
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

038 465 65 60  
Nervistraat 5

8013 RS Zwolle  
info@utshersevoort.nl  
www.utshersevoort.nl

ZWOLLE

uw verhuizing  een frisse start

SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN-
DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • 
INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT-
PROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM-
FEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ 
KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN-
NINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • 
SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN-
DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • 
INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT-
PROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM-
FEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ 
KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN-
NINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN •  

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
Ik ben er voor u. 
Voor, tijdens en na de uitvaart.

Dag en nacht bereikbaar: 06-182 837 61

www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl 

Kwaliteit bij leven en afscheid  
met compassie en oog voor detail

www.fysiomobilae.nl

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

Psychosomatische fysio- en oefentherapie  | Dry Needling 

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

De Kievitsbloem, Patriottenlaan 3
038 - 4216454

Voor een Oncologiefysiotherapeut 
kunt u nu ook bij Fysiomobilae terecht 

Fysiotherapie 

in de wijk

WWW.WVZWOLLEZUID.NLWijkenvereniging-Zwolle-Zuid@WijkkrantZZuid
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Wijkkrant
hanzeland, schellerbroek, schelle, schellerhoek, geren, schellerlanden, ittersum, gerenlanden, oldenelerlanden, gerenbroek, ittersumerlanden, ittersumerbroek, oldenelerbroek, windesheim

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

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

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

ALGEMENE LEDENVERGADERING
De ALV van de Wijkenvereniging Zwolle-Zuid vindt i.v.m. corona dit jaar helaas niet plaats. Leden van de 
Wijkenvereniging Zwolle Zuid kunnen wel de financiële stukken inzien over 2020. Het financieel verslag over 2020 ligt 
van 1 t/m 15 juli ter inzage op ons kantoor in het ontmoetingscentrum De Pol. U kunt van te voren contact opnemen 
met onze penningmeester Jan Hendriksen voor een afspraak via tel. nr. 06-46771141. 

Milieuvriendelijk 
wonen in Zuid

Vaccinatielokaal 
bij SVI 

Draaiorgel doet 
Zuid aan

3

Het geheim van de Snavel

166 
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VISUEEL:  Wim Houdé
  Alicia Zwart
FOTOGRAFEN: Henk Valkenier 
  Rini Kamp
CORRECTOREN:  Jolanda Borg
  Ineke van Putten
HOOFDREDACTIE: Léan Jonkman 
  06 - 5242 8878
E-MAIL: ljonkman@wvzwollezuid.nl
ADVERTENTIES/ACQUISITIE:
	  advertenties@wvzwollezuid.nl
  Ilona Bredewold,  
  06 - 4987 6789
  Harry Pap,  
  06 - 2297 2053
ONTWERP/DRUK: Olbo | www.olbo.nl

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

WIJKKRANT ZWOLLE-ZUID

REDACTIE:	 Ina Huisman
  Hennie Vrielink
  Gerjos Weelink
  Arie Donders
  Wim Eikelboom
  Rene Wiegant

WZZ INFORMATIEBALIE

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

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

Tijdens de reguliere schoolvakanties is de 
WZZ Informatiebalie beperkt geopend.

LEDENADMINISTRATIE / CONTRIBUTIE 

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

ALGEMEEN BESTUUR WZZ

Voorzitter:  Jurjen Zijlstra
Secretaris: Minne Bouta
Penningmeester: Jan Hendriksen
Lid: Hannie Loonstra
  Dini van der Heem

ERELEDEN/LEDEN VAN VERDIENSTE:

Erevoorzitter: Aalt Brinkhuis

  

  

Het hele jaar door wooncomfort met  
de zonwering oplossingen van Aldura

FARADAYSTRAAT 5, ZWOLLE   |   TEL. 038-4656555   |   INFO@ALDURA.NL | WWW.ALDURA.NL

Binnen- en Buitenzonwering
Ga voor kwaliteit, kies voor Aldura Zwolle

Aldura staat al meer dan 85 jaar garant voor maatwerk en woon-
comfort. In onze showroom vindt u buiten- en binnenzonwering, 
horren, rolluiken, terrasoverkappingen en garagedeuren van  
diverse merken. Ook voor onderhoud en reparaties bent u bij  
Aldura aan het juiste adres. 

De grootste Luxaflex® Galleryshop van Oost Nederland

Al sinds 1932 specialist in zonwering op maat 

Voor particulieren en bedrijven

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

WIJKPOLITIE ZWOLLE-ZUID

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

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

Lid van verdienste: Sjoerke Pluim

ALGEMENE ADRESSEN

WIJKCENTRA

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

GEMEENTE ZWOLLE

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

  

  

WIJZ, WIJZLOCATIE DE POL

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

ACTIVITEITEN WIJKENVERENIGING

De Wijkenvereniging heeft drie dierenweides 
onder haar hoede. Daarnaast faciliteert zij ook 
Yoga, Badminton, Klaverjassen, Schaken, 
Tafeltennis en Volleybal. 
Voor meer informatie kunt u onze website: www.
wvzwollezuid.nl raadplegen, of ons kantoor  
op De Pol bezoeken.

VOLGENDE NUMMER WZZ WIJKKRANT:

Uiterste inleverdatum kopij: 
maandag 9 augustus

Bezorging (week 35): woensdag 1 september  
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.

Mens- en milieuvriendelijk wonen in Zwolle-Zuid
Wie wel eens in een Haarlems hofje is ge-
weest, kan het gevoel bij binnentreden 
makkelijk bovenhalen: alsof je een ande-
re wereld instapt. Het stadsrumoer is 
verstomd, gefilterd licht valt op de  
groene binnenplaats. Datzelfde gevoel 
valt je ten deel als je in 'De Bongerd' in 
Zwolle-Zuid moet zijn. Aan de buiten-
kant zie je het er niet direct vanaf. De 
huizen zijn gebouwd op een kavel op de 
hoek van de Commissarislaan en de  
Backermarke. Ze vallen op door hun 
kleuren en het lijkt alsof ze wat scheef-
hangen, maar ze geven weinig prijs  
van het leven in de mens- en mileu- 
vriendelijke leefgemeenschap die 'De  
Bongerd' is. 

Harrie Hamstra en zijn vrouw Liesbeth 
Smit zijn bewoners van het eerste uur en 
nog steeds verknocht aan het wonen op de 
unieke plek. Wat is er zo bijzonder aan? 
Zo'n 25 jaar geleden waren het gewone 
burgers, die best in Zuid wilden wonen, 
maar niet zo onpersoonlijk en standaard 
als in moderne wijken soms het geval is. 
Ze staken de hoofden bij elkaar, bleken 
veel ideeën gemeenschappelijk te hebben 
en konden een woningbouwvereniging 
interesseren voor hun plan om mens- en 
milieuvriendelijk te wonen.

Harrie: "Toen liepen we voorop met wat 
we nu duurzaam wonen noemen, inmid-
dels denken we alweer na hoe het nog  
milieuvriendelijker en energiezuiniger 
kan." In 1996 werden de wanden van de 
huizen geïsoleerd met isofloc. Dat zijn 
snippers oud papier die onder druk de 
wanden ingeblazen zijn. Die isolatie levert 
de huizen nog steeds een energielabel  
A op. Liesbeth: "Soms wordt gedacht dat 
zulke wanden brandgevaarlijk zijn, maar 
bij een brand die we hier een keer hadden, 
bleken ze beter bestand tegen het vuur 
dan bijvoorbeeld de plafonds van ander 
materiaal." De bewoners van het hofje 
hebben geen parkeerplaats voor de deur. 
Je kunt je voorstellen dat mensen die  
milieuvriendelijk leven daar niet zoveel 

moeite mee hebben en dat klopt: van de  
38 adressen in 'De Bongerd', zijn er slechts 
22 die een parkeerplaats in beslag nemen. 

Met genoegen geven Harrie en Liesbeth 
een rondleiding. Wie het kronkelende pad 
volgt, wordt steeds verrast door het veran-
derende uitzicht op het groen, de water-
partij en de huizen. Harrie: "We hebben 
heel wat mensen ontvangen, die interesse 
hadden in dit concept. Landelijk gezien 
waren we zelfs het voorbeeld van mens- 
en milieuvriendelijk wonen. De bezoekers 
kregen een folder mee naar huis, met alle 
informatie." Tegenwoordig is dat niet 
meer nodig, De Bongerd heeft een eigen 
website. Verder is er het bestuur van de 
bewonersvereniging die graag informatie 
geeft. Harrie: "Mensen die hier zouden 
willen wonen, hebben eerst een gesprek, 
zodat ze goed weten wat ze wel en niet 
kunnen verwachten. Daarna volgt het  

besluit of ze lid kunnen worden van de  
bewonersvereniging." Liesbeth vult aan: 
"De doorstroming is heel klein. Wie hier 
woont, gaat niet zomaar weer weg".  
Omdat de huizen van verschillende  
groottes zijn, kan binnen De Bongerd 
worden doorgestroomd. Bijvoorbeeld van 
een groter naar een kleiner huis, als  
de kinderen de deur uit zijn.

Je zou kunnen zeggen dat de tuin de ver-
bindende schakel is tussen doelstellingen 
over mens en milieu van De Bongerd. De 
tuin wordt gemeenschappelijk onderhou-
den en is de plek waar mensen elkaar  
natuurlijk ontmoeten. Daar houden ze el-
kaar scherp op wat goed is voor de natuur 
en wat niet. "Bij de bestrijding van slakken 
moeten we eerst even nadenken", zegt 
Liesbeth. Verder is er de zorg voor andere 

gemeenschappelijke ruimtes, zoals de fiet-
senschuren. Naast dat wat 'moet' is er dat 
wat 'kan': samen knutselen, een zomer-
feest houden, noem maar op. Liesbeth: 
"Iedereen wil en kan wel iets bedenken om 
bij te dragen aan deze gemeenschap." 

Natuurlijk staan de bewoners elkaar bij, 
als de situatie daar om vraagt. Het is zoals 
op de website staat te lezen: In De  
Bongerd is ruimte voor verschillende  
levensgeschiedenissen, samenlevingsvor-
men, ideeën en opvattingen. Dat niet  
alleen voor mensen die hier een huis kun-
nen kopen. De helft van alle huizen wordt 
door de woningbouwvereniging verhuurd 
aan mensen die ook zo in het leven staan. 

	TEKST	 		INA	HUISMAN
		FOTO	 		HENK	VALKENIER
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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 

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

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

KAPSALON SILVIA
GEVESTIGD IN ZORGCENTRUM 

DE KIEVITSBLOEM, 
OOK VOOR BEWONERS 

VAN DE WIJK

€ 2,- korting bij knippen

Bel, of loop gerust 
even binnen voor 
een afspraak
T 06 45 67 04 97

ACTIE MAAND JULI

Patriottenlaan 3, 8014 XP Zwolle Zuid
silviadogan80@gmail.com | www.kapsalonsilvia.nl

Vegro is jouw zorgwinkel  
voor het lenen, huren en  
kopen van hulpmiddelen.

Waar kun je ons vinden?
Vegro zorgwinkel Zwolle
Vechtstraat 104, 8021 AZ
Telefoon: 0900 – 288 77 66

Vegro is jouw zorgwinkel  
voor het lenen, huren en  
kopen van hulpmiddelen.

Waar kun je ons vinden?
Vegro zorgwinkel Zwolle
Vechtstraat 104, 8021 AZ
Telefoon: 0900 – 288 77 66

Vegro is jouw zorgwinkel  
voor het lenen, huren en  
kopen van hulpmiddelen.

Waar kun je ons vinden?
Vegro zorgwinkel Zwolle
Vechtstraat 104, 8021 AZ
Telefoon: 0900 – 288 77 66

Vegro is jouw zorgwinkel  
voor het lenen, huren en  
kopen van hulpmiddelen.

Waar kun je ons vinden?
Vegro zorgwinkel Zwolle
Vechtstraat 104, 8021 AZ
Telefoon: 0900 – 288 77 66

Anjerweg 10 - 8042 CS Zwolle
038 421 17 85

info@gernerbouw.nl
www.gernerbouw.nl

BOUWEN OF
VERBOUWEN

AANNEMERSBEDRIJF VAN GERNER
Nieuwbouw | Verbouw | Onderhoud | Renovatie

Gegeven vertrouwen maken wij waar!

Wijkkrant Zwolle zuid

Lees meer over Nadins ervaring op
voorelkaarzwolle.nl/nadin

Wij helpen verder bij schulden, werk 
zoeken en meedoen in Zwolle. 
Help jij ook mee?

"Als sociaal 
werker is het al 
lastig alle 
regelingen te 
begrijpen. Laat 
staan hoe dat 
is voor nieuwe 
Nederlanders.”

Nadin (28) 

ParticipatieMaatje bij 
Voor Elkaar Zwolle

ZET JE OOK
IN VOOR
NIEUWE
NEDERLANDERS
IN ZWOLLE!

Lunchen 
Vergaderen 

Feesten & Partijen 

WWW. O RA N G E R I E ZWO L L E.N L

Kom gezellig op ons TERRAS 
 genieten van een 
  HIGH BEER

RIJWEL TWEEWIELERS
Fietsreparatie op locatie

Mobiele fietsreparatie

Tweedehands fietsen & nieuwe fietsen

Fietsonderdelen & accessoires

Rob van Rijn
Fietsenmaker

Piersonware 5
06 42927646

info@rijwel.nl
www.rijwel.nl

RIJWEL TWEEWIELERS

Rob van Rijn
Fietsenmaker

Piersonware 5
06 42927646

info@rijwel.nl
www.rijwel.nl

Fietsreparatie op locatie

Mobiele fietsreparatie

Tweedehands fietsen
& nieuwe fietsen

Fietsonderdelen & accessoires
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Fysiotherapie Berkenhove

Nieuwe	Deventerweg	99

8014	AE	Zwolle-Zuid

T.	038-4651736

www.berkenhove.net

fysiotherapie@berkenhove.net

• Fysiotherapie

• Manuele therapie

•  Oefentherapie Mensendieck

• Kinderfysiotherapie
• Geriatrie fysiotherapie

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

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

Dubbel Driedubbel Vierkant

De Snavel van Emekamp verbergt een  
geheim. Wie bij het fietsen door de straat 
heel goed oplet, zou kunnen zien dat er 
op twee plaatsen een doorgang is tussen 
de huizen. Niks bijzonders, zou je  
denken, de ingang van een achterom. Bij 
de Snavel ligt het net even wat anders: de 
gangen geven toegang tot een gemeen-
schappelijke speelplaats, het Snavelplein-
tje. De achtertuinen van de gezinnen die 
aan de binnenring van de straat wonen, 
grenzen allemaal aan deze speeltuin en 
de speeltuin is gezamenlijk bezit. 

Henriët en Mirjam hebben kinderen, die 
graag in het speeltuintje spelen. Henriët: 
"Zelfs in de verhalen van mijn man komt 
deze speeltuin regelmatig voor. Als kind 
woonde hij hier ook." Mirjam woont aan 
de overkant, haar tuin grenst dus niet eens 
aan de speeltuin, maar: "Onze jongste zoon 
speelt er graag en vaak." Vanuit die betrok-
kenheid zijn de beide moeders in het  
bestuur van het Snavelpleintje gestapt. 
Henriët is voorzitter, Mirjam lid. Henriët 
zegt: "Voorzitter zijn van een Stichtings- 
bestuur, dat klinkt gewichtig en formeel. 
Het is vooral heel leuk om voor jong en 
oud van alles te organiseren en dat doen we 
met elkaar."

De speeltuin is gezamenlijk bezit, al sinds 
de bouw van dit stukje wijk, zo'n 40 jaar  

geleden. Bij de aankoop van een woning 
wordt er ook een contract getekend, waarin 
dat officieel vastligt. Het bestuur van Stich-
ting Snavelpleintje zal een van de weinige 
besturen zijn waar het weinig moeite kost 
om een nieuw bestuurslid te vinden.  
Mirjam: "Het is leuk om te zien hoe je eigen 
kinderen en de buurtkinderen hier genie-
ten. Daar steek je graag wat energie in." 
Henriët vult aan: "Als je kinderen aan  
vervolgonderwijs toe zijn, komt er meestal 
een eind aan het bestuurslidmaatschap en 
staan er weer nieuwe jonge ouders klaar 
om het stokje over te nemen.”

Als de beide dames een opsomming geven 
van wat het bestuur allemaal organiseert, 
staan ze zelf nog te kijken van de hoeveel-
heid activiteiten die ze met de feestdagen 
en in de vakanties op touw zetten. Een paar 
keer per jaar zijn er feesten, waarvoor de 
hele buurt wordt uitgenodigd: de burendag 
in september en oudejaarsnacht met  
glühwein en oliebollen. Mirjam: "Op die 
manier leren buren elkaar beter kennen en 
kunnen ze makkelijker iets voor elkaar  
betekenen, als dat nodig is." 

Een terugkerend onderwerp op de agenda 
is het onderhoud van het pleintje en van 
alle attributen die daar staan. Dit jaar ziet 
het bestuur zich voor een flinke opgave  
gesteld: na 15 jaar zijn de speeltoestellen 

eigenlijk aan vervanging toe. Henriët:  
"We willen van de gelegenheid gebruik  
maken en ons Snavelpleintje flink te ver-
groenen." Voor kinderen wordt het pleintje 
een nog uitdagender plek om te spelen en 
voor volwassenen een aangename plek om  
samen tijd door te brengen. Er is een werk-
groep gevormd, die samen met deskun- 

digen plannen heeft gemaakt. Daar hangt 
natuurlijk een prijskaartje aan. Mirjam: 
"We hebben er voor gespaard en voor de 
rest van het bedrag gaan we sponsors  
zoeken. We verwachten wel dat het gaat 
lukken." 

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	74:	Henriët	en	Mirjam	van	het	Snavelpleintje.

Voor het Snavelpleintje zijn altijd vrijwilligers te vinden

	TEKST	EN	FOTO	 	INA	HUISMAN
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De huisartsen van de zes huisartsen-
praktijken in Zwolle-Zuid dienden in 
april de eerste AstraZeneca-vaccins toe 
aan ruim 1800 wijkbewoners in de leef- 
tijd van 60 tot en met 64 jaar. Mensen 
kregen een uitnodiging van hun eigen 
huisartsenpraktijk en konden de af-
spraak zelf inplannen in de week van  
19 tot en met 23 april in clubhuis De  
Siggels van SVI. In totaal zijn er onge-
veer 2250 uitnodigingen verstuurd, 
maar niet iedereen meldde zich aan. 
Sommige mensen waren al gevaccineerd 
omdat ze in de zorg werken en anderen 
maakten zich zorgen over eventuele  
bijwerkingen. “We kregen hierover wel 
twintig tot vijftig telefoontjes per dag.” 
Er zijn na de eerste prikronde geen  
ernstige bijwerkingen gemeld.

De huisartsenpraktijken De Trommel, 
Zuyderhart, Berkenhove, DokZuid, Zuur-
mond-Tromp en Ansari hadden begin 
vorig jaar hun handen al ineengeslagen 
toen het coronavirus kwam opzetten.  
Patiënten met luchtwegklachten mochten 
niet naar de praktijk komen en werden op 
een speciaal ingericht spreekuur aan de 
Ministerlaan gezien. Daarnaast had een 
aantal bewoners van de Kievitsbloem  
intensieve zorg nodig. Er werd een dokter 
speciaal vrijgemaakt voor deze patiënten. 
Hij bracht met de ‘Nissan Corona’-auto 
zijn visites. 

In het begin was er een tekort aan bescher-
mingsmiddelen en vanuit de rijksoverheid 

veel onduidelijkheid over de juiste aan-
pak. In het najaar van 2020 hebben de  
huisartsen gezamenlijk de griepprik geor-
ganiseerd. Vanwege de 1,5-metermaat- 
regelen kon dit niet op de eigen praktijk 
en zijn zij in het clubhuis van SVI terecht 
gekomen. Dat liep goed. Deze ervaring 
heeft ertoe geleid ook de coronaprik voor 
de mensen met geboortejaren 1956 tot en 
met 1960 op deze locatie toe te dienen. 

IJSSELHALLEN
De dokters Anneke Broers van De Trom-
mel en Linda Eijkelkamp van Zuyderhart 
hebben dit gecoördineerd: “De samen- 
werking met SVI-beheerder Wilfred  
Spijkerman liep uitstekend. We konden in 
hun snackbar de vaccins opzuigen uit de 
flacons en de prikspuiten vullen en moch-

ten gebruik maken van hun koelkasten.” 
De sfeer was gemoedelijk, “heel anders 
dan in de IJsselhallen voor de mensen die 
een GGD-prik moesten halen. Dat is veel 
massaler, met lange rijen hoogbejaarde 
mensen in de kou.” 

Bij SVI konden mensen gespreid over de 
week tussen 8.30 en 18.30 uur het vaccin 
halen. “Huisarts Michiel van Baasbank is 
goed in ICT en heeft de app ontwikkeld, 
waarmee de mensen hun afspraak konden 
inplannen.” De gezamenlijke huisartsen 
waren in twee shifts met een team van vijf 
personen aanwezig. Twee mensen voor 
het prikken, een assistent voor het leeg-
trekken van de flacons en twee personen 
bij de ingang voor ontvangst en admini- 
stratie. “En ondertussen ging ook ons  

gewone werk op de praktijk door. Er 
moesten zelfs extra mensen worden  
ingehuurd.” 

TEVREDEN
De wijkbewoners die de coronaprik  
hebben gehaald in het clubhuis van SVI 
waren erg tevreden. Deze mensen waren 
blij dat ze ‘eindelijk’ aan de beurt waren en 
voelden zich opgelucht. Voor degenen die 
niet konden, zijn er na die tijd enkele  
‘veegrondes’ georganiseerd. In de week 
van 28 juni tot en met 2 juli kunnen deze 
wijkbewoners in het clubhuis van SVI  
terecht voor hun tweede prik, “op weg 
naar de vrijheid.”

Iedereen die ooit in Rome is geweest 
heeft vast en zeker engelen aanschouwd. 
Niet in één van de vele kerken, dan wel 
bij de rivier de Tiber. Als je vanuit het 
oude centrum de Engelenburcht wilt 
bekijken moet je, om de rivier de Tiber 
over te steken, een eeuwenoude brug 
over. Deze brug, de Engelenbrug, is al 
in het jaar 134 tijdens de regering van 
keizer Hadrianus gebouwd. In de 17e 
eeuw zijn op de brug in totaal tien  

beelden van engelen geplaatst, vijf aan 
elke kant. Aan de overkant doemt de 
beroemde Engelenburcht op, met  
bovenop de aartsengel Michaël, die zijn 
zwaard in de schede steekt ten teken  
dat de pestepidemie, die toen heerste,  
voorbij was.

De aartsengel Michaël is niet alleen de 
beschermheilige van Rome, maar ook van 
Zwolle. Michaël was volgens de Bijbelse 

legende de engel die in de strijd met de 
afvallige Lucifer voorop ging en de draak, 
die was gevormd door Lucifers leger,  
versloeg. Op de spitse toren van de Sint 
Michaëlskerk aan de Grote Markt staat 
sinds jaar en dag een bronzen beeld van 
Michaël die de draak doodt met zijn speer. 

De stad Zwolle ligt niet direct aan de IJssel 
zoals Kampen of Deventer, maar er is  
altijd wel verbinding met de rivier gezocht. 

Door stadsuitbreiding is de IJssel steeds 
dichterbij gekomen en is de IJsselzone  
een favoriete plek van veel Zwollenaren 
geworden om te recreëren. 

Bijna twintig eeuwen na het ontstaan van 
de Engelenbrug in Rome, bestaan er  
nu ook plannen om een wandelpad te  
realiseren tussen het centrum en de IJssel 
in Zwolle. Het beginpunt is de glazen en-
gel van de kunstenaar Herman Lamers op 
de Grote Markt. Het eindpunt is een nog 
te maken kunstwerk dat ook een engel 
verbeeldt, ergens in de buurt van het  
Engelse Werk. 

De route voert vanaf de binnenstad rich-
ting station, waar een loopbrug de sporen 
zal overbruggen. De gemeente Zwolle 
heeft de Spoorzone, waarin je je dan  
begeeft, uitgeroepen tot het innovatieve 
hart van de regio, waar wonen samen 
moet gaan met een creatieve en innova- 
tieve industrie. Het is de bedoeling dat na 
de loopbrug het Engelenpad dwars door 
het landgoed De Schellerberg richting de 
IJssel verdergaat om daar te eindigen. Een 
plan dat door Henk Snel, stedenbouw- 
kundig ambtenaar van de gemeente 
Zwolle, tijdens een natuurbijeenkomst  
begin 2019 werd gelanceerd. Maar er zal 
nog veel water door de IJssel moeten 
stromen voordat het zover is.

Niet iedereen is even enthousiast over de 
plannen. Wim Eikelboom, IJsselliefheb-
ber en schrijver van de rubriek IJsselen 

RONDJE	ZUID  

Huisartsen Zwolle-Zuid bestrijden samen het 
coronavirus 

Het Engelenpad: een hemels of een duivels plan?

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	 	HENNIE	VRIELINK
	FOTO	 	ANNEKE	BROERS

Over dit deel van het station moet straks een flinke voetgangersbrug lopen als onderdeel van het Engelenpad.
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06 331 058 63
bartssoepenzo@gmail.com
WWW.BARTSSOEPENZO.NL

U kunt ons ook vinden 
op Instagram, Facebook 

en Nextdoor

Verjaardag of

vergadering? 

Ik verzorg graag 

de lunch, soep, 

broodjes, gehaktbal, 

vega kan ook.

 

Bezorgkosten € 2,00

Boven € 15,00 

gratis bezorgen

Barts Soep & Zo
Alle soepen vers gemaakt

Aspergesoep € 5,95
Courgettesoep met zalm € 5,95

Thom Ka Kai € 6,95
Pindasoep € 6,95

Heerlijk bij de bbq
Tzaziki 225 gr € 2,75

Rode tapenade 225 gr. € 3,25
Kruidenboter 100 gr € 2,75

Knoflookboter 100 gr € 2,75
Aanbieding 4 bakjes voor € 10,00

Barts Soep, ook voor  
koolhydraatarme maaltijden,  
vraag naar de mogelijkheden. 

30 JAAR  ERVARING EN PASSIE 

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

OOK TROUWBLOEMWERK

 

 
 

 

  
  

     
    

   

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

meer danwoorden

PRESENTATIE VAN 
DE BACHBIJBEL 
op dinsdag 13 maart

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

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

IN GASTVRIJHEID
PROFESSIONEELPROFESSIONEEL
IN GASTVRIJHEIDIN GASTVRIJHEID

ZALENCENTRUM

THEATER

GRAND CAFÉ

SNACKBAR

ruime keuze van vegatarische
en glutenvrije snacks

Check ons nu op de nieuwe website:

eethuiszuid.nl
AlleenAlleen
open vooropen voor
afhalenafhalen!!

Sellekamp 10 ~ 8014 DR  Zwolle

038 - 465 21 50

EEeenn  ssmmaaaakkvvooll  bbeegg
rriipp
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	TEKST	 		ARIE	DONDERS
	FOTO	 	BART	VERGEER

met Eikelboom in deze krant, heeft zijn 
bedenkingen bij dit prestigieuze plan. Hij 
vindt dat wethouder Anker het Engelen-
pad als uithangbord wil gebruiken om zijn 
Spoorzone cachet te geven. Eikelboom is 
van mening dat het Engelenpad volstrekt 
overbodig is, omdat je vanuit de binnen- 
stad in korte tijd via de bestaande route 
langs het spoor-rangeerterrein op de  
IJsseldijk kunt zijn. De kans is uitermate 
klein dat landgoed Schellerberg de weg 
baant voor een Engelenpad, zo schrijft hij. 
Ook blijft onduidelijk hoe bewoners van 
buurtschap Schelle Oldeneel worden  
betrokken in de verdere uitwerking van de 
plannen. Daarover zijn ze niet te spreken. 
Er leeft vrij veel argwaan en ergernis in de 
buurtschap over dit initiatief, dat ze uit de 
krant moesten vernemen, aldus Wim 
Eikelboom. Deze maand wordt Proto, het 
afstudeerevent van ArtEZ (Hogeschool 
voor de Kunsten) en andere scholen, in de 
Spoorzone georganiseerd. Dan zullen de 
plannen verder worden toegelicht. Een 
ding is zeker, het laatste woord over het 
Engelenpad is nog niet gesproken.

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

Een rouwauto die bijna stapvoets door 
de straat schrijdt, zoekend naar het  
juiste adres. Op basis van je kennis van 
de demografie en de lief-en-leedstatus 
in de straat, weet je dan al bijna zeker 
om wie het gaat. De mix van valse hoop 
en bange verwachting wordt werkelijk-
heid als de grijze wagen bij de woning 
stopt en de chauffeur uitstapt. Ach, hij 
is overleden.

Dat is toch ook wat, ondanks de leeftijd 
van ruim tachtig jaar. Aan de andere 

kant zag je het langzaam gebeuren. Een 
kwieke man die na zijn pensioen zijn 
energie kwijt kon met wandelingen en 
fietsritjes in de omgeving. Buurtvuil 
kreeg geen kans dankzij prikstok en 
buurtzorg. Toch zag hij langzaam zijn 
leefwereld kleiner worden door de  
beperkingen van ouderdom.

Hij die altijd goed geluimd en belang-
stellend was, over van alles en nog wat, 
gekoppeld aan verhalen uit de oude 
doos. Feitjes over de vorige bewoners 
van tientallen jaren terug, die anders in 
vergetelheid zouden raken. Maar ook 
tuintips over planten en bomen; zelfs 
peren uit eigen tuinoogst heb ik nog 
van ‘m cadeau gehad. En ze waren  
vanzelfsprekend prima. 

Iemand die als nestor bij het straatbeeld 
hoorde. Een laatste herinnering van  
begin dit voorjaar, toen hij wankel- 
moedig van lantaarnpaal naar lantaarn-
paal schreed, om nog eens te genieten 
van het ontkiemende groen. Een kort 
praatje, ons laatste. Natuurlijk is er de 
droefenis voor vrouw en familie, maar 
er is meer. De ziel is een beetje uit de 
straat. 

Zuidkristalliseren

De ziel uit de straat
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 Zorg Punt Zuid
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Nervistraat 5

8013 RS Zwolle  

info@utshersevoort.nl  
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ZWOLLE
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FysioZwolle.nl

Raalte

Iepensingel 178

8102 XP  Raalte

06 1329 3668

Profitgym Zwolle-Zuid

Van der H
eydenstraat 12

8014 ZZ Zwolle

038 465 40 00

Zwolle-Zuid

Van der Capellenstraat 137

8014 VW Zwolle

038 465 40 00

Stadshagen

Werkerla
an 267

8043 LV  Zwolle

038 420 31 00

Aa-Landen

Dobbe 72a

8032 JX  Zwolle

038 453 20 22

Zwolle-Zuid

Van der H
eydenstraat 6-1

8014 ZZ  Zwolle

038 465 40 00

Profitgym Dalfsen

Kampmansweg 8
b

7722 RV Dalfsen

038 465 40 00

Profitgym Stadshagen

Belvédèrelaan 375

8043 VD Zwolle

038 420 31 00

+ Ergotherapie

+ Fysiotherapie

+ Psychomotorische therapie

Wilm
a Bouwmeester

Ik ben er voor u. 

Voor, ti
jdens en na de uitvaart.

Dag en nacht bereikbaar: 0
6-182 837 61

www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl 

Kwaliteit bij le
ven en afscheid  

met compassie en oog voor detail

www.fysiomobilae.nl

Bij FysioMobilae kunt u o.a.terecht voor:

Fysiotherapie | M
anuele Therapie | Sportfysiotherapie | Epte  

Psychosomatische fysio- en oefentherapie  | D
ry Needling GHC De Trommel, M

inisterlaan 201

Windesheim, Campus 2-6

De Kievitsbloem, Patriottenlaan 3

038 - 4
216454

Voor een Oncologiefysiotherapeut 

kunt u nu ook bij F
ysiomobilae terecht 

Fysiotherapie 

in de w
ijk
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SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN-

DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • 

INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT-

PROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM-

FEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ 

KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN-

NINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN •  

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

Ik ben er voor u. 

Voor, tijdens en na de uitvaart.

Dag en nacht bereikbaar: 06-182 837 61

www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl 

Kwaliteit bij leven en afscheid  

met compassie en oog voor detail

www.fysiomobilae.nl

Bij FysioMobilae kunt u o.a.terecht voor:

Fysiotherapie | Manuele Therapie | Sportfysiotherapie | Epte  

Psychosomatische fysio- en oefentherapie  | Dry Needling 

GHC De Trommel, Ministerlaan 201

Windesheim, Campus 2-6

De Kievitsbloem, Patriottenlaan 3

038 - 4216454

Voor een Oncologiefysiotherapeut 

kunt u nu ook bij Fysiomobilae terecht Fysiotherapie 

in de wijk

WWW.WVZWOLLEZUID.NL
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SPECIALIST IN 

REPARATIES - ONDERHOUD

APK (BENZINE-/DIESELMOTOREN)

Katwolderweg 8b , 8041 AD  ZWOLLE

038-4669777 / info@autobedrijfkok.nl

Milieuvriendelijk 

wonen in Zuid

Vaccinatielokaal 

bij SVI 

Draaiorgel doet 

Zuid aan

3

Het geheim van de Snavel

16

6 
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O P R O E P

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

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

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

Bezoek onze winkel met een ruim 

assortiment nieuwe en gebruikte 

stadsfietsen, elektrische fietsen en 

kinderfietsen en ervaar onze kennis, 

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

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

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

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

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

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

OPENINGSTIJDEN:

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 - 18.00 uur

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

EEN PRAKTIJK MET RUIM 
20 JAAR ERVARING IN DE 
KINDERFYSIOTHERAPIE

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

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

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

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

Kinderopvang 
Het Molletje

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

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

Gouverneurlaan 1
8016 BK Zwolle-Zuid

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

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

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

Gouverneurlaan 1
8016 BK Zwolle-Zuid

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

PARTYVERHUURZWOLLE.NL

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

PARTYVERHUURZWOLLE.NL

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

PARTYVERHUURZWOLLE.NL

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

WWW.GERLINDA.EU

Stien Eelsinghstraat 4, 8017 HX Zwolle
T 038-465 09 89 | E info@gerlinda.eu
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Hans Wesselink draagt een mondkapje 
met daarop een snor afgedrukt, maar als 
hij die afdoet voor het gesprek verschijnt 
er een onbehaarde bovenlip. Op mijn 
verbaasde reactie zegt hij: “Ik druk alles. 
Behalve mijn snor! Als ik deze zou druk-
ken, zou ik hier niet meer zijn.” De toon 
is gezet, zoals dat hoort bij drukkers.

Hans zijn eerste keuze was niet een  
drukkerij. “Ik was te gemakzuchtig op de 
middelbare school. Mijn vader was groen-
teboer. Hij dreigde dat als ik een jaar over 
moest doen, ik bij hem moest komen  
werken.” Zo geschiedde. “Voor weinig 
loon moest ik ’s morgens om vier uur mee 
naar de veiling en rolde ik om tien uur  
‘s avonds in bed, maar alleen als de winkel 
dan ook schoon was. Na een paar maan-
den ging ik drie avonden in de week naar 
het avondonderwijs: de Moedermavo. Zo 
werd die genoemd. Als je slaagt mag je 
weg, zei mijn vader. Ik heb op een vrijdag-
middag mijn diploma opgehaald en ik  
begon ’s maandags al in een supermarkt 
op de groenteafdeling. Dat vond mijn  
vader niet zo leuk.” 

Hans ging solliciteren bij drukkerij Joh. 
Enschedé in Haarlem, waar ons papier-
geld vandaan komt. Hij werd vorkhef-
truckchauffeur en verhuisde mee naar  
het magazijn in de Waarderpolder,  
waar ook de drukkerij kwam. 
Hij vertelt: “Toen ik daar op een dag een 
drukker aan het werk zag, dacht ik: dat wil 
ik ook wel. Als de drukpers draait doet  
’ie niets en als die stil staat gaat hij eraan 
sleutelen.”

Hans ging naar de bedrijfsschool. “Drie 
dagen in de week werken, op woensdag 
theorie en op vrijdag naar de Grafische 
School in Amsterdam. Ik haalde uiteinde-
lijk mijn leermeester/gezeldiploma, maar 
hogerop kon je daar niet komen. Ik ging 
een staf- en kadercursus volgen op de vrije 
zaterdagen.”

“Ik zag een vacature voor een leraar  
praktijkonderwijs bij een school in  
Groningen, waar ik ruim vijf jaar heb  
gewerkt”, vervolgt hij. “Tijdens een sollici-
tatiegesprek werd ik gevraagd om te  
komen werken aan de LTS, de latere Tech-
nische School, hier in Zwolle. Daar heb ik 
uiteindelijk zeven jaar gewerkt. Het vak 
was prachtig, maar het onderwijs ver-
zandde steeds meer in een vergader- en 
overlegcultuur waardoor ik mij steeds 
minder op mijn plek voelde.”

Op 2 maart 1996 opent Hans Wesselink 
zijn drukkerij op het winkelcentrum  
Sellekamp. “Ik had en heb nog steeds alles 
in huis voor professioneel drukwerk. Ik 
had toentertijd al een doka, een drukpers 
en ik kon vergrotingen en verkleiningen 
leveren.”

Zo’n 10 jaar geleden vestigde hij zich op 
zijn huidig adres aan de Ministerlaan, 
waar hij alles drukt waar zijn klanten  
behoefte aan hebben. “Natuurlijk zijn er 
de geboortekaartjes, maar we kunnen veel 
meer. Hierboven staan diverse printers 
waar mijn vrouw Monique de T-shirts, 
mokken, mousepads en nog veel meer  
bedrukt.”

Het Snorretje is van alle markten thuis.  
Je kunt er terecht voor familiedrukwerk, 
zoals menukaarten voor speciale gelegen-
heden of geboortekaartjes. Voor het MKB 
levert hij reclamemateriaal en ook voor 
verenigingen levert hij drukwerk. Een  
formulier kopiëren of papier aanschaffen? 
Hans doet het of geeft deskundig advies.

Als ik opmerk dat hij afgelopen maart zijn 
25-jarig jubileum had kunnen vieren, kijkt 
hij wat bedrukt. “Die corona heeft er  
behoorlijk ingehakt. De drukkerij met alle 

activiteiten er omheen was gesloten, maar 
het brengen en afhalen van DHL-pakket-
ten ging gelukkig wel door. Daar kon ik 
nog wat inkomsten uithalen. Ik ben ruim 
80 procent van mijn normale omzet kwijt. 
Mensen gaan alternatieven zoeken, ook 
op internet, maar ik durf best hardop te 
zeggen dat vakmanschap vanuit de  
praktijk betere kwaliteit levert.”

DRUKKERIJ HET SNORRETJE | MINISTERLAAN 274 | 8014 XM ZWOLLE | 
(038) 465 41 64 | WWW.SNORRETJE.NLWWW.GERLINDA.EU

GEZICHT ACHTER DE	ADVERTEERDER
Hans drukt alles,  
behalve zijn snor

Op het grasveldje langs De Mars stond 
jarenlang het ijzeren huisje. Buurtbewo-
ners klaagden over lawaai, overlast en 
rondslingerend afval bij deze hangplek 
voor jongeren. Het huisje had al een keer 
in de brand gestaan, was zwartgeblakerd 
en het zag er niet mooi uit. Volgespoten 
met graffiti. Weghalen van het huisje 
was de makkelijkste oplossing, maar dan 
zou er een ontmoetingsplek voor jonge-
ren verdwijnen. Elmer Pietersen, ambu-
lant jongerenwerker van Travers Welzijn 
in Zwolle-Zuid, had een betere oplos-
sing. Op een andere plek een nieuwe 
start maken.

In april is het huisje in overleg met de  
gemeente en de wijkagent verplaatst naar 
een plek aan de rand van het Ittersumer-
park, waar je geen direct omwonenden 
vindt. Onder begeleiding van Elmer,  
gingen de stagiaires van sociaal werk Syl-
vana en Lida, aan de slag om het verplaats-
te huisje samen met een aantal jongeren 
uit Zuid op te knappen. Het moest niet 
alleen een mooie ontmoetingsplek voor 
de jeugd worden, maar ook voor de men-
sen die erlangs komen lopen en fietsen. 

Qua constructie was het ijzeren huisje nog 
in prima staat; al jarenlang hufterproof. 

Maar het had wel een nieuwe schilder-
beurt nodig, dus werd graffitikunstenaar 
Gilbert Helder uitgenodigd. Na een brain-
stormsessie met een aantal jongeren werd 
duidelijk hoe het huisje langs het spoor er 
uit zou moeten zien. Al snel kwam men op 
het idee dat er op de buitenkant een trein 
moest worden geschilderd met een ver-
wijzing naar jongerencentrum ReZet in 
Zuid. Ook woorden als Zwolle, respect, 
chillen en peace kregen een plaats, evenals 
verschillende afbeeldingen van Zwolse 
iconen.

Samen met de jongerenwerkers van  
Travers en onder begeleiding van Zwolle-
naar Gilbert Helder zijn Bo, Bert, Givano, 
Levi en Tim op vrijdag 7 mei met de spuit-
bussen aan het werk gegaan. Mooie  
graffititekeningen en krachtige letters in 

vrolijke en heldere kleuren zijn het  
resultaat. Elmer Pietersen: “Het ijzeren 
huisje had op de oude plek een negatief 
imago. Ik hoop dat het nu weer een  
positieve ontmoetingsplek gaat worden 
voor jongeren.” 

Het is een beschutte en overkapte hang-
plek met zitbankjes, een tafel en zelfs een 
afvalbak. Sommige jongeren komen het 
liefst bij elkaar waar het druk is, zoals in 
het winkelcentrum, maar anderen zoeken 
juist een rustige omgeving, zoals de  
nieuwe ontmoetingsplek in het Itter- 
sumerpark. Grafittikunstenaar Gilbert: 
“Eerst kwamen de jongeren samen in  
het IJzeren Huisje, maar voortaan gaan ze 
chillen in Het Treintje.”

	TEKST	EN	FOTO	 	HENNIE	VRIELINK

	TEKST	 	ARIE	DONDERS
		FOTO	 	HENK	VALKENIER

Het IJzeren Huisje krijgt een nieuw leven
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Zwolle-Zuid
Winkelcentrum Zwolle-Zuid

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

al 30 jaar
meesterschoenmaker

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

Like ons op Facebook

• Reparatie kleding en tassen
• Messen en scharen slijpen
• Spaanse sloffen/babyslofjes
• Tassen, portemonnees en broekriemen
• Horlogebandjes div. maten en kleuren
• Sleutels, sleutelhangers en naamplaatjes
• Schoeisel cleanen en/of poetsen
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Like ons op Facebook KIJK OOK EENS OPKIJK OOK EENS OP

WWW.WVZWOLLEZUID.NLWWW.WVZWOLLEZUID.NL

BOEK JE STOEL VIA AMIKAPPERS.NL/ZWOLLE-ZUID OF AMIKAPPERS.NL/ZWOLLE-AALANDEN

Ga jij binnenkort naar de 
middelbare school en heb 
je nog wel wat vragen?  
Hoe plan je bijvoorbeeld je 
huiswerk? En wat zijn  
goede manieren om te  
leren voor een toets? Of 
ben jij leerkracht en ken jij 
leerlingen die hulp kunnen 
gebruiken met de over-
gang naar de middelbare 
school? Om goed voor- 
bereid naar de brugklas  
te gaan, kun je hulp krijgen 
van een mentor van 
School’s cool. 

De overgang van de basisschool naar de middelbare kan 
best lastig of spannend zijn. Deze (vrijwillige) mentor 
komt bij jou thuis en helpt je op weg bij het maken van je 
huiswerk en het leren voor een toets. De mentor helpt je 
ook bij het indelen van je tijd, zodat je op tijd je huiswerk 
af hebt en tijd overhoudt voor leuke dingen! 

Wil je meer weten of wil je je direct aanmelden? 
Stuur een mailtje naar Diede (d.bongertman@travers-
welzijn.nl) of Elke (e.versteeg@traverswelzijn.nl) of kijk 
op de site van Travers Welzijn. www.traverswelzijn.nl/
diensten/schoolscool 

Straks goed voorbereid naar de 
middelbare school!
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GRATIS inbouwen 
bij vervanging!

GRATIS inbouwen 
bij vervanging!

GRATIS inbouwen 
bij vervanging!

GRATIS plaatsing 
bij vervanging!

Inbouwen? Doen we!

INBOUWVAATWASSER  |

• 5 programma’s
• 12 standaard couverts

ONDERBOUW VAATWASSER  | 
SN436500PN

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

INBOUW KOELER  | ZBA15021SV 

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

INBOUW INDUCTIEKOOKPLAAT  | 
 HK6042 

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

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

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

549,-

,-
699,-

449,-

299,-
379,-

GRATIS inbouwen 
bij vervanging!

GRATIS inbouwen 
bij vervanging!

GRATIS inbouwen 
bij vervanging!

GRATIS plaatsing 
bij vervanging!

Inbouwen? Doen we!

INBOUWVAATWASSER  |
IVW6014A 

5 programma’s
12 standaard couverts
Energieklasse A+

ONDERBOUW VAATWASSER  | 
SN48M550 

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

INBOUW KOELER  | ZBA15021SV 

Automatisch ontdooien koelruimte
3 legplateaus en 1 lade
Energieklasse A+

INBOUW INDUCTIEKOOKPLAAT  | 
 HK6042 

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

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

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

395,-
549,-

599,-
699,-

449,-

299,-
379,-

. 5 jaar garantie. Energieklasse A+

,-

379,-

Ook voor reparaties van TV - Audio - Video

645

369369

GRATIS inbouwen 
bij vervanging!

GRATIS inbouwen 
bij vervanging!

GRATIS inbouwen 
bij vervanging!

GRATIS plaatsing 
bij vervanging!

Inbouwen? Doen we!

INBOUWVAATWASSER  |

• 5 programma’s
• 12 standaard couverts

ONDERBOUW VAATWASSER  | 
SN436500PN

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

INBOUW KOELER  | ZBA15021SV 

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

INBOUW INDUCTIEKOOKPLAAT  | 
 HK6042 

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

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

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

549,-

,-
699,-

449,-

299,-
379,-

GRATIS inbouwen 
bij vervanging!

GRATIS inbouwen 
bij vervanging!

GRATIS inbouwen 
bij vervanging!

GRATIS plaatsing 
bij vervanging!

Inbouwen? Doen we!

INBOUWVAATWASSER  |
IVW6014A 

5 programma’s
12 standaard couverts
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• VarioSpeedPlus voor verkorting van wastijd
• VarioFlex-korven voor meer fl exibiliteit
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• TouchControl bediening
• 4 zones met boosterfunctie
• Restwarmte-indicatie en automatische veiligheidsuitschakeling
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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

Tot begin juli: crowdfunding 
voor Zwols filmproject
In de zomer gaat er in Zwolle een nieuw filmproject van start! Twee jonge filmmakers, Gabrielle Hofmann (20) 
en Lucas Snijder (19), zijn begonnen met het maken van een korte dystopische sciencefictionfilm. 

De cast en crew bestaat uit jong gedreven mensen die met deze film de huidige nederlandse filmindustrie vanuit een 
ander daglicht willen laten zien. Zij hopen meer jongeren in Zwolle te inspireren om hun passie te  volgen zonder 
zich afgeremd te voelen door de bestaande richtlijnen en drempels in kunst. 

Op dit moment bevinden de filmmakers zich midden in hun crowdfunding-campagne om hun project te verwezen-
lijken. Meer informatie over de film en crowdfunding is te vinden via cinecrowd.com/streetlight-avenue.  
Bijdragen aan de totstandkoming van de film kan tot in begin juli. 

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

.........

K linkhamer
WINKELCENTRUM ZWOLLE-ZUID

PASFOTO’S 
KLAAR TERWIJL 
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Op en rondom het terrein van de  
voormalige IJsselcentrale worden niet 
alleen meer dan vijfhonderdvijftig 
nieuwe woningen gebouwd, maar komt 
ook een aantrekkelijke ontmoetings-
plek voor wijkbewoners en andere 
Zwollenaren. De gebiedseigenaren 
ENGIE en het Floris Property Funds 
hebben samen met de gemeente en na 
afstemming met buurtbewoners en 
andere belanghebbenden een gebieds-
visie voor dit gebied ontwikkeld. 

Over enkele jaren kunnen inwoners van 
Zuid naar de nieuwe pleisterplaats toe 
voor cafébezoek, hapje en drankje op het 
terras of naar een muziek- of theatervoor-
stelling. Tussen de karakteristieke weder-
opbouwarchitectuur van de drie overge-
bleven bijgebouwen van de IJsselcentrale 
komt een groen centraal plein. Vanuit 
Zuid is deze plek makkelijk lopend of met 
de fiets te bereiken.

In het voormalige koelwatergebouw komt 
een werkplaats en open kunstenaarsatelier 
van de internationaal bekende Zwolse 
metaalkunstenaar Ronald Westerhuis, die 
hier zijn sculpturen zal tentoonstellen, 
maar waar ook lezingen zullen worden 
georganiseerd en praktijkonderwijs kan 
worden gegeven. Een plek die cultuurlief-
hebbers zal trekken. Ook valt te denken 
aan kleinschalige congressen. Zelfs een 
beeldentuin is denkbaar. Het voormalige 
dienstengebouw van de IJsselcentrale 
wordt getransformeerd naar een werk- 
gebouw met flexplekken, studio’s en 
eventuele flexwoningen.

HORECA
Ook een B&B met overnachtingsmoge-
lijkheden is niet uitgesloten. In het hoge 
en halfopen hijsgebouw komt een over-
dekt podium en vanaf deze plek een 
prachtig uitzicht op de dijk en achter- 
liggende horizon van de Veluwerand. Op 
de begane grond van de oorspronkelijke 
gebouwen is plaats voor een restaurant 
met terras en een landwinkel. 

Naast de drie IJsselcentrale-gebouwen 
komen enkele nieuwe kloeke gebouwen, 
die het cluster rondom het centrale plein 
zullen afronden. Deze gebouwen hebben 
een eigentijdse, maar terughoudende 
architectuur, zodat de gerenoveerde 
gebouwen van de voormalige energiecen-
trale beeldbepalend blijven. Ze bieden 
een plek voor woningen en voorzienin-
gen, zoals bijvoorbeeld een kinder- 
opvang. Ook voor kleinschalige bedrijven 
of startups van creatieve ondernemers is 
dit een aantrekkelijke plek. Auto’s zijn 
niet welkom op het plein; die kunnen 
worden geparkeerd aan de IJsselcentrale-
weg of naast het schakelstation van 
Tennet, waar ze ook kunnen worden 

opgeladen. Gezien vanaf het centrale 
plein ligt achter het koelwatergebouw  
de zuidelijke haven waar vroeger  
de steenkolen werden gelost voor de elek-
triciteitscentrale. Rond deze haven is een 
rijk natuurgebied gegroeid en zal moge-
lijk een stadsstrandje worden aangelegd, 
waar van de zon kan worden genoten en 
kan worden gezwommen. Aan de oude 
betonnen aanlegsteiger kunnen bootjes 
vanaf de IJssel worden aangemeerd. Ook 
kan de kolensteiger tijdelijk als podium 
worden gebruikt. Naast het centrale plein 
is de voormalige kolenhaven een aan- 
trekkelijke ontmoetingsplek voor jonge-
ren, maar ook een prachtige speelplek 
voor jonge gezinnen met kleine kinderen. 

In en om het water gelegen in het prachti-
ge rivierenlandschap van de IJssel. 

Natuurliefhebbers die deze plek te druk 
vinden kunnen richting de IJssel lopen,  
de dijk oversteken en gaan struinen in  
de uiterwaarden met een weidse blik op 
de rivier. Energiebedrijf ENGIE en  
de gemeente Zwolle willen deze ont- 
moetingsplek naast de nieuwe woonwijk 
aan de IJssel laten uitgroeien tot een 
levendige hotspot, waar cultuurhistorie, 
landschap, cultuur en kunst, recreatie en  
ontspanning samenkomen. 

…en de bedenkingen van de gemeenteraad daarbij

	TEKST	EN	FOTO	 	HENNIE	VRIELINK	

Uitgebreide plannen voor oude IJsselcentrale-locatie…

De gemeenteraad had maandagavond 
31 mei meer dan drie uur nodig om te 
debatteren over de toekomst van het 
terrein van de voormalige IJsselcentrale. 
Gebiedseigenaar ENGIE en de gemeen-
te onder aanvoering van wethouder Ed 
Anker hadden maandenlang gewerkt 
aan een ambitieuze visie voor dit 
gebied. Op het terrein moeten niet 
alleen meer dan vijfhonderd woningen 
worden gebouwd, maar ook een stads-
wijk voor werk, natuurbeleving, ener-
gieopwekking, horeca, cultuur en 
recreatie. Volgens Brammert Geerling 
van de SP “te mooi om waar te zijn.” 

Voorafgaand aan het debat van de 
gemeenteraad spraken enkele insprekers 
de gemeenteraadsleden toe. Hester 
Kuypers van de Stichting Landschapsbe-
langen Harculo-Herxen-Windesheim: 
“Deze visie leidt tot een achteruitgang 
van de natuur. Straks wonen daar meer 
dan 1200 mensen die de natuur in trek-
ken.” Rivierliefhebber Wim Eikelboom: 
“Er heerst daar nu een weldadige rust, 
maar als er mensen verschijnen kruipt de 
natuur weer in haar schulp.” 

Beide insprekers verwoordden daarmee 
de gevoelens van diverse gemeenteraads-

leden. Alle ambitieuze plannen zouden 
wel eens ten koste kunnen gaan van de 
kwetsbare natuur en biodiversiteit in dit 
gebied. Ook de verkeersdrukte zal toene-
men en het is de vraag welke aanpassin-
gen nodig zijn aan de IJsselcentraleweg, 
Harculosepad en Jan van Arkelweg. 

Iedereen begrijpt dat er in groeistad 
Zwolle meer betaalbare woningen nodig 
zijn, dus niemand is tegen de woning-
bouw in dit gebied aan de IJssel. In de 
gebiedsvisie wordt gesproken over recre-
atie in en rondom de zuidelijke haven. Er 
wordt gedacht aan een stadsstrandje, 
waterrecreatie, een aanlegsteiger voor 
bootjes die vanaf de IJssel kunnen afme-
ren en struinpaden in de uiterwaarden. 
Met name hierover waren de gemeente-
raadsleden zeer kritisch. Is dit alles niet 
teveel van het goede? Wat betekent dit 
voor de planten en dieren? Anja Roelfs 
van coalitiepartij GroenLinks vindt de 
recreatiefunctie een risico voor dit gebied 
en wil zeker geen recreatie in de uiter-
waarden. 

Ook Sonja Paauw van D66 ervaart een 
spanningsveld tussen de toename van het 
aantal bewoners en het natuurbelang. Ze 
wil beslist geen struinpaden in de uiter-
waarden. Reinier Mulder van de 

ChristenUnie wil geen grootschalige 
recreatie in dit gebied. Herman Sieben 
van de PvdA: “Het wordt er te druk en te 
groot en wellicht niet meer leuk om te 
wonen.”

Wethouder Ed Anker gaf zijn reactie op 
de zorgen en vragen die leven bij de 
gemeenteraadsleden. Over de recreatie-
mogelijkheden in dit gebied: “Voor de 
havens en de uiterwaarden is het natuur-
belang primair en al het andere is daaraan 
ondergeschikt.” Sommige gemeente-
raadsleden waren bang voor een jacht- 
haven; Anker: “Het wordt geen Monaco 
aan de IJssel.” Er zal nader onderzoek 
worden gedaan naar de effecten van 
recreatie op de natuur in dit unieke en 
bijzondere IJssellandschap en dan zal 
moeten blijken wat de (on)mogelijkheden 
zijn. CDA-er Jan Nabers wilde de recrea-
tieplannen nu al schrappen, maar dat ging 
de wethouder te ver. Hij verwees naar de 
gesprekken met Zwolle-Zuid-inwoners 
die hier graag willen ontspannen en recre-
eren. De gemeenteraad en wethouder zijn 
hierover nog niet uitgepraat, maar een 
druk recreatiegebied zal het zeker niet 
worden. 

	TEKST	 	HENNIE	VRIELINK	
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Nieuwe kaarten met 
wandelroutes door  
de IJsseldelta 

Spontaan buurtconcert 
om einde lockdown te vieren

In coronatijd wordt er heel veel gewan-
deld. Het voordeel van wandelen is dat 
je het in elk jaargetijde kunt doen. In 
Nederland wordt het wandelen je ook 
wel heel gemakkelijk gemaakt. Bijna 
overal zijn uitgezette wandelroutes, 
waardoor je nauwelijks meer op een 
kaart hoeft te kijken. Achter je pc een 
route plannen en op je telefoon down-
loaden is ook al heel gewoon. Toch 
is er vraag naar kaarten die je met 
je mee kunt nemen. Het routebureau 
van MarketingOost, gevestigd in de 
Hanzelanden, merkte dat er een run 
was ontstaan op de kaarten in onze 
regio en heeft de wandelnetwerkkaart 
IJsseldelta en de fietsknooppunten-
kaart Noordwest Overijssel ververst. 

Voor het eerst zijn de kaarten nu beschik-
baar in het Engels en Duits. Toeristen 
hebben ontdekt dat je onze prachtige 
regio heel goed fietsend of wandelend 
kunt verkennen. De nieuwe kaarten zijn 
gemaakt van waterafstotend materi aal en 
dat is reuzehandig tijdens een buitje. 

In Zwolle-Zuid zijn vijf startpunten van 
routes in de IJsseldelta. Drie routes starten 
en eindigen bij het winkelcentrum in 
Schelle. Vanaf de Wijthmenerplas (hoek 
Zalnéweg/Zalnépad) zijn ook drie routes 
uitgezet. Zandhove, aan de Hollewandse-
weg, is het startpunt van vijf routes. 

Natuurlijk kan er ook in Windesheim 
gestart worden met keuze uit nog eens vijf 
routes (tegenover Windesheimerweg 2). 
De langste twee zijn 11,8 en 10,5 kilome-
ter, maar een rondje van 3,3 kilometer 
hoort ook tot de mogelijkheden. Tot slot 
is er nog het Engelse Werk, een prachtig 
beginpunt voor mooie wandelingen. 

Bij elk startpunt staat een bord met infor-
matie over de routes die je vanaf daar 
kunt lopen. Heb je een route gekozen, 
volg dan de bordjes met de gekleurde  
pijlen en je komt vanzelf terug bij je  
uitgangspunt. Verdwalen is er niet meer 
bij. Op het informatiebord staan soms 
symbolen bij de routes. Dat is handig, 
want dan weet je: bij deze wandeling  
worden laarzen geadviseerd, hier ben je 
niet welkom met je hond en op deze route 
kan er zelfs een buggy mee. 

Je kunt je voorstellen dat een routepaaltje 
heel erg vies geworden is of door planten-
groei wordt overwoekerd. MarketingOost, 
die de kaarten heeft uitgegeven, is ook 
verantwoordelijk voor het beheer en 
onderhoud van de bewegwijzering. Dat 
gebeurt in opdracht van de gemeentes, die 
net als de Provincie subsidie verstrekken 
voor de promotie van ons mooi 
Overijssel. Merkt u nu toch dat er een 
paaltje mist of onleesbaar is geworden, 
dan kan daarvan melding worden gedaan 

op www.ontdekdeijsseldelta.nl/alle-routes/ 
schade-melden/.

Wil je de vernieuwde wandelkaarten van 
het wandelnetwerk IJsseldelta Zwolle, 
Kampen en Zwartewaterland bestellen, 
dan kun je terecht op www.ontdekdeijs-
seldelta.nl/webshop/. De wandelkaart van 
de IJsseldelta kost € 6,95, exclusief ver-
zendkosten. De kaart is ook te koop bij 

Tourist Info-punten in de regio en  
bij accommodaties en bedrijven in de 
recreatiesector. En wie achter de pc een 
route wil plannen en op de telefoon  
wil downloaden: die mogelijkheid is er  
via www.ijsseldelta.routemaker.nl/route-
planner/wandelen.

Twee buurvrouwen in de Schellerlanden 
kwamen spontaan op het idee om cello te 
spelen in de buitenlucht bij de fietsrotonde 
richting het Otterpad. Ze vroegen hun 
docent Esther de Boer mee te doen. “Het 
was een mooi initiatief om het einde van de 
lockdown te vieren. We mogen weer cultu-
rele activiteiten organiseren”, vertelt Petra 
Eikelboom. Een aantal voorbijgangers 
bleef stilstaan om te genieten van de cellis-
ten. Ook was er koffie, thee en zelfgebak-
ken appeltaart. En de zon scheen. 

		TEKST	 	INA	HUISMAN		
		FOTO	 	BART	VERGEER



WIJKKRANTWIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid | Wijkenvereniging Zwolle-ZuidPAGINA 14 - JUNIPAGINA 14 - JUNI 2021 2021 www.wvzwollezuid.nlwww.wvzwollezuid.nl

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) 

Het nieuwe seizoen 
Zo’n tien keer per jaar organiseert ZZUit een culturele  
activiteit in Zwolle Zuid. Deze avonden worden gehou-
den in het gezellige SIO gebouw, Thorbeckelaan 2. Helaas 
was corona afgelopen jaar spelbreker, maar het lijkt er op 
dat de draad in september weer kan worden opgepakt. 
Met groot enthousiasme, zowel bij de artiesten als bij de  
organisatoren. 
 
Het programma is bijna rond. En dit zijn de eerste vijf  
activiteiten:
-  17 september: Piepschuim met hun nieuwe muzikale  

cabaretprogramma ‘baat het niet dan schaadt het niet’.
-  1 oktober: prachtige Ierse folkmuziek door de band  

Beggars’ Clan.
-  8 oktober: de familievoorstelling ‘Flatkat’ door acteur,  

verteller en theatermaker Harro van Lien.
-  19 november: een komische voorstelling over relatieperi-

kelen door het duo Smit en Faber. Hun voorstelling ‘door 
de bocht’ is een bewerking van een stuk van Paul Haenen.

-  10 december: Bestseller-auteur Annegreet van Bergen 
bespreekt haar nieuwe boek ‘het goede leven’ over maat-
schappelijke veranderingen in Nederland.

En dit is pas de helft! Het hele programma vindt u op de  
website www.zzuit.nl. Als u zich daar aanmeldt voor de 
nieuwsbrief krijgt u automatisch bericht.

Niks leuks om aan te trekken?

Maak't zelf!

www.naaischoolhermien.nl

Kleine Veerweg 9

8017 BP Zwolle

038 460 27 98

WWW.DEHUPPE.NL

Zwolle

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

Gezelligste buurtkamer van Gerenlanden 
We leven in een rare tijd. Juist 
omdat het zo’n rare tijd is, is het 
belangrijk om te zorgen voor en 
uit te kijken naar onze medemens. 
De gehele coronacrisis heeft het 
bijvoorbeeld voor de ouderen niet 
makkelijker gemaakt. Nu alles 
langzaam maar zeker weer een 
beetje op gang komt opent WijZ 
een buurtkamer in wijkcentrum 
De Gerenlanden. Want, er voor 
elkaar zijn is het belangrijkste wat 
er is. De buurtkamer is er voor 
iedereen die behoefte heeft aan een 
praatje of een gezellige activiteit, 
of om even de deur uit te gaan.

Omdat Zwolle-Zuid een wijk is waar 
veel ouderen wonen hopen we met 
deze buurtkamer meer mensen met 
elkaar in contact te brengen. 
Eenzaamheid is namelijk een veel 

voorkomend probleem, maar mis-
schien kan de buurtkamer hier wel in 
helpen. Misschien bloeien er nieuwe 
vriendschappen op of vindt u via de 
buurtkamer uw nieuwe wandel- 
maatje! 

Dus, voel u welkom in de gezelligste 
buurtkamer van De Gerenlanden. 
Waar ruimte is voor een praatje, een 
kop koffie of een spelletje. Samen 
met de mensen die hier langskomen 
en de vrijwilligers die de buurtkamer 
draaiende houden maken we er een 
gezellige ochtend van. 

De buurtkamer vindt elke woens- 
dagochtend van 10 tot 12 uur ’s och-
tends plaats in het wijkcentrum van 
De Gerenlanden. De eerste keer dat 
u komt is helemaal gratis. Daarna 
vragen wij drie euro per persoon.  

U bepaalt zelf welke activiteiten u 
doet in de buurtkamer. We hebben 
een ruime keuze aan spelletjes, er 
liggen kranten en we staan open 
voor een praatje onder het genot van 
een heerlijk kopje koffie. U mag 
natuurlijk ook zelf iets meenemen 
van thuis om te doen. 

U hoeft zich voor de buurtkamer niet 
aan te melden, maar we vragen u wel 
om een mondkapje mee te nemen. 
We houden rekening met de regels 
omtrent corona van het RIVM. We 
houden de 1,5 meter in acht en 
maken gebruik van spatschermen.
 
U kan naast de buurtkamer bezoeken 
ook vrijwilliger worden. Lijkt u dat 
wat? U kan dan contact opnemen 
met Rianne Taal: 038-8515700, of 
stuur een email naar r.taal@wijz.nl. 
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Karel en Rinie Franken, voor ondergoed en nachtkleding
Vanaf half december tot en met april 
mochten er vanwege de coronamaatre-
gelen geen non-food kramen op de 
warenmarkten staan. De handel in 
ondergoed en nachtkleding van Karel 
(63) en Rinie (61) Franken lag stil. 
“Ons spaargeld ging er wel aan.” Rinie: 
“Toen we eind april weer op de mark-
ten stonden kregen we veel reacties van 
onze klanten. ‘Blij dat jullie er weer 
zijn en hoewel ik nieuw ondergoed 
nodig had, hebben we gewacht tot jullie 
weer terug waren’.” De eerste weken 
had Franken V.O.F. Bodywear een 
hogere omzet dan normaal.

Het echtpaar Frank en Rinie uit Zutphen 
hebben ieder hun eigen marktkraam en 
ieder gaat naar zijn eigen markten. Elke 
week staan ze op elf markten. Karel staat 
woensdagmorgen met zijn 10 meter lange 
propvolle kraam in Zwolle-Zuid “en soms 
is dat nog niet genoeg.” Hij heeft veel 
vaste klanten. “Wij hebben een groter 
klantenbestand nodig dan de foodsector, 
omdat klanten niet elke week bij ons 
langskomen zoals bij een groente- of 
kaaskraam. Sommige klanten komen 
maar een of twee keer per jaar.” Karel 
vindt de sfeer op de Zwolle-Zuidmarkt 
gezellig en de omgang met de colle-
ga-marktkooplui makkelijk. “Er is toch 
een verschil tussen een wijkmarkt en bij-
voorbeeld de markt in de binnenstad, 
waar veel meer toeristen komen.” 

Frank en Rinie hebben niet altijd in de 
markthandel gezeten. Ze zijn zo’n acht-
tien jaar geleden begonnen. Rinie werkte 
bij PTT Post op het bedrijvenpostkantoor 
in Lochem voor de inname en verwerking 
van bedrijvenpost. Dit businesspoint werd 
opgeheven. Rinie zag de reorganisatie al 
aankomen: “Ik was ondertussen al met 

een marktkraam begonnen. ’s Middags 
werkte ik bij de Post en ’s ochtends op de 
markt. Toen het bij de Post was afgelopen 
had ik al mijn markthandel. Ik had geen 
zin om een uitkering aan te vragen.” 

Ondertussen werkte Karel nog als hoofd-
conducteur bij de Nederlandse 
Spoorwegen, maar dat beviel hem steeds 
minder: “Als gevolg van bezuinigingen 
werd je als conducteur steeds minder zelf-
standig als er iets aan de hand was met de 
trein. Je moest steeds meer afstemmen 
met een manager veraf.” Daar had hij 
geen zin in: “Ik ga niet mopperen. Dan ga 

ik weg.” Dus ging hij zijn vrouw achterna 
de markt op. Rinie: “Dat was wel moei-
lijk, want we gaven een vaste baan en een 
vast salaris op en niets was meer zeker. 
Daar stond echter wel veel meer gezellig-
heid tegenover.”

TUSSEN HEMA EN LUXE 
Karel en Rinie zitten met hun onder- en 
nachtmode tussen de HEMA en luxe lin-
geriewinkels in. “Niet het allerduurste, 
maar ook niet het allergoedkoopste.” Ze 
verkopen verschillende kwaliteitsmerken 
in verschillende prijsklassen. Hemden, 
damesslips, pyjama’s, onderjurken, 

boxers, maar ook zakdoeken en bretels. 
Mensen komen vaak speciaal langs voor 
het klassieke ondergoed zoals bijvoor-
beeld wijde witte mannenonderbroeken 
met pijpjes van 100 procent katoen, die 
elders niet meer te krijgen zijn. Ook voor 
grote maten kunnen klanten bij Franken 
terecht. Meestal zijn het vrouwen die 
ondergoed kopen, ook voor hun mannen. 
Alleenstaande mannen weten soms niet 
de maat; iemand antwoordde een keer: 
“Kiek maar effe.” 

	TEKST	EN	FOTO	 	HENNIE	VRIELINK

Els, John en Anneke wilden het plein 
voor hun woning aan de Jellissen-
kamp niet alleen aantrekkelijk maken 
als ontmoetingsplek, maar ook een 
bijdrage leveren aan de natuur.  
“En de egels die er nu komen niet 
verjagen”, aldus Anneke Postma.  
De bewoners legden contact met  
wijkbeheerder Jeanette Santing. Nu 
ligt er een groenplan en is de grond 
plantklaar. 

Anneke: “Wij wonen in een hof. Het 
centrale punt is een plein met wat groen 
eromheen. Ik dacht: dat kan beter en 
heb een berichtje geplaatst in onze 
buurtapp. Iedereen was positief. Buren 
Els Hoogland en John Wennings  
wilden mij wel helpen.”

ONTWERP
Wijkbeheerder Jeanette Santing: “De 
bewoners benaderden mij met de wens 
om het pleintje te vergroenen. Er staan 
wat krentenboompjes en struiken, maar 
het geheel is niet echt aantrekkelijk. 
Bovendien was een van de bomen 
doodgegaan en nooit vervangen. De 
gemeente juicht dit soort bewoners- 
initiatieven toe en we spraken af dat  

de bewoners een plan maken.” Anneke: 
“Toen heeft John op basis van de sug-
gesties van Els - die veel plantenkennis 
heeft - een schets gemaakt. Een groen- 
expert van de gemeente heeft daarna 
een ontwerp gemaakt.”

ADOPTIEGROND
De krentenbomen blijven staan, want 
die bloeien mooi in het voorjaar. De 
struiken geven beschutting aan egels, 
dus die blijven ook behouden. De ge- 
meente plaatst twee nieuwe bomen en 
maakt een deel vrij voor de inrichting 
door de bewoners. Jeanette: “Dat deel 
adopteert de buurt. Dat betekent dat  
zij het beheer en onderhoud ervan doen. 
We hebben daarover afspraken waar-
voor de bewoners binnenkort een  
adoptieovereenkomst tekenen.”
www.zwolle.nl/adoptiegrond 

PLANTDAG
De plantdag was op NLdoet-dag eind 
mei. Anneke: “De planten hebben we 
van de subsidie van het Oranjefonds 
gekocht. We kopen bewust bij een  
kweker die milieuvriendelijk werkt, 
want we willen geen planten waarover 
gif gespoten is. Die planten zijn niet  

bij- en vlindervriendelijk. En we zijn 
erg blij met het bankje dat we van de 
gemeente hebben gekregen.”

MIJNWIJK
Het initiatief van de bewoners aan de 
Jellissenkamp staat op MijnWijk, de 
website voor bewonersinitiatieven. 
Jeanette: “Dit is een mooi voorbeeld, 
maar er zijn meer bewoners 
die zich inzetten voor 

een aantrekkelijke buurt. Die staan op 
MijnWijk. Ik hoop dat hierdoor meer 
bewoners geïnspireerd raken. Dus ik 
roep iedereen op om eens goed om zich 
heen te kijken en het idee voor de buurt 
op MijnWijk te plaatsen.”
www.zwolle.nl/mijnwijk 

DE	WERELD	VAN	DE WOENSDAGMARKT

Bewoners maken plein groen en gezellig

Je buurt helpen op te ruimen?  

Vraag een opruimsetje aan! Via: 

wijkservicepuntzuid@zwolle.nl 
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Praktisch verkeersexamen op de fiets in Zuid

Het is een mooie lentemiddag in mei en er 
klinkt muziek in de wijk. Via de livelocatie 
van WhatsApp is te zien waar de orgelman 
zich bevindt. Halverwege de Landsheer-
laan staat hij even stil met zijn orgel. 

Frans-Pieter Meilink, die in Zwolle zijn 
draaiorgel laat spelen, is van kinds af aan al 
geïnteresseerd in draaiorgels. Muziek die 
door de straten gaat vindt hij fascinerend. 
Frans is geboren in Beverwijk en woont daar 
tot op heden.

Vroeger ging hij mee met de orgelman de 
omliggende dorpen in om de inwoners een 
verzetje te geven. Aan het einde van de dag 
bracht de orgelman hem weer thuis.

Het Labre Orgel waarmee hij muziek speelt 
is in het bezit van Robin Hendriks, die zijn 
draaiorgels verhuurt vanuit Apeldoorn aan 
draaiorgelfanaten. Voor de eigenaar is het 
zijn hoofdinkomen, maar voor Frans-Pieter 
is het een hobby en een leuke bijverdienste. 
Met de verschillende draaiorgels die de  
organisatie ‘Draaiorgel de Scala’ heeft,  
spelen zij veelal op feesten, manifestaties en 
kermissen.

Aangezien de orgelman die in de Zwolse 
binnenstad stond ermee stopte, werd 
Frans-Pieter benaderd om Zwolle te voor-
zien van een opvolger. In de binnenstad  
vindt Frans-Pieter het te druk in verband 
met de kans op Covid-19, dus koos hij  
ervoor de wijken in te gaan.

De stadsdelen Dieze en Aa-landen hebben 
zijn orgel al gezien. Nu is de wijk Zwolle-
Zuid aan de beurt. Via Google Maps houdt 

hij bij waar hij is geweest en welke straten 
nog resten. 

“Van oudsher komen de draaiorgels uit  
Italië. Vroeger werden ze voortgeduwd op 
een kar en later gemotoriseerd, waardoor de 
draaiorgels een groter bereik kregen”, vertelt 
Frans-Pieter over de oorsprong van de  
orgels. Dit Labre draaiorgel komt uit 1985  
en is, zoals hijzelf noemt, ‘een jonkie onder 
de orgels’, die zelfs tegen het Hollandse  
regenweer kan. 

De muziek wordt afgespeeld via de compu- 
ter in het orgel, maar het orgel brengt de 

muziek ten gehore. Tegenwoordig wordt 
nieuwe muziek uitgebracht op draaiboeken, 
die op oudere draaiorgels kan worden  
afgespeeld.   

Sinds de eerste lockdown in maart vorig jaar 
is de hobby-orgelman ermee begonnen. Hij 
heeft er geen vergunning voor nodig. De 
orgelman heeft de gemeente benaderd voor-
dat hij startte.” Deze stad is flexibel in deze 
coronatijd in het ontvangen van muzikan- 
ten.” Aan de enkele regels die er zijn, voldoet 
hij ruimschoots en hij trekt wisselend  
publiek. Al die tijd bedient hij verschillende 
straten in Zwolle. Zolang het publiek het 

leuk vindt, gaat hij ermee door. 

Op de middag in mei dansen de kinderen op 
straat. De zon schijnt, Frans-Pieter kan 
kiezen uit meer dan 500 nummers. Het  
repertoire is breed. Golden Earring,  
christelijke nummers, Hollandse klassiekers 
of hits: op verzoek brengt hij van alles ten 
gehore. Hierna brengt hij Can't You Feel a 
Brand New Day uit de musical The WIZ ten 
gehore en vervolgt hij zijn muziektour met 
een schare buurtbewoners en kinderen  
achter zich aan. 

Meer dan tien basisscholen kwamen maan-
dagmorgen 17 mei groepsgewijs op de fiets 
met de juf of meester naar het Talmaplein 
bij SIO voor deelname aan het praktisch 
verkeersexamen. De ruim 400 basisschool-
leerlingen kregen een groen hesje met een 
nummer waarna de groep 7-leerlingen 
achter elkaar tussen de rood-witte afzet- 
linten staan voor vertrek.

De Montessorischool was als eerste aan de 
beurt. Wethouder William Dogger sprak de 
kinderen namens het gemeentebestuur toe: 

“Het verkeer in Zwolle wordt steeds drukker 
en daa rom is een goede verkeersweerbaar-
heid voor kinderen belangrijk. Vandaag 
gaan we dat toetsen in de praktijk.” Gelet op 
het weer voegde hij daar nog aan toe: “En ik 
hoop dat het droog blijft.” 

Om de halve minuut mocht een kind ver-
trekken en werd nog even kort moed  
ingesproken door Henri Polman van Tref-Ik 
Verkeersadvies die het examen organiseert. 
De route was met gele bordjes aangegeven 
en ging door Ittersum Noord, de Van Karne-

beektunnel en daarna een stukje door  
Assendorp om via de Hortensiatunnel weer 
terug te keren naar het startpunt in Zwolle-
Zuid. De kinderen deden erg hun best en 
velen hadden de route al eerder geoefend 
samen met hun ouders of klasgenoten. Op 
meerdere plekken in de route waren er  
controleposten, die meestal waren bemenst 
met twee enthousiaste ouders, die het  
verkeersgedrag van de kinderen op een lijst 
noteerden. “Niet alleen de fouten die ze 
maken, maar zeker ook als ze het goed doen.” 
Kinderen staken keurig hun hand uit als ze 

naar rechts afsloegen, maar vergaten nog wel 
eens links te kijken of er nog verkeer aan- 
kwam. De meesten gedroegen zich  
echter voorbeeldig.

De instructies waren duidelijk: “Volg de  
pijlen, houd rechts (ook in de bocht), steek 
je hand voor de bocht uit, inhalen mag  
alleen bij noodzaak, blijf rustig op je zadel 
zitten, rij rustig en veel plezier!” Ook werd 
nog even aangegeven: “Je zakt in elk geval als 
je je handen niet aan het stuur hebt, andere 
deelnemers bewust hindert, onderweg je 
telefoon bedient en veel te hard fietst.” 

Coördinator Heleen Munneke van Tref-Ik 
Verkeersadvies, let met name op de plaats op 
de weg, waar de kinderen fietsen: “Niet te 
links, maar ook niet te dicht tegen de rechter 
stoepranden.” 

Een extra gevaar voor kinderen is achter- 
uitrijdende auto’s of vrachtwagens: “Veel 
kinderen, zelfs van de middelbare school, 
kennen niet de betekenis van het witte  
achterlicht.” Het was al voor het elfde jaar 
dat Tref-Ik het praktische verkeersexamen 
in Zwolle-Zuid organiseerde. 

De schoolkinderen hadden het theorie- 
examen al gehaald op school. Nu moesten 
zij nog zien te slagen   voor het praktijkexa- 
men om voor het verkeersdiploma in aan-
merking te komen. Sommigen moesten zelfs 
in de stromende regen fietsen, maar lieten 
zich daardoor niet afschrikken. Gelet op het 
keurige verkeersgedrag van de kinderen, en 
hoe ze soms zelfs overdreven hun hand uit-
staken als ze een controlepost zagen, lijkt het 
geen probleem dit schooljaar af te sluiten 
met een mooi verkeersdiploma. 

Draaiorgelmuziek door de straten van Zwolle-Zuid
	TEKST	EN	FOTO	 	HENNIE	VRIELINK

	TEKST	EN	FOTO	 	LÉAN	JONKMAN
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Van der Heydenstraat 6-4 · 8014 ZZ Zwolle

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

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

HEELDEMOND TANDARTSEN STAAT VOOR:

• RUST, ZORG EN TOEWIJDING 

• GEEN WACHTLIJST

• VEEL AANDACHT VOOR PREVENTIE

• SPECIALE AANDACHT VOOR ANGSTIGE 

 EN (HOOG)GEVOELIGE MENSEN

• EÉN VASTE TANDARTS 

• FOCUS OP INNOVATIE EN VERBETERING

Autobedrijf Bert Wieten
WWW.BERTWIETEN.NL
HET ALTERNATIEF VOOR DE DEALER       

80  
In alle prijsklassen met KM- 
en onderhoudshistorie

              auto’s 
op voorraad

auto’s 
feedbackcompany

9.4/10

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.	

Schilders gezocht: Vijftig Variaties Voerman
Het prachtige open landschap van de IJssel tussen Zwolle 
en Hattem inspireert veel kunstschilders. De beroemdste 
was Jan Voerman. 

Daarom organiseer ik op zaterdag 4 september een schilders- 
evenement met de titel ‘Vijftig Variaties Voerman’. Het idee  
is om met vijftig mensen tegelijkertijd vanaf de dijk bij de 
Hanzeboog het landschap te schilderen. Iedereen mag dat 
doen op een manier die bij hem of haar past. 
Het moeten vijftig eigentijdse afbeeldingen opleveren van het 
hedendaagse IJssellandschap. Met Vijftig Variaties Voerman 
wil ik aandacht vragen voor de waarde van dit rivierland-
schap. Het resultaat van het schilderevenement moet een  
indruk geven hoe gevarieerd dit landschap wordt beleefd.  
En het is een aansporing om naar buiten te gaan om het  
landschap te schilderen.

Daniël Douglas, kunstschilder in Zwolle-Zuid, is ambassa-
deur van dit project. Hij heeft als missie om dit jaar de IJssel 
te schilderen in alle seizoenen. Ieder die zich aanmeldt voor 
‘Vijftig Variaties Voerman’ krijgt een basisles landschaps-
schilderen van Daniël. 

Op zaterdagochtend 4 september hopen we op een zonnige, 
windstille ochtend op de dijk. Deelnemers wordt gevraagd 
zelf voor een schildersezel, verf en penselen te zorgen.  
Wij zorgen voor een houten paneel. De bedoeling is dat alle 
vijftig schilderwerken van de IJssel met elkaar worden ten-
toongesteld op een plek in Zwolle in een popup-expositie.  
Dit evenement is onderdeel van de IJsselbiënnale 2021.

Meer weten of aanmelden? 
Mail naar rivierverhalen@solcon.nl

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

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

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

M.G.H. Groot-Oldenhof E martha.groot@hotmail.com
Tichelmeesterlaan 80 T 06 401 226 12
8014 LD Zwolle

Patroontekenen
Opleidingen

Naailessen

ENSAID Modevakschool
Zwolle Zuid
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Nieuwe tuin

Wij maken gratis uw ontwerp

Nieuwe bestrating

Zeer aantrekkelijke aanbiedingen

Overkappingen 

Voor u op maat gemaakt

Schuttingen

Diverse modellen leverbaar, vraag er naar

Aanleg

We doen het tegen scherpe prijzen

Bel: 038-4216496 / 06-22446905

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

www.tuintotaalcenter.nl

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

Sinds 1 juni hangt ‘ie er, aan de gevel van 
huisartspraktijk Zuurmond-Tromp, op 
de hoek van de Democratenlaan en het 
Radenpad: een nieuwe AED. Buurt- 
bewoner Omar Haddouche vroeg zich af 
hoe het eigenlijk zat met de beschik-
baarheid van een dergelijk apparaat in 
de buurt. Na wat onderzoek kwam hij 
erachter dat er actie nodig was.

Volgens Dennis Sijbesma, die de Wijk-
krant op de hoogte stelt van de plaatsing 
van de nieuwe AED (Automatische  
Externe Defibrillator), zijn de eerste  
6 minuten na een hartstilstand cruciaal. 
‘Met een AED in de buurt is de overle- 
vingskans voor slachtoffers van een hart-
stilstand 50 tot 70 procent’, zo schrijft hij. 

Genoeg reden voor de buurt-
commissie rondom de Van 
Hallware om actie te onder-
nemen. Zowel voor de plaat-
sing van de AED als voor het 
onderhoud ervan is geld nodig, 
wat door de leden van de buurt-
app van het wijkdeel bij elkaar werd  
verzameld. De benodigde stroomtoevoer 
voor het schokapparaat wordt gefacili-
teerd door de huisartsenpraktijk. 

Dit alles werd geregeld door Dennis en 
Mirjam Sijbolts en Hans Jansen van de 
plaatselijke buurtcommissie, op aangeven 
van Omar. Door de financiële hulp uit de 
rest van de buurt hangt er nu een AED op 
deze centrale plek in het wijkdeel.

Nieuwe AED geplaatst 
nabij Van Hallware
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‘Om verwarring met bijna gelijkluiden-
de verenigingsnamen te voorkomen 
heeft de onlangs opgerichte voetbal- 
vereniging te Ittersum haar naam ver-
anderd in Sportvereniging Ittersum 
(S.V.I.). Het eerste elftal is ingedeeld in 
de 3e klasse C van de zaterdagmiddag-
competitie der afdeling Zwolle van de 
KNVB. Zaterdag aanstaande speelt dit 
elftal een oefenwedstrijd tegen Electra, 
de kampioen van de Zwolse bedrijfs-
competitie, op het terrein van Electra’. 
Bron: Het Overijssels Dagblad op vrij-
dag 26 september 1952.

In de beginjaren komen de voetballers 
van SVI met name uit de buurtschappen 
Ittersum, Oldeneel en Schelle, allen be-
horend bij de gemeente Zwollerkerspel. 
Het SVI van begin jaren vijftig is een  
talentvolle, sterke groep. Zo blijkt onder 
andere uit het wedstrijdverslag van het 
gespeelde duel tegen CSV 3: 'Regen en 
wind vormde voor SVI geen beletsel om 
ook CSV 3 aan de zegekar te binden. De 
slechts tien man tellende ploeg van CSV 
kon zich in de eerste helft nog vrij goed 
handhaven. Na de rust was het echter  

gedaan met de tegenstand der Zwolle- 
naren en de eindcijfers van 8-0 in het 
voordeel van de club uit Ittersum,  
spreken dan ook duidelijke taal. CSV  
begon niet onverdienstelijk, maar al 
spoedig nam SVI het initiatief over. Dit 
bezorgde de thuisclub een doelpunt, dat 
midvoor Goudkamp voor zijn rekening 
nam (1-0). Na de rust was SVI niet voor 
het doel der tegenpartij weg te slaan en 
de doelpunten volgden elkaar dan ook 
met de regelmaat van de klok op. Mid-
voor Goudkamp, rechtsbuiten Schuur-
man, linksbuiten Borst en spil Damman 
brachten gezamenlijk de eindstand op 
8-0’. Bron: Het Overijssels Dagblad, maar 
dan die van dinsdag 4 november 1952.

De geboorte van SVI, deel 1 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.

METERS BUUTENSPEL

In september start ZAC met de Ladies 
League. Dit is een recreatieve groep 
voor vrouwen vanaf ca. 40 jaar (jonger 
mag ook). Op een laagdrempelige  
manier kom je in beweging en maak 
je kennis met voetbal. Ervaring met 
voetbal is niet nodig. Naast bewegen is  
gezelligheid belangrijk. Het is niet voor 
niets dat we het, met een knipoog naar 
Walking Football, over Talking Football 
hebben.

ZAC is een echte familievereniging.  
Verschillende generaties zijn er actief 
bezig met voetbal. Van de mini’s van vijf 
jaar tot de 65-plussers bij het Walking 
Football (de oudste speler bij de Old Stars 
is 81). Mannen, vrouwen, jongens en 
meiden van alle leeftijden kunnen terecht 
voor voetbal op alle niveau’s, van presta- 
tieteams tot recreatieve teams en alles daar 

tussenin. Iedereen dus, behalve tot nu toe, 
vrouwen vanaf ca 40 jaar. Vanaf septem-
ber gaat daar verandering in komen.

VEEL BELANGSTELLING
Het idee voor voetbal voor 40-plus vrou-
wen komt van Jolande Schraa. Jolande is 
actief als vrijwilliger in de kledingcom-
missie en trekker van de Grote Clubactie. 
Jolande: “Nou ja, idee... Het begon eigenli-
jk als een geintje en daar gingen we over 
door.” Het geintje werd steeds serieuzer en 
Krista Voorhorst en Japke Middel van de  
Commissie Vrouwenvoetbal dachten: 
waarom ook niet?! Zij vallen zelf in de 
doelgroep en zagen het meteen zitten.  
Als eerste besloten ze de belangstelling te 
polsen binnen de club. Een paar appjes 
later hadden ze al acht geïnteresseerde 
dames op hun lijstje staan. Vooral moeders 
van jeugdspelers. Krista: “We verwachten 

veel belangstelling vanuit de club. Maar 
we denken dat er buiten de club in Zwolle-
Zuid meer vrouwen zijn die dit leuk  
vinden: in beweging komen en in een  
gezellige groep recreatief sporten in de 
buitenlucht”. 

FRIDAYNIGHT ZAC LADIESNIGHT
Acht geïnteresseerde vrouwen was in elk 
geval genoeg om serieus werk te maken 
van de 40-plus vrouwengroep. De naam 
was snel bedacht: Ladies League. En welke 
avond is er meer geschikt dan de vrijdag- 
avond als trainingsavond? Lekker de week 
afsluiten en actief het weekend in! Bij de 
Ladies League is gezelligheid niet onbe-
langrijk. Daarom is er (afhankelijk van de 
coronamaatregelen) na de training tijdens 
de zogenaamde ‘derde helft’ gelegenheid 
om in de kantine of op het terras na te 
praten en wat te drinken. De club gaat op 

zoek naar een trainer/begeleider. Japke: 
“Het gaat niet om trainingen op hoog 
niveau, maar we willen wel leuke, afwis-
selende oefeningen en spelvormen aan-
bieden waarbij voetbal centraal staat.”

INFO-AVOND EN OPEN TRAINING 
OP 3 SEPTEMBER
De trainingen vinden plaats op de  
vrijdagavond van 19.00 - 20.00 uur op 
sportpark Jo van Marle aan de Landsheer-
laan 42 in Zwolle Zuid. Op vrijdag 3 sep-
tember organiseert ZAC een infoavond 
met vrijblijvende open training. Ben je 
benieuwd of de ZAC Ladies League iets 
voor jou is? Trek dan je stoute sport-
schoenen aan en kom kijken of meedoen. 
Inloop vanaf 18.30 uur. Voor aanmelden 
en vragen, stuur een mail naar Krista 
Voorhorst: vrouwenvoetbal@zac.nl. 

ZAC start Ladies League voor 40-plus vrouwen
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Bij ons krijgt uw meubel een tweede leven!

GESPECIALISEERD 
IN HET STOFFEREN VAN:

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

MEUBELS • AUTO-INTERIEUR • CARAVANS • SCHEEPSINTERIEURS

LAAT ONS UW MEUBELS 
HERSTOFFEREN, GOED VOOR 

HET MILIEU EN 
UW PORTEMONNEE!

www.kinderopvangmars.nl

Kleinschalige 

kinderopvang 0-4 jaar

Voor meer informatie kunt u 

bellen met gastouder:

of bezoek onze site:
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WWW.SCHINKELKAMPEREN.COM
sandyschinkel@schinkelkamperen.com

Scan de QR Code  
en shop online met 

15% 
INTRODUCTIEKORTING

Kortingscode POD977 


