het 
Gerenpad huizen de centrale voorzienin-
gen. Basisonderwijs geschiedt in de  
protestant-christelijke Bron, de katholieke 
Wingerd of de openbare Gerenhof. Door 
daling van het kindertal is de Bron na een 
fusie de Zuidster gaan heten, is de Geren-
hof verdwenen en zijn de noodlokalen  
afgebroken. In het begin had je het wijk-
centrum met een sportzaal en daarnaast 
winkelcentrum Sellekamp met super-
markt de Spar van meneer Zandstra, de 
groenteboer, een cafetaria, een slijterij en 

de Bondsspaarbank. Ook een fietsenwin-
kel, videotheek en afhaalchinees vond je 
er. Het wijkcentrum is al jaren geleden ge-
sloten en ook in het winkelbestand zijn 
wijzigingen opgetreden. De Spar werd 
C1000 en is nu de Jumbo. Het aantal auto’s 
is toegenomen en de stadsbus doet de wijk 
niet meer aan. Ook zijn er meer afvalcon-
tainers in grijs, groen en blauw, maar 
steeds minder afvalbakken en brievenbus-
sen in postcodegebied 8014.  

De grachten met de bruggetjes zijn ken-
merkend voor de wijk. Als het ooit weer 
stevig gaat vriezen kun je een aaneenge-
sloten rondje schaatsen door de wijk. De 
watergangen zijn nodig voor regenwater-
afvoer, maar hebben ook een waterber-

gingsfunctie. Veel bewoners ergeren zich 
aan de ‘waterbak’ bij het winkelcentrum, 
maar die kan kennelijk niet worden  
gedempt in verband met de wateropslag. 
De voorgenomen update van het parkeer-
terrein bij het winkelcentrum vraagt  
dringend om uitvoering. 

Elk woonerf heeft woningen met een  
eigen bouwstijl, die afwijkt van de huizen 
aan andere woonerven. Een typische 
bouwstijl zijn de huizen met erkers aan de 
Munterkamp, Mulertkamp en Snavel van 
Emekamp, die zijn ontworpen door archi-
tect Van den Belt. Hij kreeg het af en toe 
zwaar te verduren bij de eerste bewoners, 
die zich sterk bewust waren van hun ‘recht 
op inspraak’: een nieuw fenomeen in de 
jaren zeventig. De wijk kent huizen in  
verschillende prijsklassen. De witte  
huizen aan de Jellissenkamp zitten in een 
hogere prijsklasse, terwijl je er vlakbij  

sociale huurwoningen vindt. Inmiddels zijn 
veel huurwoningen toegevoegd aan het ei-
genwoningbezit, liggen er steeds meer 
zonnepanelen op de daken en heeft bijna 
iedereen een snelle internetverbinding.
 
Meer dan 20 procent van de Nederlanders 
woont in dit soort wijken. Deze wijkenop-
bouw eind jaren zeventig was een reactie 
op de eerder uit woningnood gebouwde 
grootschalige strakke woonwijken met 
rechte straten, hoge en lage flatgebouwen 
en rijen eentonige doorzonwoningen zo-
als je in Holtenbroek vindt. In de idealisti-
sche jaren zeventig wilden de mensen lie-
ver in kleinschalige buurtjes wonen in een 
laagbouwwoning met een eigen tuin die 
naadloos aansloot op het openbare groen, 

waar de kinderen veilig konden spelen en 
buurtbewoners samen konden optrekken. 
In het wijkcentrum of buurthuis kon men 
elkaar ontmoeten. Kindvriendelijk, auto-
luw en gericht op verplaatsing per fiets. 
Mensen wilden het in en om hun eenge-
zinswoning gezellig en speelser hebben 
met in de tuin een zitkuil van grinttegels 
en spoorbielzen omringd met coniferen 

om te kunnen barbecueën. Binnenshuis in 
het bruine en oranje interieur werd er met 
de hele familie enthousiast gefondued. In 
het begin hadden meerdere woningen een 
ligbad, maar veel bewoners hebben die  
inmiddels verwijderd; geen tijd meer voor 
een bad in deze jachtige tijd? De meeste 
woningeigenaren hebben ondertussen al 
een nieuwe keuken en badkamer laten 
plaatsen en hun interieur en blankhouten 
Ikea-kasten wit geschilderd. Gehaakte 
kleedjes en letterbakken vind je nauwe-
lijks nog aan de muren.
 
Latere stedenbouwkundigen hebben zich 
afgezet tegen deze in hun ogen ‘onover-
zichtelijke en truttige doolhofwijken’.  
Stedenbouwkundige Welmers: “Zuid is 
een kind van zijn tijd. De eerste buurten 
zijn heel erg jaren zeventig, met kneuteri-
ge knusheid. Erg naar binnen gericht.” 
Sommigen vinden deze ‘verdwaalwijken’ 
zelfs een totale mislukking. Ze wijzen dan 
naar de vele houten schuttingen die de 
tuintjes afschermen van de buren en de 
openbare ruimte. “Helemaal in tegen-
spraak met de idealen van de jaren zeven-
tig.” Inmiddels bestaan deze wijken veer-
tig jaar. De eerste bewoners hebben de 
pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Hoe-
wel er sprake is van vergrijzing, betrekken 
ook jonge nieuwkomers de vrijgekomen 
eengezinswoningen. Meerdere onderzoe-
ken wijzen uit dat bewoners een stuk posi-
tiever zijn over hun wijk dan stedenbouw-
kundigen. Ook in Gerenlanden wonen 
veel van de ruim drieduizend inwoners 
met plezier in hun rijtjeshuis met eigen 
tuin. Wel vinden ze het belangrijk dat de 
openbare ruimte schoon en veilig blijft.  
In het ene buurtje worden er regelmatig 

gezamenlijk activiteiten georganiseerd, 
zoals door bewoners aan de BAsterkamp, 
Ten BUsschekamp en TImmermeester-
slaan, die als bewonersvereniging BaBuTi 
samen heel actief zijn. In andere buurtjes 
zijn de mensen wat meer op zichzelf.  
In een bloemkoolwijk kan het allebei. 

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 1 juni

Bezorging (week 26): woensdag 24 juni 
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.

Gerenlanden: veertig jaar een echte bloemkoolwijk

	TEKST	EN	FOTO	 	HENNIE	VRIELINK	
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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

Lunchen  
Vergaderen  

Feesten & Partijen  

x

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

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
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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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Normaliter is het elke donderdag om 
18.30 uur gezellig druk voor de deur van 
de Plantagekerk. Terwijl de mensen 
staan te wachten tot de deur opengaat, 
maken ze alvast een praatje met elkaar. 
Vaak zijn het vaste gasten, ze komen 
eten in de soosruimte van de kerk. Veel 
van hen maken een moeilijke tocht door 
het leven. Een avond met een maaltijd, 
een goed gesprek en een spelletje is een 
lichtpuntje in hun week. De Aanloop, 
zoals dit project heet, is een initiatief 
van de Plantagekerk en wordt door de 
leden van die gemeente bekostigd. Het 
project bestaat al jaren en is mogelijk 
dankzij de inzet van meer dan vijftig 
vrijwilligers. 

Robert Scholma woont in Zuid en is een 
van de vrijwilligers die voor de gasten van 
De Aanloop kookt. Een keer per maand is 
hij samen met drie anderen aan de beurt. 
Ze koken elk voor tien tot vijftien perso-
nen. Robert doet dit al zo'n zeven jaar en 
zegt: "Normaal kook ik voor twee, nu voor 
minstens zes keer zoveel personen. Ik moet 
altijd goed nadenken over de hoeveelhe-
den die ik nodig heb. Laatst stond er stamp-
pot zuurkool op het menu. Ik had net wat 

te weinig aardappels." 's Woendags doet hij 
de boodschappen en komt hij steevast met 
twee zware tassen thuis: "Ik doe alles zoveel 
mogelijk lopend of op de fiets. Zo blijf ik fit 
en het is goed voor het milieu."

Donderdags komen de grootste pannen te-
voorschijn. Ze passen maar net op het for-
nuis. Vanaf dat moment is het belangrijk de 
juiste dingen op het juiste moment te doen. 
Robert: "De eerste keer verkeek ik me op de 
tijd die nodig was voor het koken van wa-
ter voor de macaroni." Het gebrek aan 
groente in pasta- en rijstgerechten is trou-
wens iets wat hem opvalt als hij deze wel 
eens buiten de deur eet: "Als ik voor De 
Aanloop kook, koop ik zeker 250 gram 
groente per persoon." Verder gebruikt hij 
de laatste jaren vleesvervangers. De zorg 
voor het milieu en het welzijn van de die-
ren motiveren hem daartoe. Hij zegt: "De 
kwaliteit van vleesvervangers is prima. Ik 
denk dat het de gasten van De Aanloop 
niet is opgevallen.” Soms ligt er overigens 
maar weinig vegetarisch gehakt in de 
schappen van de supermarkt. "Daar zeg ik 
dan wat van." 

Vlak voor etenstijd wordt de inhoud van de 

pannen voor de laatste 
maal geroerd, geproefd 
en overgeschept in één 
grote pan. Een op-
vouwbaar krat met 
warme slaapzak staat al 
klaar. Robert rijdt naar 
De Aanloop, waar hij 
met open armen ont-
vangen wordt door de 
gasten. "Vaak vragen ze 
me buiten al wat er die 
dag gegeten wordt. Als 
de pan in een warm-
houdschaal geleegd 
wordt komen de com-
plimentjes: ‘wat ruikt 
het lekker!’ of ‘wat ziet 
het er lekker uit!’ Dat is 
fijn om te horen. Ik 
gun de gasten een on-
bezorgde avond en 
werk er op deze manier 
graag aan mee."

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	65:	Robert	Scholma.	Hij	kookt	voor	de	gasten	
van	De	Aanloop.

Robert kookt lekker én gezond  
voor gasten van De Aanloop

	TEKST	EN	FOTO	 	
INA	HUISMAN	
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Als je door Zwolle-Zuid fietst kom je niet 
alleen straatnamen tegen die eindigen op 
-kolk, -veld of -vlinder, maar ook op 
 -marke, -mate, -kamp, -belt of -ware. Bij 
de eersten kun je je nog iets voorstellen. 
Karper- of Brasemkolk doen je denken 
aan een lome dag met een hengeltje in het 
water, Hazen- of Eekhoornveld aan  
weiden en bossen. Maar waar komen die 
andere achtervoegsels vandaan?

“Vroeger, toen alles nog overzichtelijk 
was...”, zei mijn moeder vaak. Ze volgde 
dan met een uiteenzetting over alles wat 
veranderd was. Toen Zwolle nog kleiner 
en overzichtelijker was werden straten en 
pleinen vaak genoemd naar datgene wat er 
gebeurde. En alles was overzichtelijk.

Hoe is het eigenlijk allemaal gegaan?  
Vanaf de middeleeuwen had Zwolle al het 
recht markten te houden. De Utrechtse 
bisschop Wilbrand van Oldenburg  
verleende Zwolle stadsrechten in 1230 als 
dank voor de hulp die hij kreeg van de 
Zwollenaren tegen opstandige Drenten. 
Niet lang daarna, in 1265, kreeg Zwolle 
rechten om markten te houden om  
zodoende de handel te bevorderen.

En markten kwamen er. En dus ook de  
namen die erbij horen. De Melkmarkt en 
de Vismarkt, de Botermarkt die tegen-
woordig de Nieuwe Markt heet… De  
Grote Markt, de Veemarkt en de Ossen-
markt. Straten en stegen kregen lang- 
zamerhand ook een naam. Een steeg die 
naast een bierbrouwerij lag werd de  
Brouwerssteeg genoemd. Het laatste stuk 

We doen een boekje open over de straatnamen van
Zwolle-Zuid 

(deel 1)

RONDJE	ZUID  

Papier inzamelen, waarom doen we dat?
Op mijn blauwe papierbak zit een sticker. 
Die geeft aan dat ‘de opbrengst’ gaat naar 
een basisschool in de buurt. De sticker  
is oud, want de school bestaat niet  
meer onder die naam. Andere blauwe 
bakken hebben geen sticker. Wat is er  
veranderd?

Navraag bij de ROVA leert dat de prijs van 
oud papier en karton (OPK bont) onder 
druk staat. De prijs van OPK bont is de  
afgelopen twee jaar zelfs fors gedaald. Dat 
heeft te maken met de strengere regels die 
China sinds 1 maart 2018 hanteert. China 
was de grootste verwerker van oud papier 
en importeerde jaarlijks 28 miljoen ton oud 
papier, waarvan acht tot negen miljoen ton 
uit Europa. Dat is het overschot van wat wij 
hier inzamelen en door de Europese  
papier- en kartonindustrie niet meer als 
grondstof gebruikt kan worden. China  
recyclede het oud papier tot verpakkings-
materiaal voor goederen die vanuit Azië 
naar Europa en de Verenigde Staten  
verscheept worden. 

Sinds twee jaar stelt China de eis dat een 
partij OPK maximaal 0,5 procent vervui-
ling mag bevatten. Dat is nog strenger dan 
de strenge Europese norm, die op 1,5  
procent ligt. Die norm van 1,5 procent is 

haalbaar dankzij gescheiden inzameling. 
De eis van een 0,5 procent is dat niet, alleen 
al door de producteigen vervuiling als  
nietjes en stukjes tape op dozen. 

DE PRIJS DAALT
Door de afgenomen afzetmogelijkheden 
levert OPK dus steeds minder op. De 
marktprijs voor oud papier en karton was 
in december 2017 nog € 97,50 per ton.  
In december 2019 bracht het nog maar € 30 
op en de prijs daalt nog steeds. Zodoende 
worden de kosten van inzameling zelfs niet 
meer volledig gedekt door de opbrengst 
van OPK bont. Een woordvoerder van de 
ROVA zegt: "Uiteraard weten wij niet hoe 
de prijs zich in de toekomst zal ontwikke-
len, maar wij houden er ernstig rekening 
mee dat deze niet zal stijgen."

VERGOEDING VOOR VERENIGINGEN
De gemeente Zwolle geeft verenigingen die 
al langer betrokken zijn bij de inzameling 
van OPK in 2020 nog steeds een vergoe-
ding. Deze varieert per vereniging en is  
gebaseerd op de gemiddelde opbrengst van 
het OPK die de vereniging in de afgelopen 
drie jaar heeft ontvangen. Hierdoor ver- 
liezen de verenigingen niet direct al hun  
inkomsten. De gemeente oriënteert zich 
nog op beleid na 2020. 

NIET VOOR HET GELD
Ook ROVA wordt getroffen door de lage 
prijzen. De woordvoerder: "Ondanks  
deze ontwikkeling zullen wij onver- 
minderd doorgaan met het gescheiden  
inzamelen van OPK en het stimuleren van 
het scheiden van grondstoffen, zodat die  
zo goed mogelijk gerecycled kunnen  
worden."

Ik kan de sticker dus wel van mijn blauwe 

bak afhalen. Met de gescheiden inzameling 
van mijn oud papier help ik de school niet 
meer. Maar het dient wel een hoger doel, 
omdat de grondstoffen voor papier niet 
kostenloos zijn. Daarom is het goed het 
hergebruik van producten en grondstoffen 
te maximaliseren en verspilling te minima-
liseren. 

	TEKST	 	INA	HUISMAN
		FOTO	 	PIXABAY

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	vrijwel	alle	activiteiten	afgelast	of	uitgesteld.	
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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.

Corona, dat risico zal hier in Zuid toch 
meevallen, mijmer ik voor het huis op 
een bankje in het voorjaarszonnetje. Ja, 
de verhalen die je hoort over aantallen 
overledenen in verzorgingstehuizen  
- ook gewoon midden in onze wijk - 
stemmen treurig, hoewel ik de perso-
nen niet ken. Maar dichterbij, in 
straten met relatief gezonde inwoners 
van gemiddelde leeftijd…

Mensen fietsen en wandelen naar de 
supermarkt, of om er even uit te zijn. 
Bijzonder, hoeveel mensen de laatste 
weken langs lopen voor een ommetje. 
Een van die voorbijgangers helpt me in 
een social talk toch uit mijn droom van 
straatimmuniteit: ‘Verderop, om de 
hoek, nam een ambulance zojuist nog 
een patiënt mee; we zitten al op zeven 
gevallen in de straat.’ 

Ai, daar schrik je van. Het ene moment 
denk je de buurt te kennen, het andere 

is er vertwijfeling of we wel dezelfde 
buurtbewoner voor ogen hebben. En 
kom ik met Pavlov-reacties om mijn 
vooroordelen te staven: “Oud, dik,  
ziekelijk?” Nee, sportief juist. Alle  
reden dus om terughoudend te zijn in 
mijn redenering, vanuit een gevoel van 
welbevinden. Zeg nooit nooit.

Toch, hoe raakt het je? Verder weg  
in de wijk worstelt een fitte oud-team-
genoot van me van een jaar of vijftig 
plots met een ongeneeslijke vorm van 
kanker. Verdorie, wat erg; dat komt 
voor mij dichtbij. Tegelijk gaat het  
leven door. Op drie meter hoog broedt 
een pimpelmeesstel in ons vogelhuisje. 
Onze twee katten zijn een ingecalcu-
leerd risico.

Zuidkristalliseren

Social distance, hoe dichtbij 
raakt je dat?

	TEKST	EN	FOTO	 	ARIE	DONDERS

30 JAAR  ERVARING EN PASSIE 

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

THEATER

GRAND CAFÉ

SNACKBAR

Alleen open voor afhalenAlleen open voor afhalen!!

Check
ons ook op

Socialdeal 

ruime keuze van vegatarische
en glutenvrije snacks

Sellekamp 10 ~ 8014 DR  Zwolle

038 - 465 21 50
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VOOR MEER INFORMATIE ZIE ONZE WEBSITE: WWW.PRISMAPSYCHOLOGIE.NL

Zorg Punt Zuid
van der Heydenstraat 6-3e

BIEDT HULP BIJ 
PSYCHISCHE KLACHTEN ZOALS 

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

TRAINER: E. VAN DER VELDE

WE VERZORGEN OOK MINDFULNESS- EN COMPASSIE-
TRAININGEN > ZIE ONZE WEBSITE VOOR HET AANBOD

van de Diezerstraat richting Diezerpoort 
heette De Smeden omdat dat de veiligste 
plek was voor smederijen en hun open 
vuur. Herbergen gaven hun naam aan de 
Rode Haansteeg en de Rode Leeuwsteeg. 
De Goudsteeg is vernoemd naar de goud-
smeden die daar waren gevestigd en het 
Achterom gewoon omdat het achter een 
andere straat langsliep. Stadsarchivaris 
Drs. Thom de Vries, die veel publicaties 
over Zwolle op zijn naam heeft staan, heeft 
zelfs ooit een ‘Historische Verklaring van 
de Straatnamen der Gemeente Zwolle’  
gepubliceerd.

Toen Zwolle buiten de stadsgrachten  
woningen zag verrijzen, lag het voor de 
hand daar met straatnamen een systeem 
in aan te brengen. Een systeem dat in de 
binnenstad ontbrak.
Nieuwe wijken ontstonden. Assendorp  en 
later de Pierik kregen straatnamen met 
bloemen, de Indische buurt met verwij-
zingen naar het toenmalige Nederlands 
Indië. De Veerallee kreeg koninklijke  
allure toebedeeld. Zeehelden, schrijvers  
en dichters vonden een plaats op bordjes 
in de Wipstrik. Moderne Devoten in  
Dieze-Oost, bomen en schilders in  
Dieze-West en vogels in de Kamperpoort. 
Een latere wijk als Holtenbroek kreeg 
straatnamen vernoemd naar componis-
ten. Menigeen hoorde voor het eerst van 
Palestrina of Buxtehude via de straat waar 
hij woonde. In de Aa-landen zijn het de 
grote rivieren die toegang gaven tot de 
wijk met aftakkingen naar kleine wateren, 
waarbij de beken ook niet vergeten wer-
den. Zo heten de grootste straten er  

bijvoorbeeld Waallaan en Rijnlaan. 

Het tegenwoordige Zwolle-Zuid maakte 
vroeger deel uit van de gemeente Zwoller-
kerspel. Die gemeente omsloot Zwolle aan 
alle zijden, tot het 1 augustus 1967 was. 
Zwolle kreeg er in één klap bijna 13.000 
inwoners bij, doordat Zwollerkerspel 
grootdeels onderdeel van Zwolle werd. 
Andere delen van de gemeente vielen in 
handen van onder meer Hasselt en Heino.

Ittersum was onderdeel van Zwoller- 
kerspel en had dus ook al straatnamen. 
Het geslacht Van Ittersum speelde een 
grote rol in de stadsgeschiedenis. Roelof 
van Ittersum volgde in 1415 Joan Cele op 
als directeur van de Latijnse School in 
Zwolle. Mr. Jan van Ittersum was een ver-
maard jurist in de 15de eeuw. Hij stichtte 
op de hoek van de Sassenstraat en het 
Bethlehems Kerkplein de St. Laurenskapel 
in 1439. Jan Willem Cornelis van Ittersum 
was een politicus uit de 19de eeuw. Wel-
licht verwijzen daarom de straatnamen 
naar politieke bestuurders zoals Thor- 
becke, Troelstra en Groen van Prinsterer. 

Maar nieuw te bouwen straten? Toegangs-
wegen? En de namen? Welke wel en welke 
niet? De commissie Naamgeving van de 
gemeente Zwolle zette er zijn tanden in. 
De volgende keer fietsen we (in gedach-
ten) samen door de wijk, terwijl ik u wat 
ga vertellen over wat we tegenkomen.  
Gaat (of leest) u mee?
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Vertouwd onderhoud bij 
Autovakmeester Dingerink

DINGERINK

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

autovakmeesterdingerink

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

IJsselcentraleweg 1, Zwolle, 

OPEN: 

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

Vrijdagmorgen gesloten

Schellerweg 21
8017 AK Zwolle
Tel: 038-4655447

WWW.JWVANDIJK-GRENEN.NL

J
Meubelen
van Dijk

• Diverse houtsoorten

• Industrieel 

• Standaard & maatwerk

• Nieuw & antiek

• Restauratie, logen 

 en spuiten van uw   

 meubel

AL MEER DAN 
30 JAAR UW 

SFEERMAKER 
IN HUIS

PARTYVERHUURZWOLLE.NL

- Tenten  - Statafels - Glaswerk - Stoelen -
- Springkussens - BBQ’s - Tapinstallaties - en meer ....
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D E  F I E T S E N S P E C I A A L Z A A K  VA N  Z W O L L E - Z U I D  E N  O M S T R E K E N !

Bezoek onze winkel met een ruim 

assortiment nieuwe en gebruikte 

stadsfietsen, elektrische fietsen en 

kinderfietsen en ervaar onze kennis, 

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

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

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

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

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

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

OPENINGSTIJDEN:

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 - 18.00 uur

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

EEN PRAKTIJK MET RUIM 
20 JAAR ERVARING IN DE 
KINDERFYSIOTHERAPIE

De wijkteams van Icare 
leveren dag en nacht, 

altijd en overal zorg

Uit liefde voor mensen,
dat is Icare.

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

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

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

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

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

Kinderopvang 
Het Molletje

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

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

Gouverneurlaan 1
8016 BK Zwolle-Zuid

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

Uiterlijke verzorging siert de mens
• Gediplomeerde allround haarstyliste 
• Laatste trends en ontwikkelingen op het gebied
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• Permanente Make Up
• Het maken van een mooie natuurlijke wenkbrauwen
• Eyeliner en hairstroke’s
• GGD goedgekeurd
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8016 BK Zwolle-Zuid

Telefoon 06 - 45 36 22 44
www.truusalon.nl
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	FOTO'S	 	HENNIE	VRIELINK

De sporen van het coronavirus in Zuid

GEZICHT ACHTER DE	ADVERTEERDER
Vakgarage Van der Vlies sleutelt aan alle soorten auto’s
“Niks geen hobbie-bobbie oplossingen. 
We denken mee met de klant, want de 
duurste oplossing hoeft niet altijd de  
beste te zijn. We leveren gegarandeerde 
kwaliteit, we zijn aangesloten bij de  
BOVAG en RDW erkend. Heldere eer- 
lijke afspraken en nazorg, daar gaan we 
voor, daar kunnen onze klanten op  
rekenen.” 

Door de coronacrisis is Harm Schimmel 
niet te zien, maar zijn enthousiasme spat uit 
de telefoon. Hij is eigenaar van Vakgarage 
Van der Vlies, een van de drie Vakgarages 
in Zwolle die zijn aangesloten bij de over-
koepelende organisatie Stichting Vakgara-
ge, ontstaan in 1991. Het was een initiatief 
van een grossiersgroep in samenwerking 
met een importeur. Door de samenwerking 
is het mogelijk om grootschalig onderdelen 
gunstiger in te kopen. Samen met ruim 280 
andere Vakgarages, verdeeld over heel  
Nederland, biedt Vakgarage Van der Vlies 
op het industrieterrein De Marslanden een 
full-service aanbod voor alle automerken.

Harm Schimmel was automonteur bij een 
Renault-garage in Deventer. Vakgarage Van 
der Vlies kende hij. Zijn vader was er jaren-
lang klant en hij ging vaak mee. Toen hij in 
januari 2001 hoorde dat het bedrijf een 
monteur zocht, was hij er als de kippen bij 
om te solliciteren. In 2012 kocht hij het  
bedrijf van Gerard van der Vlies. Sindsdien 
is hij het gezicht van de Vakgarage.

“Het is een misverstand te denken dat wij 
alleen maar oude auto’s repareren. Wij leve-
ren en monteren onderdelen die passen bij 
auto’s van alle leeftijden. Er is veel veran-
derd de laatste jaren. Elektronica heeft zijn 
intrede gedaan. Ondertussen verdwijnen 
de mechanische onderdelen, die slijtage 
gaan vertonen in de loop van de jaren,  
natuurlijk niet.

Autofabrikanten doen er alles om zoveel 
mogelijk aan de strenge milieueisen te  
voldoen. Maar door de uitstoot te vermin-
deren treedt meer inwendige vervuiling op. 
Roetfilters bij dieselmotoren of allerlei 
kleppen gaan eerder stuk. Tegenwoordig 
zijn de nieuwere auto’s steeds vaker uitge-
rust met een start-stopsysteem. Dat zorgt 
ervoor dat de motor afslaat wanneer de 
auto stilstaat. Enerzijds vermindert dat het 
benzineverbruik en de uitlaatgassen, maar 
anderzijds gaat daardoor de startmotor er 
wel eerder aan. Dan heeft eco-rijden wel 
zijn prijs.” 

“En dan is er natuurlijk nog de marter.  
Door hun gewoonte om warme en droge 

plekken te zoeken en op zachte materialen 
te knagen, veroorzaken marters vaak  
schade aan kabels en rubberen onder- 
delen.”

Filters, lagers, distributiesets van water-
pompen. Het zijn vaak dezelfde onderdelen 
die zich alleen onderscheiden door een  
andere naam. “Alle onderdelen die wij 
monteren zijn conform de dealerspecifica-
ties”, aldus Harm Schimmel. “Eventuele 
dealergarantie vervalt daardoor dus niet.”
Vakgarage Van der Vlies biedt veel meer 
dan alleen herstel. Je kunt er terecht voor 
aankoop of lease, zowel zakelijk als privé. 
“Een kleine beurt of apk nodig? Geen pro-
bleem. Als je een tweedehands auto wilt 

kopen en je wilt een aankoopkeuring laten 
doen, dan ben je bij ons aan het goede adres. 
Ook campers en hoge bestelauto’s zijn wel-
kom. Ons dak is maar liefst zes meter hoog.”

“Ik had laatst iemand die een stevige aanrij-
ding had gehad. De lampenset was er hele-
maal aan. In overleg met de klant ben ik op 
zoek gegaan naar een ‘donorauto’. Die had 
behoorlijk schade aan de carrosserie, maar 
de lampenset was ongedeerd. Die heb ik  
gekocht en tot volle tevredenheid van de 
klant heb ik de lampen overgezet. Scheelde 
een paar honderd euro. Iedereen blij.”

	TEKST	 	ARIE	DONDERS
		FOTO	 	HENK	VALKENIER

VAKGARAGE VAN DER VLIES 
B Franklinstraat 1, 8013 NC Zwolle  |  T 038-4658661  |  E info@vakgaragevandervlies.nl  |  I www.vakgaragevandervlies.nl
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Zwolle-Zuid
Winkelcentrum Zwolle-Zuid

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

KOOPAVONDKOOPAVOND        
Vrijdag Vrijdag tot 21.00 uurtot 21.00 uur

 Hasselt   Markt

 Zwolle-Zuid    Forelkolk

 Zwolle-Zuid    Pijmanstraat

 Stadshagen    De Wade

 Hattem    Kerkstraat

 AA-landen    Dobbe

bakkerij@wimblom.nl

Bestel brood, 
banket & taart 

online!
www.wimblom.nl
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SamenOuderen biedt Kletslijn voor  
Zwolse ouderen tijdens coronacrisis 
Vanaf vorige maand kunnen Zwolse ouderen, die door de coronacrisis weinig tot geen contact hebben met de 
buitenwereld, terecht bij de SamenOuderen Kletslijn. Ouderen kunnen de lijn bellen wanneer ze hun verhaal 
kwijt willen of omdat ze behoefte hebben aan een gezellig praatje. Even de stem horen van een ander geeft 
ouderen vaak alweer voldoende plezier om de dag door te komen.

Club Zwolle

De maatregelen rondom het Coronavirus kunnen ertoe leiden dat ouderen 
minder bezoek krijgen en soms ook huishoudelijke hulp moeten missen. 
Als een bezoekje van de familie of van de hulp er niet in zit, dan wordt het 
wel heel erg stil in huis. In tijden van onzekerheid komt eenzaamheid vaak 
harder binnen. Daarom is het goed om op een verantwoorde manier met 
elkaar in contact te blijven. 

BEREIKBAARHEID SAMENOUDEREN KLETSLIJN
De kletslijn is te bereiken op 088-2011250 van maandag t/m vrijdag van 
09.00 – 17.00 uur. Vrijwillige kletsmajoors zitten voor de ouderen klaar met 
een luisterend oor of juist voor een gezellig praatje. 

Zwolle is een stad waar we voor elkaar zorgen. Samenwerken zit in ons 
DNA. Ook in tijden van crisis weten we elkaar te vinden. Initiatiefnemer 
WijZ Welzijn slaat samen met Rotaract Club Zwolle, SamenZwolle en  
Ontwerpstudio Beeldprikkels de handen ineen om met het oprichten van 
de kletslijn in deze lastige periode klaar te staan voor Zwolse ouderen. 

SamenOuderen is een initiatief van WijZ Welzijn, SamenZwolle en diverse 
(zorg)partners om Zwolse ouderen een mooie daginvulling te geven.  
Bekijk het complete aanbod op www.samenzwolle.nl/samenouderen.
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GRATISGRATIS
PARKERENPARKEREN

DE PLEK VOOR 
JOUW FEESTJE!

- perfect voor grote groepen

- uitgebreide keuze eten,  

drinken en ijs

- parkeren voor de deur

- in overleg is alles mogelijk

- wij ruimen de rommel op

delifrancekwalitariazwolle

Van der Capellenstraat 145b
T (038) 7370142

Thuisgekleed.nl
ervaar het gemak!

Zorg, persoonlijk & service

K linkhamer
WINKELCENTRUM ZWOLLE-ZUID

PASFOTO’S 
KLAAR TERWIJL 

U WACHT

nieuw

Door de coronacrisis komt er veel vrijwillige 
energie vrij van mensen die naar elkaar omkij-
ken. Juist in deze tijd blijkt hoe onmisbaar  
vrijwilligers zijn. En vrijwilligerswerk doen kan 
nog steeds, ook op afstand of digitaal. Wil jij je  
op een veilige manier inzetten voor een ander? 
ZwolleDoet! kan je helpen iets te vinden wat bij 
jou past. Op hun website vind je namelijk sinds 
vandaag coronaproof vrijwilligersvacatures. 

Juist in deze tijd kunnen organisaties vrijwilligers 
heel hard gebruiken. Daarom heeft ZwolleDoet! een 
overzicht gemaakt van vacatures waar je op dit moment veilig als vrijwilliger aan de slag kunt, bijvoorbeeld  
digitaal, op afstand, of alleen in de buitenlucht. Zo kun je aan de slag als WhatsApp taalmaatje voor nieuwe  
Zwollenaren, redactievrijwilliger bij RTV Focus of als klusser bij de dierenweide! Je vindt al deze vacatures op 
www.zwolledoet.nl/coronaproofvrijwilligerswerk. 
 
PERSOONLIJK ADVIES  
Het is best lastig om te zien wat je kunt doen voor een ander met alle nieuwe initiatieven in de stad en het land. 
Waar zijn er nog mensen nodig en wat past er goed bij jou? Bij ZwolleDoet! kan je persoonlijk advies aanvragen, 
telefonisch of via email. Hierbij wordt er gekeken naar jouw kwaliteiten en kun je zelf aangeven wat je leuk vindt.
 
GRATIS ONLINE SCHOLING VOOR VRIJWILLIGERS
Deze periode is ook een goed moment om je kennis als vrijwilliger bij te spijkeren en te kijken naar interessante 
trainingen. Op ZwolleDoet! vind je een overzicht van gratis online scholingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld over  
hoe je omgaat met mensen met dementie, een cursus fondsenwerving of het versterken van je netwerk. Ook  
vrijwilligersorganisaties kunnen deze trainingen gratis met hun vrijwilligers delen. Meer informatie is te vinden op 
www.zwolledoet.nl/trainingen.

Coronaproof vrijwilligerswerk: het kan!
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Historisch Centrum Overijssel (HCO) 
gaat actief materiaal verzamelen dat een 
beeld geeft van het leven in Overijssel 
tijdens de uitbraak van het coronavirus. 
Daarbij roept zij uw hulp in. We vroegen 
Maartje Koelman van het HCO om een 
toelichting.

WAAROM ZIJN JULLIE MET DEZE 
ACTIE GESTART ?
Maartje: “De coronacrisis is de grootste 
crisis in ons land sinds de Tweede Wereld-
oorlog. De gevolgen zijn groot, zowel voor 
de gezondheidszorg als op economisch en 

maatschappelijk gebied. Hoe groot precies 
zal nog moeten blijken, maar vast staat dat 
ons leven er nog jaren door wordt beïn-
vloed.”

OOIT IS DE CORONACRISIS GESCHIE-
DENIS. WELKE VERHALEN VERTEL-
LEN WE ER DAN OVER?
 “Zoals we alleen samen deze crisis het 
hoofd kunnen bieden, moeten we de  
verhalen daarover ook samen vastleggen”, 
vertelt Martje. Ze vervolgt: “Samen,  
omdat er veel perspectieven zijn die alle-
maal een plek verdienen. Omdat de  

emoties en beleving van dit moment heel 
belangrijk kunnen zijn voor het begrip 
voor deze crisis, maar later wellicht onder-
sneeuwen in het geweld van analyse en 
beschouwing. Als archiefinstelling bewa-
ren wij veel historische documenten en 
beelden, maar ook materiaal van nu. 
Daarom vinden wij het belangrijk om 
deze periode vast te leggen. Dit doen wij  
door materiaal te verzamelen dat een 
beeld geeft van het leven in Zwolle en de 
rest van Overijssel tijdens de uitbraak van 
het coronavirus. Met dit materiaal kunnen 
toekomstige generaties en onderzoekers 

leren over deze periode en zich een com-
pleet beeld vormen. Veel communicatie 
over de coronacrisis gaat via digitale  
media. Deze bronnen lijken het eeuwige 
digitale leven te hebben, maar zijn kwets-
baar en zullen snel verdwijnen als de crisis 
over is. Dat is een reden te meer om deze 
coronatijd nu goed te documenteren.”

WAT ZOEKEN JULLIE VOOR MATERI-
AAL EN HOE KUNNEN MENSEN  
HELPEN?
Maartje: “We zijn vooral op zoek naar 
beeldmateriaal. Dit kunnen foto’s en  
video’s zijn, maar ook ander materiaal is 
welkom. Hierbij roepen we ieders hulp in. 
Hoe ziet uw (tijdelijk) thuiskantoor eruit? 
Heeft u filmpjes van het applaus in uw 
straat voor de zorgverleners? Worden er 
acties om ouderen en hulpbehoevenden 
te helpen in de wijk georganiseerd? Wat is 
de invloed van het coronavirus op uw  
dagelijkse leven? Ik roep iedereen op 
hiervan een verslag te maken en foto’s, 
films en andere bestanden hierover met 
het HCO te delen. We krijgen veel respons 
op onze oproep. Daardoor hebben we al 
veel bijzonder materiaal ontvangen, zoals 
online dagboekjes, een lied en indruk-
wekkende foto’s van lege straten. Dagelijks 
verwerken onze medewerkers het binnen-
gekomen materiaal. Ook staat er al een 
selectie online op onze website met heel 
wat beelden uit Zwolle. 

Iedereen kan meehelpen en zijn materiaal  
delen via www.historischcentrumoverijs-
sel.nl/collectie-corona-overijssel/. Grote 
bestanden kunnen worden gemaild naar 
collectiecorona@historischcentrumover-
ijssel.nl.

Help mee met het vastleggen van de coronacrisis
SAGEN VAN	ZUID

Wie op de fiets is gestapt en bij de  
Hoevenbrug de Wetering wil over- 
steken, kan van de gelegenheid gebruik 
maken om te onderzoeken of de kievits-
bloemen nog in bloei staan. Toen ik  
begin april langs de Wetering wandelde, 
passeerden mij een paar mensen, die  
opvallend vaak naar de berm keken. Op 
de gok zei ik: "Hebt u ze gezien?" Het 
verrassende antwoord was: "Ja, ze staan 
in bloei!” 

De kievitsbloem, ook wel Zwolse tulp  
genoemd, is echt een plant van de streek 
langs de weteringen in Zwolle, de Overijs-
sels Vecht, het Zwarte Water en enkele 
plekken langs de IJssel. Ongeveer 95  
procent van de Nederlandse kievitsbloe-
men staat hier. Nederland is de tweede 
grootste groeiplaats in de wereld.  
De grootste groeiplaats is langs de Loire in 
Frankrijk. Verder komen ze in Nederland 
nog voor in het Zuid-Hollandse veenwei-
degebied. 

Van oorsprong komt de wilde kievits-
bloem voor op klei-op-veengronden die 
in de winter onder water kwamen te staan. 
De kievitsbloem kan slecht tegen veran- 
deringen in het grondwaterpeil en tegen 
veel bemesting. Het grondwaterpeil wordt 
veelal gereguleerd door het waterschap, 
onder andere met het oog op de belangen 

van de boeren. De akkerbouwers bemes- 
ten hun land voor een goede opbrengst. 
Dat is de reden dat de kievitsbloem op de 
meeste plaatsen al lang niet meer voor-
komt. 

Omdat de kievitsbloem zo zeldzaam is, 
werd die tot 1 januari 2017 nationaal  
beschermd door de Flora- en faunawet. 
Concreet betekent dat, dat ze niet geplukt 
en niet uitgegraven mogen worden.  
Oudere mensen kunnen zich nog her- 
inneren dat ze als kind wel Zwolse tulpen 
plukten. In 60 jaar tijd is de kievitsbloem 
dus schaars geworden. Dan is het zeker 
wel de moeite waard om elkaar te melden 
dat hij weer bloeit. Hoewel de kievits-
bloem van de lijst van wettelijk bescherm-
de soorten is geschrapt, verdient de plant 
nog steeds alle bescherming. En voor  
de soort geldt officieel nog steeds een 
zorgplicht.

Wie de oeverwal wil inspecteren op  
kievitsbloemen moet dus opletten en ze 
niet vertrappen. De oproep tot bescher-
ming komt des te meer binnen als je weet 
dat de kievitsbloem er maar liefst acht jaar 
over doet om in bloei te komen. Ze bloei-
en op in april. Diep rood-paars geblokte 
bloemen bengelen dan als klokken aan 
hun ijle stengels. Tussen de paarse bloe-
men bungelt een enkele witte bloem.  

De plant heeft een tere stengel met smalle 
bladen, die een aantal maanden na de 
bloei afsterft. De verspreiding van de  
wilde kievitsbloem gaat via de relatief  
grote zaden. Het zaad drijft over het water 
en verspreidt zich zo. Dat is ook de reden 
dat het belangrijk is dat het groeigebied 
jaarlijks, of in ieder geval om de paar jaar, 
overstroomt.

Wie de kievitsbloem in de tuin wil moet 
nog even doorfietsen. Tegenwoordig is de 
plant in tuincentra verkrijgbaar, zowel in 
de witte als paarse variant. De plant is teer 
en moet met rust gelaten worden om goed 
aan te slaan en zich uit te breiden. 

Zuinig op onze kievitsbloem: de Zwolse tulp

	TEKST	 			GIRBE	BUIST
		FOTO	 				HENK	VALKENIER

	TEKST	 	INA	HUISMAN
		FOTO	 	FRANCINE	TAAT
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Als het voorjaar begint, komen de oudere auto’s weer uit 
hun stallingen. Dat zorgt voor vrolijke taferelen op de 
weg. Maar wat kun je zoal tegenkomen op de wegen 
rondom Zuid? De Wijkkrant maakt een rondje langs een 
viertal eigenaren. 

Vier oldtimers en eigenaren  
die je rond Zuid tegenkomt

De vierde en laatste auto in dit rijtje is ook een 50-plusser. Daar houdt de gelijkenis 
tussen de Lancia van Bert en de Buick LeSabre van Martin Leeuwis echter al op. De 
mastodont op de foto is bijna 6 meter lang, weegt een kleine 2000 kg en brengt met 
zijn gigantische V8-motor een indrukwekkend geluid voort. Dat blijkt als Martin de 
auto start om naar de fotolocatie te rijden. Twee flinke uitlaten steken aan weerszij-
den van het kenteken onder de achterbumper vandaan. Nadat Martin de sleutel om-
draait, laten die met een blaf die tussen de huizen echoot weten dat de Buick klaar is 
om te gaan. 

“Het geluid vind ik, samen met het uiterlijk, het mooiste aan de auto”, vertelt Martin. 
“Op mijn 22e kocht ik mijn eerste Harley Davidson. Daar werd ik ook verliefd op 
door het geluid. Je kan ze van ver aan horen komen.” Hij en zijn vrouw hebben samen 
vijf motoren van het Amerikaanse merk. “Maar als je wat ouder wordt, ga je toch wat 
minder snel met de motor weg. Zo’n auto is dan leuk voor erbij.” 

Martin wilde altijd al een Amerikaan. Hij en zijn vrouw zijn fan van het land en gaan, 
als de omstandigheden het toelaten, volgend jaar voor het eerst erheen. De Buick 
komt er overigens vandaan. “Deze heb ik rond september vorig jaar hierheen  
gehaald. Ik wilde specifiek dit model hebben. Een coupé, dus geen cabrio of sedan. 
Hij is maar één jaar gemaakt, dus het is een zeldzaamheid. Vooral in Nederland.  
Ik vind ‘m prachtig en ga er veel mee rijden dit seizoen.” Grote kans dat je Martin, 
zijn vrouw en hun Buick dus een keer tegenkomt in of om de wijk.

Martins Buick (1968)
Een auto die ook vrij vlot is, is de Lancia Fulvia 1300 S Rallye van Bert Kok.  
De Italiaan, die er met zijn knalrode lak en gouden wielen al sportief uitziet als ie 
stilstaat, haalt namelijk wel 100 pk uit zijn kleine motor. Voor een auto uit 1969 met 
een gewicht van slechts 840 kg is dat behoorlijk wat. We blijven overigens ook voor 
de derde auto in het rijtje nog in de sferen van eerste auto’s. De Lancia was namelijk 
Berts eerste auto. Sterker nog: het ís zijn eerste auto. “Ik heb ‘m al 35 jaar en hij gaat 
niet meer weg.”

“Ik kocht de auto toen ik mijn rijbewijs net had. Ik werkte bij een garagebedrijf als 
monteur. Toen kwam er een partij tweedehands auto’s uit Italië. Een daarvan was 
deze. Ik had er gelijk oren naar”, zo vertelt Bert. Het is dan ook best een bijzonder 
model. “Toen ie nieuw was, kostte hij evenveel als een Jaguar E-Type. Een Kever was 
nog niet de helft zo duur.” De hoge nieuwprijs laat zich verklaren door de bijzondere 
techniek en dure materialen aan boord.

“Lancia deed alles destijds net wat anders en had een hoge kwaliteitsstandaard.  
De bijzondere techniek spreekt mij als monteur aan. Ik sleutel het liefst aan auto’s, 
brommers en motoren die nét wat anders zijn”, verklaart Bert. Het onderhoud aan 
zijn Lancia doet hij zelf in zijn eigen garagebedrijf. Daar rijdt hij, buiten de winter 
om, dagelijks met zijn Lancia naartoe. Het is dus, ondanks dat het een 50-plusser is, 
nog een echte daily driver. 

Berts Lancia (1969)

De tweede van dit viertal is ook een ‘herenigingsgeval’: het sympathieke oranje Dafje 
is van hetzelfde model als Heleen Enters eerste auto. Vijf jaar geleden liepen Heleen 
en haar man Harry de auto tegen het lijf. Sindsdien fungeert ie als boodschappen- 
autootje. “In de stad wordt hij nooit te warm. Op de snelweg kan dat anders zijn. 
Wordt het blokje te heet, dan moet je even wachten”, zo vertelt Harry. Heleen voegt 
lachend toe: “Soms zegt ie: ‘zoek het zelf maar uit!’ Maar even later doet hij het dan 
gewoon weer.” 

Hoewel de Daf van het echtpaar niet de langste adem heeft, mogen Harry en Heleen 
graag per auto op avontuur gaan. Daarvoor gebruiken ze een oudere Volkswagen bus 
die Harry zelf ombouwde tot camper. “Van de Noordkaap tot Gibraltar, we hebben al 
flinke trips gemaakt.” Om dat mogelijk te maken, onderhoudt Harry hun auto’s goed 
én met eigen hand. Sleutelen doet hij overigens ook aan nog twee andere oude auto’s 
in zijn schuur. Al van jongs af aan is het zijn grootste hobby.

Heleens favoriet van het viertal auto’s lijkt toch echt het Dafje te zijn. “Hij is zó leuk 
met zijn oranje kleurtje en kleine formaat. Als ik erin door de stad tuf, moeten  
mensen vaak glimlachen en steken ze duimen op.” Vervolgens begint ze te lachen: 
“En hij is ook heel vlot! Dat komt door de Variomatic versnellingsbak die erin zit. Bij 
het stoplicht rij ik soms zó bij degene die naast me staat weg. Dat verwachten ze 
niet!”

Heleens Daf (1975)

Zijn vader was fietsenmaker. Daardoor kreeg Aart Bobbink het sleutelen met de pap-
lepel ingegoten. Dat kwam mooi uit toen hij als 19-jarige student zijn eerste auto 
kocht: een Citroën 2CV. Als student reed hij ermee op en neer naar school. Van de 
kleine vergoeding die hij van zijn meerijdende klasgenoten kreeg hield hij het Eend-
je op de weg en betaalde hij de vaste lasten ervoor, totdat de 2CV plaats moest maken 
voor een Renault 4.

Rond 2000 was het tijd voor een hereniging. Aart kocht weer een blauwe eend (net 
als zijn eerste) en later ook nog een rode. Die laatste staat al járen op zijn oprit, de 
eerste ligt uit elkaar en moet hij nog oplappen. Hij kent de Franse autootjes van voor 
tot achter. Daardoor weet hij te vertellen dat ze niet allemaal hetzelfde zijn. “Op de 
club hoor je allerlei geluiden. Soms start je Eendje even niet. De ene auto heeft dan 
wat extra brandstof nodig, terwijl de ander gewoon iets meer van de startmotor 
vraagt. Je leert ‘m kennen, dat maakt het leuk.”

De zwarte auto op de foto is van het merk Burton: een sportwagen van Nederlandse 
makelij, gebaseerd op een Eend. Onder de kap ligt dus net zo goed een grofweg 24 pk 
‘sterk’ tweecilindertje als in een 2CV. “Die kocht ik drie jaar geleden erbij en  
komt alleen met mooi weer naar buiten. Dan rijd ik er graag mee over dijken en 
landweggetjes in de buurt.” Wat nou het leukst is aan al die Eendachtigen? “De  
simpele techniek en het, zoals altijd al, kunnen sleutelen eraan”, zo besluit Aart.

Aarts 2CV en zijn Burton 

	TEKST	EN	FOTO'S	 	BART	VERGEER
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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) 

Kleine Veerweg 9

8017 BP Zwolle

038 460 27 98

WWW.DEHUPPE.NL

Gevolgen van de Coronacrisis voor ZZUit

Vanwege het Coronavirus is ook ZZUit genoodzaakt  
voorstellingen te cancelen.

Communicatie over gereserveerde kaarten verloopt via de 
Zwolse Theaters. 

ZZUit zal de landelijke richtlijnen volgen.

Voor actuele informatie zie www.zzuit.nl

Ondertussen werken we aan het programma voor het  
volgende culturele jaar. 

We hopen dat u dan kunt genieten van een aantal nieuwe én 
een aantal van de gecancelde voorstellingen.

Zwolle

Zwolle

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

ONZE MINI BIB 

AAN DE SNAVEL 

VAN EMEKAMP IS 

WEER GEOPEND. 
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Taru Anne's levenskunst van het smeden

Wilt u meer kleur en groen in de straat?
OPRUIMACTIE
Je wandelt nu waarschijnlijk meer dan 
ooit, maar hebben de kinderen alle 
berenroutes al gelopen? Neem dan eens 
een vuilniszak mee, doe handschoenen 
aan en word supporter van Mooi Schoon. 
Ruim samen met de kinderen het zwerf-
vuil op. In de straat, langs de waterkant 
of in het bos. 

Als het openbare leven weer normaal is, 
kun je bij ROVA of het Wijkservicepunt 
Zuid, opruimmateriaal ophalen zoals 
vuilniszakken, grijpers en handschoe-
nen.www.zwolle.nl/wijken www.neder-
landschoon.nl

BRENG BUITEN NAAR BINNEN
Gelukkig mogen we nog naar buiten, 
zolang we ons houden aan de 
Coronamaatregelen. Het advies is: ga 
vooral naar een rustige plek, op een  
rustig moment van de dag. Op Instagram 
van de @gemeentezwolle worden vol-
gers opgeroepen om een foto van zo’n 
plek te delen met #buitengeluk. Daarmee 
geef je niet alleen het goede voorbeeld, 
je laat ook nog zien dat Zwolle heel 
veel, mooie en rustige buitengelukplek-
ken heeft. Bovendien haal je buiten naar 

binnen voor al die inwoners die even 
niet naar buiten kunnen. Wie weet wordt 
jouw foto #buitengeluk wel gedeeld met 
5300 volgers.

EIKENPROCESSIERUPS
Vanaf half april kun je ze weer zien en 
vooral voelen: de eikenprocessierups. 
Ze huizen in grote groepen in eiken- 
bomen. De rups heeft brandharen. Deze 
veroorzaken jeuk, bultjes en oogklach-
ten. Daarom kun je het beste met een 
grote boog om eikenbomen lopen. Waar 

deze bomen staan, kun je vinden op de 
website www.zwolle.nl/eikenprocessie-
rups

NESTKASTJES
De natuurlijke vijand van de eiken- 
processierups is de koolmees. Daarom 
heeft de gemeente samen met inwoners 
nestkastjes opgehangen. Meer kool- 
mezen, is minder rupsen en dus minder 
jeuk! Staan er ook eikenbomen bij jou in 
de buurt, hang dan een nestkastje in de 
tuin. Maar doe dat niet in de eikenboom 

zelf, want voor je het weet nemen de 
rupsen ook het nestkastje in beslag.

WIJKENMAGAZINE
Hoe de buitenruimte in de wijk er uit 
ziet, hangt voor een belangrijk deel af 
van de inzet van bewoners. In het 
Wijkenmagazine lees je welke initiatie-
ven inwoners nemen om hun wijk te 
verbeteren. Doe inspiratie op en kijk om 
je heen. Hoe kan jouw buurt verbeterd 
worden? En zou je daar aan mee willen 
doen? www.zwolle.nl/wijkenmagazine 

MELDING OPENBARE RUIMTE
Zijn er dingen in de wijk die niet in orde 
zijn? Zoals een losliggende stoeptegel, 
kapot speelmateriaal of beplanting die 
weggebruikers het zicht ontneemt? 
Meld het op www.zwolle.nl/melding  
of bel 14038.

De berichten op deze pagina zijn half 
april 2020 gemaakt. Bij het verschijnen 
van deze krant, kan de informatie en de 
genoemde maatregelen over Corona 
veranderd zijn. Kijk voor de meest actu-
ele informatie op www.zwolle.nl en 
www.rivm.nl www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronavirus-covid-19 

Een smederij is geen plek waar je 
zomaar binnenstapt. Hete vuren, 
zwaar gereedschap en stoere kerels 
zorgen ervoor dat je netjes op de 
drempel wacht. Even buiten Zwolle, 
op Buitengoed de Herfte, is de sme-
derij van Taru Anne van den Born 
gevestigd. Smid én psycholoog. Al meer 
dan tien jaar combineert hij beide 
specialisaties in zijn eigen bedrijf, een 
traditionele smederij en een leerschool 
voor persoonlijke ontwikkeling. Ook 
mensen uit Zwolle-Zuid weten hem te 
vinden. 
 
Taru Anne vindt dat er in de psycholo-
genpraktijk te weinig aandacht is voor 
onderliggende oorzaken die mensen 
belemmeren in hun functioneren. Hij 
zegt: "In de smederij gaat het niet om de 
prestatie van de persoon, maar om de  
persoon. Overspannen managers melden 
zich aan, maar ook kinderen met ADHD 
of leerlingen die vastlopen op school of 
voortijdig met de opleiding zijn gestopt. 
Hier mogen ze er gewoon zijn en rust en 
verbinding ervaren. Via het smeden doen 
ze nieuwe vaardigheden, inzichten en 
inspiratie op."

Zelf studeerde hij psychologie en merkte 
dat hij niet alleen met zijn hoofd, maar 
ook met zijn handen bezig wilde zijn. Hij 
ging aan het werk bij de smid en werd zo 
gegrepen door het vak, dat hij verschillen-
de opleidingen volgde. In 2007 startte hij 
zijn eigen bedrijf, net vóór het begin van 
de wereldwijde economische crisis, die 
toen veroorzaakt werd door de val van de 
banken.

De smederij van Taru Anne wordt als 
'sociale onderneming' aangemerkt door 
de gemeente en het UWV. Zelf zegt hij: 
"Ik ben gewoon ondernemer. Ondernemers 
die alleen maar oog hebben voor presta-
ties, winst en geld, zou ik niet-sociale 
ondernemers willen noemen. In onze 

smidse ervaren de mensen dat ze gezien 
worden en belangrijk werk doen." Hij 
vertelt dat er geregeld belangstelling is 
voor zijn manier van ondernemen. Dan 
zegt hij: "Wie zo wil ondernemen moet 
het gewoon doen. Iedereen kan het."

Hij geeft het voorbeeld van een jongen 
die al twee jaar niet meer naar school ging 
en het grootste deel van de dag op zijn 
kamer zat te gamen. De hulpverlening 
was er op gericht om hem weer naar 
school te krijgen. Bij Taru Anne kreeg hij 

de kans om in de spellenwinkel te gaan 
werken. De jongen raakte geboeid door 
de zaak, wilde meer weten van de detail-
handel en volgt daar nu een opleiding 
voor. Zo worden er steeds stappen gezet 
en leren de cliënten hun leven in te richten 
zoals zij dat willen. 

Wie ook wel eens zou willen smeden, 
hoeft niet te wachten op een burnout of 
een verwijzing van de psycholoog. In de 
smederij worden door het jaar heen open 
dagen, workshops en cursussen georgani-

seerd. Op de vraag waarom je je eigen 
mes of bijl zou willen smeden zegt de 
smid: "Het geeft zo'n voldoening om een 
product te maken dat je ook zelf weer 
gebruikt. En tijdens het smeden ben je 
helemaal in het hier en nu, want er is niets 
anders dan jijzelf, het vuur, het ijzer en je 
gereedschap." Wil je meer over de  
smederij weten, neem dan een kijkje op 
www.smederijzwolle.nl.

	TEKST	 		INA	HUISMAN
		FOTO	 				NAYOMIE	STEUR
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Door iets met zó veel impact als de corona- 
crisis verandert er een heleboel. Scholen 
gaan dicht, samenkomen mag niet meer 
en we moeten afstand houden tot elkaar. 
Inmiddels zie je overal coronakapsels  
opduiken: mannen halen maar een  
tondeuse over hun hoofden en vrouwen 
zijn gedwongen genoegen te nemen met 
wat meer tijd tussen kappersbezoeken 
dan normaal. 

Een crisis als deze brengt echter ook zaken 
die wél leuk zijn. Zo krijgt onze taal er  
talloze woorden bij. Sommige andere 
woorden, zoals berenjacht, krijgen er juist 
een nieuwe betekenis bij. Als redactie van 
de Wijkkrant houden we van taal en  
daarom maakten we een overzicht van een 
deel van de opmerkelijke coronavocabu- 
laire. Taalkenner Ton den Boon houdt op 
een website bij welke woorden allemaal 
voortkomen uit de crisis. Dus, mocht je je 
er nog even in willen verdiepen, dan weet je 
waarop je moet zoeken.

Afstandschaamte: schaamte die iemand 
ervaart wanneer hij of zij tijdens het bood-
schappen doen vergeet om anderhalve  
meter afstand te houden ten opzichte van 
het winkelpersoneel en andere klanten.

Balkoncert: muziekuitvoering in de open 
lucht bij een zorginstelling, waarnaar de  
bewoners vanaf het balkon kunnen luis- 
teren.
Berenjacht: spel waarbij mensen tijdens de 
lockdown teddyberen voor het raam  
zetten, die vanaf de openbare weg te zien 
zijn. Kinderen moeten vervolgens de beren 
opsporen.
Haarakiri: het moedwillig verpesten van  

je kapsel doordat je het door jezelf of door 
je partner laat knippen.
Onthamsteren: houdbare levensmiddelen 
die je al heel lang in huis hebt in een  
maaltijd verwerken.
Raamvisite: visite waarbij je bij iemand 
langsgaat, omdat je die persoon niet alleen 
wilt spreken, maar ook even wilt zien. 
Daarbij kun je alleen achter het raam via 
gebaren communiceren om besmetting te 

voorkomen. Afgeleid van kraamvisite.
Reddingsbootethiek: experimentele ethiek, 
die je dwingt te kiezen wie in aanmerking 
komt voor iets dat in beperkte mate  
beschikbaar is, bijvoorbeeld wie in  
aanmerking komt voor een medische be-
handeling of een IC-opname bij onvol-
doende ziekenhuiscapaciteit.

Klepperaars 
bij het Beekmanpad

De Nederlandse taal wordt er zeker niet  
minder om

ILLUSTRATIE	 	ALICIA	ZWART

	TEKST	EN	FOTO	 	ARIE	DONDERS

Wie in het voorjaar over het Beekmanpad langs de IJssel gaat wandelen, 
wordt al van verre begroet door het geklepper van de ooievaars. Jaren 
geleden waren ze bijna verdwenen uit het Nederlandse landschap, maar 
door het oprichten van paalnesten kwam de ooievaar beetje bij beetje 
terug. En nu is het al zover dat zij in de bomen bij het Oldenelerpark 
zelfstandig nesten zijn gaan bouwen én bevolken. 

De ooievaar is trouw en monogaam. Jaarlijks keert het paar terug naar 
de vertrouwde omgeving om eieren te leggen en hun jongen groot te 
brengen. Sierlijk zweven ze, gesteund door hun vleugelspanwijdte van 
zo’n anderhalve meter, over de uiterwaarden en de weilanden, speurend 
naar voedsel. Een kikker, een veldmuisje, kleine vogeltjes, ze lusten het 
allemaal.

Hun scherpe ogen en puntige snavel zijn geduchte wapens waaraan het 
moeilijk ontkomen is.  Als de ooievaars geluk hebben is een boer bezig 
zijn land om te ploegen. Omringd door brutale meeuwen krijgen ze 
heerlijke kant en klare brokken gevuld met insecten voorgeschoteld. 
Kleine visjes in ondiepe plassen zijn ook niet veilig en dienen daarom 
hun ogen open te houden. Als je als wandelaar hetzelfde doet, is de kans 
steeds groter dat je een ooievaar tegenkomt. Daar zijn we blij mee, want 
het levert prachtige beelden op. 
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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

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

  Het alternatief voor de dealer       

WWW.BERTWIETEN.NL

Autobedrijf Bert Wieten
WWW.BERTWIETEN.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.	

Dansende zwarte sternen rond de IJssel 
Wandelend op de IJsseldijk dansen er in deze tijd van het jaar soms zwartgrijze 
vogels boven je hoofd met een scherp kek-kek-geluid. Het zijn zwarte sterns.  
Dit zijn vogels om zuinig op te zijn, want het gaat niet goed met de zwarte stern 
in ons land. 

Om zwarte sterns een handje te helpen zijn in de Schellerwade nestvlotjes neer- 
gelegd, net als een eindje verderop in een kolk van Staatsbosbeheer. In de Scheller- 
wade gebeurt dat nu voor het vierde jaar door vrijwilligers van natuurwerkgroep  
A Rocha Zwolle. De Schellerwade is een particuliere kolk ontstaan als een rivierarm 
van de IJssel. 

Zwarte sterns hebben de gewoonte om op krabbenscheer - drijvende waterplanten - 
hun nest te bouwen. Omdat krabbenscheer verdween, zijn nestvlotjes bedacht.  
En die nestvlotjes zijn de redding van de zwarte stern, want daardoor zijn ze behoed 
voor uitsterven in Nederland. Niettemin is het nog altijd een zwaar bedreigde  
vogelsoort. De vogels broeden in kolonies van tien tot soms wel 50 paar. Ze zijn  
echte liefhebber van het rivierlandschap; ze zoeken eten in de nevengeulen van de 
Schellerwaarden en op de rivier.

Met het blote oog zijn de broedvlotjes te zien vanaf de dijk. En wie een verrekijker 
meeneemt kan volgen of er jongen komen. De jongen blijven op het vlotje totdat  
ze uitvliegen. Als dat gebeurt zwerven ze nog een week of zes rond langs de IJssel. 
Daarna verdwijnen ze weer en gaan ze op trek naar hun winterbestemming: de  
westkust van Afrika, tot zelfs in Namibie. 

Op verschillende plekken langs de IJssel is de zwarte stern te vinden. In de  
Scherenwelle bij Wilsum huist een vrij grote kolonie. En er broeden grote aantallen 
zwarte sterns in de plassengebieden in de Kop van Overijssel. Landelijk gaat het  
ietsje beter met deze moerasvogel. Hier in Zwolle-Zuid koesteren we deze bijzondere 
gevleugelde gast, die tot een jaar of tien zelfs nog aan de rand van de woonwijk  
rond vloog. 

Op de foto zijn Hanna en Ernst Peeneman en hun dochter Nienke bezig me het  
te water laten van de vlotjes. De andere foto is van mijn buurman Kees Siebesma,  
die vorig jaar met me meeging om de jonge vogels te tellen. We kwamen toen op 
twaalf jongen.
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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).

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

WAAR HULP, AANBOD, CORONAPROOF  

ACTIVITEITEN EN INITIATIEVEN SAMENKOMEN.

WWW.SAMENZWOLLE.NL/CORONAHULP

  samenzwolle

  samen_zwolle



WIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid PAGINA 19 - MEI 2020www.wvzwollezuid.nl

Op 5 juni had-ie van start moeten gaan. 
De start/finish pal voor het dorpshuis 
van Herxen. Helaas loopt het – zoals we 
inmiddels gewend zijn – anders. Het 
coronavirus gooit roet in het eten. De 
vijfde editie van de Tichelgatenloop, de 
hardloopwedstrijd tussen Windesheim 
en Herxen, gaat niet door.

“De datum tot wanneer samenscholen 
niet mag, schuift steeds verder op”, vertelt 
Windesheimer Theo Haverkamp van de 
organisatie. Op het moment van spreken 
worden alle evenementen tot 1 juni  
afgelast. “Om dan een paar dagen later 
een hardloopwedstrijd te organiseren...
dat lijkt ons ongepast. Vooral tegenover 
vrijwilligers en deelnemers.” Na enige 
twijfel hakte de organisatie de knoop 
door. De loop is afgelast. 

Dat is jammer, want het zou toch de  
vijfde editie van de loop zijn geweest. 
Grootse festiviteiten stonden niet op de 
planning (daar hebben we geen budget 
voor, lacht Theo), maar de organisatie 
wilde er wél aandacht aan besteden. Een 
half decennium geleden ontstond  
het idee voor de loop na een klein  
hardloopwedstrijdje rondom Herxen. 
“Daar deed ik aan mee. Het is een prach-
tig gebied om in te lopen”, aldus Theo. 
“Na afloop praatten de organisatie en ik. 
Toen besloten we het samen naar een  
hoger plan te tillen.”

GEHEEL LOKAAL
Dat klinkt groots, maar dat is het niet  
zozeer. “Het is vooral een kleinschalig 
evenement. Het verbindt Windesheim en 
Herxen. Het inschrijfgeld dat na de orga-
nisatie ervan over is, gaat naar een goed 
doel uit een van de twee dorpen. Niet 
naar een Kika of iets anders groots”, zo 
verklaart Theo. Ook het traditionele deel 
van de loop is lokaal en betreft de belo-
ning voor de deelnemers. Die krijgen na 

afloop allemaal een stuk molenkoek,  
gemaakt door de bakker in Wijhe met 
meel van de Windesheimer molen.

DE LOOP
Vorig jaar deden er iets minder dan 200 
lopers mee. Voor de volgende editie 
hoopt Theo op meer dan 200 stuks. Rond 
begin april stond de teller voor dit jaar  
op ongeveer 75 inschrijvingen. De  
Tichelgatenloop kent jaarlijks twee af-
standen (5 en 10 kilometer) en een  
parcours voor kinderen in Herxen. De 

‘hoofdroute’ begint in het dorp en loopt 
via de Tichelgaten naar havezate Windes-
heim. Daar keren de lopers, om vervol-
gens deels via de IJsseldijk weer in Herxen 
aan te komen. De 5 km-lopers stoppen bij 
de havezate, de deelnemers voor ‘de 10’ 
maken de volledige ronde.

Mocht je mee willen doen, dan heb je dus 
nog een heel jaar om te trainen. De eerst-
volgende editie vindt, zo hoopt de  
organisatie, plaats in het begin van juni 
2021. Hoewel het evenement kleinschalig 

en lokaal blijft, hoopt de organisatie nog 
wel op meer deelnemers. “Het zou mooi 
zijn als het na verloop van tijd echt een 
groter dorpsevenement is. Maar zoals de 
halve marathon in Zwolle wordt het niet, 
hoor. We houden het gemoedelijk en  
gezellig. Dat is belangrijk”, zo besluit 
Theo. De toekomstige deelnemers, waar-
onder de 75 mensen die zich inschreven 
voor dit jaar, hebben nu in ieder geval 
nog ruim een jaar om te trainen.

METERS BUUTENSPEL

Vijfde editie Tichelgatenloop laat nog even op zich 
wachten

‘Voorzitter, het is 
in orde’

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	voetbalstatisticus	Gerard	Schutte.

	TEKST	EN	FOTO	 	BART	VERGEER

Hier, voor het dorpshuis van Herxen, had ‘ie van start moeten gaan:  
de 5e editie van de Tichelgatenloop. 

Eind 2019 schreven we in deze rubriek 
al over de roerige jaren 1920, toen de 
gehele middenlinie van Zwolsche Boys 
werd overgenomen door PEC. Naar 
verluidt kwamen daar een paar antieke 
vazen en een kinderwagen aan te pas, al 
zijn die cadeaus volgens betrokkenen 
nooit doorslaggevend geweest. 

Overstappen (of zoals u wilt: ronselen) is 
natuurlijk van alle tijden. Gerard Schutte 
zélf schreef in 1993 bij het honderdjarig 
bestaan van ZAC in de Jubileumgids: 
‘ZAC is, zoals zoveel clubs, niet ontkomen 
aan de moderne trend van het duiventil-
syndroom. Dat wil zeggen dat een flink 

aantal eerste elftalspe-
lers zomaar toevloeien, 

maar evenzo vlug hun 
biezen weer pakken. Dat 

veroorzaakt een enorm gebrek aan 
continuïteit en ZAC heeft dan ook geen 
potten kunnen breken de laatste jaren. Het 
komen en gaan is bij de spelers erg popu-
lair, maar de clubs schieten d’r op termijn 
geen donder mee op! In het spelerscircuit  
is het tegenwoordige changeren van club 
(ik bedoel natuurlijk gewoon ‘overlopen’) 
stoer en werkt dan ook erg aanstekelijk. 
En dan: het gissen naar de geldelijke ver-
goedingen bij ronselen of vrijwillig over-
stappen van spelers, is bij het grote publiek 
een zeer gewild onderwerp van gesprek 
geworden.’

Buurman Zwolsche Boys maakte in de 

reeds eerder genoemde jaren 1920  
gewoon melding van spelers die met 
open armen werden ontvangen ‘nadat ze 
op een dwaalspoor waren beland’. Zon-
der overigens te benoemen over welke 
speler het gaat, schreef men er een heel 
mooi stukje over: 

Beter ten halve gekeerd
(Uit: Ons Maandblad, uitgave 1 mei 1926)
‘Het was in volle vergadering en juist werd 
er gedelibereerd over een of ander kwestie. 
De deur van de vergaderzaal ging open en 
‘hij’ kwam binnen, de reeds verloren ge-
waande. Dodelijke stilte. De vier luttele 
woorden: ‘Voorzitter, het is in orde’, ge-
volgd door een stevige handdruk, deden 
een donderend hoera uit de vergadering 
opgaan. Men wist dat ‘hij’ terug was en dit 
was tevens een bewijs voor ‘hem’, dat er 

maar één vereeniging bestaat, waarin hij 
thuis hoort. Met één slag kwam hier aan 
het licht de ‘groote kameraadschap en vu-
rige clubliefde’. Men weet wie hier bedoeld 
wordt. Van hem was het een spontane 
daad. Voor eventueele twijfelaars in de 
toekomst ter overdenking!’

Ook anno 2020 draait de spelerscarrousel 
alweer enige tijd op volle toeren. Binnen 
het Zwolse amateurvoetbal wordt, terwijl 
dit stukje ter perse gaat, menig over-
schrijvingsformulier ingevuld. Naar de 
motieven van spelers die overstappen, 
kunnen ook wij in veel gevallen slechts 
gissen. Een sportieve verbetering? Be-
wust een stapje lager? Of gaf dat nieuwe 
paar Copa Mundials het laatste zetje? 
Wie weet komen we er ooit nog eens  
achter…
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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

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:

WILT U ZICH OOK 
PRESENTEREN
in deze 
wijkkrant?

Bel naar 

038-4609000 

voor meer
informatie
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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
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Raalte

Iepensingel 178

8102 XP  Raalte

06 1329 3668

Profitgym Zwolle-Zuid

Van der Heydenstraat 12

8014 ZZ Zwolle

038 465 40 00

Zwolle-Zuid

Van der Capellenstraat 137

8014 VW Zwolle

038 465 40 00

Stadshagen

Werkerlaan 267
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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

www.fysiomobilae.nl

Bij FysioMobilae kunt u nu ook terecht voor:

GHC De Trommel, Ministerlaan 201

Windesheim, Campus 2-6

038 - 4216454

Revalidatie na Corona 
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De klepperaars van Zuid

De ooievaar waant zich thuis in en om onze wijk. 

Waar je ze vindt? Zie pagina 16.

DE VERSCHIJNING VAN DE WIJKKRANT EN HET CORONAVIRUS

Beste lezer, 

In verband met het coronavirus is het nog niet zeker of er in juni een Wijkkrant verspreid zal worden. 

Wel zal onze redactie, met gepaste afstand tot elkaar, ook de volgende Wijkkrant gewoon vullen. Mocht er 

in juni geen krant op uw mat vallen, dan kunt u deze wél vinden op de website van de Wijkenvereniging: 

www.wvzwollezuid.nl. Ook informatie over de Wijkkrant en al dan niet afgelaste activiteiten is daar te 

vinden.

Bedankt voor uw begrip.

19
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DE VERSCHIJNING VAN DE WIJKKRANT EN HET CORONAVIRUS
Beste lezer, 

In verband met het coronavirus is het nog niet zeker of er in juni een Wijkkrant verspreid zal worden. Wel zal onze redactie, met gepaste afstand tot elkaar, ook de volgende Wijkkrant gewoon vullen. Mocht er in juni geen krant op uw mat vallen, dan kunt u deze wél vinden op de website van de Wijkenvereniging: www.wvzwollezuid.nl. Ook informatie over de Wijkkrant en al dan niet afgelaste activiteiten is daar te vinden.

Bedankt voor uw begrip.

1913

Mag u graag schrijven 
en wilt u de 
Wijkkrantredactie 
versterken? 

Mail dan naar: bvergeer@wvzwollezuid.nl
Alvast bedankt!
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