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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-
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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

FysioMobilae

Steviger op uw benen 
staan?

Doe mee met de Otago valpreventie cursus bij 
Fysiomobilae.

038 - 421 64 54 | info@fysiomobilae.nl
www.fysiomobilae.nl 
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SPECIALIST IN 
REPARATIES - ONDERHOUD
APK (BENZINE-/DIESELMOTOREN)

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

Taalcafé voor  
nieuwe inwoners

Betekenis vlag 
Kattenwinkelweg 

Sporten op het 
Lübeckplein 

5

Hoog bezoek van de koning 
bij ReZet in Zwolle-Zuid

1612
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FOTO  JARNO KRAAYVANGER

MEER NIEUWS
 Kijk ook op www.wvzwollezuid.nl voor meer artikelen en  

onder andere de fotoreportage over de NLDoet dag in Zuid. 
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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 uur 
  14.00 - 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

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 90 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.

aldura-ad-260mmx310mm.indd   1 07-02-2022   12:24
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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, 038 - 465 9222
SIO, Thorbeckelaan 2, 038 - 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, 038 - 851 5780
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30 - 
17.00 uur | www.wijz.nu / info@wijz.nu
Algemene nummer: 038 - 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 25 april

Bezorging (week 20 ): woensdag 18 mei  
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.

Koning Willem-Alexander heeft samen 
met burgemeester Snijders op woensdag 
23 maart een bezoek gebracht aan  
jongerencentrum ReZet in Zwolle-Zuid. 
Hij was daar in het kader van 25 jaar 
buurtbemiddeling om te praten met de 
verschillende betrokken instanties. 
Zwolle was in 1996 de eerste gemeente in 
Nederland die dit uit Amerika overge-
waaide initiatief startte om conflicten 
met buren op te lossen. 

De vorst sprak in drie rondes met betrok-
ken instanties waaronder DeltaWonen, 
Travers Welzijn, Centrum voor Criminali-
teitspreventie en Veiligheid (CCV) en de 
politie. Daarnaast spraken buren en 
buurtbemiddelaars met de koning om hun 
ervaringen te delen. Marianne Grooten is 
coördinator buurtbemiddeling bij Travers 
en vertelt over de gang van zaken. “Vaak 
krijgen de wijkagenten of woningcorpora-
ties een melding binnen van overlast. 
Meestal hoeft er niet direct een overheids-
instantie aan te pas te komen. We bellen 
dan buurtbemiddeling van Travers. Dit 

alles wordt gedaan door vrijwilligers die 
zich belangeloos inzetten om de ander te 
helpen. Inmiddels zijn er 35 vrijwilligers 
actief in Zwolle.”

Een van de vragen die de koning stelde 
aan de vrijwilligers is wat hen beweegt om 
vrijwillig ruzies te gaan oplossen. De één 
heeft een juridische achtergrond, de ander 
noemt de interesse om te weten wat er 
achter een probleem schuilgaat een grote 
drijfveer. 

Mw. Corien Belgers, vrijwillige buurtbe-
middelaar vertelt dat de buren vaak goed 
zijn begonnen maar dat er in de loop der 
jaren steeds meer haarscheuren ontstaan. 
Wat het meest belangrijk is, is luisteren. Te 
beginnen bij de eerste partij waarna er 
contact wordt gezocht met de tweede par-
tij. Dan wordt er gekeken of beide partijen 
mee willen werken om het probleem op te 
lossen. Zo niet, dan krijgt de ene partij tips 
om ergernissen zelf te kunnen temperen. 

Later op de ochtend vertelde de koning 
over zijn oudste dochter, prinses Amalia, 
die de rol als mediator had op haar school. 
Hier leerde zij om eerst de problemen die 
er zijn op te lossen voordat je verder kunt. 
Prinses Amalia heeft hiervoor een media-
torcursus gevolgd. De vrijwillige buurtbe-
middelaars in Zwolle krijgen ook een 
driedaagse training om de rol goed uit te 
kunnen voeren. 

Karim de Vries, facilitair manager en  
beheerder van ReZet, is tevreden hoe het 
bezoek van de koning is verlopen. “Vooraf 

is er veel werk verzet om het gebouw  
helemaal schoon te maken, ruimtes in te 
richten voor de rondetafelgesprekken en 
de koffiekannen te vullen. Alles moest  
voldoen aan een strikt veiligheidsprotocol 
waarbij vooraf het gebouw is gecontro-
leerd op onveiligheden en de bezoekers 
zijn gescreend. De Rijksvoorlichtings-
dienst (RVD) was in ieder geval dik  
tevreden en gaf complimenten over de 
huiselijkheid deze ochtend.” Karim heeft 
het ook heel informeel ervaren en de vrij-
willigers van Buurtbemiddeling gingen 
ontspannen met de vorst in gesprek.
 
De tijd die Zijne Majesteit Koning  
Willem-Alexander mocht blijven was 

maar kort, dus de klok werd goed in de  
gaten gehouden. Hij praatte nog even met 
enkele buren die hem vertelden wat buurt-
bemiddeling voor hen heeft betekend en 
hoe het proces is verlopen. 

Nog even een korte zwaai naar de omstan-
ders en weer snel in de auto op weg naar 
een volgend werkbezoek. Wie weet heeft 
de koning er wat van opgestoken, hoewel 
hijzelf, gezien zijn vrijstaande woning, 
niet zo snel last zal krijgen van buren- 
ruzies.

TEKST   LÉAN JONKMAN
FOTO'S   LÉAN JONKMAN EN  

JARNO KRAAYVANGER

Koning Willem-Alexander bezoekt Zwolle-Zuid om 
te praten over buurtbemiddeling
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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

Lunchen  
Vergaderen  

Feesten & Partijen  

Waar ben jij gebleven? 
Het leven loopt je soms over de schoenen. In al 
het zorgen voor anderen, in alles wat moet, ben je 
zomaar ineens jezelf kwijt geraakt.  

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

Gun jezelf de rust en ruimte om weer te ontdekken 
wie je bent en waar jij blij van wordt. Kom weer 
thuis bij jezelf.  

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  

Maak een gratis  

kennismakingsafspraak  

op www.klementine.nl 

Patriottenlaan 3, 8014 XP Zwolle Zuid

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

SPECIALE AANBIEDING APRIL 
Wassen - watergolven

€ 21,95 ipv € 24,-

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

KAPSALON SILVIA
GEVESTIGD IN ZORGCENTRUM DE KIEVITSBLOEM, 

OOK VOOR BEWONERS VAN DE WIJK 
OPENINGSTIJDEN

woensdag, donderdag en vrijdag 
van 10.00 - 14.00 uur

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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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 8
b

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, tij
dens en na de uitvaart.

Dag en nacht bereikbaar: 06-182 837 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 - 4216454

Voor een Oncologiefysiotherapeut 

kunt u nu ook bij Fysiomobilae terecht 

Fysiotherapie 

in de wijk
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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
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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
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Voor een Oncologiefysiotherapeut 

kunt u nu ook bij Fysiomobilae terecht Fysiotherapie 

in de wijk
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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

In onder andere het Midden-Oosten  
en Noord-Afrika komen mannen regel-
matig naar het buurtcafé om koffie of 
thee te drinken, te roken, te kletsen en 
een spelletje te spelen. Een aantal  
mannen uit die landen woont nu alleen 
of samen met hun vrouw en kinderen in 
Zwolle-Zuid. Ze zijn hiernaartoe geko-
men en hebben asiel gekregen omdat ze 
niet meer veilig konden leven in hun land 
van herkomst. Ze hebben een verblijfs-
vergunning, zijn onze nieuwe wijkbewo-
ners geworden en proberen hier een 
nieuw bestaan op te bouwen. Een aantal 
van hen wil graag een soort taalcafé, waar 
ze elkaar kunnen ontmoeten, Nederlan-
ders leren kennen en de Nederlandse taal 
kunnen oefenen.

Vorig jaar april is Diede Bongertman, buurt- 
en opbouwwerker van welzijnsorganisatie 
Travers Welzijn samen met haar tweetalige 
collega Selma Saïd begonnen met een taal-
groep voor mannen op de dinsdag- 
middagen. Er was gelijk animo voor dit  
initiatief. Mannen afkomstig uit Syrië, Irak 
en Algerije meldden zich aan. Ook mannen 
uit Koerdistan, Eritrea, Palestina en Liba-
non. Inmiddels bestaat de groep uit acht 
personen. De mannen komen bij elkaar in 
jongerencentrum ReZet. Er worden niet  
alleen taaloefeningen gedaan. Tijdens het 
eerste half jaar was er ook aandacht voor 
sport en spel en gesprekken over culturele 
verschillen. Er is bijvoorbeeld een boeiend 
gesprek gevoerd over hoe je in Nederland 
met burenoverlast omgaat, maar ook dat het 
hier gebruikelijk is om eerst een afspraak te 

maken met iemand, voordat je op bezoek 
komt. Ook kun je in Nederland niet zomaar 
een bedrijf binnenlopen en vragen naar 
werk; de meeste bedrijven hanteren een  
sollicitatieprocedure. Hand- en armgebaren 
hebben soms andere betekenissen.

SCHILDERCURSUS
Diede Bongertman ondersteunt de groep, 
maar wil beslist geen schooljuffrouw zijn: 
“Ik ben niet de baas van de groep; ik onder-
steun hen bij hun (taal)vragen. In het begin 
verwachtten ze dat ik de taalles verzorgde en 
was het nieuw voor hen mee te kunnen  
praten over invulling van de middagen en 
eigen ideeën te vormen.” 

Sinds vorige zomer doen ook twee vrijwilli-
gers mee en maken deel uit van de groep.  
Ze ondersteunen de groepsactiviteiten.  
Vrijwilliger Leonard van der Hout heeft 
zelfs een schildercursus gegeven. De groep 
wordt aangemoedigd alleen Nederlands te 
spreken, maar soms helpen ze elkaar in hun 
eigen taal als iets niet duidelijk is. 

Om elkaar beter te leren kennen, hebben ze 
elkaar geïnterviewd over hun ouders, land 
van herkomst en beroep. Ook heeft iedereen 
een YouTube filmpje laten zien met muziek 
uit het moederland; heimweemuziek.  
Inmiddels communiceert de mannengroep 
ook middels een groepsapp. Ze leren elkaar 

steeds beter kennen. Ihab, Gehad, Ibrahim, 
Hamid, Mohammed, Omar en Farhad  
hadden verschillende banen voordat ze naar 
hier kwamen. In de groep zitten onder  
anderen een leraar Engels, een aardrijks-
kundeleraar, een gepensioneerde chef van 
een autogarage en een voormalig militair. 
Ook werd er geopperd dat iedereen om de 
beurt iets lekkers zou meenemen uit de  
eigen eetcultuur. Veel zoete lekkernijen uit 
het Midden-Oosten en Noord-Afrika; maar 
de Nederlandse groepsleden namen specu-
laas, appelgebak en oliebollen mee. Cultuur-
verschillen kun je ook proeven!

 TEKST EN FOTO  HENNIE VRIELINK

Cultuurverschillen leren kennen door wekelijks 
taalcafé

Van der Heydenstraat 6-4 • 8014 ZZ  Zwolle • 038 - 42 57 800

www.heeldemond.nl • welkom@heeldemond.nl
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038 465 65 60  

Nervistraat 5
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info@utshersevoort.nl  

www.utshersevoort.nl

ZWOLLE

uw verhuizing  een frisse start

SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN-
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FysioZwolle.nl

Raalte

Iepensingel 178

8102 XP  Raalte

06 1329 3668

Profitgym Zwolle-Zuid

Van der Heydenstraat 12

8014 ZZ Zwolle

038 465 40 00

Zwolle-Zuid

Van der Capellenstraat 137

8014 VW Zwolle

038 465 40 00

Stadshagen

Werkerlaan 267

8043 LV  Zwolle

038 420 31 00

Aa-Landen

Dobbe 72a

8032 JX  Zwolle

038 453 20 22

Zwolle-Zuid

Van der Heydenstraat 6-1

8014 ZZ  Zwolle

038 465 40 00

Profitgym Dalfsen

Kampmansweg 8
b

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, tij
dens en na de uitvaart.

Dag en nacht bereikbaar: 06-182 837 61

www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl 

Kwaliteit bij le
ven en afscheid  

met compassie en oog voor detail

www.fysiomobilae.nl
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Psychosomatische fysio- en oefentherapie  | D
ry Needling 
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038 - 4216454

Voor een Oncologiefysiotherapeut 

kunt u nu ook bij Fysiomobilae terecht 
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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

Wijke
nvere

niging
-Zwo

lle-Zu
id

@Wijk
krant

ZZuid

Jaargang 41 - Nummer 6 - september 2021

Wijkk
rant

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

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
Pagina 5



WIJKKRANTWIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid | Wijkenvereniging Zwolle-ZuidPAGINA 6 - APRIL PAGINA 6 - APRIL 20222022 www.wvzwollezuid.nlwww.wvzwollezuid.nl

De eerste voorjaarszonnestralen schij-
nen op het schoolplein. Een mooiere 
start voor de aanplanting van het school-
plein kon directrice Jorien Griffioen van 
OBS de Markesteen niet wensen. Ze ver-
telt: We willen de komende jaren het 
schoolplein vergroenen. Alle tegels eruit 
en het schoolplein aanpassen dat ook 
kan worden gebruikt voor educatie. Het 
project is bedacht door Mariken  
Enserink, Natuur, Milieu- en Educatie 
Makelaar van Gemeente Zwolle. Zij 
heeft een projectplan geschreven om de 
inwoners van Zwolle bewuster om te  
laten gaan met de buitenruimte om  
hen heen. Met de intentie om onder  
andere scholen meer te laten doen met 
onderwijs over de natuur. 

Het Voedselbosje is een klein bosje van 30 
m2 waar 30 verschillende soorten eetbare 
bomen, struiken, kruiden en bodem- 
bedekkers groeien.

‘’Het Voedselbosje vormt een eerste stap 
richting een plein met veel meer groen om 
in te spelen en van te leren. Groen zorgt 
ook voor meer dieren op het plein, voor 
meer schaduw en voor minder waterover-
last bij hevige stortbuien’’. 

Afgelopen najaar konden alle scholen 
kans maken op een voedselbosje, door 
zich in te laten schrijven. Hierbij moest 
een goede motivatie worden meegestuurd 
en heeft de Gemeente Zwolle drie scholen 
uitgekozen. IVN natuureducatie werkt 

mee om dit te realiseren. Het hove-
niersbedrijf Donker Groen, dat al betrok-
ken was bij het vergroenen van dit  
schoolplein, helpt de kinderen bij het in-
planten. 

De leerlingen lopen al op het schoolplein 
en staan te trappelen om het voedselbosje 
te openen. Leerlingen vanuit groep 7  
krijgen de verantwoordelijkheid om het 
bosje te onderhouden. 

Op de vragen waar het voedselbos voor 
moet zorgen, geven de leerlingen enthou-
siast antwoord. ‘’Je eigen eten gratis  
verbouwen, duurzaamheid, biodiversiteit, 
regenwater afvoeren, een plek voor  
wormen, pissebedden en kevers.’’ Project-

leider Maartje Langeslag van IVN Overijs-
sel wijst de kinderen erop dat het 
voorafgaande uurtje onderwijs van haar, 
al direct zijn vruchten afwerpt. 

De leerlingen gaan onder begeleiding van 
de hoveniers en de hulpouders aan de slag. 
Om hen heen zijn er nog meer activiteiten 
zoals appels roosteren en wormen bekij-
ken met een vergrootglas. Gelukkig wijst 
iemand een leerling er nog even op om het 
plastic bakje om de wortels eraf te halen, 
zodat het voedselbosje wortels mag gaan 
schieten in de aarde. ‘’Groen geeft buiten- 
geluk’’, aldus Mariken.

Een Voedselbosje wat zorgt voor meer buitengeluk

Janine van de Raadt is schrijfcoach, 
hulpouder tijdens het aanplanten van 
het Voedselbosje en moeder. Met de 
leerlingen uit groep 7 heeft zij een 
schrijfworkshop gehouden waaruit 
mooie anekdotes zijn gekomen over 
de beleving van de ochtend. 

 
‘’We hebben geplant, geproefd en ge-
voeld.’’

Leerling groep 7

‘’De bomen zijn ook goed voor het  
milieu, want de bomen halen CO2 uit 
de lucht. Maar de bomen waren ook 
zwaar om te planten. We moesten ze 
met zijn tweeën planten.’’

Semme en Levi

‘’Als we trek hebben, dan pakken we  
gewoon iets te eten uit het voedsel- 
bosje.’’

Shaila, Mohammad en Floor

Leerlingen aan het woord

 TEKST EN FOTO  LÉAN JONKMAN 
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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
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je goed kijkt naar 
p o s tc o d e g e bi e d 

8014-8019, zit er 
meer leven in dan  

wonen, werken en recreëren alleen. 
Een korte kroniek met beide benen op 
de grond.

Binnenkort is het gedaan met de rust in 
de straat. Want dan is mijn 19-jarige 
dochter - als alle zenuwen onder be- 
dwang gehouden worden - in het bezit 
van een rijbewijs. Tja, kennelijk moest 
het er een keer van komen: ‘t is goed voor 
later en wie moet je partner dan naar het 
ziekenhuis brengen, als jij niet kunt  

rijden. Tja, dan moet je wel, ook al zijn de 
alternatieven legio en alles dichtbij.

Anderhalf jaar geleden leek het nog een 
lange weg naar het roze papiertje. Ik 
spiedde haar eerste wegrijdmomentje 
nog vanachter de lamellen naar buiten. Je 
bent toch nieuwsgierig naar enig talent, 
zonder de druk op te voeren. En ja, de 
portemonnee telt ook mee. Want die 
pakketten klinken leuk, maar ook nu 
kwamen er bovenop de 25 lessen toch 
nog eens 20 uren à 45 euro.

Okay, mijn dochter heeft gevoel voor 
ruimte en regels, maar qua oriëntatie...

Ik elke keer na afloop maar peilen hoe 
het ging en waar ze geweest was, om op 
afstand mee te coachen. Ben je op de  
IJsselallee geweest, hoe ging het verkeers-
plein? Helaas, elke poging om de route 
virtueel na te rijden, strandde bij de  
eerste afslag rechts... of was het nu linksaf. 
‘We zaten lekker te kletsen.’

Het is een verloren strijd, maar ik wil nog 
niet weten dat ze straks glunderend om 
de sleutels vraagt. Het bespreekbaar  
maken van onze auto stel ik halsstarrig 
uit. Eerst moet zwart op wit wie de  
schade gaat betalen. Eén troef heb ik nog: 
‘Ik weet nog helemaal niet hoe ik moet 

tanken.’ Zolang dat duurt, pakt ze maar 
de fiets of scooter naar sportschool, 
school of supermarkt.

Zuidkristalliseren

Help, mijn kind heeft autorijles!

SPECIALIST IN DIGITALISEREN

Videobanden • Video8 
(ook Hi en mini cassettes)

Dia's • Lp's • Bandrecordertapes • 
Audio cassettes

Dit naar dvd's/cd's/usb-sticks

B. VELDHUIS, ZWOLLE-ZUID (GERENBROEK)

b.veldhuis@hetnet.nl • 06 160 906 39

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
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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 
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• 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

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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GEZICHT ACHTER DE ADVERTEERDER
Een coach kan je leren hoe je jezelf kunt zijn 

Benzinestation Windesheim

Het kan iedereen overkomen, dat je vast-
loopt in je leven. Iedereen verdient eigen-
lijk een coach die hem of haar begeleidt. 
Zoals een docent je een vak of vaardig- 
heden kan leren, kan een coach je leren 
hoe je jezelf kunt zijn. Klementine Vis 
vindt dit de kern waar het om gaat.

‘Ikzelf heb de nodige ervaringen achter de 
rug. Na mijn VWO wilde ik de journalis-
tiek ingaan maar ik werd uitgeloot en ik 
ging bij een verzekeringsmaatschappij aan 
de slag. 
Daarna volgden nog vele banen en kwam  
ik uiteindelijk in de communicatie terecht. 
Zo heb ik de nodige ervaring opgedaan in 
het bedrijfsleven. Ik heb op verschillende 
plekken gewoond in Nederland, maar ook 
op Aruba. Ik ben getrouwd en ik heb drie 
kinderen gekregen.’

In 2013 begon ze, naast een parttime baan, 
haar eigen bureau. Eerst vooral gericht op 
marketing en communicatie, maar al snel 
ging het over persoonlijke ontwikkeling.
‘Ik hield veel ballen in de lucht. Een  
parttime baan, m’n bedrijf, m’n gezin en ik 
volgde ook nog een post-HBO studie. Ook 
ik liep daarin vast.’

Na een burn-out en een scheiding moest  
ze haar leven opnieuw zien in te richten.  
Tijdens een loopbaantraject ontdekte ze 
haar talent voor coaching. 
‘In de coachopleiding die ik daarna volgde, 
leerde ik hoe je gedagspatronen kunt door-

breken. Hoe je al het streven wat we doen 
kunt omzetten naar gewoon leven. Dat  
leren we niet op school en daar wilde ik 
graag anderen bij helpen. En zo werd mijn 
communicatiebureau een coachpraktijk. 
Speciaal gericht op vrouwen. Ik doe overi-
gens nog steeds communicatiewerk voor 
bedrijven. Zo hou ik feeling met praktijk- 
situaties.’

Op de website noemt Klementine Vis haar 
praktijk een “Coachpraktijk voor moedige 
vrouwen die eindelijk zichzelf willen zijn.” 
‘De hedendaagse maatschappij vraagt veel 
van mensen. Als vrouw kun je dan in een 
spagaat komen. Je bent moeder, echtgenote, 
partner maar je hebt ook je eigen carrière. 
We zijn vaak zo gericht op zorgen voor  
anderen, dat je het gevoel kunt hebben dat 
je geen grip meer hebt op je eigen leven. 
Wanneer je dan last hebt van bepaalde  
patronen, bijvoorbeeld alles goed willen 
doen, dan raak je letterlijk jezelf een beetje 
kwijt. Je krijgt misschien stress, voelt je  
altijd onder spanning staan en bent het 
plezier kwijt. Maar je weet ook niet hoe je 
dat kunt veranderen. Ik help vrouwen om 
weer een stabiel evenwicht te vinden. Ik leer 
hoe je patronen kunt doorbreken, hoe je er 
kunt zijn voor anderen, maar ook gewoon 
kunt zijn wie je bent. Ik noem dat thuis-
komen bij jezelf. 
In mijn praktijk begeleid ik vrouwen  
persoonlijk, maar ik organiseer ook work-
shops. Bijvoorbeeld de workshop “Plannen 
met betekenis”, waarin ik met de deel-ne-

mers aan de slag ga om meer beleving  
en betekenis te geven aan je tijd. We zijn  
geneigd om ons te laten leiden door  
omstandigheden en situaties om ons heen.  
Ik laat zien hoe je kunt afstemmen op wat 
voor jou belangrijk is en hoe je daar  
invulling aan kunt geven. 

In de Wijkkrant van maart deed Klemen-
tine een oproep aan vrouwelijke onder-
nemers in Zwolle-Zuid. ´Er bestaan best 
wel ondernemersverenigingen, ook speci-
fiek voor vrouwen, maar in Zuid ontbreekt 

dat. Daar wil ik verandering in brengen. 
Ondernemen is fantastisch, maar ook uit-
dagend. Soms loop je tegen moeilijkheden 
aan die andere ondernemers ook ervaren. 
Ervaringen uitwisselen en samen naden- 
ken over je bedrijf is dan toch geweldig? 
Samen kom je altijd verder.’

Meer informatie is te vinden op de website 
www.klementine.nl

Schuin tegenover de Windesheimse kerk, 
staat een tankstation met een elegante 
look. Bijna 100 jaar geleden vestigde zich 
langs de weg van Zwolle naar Deventer 
een fietsenmaker die er al snel toe over-
ging om benzine te verkopen voor het  
alsmaar groeiende autoverkeer. Pompen 
gebruikte men toen nog niet. De auto’s 
werden gevuld met benzine uit statie-
geldblikken van 4, 6 en later 10 liter.  
Op de foto hiernaast staat eigenaar Ab 
van Munster van de fiets- en motoren-
zaak, tevens taxihouder, zijn Chevrolet 
uit 1933 met het nummerbord E-25195 
bij te tanken. Op de achtergrond rechts is 
nog een glimp van de kerk, die eens de 
brouwerij van het moederklooster  
Windesheim was, te zien.

GLAZEN HOKJE
De eerst tankstations verschenen in de  
steden. Na de Tweede Wereldoorlog ont- 
wierpen bekende architecten als Willem 
Dudok en Sybold van Ravesteyn expres- 
sieve betonconstructies voor honderden 
benzinestations langs autowegen. Het was 
lucratief en de ontwerpers konden er hun 
creativiteit in kwijt. Om de kosten te druk-
ken maakten de opdrachtgevers steeds 
meer gebruik van uniforme ontwerpen. De 
gemeente Zwollerkerspel had de Windes- 
heimse fietsenzaak vergunning verleend 
voor het plaatsen van een bescheiden pomp 
maar dit werd niet in het bestemmingsplan 
vermeld. Wel lieten later de toenmalige  
eigenaren Seubring en Timmerman langs 
de weg een glazen hokje neerzetten met 

drie Total benzinepompen met vulpistool. 
De naam van een latere eigenaar was, hoe 
toevallig, Los. Het stond wel krachtig maar 
het was geen aanbeveling: Total Los. Als je 
kwam aanrijden om te tanken, reed je eerst 
over een rubberen kabel die ervoor zorgde 
dat er in de naastgelegen werkplaats een bel 
afging, waarna de monteur snel onder een 
auto vandaan kroop en kwam aansnellen. 
Voor de mengsmering van een tweetakt 
brommer was er een aparte handpomp op 
wieltjes met een peilglas waar je naar  
believen olierijk of -arm kon tanken. 

OVERDEKT
De weer latere eigenaar Bouwhuis kon pas 
na jaren procederen met de nieuwe  
gemeente Zwolle, waartoe Windesheim  

inmiddels behoorde, gedaan krijgen dat er 
een overdekt benzinestation mocht worden 
gebouwd. In 2000 gaf een nieuwe eigenaar, 
de firma Hartholt uit Heino, daarvoor 
opdracht aan architect Bert Bulthuis van 
het Zwolse bureau Sytec. Het nieuwe ont-
werp mocht de omgeving niet overheersen, 
de wind van de molen niet wegvangen en 
de oude kerk qua grootte niet naar de  
kroon steken. De expressieve luifel en het 
kleine winkeltje ogen compact en wekken 
de indruk licht van constructie te zijn. Het 
draagsysteem bestaat uit twee grote jukken 
die, zwaar verankerd in de grond, eruit zien 
als twee reuzenletters Z die de ‘hak’  
omhoog heffen als contragewicht met 
daarachter aan weerszijden twee gemetsel-
de bakstenen muurtjes. De constructie lijkt 
de gebogen dakplaten moeiteloos te  
dragen. Het dak is nog geen 5 meter hoog 
en voldoet daarmee aan de eisen van de 
molenbiotoop. Het winkeltje valt door de 
luifel nauwelijks op. In de shop verkoopt 
men het gebruikelijke snoepgoed, snacks 
en olieproducten. Recent zijn de letters op 
de luifel aangevuld door die van de huidige 
eigenaar Tamoil.

 TEKST  ARIE DONDERS
  FOTO  KLEMENTINE VIS 

 TEKST EN FOTO    RENÉ VAN DER
HAVE 
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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
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• Schoeisel cleanen en/of poetsen
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WWW.WVZWOLLEZUID.NLWWW.WVZWOLLEZUID.NL

VRIJDAG KOOPAVONDVRIJDAG KOOPAVOND  
tot 21.00 uurtot 21.00 uur

Vitaal      Veilig Thuis
Om zelfstandig te blijven

De koffie/thee staat 
voor u klaar

Wijkcentrum 
Gerenlanden
Munterkamp 75
8014 DM Zwolle

U kunt voor vragen 
inlopen op donderdag 
14 april tussen  
10.00 - 12.00 uur

De Draad weer oppakken biedt senioren een steuntje in de 
rug bij vragen rondom verlies en zingeving. Hoe kan ik mijn 
leven weer invulling geven zoals ik zelf graag zou willen?

Denk aan uitbreiden van het sociale netwerk, het vinden 
van een prettige dagbesteding of nadenken over prak-
tische hulp als personenalarmering, machtiging bank of 
wilsverklaringen. 

Wilt u hier eens over doorpraten dan bent u van harte 
welkom op het open spreekuur rouw en verlies. Voor lot-
genoten is er ruimte om samen een kopje koffie te drinken. 
Ontmoeten geeft vaak veel steun en (h)erkenning bij elkaar.

Inloopochtend

Thema: Rouw en Verlies 



WIJKKRANTWIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid PAGINA 11 - APRILPAGINA 11 - APRIL 2022 2022www.wvzwollezuid.nlwww.wvzwollezuid.nl

EP:Zwolle 
Ministerlaan 268 - 8014 XM Zwolle - Tel: (038) 8500100 - epzwolle.nl 

DE ELEKTRONICA- EN WITGOED-
SPECIALIST VAN ZWOLLE
Bij EP:Stadshagen en EP:Zwolle gaan we net dat 
stapje verder. Zo kunnen onze eigen specialisten 
naast bezorgen en installeren ook:

• Kabels verlengen en leidingen verplaatsen 
• Je defecte apparaat repareren 
• Nieuwe contactpunten maken  
• Je inbouw apparatuur inmeten en monteren

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

GRATISGRATIS
PARKERENPARKEREN

ZAC en SVI organiseren Hanze Trophy
Het zal niet ongemerkt voorbij gaan voor de inwoners van Zwolle Zuid. In het paasweekend van 16 en 17 april 
bruist het van de activiteiten op de sportpark De Siggels. Voetbalverenigingen SVI en ZAC organiseren samen de 
achttiende editie van de Hanze Trophy. Meer dan 60 teams uit 5 Europese landen doen mee aan dit grote interna-
tionale jeugdtoernooi. Een fantastisch evenement voor beide clubs en voor inwoners van Zwolle Zuid.

Het is de derde keer dat SVI en ZAC het toernooi 
samen organiseren. Door gebruik te maken van 2 
sportterreinen kon het toernooi in 2018 uitgroeien tot 
een van de grootste internationale voetbaltoernooien 
in Oost Nederland. In 2020 en 2021 werd het toernooi 
vanwege de coronapandemie geannuleerd. Het aantal 
aanmeldingen ligt nu dan ook nog niet op het niveau 

van 3 jaar geleden. Daarom wordt dit gezamenlijke 
toernooi dit jaar op één locatie georganiseerd: Sport-
park De Siggels.

De voorbereidingen zijn in volle gang. De clubs zijn 
volop bezig met de planning en het werven van  
honderden vrijwilligers. Voor de bijna 200 wedstrijden 

zijn vele scheidsrechters nodig. 
Veldcommissarissen leiden alles op 
het veld in goede banen terwijl de  
parkeerwachten dit buiten het  
terrein doen. De kantinemedewerk-
ers voorzien de vele binnen- en 
buitenlandse gasten van eten en 
drinken. Al met al een hele operatie. 

Bij de Hanze Trophy staan sfeer en 
gezelligheid voorop. Het evenement 
is niet alleen een feest voor vrij- 
willigers en voetballers. Ook wijk- 
bewoners zijn van harte welkom.  
De toegang is gratis. 



WIJKKRANTWIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid | Wijkenvereniging Zwolle-ZuidPAGINA 12 - APRIL PAGINA 12 - APRIL 20222022 www.wvzwollezuid.nlwww.wvzwollezuid.nl

Zo’n 2000 jaar geleden was heel Gallië 
bezet door soldaten van Caesar, de 
Romeinse veldheer. Héél Gallië? Nee 
een kleine nederzetting bleef moedig 
weerstand bieden aan de overweldigers 
en maakte het leven van de Romeinen 
in de omringende legerplaatsen bepaald 
niet gemakkelijk... Iedereen die de 
stripalbums van Asterix en Obelix 
kent, weet dat elk verhaal altijd weer 
opnieuw begint met deze inleiding. Op 
een van de vele rivierduinen langs de 
IJssel vestigden zich ooit de eerste 
bewoners van Harculo. Iets verderop, 
stroomafwaarts, lag de grote en mach-
tige stad Zwolle. Maar Zwolle maakte 
deel uit van Zwollerkerspel, een 
gemeente die een verstikkende  
werking zou kunnen hebben op de uit-
breiding van de stad. Op 1 augustus 
1967 werd Zwollerkerspel daarom 
opgeheven en werden de inwoners 
‘Zwolle-naar’. Iedereen? Een aantal 
bewoners van de Kattenwinkelweg hees 
vorig jaar de vlag van hun voormalige 
gemeente. Uit protest?

Ben Sluiter, een van de bewoners aan de 
Kattenwinkelweg lacht als ik hem die 
vraag stel. ‘Ach, het begon eigenlijk als 

een geintje. Ik ben zelf geboren in Schelle 
en toen Beatrix en Claus trouwden in 
1966 zat ik op de lagere school. Zullen we 
een brief schrijven dat Zwollerkerspel 
wordt opgeheven? vroeg de meester’. Dat 
is altijd bij mij blijven hangen. Ik heb een 
grote vlaggenmast en ik vond dat er dan 
ook maar een vlag moest wapperen. De 
Nederlandse met of zonder wimpel? Ik 
kreeg een inval. De vlag van Zwoller-
kerspel! Die vlaggen waren niet meer 
verkrijgbaar dus heb ik er eentje laten 
maken met het wapen van de voormalige 
gemeente. Omdat meer exemplaren goed-
koper is heb ik er meteen een stelletje 
besteld. Mijn neef aan de andere kant van 
de Kattenwinkelweg, bij de Jan van 
Arkelweg, vond het ook wel een leuk 
idee. Inmiddels zijn meerdere buren aan-
gestoken en sindsdien hijsen zij ook de 
vlag van Zwollerkerspel. Ach, ik ga graag 
een beetje buiten de gebaande paden. 
Mijn broer aan de IJsseldijk kon ik niet zo 
gek krijgen. ‘Ik heb de Canadese vlag  
al hangen uit verbondenheid met onze 
familie in Canada’, zei hij.

  Of de Zwollerkerspelaren de annexatie 
van Zwollerkerspel door Zwolle  
tenslotte als ‘winst’ hebben ervaren, 

dat moet de geschiedenis te zijner tijd 
maar uitmaken. Vaststaat, dat die  
annexatie voor velen niet hoefde. Vast 
staat ook dat er velen zijn die met lede 
ogen hebben aangezien hoe prachtige 
stukken van het voormalige grond- 
gebied van Zwollerkerspel werden  
volgebouwd. 

Deze woorden schreef Harm Schelhaas, 
destijds voorlichter bij de Provincie 
Overijssel in de aflevering “Zwollenaren 
en hun kerspel” in: Ach Lieve Tijd (1980).

RUST EN KALMTE VERDWIJNEN 
‘Er gebeurt van alles om ons heen,’ zegt 
een andere buurtbewoner. ‘Bij de Jan van 
Arkelweg is een zonnepanelenpark 
gebouwd. Dat is ook al gebeurd bij de 
voormalige IJsselcentrale. Er zijn plannen 
voor toekomstige woningbouw en recrea-
tie in dat gebied. Dat alles zal ervoor 
zorgen dat de rust en kalmte hier op den 
duur zullen verdwijnen. In de afgelopen 
periode van corona, waarbij veel mensen 
steeds vaker de natuur opzochten, was de 
toename van de drukte goed te merken. 
Niet alleen fietsers maar ook wandelaars 
met honden komen hier naartoe. Sommige 
loslopende honden gingen in de dijk  

graven wat de stabiliteit en dus ook  
veiligheid van de dijk niet ten goede 
komt. Ik houd hier wel graag droge  
voeten. Ook zie ik dat de natuur zich 
terugtrekt door het verdwijnen van de rust 
en stilte. In het verleden kwamen de 
fazanten bij het terras om gevoerd te  
worden. Hier scharrelden vaak reeën 
rond. Die zijn nu nog sporadisch te zien 
in de buurt van Windesheim en Herxen. 
De fazanten zijn helemaal verdwenen.’ 

Op deze zonnige lentemorgen is het nog 
rustig in dit gebied. Op afstand doorkruist 
een gele trein het groene weidelandschap 
op weg naar Deventer. Boven de IJssel 
vliegt een koppel gakkende ganzen rich-
ting het zuiden. Twee fietsers in wieler-
kleding zoeven voorbij op een racefiets. 
Dan is het weer stil. Fier wappert de vlag 
van Zwollerkerspel bij verschillende  
huizen in de wind. 

De vlag van Zwolle bestaat uit een wit 
kruis op een blauwe achtergrond. Die van 
Zwollerkerspel is juist het tegengestelde. 
Toeval? Harm Schelhaas is al in 1985 
overleden. Of híj het had geweten? 

De robuuste gele Amerikaanse school-
bus was dinsdagmiddag 8 maart niet te  
missen. 

Op maar liefst vier verschillende locaties 
werden wijkbewoners uitgenodigd naar 
de geparkeerde gele bus te komen. 

Mensen werden met muziek en lekkere 
hapjes onthaald. Er waren zelfs slingers 
opgehangen. Het was een zonnige winter-
dag en bezoekers gingen zelfs dansen op 
de wereldmuziek. Het was Internationale 
Vrouwendag en de buurt- en jongeren-
werkers van Travers Welzijn uit Zwolle-
Zuid hadden deze dag georganiseerd voor 
met name meisjes en vrouwen uit de 
Zuid-wijken.

IN CONTACT KOMEN
Internationale Vrouwendag had dit jaar 
als thema ‘solidariteit’ en Travers had dit 
vertaald in ‘verbinding maken’. Sandra 
van der Velden, opbouwwerker bij 
Travers: “We wilden een aantal plekken 
in de wijk bezoeken en vrouwen met 
elkaar en ons in contact brengen. 
Sommigen reisden zelfs mee in de bus. 
Elkaar in de buitenlucht ontmoeten en 
proberen met vrouwen in gesprek te 
raken.” Travers had ook de meisjes en 
vrouwen uit Zuid uitgenodigd, die ze al 
kenden en tot hun doelgroep behoren.

Een aantal meiden van het Deltion 
College hielpen ook mee. Ze volgen de 
MBO-opleiding ‘Helpende Zorg en 
Welzijn’ en nemen deel aan het project 
Helpende Handen. In het kader van dit 
project ondersteunen ze Travers bij het 
zogenoemde Bakfietsproject in Zwolle-
Zuid. Op de dinsdagen gaan ze met de 
bakfiets met sport- en spelmateriaal de 
wijk in naar de kinderen toe. Op de dins-
dag van Internationale Vrouwendag dit 
keer niet met de bakfiets de wijk in, maar 
met de elf meter lange schoolbus. Alleen 
de meiden van Deltion hadden zich hier-
voor opgegeven. De jongens hadden zich 
niet aangemeld: “die wilden niet tussen 
de dames staan en gingen liever klussen 
aan de muziektent op het Assen-
dorperplein.” Sandra van der Velden 
benadrukte dat ook mannen uit de wijk 
welkom waren bij de gele bus: “We slui-
ten ze niet uit, want veel vrouwenthema’s 
zijn ook een mannenzaak.” 

‘Ik ga graag een beetje buiten de gebaande paden’

Internationale Vrouwendag in de wijken van Zuid
TEKST EN FOTO  ARIE DONDERS

TEKST EN FOTO  HENNIE VRIELINK



WIJKKRANTWIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid PAGINA 13 - APRILPAGINA 13 - APRIL 2022 2022www.wvzwollezuid.nlwww.wvzwollezuid.nl

Bert Palland enthousiast over De Schellerhoeve

Zwolle-Zuid zet een stap tegen kanker op 21 en 22 mei

Vorig jaar september is Bert Palland 
(53) begonnen als coördinator bij wijk-
boerderij De Schellerhoeve. Daarvoor 
had hij negenentwintig jaar gewerkt bij 
Blokker, laatstelijk als bedrijfsleider 
van meerdere vestigingen in de regio. 
“Dat lijkt een grote overgang, maar er 
zijn ook veel overeenkomsten. Zowel 
bij Blokker als de wijkboerderij werk 
je met mensen en het opbouwen van een 
sterk team. Het organiseren en motive-
ren van mensen is ook hier belang-
rijk, zeker omdat ik de enige betaalde 
kracht ben op De Schellerhoeve, met 
meer dan vijftig vrijwilligers.” Bert 
heeft een aanstelling voor 28 uur per 
week en is in dienst bij welzijnsorgani-
satie Travers die formeel verantwoor-
delijk is voor de wijkboerderij.

Toen Bert Palland vorig jaar solliciteerde 
naar de functie van coördinator wijkboer-
derij is hij in het weekend voordat hij op 
gesprek ging eerst even wezen rondkijken 
bij de wijkboerderij: “Het houten hek was 
dicht! ” Hij zou graag willen dat de wijk-
boerderij ook op de zaterdagen en zon- 
dagen meer open zou zijn, maar heeft dan 
voor die dagen wel een aantal vrijwilli-
gers nodig. Ouders kunnen dan op een 
tuinbankje een kop koffie drinken of  
picknicken terwijl de kinderen in en om 
de boerderij spelen, “net zoals bij kinder-
boerderij Wezenlanden.”

De overgang van een commercieel bedrijf 
als Blokker naar een welzijnsorganisatie 
brengt ook voordelen met zich mee. Met 
zijn ervaring weet Bert hoe hij De 
Schellerhoeve moet promoten en tijdens 
het gesprek met de wijkkrant maakt hij 
uw verslaggever enthousiast over “deze 
fantastische plek” in de IJsselzone aan de 
rand van de wijk, “een toplocatie!” De 
dieren zoals konijnen, varkens, geiten en 

ezels worden elke dag goed verzorgd door 
vrijwilligers en met vragen kunnen ze 
terecht bij Bert. “Ik ben een boerenzoon 
en mijn vader had een melkveebedrijf in 
Kampen. Thans woon ik in een woon-
boerderij en heb thuis schapen en  
alpaca’s.” Leerlingen van het Zone.colle-
ge komen regelmatig de hoeven van de 
dieren verzorgen. Ook is er een pluktuin 
en worden er groente en fruit geteeld  
volgens de permacultuur. Op de donder-
dagochtend krijgen gehandicapte kinde-
ren van onderwijscentrum De Twijn les in 
De Schellerhoeve en genieten ze van de 

speeltuin en de verschillende dieren op 
deze locatie midden in de natuur.

In de avonduren is De Schellerhoeve goed 
bezet. Er is bijna elke avond wel wat te 
doen. Theatergroep Puur houdt hier haar 
repetities, de bijenclub houdt hier zijn 
vergaderingen en voor de klaverjasclub is 
ook een avond gereserveerd. Op de  
zondagochtend wordt er een ruimte  
verhuurd voor een wekelijkse kerkdienst. 
Het bruist door de week in en om de wijk-
boerderij van activiteiten. Wijkbewoners 
die hier nog nooit zijn geweest en er wel 

eens langs wandelen denken dat  
De Schellerhoeve er alleen is voor kin-
deropvang Doomijn. Bert: “Maar het is 
veel meer!” Vooral over de inzet van 
vrijwilligers is Bert erg enthousiast. 
“Sommigen zijn hier bijna dag en nacht 
met heel hun hart en ziel.” Bert geeft de 
vrijwilligers zoveel mogelijk eigen  
verantwoordelijkheden. “Ze moeten  
zelfstandig kunnen werken en ik moet 
hen de sleutel van de wijkboerderij  
kunnen toevertrouwen.” 

‘Zet Een Stap Tegen Kanker’ is het 
nieuwe Zwolse wandelevenement om 
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 
verbetering van de kwaliteit van leven 
voor mensen met kanker en hun gezin. 
In het weekend van 21 en 22 mei lopen 
de deelnemers een 24-uurs wandeles-
tafette bij de voormalige IJsselcentrale 
Harculo. Ook allerlei mensen uit onze 
wijk zijn actief om geld in te zamelen 
voor drie lokale doelen die iets met kan-
ker te maken hebben: Nazorgcentrum 
IntermeZZo, Monicares Foundation en 
Tobias Sybesma Foundation. 

“WE GAAN ERVOOR!”
“In 2020 hadden veel teams zich inge-
schreven voor de SamenLoop voor Hoop, 
het wandelevenement van KWF, maar 
door Covid-19 kon dat niet doorgaan. Toen 
de KWF besloot te stoppen met dit lande-
lijke evenement heerste er grote teleurstel-
ling. Omdat we al zo’n vast clubje hadden 
die de SamenLoop voor Hoop Zwolle 
organiseerde wilden we kijken wat we hier 
op de been konden krijgen”, vertelt Ellen 
Zandink, een van de initiatiefneemsters 
van ‘Zet Een Stap Tegen Kanker’.  
“We gaan ervoor!” zeiden we tegen elkaar. 

“Het voormalige evenement bood altijd 
zoveel herkenning, gaf mensen steun en 
dat warme gevoel wilden we behouden.”

Ellen: “Als locatie stond de voormalige 
IJsselcentrale op ons verlanglijstje. We 
mogen deze gratis gebruiken. We willen 
zoveel mogelijk gesponsord krijgen, want 
we willen zo min mogelijk kosten maken 
zodat elke euro bij de goede doelen terecht 
komt.”
Deelnemers kunnen zich als team maar 
ook als individuele wandelaar inschrijven. 
24 uur lang wandelen mensen op het par-
cours. Rondom het wandelevenement is er 
van alles te doen: muziek, entertainment, 
braderie, workshops en hapjes en drankjes. 

VERBINDING
Naast geld inzamelen voor de goede  
doelen is verbinding tussen de deelnemers 
net zo belangrijk. “Wie ook graag verbin-
dend bezig wil zijn, is Jaap Lamfers,”  
vertelt Ellen, “en dat sluit ook aan bij wat 
wij doen.” “Zet Een Stap Tegen Kanker 
leeft zeker in Zuid”, merkt Jaap Lamfers, 
mede-eigenaar van Grand Café Zuijdt en 
sinds 2017 wijkambassadeur in Zwolle-
Zuid. Hij gaat samen met de leden van het 
smartlappenkoor de Zotten van Zuijdt en 
de nieuwe Stichting Zwolse Zot meedoen. 
“We gaan geld inzamelen door optredens 
met het smartlappenkoor, in ieder geval bij 
de 10 Mijl van Zwolle-Zuid. Op de bar 
komt er een bus voor giften en we gaan 
nog meer dingen organiseren in aanloop 
naar het evenement.” Door er veel over te 
delen probeert hij er mensen warm voor te 

maken. “Het doel is dat het een grotere 
groep wordt, dus iedereen kan zich aan-
sluiten die feeling heeft met het thema.” 
Jaap is zelf ook erg betrokken omdat hij in 
zijn naaste omgeving is geconfronteerd 
met kanker. “Het is ontzettend belangrijk 
dat mensen zich bewust blijven dat kanker 
een ernstige ziekte is. Dat we de handen 
ineen moeten slaan voor een oplossing en 
een betere behandeling van kanker.” 

De redenen waarom mensen mee willen 
doen aan zo’n evenement zijn heel divers. 
Iedereen kent wel iemand die met kanker 
te maken heeft (gehad). Zo doet Vincent 
Rijntjes mee samen met zijn theatersport-
vereniging PeperDus. “Het gaat niet alleen 
om het lopen, maar ook om de verbonden-
heid met het doel en met elkaar. Over een 
paar weken hebben we een voorstelling 
waarbij we ook een donatie vragen voor 
Zet Een Stap Tegen Kanker. Verder probe-
ren we ons via familie, bekenden, werk te 
laten sponsoren.” Hij vindt het leuk dat het 
evenement nu in zijn eigen wijk in Zuid is: 
“Ik vind het een mooie locatie aan de 
IJssel.”
Vincent beveelt het iedereen aan om mee te 
doen. “Er is veel verborgen leed door  
kanker. Daarom moeten we zoveel moge-
lijk mensen mobiliseren om geld in te 
zamelen voor de goede doelen, want veel 
kleine beetjes maken dan een groot beetje!”
Wil je meedoen? Kijk op www.zeteen-
staptegenkanker.nl.

TEKST EN FOTO   HENNIE VRIELINK

TEKST   HILDE VAN RAVENHORST
  FOTO   VINCENT KOK
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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!

13 mei Ernest Beuving  
bij ZZUit
Een klap van de Korenmolen

Muziek, theater en humor
ZZUit doet het goed! Dat mogen we wel zeggen na twee 
uitverkochte voorstellingen: in februari de lezing van 
Wim Daniëls, en in maart een comedy-night. In april was 
het tijd voor muziek met Wouter Planteijdt. Was, want op 
het moment dat deze krant verschijnt is zijn optreden op 
8 april al geweest. 

De afsluiting van het seizoen op 13 mei
Daarom nu vast een aankondiging van de afsluiting van 
het seizoen in mei: Ernest Beuving met een cabaretesk 
muziektheaterprogramma met humor, imitaties en persi-
flages. Een greep uit zijn acts: prins Bernhard die zich 
beklaagt over zijn opvolging, Toon Hermans over iPho-
nes en 'Spuiten en slikken' en Mick Jagger met ADHD. 

Weer een uitverkochte zaal?
Ernest Beuving trad eerder op bij ZZUit met een voorstel-
ling over Leonard Cohen, en zorgde toen voor een uitver-
kochte zaal. Voor deze nieuwe voorstelling zijn ook al 
veel kaartjes verkocht, aangezien het een uitgestelde 
voorstelling is. Als u al kaartjes had zijn die nog gewoon 
geldig. Zo niet, wacht u dan niet te lang. 

Koop uw kaarten via www.zzuit.nl Koffie en thee staan 
klaar als u aankomt, en na afloop kunt u napraten en wat 
gaan drinken in het grand café van SIO. Ook kunt u tege-
lijk met uw kaarten een borrelplank bestellen. 

Praktische informatie
Vrijdag 13 mei 2022, 20.15 uur 
SIO gebouw, Thorbeckelaan 2, Zwolle
Entree €12,50  
(kaartverkoop alleen digitaal)

Meer informatie over de voorstelling  
en kaartverkoop: 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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Bert Westrik handelt dagelijks in lederwaren,  
bijouterieen en volkskunst
“Als ik door de stad loop kijk ik naar 
iedere vrouw. Niet om te zien of ze mooi 
zijn, maar naar wat voor schoudertas-
sen ze dit seizoen dragen,” glimlacht 
marktkoopman Bert Westrik (74), die 
samen met zijn zoon Wouter (40) iede-
re woensdagochtend in Zuid staat. 

“Tassen zijn vaak modeartikelen met elk 
jaar andere kleuren. De trend van dit jaar 
is lichtblauw en roze, passend bij de hui-
dige modekleding.” Vrouwen kopen ook 
losse schouderriemen voor hun tassen; op 
dit moment vooral brede leren riemen van 
koeienhuiden of gekleurde riemen met 
een print. Ook verkoopt hij verschillende 
bijouterieën zoals sjaals in diverse kleu-
ren en geen enkele winkel in Zwolle kan 
tippen aan zijn assortiment riemen en 
dierenhuiden.  

Berts eerste vrouw begon enkele tiental-
len jaren geleden een markthandeltje in 
sieraden en tassen. Hij was destijds hoofd 
interne dienst bij Hogeschool Windesheim. 
Toen zijn vrouw ernstig ziek werd en 
kwam te overlijden heeft Bert zijn baan 
bij Windesheim opgezegd en de markthan-
del van zijn vrouw overgenomen. 
“Mensen verklaarden me voor gek dat ik 
een vaste baan inruilde voor het onzekere 
bestaan van een marktkoopman. Ik wilde 

weer de handel in en had het niet meer 
naar mijn zin bij leerfabriek Windesheim.” 
Toen het winkelcentrum van Zwolle-Zuid 
nog in de steigers stond is Westrik hier al 
begonnen. “In het begin stonden we met 
een kraampje voor de winkelruimte van 
Albert Heijn. In volkswijken zoals 
Assendorp had je vroeger diverse buurt-
winkeltjes waar buurtbewoners elkaar 
ontmoetten en de middenstanders hun 
klanten nog persoonlijk kenden. Dat is 
allemaal verdwenen. Zeker nu er ook veel 
online wordt gekocht komen de mensen 
elkaar niet meer tegen. Een wijkmarkt 
zoals Zwolle-Zuid heeft in feite de sociale 
functie van de vroegere buurtwinkeltjes 
overgenomen. Hier komen wijkbewoners 
elkaar weer tegen en maken een praatje 
met elkaar.” 

Bert Westrik uit Berkum begon al met een 
antiekhandeltje toen hij nog op de lagere 
school zat. Tot en met de dag van vandaag 
is dat zijn hobby gebleven naast zijn werk 
als marktkoopman. “Een finaal uit de 
hand gelopen hobby.” Al tientallen jaren 
is hij gepassioneerd bezig met de opbouw 
van een collectie antieke religieuze volks-
kunst, ‘devotionalia’ genoemd. Zijn kost-
bare verzameling kerkelijke kunst bestaat 
onder anderen uit eeuwenoude houten 
heiligenbeelden, kruisbeelden uit ver-

schillende culturen en waardevolle iconen 
uit oosters-orthodoxe geloofsgemeen-
schappen. “Om deze hobby te kunnen 
betalen handel ik zelf ook in deze kunst-
stukken.” Van zijn huidige vrouw mag hij 
alleen iets aan zijn collectie toevoegen als 
hij iets anders verkoopt. Hij handelt over 
de hele wereld via speciale veilingsites en 
mag zich inmiddels een echte kenner noe-
men. Meerdere keren is een van zijn 
waardevolle stukken besproken in de uit-
zending van het tv-programma Kunst & 

Kitsch, bijvoorbeeld een zeer unieke pijp 
waarin het Bijbelse scheppingsverhaal  
in de houten kop gedetailleerd was uit- 
gebeiteld. Aankomende meimaand komt 
hij met een bijzonder reisicoon en een 
paar duizend jaar oude, uit een rotswand 
uitgehakte beeldengroep uit India  
naar Kunst & Kitsch. Een deel van zijn 
collectie zou zeker niet misstaan in een 
museum.

 TEKST EN FOTO  HENNIE VRIELINK

FOTO   MONIQUE WIEGERS

DE WERELD VAN DE WOENSDAGMARKT

Help je mee aan een schoon Zwolle Zuid? 
Zwolle-Zuid is hard bezig om de wijk te vergroenen
Het voorjaar is weer aangebroken. Tijd 
om buiten te zijn. In de zon, in het 
groen. En daar is genoeg te doen.

NLDOET IN ZWOLLE-ZUID
Op zaterdag 12 maart was het de dag van 
NLDoet, de grootste vrijwilligersactie 
van Nederland. De Groene Loper Zwolle 
bood op die dag ondersteuning aan  
groene buurtinitiatieven om zoveel  
mogelijk mensen te betrekken bij natuur, 
landschap en biodiversiteit in hun eigen 
omgeving.

Bij Landgoed Oldeneel werd het land-
goed weer klaar gemaakt voor de lente  
en er wordt binnenkort nog plantgoed 
aangebracht voor bijen, vlinders en  
insecten. 

Aan de Argusvlinder waren bewoners 
actief huisjes aan het bouwen voor  
vogels en egels. En dat gebeurde ook aan 
de Van Maanenware waar zelfs de  
vogels verwend werden met nestelmate-
riaal in oude gardes.

VERGROEN JE BUURT
Groen bezig zijn mag natuurlijk het hele 
jaar door. Je mag -zonder toestemming 
van de gemeente Zwolle- met boomtuin-
tjes in uw straat aan de slag. Op  
www.zwolle.nl/boomtuintje staat alle  
informatie voor de aanleg. Een straat 
met boomtuinen ziet er mooi uit en bijen 
en vlinders vinden er extra voedsel. 

Naast boomtuintjes kun je door adoptie-
groen je buurt aantrekkelijker, gezelliger 
en biodiverser maken. Hebben jij en  
je buren groene vingers en energie  
om de buurt/straat te verfraaien? Op 
www.zwolle.nl/groenadoptie vind je de 
spelregels en voorwaarden. Met behulp 
van www.vergroenjebuurt.nl. kunt je een 
eigen foto van de straat uploaden om 
vervolgens digitaal te vergroenen. Hoe 
groen kan jouw straat zijn? 

MIJN WIJK
Heb je een plan bedacht hoe uw buurt 
mooier, groener en biodiverser kunt  
maken? Zet je idee op het initiatieven-
platvorm MijnWijk. Dan neemt de wijk-
regisseur contact met je op om samen te 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. 
Op MijnWijk vind je ook inspirerende 
voorbeelden van actieve buurtbewoners 
in Zwolle. www.zwolle.nl/mijnwijk 

LANDELIJKE OPSCHOONDAG
Zaterdag 19 maart was het de Landelijke 
Opschoondag. Het was een zonnige dag 
om zwerfafval op te ruimen. Wijkteam 
Zuid had mensen opgeroepen hun volle 
afvalzak in te leveren bij Winkelcentrum 
Zuid. Voor iedereen was een beloning 
beschikbaar.

Er is van alles gevonden, onder andere 
een boxershort, een mayonaisefles en 
een pizzadoos. 
Denkt u ook een bijdrage te kunnen leve-

ren? Bij het wijkservicepunt De Pol kunt 
u een gratis grijpstok krijgen. Benieuwd 
wat je gaat vinden.

NK TEGELWIPPEN
Van 21 maart tot en met 31 oktober 
wordt het NK Tegelwippen georgani-
seerd. Stevige regenbuien zorgen voor 
wateroverlast. Het water kan de bodem 

niet in door de grote hoeveelheid stenen. 
Het NK Tegelwippen stimuleert ons alle-
maal om tegels uit de tuin te halen en zo 
het water de bodem in te laten stromen.

Tegeltje er uit, plantje er in. Inspiratie 
nodig? Kijk op: www.nk-tegelwippen.nl/
inspiratie-projecten
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Op zoek naar een calisthenicspark in Zwolle-Zuid
“Hoe gaaf zou het zijn als er een calis- 
thenicspark in het Gerenpark komt! 
Calisthenics wordt in Nederland 
steeds populairder. Door corona heb-
ben we gemerkt hoe belangrijk bewe-
gen is. Zo’n park draagt bij aan het 
welzijn van de wijkbewoners omdat 
je (gratis) kunt sporten in de buiten-
lucht, je er fitter van wordt, je nieuwe 
mensen leert kennen en het geschikt is 
voor alle leeftijden. Bovendien neemt 
het weinig ruimte in, is het onder-
houdsarm en weerbestendig”, vertelt 
de sportieve Frank Schippers (38) 
enthousiast over zijn nieuwe hobby. 

Frank is geboren en getogen in Zwolle- 
Zuid en woont nu in de Gerenlanden,  

samen met zijn verloofde en hun twee 
dochtertjes. Frank is altijd al sportief ge-
weest. Nadat hij na twintig jaar stopte 
met voetbal begon hij met dagelijks hard-
lopen. “Toen mijn tweede dochter werd 
geboren en ik weer dagelijks met een 
baby op de arm liep, merkte ik dat ik 
spierpijn in mijn armen kreeg. Ik begon 
thuis wat push-ups te doen om mijn ar-
men wat steviger te maken. Een vriend 
van mij vroeg of ik meeging naar het ca-
listhenicspark op het Lübeckplein. Daar 
kun je aan stangen hangen en krachttrai-
ning doen. Ik had nog nooit van calisthe-
nics gehoord en had er een sportschooli-
dee bij, was bang dat er allemaal 
krachtpatsers zouden sporten. Maar de 
sfeer is er juist heel gemoedelijk.” Frank 

vindt het heerlijk om in weer en wind 
buiten te trainen. “Het heeft iets weg van 
een speeltuin voor volwassenen en je 
wordt er sterk van!” 

CALISTHENICS 
Als Frank over calisthenics begint te pra-
ten krijg je gelijk zin om ook weer even 
als een kind aan de rekstokken te hangen. 
Frank legt uit dat calisthenics een mix is 
van fitness, turnen en gymnastiek. “Het 
is een vorm van krachttraining met je ei-
gen lichaamsgewicht. Het gaat om con-
trole over je lijf zonder het gebruik van 
apparatuur. Veel oefeningen zorgen er-
voor dat je meerdere spiergroepen tege-
lijk aanspreekt. Je wordt er sterker en 
flexibeler van.” Sommige oefeningen zijn 

redelijk eenvoudig, zoals push-ups, pull-
ups, crunches of squats, maar andere ca-
listhenicsoefeningen zien er heel acroba-
tisch uit. “Op dit moment ben ik aan het 
trainen voor de ‘back lever’- kijk maar 
eens op YouTube. Ik vind het een uitda-
ging om bepaalde oefeningen de baas te 
worden.” Frank heeft duidelijk zijn passie 
gevonden, traint bijna dagelijks en is ge-
abonneerd op een online leerschool. 

CALISTHENICSPARK IN  
ZWOLLE-ZUID
Tijdens zijn trainingen leerde Frank ca-
listhenicstrainer Jermaine Lubbers ken-
nen. Hij is initiatiefnemer van het calist-
henicspark op het Lubeckplein. Frank is 
blij met dit park, maar het is klein en 
daarom hoopt hij dat er zoiets gereali-
seerd kan worden in Zwolle-Zuid. “Om 
te voorkomen dat het hier te druk wordt 
zou het mooi zijn als Zwolle meerdere fa-
ciliteiten voor calisthenics zou krijgen.” 
Daarom heeft hij een oproep geplaatst op 
mijnwijk.zwolle.nl waar je een idee kunt 
opperen bij de gemeente. “Als je als ge-
meente wilt laten zien dat je sport en be-
wegen belangrijk vindt, zou je zo’n calist-
henicspark moeten creëren. Het lijkt 
klein, een stukje kunstgras van ongeveer 
25 m2 met 4 hangstangen en 3 dipstan-
gen, maar je hebt een wereld aan moge-
lijkheden. Het is een sportieve ontmoe-
tingsplek voor mensen uit alle lagen van 
de bevolking, van jong tot oud en ook 
mensen met een fysieke beperking. 
Bootcampgroepjes en individuele spor-
ters kunnen er terecht. Ook buurtsport-
coaches kunnen er met kinderen buiten-
schoolse activiteiten houden.”

Je kunt Franks idee ondersteunen door 
een hartje (like) te geven op mijnwijk.
zwolle.nl/project/callisthenics-in-zwol-
le-zuid-1
Wil je ook starten met calisthenics?  
Kijk op www.zwolle-calisthenics.nl

Is reizen met het openbaar vervoer ingewikkeld?

 TEKST EN FOTO  HENNIE VRIELINK

 TEKST  HILDE VAN RAVENHORST
 FOTO  HENK VALKENIER

Voor mensen die langere tijd niet met het 
openbaar vervoer hebben gereisd, kan een 
bus- of treinreis ingewikkeld lijken. De tijd 
dat je op elk treinstation of bij de buschauf-
feur een kaartje kon kopen en cash kon af-
rekenen is al lang voorbij. Ouders waarvan 
kinderen naar bijvoorbeeld Amsterdam 
verhuizen willen natuurlijk graag hun 
zoon of dochter bezoeken, maar zien er te-
gen op met de eigen auto naar het drukke 
westen te rijden. Met de auto door Amster-
dam is voor sommigen een waar schrik-
beeld. Ze waren altijd gewend met de eigen 
auto te reizen, maar overwegen nu toch 
maar met de trein te gaan. 

Zomaar een treinkaartje kopen bij een vrien-
delijke mevrouw achter het stationsloket is 
bijna nergens meer mogelijk; in de wijde 
omgeving heeft alleen treinstation Zwolle 
nog een loket, maar voor hoe lang nog? Op 
de stations staan kaartjesautomaten waar 
reizigers een los kaartje kunnen aanschaffen. 
Openbaar vervoerbedrijven promoten de 
aankoop van een OV-chipkaart of het bestel-
len van een e-ticket via internet. Voor 
mensen die geen ervaring hebben met het 
reizen met de trein of bus klinkt alleen al het 
kopen van een kaartje soms best ingewik-
keld. Daarom is de Wijkkrant op de eerste 
woensdagochtend in maart naar het OV-in-

loopspreekuur gegaan in wijkcentrum de Pol 
om te horen hoe je tegenwoordig met het 
openbaar vervoer kunt reizen. Vrijwillig 
OV-ambassadeur Gerrit Rouwenhorst (81) 
zat al in zijn blauwe jack klaar achter een 
tafeltje met stapeltjes folders voor zich: “Van-
daag zit ik alleen, maar normaal zitten we 
hier met z’n tweeën. De afgelopen twee jaar 
waren er vanwege corona geen inloop-
spreekuren, maar vanaf nu zitten we hier 
elke eerste woensdagochtend van de maand 
van 10.00 uur tot 11.30 uur, behalve in de 
zomermaanden.” Gerrit Rouwenhorst uit 
Hanzeland is een van de OV-ambassadeurs 
van de provincie Overijssel en helpt graag 
iedereen op weg in het openbaar vervoer. Hij 
is al jarenlang met VUT/pensioen, maar 
heeft nog een echt hart voor het openbaar 
vervoer. “Ik ben een echte spoorman.” Meer 
dan veertig jaar heeft hij voor de NS gewerkt 
en laatstelijk als manager treindienst- en ver-
keersleiders in Zwolle. 

Tijdens het inloopspreekuur legt hij aan een 
bezoekster rustig en duidelijk het verschil 
tussen een anonieme en persoonlijke 
OV-chipkaart uit. “Ouderen met AOW krij-
gen met een persoonlijke kaart 34% korting 
in de bus.” Ook het in- en uitchecken bij de 
piepende poortjes op het station vraagt enige 
toelichting. “Linkshandige mensen willen 

soms door het verkeerde poortje.” De actieve 
Gerrit Rouwenhorst begeleidt ook “leuke” 
proefreisjes met het openbaar vervoer om 
mensen in de praktijk ervaring op te laten 
doen. “Dan gaan we met de trein van Zwolle 
naar Dalfsen. In Zwolle geeft ik tekst en uit-
leg bij de kaartautomaat en laat mensen zelf 
een kaartje kopen. In Dalfsen drinken we op 

het station gezellig een kopje koffie en reizen 
dan met de trein of bus weer terug.” Belang-
stellenden kunnen zich hiervoor elke eerste 
woensdagochtend tijdens het inloop-
spreekuur in de Pol aanmelden bij Gerrit 
Rouwenhorst.
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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

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

Vergoeding mogelijk, afhankelijk van uw persoonlijke zorgverzekering.

Orthomoleculair en natuurgeneeskundig praktijk

Restaurant "De Oase"
kerkplein 2 Zalk. tel: 038-3636270

Voor een heerlijke lunch, diner of feest! 

 
Restaurant “De Oase” 

kerkplein 3 Zalk. tel : 038-3636270 
www.restaurantdeoase.nl 

 

 

Voor een heerlijke lunch, diner of feest! 

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. 

Boompjes planten is een daad van hoop
Een boompje planten is een daad van hoop. 
‘Zelfs als ik wist dat morgen de wereld zou  
vergaan, dan zou ik vandaag een appelboom 
planten’, zou de bekende Duitse monnik 
Maarten Luther ooit hebben gezegd. 

Het is extra  hoopvol als kinderen bomen planten. 
Want zij vormen de nieuwe generatie. Daarom 
vond ik het ontroerend dat ouders en kinderen 
kortgeleden meededen aan een boomplantactie  
in de uiterwaarden van de IJssel bij Zwolle. 

De bosaanplant is bedoeld om het hardhoutooibos 
een handje te helpen. Hardhoutooibos groeit op 
verhogingen in de uiterwaarden van rivieren en 
bestaat uit bomen als eiken, zoete kers, fladderiep 
en zomerlinde, inheemse boomsoorten die lang-
zaam groeien. Het meeste hardhoutooibos is in de 
loop van de tijd verdwenen door toedaan van de 
mens. Maar nu mag het hier en daar weer terug- 
komen. Enkel op plekken die door Rijkswaterstaat 
zijn aangewezen. Het gaat om bosjes die buiten de 
stroombaan van de rivier liggen, zodat ze bij hoog 
water geen risico vormen voor de veiligheid.

De christelijke gereformeerde kerk Zwolle en de 
gereformeerd-vrijgemaakte Koningskerk maakten 
de plantactie van de boompjes in de Scheller- 
waarden mogelijk. Leden van deze kerken  
hielpen ook bij het planten ervan, onder deskun- 
dige leiding van vrijwilligers van natuurwerkgroep 
A Rocha Zwolle.  TEKST EN FOTO  WIM EIKELBOOM
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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

Kom bewegen!
Er vinden wekelijks sportactiviteiten 
plaats in heel Zwolle

In Zwolle Zuid kunt u o.a. meedoen met:
- Fitness  ma.  09.30-10.30 SV Zwolle

- Milde Yoga ma.  16.30-17.30 de Pol

- Badminton ma.  13.30-14.30 Sporthal Zwolle Zuid

- Pilates  di.  13.00-14.00 Sporthal Zwolle Zuid

- Dynamic tennis di.   13.00-14.00 Wijkcentr. Gerenlanden

- Tai Chi  di.  09.00-10.00 de Pol

Plezier en gezelligheid 
staan centraal tijdens de 
activiteiten voor senioren. 
Of u nu veel of weinig 
ervaring heeft, kom eens 
binnenlopen voor een 
gratis proefles.

We volgen de actuele 
RIVM regels.

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).

TOENAME FIETSENDIEFSTALLEN 
Helaas ziet de politie Zwolle een toename van het aantal fietsdiefstallen. Ook in Zwolle-Zuid zijn de laatste weken veel fietsen gestolen. In de afgelopen 3 weken alleen al zijn 
er rondom het winkelcentrum van Zwolle-Zuid 12 elektrische fietsen weggenomen. De politie surveilleert extra in de wijk. De wijkagenten van Zwolle-Zuid geven u tips om 
de diefstallen van uw elektrische fietsen te voorkomen.

WIJKAGENTEN IN ZUID AAN HET WOORD

Niet iedereen kan zijn eigen fiets, 
brommer of scooter goed omschrijven, 
weten de wijkagenten. “Weet u alleen 
maar dat het een groene damesfiets met 
een kinderstoeltje is, dan maakt dit het 
een stuk moeilijker om uw tweewieler  
op te sporen. Noteer op bijvoorbeeld  
een fietsregistratiekaart zo veel mogelijk 
kenmerken van uw voertuig, zoals merk 
en framenummer of chipnummer. 
Bewaar deze voor het geval uw fiets ge- 
stolen wordt. Let erop dat u het frame- 
nummer noteert en niet het serienum-

mer. Uit de internetaangiften blijkt dat 
veel mensen die vergissing maken.  
Daarnaast kunt u de fietsenmaker vragen  
om uw postcode en huisnummer in het 
frame te graveren.”

ZET UW FIETS OP SLOT 
“Het klinkt logisch, maar zet uw fiets, 
brommer of scooter altijd op slot, ook  
als u maar even weg bent”, adviseren de 
wijkagenten. “Het is verstandig de fiets 
met een extra beugel- of kabelslot vast  
te zetten aan een vast voorwerp of aan  

de fiets van iemand waar u mee bent.  
Als er een bewaakte fietsenstalling in de 
buurt is, maak daar dan gebruik van.”

DOE ALTIJD AANGIFTE 
Als uw fiets, brommer of scooter toch 
gestolen wordt, doe dan meteen aangifte 
bij de politie. Dat kan via internet op 
www.politie.nl, of op afspraak op het 
politiebureau. “Neem de gegevens van  
de fiets, brommer of scooter mee, zoals 
merk en framenummer en de aankoop-
nota. Alleen wanneer u aangifte heeft 

gedaan, kan een gevonden fiets, brom-
mer of scooter door de politie worden 
teruggegeven”.

BEL DIRECT DE POLITIE 
Als u iets verdachts ziet. Vooral snel 
bellen kan van doorslaggevend belang 
zijn. Als u vermoedens heeft dat er 
ergens iemand veel interesse heeft voor 
fietsen neemt u dan direct contact met 
de politie op. 

Bij een verdachte situatie bel 112.
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Op 24 maart 1912, ruim 110 jaar gele-
den, is het zover. Voor het eerst vindt er 
in Zwolle een heuse voetbalinterland 
plaats. De tegenstander? Duitsland! Op 
het ZAC-terrein aan de Veerallee wordt 
het maar liefst 5-5.

NAGEWEZEN
Het is de derde keer dat Nederland en 
Duitsland op een voetbalveld tegenover 
elkaar staan. Erg veel wordt er in Duits-
land nog niet gevoetbald in die tijd. Tur-
nen en roeien, dat doet men liever. Maar 
toch, al dan niet onder invloed van het 
naburige Oostenrijk, komt het voetbal-
spel ook in Duitsland tot bloei. De sfeer 
op die 24e maart valt in Zwolle het beste 
te omschrijven als eentje van opwinding 
over wat komen gaat. Op het station ziet 
het de avond ervoor zwart van de men-
sen die de voetballers als ware helden 
ontvangen. Mannen, vrouwen, jong en 
oud, arm en rijk. Kort na elkaar komen 
de Nederlanders en de Duitsers per trein 
aan, zodat iedereen ze goed kan zien. Lo-
pend door de Zwolse straten worden 
sommige bekende voetballers nagewe-
zen. ,,Daar heb je Thomee!", roepen en-
kele voetbalkenners.

AUF WIEDERSEHEN
De spelers en officials zoeken hun hotel 
op, om zich vervolgens te melden op het 
stadhuis. Daar spreekt, in de fraaie oude 
trouwzaal Mr. Van Royen, de burgemees-
ter van Zwolle. Van Royen is blij en dank-
baar dat zijn stad Zwolle het toneel vormt 
voor een dergelijke sportontmoeting! 
Ook spreekt hij de gasten toe in het Duits, 
en memoreert daarbij aan de voorbije 
eeuwen waarin er een levendig weten-
schappelijk verkeer bestond tussen Zwol-
le, de stad van Thomas à Kempis, en het 
naburige Duitsland, zijn geboorteland. 
Van Royen besluit zijn speech met een 
welgemeend "Auf Wiedersehen". 

SCHITTEREND
Tevens spreekt, namens de Nederlandse 
Voetbal Bond, de heer Jasper Warner. Hij 
is trots dat zijn Zwolle, en in het bijzonder 
zijn ZAC, de mogelijkheid krijgt om deze 
wedstrijd te organiseren. Van Zwolse 
kant is er alles aan gedaan om deze dag 
tot een bijzondere dag te maken. Tot slot 
spreekt nog Herr Hinze. Veel Nederland-
se clubs die in Duitsland op tour zijn ge-
weest, kennen Hinze wel. Een aimabel 
man die in zijn speech aanhaalt dat ook 
de Duitsers warme herinneringen mee 
zullen nemen uit Zwolle. Volgens Hinze 
geeft Nederland hier aan Duitsland een 
schitterend voorbeeld voor wat betreft 
een hartelijke ontvangst en sportieve 
opvattingen.

STEMMING
Buiten het stadhuis wacht reeds een fan-
tastische stoet mensen, met dansende 
toortsschijnsels en walmende fakkel-
vlammen. Het Zwolsche dilettantencorps 
blaast lustige fanfares, terwijl de korte 
optocht van spelers, bestuurders en jour-
nalisten tussen de mensenhaag door-
schuift. Zwolle is opgewonden, en juicht 
enthousiast. Uit open ramen, waar Ben-
gaals vuur oplaait, buigen meisjesgezich-
ten, lachend groetend naar de stoet die ze 
met bloemen overstrooien. Zo’n omme-
gang brengt de ware stemming!

NACHTRUST
Op dan naar het café-chantant ’t Odéon, 
de gezellige schouwburgzaal, dat zich 
vult met voetballers en belangstellenden. 
In Odeon treedt een gezelschap op. Er 
zijn hollandse boerinnetjes die dansen op 
klompen. En er wordt gezongen van 
,,daar heb je Mannus". Er is een cowboy 
die kogels schiet welke, als we de opinie 
in de zaal mogen geloven, door doelman 
Göbel tegengehouden zouden worden. 
Na het Odéon worden de spelers veroor-

deeld tot het houden van de nachtrust, 
terwijl de rest van de aanwezigen nog 
lang in Zwolle doorgaat met feesten.

WINNAAR
Oh ja, we zouden het bijna vergeten; er 
wordt ook nog gevoetbald natuurlijk! 
Het veld is slecht, en lijkt  op een gele 
zandvlakte met enkele schaarse plekjes 
gras daar tussenin. Maar voor het publiek 
is het genieten geblazen! Een ruime, hoge 
middentribune, met loges en balkons, 

daarvoor rijen staanplaatsen. Muziek 
schettert over het veld en er is een gezel-
lige roezemoezige drukte. De uitslag? 
Het wordt, na een 2-3 ruststand in het 
voordeel van Duitsland, uiteindelijk dus 
5-5. Maar na zo'n dag en zo'n sfeer in 
Zwolle is eigenlijk iedereen een winnaar.

BRONNEN 
- Dagblad Het Vaderland (25 maart 1912)
- www.clubvan100zac.nl/foto-archief/
- Met dank aan Henk Twerda

Groots voetbalfeest tijdens  
de eerste interland in Zwolle

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

Staand vlnr: Grensrechter Willing, Vos, Van Berckel, Feith, Thomée, 
Heijning, Göbel, de Korver, scheidsrechter Howcrofft, Hörburger, Van 
Breda-Kolff en trainer Chadwich. Zittend vlnr: Francken, Fortgens. Geheel 
links met hoed en wandelstok: Z.A.C.-lid en Ordecommissaris Herman van 
Randwijk.

TEKST EN FOTO  PIET VAN DER KRIEKE 

Tijd om er weer op uit te trekken met de camera. Als je er oog voor hebt, dan kun je bijzondere plaatjes schieten, zoals de aalscholver met een stukje van de maan, 
waarbij het lijkt alsof de aalscholver een pet draagt. Of de maan die precies achter de grote zendmast in Zwolle-Zuid staat. De oplettende kijker kan zelfs de slecht-
valk ontdekken die op de zendmast zit. Zo is er altijd wel iets te zien. Het is voorjaar. Tijd om er weer op uit te trekken met de camera. Als je er oog voor hebt, dan 
kun je bijzondere plaatjes schieten, zoals de aalscholver met een stukje van de maan, waarbij het lijkt alsof de aalscholver een pet draagt. Of de maan die precies 
achter de grote zendmast in Zwolle-Zuid staat. De oplettende kijker kan zelfs de slechtvalk ontdekken die op de zendmast zit. Zo is er altijd wel iets te zien.

Wil jij ook een keer met een bijzondere foto in de krant? Mail het naar redactie@wvzwollezuid.nl

Het is voorjaar
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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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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

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?


