
Van der Heydenstraat 6-4 • 8014 ZZ  Zwolle • 038 - 42 57 800
www.heeldemond.nl • welkom@heeldemond.nl

Helemaal welkom – heel dichtbij – Zorg Punt Zuid

Van der Heydenstraat 6-4 • 8014 ZZ  Zwolle • 038 - 42 57 800
www.heeldemond.nl • welkom@heeldemond.nl

Helemaal welkom – heel dichtbij – Zorg Punt Zuid

uw verhuizing 
een frisse start

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

038 465 65 60  
Nervistraat 5 • 8013 RS Zwolle  

info@utshersevoort.nl  
www.utshersevoort.nl ZWOLLE

SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN-
DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • 
INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT-
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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

 Nu ook in   

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

De Kievitsbloem, Patriottenlaan 3
038 - 4216454

www.fysiomobilae.nl

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

Psychosomatische fysiotherapie | Medische fitness | Dry Needling 
Geriatrie fysiotherapie | Oedeemfysiotherapie | Hydrotherapie

Fysiotherapie 

in de wijk

De Kievitsbloem 
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Stappen of naar  
de scouting?

Wandelen  
door Zwolle 

Nieuwe  
rubriek!

5

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

10.000 FIETSERS PER DAG

1513

Pagina 18

‘Welkom in de wijk Oud-Ittersum’ heten de bewoners van de wijk voortaan alle automobilisten hartelijk  
welkom. Maar of die wel zo welkom zijn? Reinoud Schoemaker, een van de initiatiefnemers voor plaatsing van 
het bord, ziet de hardrijders onder hen liefst verdwijnen: ,,Er komen hier 10.000 fietsers per dag en zij behoren 
tot de kwetsbaarste verkeersdeelnemers. Toch rijden sommigen hier tot wel 80 kilometer per uur.’’ Het bord  
moet aandacht trekken voor de maximumsnelheid die in de gehele wijk op 30 ligt, totdat de weg over een of 
twee jaar heringericht wordt.
 
Zie pagina 12 voor meer informatie. 
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  Rini Kamp
  Wim Eikelboom
  Rene Wiegant
  Frank van den Belt
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:	 Wim Houdé
  Ina Huisman
  Harry Pap
  Hennie Vrielink
  Gerjos Weelink
  Alicia Zwart
  Arie Donders 
  Henk Valkenier

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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De redactie van Wijkkrant Zwolle-Zuid 
bestaat uit een aantal vrijwilligers die 
elke maand enthousiast artikelen aan- 
leveren. Dat lukt al veertig jaar. Negen 
keer per jaar valt de Wijkkrant in 13.000 
brievenbussen in Zwolle-Zuid: meer dan 
100.000 stuks per jaar! Om elke keer 
weer een complete krant te maken is de 
aansturing van een hoofd- en eindredac-
teur onontbeerlijk. Ook deze rol wordt 
vervuld door vrijwilligers. Hun inzet 
voor de Wijkkrant is vaak het begin van 
een journalistieke carrière. Dat is zeker 
van toepassing op de laatste drie hoofd-
redacteuren Jeroen Kuiper, Arnoud de 
Vries en Bart Vergeer. Alle drie inwoners 
van Zuid toen ze bij de Wijkkrant  
begonnen. 

Jeroen Kuiper deed in 2008 de opleiding 
journalistiek aan Hogeschool Windes-
heim en was werkzaam als freelancer bij 
de sportredactie van De Stentor. Vooral 
zijn wedstrijdverslagen van PEC Zwolle in 
de maandagkrant maakten indruk. Hij 
werd gevraagd als hoofdredacteur voor de 
Wijkkrant. “Ga jij het maar doen”, zei 
Peter van Heerde, de toenmalige voorzitter 
van de Wijkenvereniging Zwolle-Zuid. 
Voor Jeroen leverde dit een nieuwe werk-
ervaring op, omdat hij leiding moest ge-
ven aan de drie toenmalige redactieleden. 
In zijn jaren is het aantal redactieleden 
gegroeid en kreeg de Wijkkrant meer 
kleur, betere foto’s, vaste rubrieken en een 
duidelijker format. Als inwoner van Zuid 
was hij verrast dat er zo veel mensen met 
verhalen in de wijk wonen en dat er zo 
veel verenigingen zijn. De redactie  
bestond in zijn tijd uit een gezonde mix 

van jonge journalistiekstudenten en oude-
re wijkbewoners met een passie voor het 
schrijven van wijkverhalen. Jeroen: “Ook 
in het digitale tijdperk hechten nog veel 
mensen aan de papieren Wijkkrant.” Na 
acht jaar is hij gestopt voor de Wijkkrant, 
maar hij werkt nog steeds in de journalis-
tiek. Niet alleen voor De Stentor, maar 
ook als bureauredacteur bij RTV Oost en 
RTV Drenthe en als verslaggever bij  
Omroep Flevoland. 

Al gelijk in het eerste jaar van zijn oplei-
ding journalistiek kreeg Arnoud de Vries 
in 2013 het advies om iets naast zijn studie 
te gaan doen. Hij schreef al voor het voet-
balblaadje van de Zwolsche Boys, maar 
zag toen een oproep in de Wijkkrant voor 
redacteur. “Dat paste mooi bij mijn studie, 
kleinschalig en in mijn eigen wijk. Een 
mooie startplek.” Hij begon verhalen te 
schrijven. “Je probeert ze zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken voor de lezers.” In  
januari 2017 werd hij eindredacteur van 
de krant als opvolger van Jeroen Kuiper. 
“Het was mooi en leerzaam werk en ik  
begon hier het vak van journalist te leren. 
Soms wordt er wel eens denigrerend over 
de Wijkkrant als ‘het lokale sufferdje’  
gesproken, maar het is echt journalistiek 
werk.” 

Hij vervolgt: “Als eindredacteur kreeg ik 
naast het journalistieke handwerk meer 
verantwoordelijkheden, moest ik beslis-
singen nemen, afspraken maken over  
advertenties en overleggen met de druk-
ker. Ook het omgaan met de andere redac-
tieleden was erg leerzaam.” Arnoud vond 
het eervol om voor de krant te werken:  

“Je mag het nieuws van de wijk brengen  
en dat is mooi. De Wijkkrant moet  
herkenbare verhalen maken over de  
ontwikkelingen in de wijk. Ook persoon-
lijke verhalen van wijkbewoners doen het 
goed. Het moet over de wijk gaan en voor 
wijkbewoners leuk zijn om door te bla- 
deren.” Vorig jaar heeft hij zijn studie  
journalistiek afgerond. 

Tijdens zijn studie werkte hij al als  
freelancer en stagiair bij de Stentor. Na het  
behalen van zijn diploma kreeg hij gelijk 
een baan aangeboden bij de stadsredactie 
van dit dagblad. Dat was niet meer combi-
neerbaar met de Wijkkrant. “Je komt dan 
in een spagaat terecht. Beide rollen zijn 
niet verenigbaar.” Aan wie zou hij zijn 
mooie verhalen over Zwolle-Zuid moeten 
aanbieden? Aan de Wijkkrant of aan  
de Stentor? Elke keuze zou bij de ander  
irritatie en vragen kunnen oproepen. 

Bart Vergeer is sinds eind vorig jaar de  
opvolger van Arnoud. Bart zit in het laat-
ste jaar van zijn studie journalistiek en 
loopt momenteel stage bij de stadsredactie 
van De Stentor. In het eerste jaar van zijn 

studie 2017-2018 deed hij al mee als  
redacteur bij de Wijkkrant ‘om meters te 
maken’ en steeds betere verhalen te  
leren schrijven. “Ik kan me nog goed mijn 
eerste verhaal herinneren over de familie 
Sluiter die moest wijken voor ruimte voor 
de rivier. Ik ben daar als beginnend  
student úren mee bezig geweest en einde-
loos blijven schaven aan mijn tekst. Zo 
begin je het vak te leren.” 

Toen hij vorig najaar de rol van hoofdre-
dacteur overnam van Arnoud kwam er 
wel meer bij kijken. Vooral het aansturen 
van de andere redactieleden is echt nieuw 
voor hem: “Iedereen schrijft vrijwillig, 
maar tegelijkertijd verwacht je wel wat 
van ze.” In een bedrijf kan de chef zijn me-
dewerkers opdrachten geven, maar dat 
werkt in een vrijwilligersgroep toch  
anders. “Ook moet je als eindredacteur 
doorpakken en actie ondernemen.”  
Volgens Bart verhoogt de Wijkkrant de 
betrokkenheid van de inwoners van Zuid 
bij hun wijk. 

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 16 november

Bezorging (week 50): woensdag 9 december  
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.

Bij de Wijkkrant beginnen journalistieke carrières

	TEKST		 	HENNIE	VRIELINK
	FOTO'S	 		DIVERSEN
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Feesten & Partijen  
Dagje uit voor iedereen

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

WWW.GO L F TU I N ZWOL L E . N L

Golftuin Zwolle - 5 jarig  jubileum 
1-10-2015           1-10-2020

Volg onze oktober acties via de website



WIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid PAGINA 5 - NOVEMBER 2020www.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

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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Het was even zoeken, want het club- 
gebouw van Scouting IJsselgroep Zwolle- 
Zuid ligt aan een onverhard pad. Een-
maal daar kun je je alleen maar verwon- 
deren: wat een mooie plek voor zo'n club-
huis, op de rand van Zwolle en midden in 
het groen. Die plek is 20 jaar geleden na-
tuurlijk niet voor niets gekozen, want bij 
scouting besteden kinderen en jongeren 
op een actieve en uitdagende manier hun 
vrije tijd in de natuur.

Tom Kouwen (21) en Thomas Gutlich (22) 
zijn vrijwilligers die al heel wat jaren bij de 
scouting betrokken zijn. Thomas begon 
ooit bij de welpen. Hij was toen een jaar of 
7. Tom werd lid toen hij 'al' 15 was. Hij 
zegt: "De meeste kinderen beginnen jong 
en gaan, net als Thomas, nooit meer weg. 
Ik wist niets van scouting, maar hoorde  
enthousiaste verhalen van mijn beste 
vriendin. Daarom werd ik lid." Om er na 
enig nadenken aan toe te voegen: "Voor mij 
geldt eigenlijk ook: lid geworden en nooit 
meer weggegaan. Ik ben nu zes jaar bij de 
club."

Zaterdag is het een komen en gaan bij het 
clubhuis. De bevers, welpen en scouts  

hebben op die dag elk hun eigen opkomst. 
Die begint met de openingsceremonie, 
waarbij de leden in een kring staan en de 
vlag gehesen wordt. Daarna zijn de kinde-
ren tweeëneenhalf uur samen bezig met 
buitenactiviteiten als broodjesbakken bo-
ven een kampvuur, hutten bouwen of een 
speurtocht lopen. "Het moet wel heel slecht 
weer zijn, willen we niet buiten bezig zijn."

Kanoën, vuur maken en pionieren zijn 
echte scoutingactiviteiten. Tom en Thomas 
laten me de schuur zien waarin alle materi-
alen opgeslagen zijn. Er is een flinke  
stelling waarop lange palen liggen. Tom: 
"Met palen en touwen een bouwwerk  
maken, dat is pionieren. Een spijker komt 
er niet aan te pas." In een tweede stelling 
liggen vaten. Thomas: "Die gebruiken we 
bij het bouwen van vlotten". 

Misschien komt het wel door die stoere  
activiteiten dat vooral jongens lid zijn van 
de scouting. Maar de beide leiders zeggen: 
"Onze activiteiten zijn ook echt geschikt 
voor meisjes, we hopen dat ze instromen." 
Op de vraag waarom je lid zou willen  
worden zeggen ze: "De groepen zijn hecht, 
iedereen is vriendelijk en helpt elkaar. Er  

is hier geen druk om te presteren. Nieuwe 
mensen voelen zich snel thuis bij ons."
Tom en Thomas horen bij de leiding van 
een groep op zaterdag, terwijl ze vrijdag-
avond samenkomen met hun eigen groep. 
Op de vraag of ze nog tijd hebben voor 
vrienden of een bijbaantje, zegt Thomas: 
"Dit is echt mijn hobby, die geef ik niet zo-
maar op. Eventuele bijbaantjes plan ik er-

omheen. In vakanties heb ik soms een raar 
gevoel op zaterdag. Ik heb dan niks te 
doen." Medestudenten vragen Tom  
vrijdags mee voor een drankje in het  
centrum. Om zes uur gaat hij dan naar 
huis: "Ik wil mijn avond met de Rover- 
scouts niet missen.”

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	68:	Tom	Kouwen	en	Thomas	Gutlich.	Zij	zetten	zich	
al	jaren	in	voor	Scouting	IJsselgroep	Zwolle-Zuid..	

Een avondje stappen?  
Of toch naar de scouting?

	TEKST	EN	FOTO	 	INA	HUISMAN	
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Het plan om een appartementencomplex 
te bouwen aan de Nieuwe Deventerweg 
tussen Huize Berkenhove en restaurant 
Puik roept bij veel inwoners van Oud- 
Ittersum grote bezwaren op. Het afgelo-
pen jaar zijn er aan deze weg al twee 
nieuwbouwbuurten tot stand gekomen: 
de Rozeboomlaan en Van ’t Endehof. Nu 
zijn er concrete plannen om de huidige 
bebouwing op het terrein van ‘groente-
boer Beldman’ tussen Berkenhove en 
Puik te slopen en te vervangen door ne-
gentien appartementen met op de begane 
grond commerciële ruimtes. 

Het appartementencomplex zal worden  
gebouwd aan de Nieuwe Deventerweg 101 
en 101-1. Het zal bestaan uit drie bouw- 
lagen met een hoogte van 11 meter. Volgens 
het huidige bestemmingsplan mag er maar 
tot 8 meter hoogte worden gebouwd en 
daarom wil de gemeente het bestemmings-

plan aanpassen. Ook zal het complex dich-
terbij de weg komen te liggen dan de huidi-
ge bebouwing. De bezwaarmakers vinden 
dat dit plan afbreuk doet aan het straat-
beeld: “Te hoog en te veel naar voren  
gelegen.” Ook wordt daardoor het zicht op 
het rijksmonument waarin Puik huist veel 
minder. Daarmee vermindert de cultuur-
historische waarde van deze boerderij uit 
de 18de eeuw. Huize Berkenhove heeft 
eveneens een rijke geschiedenis in Ittersum. 
Het plan om het appartementencomplex 
tegen Berkenhove aan te bouwen kan op 
weinig enthousiasme rekenen.

DE BEZWAREN 
Verschillende inwoners hebben middels 
een zienswijze hun bezwaren bij de  
gemeente kenbaar gemaakt en zijn daarbij 
geholpen door Wijkvereniging Oud-Itter-
sum. Door de komst van dit appartemen-
tencomplex met op de begane grond moge-

lijk een gezondheidscentrum zal het 
drukker worden op de Nieuwe Deven- 
terweg, terwijl de verkeersveiligheid nu al 
een probleem is. Ook zullen er meer  
parkeerplaatsen nodig zijn. Buurtbewoners 
zijn bang dat dit ten koste zal gaan van het 
groen in deze omgeving; zeker als op de 
‘groentetuin van Beldman’ gebouwd zal 
gaan worden en het appartementengebouw 
dichter bij de weg komt te liggen dan het te 
slopen oude boerderijtje en de bungalow 
die wordt afgebroken. Groen wordt gedeel-
telijk vervangen door steen en dat kan  
volgens de buurt leiden tot een verslechte-
ring van het leefklimaat en toename van  
de hittestress in de wijk. 

De bezwaarmakers zijn niet alleen tegen, 
maar hebben ook over alternatieven na- 
gedacht. “In plaats van een massief apparte-
mentencomplex met drie lagen is het voor 
het beeld van de straat, voor de verkeers- 

veiligheid en het buurtgroen beter als er 
een aantal afzonderlijke woningen met 
groene  voorterreinen gerealiseerd wordt.” 
Als er per se appartementen gebouwd  
moeten worden wil de buurt dit beperken 
tot twee bouwlagen van maximaal 8 meter 
hoogte en een groen voorterrein met  
handhaving van de huidige rooilijn. In  
hoeverre de gemeente de bezwaarmakers  
tegemoet zal komen is bij het ter perse gaan 
van deze krant niet bekend, maar de ver-
ontruste buurtbewoners doen een beroep 
op de gemeenteraad ‘in de functie van 
volksvertegenwoordiger’ dat ‘er in de  
besluitvorming niet alleen geluisterd wordt 
naar de commerciële belangen van project-
ontwikkelaars (die graag groot, hoog en 
veel bouwen), maar ook naar de huidige 
bewoners van de wijk’. 

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 eerste paar kun je je nog iets voor-
stellen. Karper- of Brasemkolk doen je 
denken aan een lome dag met een hengel-
tje in het water, Hazen- en Eekhoornveld 
aan weiden en bossen. De Citroen- of  
Distelvlinder fladdert vrolijk in het rond. 
Maar waar komen die andere achtervoeg-
sels vandaan? En wie zijn die mensen toch 
die een plekje op een straatnaambord  
gekregen? 

PATRIOTTEN
Als we de Nieuwe Deventerweg overste-
ken vanaf Gerenbroek, komen we in de 
Ittersumerlanden. Landelijke politici uit 
de 19e eeuw hebben hier hun plekje gekre-
gen, evenals verwijzingen naar het patriot-
tisme. ‘Patriotten’ was de bijnaam van de 

burgers in de Republiek der Zeven Ver-
enigde Nederlanden die aan het einde van 
de 18e eeuw meer democratie wilden.  
In hun ogen maakte stadhouder Willem V 
er een potje van. 

DE WAREN EN DE MARKEN
Zwollenaar Joan Derk van der Capellen 
tot den Pol, zoals hij voluit heette, was de 
grondlegger van de patriottenbeweging. 
De Van der Capellenstraat (vlakbij  
wijkcentrum De Pol) vormt samen met de 
Pijmanstraat het winkelcentrum Zwol-
le-Zuid. Ook Gerrit Jan Pijman was een 
Zwolse patriot. Eigenlijk is het wel heel 
bijzonder dat een ander groot liberale 
Zwollenaar Johan Rudolph Thorbecke de 
grondlegger werd van de huidige par- 
lementaire democratie, maar dat geheel 
terzijde. 

In de directe omgeving is de leus die werd 

gebruikt door de Franse patriotten tijdens 
de Franse Revolutie - liberté, egalité,  
fraternité - terug te vinden in de straten 
met de namen Vrijheid, Gelijkheid en 
Broederschap. Natuurlijk is er een Patriot-
tenlaan, een Democratenlaan, een Minis-
terlaan en een Staatsmanlaan. Maar de 
overige straatnamen verwijzen naar  
landelijke politici die zo’n twee eeuwen  
geleden het land bestuurden. Zij kregen 
het achtervoegsel ‘ware’. Van Maanenware, 
Van Bosseware, noem ze maar op. Later, 
als we kijken naar Oldenelerbroek, zullen 
we zien dat daar gebruik wordt gemaakt 
van ‘-marke’. Coreemarke, Stegginkmarke, 
Wolthuismarke... Een marke is een  
gemeenschap van eigenaren van landerij-
en die recht hadden op grond of het  
bewerken daarvan. Afhankelijk van hun 
grondbezit kregen ze waardelen of een 
ware. Een soort aandeel dus. Vandaar 
Piersonware of Luzacware.

Aan de andere kant van de IJsselcentrale-
weg ligt Ittersumerbroek. Later gebouwd 
dan Ittersumerlanden - met namen van 
politici uit de 19de eeuw. Dus in Itter- 
sumerbroek vind je namen van politici uit 
de 20e eeuw. 

Den Uijl en Drees zijn namen die mis- 
schien meer in het collectieve geheugen 
liggen dan bij voorbeeld Mackay. Marga 
Klompé was de eerste vrouwelijke minis-
ter. Romme was politiek leider van de  
Katholieke Volkspartij (KVP). Door de  
fusie van de KVP met de gereformeerde 
Anti-Revolutionaire Partij (ARP) en de 
Nederlands Hervormde Christelijk- 
Historische Unie (CHU) is in 1980 het 
CDA (Christen-Democratisch Appèl) 
ontstaan. In Ittersumerbroek is niet ge- 
keken naar politieke kleur. Socialisten,  
liberalen en christendemocraten kruisen 
elkaar hier met straten.

Achter de straatnamen van Zwolle-Zuid | deel 5

RONDJE	ZUID  

Buurtbewoners Ittersum tegen bouw nieuw 
drie hoog appartementencomplex

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

‘Hé kankerkale!’ Soms heb ik van die 
avonden dat ik na een druilerig herfst-
dagje binnen, zo rond een uur of  
negen, tien, buiten  in het donker een 
rondje adem wil happen. Even uitwa- 
semen, vet verbranden en genieten van 
je eigen vertrouwde wijkje. Een blik 
werpen door openstaande gordijnen, 
een voorbijganger groeten, en vooral 
genieten van de onschuldige rust.

Tot ik via een vertrouwd maar donker 
paadje tussen twee buurten, uitgelaten 
rumoer hoor en nieuwsgierig, maar 
alert, mijn tred vastberaden voorzet. 
Snelle scan: vijf of zes jongens, jaartje 
of 15, 16, achter en tegen een met hoog 
hekwerk afgezette parkeerplaats. Een 
lekkere hangplek, waar je uit het zicht 
van Jan en alleman met elkaar kunt 
chillen. Ach ja, ik was ook ooit jong.

“Hoi!”, laat ik mij van mijn goede kant 
zien, in het idee dat ze zich gezien  
voelen, en me teruggroeten. Maar...  
dit had ik niet aan zien komen. Com-

pleet uit het niets, spuuggeluiden en 
gejoel gevolgd door nog enkele kracht-
termen. Ik loop door. Uit zelfbescher-
ming, maar ook uit onmacht. Wat kan 
ik doen? Wat durf ik te doen? Terug-
schelden of knokken wil ik niet, alle 
risico’s snel overdenkend.

Tien meter verder stop ik even, kijk om 
in de hoop dat ik er eentje herken en 
kind of ouder er (later) op aan kan 
spreken. Geen mobiel bij me om de  
politie te bellen of foto te maken. De 
groep is alweer afgeleid. Ik ben uit 
beeld, maar kom met een knagend  
gevoel thuis. Een dag later fiets ik er 
weer langs; geen kop te bekennen.  
Gelukkig genoeg mensen die me  
normaal teruggroeten.

Zuidkristalliseren

De impact van ‘hé kankerkale!’

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
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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

BIEDT HULP BIJ 
PSYCHISCHE KLACHTEN ZOALS 

- angst - depressie - burnout - onvoldoende verklaarde  
lichamelijke klachten - rouw en traumaTRAINER: E. VAN DER VELDE

PRISMA PSYCHOLOGIE GAAT PER 1 NOVEMBER  
VERHUIZEN NAAR DE BINNENSTAD.

Zo heb je ook de Sneevlietstraat. Als 
marxist en, later, aanhanger van Trotski, 
leidde Henk Sneevliet (in Rotterdam  
geboren en in 1907 gemeenteraadslid in 
Zwolle) een turbulent leven; zowel als  
activist als privé. Hij trouwde vier keer en 
twee van zijn zoons pleegden zelfmoord. 
In WO II was hij actief in het verzet,  
werden zijn vrouw en hij in 1942 opgepakt 
op hun onderduikadres en bij Kamp 
Amersfoort gefusilleerd. 

Met de Donnerstraat kun je alle kanten op. 
De straat is genoemd naar Jan Donner, 
maar zou evengoed genoemd kunnen zijn 
naar zijn zoon André of kleinzoon Piet 

Hein Donner. Jan Hein Donner was ook 
een zoon van een Jan, maar dat was de  
eerste Nederlandse schaakgrootmeester. 
Dat telt niet. Niet voor een straatnaam, in 
ieder geval. 

De politici die in dit deel vijf aan bod  
kwamen, hebben gewoon het achtervoeg-
sel -straat, -laan, -singel of -pad. Het Groe-
newegpad is vernoemd naar Suze Groene-
weg, het eerste vrouwelijke Tweede  
Kamerlid. Marga Klompé heeft zelfs een 
straat én een pad.

	TEKST	EN	FOTO	 	ARIE	DONDERS

Cliënten uit Zwolle Zuid blijven ook daar uiteraard van harte welkom.

Nieuwe adres: 
Bloemendalstraat 7, 8011 PJ Zwolle
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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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PARTYVERHUURZWOLLE.NL

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

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

Bezoek onze winkel met een ruim 

assortiment nieuwe en gebruikte 

stadsfietsen, elektrische fietsen en 

kinderfietsen en ervaar onze kennis, 

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

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

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

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

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

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

OPENINGSTIJDEN:

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 - 18.00 uur

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

EEN PRAKTIJK MET RUIM 
20 JAAR ERVARING IN DE 
KINDERFYSIOTHERAPIE

De wijkteams van Icare 
leveren dag en nacht, 

altijd en overal zorg

Uit liefde voor mensen,
dat is Icare.

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

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

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

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

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

Kinderopvang 
Het Molletje

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

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

Gouverneurlaan 1
8016 BK Zwolle-Zuid

Telefoon 06 - 45 36 22 44
www.truusalon.nl
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8016 BK Zwolle-Zuid

Telefoon 06 - 45 36 22 44
www.truusalon.nl
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Wijkenvereniging Zwolle-Zuid, Winkelcentrum 
Zwolle-Zuid, die lokaal verantwoordelijk zijn 
voor de jaarlijkse intocht, spreken van een wijs 
besluit. "De intocht hier trekt ieder jaar honder-
den bezoekers uit de wijde omgeving; een veili-
ge intocht is - gelet op de coronamaatregelen - 
niet goed te doen”, laat een woordvoerder 
weten.

GEZICHT ACHTER DE	ADVERTEERDER
Door corona is er behoefte aan ontspannende literatuur

Nieuws van Sinterklaas en zijn pieten

“Vanaf mijn geboorte ben ik omringd 
door boeken. Mijn vader was predikant 
hier in Zwolle en had een goedgevulde 
boekenkast. Het is dus niet zo vreemd dat 
wij hier beschikken over een grote  
collectie theologische boeken. Bijbels 
hebben we in vele talen. Ook de Koran 
staat bij ons in de kast. Wij bestrijken 
hiermee een grote groep mensen die hier-
aan behoefte hebben. Ze weten ons hier te 
vinden. En ik kan ook gerust zeggen dat 
wij een enorme collectie kinderboeken 
hebben.”

Joost Goedhart was altijd betrokken bij het 
verkopen van boeken. In 1987 begon hij 
een eigen boekwinkel aan de Assendorper-
straat. Eerst in een kleiner pand, maar  
inmiddels vanuit een ruime zaak waar  
behalve leesboeken ook kookboeken, wens-
kaarten, agenda’s en kalenders te verkrijgen 
zijn. “Evangelische boekwinkels kwamen 
op in die tijd”, aldus Goedhart. “De ‘gewone 
boekwinkels’ gooiden die boeken eruit en 
ik zag mijn kans. Ik heb veel klanten uit 
Zwolle-Zuid. Wij liggen natuurlijk perfect 
op de route naar de binnenstad, hoewel ik 
meer en meer een verschuiving zie in het 
winkelbezoek. Juist nu, in deze coronatijd, 
mijden veel mensen de binnenstad en doen 
zij hun inkopen hier in Assendorp bij de 
kleinere speciaalzaken.”

ONTSPANNING
“Ik zie aan het koopgedrag van mijn  
klanten dat er in deze onzekere tijd veel  
behoefte is aan ontspannende literatuur.  
In de kranten en op tv wordt veel aandacht 
besteed aan corona en worden vergelijkin-
gen gemaakt met eerdere pandemieën, 
waardoor er veel vraag kwam naar het boek 
De Pest van Albert Camus. Maar ook werd 
het boek Viktor van Judith Fanto, over een 
Weens-Joodse familie, ineens een bestsel-
ler. Geert Mak kwam met een losse aanvul-

ling op zijn boek Grote Verwachtingen, dat  
verscheen als opvolger van zijn bekende 
boek 'In Europa'. Het prachtige ‘De jongen,  
de mol, de vos en het paard’ van Charlie 
Mackesy is ook een absolute verkoophit.”

FILOSOFIE EN PSYCHOLOGIE 
De laatste jaren is bij Goedhart de verkoop 
van schoolboeken voor het basis- en mbo- 
onderwijs afgenomen. “Maar we zijn hier 
omringd door hbo-instellingen en zij weten 
ons nog wel te vinden. We hebben een  
ruime collectie op het gebied van sociale 
wetenschappen zoals filosofie en psycho- 
logie.”

ZORGEN 
Zorgen maakt hij zich momenteel wel over 
corona. “Op de eerste plaats voor mijn  
medewerkers, maar natuurlijk ook voor 
mijn klanten. Wij proberen een zo veilig 
mogelijke ruimte te bieden waar voldoende 
afstand kan worden gehouden. Er kan zo 
nodig een gescheiden in- en uitgang  
worden gecreëerd. Om ervoor te zorgen dat 
het niet al te druk wordt, hebben we onze 
openingstijden al verruimd, waardoor 
mensen meer gespreid kunnen winkelen.” 

"Ik maak me ook zorgen over de komende 
periode met kerst- en nieuwjaarswensen. 
Bovendien zie ik dat er beduidend minder 
cadeaus voor huwelijk, doop of kraamvisite 
worden gekocht. Die vinden natuurlijk 
steeds minder plaats.”

Spanje, 2 oktober 2020

Lieve kinderen van Zwolle-Zuid,

In verband met de coronacrisis kan ik samen met de pieten dit jaar geen 

bezoek brengen aan Winkelcentrum Zwolle-Zuid. In eerste instantie zou ik op 

een andere manier Zwolle-Zuid aandoen, maar door de nieuwe maatregelen 

van het kabinet is het niet mogelijk om een veilig Sinterklaasfeest te vieren. 

Natuurlijk zijn er cadeautjes voor alle kinderen in Zwolle-Zuid, maar het is 

niet verstandig om allemaal samen te komen in het winkelcentrum. 

Ik wil niet dat er kindjes, papa’s en mama’s en/of opa’s en oma’s ziek worden.

Volgend jaar, als het weer kan, zal ik zeker Zwolle-Zuid bezoeken. 

Dan maken we er, als vanouds, een groot feest van.

Lieve groet,

         Sinterklaas

	TEKST	 	ARIE	DONDERS
			FOTO	 	JOOST	GOEDHART

GOEDHART BOEKEN 
ASSENDORPERSTRAAT 79
GOEDHARTBOEKEN.NL
T 038 421 9802

BEELD	 	PIXABAY
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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 tot 20.00 uurVrijdag tot 20.00 uur
* i.v.m. corona* i.v.m. corona

 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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Leger des Heils rijdt 
met zelfgemaakte bakfiets 
Vanaf vrijdag 9 oktober rijdt de nieuwe bakfiets van de locatie Domus van het Leger des Heils 
aan de Burgemeester van Walsumlaan door de woonwijk Schelle in Zwolle. Deelnemers van 
Domus gaan met deze bakfiets ongeveer een keer per week samen met een begeleider opruimen in de wijk. 

Buurtbewoners kunnen hier ook te-
recht voor een kopje koffie of thee of 
om even kennis te maken. Het idee 
van de bakfiets is ontstaan bij een me-
dewerker die buurtbewoners meer in 
contact wil brengen met de deelne-
mers.

AFVAL RUIMEN 
In de praktijk blijkt dat de buurtbe-
woners het lastig vinden om met 
deelnemers in contact te komen. Ook 
weten ze Domus niet altijd te vinden. 
De bakfiets zou hier een oplossing 
voor bieden. De bewoners hebben 
zelf de fiets opgeknapt en voorzien 
van koffie- en theemogelijkheden. 
Daarnaast wordt met de bakfiets een 
groot deel van het afval opgeruimd 
dat door de buurt zwerft. 

DOMUS
Domus is een beschermde woon-
vorm voor dak- en thuisloze mensen 
die nergens anders terecht kunnen. 

Hier krijgen zij 24-uurs begeleiding, 
een eigen kamer en benodigdheden 
voor het eerste levensonderhoud. 
Kijk op legerdesheils.nl/noordoost.
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 HK6042 

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

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

Expert Witgoed
v.d. Capellenstraat 145, Zwolle, (038) 4654106, zwolle@expert.nl
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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

Om u daar inzicht in te geven is door 
WijZ Welzijn in samenwerking met 
inmiddels 45 samenwerkingspart-
ners het project Vitaal & Veilig Thuis 
gestart. Speciaal voor Zwolse bewo-
ners van 70 jaar en ouder. 

Naast de Aa-landen en Westenholte 
gaan wij nu ook starten in Zwolle- 
Zuid. Als eerste zijn we te vinden in 
Schelle, gevolgd door Ittersum.  
U krijgt daarvoor een aankondiging 
in de brievenbus.
 
Speciaal getrainde vrijwilligers ko- 
men bij u op bezoek om uw thuis- 
situatie in kaart te brengen. Zo krijgt 

u informatie en advies over o.a: veilig 
wonen, brand- en inbraakpre- 
ventie. Ook krijgt u informatie  
over activiteiten bij u in de buurt en 
wordt er bijvoorbeeld advies gegeven 
over het voorkomen van valongeluk-
ken. U bekijkt samen of u hulp of  
ondersteuning kunt gebruiken. Dit 
kan bijvoorbeeld ook bij het op  
orde houden van uw financiën. Wij  
brengen u dan in contact met organi-
saties die u daarbij verder kunnen 
helpen. Zo zorgen we er samen voor 
dat u een vitaler, veiliger en comforta-
beler leven krijgt.  

Het advies dat u van ons krijgt is  

vrijblijvend. U mag er mee doen wat 
u wilt. U bent dus niets verplicht. 
Bent u benieuwd naar de mogelijk- 
heden? U kunt ons bereiken via  
telefoonnummer 038 851 57 00 of  
via info@vitaalenveiligthuis.nl. Op  
de website www.vitaalenveiligthuis.nl 
kunt u ook heel makkelijk uw ge- 
gevens achterlaten. Wij nemen dan 
zo spoedig mogelijk contact met u op.  

WILT U VRIJWILLIGER 
WORDEN?
Voor het project Vitaal en Veilig 
Thuis zijn wij altijd op zoek naar  
verschillende vrijwilligers. 

Vitaal & Veilig
Thuis van start 
in Zwolle-Zuid  
We willen allemaal vitaal blijven en zo lang mogelijk zelfstandig 
blijven wonen in onze eigen vertrouwde omgeving. Maar is uw 
thuissituatie daar wel helemaal geschikt voor? 
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De werkgroep Verkeer uit Oud-Ittersum slaat alarm
De Thorbeckelaan in Oud-Ittersum 
was zaterdagmorgen 26 september 
voor een deel afgezet met dranghek-
ken en rood-witte linten. De werk-
groep Verkeer van de Wijkvereniging 
Oud-Ittersum organiseerde samen met 
Veilig Verkeer Nederland een remweg-
demonstratie. Reinoud Schoemaker, 
kartrekker van de werkgroep: “In 
Oud-Ittersum en met name op de 
Nieuwe Deventerweg leidt de toene-
mende verkeersdrukte steeds vaker tot 
onveilige verkeerssituaties.” Het aantal 
ongelukken en verkeersovertredingen 
neemt toe. De werkgroep Verkeer slaat 
alarm.

Dagelijks maken meer dan 10.000 fietsers 
gebruik van de Nieuwe Deventerweg en 
daarnaast niet alleen auto’s van wijk- 
bewoners, maar ook doorgaand sluip- 
verkeer. Reinoud: “Dat botst met elkaar. 
Niet alleen figuurlijk, maar soms ook  
letterlijk.” Het is tussen de Ittersumallee 
en Troelstralaan een 30 km-weg, maar de 
inrichting van de weg is hierop niet aan-
gepast. Inmiddels staan er elektronische 
borden en verkeersdeelnemers die zich 
aan de toegestane snelheid houden wor-
den beloond met een lachende groene 
smiley. Hardrijders worden boos aange-
keken. Om de buurt bewust te maken van 
het belang van rustig rijden werd er op 
zaterdag 26 september een remwegdemo 
gegeven.

Meer dan honderd wijkbewoners en vele 
kinderen hebben gezien wat er gebeurt als 
een automobilist met piepende banden 
moet afremmen. Als kinderen, fietsers, 
wandelaars, katten en honden op de  
rijbaan komen en de automobilist moet 

plotseling remmen, staat zijn auto niet 
meteen stil. Bij een noodstop schiet de 
auto nog meters door. Veilig Verkeer 
Nederland legde uit hoe lang de remweg 
is bij verschillende snelheden van de auto. 
Als een autoberijder zich keurig aan de  
30 km/u houdt en plotseling remt, staat hij 
na 4 meter stil; met een snelheid van  
50 km/u is dit al opgelopen tot 9 meter. 

DUBBELLANGE REMWEG
Als er wat op de weg gebeurt, heeft een 
chauffeur dikwijls minstens een seconde 
reactietijd nodig voordat hij het rempe-
daal intrapt. 1 seconde bij 30 km/u is 8 
meter. Voor de meeste bezoekers aan de 
remwegdemonstratie was het wel een 

openbaring dat een automobilist die zich 
keurig houdt aan de maximum snelheid 
inclusief zijn reactietijd pas stilstaat na 12 
meter. Je moet er niet aan denken als er 
plotseling een kind oversteekt. Iemand 
die 50 km/u rijdt staat pas stil na 24 
meter: een verdubbeling.

BEWUSTWORDING
Reinoud Schoemaker hoopt dat de demon-
stratie bijdraagt aan de bewustwording in 
de wijk. Ook de aanwezige wethouder 
William Dogger en wijkmanager Serge 
Westerdiep hebben goed kennis kunnen 
nemen van de onvrede in de wijk over de 
verkeersveiligheid. Schoemaker: “Het is 
niet alleen doorgaand verkeer dat te hard 

rijdt. Ook buurtbewoners doen dat wel 
eens. Snel naar je werk, naar school of 
naar huis: velen haasten zich.” Voor de 
Wijkvereniging Oud-Ittersum, die in 
2019 is opgericht, is verkeersveiligheid 
een van de speerpunten van hun activitei-
ten. Daarnaast zetten ze zich ervoor in dat 
nieuwbouwprojecten passen in hun 
woonomgeving en willen ze een positieve 
bijdrage leveren aan een meer duurzame 
energievoorziening in hun wijk. Hun 
website www.wijkverengingoudittersum.
nl geeft meer informatie onder het motto: 
“Samen aan de slag voor een prettige  
en veilige buurt.” 

Sinds april van dit jaar bevindt er 
zich een klein cateringparadijsje in 
Zwolle-Zuid aan de Loezekamp 3. 
Aan het woord is eigenaar en kok Cor 
Bartelink: “Ik heb van mijn passie 
mijn werk gemaakt. Na een lange  
carrière in de zorg, heb ik drie jaar 
terug het besluit genomen het roer om 
te gooien. In die periode heb ik in 
Nieuwleusen bij Smink Culinair mijn 
koksopleiding afgerond. Koken is al- 
tijd al mijn passie geweest. Vaak ver-
telden gasten bij ons gekscherend 
‘met die soep kan je wel op de markt 
gaan staan’.

“Ik verkoop nu mijn eigen soepen en 
gerechten. Kleinschalig, vanuit mijn 
eigen keuken, (h)eerlijk en ambachtelijk 
bereid. Naast verse soepen en vegetari-
sche soepen, is er een groot aanbod aan 
koolhydraatarme soepen en gerechten, 
zoals varkenshaas in rode wijnsaus, pas-
tasauzen en koolhydraatarme quiches.  
Ik gebruik alleen verse en liefst lokale 
producten, waaronder vlees en kip van 
excellente kwaliteit. Geen geur-, kleur- 
en smaakstoffen, geen EU-goedgekeurde 
hulpstoffen. Gewoon Soep, zoals Soep 
hoort te zijn: vers en zeer smaakvol.

Vegetarisch en koolhydraatarm eten is 
ook heerlijk en dat wil ik klanten graag 
laten proeven. Maar natuurlijk zijn ook 
de gewone soepen volop aanwezig en in 
liters of halve liters verkrijgbaar. U kunt 
bij mij terecht voor alle bekende 

Hollandse soepen, zoals ook de hard- 
lopers Erwten- of Bruine bonensoep. 
Minder bekend maar niet minder 
bemind: een Oostenrijkse knoflooksoep 
of Hongaarse Goulashsoep. Er is keuze 
uit liefst 21 verschillende soepen. Mocht 
uw favoriete soep er niet bij staan, neem 
contact op en ik ga kijken wat ik voor u 
kan doen. 

Naast de soepen en koolhydraatarme 
gerechten, maak ik ook heerlijke herfsti-
ge en winterse stoofschotels. Heerlijk 
mals vlees dat uren pruttelt om lekker 
gaar en op smaak te komen, zoals 
hachee, stooflapjes, herfststoofschotel 
en goulash. 

Zowel particulieren en bedrijven kunnen 
gebruik maken van Bart’s Soep & Zo. 
De halve en hele liters soep zijn verpakt 
in goed afgesloten bekers en daardoor 
goed invriesbaar. Ook is de soep  
ingevroren beschikbaar. Omdat ik alles 
vers maak, bestellen klanten mini-
maal een dag van tevoren. De volgen-
de dag is de soep klaar om afgehaald  
of bezorgd te worden. Ik bezorg in 
Zwolle en omstreken, met een minimum 
bestelbedrag van € 10,00. Buiten Zwolle 
hanteer ik een minimum bestelbedrag 
van € 15,00 per bestelling. Afhalen is 
uiteraard gratis.

Bart’s Soep & Zo is in de winter geopend 
van maandag tot zaterdag van 09.00 tot 
18.00. Heeft u een soepje nodig op zon-

dag, kan ik deze zaterdag 
bij u afleveren.
Bestellingen kunnen wor-
den doorgegeven via het 
contact formulier van mijn 
website www.bartssoe-
penzo.nl, maar een tele-
foontje, mailtje of 
whatsapp kan ook. Soep 
voor een lunch- 
vergadering of voor een 
verjaardag? Ik lever de 
soep dan in hot-pot, met 
soepkommen, lepels en 
servetten.  De volgende 
dag haal ik de vuile spul-
len weer op.

Kennismakings- 
aanbieding: 

Bij elke bestelling 
vanaf € 12,50 een 
halve liter tomaten, 
champignon of  
kippensoep gratis.

	TEKST	EN	FOTO	 		HENNIE	VRIELINK

ADVERTORIAL

Nieuw in Zwolle-Zuid: Bart’s Soep & Zo 

Loezekamp 3 - 8014 EP Zwolle
06 331 058 63 - bartssoepenzo@gmail.com

WWW.BARTSSOEPENZO.NL

U kunt ons ook vinden 
op Instagram, Facebook 
en Nextdoor
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Meer mensen leren kennen? Ga wandelen in Zwolle!

Greijdanus-docent debuteert met boek ‘Haile’ voor 
goede doel

Als het weer het maar even toelaat 
stapt Carla de Boer 's morgens op 
de fiets om naar haar werk in de 
Marslanden te gaan. Ze woont in de 
Aa-landen, het werk is dus niet naast de 
deur. Carla: "Qua afstand is het goed 
te doen en dankzij de fietspaden kom 
ik veilig aan op mijn werkadres." Met 
deze kilometers heen en terug heeft ze 
de aanbevolen 30 minuten beweging 
per dag al wel gehaald, maar ze doet er 
graag een schepje bovenop. 

Het is alweer meer dan zes jaar geleden 
dat ze vanuit Nieuwleusen in Zwolle ging 

wonen. Nieuwkomers moeten even wen-
nen, zich settelen en nieuwe mensen leren 
kennen. Carla las op Facebook het oproep-
je: "Wie heeft zin om, net als ik, elke 
woensdagavond te wandelen?" Dat leek 
haar wel wat. Ze licht toe: "Zo doe je 
nieuwe contacten op, ben je in beweging 
én leer je Zwolle beter kennen." Dat dat 
initiatief aansloeg is gebleken. Ze pakt 
haar telefoon er even bij en zegt: "Onze 
besloten groep telt nu bijna 450 leden en 
in de afgelopen week meldden zich 14 
nieuwe mensen aan. We groeien als kool."

Als Carla mijn verbaasde blik ziet haast 

ze zich te zeggen dat er niet met zoveel 
mensen wordt gewandeld. In de praktijk 
zijn woensdagavond zo'n vijf tot tien 
mensen samen aan de wandel. Ze legt het 
simpele concept graag uit. Wie lid wordt 
van de groep weet dat er elke woensdag-
avond en woensdagmorgen ergens in 
Zwolle gewandeld wordt. Wie mee wil 
kijkt op Facebook waar de startplaats is 
en geeft via datzelfde medium door dat hij 
of zij die avond meewandelt. Wie liever 
op een ander moment of op een andere 
plaats wil wandelen, kan de site ook 
gebruiken om een wandelmaatje te  
zoeken. 

De startplaats is de ene keer bij Zandhove, 
dan weer bij het Westerveldsebos, of de 
parkeerplaats bij de Forelkolk. Het 
Engelse Werk, de Wythmenerplas en een 
verzamelplaats in Stadshagen komen ook 
regelmatig aan de beurt. Wordt er in Zuid 
gestart dan zijn het ook vooral mensen uit 
Zuid die meewandelen. Lize, één van de 
deelnemers, kent Zwolle goed en weet er 
voor elke woensdagavond weer een leuke 
wandeling uit te persen. Carla: "Op de 
woensdagavond starten we om 7 uur en 
lopen een goeie 5 kilometer. De groep 
van de woensdagochtend heeft na afloop 
ongeveer 10 kilometer in de benen." 

FRISSE TEGENZIN
Nu het 's avonds eerder donker wordt, 
wordt er nog steeds gewandeld, maar  
liggen de routes meer binnen de bebouw-
de kom. "Dat voelt veiliger." En over 
veiligheid gesproken: "Dankzij de beperk-
te groepsgrootte lukt het ook prima om de 
anderhalve meter te bewaren." 

Carla vindt het heerlijk om deze wande-
lingen met anderen te maken. "In mijn 
eentje ga ik toch minder snel op stap. Met 
een groepje is het veel gezelliger. De 
gesprekspartners onderweg wisselen 
steeds." Een enkele keer heeft Carla  
minder zin. Ze zegt: "Dan ga ik toch, als 
mede-oprichter van deze groep." En na 
afloop is er het goede gevoel: "ik heb het 
weer gedaan."

Ook zin en tijd en lid van Facebook? 
Zoek op Gezellig wandelen in Zwolle e.o. 
en meld je aan.

Maaike Petrusma is docent aardrijks-
kunde op het Greijdanus en ze schreef 
het boek Haile. Mij werd het boek 
door een collega-vrijwilliger van de 
Kringloop voor Red een Kind aange-
prezen met de opmerking: "Het boek 
gaat over Ethiopië en de opbrengst is 
bestemd voor Stichting Red een Kind." 
Ik werd niet enthousiast van deze intro-
ductie. Ik heb vaker een boek van een 
goedwillende amateur in handen gehad 
en na enig doorbladeren weer wegge-
legd; voorspelbaar plot met stukken 
tekst die niet lekker lopen. 

De boekpresentatie vond plaats in de tuin 
van het kantoor van Stichting Red een 
Kind in de Marslanden. Voor een stukje 
in de Wijkkrant mag ik het boek van 
Maaike gratis mee naar huis nemen. In 
mijn eigen achtertuin begin ik gelijk te 
lezen en warempel: ik ben onder de indruk.

Maaike schrijft over Haile, een jongen die 
met zijn moeder uit Ethiopië naar 
Nederland is gevlucht. Ze komen uit een 
regio waar veel gevochten wordt. Het hele 
gezin wordt daar de dupe van. Maaike 
schrijft geen boek over Ethiopië, maar 
vertelt een verhaal. Een verhaal over  
winnen en verliezen. Over pesten en 
opkomen voor anderen. Over vriendschap 
en tekort schieten. Daarbij is het knap hoe 
de schrijfster van locatie wisselt. In het 
ene hoofdstuk leven we mee met Haile  
en Peter in Zwolle, in het volgende hoofd-

stuk zitten we met een andere hoofdper-
soon in Ethiopië. Toen die wissel voor de 
eerste keer plaatsvond, was ik even in de 
war en dus met succes door Maaike op het 
verkeerde been gezet.

Haile is een typisch Ethiopische naam. 
Wie een beetje van het land weet, kent 
Haile Selassie. Hij ijverde voor onaf- 
hankelijkheid, vooruitgang en vrede, 
maar kreeg ook veel kritiek, o.a. vanwege 
etnische zuiveringen. In 1974 voerden 
militairen een staatsgreep uit en namen 
hem gevangen. De economie was inge-
stort en na een lange periode van droogte 
greep de hongersnood om zich heen. 

Het is niet keizer Haile Selassie die een 

bijrol heeft in dit boek, maar Haile 
Gebrselassie. Een jaar voor de militaire 
staatsgreep werd hij geboren. Haile werd 
tweemaal olympisch kampioen en negen-
maal wereldkampioen. Hij wordt door 
velen beschouwd als een van de grootste 
langeafstandslopers aller tijden. 

Het is Haile Gebrselassie die de tweet van 
de Zwolse Haile retweet. Deze wereld- 
beroemde sporter roept zijn 140.000  
volgers op om te stemmen op het project 
van Haile en Peter. Zo weet de schrijfster 
op natuurlijke wijze het wedstrijdelement 
en de hardloopsport in het boek te  
brengen. Met het project dat Haile en 
Peter bedacht hebben, het bouwen van 
een school in Ethiopie, legt de aardrijks-

kundedocent verbinding met het werk van 
Red een Kind en andere ontwikkelings- 
organisaties.

Het boek met zijn 122 bladzijden heb ik 
nog niet uit, maar dat komt nog wel, want 
ik ben benieuwd hoe het verder gaat. Als 
het Maaike lukt om de spanning er bij mij 
tot het einde toe in te houden, heeft ze een 
knap debuut geschreven. 
Wie dit boek ook wil lezen: het is voor 
€ 15 te bestellen op maaike.myonline.
store en splinternieuwe (!) exemplaren 
zijn te koop bij de Kringloop voor Red 
een Kind.

	TEKST		 	INA	HUISMAN
	 FOTO	 		MARCO	PETRUSMA

	TEKST		 	INA	HUISMAN
	 FOTO	 		MARJA	DOEVENDANS
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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

Nog even geduld...
...met mooie, spetterende, afwisselende voorstellingen.

Helaas hebben we in overleg met SIO en de Zwolse Theaters 
de programmering voor het najaar 2020 moeten uitstellen. 
De risico's waren te groot qua gezondheid, financiën en  
gezelligheid. 

Op dit moment zijn we op zoek naar geschikte alternatieve 
data in 2021. Indien u gereserveerd heeft, krijgt u bericht van 
de Zwolse Theaters.

We proberen er alles aan te doen om u in 2021 weer te mogen 
verwelkomen in ons buurttheater!

Kijk op www.zzuit.nl voor het complete programma. 

Zwolle

Zwolle

Zwolle
Om bewoners nog beter te betrekken bij de ontwik-

keling in hun hun wijk, heeft de gemeente Zwolle een 

nieuw digitaal platform: MijnWijk. Bewoners kunnen 

er hun ideeën voorleggen aan andere bewoners en aan 

de gemeente.
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'De fruitkraam slaat niet over, mensen verwachten je'

Heb jij een goed idee voor Zwolle-Zuid?

“Wij hebben het mooiste plekje op de 
markt”, zegt marktkoopman Christian 
Arends (31). Als je op woensdagmor-
gen vanuit de Van der Capellenstraat 
het parkeerterrein van winkelcentrum 
Zwolle-Zuid oploopt, zie je gelijk de 
marktkraam van Arends Groente & 
Fruit aan de voorkant van de markt.  
In blauwe kratjes glanzen de appels, 
sinaasappels en druiven je tegemoet. 
Achter de kraam de opgewekte 
Christian Arends. Naast hem zijn  
vlotte collega en rechterhand Yvonne, 
die al achttien jaar samenwerkt met 
Arends. Vanaf half acht komen de  
eerste klanten.

De vader van Christian is meer dan zestig 
jaar geleden begonnen met een groente-
winkel in Vriezenveen en ging daarnaast 
ook nog de markt op samen met zijn 
vrouw. Dertig jaar geleden is hij op de 
woensdagochtenden begonnen in Zwolle-
Zuid op het plein bij de bibliotheek. Acht 
jaar geleden heeft Christian de handel van 
zijn vader overgenomen. De winkel is 
toen afgestoten. ’s Maandags staat hij in 
Hardenberg, dinsdag in Dwingeloo, 
woensdag in Zwolle-Zuid en op de zater-
dag in Nijverdal. Donderdags doet hij zijn 
inkopen bij verschillende groothandels in 
heel Nederland, haalt de verse producten 
daar zelf op en slaat ze op in zijn koel-
loods in Vriezenveen. Vroeger gingen 
marktkooplui zelf naar de veiling, maar 
die tijd is al lang voorbij.

Christian staat vanaf zijn vijftiende achter 
de marktkraam: “Mijn vader kon moeilijk 

aan personeel komen en daarom ben ik 
meegegaan.” Hij volgde toen de opleiding 
voor de detailhandel en de kraam van zijn 
vader werd zijn stageplaats. Hij had geen 
moeite met zijn beroepskeuze: “Ik wilde 
gelijk de markt op.” Een marktkoopman 
moet vroeg opstaan. Hij woont in Holten 
en om 4.15 uur gaat de wekker. Dan naar 
de loods in Vriezenveen om in te laden en 
vervolgens naar de markt, waar hij rond 
6.00 uur aankomt om de kraam op te  
bouwen. Hij heeft een moderne kraam op 
een uitschuifbare aanhanger met uitklap-
bare zijkanten. De tijd dat de gemeente de 
marktkramen neerzette is verleden tijd. 

Wel moet de marktmeester in Zwolle-
Zuid soms ’s morgens vroeg een auto 
laten wegslepen die nog op de parkeer-
plaats staat.

“Zwolle-Zuid is de gezelligste markt van 
allemaal”, volgens marktkoopman 
Arends. “De mensen zijn vriendelijk en 
we hebben veel vaste klanten. De mensen 
kunnen onze kwaliteit goed waarderen. 
Bij ons staat kwaliteit bovenaan en de 
klanten krijgen waar voor hun geld.” Hij 
koopt zoveel mogelijk groente en fruit 
van eigen bodem en bij de inkoop keurt 
hij zijn producten op kwaliteit, smaak en 

sappigheid. Ook service is belangrijk en 
voor iedereen heeft hij een goed woordje 
of een marktkoopmangrap over. Hij loopt 
vaak om zijn kraam heen naar de klant om 
de tas met groente en fruit af te geven en 
soms loopt hij zelfs mee naar de fiets  
of auto van de klant. Kinderen krijgen 
pepernoten of een handjevol druiven. De 
klanten kunnen elke week op hem  
rekenen. Op woensdagmorgen halen 
ongeveer tweehonderd klanten hier hun 
groente en fruit. Weer of geen weer; hij 
staat er. “Een fruitkraam slaat niet over. 

	TEKST	EN	FOTO	 		HENNIE	VRIELINK

Is er een plek in de buurt die je wilt 
verfraaien. Wil je een ontmoetdag 
organiseren in de straat?  Mis je iets 
in de buurt waar kinderen lekker 
kunnen spelen? Mag het wel wat 
groener of kleuriger in de wijk? Of 
heb je een ander idee om de buurt te 
verbeteren en wil je daarvoor de han-
den uit de mouwen steken? Plaats je 
idee op www.zwolle.nl/mijnwijk, het 
nieuwe platform voor bewonersinitia-
tieven van de gemeente Zwolle.

Je kunt ook ideeën van anderen bekijken 
en erover meepraten op MijnWijk. Ben 
je enthousiast over een idee? Dan kun je 
het idee ‘liken’ of je erbij aansluiten. 
Wil je geen account op MijnWijk, dan 
kun je ook anoniem kijken welke bewo-
nersinitiatieven er in Zwolle zijn. Laat je 
inspireren door andere bewoners op 
www.zwolle.nl/mijnwijk 

Wijkbeheerder Jeanette Santing bekijkt 
of de wensen en ideeën op MijnWijk 
uitgevoerd kunnen worden. Dat heeft te 
maken met geld, of het idee past bij de 
(toekomst)plannen voor Zwolle en of 
het volgens de wet en regels wel mag. 
En je moet zelf actief willen meedoen 
om het idee uit te voeren. 

VOOR WIE
Iedereen kan een idee inbrengen op 

MijnWijk, ook verenigingen, onderne-
mers, kinderen en jongeren. Vind je het 
niet gemakkelijk om het idee op 
MijnWijk te zetten, vraag dan de wijk-
medewerker van het Wijkservicepunt 
Zuid om je daarbij te helpen. Je kunt 
haar bellen op 14038.

DE	WERELD	VAN	DE WOENSDAGMARKT

ONDERHOUD EN HERSTEL

Normale onderhoudsklussen en herstelwerkzaamheden, zoals het repareren van 
een kapotte lantaarnpaal, zwerfafval, snoeien van struiken of het rechtleggen van 
stoeptegels gaan niet via MijnWijk. Die kun je doorgeven aan de gemeente door 
te bellen met 14038 of te melden op www.zwolle.nl/melding. 
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Nederland is een land vol met regels over 
hoe je je in de openbare ruimte moet  
gedragen. Het is een goed georganiseerd 
landje. Als voorbeeld hiervan het niet veel 
meer dan een kilometer lange fietspad over 
de Sekdoornsedijk vanaf Zwolle-Zuid. Je 
ziet het pas als je erop let.

De start: nabij de Marsboerderij. De afslag 
richting het tunneltje onder het spoor en 
de Wijheseweg door. Al gelijk rechts een 
groene Hondenhalte, met aan de boven- 
kant uitgifte van opruimzakjes en aan de 
onderkant een afvalbak, waar de zakjes 
met hondenpoep in kunnen worden gede-
poneerd. Het bordje van de gemeente 
Zwolle laat een rennende hond zien die 
achter een bal aanholt: ‘mijn plekje’ - een 
hondenlosloopterrein dus. Voor nadere 
informatie wordt verwezen naar de  
website www.zwolle.nl/honden.

Iets verderop, net voordat je de tunnel  
afdaalt, een rond blauw gebodsbord met 
een witte ruiter te paard met daaronder 
voor alle duidelijkheid het woord ‘ruiter-
pad’. Paarden horen niet op het fietspad. 
Dan de tunnel in en boven aangekomen 
naar rechts.

Gelijk aan beide kanten van het fietspad 
verkeersborden. Links op het blauwe  
rechthoekige bord de naam Zwolle met 
een rode diagonale streep erdoor. Einde 
bebouwde kom. Vanaf dit punt mag er 
niet harder dan 60 kilometer per uur 
worden gereden. Rechts blijkt dat het om 
een doodlopende weg gaat, maar fietsers 
en bromfietsen worden hiervan uitgezon-
derd. 

Iets verderop bij de scherpe bocht naar 
links de inrit van Hondenschool Jimmie. 

Hondenbezitters die met hun hond naar 
de hondenschool gaan mogen hier met 
hun auto komen. Wel geeft de honden-
school een duidelijke instructie op hun 
website: “Deze weg wordt als doodlopend 
aangegeven, maar aan het einde van dit 
pad ligt ons trainingsveld. LET OP!!!  
Dit pad wordt veelvuldig gebruikt door  
fietsers en hardlopers. Rijd daarom 
stapvoets met de alarmlichten aan.” Gelijk 
na de inrit van de hondenschool weer een 
blauw gebodsbord, waarmee duidelijk 
wordt gemaakt dat het om een fietspad 
gaat.

Dan loopt het fietspad iets naar boven en 
net voordat je de houten brug over de 
Soestwetering overgaat rechts een houten 
paal, waarop wordt aangegeven dat je  
fietsknooppunt 20 hebt bereikt. Als je 
rechtdoor gaat kom je uit bij knooppunt 
70 en als je na de brug rechtsaf het Aalvan-
gerspad op fietst, ga je naar knooppunt  
8 van de IJsseldelta. Op dezelfde houten 
paal ook nog een klein bordje: je bevindt 
je op de route van het Rondje Zwolle.

Goed en wel de brug over wéér een paal- 
tje. Dit keer met een oranje bordje met  
daarop de mededeling dat je keuzepunt 
L53 hebt bereikt van Wandelnetwerk  
IJsseldelta. Onder dit oranje bordje een 
exemplaar met een witte pijl naar rechts, 
dan een bordje met een blauwe pijl naar 
boven, vervolgens één met een wit-rood 
vierkant en tenslotte nog een bordje met 
een wit-groen vierkant met daarboven 
‘Rondje Zwolle’. Dit alles op slechts een 
paaltje!

Gelijk achter het kleine paaltje een hoge 
paal met daarboven een geel bord:  
‘Verboden te zwemmen. Gevaarlijk  
terrein’. En voor alle duidelijkheid midden 
op dit gele bord ook nog de bekende  
blauwe rechthoek met ‘Verboden Toegang. 
Art. 461. Wetb. V. Strafr.’

We vervolgen de route en komen dan  
bij een driehoekig waarschuwingsbord, 
waarmee duidelijk gemaakt wordt dat je 
als fietser voorrang hebt op het verkeer dat 
van links en rechts komt. Het is de over-
steekplaats van vrachtwagens die zand  
halen bij de zandwinning in de  
Sekdoornse Plas. Vlak na de oversteek 
weer een waarschuwingsbord met daarop 
een fiets en de tekst ‘Beware of cyclists’ 
met daaronder twee zwarte pijlen die naar 
elkaar wijzen. De vrachtwagenchauffeurs 
moeten de fietsers voorrang geven. 

Het fietspad ligt op de kruin van de  
Sekdoornse dijk. Op de dijk staan enkele 
hectometerpaaltjes van het Waterschap 
Drents Overijsselse Delta. Op het lage 
hectometerpaaltje naast het fietspad de  
cijfers 533 – 77,8; een combinatie van  
het dijkvaknummer en de betreffende 
hectometer van de dijk. 

En dan gaat het nog verder. Maar goed; u 
snapt het punt. Soms pleit de politiek voor 
het opheffen van onnodige regels. Welke 
paaltjes op de Sekdoornse zouden dát 
overleven?

Een kilometer vol regels, verboden,
aanwijzingen en waarschuwingen

TEKST	EN	FOTO	 	HENNIE	VRIELINK

www.wonderzolder.nl

ADVERTENTIE

www.wonderzolder.nl
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Van der Heydenstraat 6-4 · 8014 ZZ Zwolle

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

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

HEELDEMOND TANDARTSEN STAAT VOOR:

• RUST, ZORG EN TOEWIJDING 

• GEEN WACHTLIJST

• VEEL AANDACHT VOOR PREVENTIE

• SPECIALE AANDACHT VOOR ANGSTIGE 

 EN (HOOG)GEVOELIGE MENSEN

• EÉN VASTE TANDARTS 

• FOCUS OP INNOVATIE EN VERBETERING

Wijkkrant Zwolle zuid

Neem contact met ons op! 
Ga naar: voorelkaarzwolle.nl/wijkkrantzwollezuid

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

“HET GEEFT ME VEEL 
VOLDOENING OM TE ZIEN 
HOE IEMAND GROEIT, IN 
ZICHZELF GAAT GELOVEN 
EN DAARDOOR MEER 
ZELFVERTROUWEN 
KRIJGT.”

Wil jij je inzetten om 
iemand met vragen 
over werk en solliciteren 
verder te helpen? 

Luthmar (30) 
JobHulpMaatje bij 
Voor Elkaar Zwolle

feedback
company

9.4/10

TOYOTA YARIS Private Lease

VOOR €286,- p/mnd*

Achteruitrijcamera
Multimediasysteem 7 inch scherm 
met Apple Carplay en Android Auto
Airconditioning

Bert Wieten
Autobedrijf

ALLE MERKEN AUTO’S IN DE PRIVATE LEASE

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.	

Pijplijnperikelen: opgeruimd staat netjes
Wie een bruiloft in een natuurgebied 
organiseert, loopt kans op strafvervol-
ging. Dat geldt ook als je zonder  
vergunningen een buisleiding door een 
beschermd natuurreservaat langs de 
IJssel legt. 

Bij het afgraven en opnieuw inrichten 
van het rangeerterrein voor treinen was 
zware bemaling nodig. ProRail pompte 
miljoenen liters grondwater de IJssel in 
via een lange pijplijn door de uiterwaar-
den. De leiding liep pal naast de bever-
burcht en doorkruiste het leefgebied van 
de bever. Uit navraag bleek dat de beno-
digde natuurvergunningen ontbraken 
voor deze buis en voor de lozing op de 
IJssel. Daarop heb ik een handhavings-
verzoek ingediend. Handhavende over-
heidsinstanties kwamen in actie. ProRail 
is op de vingers getikt en de kans bestaat 
dat hun onzorgvuldig handelen ook nog 
een strafrechtelijk staartje krijgt. In  

oktober is de pijplijn en het lozingspunt 
in de IJssel opgeruimd.

De pijplijn was om een andere reden ook 
een aanfluiting: veel Zwollenaren zijn 
zuinig met water. Ze koppelen bijvoor-
beeld hun regenpijp af om te voorkomen 

dat regenwater in het riool verdwijnt. 
Het is een schril contrast dat ProRail niet 
z’n best heeft gedaan om naar nuttige  
alternatieve benutting te zoeken voor  
het opgepompte grondwater. Het had  
bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden 
om de vijvers in het Engelse Werk op peil 

te houden. Al het regenwater dat op het 
nieuwe rangeerterrein valt, loost ProRail 
overigens nu ook rechtstreeks op de  
IJssel. Het is jammer dat dit bedrijf in 
deze tijden van verdroging duurzame 
oplossingen negeert voor overtollig  
regenwater. 

Van der Heydenstraat 6-4 • 8014 ZZ  Zwolle • 038 - 42 57 800
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O P R O E PT E  H U U R
RUIMTE VOOR 

OPSL AG / BEDRIJFSRUIMTE  
VAN 50 EN 80 M 2

IN BUITENGEBIED 
VAN ZWOLLE-ZUID

TE BEVRAGEN: 06 831 132 13

Wilt u adverteren  
in deze krant?  
Mail dan naar  
advertenties@ 
wvzwollezuid.nl
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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

Sporthal Zwolle-Zuid (vroeger BDG-
hal) is een bekend begrip in Zwolle-Zuid.  
Vele wijkbewoners  komen om te spor-
ten, als toeschouwer of om een kop  
koffie te drinken. De sporthal heeft een 
maatschappelijke functie en biedt een 
breed scala aan zaalsporten. Lokale en 
regionale (onderwijs) instellingen en  
verenigingen maken graag gebruik van 
de sporthal. 

Je bent mede verantwoordelijk voor 
een efficiënt gebruik en beheer van de 
sporthal, het verlenen van service aan 
sporthalbezoekers, het verrichten van 
werkzaamheden in de kantine en het-
schoonmaken van de sporthal/kleed- 

kamers.  De werktijden en uren zijn in 
overleg te bepalen. De sporthal is door-
deweeks en in het weekend geopend 
van vroeg in de ochtend tot laat in de 
avond. Een flexibele inzet is gewenst.

Informatie
Voor nadere informatie kan je contact 
opnemen met Vrida Bakridee (halbe-
heerder) op 038-4600065 of via de mail: 
info@sporthalzwollezuid.nl.

Bekijk ook onze website 
WWW.SPORTHALZWOLLEZUID.NL

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

MEDEWERKER

SPORTHAL 

GEZOCHT

Ben jij die enthousiaste  
medewerker (op parttime 
basis) die de halgebruikers 
wil laten genieten van een 
sportief moment met ruim-
te voor een drankje en een 
gezellig samenzijn?
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Boys knikkeren Corinthians 
uit het bekertoernooi!

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.

In de jaren 1920 woedt er in Den Haag 
een felle standenstrijd tussen de oude  
eliteverenigingen aan de ene kant, en de 

als paddenstoelen uit de grond schieten-
de arbeidersverenigingen aan de andere 
kant. Een bepaalde groep mensen is de 
verruwing van het voetbal beu en richt in 
1921 de vereniging De Nederlandsche 
Corinthians op. De naam Nederlandsche 
Corinthians is afkomstig van de Engelse 
voetbalclub Corinthians FC uit Londen, 
een in 1882 opgerichte club van gentle-
men-amateurs die alleen vriendschappe-
lijke wedstrijden speelt tegen ama-
teurclubs en zich weigert aan te sluiten 
bij de Football League.

In Nederland wordt het voetballen steeds 
populairder en ook mensen uit 'lagere' 
klasses krijgen mogelijkheden om zich 
aan te sluiten bij een club. Dit met gevolg 
dat voetbal een sport wordt die niet  
langer voorbehouden is aan de elite en, 
zo betogen De Nederlandsche Corinthi-
ans, het spel ook ruwer wordt. De Neder-
landsche Corinthians zet zich daarom in 
voor een afzonderlijke competitie voor 
eliteclubs. Graag geziene gasten zijn ze 
daarom niet, en al helemaal niet onder 
het ‘arbeidersvolk’.

Dit alles gezegd hebbende: op 22 maart 
1925 kwamen deze Corinthians dus naar 
Zwolle omdat de vierde ronde in de 
NVB-beker op het programma stond. Op 
‘De Pelikaan’ werden  voorafgaand aan 
het duel met Zwolsche Boys diverse  
plaquettes en bekers uitgewisseld. Een 
goal van Boely Kessler zorgde voor 0-1 
voor Corinthians, waarna Gieliam met 
twee treffers een verrassende 2-1 voor-
sprong op het bord bracht. Sandberg trok 
de stand gelijk, maar het slotakkoord was 
voor Van Veen die de 3-2 tegen de  
touwen knikte. De Arnhemse Courant 
schrijft twee dagen later: ,,Als men weet 
dat de Corinthians, bij wie Swarttouw en 
Kamperdijk de beste waren, niet minder 
dan zes internationals telden (Boely en 

Tonny Kessler, Kamperdijk, Jaap Bulder 
en Jurgens) is dit resultaat een fraai  
succes voor de Zwolsche Boys!” 

De Nederlandse Corinthians werd in 
1937 opgeheven en heeft nooit een  
belangrijke plek kunnen krijgen in het 
Nederlandse voetballandschap. Ze zijn 
misschien conservatief te noemen, maar 
ze hebben terecht gewezen op de gevaren 
van de popularisering van het voetbal. 
Dat heeft, zeker in hun denken, geleid tot 
ongewenste professionalisering, verru-
wing en vandalisme. De Nederlandse 
Corinthians zijn bespot om hun gedach-
tegoed, maar nuancering is op zijn plaats 
gezien de nog steeds voorkomende  
uitwassen in de sport.

BRON		 		DE	SPORTWERELD	NR	65,	ARTIKEL	‘GESCHIEDENIS	VAN	DE	
HAAGSE	SPORT’	DOOR	DOLF	POUW

Hoofdpersoon Cecile is meer dan veertig 
jaar getrouwd met Teun. Ze zijn beiden 
gepensioneerd en wonen aan de  
Wipstrikkerallee in Zwolle. Schrijfster 
Ineke Tijmes beschrijft het leven van dit 
echtpaar vanuit het gezichtspunt van  
Cecile. Op bladzijde 73 van het boek 
overdenkt Cecile haar leven: “Ik ben 
midden zestig en heb waarschijnlijk nog 
vijftien à twintig jaar te leven. Wat ga ik 
daarvan maken? ... Ik heb geen kinderen 
meer die mijn directe zorg nodig hebben. 
Ik heb geen werk meer waarin ik van  

betekenis ben. Ik word ouder en ben  
nog niet klaar met leven. Hoe ga ik  
dat doen?” 

ZWOLLE DOOR
‘Levensdurf ’ is de vierde roman van de  
in Zwolle-Zuid wonende Ineke Tijmes. 
Ook haar nieuwste boek speelt zich af in 
Zwolle. Hoofdpersoon Cecile moet er 
soms even uit om haar gedachten op een 
rijtje te zetten. Op bladzijde 137 fietst ze 
op de Kleine Veerweg de opgang naar de 
dijk op: “Als ik het allemaal niet meer 

weet, wil ik altijd water zien, het liefst  
de IJssel, met aan de overkant Hattem en  
de nieuwe rode spoorbrug in de verte”.  
Ze gaat met haar gedachten op een bank-
je zitten en ziet het aangespoelde drijfvuil 
tegen de dijk aan liggen. Op de terugweg 
fietst ze via het Engelse Werk weer naar 
huis. 

Cecile worstelt met haar levensvragen in 
deze fase van haar bestaan. De kinderen 
zijn het huis al uit en staan op eigen  
benen. De kleinkinderen komen graag  

bij opa en oma logeren. Financieel heb-
ben zij en Teun niets te klagen en ze  
maken samen mooie reizen; toch blijft  
de twijfel knagen aan Cecile. Bij haar  
onrustige zoektocht vindt ze steun en  
inspiratie bij een meer dan honderd jaar 
oud lied op YouTube, gezongen door 
Wende Snijders: Mens durf te leven.

Het boek kost 17,50 euro en is verkrijgbaar 
in de Zwolse boekwinkels. 

	TEKST	EN	FOTO	 		HENNIE	VRIELINK

METERS BUUTENSPEL

Ineke Tijmes uit Zuid presenteert nieuwe roman 
die zich afspeelt in Zwolle: Levensdurf
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Lijsterbesstraat 1, 8012 ED Zwolle
T 038-20 60 006 E merei@oordelman.nl

I www.oordelman.nl

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!
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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:

Audicienspraktijk

Hoortoestellen - Gehoorbescherming

Zwemdopjes (op maat gemaakt)

van oor tot oor


