
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

Fysiotherapie in de buurt

www.fysiomobilae.nl

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

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

Diverse vormen van 

fysiotherapie

FysioMobilae  

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

De Kievitsbloem, Patriottenlaan 3
038 - 4216454

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

Kijkje in de  
gevangenis

Boek VAL door  
vijf schrijvers 

Buurtkastjes 
Ittersummerlanden 

3

Achter de 
gevangenismuren 
op Marslanden

1712
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
De gemeenteraadsverkiezingen in Zwolle komen eraan en wel op 16 maart 2022. 
Op deze dag kun jij meebeslissen wie er in de gemeenteraad komt.

Wat moeten de gekozen gemeenteraadsleden de komende vier jaar doen voor de wijk Zwolle-Zuid en haar 
inwoners? Wat hoop jij dat ze gaan bereiken? Laat het weten via redactie@wvzwollezuid.nl dan kunnen wij 
er een mooi artikel over maken.  

16 maart 

2022
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VISUEEL:  Wim Houdé
  Alicia Zwart
FOTOGRAFEN: Henk Valkenier 
CORRECTOREN:  Minne Bouta 
  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: BuroDaan | www.burodaan.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
  Hilde van Ravenhorst

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: Dini van der Heem 
  Hannie Loonstra

ERELEDEN/LEDEN VAN VERDIENSTE:

  

  

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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Is er iets kapot of gevaarlijk in uw 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 

Erevoorzitter: Aalt Brinkhuis
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?  

  

  

afspraak via 0900-8844. 

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 14 februari

Bezorging (week 10): woensdag 9 maart  
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.

In de gevangenis op Marslanden zitten 
meer dan driehonderd gedetineerden 
opgesloten, verspreid over meerdere af-
delingen. Eén van de kleinste afdelingen 
is de terroristenafdeling van maximaal 
tien vrouwen die zijn veroordeeld en 
hun straf uitzitten of de uitkomst van 
hun proces afwachten. In 2020 kreeg de 
directie van de gevangenis het verzoek 
van het ministerie zo’n afdeling in te 
richten. Plaatsvervangend vestigings- 
directeur Eelke Meijer: “We houden wel 
van een uitdaging”. Onder de medewer-
kers was veel belangstelling op deze 
nieuwe afdeling te gaan werken en in  
augustus 2020 kwamen de eerste vrou-
welijke gevangenen binnen. 
 
De vrouwen worden verdacht van of zijn 
veroordeeld voor een misdrijf met een  
terroristisch motief. Een aantal is jaren  
geleden afgereisd naar Syrië of Irak en 
hebben zich aangesloten bij het kalifaat 
van de Islamitische Staat. Ze hebben de 

oorlog daar van dichtbij meegemaakt. Bij 
terugkeer in Nederland met hun eventuele 
kinderen worden ze gelijk in hechtenis  
genomen. De kinderen, die bij familie wo-
nen of door jeugdzorg zijn opgevangen, 
kunnen hun moeder wel bezoeken. Eelke 
Meijer: “Het in stand houden van het  
contact tussen moeder en kind is in ieders 
belang.” Hoewel de vrouwen zijn geïso-
leerd van de andere gevangenen, mogen 
ze wel bezoek ontvangen. Iedere bezoeker 
wordt vooraf gescreend en ook telefoon-
gesprekken worden gecontroleerd. De 
vrouwen hebben geen toegang tot inter-
net. Voorkomen moet worden dat ze hun 
“radicale gedachtengoed” verder kunnen 
verspreiden en dat er van buitenaf druk op 
hen wordt uitgeoefend.

Ondanks de extra strenge veiligheids-
maatregelen op de terroristenafdeling 
krijgen de vrouwen een humane behande-
ling. Gedurende 36 uur per week zitten ze 
niet op cel en kunnen een opleiding vol-

gen, eenvoudig productiewerk verrichten 
en sporten. Ook zijn er recreatiemogelijk-
heden. Wel wordt geprobeerd de vrouwen 
te laten “deradicaliseren” en dat lukt vol-
gens Eelke Meijer alleen als je respectvol 
en op een prettige manier met hen  
omgaat. In hun cel kunnen ze boeken  
lezen uit de gevangenisbibliotheek, tv  
kijken of studeren. Elke cel heeft een eigen 
douche. Er worden programma’s aange- 
boden gericht op het “herinterpreteren 
van hun ideologie en gedachtegang”. Ze 
hebben recht op geestelijke verzorging 
door een imam, die door de overheid is 
aangesteld en die zoveel kennis heeft dat 
hij de vrouwen ook uitleg kan geven over 
de verschillende manieren waarop de  
Koran en Islam kan worden uitgelegd. 

Voor de hele gevangenis is er een stilte-
centrum dat door elke geloofsrichting 
wordt gebruikt. “Op de vrijdagen wordt 
het gebedskleed uitgerold voor de  
moslims en op de zondagen worden er 

stoeltjes en preekstoel neergezet voor  
de protestanten of komen de heiligenbeel-
den tevoorschijn voor de katholieken.”  
Ieder kan zijn eigen geloof belijden.  
De vrouwen mogen hun gezicht niet  
bedekken, maar wel een hoofddoek  
dragen. Ook kunnen ze kiezen voor  
halal-maaltijden. 

Plaatsvervangend vestigingsdirecteur  
Eelke Meijer is niet helemaal gelukkig met 
de landelijke naamgeving “terroristenaf-
deling”. Ze houdt niet van stigmatisering. 
“Pyromanenafdeling bestaat toch ook 
niet?” Het is haar uitdaging “de gezonde 
kant achter de boef ” te zien en de  
vrouwen uiteindelijk “zo duurzaam  
mogelijk” te laten terugkeren in onze 
maatschappij zonder dat ze terugvallen  
in extremistisch gedrag.

 TEKST    HENNIE VRIELINK
 FOTO    JOS GROEN

Op de terroristenafdeling van de gevangenis 
zitten alleen vrouwen



WIJKKRANTWIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid | Wijkenvereniging Zwolle-ZuidPAGINA 4 - FEBRUARI PAGINA 4 - FEBRUARI 20222022 www.wvzwollezuid.nlwww.wvzwollezuid.nl

Voor meer informatie neem contact op met info@golftuinzwolle.nl 0529 466 

304

WWW.GOLFTUINZWOLLE.NL

V A C A T U R E
M E D E W E R K ( S T ) E R  B E D I E N I N G

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!

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!

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!

Assendorperstraat 100 | 8012 CC Zwolle 
T 038 421 69 28  |  info@juwelierkale.nl

Assendorperstraat 100 | 8012 CC Zwolle 
T 038 421 69 28  |  info@juwelierkale.nl

Voor al uw 
witgoed reparaties

Langstraat 7 - Wijhe

Telefoon 0570 - 52 38 99

WWW.ELEKTROCENTRUM-WIJHE.NL

             
 

 

                             

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

Thuiskomen bij jezelf 
In een wereld waar alles schreeuwt om  

aandacht is het lastig luisteren naar je  

eigen innerlijke stem. 

06-30936601                            |                    hallo@klementine.nl                         |                          www.klementine.nl 

Leer weer afstemmen op wat jij 
wilt en ervaar meer lucht en 

blijheid in je leven.  

Wo r k s h o p s  e n  c o a c h i n g   vo o r  v r o u w e n  o p  w e g  n a a r  z i c h z e l f  

Kijk op  

www.klementine.nl  

voor info & data. 

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

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

FEBRUARI ACTIE 
knippen van € 20,- 

voor € 17,95

Horloge batterij 
vakkundig vervangen 
v.a. e 6,-

TE KOOP GEVRAAGD 

(VRIJSTAANDE) WONING 
IN ZWOLLE ZUID

‘optie tot woningruil met energie label A tussenwoning 
en onderhoudsvriendelijke tuin (ook in Zwolle-Zuid)’

Perceel minimaal 500m2 
Woning minimaal 70m2

Opknapper is geen 
probleem

KAPSALON SILVIA
GEVESTIGD IN ZORGCENTRUM DE KIEVITSBLOEM, 

OOK VOOR BEWONERS VAN DE WIJK 
IN DE MIDDAG IS  

THUIS KAPPEN MOGELIJK

Bel of whatsapp: 
 06-14643751

Groen van Prinstererlaan 50
8014 BD Zwolle 
T 06 198 088 09

E grewim.middelveld@gmail.com

• Warmtepompen en Hybride systemen • 

• Zonneboilers •

• Vloerverwarming (ook infrezen) •

• PV-zonnepanelen •

• Elektrische CV-ketels •
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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

Wie al meer dan twintig jaar op badmin-
ton zit, zoals Jurrie Gerritsen, weet heel 
wat te vertellen over de sport en over 
'zijn' club. Jurrie's club is de badminton-
club die op donderdagmorgen in de 
sporthal van Zwolle-Zuid te vinden is. 
Wie de wijkkrant met de activiteiten- 
bijlage aan het einde van de zomervakan-
tie doorleest, zal zijn naam ongetwijfeld 
tegenkomen. Al zolang Jurrie badmin-
tont bij die club, is hij één van de twee 
contactpersonen. 

IN BEWEGING BLIJVEN
Jurrie was al bijna vijftig, toen hij met bad-
minton begon. Niet dat hij nooit een racket 
had vastgehouden of een shuttle had gesla-
gen: "Net als heel veel anderen badmintonde 
ik wel eens op de camping. Een leuke recre-
atieve bezigheid." Twintig jaar geleden raak-
te hij zijn baan kwijt. Net als nu werden er 
ook toen al activiteiten opgezet om mensen, 
letterlijk en figuurlijk, in beweging te  
houden of te krijgen. Zo kwam de mogelijk-
heid voorbij om via badminton er overdag 
even uit te zijn en andere mensen te  
ontmoeten. Jurrie zette de stap en heeft er 
nog geen moment spijt van gehad. 

CONTACT VIA APP-GROEP
Jurrie wil nog jaren blijven badmintonnen 
en contactpersoon blijven voor zijn club.  

Alles is zo goed georganiseerd, dat het hem 
weinig tijd of moeite kost. De contacten met 
de wijkenvereniging en de sporthal lopen 
gesmeerd. 
Elke donderdagmorgen stapt hij om kwart 
voor 9 op de fiets en zet samen met Joke de 
banen op. Hij heeft een app-groep aange-
maakt voor de leden van de club: "Zo kan ik 
iedereen gemakkelijk bereiken, bijvoorbeeld 
om de regels over corona door te geven."  
Leden die een keer niet komen, kunnen zich 
via de app afmelden. Bijna dertig leden telt 
de club, de jongste is 36 jaar, de oudste 80, en 
de meesten zijn boven de 50. 

Als de palen staan en de netten hangen,  
komen de spelers binnen, waarna Jurrie de 
warming-up verzorgt: "Ik heb er zó vaak aan 
meegedaan, dat ik die nu prima zelf kan  
verzorgen." Vanaf kwart over 9 kan er 10  
minuten door twaalf mensen worden  
gespeeld, vier personen per baan. Na 10  
minuten gaat de kookwekker, ongeacht de 
stand, en wordt er gewisseld. Jurrie: "De  
fanatiekelingen weten elkaar te vinden en 
spelen vaak een spannend potje." Bij een 
goede smash klinkt er applaus.

SUIKERBOOST
Als de kookwekker voor de laatste keer  
afgaat, wordt er door de spelers opgeruimd. 
Jurrie: "We hebben een kist voor onze spul-

len. Joke zorgt voor snoep in de kist. Na het 
derde potje hebben sommige spelers wel 
een suikerboost nodig". Daarna weten de 
leden de weg naar de kantine te vinden, 
waar het altijd gezellig is. Mocht er iemand 
jarig zijn, dan wordt er getrakteerd. Jurrie: 
"Eén keer per jaar gaan we bowlen en er 
wordt wel eens een etentje georganiseerd."

De clubleden hebben een goede band met 

elkaar. Wat betekent dat voor nieuwe  
leden? Jurrie: "Die worden heel snel opge- 
nomen in de groep en doen gezellig mee. 
We zien elkaar als goede kennissen." Wie  
nú geïnteresseerd is geraakt kan kijken op 
de website van de wijkenvereniging. www.
wvzwollezuid.nl/activiteiten/badminton/

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 768: Jurrie Gerritsen, vrijwilliger en speler bij de 
badmintonclub. 

 TEKST    INA HUISMAN 
 FOTO'S    JURRIE GERRITSEN

Gezellig in beweging op de badmintonclub  
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Aan de Fabrieksweg op de dijk bij  
Harculo staat een grijs stenen paaltje 
waarvan je in het voorbijgaan niet ver-
wacht dat het een rijksmonument is. In 
's-Heerenbroek is een dergelijke paal 
zelfs het enige rijksmonument in het 
dorp. Achter dit onopvallende paaltje 
zit een hele geschiedenis die terugvoert 
naar de middeleeuwen toen er nauwe-
lijks dijken waren en de IJssel het hele 
gebied regelmatig overstroomde. Om 
daar iets aan te doen kondigde in 1308 
bisschop Guy van Avesnes op de Spool-
derberg een dijkbrief af waarin bewo-
ners aan de Sallandse kant verplicht 
werden dijken aan te leggen en te  
onderhouden. Maar daar hield het niet 
bij op. Het water achter de dijken moest 
worden afgevoerd en daarvoor groeven 
onze voorouders de Sallandse weterin-
gen, een immens karwei dat misschien 
vergelijkbaar is met de inspanningen 
voor de Deltawerken. 

DIJKONDERHOUD
Het onderhoud voor de dijken werd 
gedaan door de mensen die achter de dijk 
woonden. Men sloeg houten palen in  
de grond die precies aangaven voor welk  

dijkvak (=slag) een hoeve verantwoor-
de-lijk was, vandaar hoefslag-paal. De  
Sallandse maten werden in de palen 
gekerfd. Het dijkvak bij Harculo is 148 
roe, 6 voet en 6 duim wat overeenkomt 
met ongeveer 673 meter dijkvak. In 1759 
besloten het Ridderschap en de Steden 
van Overijssel deze houten palen die snel 
verrotten te vervangen door zeskantige  
arduinstenen palen. Dat is heel duurzaam 
want in Nederland zijn deze palen in het 
landschap alleen nog te zien in Delfland, 
bij de Utrechtse Vecht en in Salland. Na 
een schouw (= dijkinspectie) gingen de 
boeren met kruiwagens en spades aan de 
gang om de kwetsbare delen van de dijk 
met grond te versterken. Ook gebruikte 
men stro, riet en rijshout waarmee men de 
dijk beschermde tegen golfslag en kruiend 
ijs. Het rijshout werd veelal gehaald uit 
een rabattenbos. 

RABATTENBOS
Aan de binnendijkse kant in Harculo  
bij de hoefslagpaal, ligt nog een dergelijk 
eeuwenoud rabattenbos. Een rabat bestaat 
uit stroken opgehoogde grond begroeid 
met boompjes en struiken met evenwijdig 
daaraan uitgegraven greppels voor water- 

opvang. Veel later werd het werk van de 
ingelanden (=aanwonenden) overgenomen 
door de Dijkstoel van Salland (=het pol-
derbestuur met dijkgraaf) die onder meer 
de dijken inspecteerde. Voor de opslag 
van gereedschap en materiaal bouwde 
men dijkstoelhuisjes waarvan er nog een 
aantal in Salland te vinden is zoals bij Laag 
Zuthem, Wijhe en aan de IJsseldijk tussen 
Den Nul en Olst. 

HOEFSLAGPALEN
Van de oorspronkelijk 87 stenen palen 
zijn er officieel nog slechts 5 over die niet 
door oorlog of dijkverzwaringen zijn 
gesneuveld. Het heeft niet veel gescheeld 
of het rijksmonument bij Harculo was ook 
afgevoerd. Waarschijnlijk heeft een land-
bouwwerktuig de paal geraakt en is er een 
stuk arduin vanaf gespleten. Gelukkig is 
met de nodige inspanningen de paal  
gerestaureerd. De nummers op de palen 
evenals de vermelde afstanden werden  
in een dijkboek opgeschreven: Herxen  
nr. 39, Harculo nr. 46, Schellerdijk nr. 57, 
’s Heerenbroek nr. 75 en IJsselmuiden  
nr. 87. Aan de Fortmonderweg bij Den 
Nul staat een bankje met aan weerszijden 
een hoefslagpaal. Eén van de palen draagt 

het nummer 5 en heeft na een bestaan van 
260 jaar nog een fris uiterlijk, de ander 
heeft de tand des tijds met moeite  
doorstaan. Het is nog een mysterie waar 
de palen ooit gestaan hebben. In ieder 
geval is het de moeite waard om dat uit  
te zoeken. 

Sinds de zomervakantie zijn er in  
verschillende wijken monteurs van  
installatiebedrijf Spie aan het werk.  
Ze halen oude lichtmasten weg en  
vervangen die door nieuwe masten met 
LED-lampen. De wijken Oud Ittersum, 
Geren, Gerenlanden, Gerenbroek en  
Ittersummerlanden krijgen nieuwe 
straatverlichting. Dit zijn de oudste 
wijken van Zuid en de masten zijn na 
30/40 jaar aan vervanging toe. De  
ombouw zal naar verwachting eind 
maart worden afgerond. Alle 1200 
4-metermasten worden vervangen en in 

de 400 hogere lichtmasten worden  
alleen nieuwe armaturen aangebracht. 
In totaal moeten er in de vijf wijken 
meer dan 1600 masten/armaturen  
worden vervangen.

VERTRAGING IN DE 
WERKZAAMHEDEN
Erik Neuteboom van de gemeente Zwolle 
is projectleider openbare verlichting  
en verkeerslichten en eindverantwoor- 
delijk voor de straatverlichting in Zuid. 
“Vorig jaar hebben we in een brief aan de 
inwoners verteld dat het vervangings- 

project in oktober 2021 zou zijn afgerond, 
maar dat is niet gelukt. De aannemer  
was te optimistisch en er zijn wat  
vertragingen geweest. Door corona vielen 
er soms monteursploegjes van de 
aannemer uit omdat die in quarantaine 
moesten. Omdat veel mensen thuis 
werken, staan er meer auto’s in de wijken 
geparkeerd en kunnen de monteurs soms 
moeilijker bij de lichtmasten en aansluit- 
kabels in de grond. Ook de schaarste van 
monteurs op de arbeidsmarkt heeft ertoe 
geleid dat de ombouw helaas minder snel 
verloopt.” 

De lichtmasten zijn eigendom van de  
gemeente Zwolle en de gemeente betaalt 
ook de energierekening voor de openbare 
verlichting. De ondergrondse kabels en de 
energievoorziening voor de straatverlich- 
ting zijn in handen van Enexis. Erik  
Neuteboom: “Door de lampenvervanging 
met energiezuinige en duurzame LED- 
verlichting besparen we zeker 50% op het 
energieverbruik in vergelijking met de 
traditionele lampen. Dat is maar goed ook 
in deze tijd van hoge energieprijzen.” De 
straatverlichting zal met de nieuwe lam-
pen worden gedimd. Na 21.00 uur gaat de 
lichtsterkte naar 80%, om 23.00 uur naar 
60%, om 5.00 uur weer naar 80% en vanaf 
6.00 uur naar 100%. Omdat het dimmen 
heel geleidelijk gaat is dit voor de meeste 
inwoners nauwelijks waarneembaar.

ZUID EEN GEMOEDELIJKE WIJK
De vervanging van de openbare verlich- 
ting geeft “weinig gedoe” volgens Erik 
Neuteboom: “Zwolle-Zuid is een gemoe- 
delijke wijk.” Soms vragen inwoners om 
de mast een metertje te verplaatsen,  
omdat die onlogisch staat bij bijvoorbeeld 
inritten. In de loop van de tijd zijn delen 
van tuinen wel eens veranderd in parkeer-
plaatsen of zijn groenstroken gewijzigd 
waardoor de lichtmasten soms in de weg 
staan. Neuteboom: “Als we zo’n vraag  
krijgen bekijken we dat serieus, maar het 
moet wel een reëel verhaal zijn en tech-
nisch uitvoerbaar. Verplaatsing mag  
bijvoorbeeld geen nadeel opleveren voor 
de buren en de trottoirs moeten toeganke-
lijk blijven voor rolstoelen en minder- 
validen.” 

De meeste mensen in Zuid zijn volgens 
het buurt-voor-buurt onderzoek van de 
gemeente tevreden over de openbare  
verlichting. Een enkeling vindt de straat-
verlichting iets te donker en een ander 
soms te licht. Erik: “De een vindt het fijn 
dat de tuin een beetje verlicht wordt en 
anderen hebben liever een donkere tuin 
waar ze in de zomermaanden romantisch 
buiten kunnen zitten bij een kaarsje.” 
 

Een paaltje om bij stil te staan 

De oudste wijken van Zuid krijgen nieuw licht
 TEKST EN FOTO   RENÉ VAN DER HAVE 

TEKST EN FOTO   HENNIE VRIELINK
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30 JAAR  ERVARING EN PASSIE 

Sellekamp 14 | 8014 DR Zwolle 038 - 457 90 35 ||  www.swolschbloemenhuys.nl

TROUW EN ROUW BLOEMWERK

 

 
 

 

  
  

     
    

   

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

Volledig weer geopendVolledig weer geopend!!
7 dagen per week7 dagen per week

Check
ons ook op

eethuiszuid.nl

ook ruime keuze van vegatarische
en glutenvrije snacks

Sellekamp 10 ~ 8014 DR  Zwolle

038 - 465 21 50

EEeenn  ssmmaaaakkvvooll  bbeegg
rriipp
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Als je goed kijkt 
naar postcodege-

bied 8014-8019, zit 
e r meer leven in dan wo-
nen, werken en recreëren alleen. Een 
korte kroniek met beide benen op de 
grond.

Het is af en toe met z’n allen even door-
pakken met opruimen op de avond-
voor-de-volgende-ochtend, maar daar 
krijg je ook wat voor terug. Want klok-
slag 8.00 uur staat ze voor de deur, onze 
poets, ehh… interieurverzorgster. Een 
struise kuisvrouw, ook uit Zuid, die nog 
weet hoe burgers zonder huishoud skills 

een nieuwbouwwijkwoning echt goed 
schoonhouden. 

Niks niet een beetje om meubels heen 
stofzuigen of halfbakken ergens een 
doekje langs halen. Vanaf nu geldt het 
echte ambacht, met emmers met sop, 
doekje voor dit, sponsje voor dat. Hoe 
sterker het schoonmaakmiddel, hoe  
liever. Als het maar schoon wordt. Toilet 
en badkamer, maar ook de lamellen  
weten niet wat hen overkomt. Zelfs de 
overburen zijn onder de indruk.

Terwijl het huis vanaf boven geurend  
opfrist, getuigen stofzuiger, opgeklopte 

kussens en een onvervalste radio-karao-
ke van een ongekend arbeidsethos. Daar 
zit ik op mijn laptop lucht te verkopen. 
Anderzijds zorgen wijdgeopende ramen 
en deuren voor een ventilatiebooster. 
Thuiswerkend ben ik nu niet het produc-
tiefst, maar wie moet anders voor de  
koffie zorgen?

Tussen 9.50 tot 10.10 uur laten we name-
lijk alles vallen. Dan is het tijd voor mooie 
verhalen over van alles en nog wat. En 
natuurlijk over de wijk en straat. Immers, 
een goede hulp verkoopt zichzelf via de 
buurt. Maar… alles discreet! Want een 
echte ‘poets’ weet welke troep je buiten 

de deur moet zetten en welke geheimen 
je binnenshuis moet houden. Verdorie, is 
het alweer 11.00 uur.
 

Zuidkristalliseren

Alles aan de kant voor de poets

Theeschenkerij 
Oldeniel 

zoekt vrijwilligers (m/v)
We zoeken theeschenkers: mensen die eens in de 
maand op een zondagochtend of zondagmiddag 
samen met één of meer andere theeschenkers de 
theeschenkerij draaien. Gezelligheid met collega’s en 
gasten staat voorop. Wij werken geheel stekkerloos, 
vandaar dat nieuwe theeschenkers worden ingewerkt 
door ervaren krachten. Je werkt elke dienst met andere 
collega-schenkers, zodat je het hele team leert kennen.

HEB JE INTERESSE EN BEN JE NIEUWSGIERIG 
Stel het niet uit maar neem, zo mogelijk vóór 
13 februari, contact op met Margreeth de Haas, 
tel. 06 282 114 65 of via theeschenkerij@oldeniel.nl. 

WWW.OLDENIEL.NL
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Kleine Veerweg 9

8017 BP Zwolle

038 460 27 98

WWW.DEHUPPE.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

WWW.GERLINDA.EU

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

JE VOETEN DE JUISTE 
ZORG GEVEN DIE ZIJ 
VERDIENEN? 

Hollewandsweg 17, Zandhove | 06-25201877
WWW.SCHOONHEIDSSALONFEMME.NL

Ik sta graag voor u klaar om u te helpen. 

EEN COMPLETE VOETBEHANDELING VOOR €30,-

Pedicure en schoonheidssalon
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Van bus tot camper en je eigen huis en haard 
binnen handbereik 
Familie Karani-Jansen is op zoek naar 
vrijheid. Vrij kunnen reizen en gaan en 
staan waar je wilt, in je eigen woning 
rondtrekken en meerdere landen kunnen 
zien. Vandaar dat het camperproject van 
de grond kwam. Alles bij de hand en geen 
geld besteden aan accommodaties. 

DROOM 
Afgelopen september 2021 werd de Volks- 
wagen Crafter uit 2010 aangeschaft. De 
bus was al eerder geregistreerd als camper. 
Alleen het huidige interieur was niet naar 
wens. 
Nathan zocht alles uit met behulp van een 
handleiding op internet. Hierin staat pre-
cies beschreven hoe je een bus kunt om-
bouwen tot camper. Er bestaan zelfs speci- 
fieke forums waar je lid van kunt worden 
zodat je toegelaten wordt tot de informatie 
en tips van anderen. 

De taakverdeling is duidelijk. Nathan 
zorgt voor het klussen in de bus en zijn 
vrouw Clementine houdt zich bezig met 
de inrichting. ‘’Een tweepersoonsbed van 
180x200 cm moest er zeker in, want je wilt 
toch wel goed kunnen slapen in de camper.’’ 
Het echtpaar kent elkaar vanuit de toeris-
mebranche en reizen organiseren is voor 
hen appeltje-eitje. Nathan ziet het al hele-
maal voor zich: luifel uitgeschoven, achter-
deuren open en genieten van een prachtig 
landschap of gebergte. 

Wanneer de grenzen weer normaal open 
zijn kunnen er weer plannen worden  
gemaakt voor warme oorden. 

De camper is voorzien van zonnepanelen, 
stromend water, is geïsoleerd en heeft een 
elektrische verwarming. Deze is ook wel 
nodig, want oorspronkelijk komt Nathan 
uit Kenia en is hij gebaat bij warmte. Een 
aantal graden onder nul is niet aan hem 
besteed. Toch gaan Nathan en zijn vrouw 
Clementine de camper in de periode tus-
sen Kerst en Oud en Nieuw ergens op de  
Veluwe uitproberen om te kijken of alles 
goed werkt.

Nathan vertelt: ‘’Het camperproject was 
in drie maanden gefikst, want zo perfec-
tionistisch als ik ben moet ook direct alles 
werken zodat we echt de camper kunnen 
gebruiken. Door ziekte kon ik twee weken 
niet verbouwen want als het aan mij had 
gelegen was de bus al eerder klaar geweest 
voor vertrek.’’

 TEKST  LÉAN JONKMAN
  FOTO  NATHAN KARANI

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. 

Everzwijn Maarten was even kostganger in de uiterwaarden
Twee weken lang verbleef er een bijzondere bewoner 
in de uiterwaarden van Oldeneel. Het was een wild 
zwijn die in december de IJssel overstak vanaf de 
Veluwe. 

De uiterwaarden van Oldeneel zijn niet toegankelijk 
voor publiek. Het moerasgebied langs de IJssel is  
eigendom van Staatsbosbeheer. Omdat er onderzoek 
wordt gedaan naar de otter, hing er een wildcamera. 
Die legde een bijzondere kostganger vast: een  
everzwijn. Van everzwijnen is bekend dat ze goed  
kunnen zwemmen. Het stond al vrij snel vast dat dit 
zwijn de rivier overgestoken moest zijn. 

Het zwijn begon in de dijk te wroeten op zoek naar 
voedsel. Everzwijnen eten in de winter muizen en  

eiwitrijke insecten die zich ophouden vlak onder de 
graszoden. Het waterschap vond de schade aan de dijk 
onacceptabel en verzocht daarom de provincie Over-
ijssel om het zwijn af te schieten. De provincie gaf daar-
op een jager van de wildbeheereenheid IJsselvallei de  
opdracht om een eind te maken aan het korte leventje 
van everzwijn Maarten in Overijssel.

Het zwijn was Maarten gedoopt, als kwinkslag naar 
lange afstand zwemmer Maarten van der Weijden. En 
de naam was ook een poging om het zwijntje minder 
anoniem te maken, zodat het minder snel zou worden 
omgebracht door een jagerskogel. Helaas is dat niet  
gelukt. Het IJssel-zwijn drukte ons wel met zijn snuit 
op onze natuurdilemma’s. Aan de ene kant stimuleren 
we wilde natuur door een ‘natuurbrug’ aan te leggen 

tussen de Veluwe en Overijssel, zodat wilde zwijnen en 
edelherten worden uitgenodigd om de IJssel over te 
steken. Eenmaal aan de andere kant vinden we ever-
zwijnen lastposten omdat ze – in onze ogen - te veel 
schade veroorzaken. Kortom: Wilde natuur vinden we 
leuk, zolang het maar niet te dichtbij komt. 

Als het wilde zwijn was blijven leven, was het door het hoge water uit de uiterwaarden gedreven. 
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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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   multitools 25% korting   multitools 25% korting

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

Het vertrouwen dat je er toch 
samen uitkomt 
Gaandeweg kwam Jolanda’s vertrouwen terug. ‘Dank-
zij Home-Start namen mijn man en ik nu wel de tijd 
om het in huis anders te doen.’ 

Door de fijne contacten binnen Home-Start kwam de 
oude Jolanda weer tevoorschijn. ‘Ik wilde altijd alles zelf 
doen en zo perfect mogelijk. Mijn kinderen leerden bij-
voorbeeld ineens zelfstandig te spelen. Dat was nieuw. 
Ik geniet nu veel meer en de sfeer in huis is stukken be-
ter. Ik ben niet meer zo gespannen en mijn lat is minder 
hoog.’ Terugkijkend op deze periode: ‘Home-Start was 
voor mij de goede hulp. Het gaf ons het steuntje in de 
rug. Er werd met ons meegedacht en dit maakte ons sa-
men sterker. Het gaf verlichting en rust: het vertrouwen 
dat je er toch samen uitkomt.’ 

Vrijblijvend een keer van gedachten wisselen of we  
wat voor jouw gezin kunnen betekenen? Bel of mail  
voor meer informatie: www.home-start.nl of vraag  
naar Zwanet Hamhuis, coördinator Home-Start  
038 851 57 00.
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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

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 

U WACHT

nieuw

Op orde Zwolle
Heeft u vragen over uw post, financiën of financiële regelingen? Kunt u uw 
rekeningen niet meer betalen? Kampt u met schulden? Weet u niet meer hoe 
u moet rondkomen?

 

Neem dan vooral contact op met Op Orde Zwolle:  
de centrale toegang in Zwolle voor hulp bij uw post en 
papieren. Wij helpen u graag!

Op de volgende manieren zijn we bereikbaar:
Bellen :  038 456 97 00 (elke werkdag tussen 09.00-

17.00 uur) 
Whatsapp :  06 121 854 37 (alleen appen en binnen  

2 werkdagen wordt gereageerd)
 Mail : info@opordezwolle.nl
 Website : www.opordezwolle.nl
 Spreekuren : open inloop van 9.00 - 11.00 uur *

*Bel naar 038 456 97 00 om te vragen naar de huidige 
inloopspreekuren i.v.m. Corona.

Van onze bezoekers vragen we om een mondkapje te 
dragen en 1,5 meter afstand te bewaren. Binnen Op 
Orde Zwolle werken we samen met vier organisaties: de 
Sociaal Raadslieden (van Stichting De Kern), WijZ 
Thuisadministratie (van WijZ Welzijn), Humanitas 
Thuisadministratie en Schuldhulpmaatje (van Stichting 
Voor Elkaar Zwolle). Een mix van beroepskrachten en 

vrijwilligers bieden hulp op maat bij allerlei soort vragen 
en problemen rondom papieren en financiën.
 
Koffieochtend voor lotgenoten na partnerverlies in 
De Pol
Ontmoeten geeft veel steun aan weduwen en weduw-
naars en draagt bij aan de rouwverwerking. In een onge-
dwongen sfeer organiseert WijZ daarom een gezellige 
koffieochtend voor lotgenoten na partnerverlies.

U bent hiervoor van harte welkom op de 1e maandag 
van de maand van 9.30 tot 11.30 uur in WijZlocatie  
De Pol, Gelijkheid 1, winkelcentrum Zwolle Zuid.  
De toegang is gratis. Aanmelden stellen we op prijs via 
tel. 8515700 of email: steunnapartnerverlieszwolle@ 
ziggo.nl.

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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Arie Donders (76) schrijft niet alleen 
verhalen en artikelen voor de Wijkkrant 
Zwolle-Zuid, maar heeft samen met 
vier anderen de spannende thriller 
VAL geschreven. Schrijven heeft hij 
zijn hele leven al gedaan, zowel beroeps-
matig als uit liefhebberij. Als commu-
nicatie-manager veel speeches voor 
directeuren en als trouwambtenaar 
enkele honderden persoonlijke toe-
spraken voor jonggehuwden. Het is de 
eerste keer dat hij een boek heeft 
geschreven samen met vier anderen. 
Iedere auteur heeft achtereenvolgens 
een of meer hoofdstukken voor zijn 
rekening genomen; meer dan de helft 
van VAL komt op het conto van Arie. 

Het boek begint met een fatale gebeurte-
nis bij de Zwolse familie Steenbergen van 
jaren geleden en duikt als een traumati-
sche ervaring telkens weer op in VAL. 
Vader Steenbergen en zijn ambitieuze 
zoon zijn eigenaren van een hotelimperi-
um en willen op Kreta een nieuw resort 
openen. Al snel wordt in een volgend 
hoofdstuk een overspelaffaire beschreven 
gevolgd door een poging het overspelige 
stel te chanteren met de dreiging hun 
geheim te onthullen. Met sneltreinvaart 
wordt de lezer voortgestuwd van het ene 
naar het volgende hoofdstuk. 

Het boek zit niet alleen vol dramatiek, 
maar ook met list en bedrog, schuld en 

boete, wraak en vergeving en zelfs een 
moord. De gebeurtenissen spelen zich af 
in Zwolle, maar ook op locaties in 
Drenthe, Griekenland, Spanje en Gambia. 
De op het eerste gezicht keurige Zwolse 
ondernemersfamilie Steenbergen heeft 
toch meerdere rafelranden en zelfs ver-
borgen donkere kanten. Ze hebben zich in 
het verleden ingelaten met duistere finan-
ciële transacties en dat komt hen duur te 
staan. 

CLIFFHANGER 
Sommige hoofdstukken eindigen met een 
cliffhanger, waarmee de volgende auteur 
verder moest. In hoofdstuk 18 staat het 
echtpaar Steenbergen in de aankomsthal 

van Schiphol tevergeefs te wachten op 
hun zoon en zijn vriend na een vakantie in 
Spanje. “Waar zijn ze?” Aan de schrijver 
van het volgende hoofdstuk te bedenken 
waar de twee zijn gebleven en basis voor 
weer een nieuwe dramatische gebeurte-
nis. En zo rijgen de hoofdstukken zich als 
een lappendeken aan elkaar. De finale 
van het boek eindigt zelfs met drie hoofd-
stukken 50. Arie en twee andere schrij-
vers hebben ieder een eigen plot bedacht. 

VERSCHILLENDE VERHAALLIJNEN
Arie Donders werd door zijn vriend en 
Zwolse ondernemer Jos de Bel uitge-
daagd de proloog en eerste twee hoofd-
stukken van de fictieroman te schrijven. 
“Binnen een paar uur had ik het begin van 
het verhaal op papier.” Daarna namen 
andere schrijvers het bij toerbeurt over en 
voegden nieuwe hoofdstukken toe, waar-
na Arie daar vervolgens weer op moest 
voortborduren: “Ik moest verder met het 
verhaal van anderen. Iedereen geeft een 
eigen draai aan de verschillende verhaal-
lijnen.” Het boek is een soort mozaïek 
geworden, met grote en kleine stukjes van 
verschillende kleuren die toch op de een 
of andere manier wonderwel bij elkaar 
passen. Het was volgens Arie Donders 
wel belangrijk dat de stukjes op elkaar 
aansloten: “De feiten en chronologie 
moeten kloppen.” Ruim een jaar hebben 
de verschillende auteurs aan het boek 
gewerkt. Het was in coronatijd zodat ook 
deze pandemie met verstrekkende gevol-
gen aan de VAL-tragedies is toegevoegd.

Info: het boek is te bestellen bij a.don-
ders@live.nl. De totale opbrengst van het 
boek is bestemd voor Stichting Het 
Vergeten Kind te Utrecht.

Wie goed oplet, heeft kans om een otter 
te zien zwemmen in Zwolle-Zuid. Op 
verschillende plekken dook het dier de 
afgelopen tijd op. Het is een bewijs dat 
de geheimzinnige waterbewoner zich 
thuis voelt in onze wijk. 

De meest bijzondere melding kwam van 
Willem Hylkema, die vanaf zijn fiets een 
otter zag jagen op het dunne ijs in het 
water bij de ZAC-sportvelden. Het dier 
had een toepasselijke plek uitgekozen, 
namelijk vlakbij het Otterpad. In winkel-
centrum Sellekamp werd een otter gefilmd 
die een vis oppeuzelde en iemand zag  
ter hoogte van het Gerenpad een otter 
zwemmen. Otters zijn snel en bewegelijk. 
Ze duiken onder water zodra ze zich 
betrapt voelen.

ZEEHONDJE VAN ZOETWATEREN
De visotter wordt ook wel het zeehondje 
van de zoete wateren genoemd. De  
aanwezigheid van de otter is een bewijs 
dat het goed gaat met de waterkwaliteit  
en met de visstand. Een otter is een roof-
dier met vlijmscherpe tanden dat het liefst 
op vis jaagt. Dat kunnen kleine stekel-
baarsjes zijn, maar ook grote vissen  
als voorns, snoeken en brasems. Tien  
procent van het menu van de otter bestaat 
uit kreeften, kikkers, salamanders en  
zoetwatermosselen. 

Otters zijn uitstekende zwemmers. Ze 
leggen lange afstanden af, van wel kilo-
meters. Dat doen ze het liefst in het  
donker. Het is bekend dat de otter zich 
ook in de stadsgrachten van Zwolle 
ophoudt. Regelmatig worden otters gezien 
in de buurt van het Kerkbrugje bijvoor-
beeld. Het is extra bijzonder, omdat de 
otter een zeer schuw waterdier is dat uit 
de buurt van mensen blijft. 

De terugkeer van de otter is een teken dat 
de natuur zich herstelt in ons land. In 
1988 stierf het dier uit in Nederland. Tien 
jaar geleden is de otter weer uitgezet op 
een paar plekken in ons land. Het ging om 
zo’n 30 dieren uit Duitsland, Polen, 
Oostenrijk, Letland en Tsjechië. Sindsdien 
is de otter bezig met een opmars. Langs 
de IJssel voelt de otter zich ook thuis.  
In de Tichelgaten van Windesheim zijn 
afgelopen jaren al twee keer jongen gebo-
ren. 

Wie een otter signaleert, kan dat melden 
aan Johan Spinder. Hij woont in Zwolle-
Zuid en is regionaal coördinator van de 
zoogdiervereniging voor de otter in 
Overijssel. Johan kun je mailen op 
spind001@home.nl 

Spannende thriller gemaakt door vijf schrijvers

Otter voelt zich ook thuis 
in Zuid langs de IJssel 

TEKST  WIM EIKELBOOM
  FOTO  RIA OLDE RECHTERSCHOT  

TEKST EN FOTO   HENNIE VRIELINK
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COLUMN Kies je deze maand voor eten of maandverband? 
Armoedebestrijding hard nodig, ook in Zwolle-Zuid
Nog nooit had ik gehoord van het 
woord menstruatiearmoede. Het bete-
kent dat je onvoldoende geld hebt om 
menstruatieproducten te kunnen 
kopen. Ik dacht dat dit probleem iets 
was voor arme landen, maar ook in 
Nederland komt het voor. 

Voor het artikel over de buurtkastjes, dat 
ook te lezen is in deze krant, kwam ik in 
aanraking met het thema menstruatiear-
moede. Ik besprak het met vriendinnen en 
ook zij hadden er nog nooit van gehoord.
Volgens het Armoedefonds heeft bijna 
een op de tien vrouwen in Nederland niet 
genoeg geld om menstruatieproducten te 
kopen. Hygiëneproducten zouden geen 
luxe mogen zijn, maar beschikbaar moe-
ten zijn voor iedereen. Het is vreselijk als 
mensen door geldgebrek moeten kiezen 

tussen eten of een pakje maandverband. 
Ik heb verhalen gelezen van meiden die 
niet naar school of vriendinnen konden 
gaan omdat hun ouders die maand geen 
maandverband of tampons konden kopen. 

Ik blijf me er toch echt over verbazen dat 
er in een rijk land als Nederland sprake is 
van armoede en er nog te veel mensen 
tussen wal en schip vallen. Je kunt je 
voorstellen dat de impact van armoede 
heel groot is. Karin ter Horst is ervarings-
werker armoede bij de gemeente Zwolle 
en heeft zelf ook in de bijstand gezeten. 
Voor haar werk gaat ze langs basisscho-
len om uit te leggen wat stress door 
armoede met je doet. “Als je geen geld 
hebt, denk je: ‘Hoe overleef ik deze 
week?’ Als je in de armoede zit, raak je 
vaak eerst lamgeslagen. Mensen weten 

niet wat ze dan moeten doen. Het heeft 
tijd nodig om dat te verwerken en om 
hulp te vragen. Je schaamt je rot! Vaak 
komen mensen in een negatieve spiraal 
en ploeteren ze te lang door en vragen ze 
vijf jaar te laat hulp.” 

Daarom is het zo mooi om te zien dat er 
buurtinitiatieven ontstaan zoals de weg-
geefkastjes. Eigenlijk zijn er nog maar 
weinig buurtkastjes in zo’n grote wijk als 
Zwolle-Zuid. Ik zou mensen op willen 
roepen om af en toe eens in hun kast te 
kijken en (menstruatie)producten naar die 
weggeefkastjes te brengen. Of koop eens 
wat extra’s in de supermarkt. Je maakt er 
andere mensen weer blij mee! Op deze 
manier kunnen we elkaar ondersteunen. 
Vaak hebben we geen idee dat er mensen 
in onze eigen straat moeite hebben om 

rond te komen. “Armoede is een breed 
begrip. Er is ook veel eenzaamheid, dat is 
ook een soort armoede”, zegt Karin.

Laatst las ik een rake opmerking in een 
artikel in de NRC van Lieke Marsman, 
Dichter des Vaderlands: “Laat het nieuwe 
kabinet zich pas op de borst kloppen als 
het aantal mensen onder de armoedegrens 
afneemt. Dát is nieuw elan.” 

De gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 
2022 staat voor de deur. Ik zou je willen 
vragen om dit keer eens stil te staan bij 
een thema zoals armoedebestrijding en 
onderzoek welke partijen zich hiervoor 
inzetten. Jouw stem kan een verschil 
maken, ook in onze wijk. 

Ouderen ontmoeten elkaar in Buurtkamer 
Gerenlanden
In 2013 ging het wijkcentrum Geren- 
landen op slot en verstoften de leeg-
staande ruimtes. Basketbalvereniging 
Be Quick ’28 huurt voor de avond-
uren de barruimte met stamtafel, 
maar overdag was in dit voormalige 
buurtcafé niets te doen. Inmiddels had 
WijZ Welzijn de twee leegstaande kan-
toortjes betrokken. Vanaf vorig jaar 
april is er meer reuring in dit wijkcen-
trum en is gestart met de Buurtkamer 
Gerenlanden. Op de maandag- en 
woensdagochtend ontmoeten ouderen 
hier elkaar. Voor drie euro kunnen 
deelnemers koffie of thee drinken en 
activiteiten doen zoals spelletjes spelen, 
puzzelen of de krant lezen. “Of gewoon 
kletsen met elkaar aan de stamtafel”, 
volgens WijZ-wijkwerker Ian Mol. 

Begin vorig jaar heeft WijZ bij haar net-
werkpartners gepeild of er animo was voor 

een ontmoetingsplek voor ouderen in wijk-
centrum Gerenlanden. WijZ-wijkwerker 
Rianne Taal: “We hebben gesproken met 
het sociaal wijkteam, de gemeente, 
woningbouwcorporaties en thuiszorg en 
daaruit bleek dat meerdere senioren, die 
nog zelfstandig wonen elkaar graag in een 
ongedwongen sfeer willen ontmoeten. 
Sommige ouderen voelen zich eenzaam. 
Zwolle-Zuid heeft in verhouding een grote 
groep ouderen die vanwege corona nauwe-
lijks bezoek mocht ontvangen, maar dag-
besteding voor ouderen kon wel doorgaan 
en zo zijn we op de woensdagochtenden 
begonnen met de Buurtkamer.” Om hier 
bekendheid aan te geven heeft WijZ niet 
alleen geadverteerd, maar is ook bij de 
ingang van buurtsuper JUMBO gaan staan 
met flyers en heeft wijkbewoners geïnter-
viewd. Wegens groot succes is de Buurt- 
kamer vanaf november vorig jaar ook op 
de maandagochtenden geopend.

“Het zijn koffieochtenden met een open 
karakter. Alles mag en niets hoeft.”  
De groepen worden begeleid door vrijwil-
ligers uit de wijk, die daarbij worden 
ondersteund door de beide wijkwerkers. 
Ook krijgen ze hulp van de enthousiaste 
stagiaire Emma van Schaik. Zij is eerste-
jaarsstudent van Windesheim en volgt de 
opleiding Social Work. Emma heeft met 
groot succes muziekbingo met de ouderen 
gespeeld. Iedereen krijgt dan een lijstje 
met de namen van liedjes en artiesten, die 
moeten worden aangekruist als de liedjes 
worden afgedraaid. Ook door Emma zelf-
gemaakte fotokiekjes uit de stad roepen bij 
veel ouderen herkenning en herinneringen 
op, die ze graag met elkaar willen delen. 
Volgens Rianne Taal wordt er heel open 
met elkaar gesproken. “De verhalen over 
doktersbezoek en allerlei ziektes vliegen 
over de tafel. De mensen voelen zich hier 
thuis.” 

Ondanks corona mag de Buurtkamer  
doorgaan, maar er moet wel 1½ meter 
afstand worden gehouden. Er is nog plaats 
voor meer bezoekers en ook nieuwe  
vrijwilligers zijn van harte welkom. Eerst 
even vrijblijvend langskomen om de sfeer 
te proeven met een kopje koffie op de 
maandag- of woensdagochtend van 10.00 
tot 12.00 uur is natuurlijk mogelijk. De 
Buurtkamer aan de Munterkamp 75 voor-
ziet echt in een behoefte. Rianne Taal: 
“Sommige deelnemers die elkaar eerst niet 
kenden, zoeken elkaar zelfs op buiten de 
Buurtkamer om en gaan bij elkaar op 
bezoek.” Ian Mol: “Met de buurtkamer 
willen wij het sociaal isolement van  
ouderen in de buurt doorbreken,” en dat 
lijkt met dit initiatief bij de deelnemers  
te lukken.

TEKST EN FOTO   HENNIE VRIELINK

TEKST   HILDE VAN RAVENHORST
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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) 

Niks leuks om aan te trekken?

Maak't zelf!

www.naaischoolhermien.nl

            

De warmte van morgen.

De warmte van morgen.

De warmte van morgen.

 
 

 

• Geschikt voor renovatie en nieuwbouw

• Uitstekend duurzaam alternatief voor gas

• Ideaal i.c.m. zonnepanelen

• Elke ruimte afzonderlijk te bedienen

• Toepasbaar onder elke vloer

• Compleet inclusief advies en installatie

Bel voor een afspraak of meer informatie naar 038 - 8521857 of kijk op www.speedheat.nl

ZWOLLE

De 1 mm dunne elektrische 
infrarood vloerverwarming die 

een heel huis duurzaam verwarmt!

Het begin van 2022
ZZUit is najaar 2021 weer van start gegaan met drie 
goedbezochte voorstellingen, maar moest in november 
helaas de deuren sluiten. Jammer, maar hopelijk  
kunnen de geannuleerde voorstellingen later worden 
ingehaald. En er zal een keer een eind komen aan  
de lockdown. Dus, onder voorbehoud, het februari 
programma:

Vrijdag 11 februari een lezing door Wim Daniëls 
Taalkunstenaar Wim Daniëls neemt u mee op avontuur 
door de Nederlandse taal. Vindingrijk en gefascineerd 
laat hij zien welke lagen allemaal in taal te ontdekken 
zijn. 

Over de schrijver
Wim Daniëls is een bekend schrijver, vooral door zijn 
optredens in het VARA-radioprogramma Spijkers met 
koppen en het tv-programma Pauw & Witteman. Het 
meest bekend is zijn hilarische taalkundige beoordeling 
van het Koningslied. 
Andere wapenfeiten: hij schrijft sinds 2018 de tekst van 
het Groot Dictee der Nederlandse Taal. In mei 2020 ver-
scheen van zijn hand de eerste Nederlandse coronaroman: 
Quarantaine. En vorig jaar presenteerde hij samen met 
Huub Stapel een zesdelige tv-serie over dorpen in 
Nederland. 

De corona maatregelen
Ten tijde van het schrijven van dit artikel zijn de corona-
maatregelen voor 11 februari nog niet bekend. ZZUit 
volgt de richtlijnen voor de culturele sector. Actuele 
informatie is te vinden op de website van de Zwolse  
theaters: https://zwolsetheaters.nl/coronabeleid
Hier vindt u ook de regelingen in het geval van annulering 
door ZZUit of door uzelf. Laat u dus niet weerhouden van 
reserveren, annuleren vormt geen probleem. 

Praktische informatie
Vrijdag 11 februari 2022, 20.15 uur 
SIO gebouw, Thorbeckelaan 2, Zwolle
Entree €10,00
Informatie en reserveren www.zzuit.nl

 

Zwolle

MijnWijk

WIJ KOMEN GRAAG 
BIJ U KLUSSEN

Bel 038 - 23 40 880 of mail naar 
zwolle@deklusbakfiets.nl
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De Kipkoning steekt er met zijn kraam bovenuit
Marcel van Bloemendaal van De 
Kipkoning heeft na de zomervakantie 
een nieuwe marktwagen aangeschaft. 
Deze glimmende zwartrode verkoop-
wagen steekt met kop en schouder 
boven de andere marktkramen uit. 
Sommige van zijn collega-marktkoop-
lui noemen zijn wagen gekscherend 
“het flatgebouw”. Hij is trots op zijn 
nieuwe wagen met een groot assorti-
ment aan kipproducten. Op zijn face-
bookpagina roept hij zijn klanten op 
met “de vitrine ligt weer lekker vol. De 
grill draait en de oven staat aan”. Hij 

staat ruim twee jaar op de markt in 
Zuid en is samen met zijn vrouw 
Miranda vier jaar geleden op de markt 
in Leersum begonnen. 

Marcel werkte eerst in Marokko als uit-
voerder met lokale medewerkers in de 
zoutwinning. Zijn schoonvader had daar 
een steenzoutmijn gekocht, maar toen die 
kwam te overlijden moest Marcel iets 
anders. Hij kocht een oud tweedehands 
marktwagentje en begon met de verkoop 
van kipproducten op de markt samen met 
Miranda: “Met ons tweetjes in de winter 

bij 15 graden onder nul naar Leersum en 
we verkochten nauwelijks wat.” 

VANAF NUL BEGINNEN
De vader van Marcel had vroeger een 
poeliersbedrijf, waardoor Marcel wel 
enige ervaring had. Miranda wist niks van 
kip. “We zijn helemaal bij nul begonnen 
en verkochten in het begin alleen maar 
gegrilde kippen en kipfilet.” In het begin 
hadden ze onvoldoende marktplaatsen en 
bleef Miranda fulltime werken en ver-
diende Marcel op de zondagen iets bij als 
vrachtwagenchauffeur “met levend 
pluimvee”. “Na de zaterdagmarkt deden 
we toen ’s avonds ook nog catering met 
lekkere hapjes bij feestjes.” Al snel kre-
gen ze meer marktplaatsen en nu staan ze 
elke week op 8 markten “van Nijmegen 
tot Wijhe”; op de woensdagen “op de 
gezellige wijkmarkt” in Zwolle-Zuid.

MET KIP KAN JE VEEL
Ze staan niet alleen op markten, maar 
hebben ook een eigen productiebedrijf 
voor het maken van kipproducten. 
Eveneens leveren ze aan de horeca. “Alles 
wat we op de woensdagen in Zwolle ver-
kopen, is dinsdagochtend geslacht bij een 
kippenslachterij; dinsdagmiddag in ons 
eigen bedrijf verwerkt tot allerlei produc-
ten en gaat op woensdagochtend om half 
zes vanuit Krachtighuizen richting 
Zwolle.” Ze zijn vroeg op de markt omdat 

in de verkoopwagen kippetjes, kluifjes, 
grilworst en kippeling worden gegrild, 
gebakken, gefrituurd of gekookt voordat 
de klanten komen. Naast deze warme pro-
ducten ook verse kip, kant en klare maal-
tijden, kebabbroodjes, vleeswaren, sala-
des, huisgemaakte schnitzels, boomstam-
metjes en rollades in de gekoelde vitrines. 
“Je kan met kip zo veel dat je wel elke 
dag van ons kunt eten.” Op bestelling 
worden ook wildproducten verkocht zoals 
gevogelte, hert, zwijn, fazant en haas.

GOEDE HYGIËNE
Het poeliersbedrijf van Marcel en Miranda 
heeft 19 parttime personeelsleden voor de 
verkoop en productie, maar ook meerdere 
schoonmakers in dienst. Elke dag moet de 
verkoopwagen en de productieloods gron-
dig worden schoongemaakt. Hygiëne is 
zeer belangrijk en rauwe kipproducten 
mogen nooit in aanraking komen warme 
producten. “Messen, tangen en snijplan-
ken moeten gescheiden blijven om kruis-
besmetting te voorkomen.” Marcel heeft 
vanaf het begin gekozen voor A-kwaliteit 
en versheid. “Klanten moeten kunnen 
rekenen op constante en goede kwaliteit.” 
Binnenkort zullen ook vegetarische pro-
ducten aan het assortiment worden toege-
voegd. 
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DE WERELD VAN DE WOENSDAGMARKT

Meedoen in de wijk met NLdoet op 11 en 12 maart
BEREIKBAARHEID 
WIJKSERVICEPUNT ZUID 

De grootste vrijwilligersactie van 
Nederland is NLdoet. Elk jaar steken 
vrijwilligers en wijkbewoners de  
handen uit de mouwen om hun buurt 
leuker, mooier, groener of veiliger te 
maken. Wil je ook wat organiseren 
samen met je buren op 11 en 12 
maart? Plaats je idee op MijnWijk 
dan helpt de wijkbeheerder van de 
gemeente Zwolle je graag op weg. 

Bewoners nemen op allerlei plekken 
initiatieven om iets te verbeteren in hun 
buurt, straat of wijk. Op www.zwolle.
nl/mijnwijk kun je ideeën opdoen voor 

een buurtactiviteit. Ook kleine acties 
geven een groot plezier en resultaat. En 
doe ideeën op voor een buurtactie op 
www.zwolle.nl/buurtinitiatief 

GROENDAG
Maak van NL Doet-dag een groendag. 
De buurt groener maken kan al met 
een gevel- of boomtuintje. Ligt er een 
stuk grond in de buurt dat wel wat 
meer kleur en groen kan gebruiken? 
Misschien kun je samen de grond van 
de gemeente adopteren en inrichten. 

Een groene buurt is niet alleen gezel-
lig, het is ook beter bestand tegen 
hittestress en hevige regenbuien.  
www.zwolle.nl/groendag 

KINDERSTRAAT
Wil je iets gezelligs organiseren wat 
ook leuk is voor de kinderen? Maak 
op NL Doet-dag van je straat een 
Kinderstraat. De straat wordt voor één 
dag voor al het verkeer afgesloten 
zodat kinderen veilig op straat kunnen 
spelen. Een mooi moment om er een 
gezellige straatdag van te maken voor 
alle bewoners. Er zijn wel spelregels. 
www.zwolle.nl/kinderstraat

OPRUIMACTIE
Zwerfafval verdwijnt niet door erger-
nis, wél door samen opruimen. Dat 
vinden veel bewoners. Zij komen in 
actie op NL Doet-dag en ruimen het 
zwerfafval op. Bij het Wijkservicepunt 
Oost kun je afvalzakken ophalen en 
grijpers lenen. Bel voor een afspraak 
met 14038 of mail naar wijkservice-
puntoost@zwolle.nl. Ook ROVA helpt 
je een handje www.mooi-schoon.nl/
acties. 

VEILIGE WIJK
Misschien niet het leukste onderwerp, 
maar wel belangrijk. Nodig je buren 
uit om samen koffie te drinken en 
bespreek de mogelijkheid van een 
WhatsApp-groep voor buurtpreventie. 
Dat is een van de manieren om je buurt 
veiliger te maken en inbrekers, onrust-
stokers, vandalen en andere lastpakken 
af te schrikken. www.zwolle.nl/buurt-
preventie 

CORONAMAATREGELEN
We weten niet of en welke corona-

maatregelen in maart 2022 gelden. 
Voorbereidingen treffen voor NLdoet 
samen met de buren kun je ook gemak-
kelijk online doen, zoals via Whatsapp, 
mail of op MijnWijk. En als een geza-
menlijke activiteit op NLdoet uitein-
delijk niet door kan gaan, je kunt elk 
moment in het jaar een buurtinitiatief 
beginnen. 
www.zwolle.nl/mijnwijk 

GEEF UW MENING OVER UW BUURT 
IN HET BUURT-VOOR-BUURT 
ONDERZOEK 2022

Op 19 januari 2022 is weer het twee-
jaarlijkse Buurt-voor-Buurt Onder- 
zoek gestart. Hierin kunt u uw mening 
geven over uw buurt. Bijvoorbeeld hoe 
het gaat met de veiligheid, de gezond-
heid of het onderhoud van de openbare 
ruimte. De uitkomsten gebruikt de 
gemeente om ontwikkelingen in beeld 
te brengen en te bepalen waarmee ze 
aan de slag wil in Zwolle en in de wij-
ken. 

MEEDOEN
Ruim 38.000 inwoners hebben tussen 
19 en 22 januari 2022 een uitnodigings-
brief of -mail ontvangen waarmee ze 
kunnen deelnemen. Heeft u geen uitno-
diging gekregen? Dan kunt u vanaf 25 
januari tot en met 20 februari 2022 de 
vragenlijst online invullen via www.
zwolle.nl/bvb2022. Daar vindt u ook 
meer informatie over het onderzoek en 
leest u wat er met de resultaten van 
twee jaar geleden is gedaan.
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De wijk Zwolle-Zuid is nog niet toekomstbestendig
De meeste inwoners van Zwolle-Zuid 
zijn tevreden over de wijk waarin ze 
wonen, maar dat is geen reden om 
rustig achterover te gaan leunen. Eens 
in de twee jaar vraagt de gemeente de 
inwoners hoe ze over hun wijk den-
ken. “Hoe zorgen we ervoor dat onze 
wijken en buurten aantrekkelijk zijn 
en blijven?” De wijkkrant had hier-
over een gesprek met wijkmanager 
Serge Westerdiep van de gemeente. 

OUDEREN
Er wonen relatief veel ouderen in Zuid in 
vaak grote eengezinswoningen; dikwijls 

in eigendom. Een aantal zou wel willen 
verhuizen naar een ouderen-apparte-
ment in Zuid, maar dan wel in de buurt 
van de winkelcentra. Door de bouw van 
seniorenwoningen komen er meer hui-
zen beschikbaar voor jonge gezinnen. 
Ook is er behoefte aan meer ontmoe-
tingsplekken voor ouderen, hoewel er in 
wijkcentrum De Pol al behoorlijk wat  
activiteiten worden georganiseerd. Vitale 
ouderen kunnen sporten op sportpark 
De Siggels of als OldStars bij tennisclub 
Ittersum. Onlangs is in het voorma- 
lige wijkcentrum van Gerenlanden een 
Buurtkamer van WIJZ van start gegaan.

ENERGIETRANSITIE
Zwolle-Zuid moet op den duur van het 
gas af. In de plannen van de gemeente is 
Zuid de komende jaren nog niet aan de 
beurt voor de grootschalige ombouw van 
de energievoorziening. In vergelijking 
met andere wijken heeft Zuid een groter 
eigen woningbezit en minder huur- 
woningen. Het is voor de gemeente  
makkelijker afspraken de maken met  
woningbouwcorporaties dan met indivi-
duele huiseigenaren. Buurtbewoners die 
op straatniveau hun huizen willen  
verduurzamen kunnen rekenen op  
ondersteuning en faciliteiten van de  
gemeente. De meeste huizen zijn tussen 
de 40 en 25 jaar oud en toe aan groot  
onderhoud. Hoe mooi zou het zijn dit op 
straat- of buurtniveau te koppelen aan de 
energietransitie? Een mooi voorbeeld  
is het bewonersinitiatief Het Groene  
Zuiden hoe inwoners hun wijk kunnen  
verduurzamen.

JONGEREN
In vergelijking met andere wijken staat 
een groep jongeren minder weerbaar in 
het leven dan wenselijk. Voor de gemeen-
te heeft deze opgroeiende jeugd extra 
aandacht nodig om afglijden te voor- 
komen. Hier en daar zorgen jongeren 
voor overlast. Gelukkig kent Zuid jonge-
rencentrum ReZet, waar de jongerenwer-
kers van Travers goed werk verrichten. 

Maar er is meer nodig. Sportparken en 
het openbaar groen zouden beter  
gebruikt kunnen worden om met deze 
jongeren en hun ouders in contact te  
komen middels sport en spel. Voet- 
baltoernooitjes tussen de verschillende 
wijken zouden een mogelijkheid kunnen 
zijn, evenals huiswerkbegeleiding voor 
middelbare scholieren. 

OMMELANDEN
Zwolle-Zuid heeft een prachtig groen 
buitengebied, maar er staat wel druk op 
deze groene stadsranden. Veel inwoners 
van Zuid willen hier graag fietsen en 
wandelen, maar de bewoners van deze 
gebieden ervaren deze recreatie niet  
altijd als prettig. Soms is het te druk in 
dit gebied met kwetsbare natuur en  
een agrarische bestemming. Er spelen  
verschillende en soms tegenstrijdige  
belangen die niet altijd in evenwicht met 
elkaar zijn. De gemeente wil zowel met 
de bewoners van de ommelanden, de  
recreanten en andere belanghebbenden 
in gesprek blijven om gebalanceerde  
afwegingen te kunnen maken bij de ont-
wikkelingen in het buitengebied met  
het besef dat niet iedereen tevreden kan 
worden gesteld. Voor meer informatie: 
www.zwolle.nl/zwolle-zuid
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Kunst in het voormalige 
Pakhuis aan de Nieuwe 
Deventerweg

 TEKST  INA HUISMAN
 FOTO  HENK VALKENIER

Helma Ruitenberg (54) vindt het heerlijk 
om in haar atelier bezig te zijn met schilde-
ren en met het geven van schilderlessen. 
Aan het atelier grenst de werkplaats, waar 
ze haar ruimtelijke lichtobjecten maakt 
van hout, RVS, plexiglas en zink. In de 
werkplaats is het bijbehorende gereed-
schap te vinden. Zagen, solderen, frezen, 
boren en schuren, ze draait haar hand er 
niet voor om. 

Helma's zoon is timmerman. "Mam, dat kan 
niet", is soms zijn reactie als ze hem een ont-
werp laat zien. "Hoezo niet?" is wat Helma 
denkt en ze gaat er gewoon mee aan de slag. 
Inmiddels heeft ze wel geleerd dat ze zichzelf 
goed moet beschermen met een veiligheids-
bril, handschoenen en een leren schort. Het 
hout dat ze zaagt moet ze soms met ducttape 
bij elkaar houden: "Bij het zagen van een 
schuine kant spatte het hout eens uit elkaar. 
Het ging net goed". 

Het atelier en de werkplaats liggen achter het 
woonhuis aan de Nieuwe Deventerweg. Ze 
vertelt dat haar schoonouders hier eerder 
woonden en er hun veevoederbedrijf had-
den. Het voormalig pakhuis voor het vee- 
voer is nu Helma's atelier. Voor de familie 
waren die ruimtes altijd al het Pakhuis.  
Vandaar dat Helma de naam 't Pakhuis graag 
in ere houdt voor haar atelier en werkplaats.

De lichtobjecten die Helma construeert  
noemt ze bewust geen lampen. Die zijn 
functioneel en kunnen prachtig zijn. Haar 
driedimensionale werken vallen onder de 
noemer kunst en hebben meerwaarde door 
de ingebouwde verlichting. Ze heeft de  
objecten zo gemaakt dat ze met de ongelijke 
hoeken van alle kanten interessant zijn om te 

bekijken. Door het ingebouwde licht krijg je 
mooie schaduwvorming rondom het object. 
Een extra uitdaging is het om het object zo te 
maken dat de lamp vervangen kan worden. 

Sommige mensen uit Zuid zouden Helma 
kunnen kennen als medewerker van wijk-
centrum De Pol. Lange tijd geleden besloot 
ze het roer om te gooien en de opleiding tot 
docent beeldende kunst en vormgeving te 
volgen: "Schilderen en beeldhouwen mocht 
ik heel graag doen en ging me makkelijk af ". 
Dat ze de juiste keuze maakte blijkt uit het 
feit dat ze het lastige toelatingsexamen  
probleemloos haalde en in twee richtingen  
afstudeerde. Na jaren in verschillende  
wijkcentra te hebben gewerkt, heeft ze met 
plezier op het Thomas a Kempis College les-
gegeven. Sinds een paar jaar werkt ze voor 
zichzelf: "Ik wilde heel graag meer met kunst 
bezig zijn." In het atelier hangen haar  
schilderijen, waarvan ze zegt: "Ik werk  
precies, maar ben geen hyperrealist." 

Het atelier is zo ingericht dat Helma schil-
derles kan geven aan geïnteresseerde volwas-
senen. Wie het leuk lijkt kan een introductie-
cursus van drie lessen volgen. Het is 
schilderen met olieverf: "Fantastisch mate-
riaal met intense kleuren, die je prachtig in 
elkaar kunt laten overlopen." Bij schilderen 
hoort het schoonmaken van penselen. Hel-
ma: "Het spoelwater vangen we op. Daar 
komt een spulletje bij dat verf van water 
scheidt. De verfresten gaan naar de chemo-
kar. Zo proberen we het milieu en het leidin-
gwerk te ontzien." Belangstelling? Kijk op 
www.helmartdesign.nl/
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+ 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

OPROEP

Heeft u wat te vertellen over Zwolle Zuid? Heeft u nieuws voor in de Wijkkrant of zin om 

eens wat te schrijven. Schroom niet, en stuur het bericht naar redactie@zwollezuid.nl 

Zwolle in actie met 

het tegelwippen

Daken in Zwolle  

Zuid worden groener

Wijkagenten in  

Zuid aan het woord

6

Speeltuinen Gerenpark  

toegankelijk voor iedereen 

19

12
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O P R O E P
Wilt u 
adverteren in 
deze krant? 

Mail dan naar 

advertenties@ wvzwollezuid.nl

RefleX Natuurlijk (w)eten
Bioresonantie
Electro-acupunctuur
Voetreflex plus therapie
Oor-acupunctuur
Spatadertherapie
Diverse cursussen
Online cursus tot gezondheidscoach

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

Buurtkastjes zorgen voor een extra steuntje in de rug

Celien van Dalen - Orthomoleculair en natuurgeneeskundig therapeut  
06 53945165  WWW.REFLEX-ZWOLLE.NL  WWW.REFLEX-LEREN.NL

Vergoeding mogelijk, afhankelijk van uw persoonlijke zorgverzekering.

Weggeefkastjes worden steeds popu-
lairder. Ze zijn bedoeld om men-
sen met een laag inkomen te helpen 
en om verspilling tegen te gaan. In 
Zwolle-Zuid zijn er nu twee buurt-
kastjes met gratis levensmiddelen, 
verzorgingsproducten én de brood-
nodige menstruatieproducten. 

Rolanda Bredewold is eind 2020 begon-
nen met het haar ‘Buurtkastje Zwolle 
Zout’, op de hoek van de Ministerlaan 
en de Tak van Poortvlietware. In het 
begin kocht ze zelf producten om in 
haar weggeefkastje te zetten, omdat 
ze wist dat er behoefte aan was. “Veel 
mensen komen net niet in aanmerking 
voor de voedselbank. Als je door diver-
se omstandigheden weinig leefgeld per 
week hebt, kies je voor basisproducten 
en ga je bezuinigen op menstruatiepro-
ducten.” 

Catharinus en Muella Doornbos begon-
nen in februari 2021 het ‘Buurtkastje 
Ittersumerlanden’ aan de Van 
Maanenware 82. Ze merkten dat er een 
hoop stille armoede is in de wijk en 
voelden zich geroepen om meer te doen 
voor de mensen in de buurt. Catharinus: 
“Zo’n buurtkastje kan mensen net even 
een extra steuntje in de rug geven. Het 
is een concrete manier om iets voor je 
buurt te doen. Je krijgt een stuk saam-
horigheid in de wijk.”

Het kastje heeft ook een signaleren-
de functie. “Laatst kwam iemand veel 
spullen ophalen. Na een praatje te heb-
ben gemaakt, bleek dat hij aan alle eisen 
voldeed voor de voedselbank. Door het 
buurtkastje kunnen wij soms mensen op 
weg helpen naar de juiste instanties.” 

MENSTRUATIEARMOEDE
Karin ter Horst is ervaringswerker 
armoede bij de Gemeente Zwolle. 
Regelmatig fietst ze door de wijk om 
de kastjes aan te vullen met maandver-
band. “Om menstruatiearmoede aan te 
pakken heeft Stichting Armoedefonds 
mij benaderd om menstruatieproduc-
ten uit te delen op diverse plekken in 
Zwolle, zoals bij buurtkastjes, weggeef-
winkels, wijkcentra en sportverenigin-
gen.” Menstruatiearmoede betekent dat 
mensen te weinig geld hebben om tam-
pons of maandverband te betalen. Sinds 
een paar maanden krijgen Rolanda en 
Catharinus ook menstruatieproducten 
geleverd voor hun kastjes. Catharinus: 
“Er is zeker vraag naar dit soort produc-
ten. Mensen halen maandverband vaak 
‘s avonds of ‘s nachts op. Er heerst toch 
nog een stuk schaamte.”

Karin merkt ook dat er nog een groot 
taboe op menstruatiearmoede ligt. 
“Vrouwen durven niet te zeggen: ‘Ik 
kan het niet betalen’. Meisjes durven 
het niet te vragen aan de juf of ze dur-
ven het hun ouders niet te vragen als 
ze weten dat de ouders geldproblemen 
hebben.” 
Menstruatiearmoede is een klein onder-
deel van het armoedeprobleem en komt 
meer voor dan we denken. Karin: “Als 
je in de bijstand zit, moet je veel puzze-
len om rond te komen en die ene euro 
voor tampons kan net te veel zijn.” 
De gevolgen van menstruatiearmoede 
zijn groot. “Als vrouwen menstrueren 
en geen producten kunnen kopen, moe-
ten ze verzuimen van werk en sport, 
studenten raken achter, mensen raken 
hun banen kwijt bij bijvoorbeeld tijde-
lijke contracten.” 

UITGIFTEPUNTEN 
Helaas weten veel mensen nog niet dat 
er plekken zijn waar ze gratis maandver-
band kunnen ophalen. Er zijn nu zestien 
‘Menstruatieproducten Uitgiftepunten’ 
in Zwolle waarvan drie in Zwolle-Zuid: 
Stichting De Minimaatjes, de buurt-
kastjes van Catharinus Doornbos en 
Rolanda Bredewold. 

Informatie over Menstruatieproducten 
Uitgiftepunten: www.armoedefonds.nl/
menstruatie-armoede
Meer info over hulp bij armoede: 
www.samenzwolle.nl/hulpbijarmoede

Orthomoleculair en natuurgeneeskundig praktijk

 TEKST  HILDE VAN RAVENHORST
 FOTO  CATHARINUS DOORNBOS
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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).

In 2021 verscheen er een boek, waar-
mee je echt aan tafel moet gaan zitten 
om te bekijken en te lezen. Het boek 
heeft met 216 bladzijden zo'n omvang 
dat je er in een hoekje op de bank niet 
lekker mee zit. Je zou het boek trou-
wens zwaar tekort doen, als je het  
alleen maar even doorbladert, want het 
is een geweldig geschiedenisboek van 
de IJssel, met foto's, kaarten, prenten 
en tekeningen. 

De schrijvers gaan de hele IJssel langs en 
behandelen alle aspecten van deze rivier 
van vroeger tot nu. Vanaf pagina 133 gaat 
het over Hattem, Zwolle en de dijken. 
Het hoofdstuk over Zwolle heet Ambiti-
euze zoektocht naar het beste van Vecht 
en IJssel. In de inleiding op dat hoofdstuk 
staat: "De stad laat zijn oren naar beide 
rivieren hangen, maar de Vecht wint  
omdat een verbinding met de IJssel  

eeuwenlang wordt gedwarsboomd.  
Inmiddels zijn de kansen gekeerd. Eén 
probleem: Zwolle zuigt van alle kanten 
water aan.
Dat er van alle kanten water op Zwolle 
afkomt is ons in Zuid heel goed bekend. 
Denk maar aan de projecten die worden 
uitgevoerd om ons tegen overstromingen 
te beschermen, zoals Ruimte voor de  
Rivier en dijkverhogingen langs de IJssel. 

Uit het boek blijkt dat Zwolle al heel lang 
een verbindingskanaal tussen stad en  
IJssel wilde aanleggen, maar dat dat  
gedwarsboomd werd door Deventer en 
Kampen. Die steden vinden dat de IJssel 
van hen is en niet van Zwolle. In de 14e, 
15e, en 16e eeuw worden er pogingen on-
dernomen, pas in 1819 lukte het met de 
feestelijke opening van de Willemsvaart. 
De auteurs beschrijven de ambities die 
Zwolle toen al had. De stad zou de derde 

zeehaven van Nederland moeten worden 
en de grootste vrachtschepen zouden tot 
in het centrum moeten kunnen varen. 
Wij weten dat die dromen niet zijn uitge-
komen, maar we zijn benieuwd naar wat 
er over 100 jaar over de IJssel geschreven 
wordt.
Het boek kost € 25,95. Wie het boek in 
handen heeft weet dat dat maar een 
schijntje is. Achterin staan dan ook de 
namen van vijf organisaties, die finan- 
cieel hebben bijgedragen aan de totstand-
koming van dit kloeke boek.

N.a.v. Atlas van de IJssel - Tjirk van der 
Ziel en Albert Corporaal 
Uitgeverij: WBooks
Extra: Podcast van Wim Eikelboom

Atlas van de IJssel

  TEKST  INA HUISMAN
 BEELD  WBOOKS UITGEVERIJ

Leest u een goed boek en wilt uw recensie delen met de inwoners 
van Zwolle Zuid, mail het naar redactie@wvzwollezuid.nl

Zicht op het Katerveer vanaf de 
Zwolse kant, op het moment dat  
het veer vol staat met passagiers. 
De IJssel staat hoog. Alfred  
Streubel. Schilderij uit 1926.
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We gaan helemaal terug naar het  
seizoen 1910/1911. In een poging de 
Eerste klasse uit te breiden naar acht 
teams, besluit de voetbalbond om een 
nacompetitie te organiseren. In die 
competitie spelen vier clubs (twee uit 
de Tweede klasse A en twee uit de Twee-
de klasse B) om twee promotieplaatsen. 
Jasper Warner belooft om, als ZAC in 
die Eerste klasse terechtkomt, zich in te 
spannen voor een eigen veld met goede 
entourage! Spontaan besluiten de 
ZAC-spelers om zo min mogelijk te  
roken en te drinken. 

'SPONTAAN BESLUITEN DE 
ZAC-SPELERS OM ZO MIN MOGELIJK 
TE ROKEN EN TE DRINKEN'

Op 16 april 1911, Eerste Paasdag, valt de 
beslissing. Go Ahead en ODO (uit Velp) 

spelen met 1-1 gelijk. ZAC moet nog 
naar Tubantia en doet dat met gemengde 
gevoelens. Doelman Henri de Vries  
kan niet meedoen en een goede reserve-
doelman is er niet. Wim de Herder, die  
wegens ziekte enkele maanden niet heeft 
gespeeld, gaat tussen de palen staan.  
Welnu, in heel Hengelo heeft men nog 
nooit en te nimmer zó'n doelman aan het 
werk gezien! Wim heeft er een hekel aan 
om zijn handen te gebruiken, maar houdt 
alle ballen met zijn voeten tegen!  
De wedstrijd wordt met 3-0 gewonnen  
en dankzij de 8 behaalde punten, is  
ZAC niet meer in te halen door de  
concurrentie. 

ZAC is, voor het eerst in het bestaan  
en dankzij de voeten van Wim de  
Herder, gepromoveerd naar de Eerste 
klasse!

Z.A.C.  6 4 0 2 8 15-9
Go Ahead  6 2 2 2 6 7-7
ODO  6 2 1 3 5 13-15
Tubantia  6 2 1 3 5 13-15

Promotieafdeling Oostelijke Tweede klasse               1910/1911

Feest dankzij de voeten  
van Wim de Herder

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

Een spelmoment uit de wedstrijd Z.A.C. 1 – Tubantia 1 op 2 april 1911. Uitslag: 3-0. De wedstrijd wordt gespeeld op het terrein aan de Vlasakkers. 
Op de achtergrond fabriek de Aloë van de firma Reinders (bron: clubvan100zac.nl)

TEKST EN FOTO  PIET VAN DER KRIEKE 

De maand februari is voor ons gevoel midden in de winter. De natuur denkt daar soms anders over. Zo kunnen er begin februari al krokussen bloeien en zit de 
aalscholver op zijn nest. Ga eens naar buiten zodra de zon schijnt en probeer de voorbode van de lente te ontdekken. 

Sinds kort vult Piet van der Krieke de foto rubriek. Wil jij ook een keer met een bijzondere foto in de krant? Mail het naar redactie@wvzwollezuid.nl

Beginnende voorjaars schoonheden
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www.kinderopvangmars.nl

Kleinschalige 

kinderopvang 0-4 jaar

Voor meer informatie kunt u 

bellen met gastouder:

of bezoek onze site:
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WIL JIJ GRAAG 
ANDEREN HELPEN?

JEZELF VOORGENOMEN OM 
MEER OM HULP TE VRAGEN?

REGELEN WE HET SAMEN!IN ZWOLLE
REGELEN WE HET SAMEN!IN ZWOLLE

www.samenzwolle.nl

Hulp geven of hulp vragen | Activiteit meedoen of organiseren |  
Vrijwilligersvacature zoeken of plaatsen

LIEVER SAMEN IETS 
ONDERNEMEN DAN 
ALLEEN?

OPROEP HEEFT U WAT TE VERTELLEN 
VOOR IN DE WIJKKRANT? VOEL U VRIJ OM DIT TE 
MAILEN NAAR REDACTIE@WVZWOLLEZUID.NL.

LEES DE KRANT OOK ONLINE 

WVZWOLLEZUID.NL


