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Gio wilde al 

vanaf z’n derde 

prof worden. 

En dat lijkt te 

lukken ook!
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ERKEND BOVAGBEDRIJF
Het adres voor al uw reparaties en onderhoud.
Tevens APK voor benzine en dieselmotoren.

Meenteweg 30 ZWOLLE
Tel: 038 - 4669777

www.wvzwollezuid.nl
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Ode aan de nieuwe bruggen

A G E N D A
- do 13 maart, 
  voorjaarsstukjes maken, 

Schellerhoeve
- za 15 maart,

opendag Ruitersportcentrum
Zwolle

- zo 16 maart,
Paasfeest, Schellerhoeve

- za 22 maart, 
paaseieren zoeken, 
’t Spiekertje

- di 25 maart, 
info film, ‘t Atelier

- za 29 maart, 
techniek-doedag, de Octopus

- wo 2 april, 
Wijkplatform, SIO

- za 5 april, 
Kinderkledingbeurs, De Pol

- za 12 april, 
boekenmarkt, SIO

- wo 23 april, 
  Kinderkleedjesmarkt,

De Pol (buiten)

Wijkje, huisje, naampje
Ruim 12.000 woningen telt Zuid. Sommige huizen onderscheiden zich met een naam aan de gevel. 

Hoe goed kent u uw wijk? Als u het juiste adres weet te noemen bij de naam op bovenstaande foto, 

maakt u kans op een Irischeque van 10 euro. Zend uw oplossing uiterlijk 10 maart naar 

webredactie@wvzwollezuid.nl, of stuur het naar De Pol (zie Colofon), voorzien van uw naam en 

adres. Per 15 maart vindt u de winnaar op de website www.wvzwollezuid.nl. 

Vervolg ‘Wijkje, huisje naampje’ zie pagina 12

De gevels krijgen kleur
Een jaar renovatie en uitbreiding van Winkelcentrum Zwolle Zuid zit erop. December 
2007 is het hoogste punt bereikt met woontoren Bellevue; dit jaar zullen de eerste 
resultaten van de metamorfose zichtbaar worden.

De vorm van het eerste grote bouwdeel (blok 1) aan de Oldeneelallee is al zichtbaar. Daarin zullen 

grote winkels zoals AH, Hema, DA en Vögele zich vestigen, met daarboven de parkeergarage. In de 

nieuwe winkelstraat, de Pijmanstraat (G.J. Pijman, een Zwolse patriot van 1750–1839), wordt volop 

gemetseld. Naar verwachting zal met de opening van de nieuwe AH begin mei dit blok in gebruik 

kunnen worden genomen. Vooruitlopend hierop zal het nieuwe deel achter Fietsenspecialist Tonny 

Grobbee en Expert worden opgeleverd. Beide bouwblokken zijn inmiddels vrijwel volledig 

verhuurd.

Verkeershinder
Op 13 of 14 maart wordt de Oldeneelallee tussen Democratenlaan en Patriottenlaan afgesloten 

voor alle verkeer. Dan wordt de hoogste bouwkraan afgebroken, nu Bellevue bijna gereed is. 

Daarvoor is een grote hydraulische kraan nodig die alleen op de Oldeneelallee opgesteld kan 

worden. In mei/juni zal de Oldeneelallee voor wat langere tijd worden afgesloten als gevolg van de 

aanleg van een rotonde op de kruising Oldeneelallee-Democratenlaan. De afsluiting vindt plaats 

direct na de opening van de nieuwe Albert Heijn en de openstelling van een groot gedeelte van de 

parkeergarage.

Welke winkel mist u in Zuid? Stem! zie pagina 11

Een brief vanuit het stadskantoor:

‘Bewoners Gerenbroek,

uw houten bruggen rotten door,

zo blijkt uit onderzoek.

Een bruggenbouwer vonden wij

met feeling voor succes.

Weest voorbereid op sloperij;

het duurt een week of zes.’

Hoefslagmate en Hanselaar

- zo vredig tot die tijd –

wij raakten kort achter elkaar

onze twee bruggen kwijt.

Die isolatie zat ons dwars:

dat kón dus zomaar blijkbaar…..

maar binnenstad en Oude Mars

werden haast onbereikbaar.

Dit dwong fietser en wandelaar

tot alternatieve routen,

en… ’t bracht ons dichter tot elkaar

nu we anderen ontmoetten.

Nieuwe gezichten, oogcontact,

heel Gerenbroek eendrachtig!

Twee bruggen werden neergesmakt,

maar het resultaat was prachtig.

Een klereherrie gaf het wel:

vanaf een uur of zeven

zo’n 900 decibel

en da’s niet overdreven.

Maar nu….

vier overkanten die elkaar

weer weten te bereiken

en de hele buurt houdt van elkaar.

Ooh, moet je nou eens kijken!

Ach, laat u niet bedonderen.

Woont ú in Zwolle-Zuid?

Kom onze bruggen bewonderen –

ze zien er schitterend uit.

En ook de buurt is opgeknapt

je weet niet wat je ziet:

we zijn hier aan de sleur ontsnapt

en iedereen geniet.

De moraal

Loopt het wat stroefjes in uw buurt?

Vraag of men uw brug wil slopen.

Je wordt geheid een ander mens,

want er gaat een wereld open.

Gemeente, ú bracht dit op gang:

de herrie en het puin,

en al duurde het 3 (drie!) keer te lang

en ligt de brug wat schuin,

wij Gerenbroekers zijn wát blij

met uw beton en planken

en alleen al dáárvoor kunnen wij 

u niet vaak genoeg bedanken!

Hans E. van Laar
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Ria Moraal - van Enkhuyzen
Schermerhornstraat 126
Zwolle 038 - 4660065
www.praktijkrianda.nl
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Van der Capellenstraat 105A - Winkelcentrum Zwolle-Zuid - Tel. 4601742

Daar plukt U de 
vruchten van 

Exclusieve CASMARA
behandeling nu voor 

49,-

Informeer ook naar onze 
make-up cursussen.

Informeer naar de mogelijkheden. Je ziet ‘t verschil.

Geen zorgen. Bij Pearle Opticiens bent u met 
iedere zorgverzekering welkom.

Voor Zwolle en

omstreken
Hartelijk welkom bij:



Op zaterdag 22 maart om 10.30 uur, net 
voor Pasen, wordt het weer paaseieren 
zoeken in dierenweide ’t Spiekertje in het 
Ittersumerpark. De kinderen worden 
opgedeeld in twee groepen. Kinderen 
mét en zonder zwemdiploma. Alle 
kinderen zullen een paasei vinden. De 
paashazen van ’t Spiekertje hebben dit 
jaar extra hun best gedaan om voor 
zoveel mogelijk bontgekleurde eitjes te 
verzamelen.

Eierzoektips
Hoe vind je snel en veel paaseieren? 

- Sta als eerste op. 

- Help de Paashaas bij het verstoppen.

- Ren zo hard als je kunt. 

-   Vraag de Paashaas een kaart waarop

staat waar de eieren verstopt zijn. 

- Zoek naar stukjes paashaashaar. 

- Zorg voor een grote mand. 

’Happy’ kippen
Op alle dierenweiden lopen verschillende ras-

sen kippen. Van de grote Brahma’s tot kleine 

krielkippen die grote én klein eieren leggen. De 

kippen in de dierenweiden zijn ‘happy’ kippen. 

Ze hebben een betere levensverwachting 

vergeleken bij kippen die voor de productie van 

eieren worden gehouden. Kan een kip op de 

dierenweide wel 8 jaar lang rond kuieren, de 

productiekip haalt de helft van het aantal jaren 

niet eens. Daar staat tegenover dat de 

productiekip wel zo’n 300 eieren per jaar legt 

en de scharrelkip zo’n 100 eieren per jaar. Een 

jonge kip begint ongeveer na 4 tot 5 maanden 

eieren te leggen. Na het eerste legseizoen gaat 

de kip in de rui, daarna legt de kip minder 

eieren dan voorheen. Na ongeveer 4 jaar legt 

een kip sporadisch nog een ei. Een kip is nogal 

seizoensgevoelig. Zodra de dagen in de herfst 

korter worden stoppen ze met het leggen van 

eieren. Zodra de dagen weer langer worden, in 

het voorjaar, komt de legproductie weer op 

gang.

MAART 2008

C O L O F O N

PAGINA 3      Wijkkrant Wijkenvereniging Zwolle-Zuid

Dierenweidenieuws

Paaseieren zoeken op ‘t Spiekertje
De Wijkkrant Zwolle-Zuid is een uitgave van de 
Wijkenvereniging Zwolle-Zuid (WZZ) en verschijnt 
jaarlijks negen maal in een oplage van 13.000 stuks.

WZZ Wijkkrant
Redactie/foto’s Yvonne Nauw, 06 - 1282 4885

Julius de Vries, 423 2503
E-mail: redactie@wvzwollezuid.nl
Acquisitie: Herman Beltman, 460 2787
Advertenties: Informatiebalie, Roel Stuifzand,

460 9000, info@wvzwollezuid.nl

Postadres Bezoekadres
Antwoordnr. 3229 Gelijkheid 1, De Pol
8000 WB Zwolle Zwolle Zuid

WZZ Informatiebalie 
De Pol 460 9000
Gelijkheid 1 info@wvzwollezuid.nl
Zwolle Zuid www.wvzwollezuid.nl

Openingstijden
ma. t/m do.  09.30 - 11.30  en 13.30 - 16.00 uur
vrijdag 09.30 - 11.30 uur
Tijdens de reguliere schoolvakanties is de 
WZZ Informatiebalie gesloten.   

Contributie
WZZ lidmaatschap seizoen 2006/2007 is  6,50 
op girorekening 54 92 638  t.n.v. WZZ

Algemeen Bestuur WZZ
Voorzitter: Johan Pap, 465 72 96 
Secretaris: vacant
Penningmeester: Albert Marsman
Leden: Dini van der Heem, 460 39 84 

Peter van Heerde
Ereleden/leden van verdienste:
Erevoorzitter: Aalt Brinkhuis
Lid van verdienste: Sjoerke Pluim 

Wijkcentra
Gerenlanden, Munterkamp 75, 460 52 77
De Pol, Gelijkheid 1, 465 92 22
SIO, Thorbeckelaan 2, 465 13 60

Wijkservicepunt Zuid/Gemeente
De Pol, 460 2753 of 
Servicelijn Wijkzaken, 498 3300
e-mail: Postbus@zwolle.nl
Openingstijden: ma. en wo. van 09.00-12.00 uur 

Buurthulp
De Pol, tel. 465 9222
Openingstijden: ma. en do. van 10.00-11.00 uur

Wijkpolitie Zwolle-Zuid
De Pol, tel. 0900 - 8844
www.politie.nl/ijsselland
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag tussen 
10.00-12.00 uur. Daarnaast kunt u natuurlijk ook, na 
het maken van een afspraak, buiten deze tijden op het 
aanspreekpunt terecht.

Project Kwartiermakers/ Stichting Focus 
De Pol/Gerenlanden, Irene van Rijs, 06 - 2897 9039, 
www.focuszwolle.nl, kwartiermakers@focuszwolle.nl
Woensdag ‘spreekuur’ in De Pol van 13.00-16.00 uur

Stichting Welzijn Ouderen Zwolle
Dienstencentrum de Riethoek
Patriottenlaan 1, tel. 851 5780
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur
www.swo-zwolle.nl / e-mail: info@swo-zwolle.nl,
Algemene nummer: tel. 851 5700.

Dierenweides
De Wijkenvereniging Zwolle-Zuid heeft drie dieren-
weides onder haar hoede. Elke dierenweide wordt 
beheerd door een groep vrijwilligers. Wilt u ook 
vrijwilliger worden op een dierenweide? Neem dan 
contact op met:
- Gerenweide/secretariaat: Pim Bosman, 465 4735
- Wareweide/beheerder: Tino Jansen op de Haar, 

460 0764, wareweide@planet.nl
- ’t Spiekertje: Johan Grolleman, 460 6031

Volgende nummer WZZ Wijkkrant:

uiterste inleverdatum kopij: bezorging:
maandag 17 maart 2008  week 15, maandag

7 april 2008
Kopij? > Mail naar redactie@wvzwollezuid.nl

Bezorgingvragen
Krant niet ontvangen of een andere opmerking?
Bel met de WZZ Informatiebalie, 460 9000 of mail naar 
info@wvzwollezuid.nl.

A l g e m e n e  a d r e s s e n

www.wvzwollezuid.nl
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Luister of laat uw stem 
horen op het Wijkplatform
Meeluisteren, -denken en -praten over Zwolle-Zuid? Dat kan weer op woensdag 2 april 
tijdens het eerste Wijkplatform van dit jaar. Het vorige vond op 3 oktober 2008 plaats. 
U bent van harte welkom in wijkcentrum SIO in Ittersum, aanvang 19.30 uur.

De agenda voor komende vergadering was bij 

het verschijnen van deze uitgave nog niet 

bekend. Wel komen actuele thema’s telkens 

aan bod. Naast wijkwethouder Martin Knol zijn 

onder meer de wijkmanager Hanneke Valkeman 

en - manager Wim Mensink weer aanwezig om 

ontwikkelingen in de wijk te belichten. 

Inloopspreekuur
Zoals gewoonlijk houdt de wijkwethouder 

voorafgaande aan het wijkplatform een 

spreekuur vanaf 18.45 uur. Daarbij gaat het om 

meer persoonlijke vragen en opmerkingen. 

Daarvoor dient u zich vooraf bij wijkmanager 

Hanneke Valkeman aan te melden, 

tel. 038 - 460 2753.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact 

opnemen met Hanneke Valkeman. Tijdens 

kantooruren is zij bereikbaar op nummer 

038 - 460 2753.

Kinderkledingbeurs
in De Pol op 5 april
Ook dit voorjaar is er weer een kinder-
kledingbeurs, op zaterdag 5 april van 
9.30-11.00 uur in wijkcentrum De Pol. Net 
als vorige edities ligt er waarschijnlijk 
weer allerhande geschikte koopwaar tus-
sen. Van de opbrengst van de kinder-
kleding gaat  20% naar de Wijkenvereniging 
Zwolle-Zuid.

Op deze beurs kan sport, zwem- en zomer-

kinderkleding gekocht en verkocht worden. 

Ondergoed, sokken en pyjama’s kunnen niet 

worden ingebracht. Wanneer u kinderkleding 

wilt verkopen dient u op de volgende punten te 

letten: de kleding moet schoon, ongeschonden 

en eigentijds zijn. Kleding kan worden 

ingebracht in de maten 74 t/m 188, max. 20 

stuks per klant. Kleding die niet verkocht wordt, 

gaat met toestemming van de eigenaar naar de 

stichting Mensen in Nood.

Kleding inbrengen
Mensen die kinderkleding willen inbrengen 

kunnen dit doen op vrijdag 4 april van 19.00-21.00 

uur. U dient vóóraf een volgnummer te halen; 

dit is mogelijk van 18.30-19.00 uur. We delen 

slechts één volgnummer per klant uit om te 

voorkomen dat men lang moet wachten. 

U kunt de markt bereiken via het schoolplein 

van het TAK, naast De Pol. Voor meer informatie 

kunt u bellen met Saskia Bouman, tel. 460 5022.

Kinderkleedjesmarkt
op woensdag 23 april
Woensdagmiddag 23 april van 14.00 tot 

16.00 uur is het weer zover. Dan kunnen de 

kleinsten weer hun verkoopkwaliteiten 

botvieren tijdens de Kinderkleedjesmarkt 

van de Wijkenvereniging Zwolle-Zuid. 

Ondanks de verbouwing van het winkel-

centrum zijn er nog genoeg plaatsen om een 

kleedje neer te leggen. In totaal zijn er 

ongeveer 60 plekken, verdeeld over de 

Gelijkheid, naast De Pol. Inschrijven kan op 

woensdag 16 april van 14.00 tot 15.30 uur. 

De kosten zijn 1,75 euro. Verzamel je oude 

spullen en doe mee! We hopen natuurlijk 

op mooi weer, maar mocht het regenen, 

dan stellen we het uit naar woensdag 

14 mei.

12 april boekenmarkt  in SIO
Een goede traditie wordt voortgezet. Op zaterdag 12 april van 10-14 uur vindt de halfjaarlijkse 

boekenmarkt in Zuid weer plaats. Wederom kunt u daar vele duizenden prachtige boeken 

aantreffen op allerlei gebied voor weinig geld!  De toegang is gratis. De gehele opbrengst is 

bestemd voor de Stichting Wilde Ganzen.

Inbreng van boeken is doorlopend mogelijk bij ds. Harry Frijling, Wibergstraat 2, tel. 4655035 of 

bij dhr. Evert Spijkerboer, Zwarteweg 54, tel. 4651069.
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Thorbeckelaan 2

8014 AZ  Zwolle

Tel. 038 - 465 13 60

Zalencentrum voor cursussen, vergaderingen, 

symposia, wijk- en groepbijeenkomsten.

Ook verzorgen wij lunches. Tijden in overleg. 

Tevens kunt u bij SIO terecht voor uitstekende

snacks van maandag t/m vrijdag van 11.30 tot 

23.30 uur. Op zaterdag en zondag gesloten.

Sichtermanmarke 48
8016 MN  Zwolle
Tel. 038 - 4602892

06 - 51757159

Sandbergmate 20

8014 MA  Zwolle

038-4656230

06-40122684

irma.roelofs@home.nl

schildersbedrijf sinds 1921OOK VOOR VRIJETIJDSKLEDING 
EN VERHUUR VAN SMOKINGS

Schelle60+ knutselt 
voor lente en Pasen
Elke tweede donderdagochtend van de maand kunnen senioren terecht op de Schelle 
60+ groep in de Schellerhoeve. Elke maand staat er een thema centraal, en op donderdag 
13 maart is dat ‘Lente en Pasen’.

De aanwezigen gaan dit keer aan de slag met een lentestukje of een bloemstukje voor Pasen. Breng 

wel zelf een bord of schaal mee en iets uit uw tuin, liefst wat groen of bloeiende takken in de 

lentekleuren. Heeft u geen tuin, dan heeft de organisatie altijd wat materiaal voorhanden. De 

kosten om een stukje te maken bedragen  2,50. Tussen de bedrijven door is er ruimte genoeg om 

koffie te drinken en bij te praten.  En de spelletjes zoals kaarten en sjoelen ontbreken natuurlijk 

niet. De kosten voor de koffie bedragen  2,00. De aanvang van de themaochtend is zoals altijd 

10.00 uur en rond 12.00 uur is het afgelopen.

U bent van harte welkom in de Schellerhoeve, Schellerpark 101 bij het Trefpunt Senioren 

De Schelle. Bel voor info met dhr. Alois Janssen, 038 – 8515780, of  038 - 460 5234 (Schellerhoeve).

De thema-ochtend op 14 februari stond in het teken van de Belastingaangifte. Het was een geslaag-

de morgen met een goede opkomst. Henri Klosse van de Belastingdienst gaf op een duidelijke en 

begrijpende manier uitleg over de aangifte van 2007 en de veranderingen voor 2008. Met name 

de ziektekosten en toeslagen wetten werden goed belicht. Vele zijn met nieuwe kennis huiswaarts 

gegaan. Er was goede informatie en telefoonnummers voor thuis als het nodig is voor hulp via 

Stichting Welzijn Ouderen de ouderenbonden en Windesheim.

schilderwerk binnen 
en buiten
beglazing
houtrot herstel
behangwerk
wandafwerking

De Riethoek biedt 
senioren veel wils
Stichting Welzijn Ouderen Zwolle biedt hulp en ondersteuning aan de oudere inwoners 
van Zwolle. In  dienstencentrum De Riethoek aan de Patriottenlaan staan diverse 
activiteiten op het programma. 

Naaiverstelwerk
Heeft u kleding waar wat aan moet gebeuren? 

Moeite met knoopjes, reparaties, ritssluitingen 

en het verstellen en vermaken van kleren? Elke 

vrijdag tussen 13.30 en 14.30 uur kunt u uw 

schone kleding inleveren bij Yvonne de Boer. Zij 

helpt u uw kleding weer optimaal te maken. U 

betaalt slechts een onkostenvergoeding en 

eventueel een vrijwillige bijdrage. 

Koersbal
Er kunnen nog een paar enthousiaste deelnemers 

meedoen in de koersbalgroep op donderdag 

van 09.00-11.30 uur. Kom eens vrijblijvend 

kennis maken. De kosten zijn  18,- per half 

jaar. Informatie en aanmelding, tel. 038 – 851 

5780.

Sportmix
Elke dinsdagmorgen is er Sportmix voor 

senioren: een gevarieerd programma, waarbij 

er gedurende een uur verschillende leuke 

sporten worden beoefend. Door dit wekelijkse 

uurtje zult u zich prettiger voelen, beter slapen 

en merken dat u meer weerstand krijgt. U kunt 

zich aanmelden via tel. 038 – 851 5700. 

Kijk voor meer info op www.swo-zwolle.nl.

Aan de slag als vrijwilliger bij een infopunt?

Bij de informatiepunten Welzijn en Zorg van SWOZ kunnen senioren terecht met allerlei vragen. 

De vrijwilligers die in het loket werken, krijgen een speciale training en leren bezoekers te helpen 

met vragen over wonen, zorg en welzijn. Zij staan mensen te woord, zowel telefonisch als 

persoonlijk. Daarnaast ondernemen zij actie op de gestelde vragen. Dat  kan een aanmelding zijn 

bij een instantie, het invullen van een formulier of een gerichte doorverwijzing. SWOZ zoekt 

enthousiaste, hulpvaardige vrijwilligers, met affiniteit en interesse voor wonen, zorg en welzijn 

voor het loket in de Riethoek (Zuid). Zij moeten tenminste één of twee dagdelen per maand 

beschikbaar zijn. Bel voor aanmelding en informatie met Jan van der Heide, 038 – 851 5780.

SWOZ is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die willen langsgaan bij senioren om middels een 

enquête hun wensen te inventariseren. Als u hierbij wilt helpen, neem dan contact op met 

Marloes Holterman, tel. 038 – 851 5780.
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Kijk op de Wijk

Hoe ver staat de politiek bij de burger vandaan? Letterlijk gezien valt dat voor ons in Zuid best mee, want we zijn prima 

vertegenwoordigd in de politieke gradaties van Nederland. Onze wijk blijkt voor menig politicus de thuisbasis. Hieronder een greep 

uit de volksvertegenwoordigers. Mocht u de mannen in de wijk eens tegenkomen en heeft u een goede suggestie? Schroom niet, 

wellicht biedt het een eerste aanzet tot een politiek besluit. 

Geen excuus meer met 
een politicus als buurman

De overeenkomst tussen Arie Slob, Albert Smits en Hennie Kenkhuis is dat ze politici zijn én allen in Zuid wonen. Het leek Wijkkrant Zwolle-Zuid daarom een mooi idee ze hun kijk 
op onze mooie wijk kort te laten verwoorden. Zo blijft de betrokkenheid van burgers met politiek ook buiten de verkiezingen levend.

“Zuid mag er wezen”
Wie?
Ik ben Albert Smits, 58 jaar, gehuwd en trotse vader van vijf volwassen kinderen. Sinds 1990 woont 

ons gezin met veel plezier in de Izak Osstraat in Schelle. Ik kom uit een arbeidersgezin en leerde al 

vroeg wat aanpakken was. Waarbij eigen verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en respect voor 

de medemens mijn liberale normen en waarden zijn. In het tijdperk Wiegel liep ik warm voor de 

politiek. Zijn aanpak om in klare compacte taal te zeggen waar voor je staat is de stijl die ook ik 

hanteer in de politiek. Als actief lid van de VVD heb ik acht jaren de belangen van de Zwollenaren 

behartigd in de Gemeenteraad van Zwolle. Thans vertegenwoordig ik als lid van de VVD-fractie de 

Overijsselse burgers in de Provinciale Staten van Overijssel.

Hoe ervaart u wonen in Zuid?
Zuid is voor mij geen wijk maar een heel divers samengesteld stadsdeel. Met de voordelen van een 

stadsdeel, zoals het winkelcentrum dat wordt omgebouwd tot een prachtig stadsdeelcentrum, de 

wijkcentra, de sportvoorzieningen, de Bierton, de prachtige Koningskerk. Een stadsdeel ook met veel 

groenvoorzieningen en uiteraard onze trots, de Christelijke Hogeschool Windesheim. Als je door de 

verschillende buurten wandelt met die eigen karakteristieke woningbouw, dan straalt daar de kracht 

uit van Zuid.

Ervaart u in Zuid problemen of 
actiepunten die u me
neemt in uw politieke werk?
Een aandachtspunt voor mij is de spanning in de 

openbare ruimte tussen de verschillende 

generaties. Met de meeste jongeren is niets mis, 

integendeel. Maar ze moeten wel hun energie 

kwijt kunnen. Ontbreken goede voorzieningen, 

dan worden sommigen al snel een probleem 

hangjongere. Mijn boodschap aan de lokale 

politiek is om met de jeugd samen na te denken 

over voorzieningen in samenhang met 

leefbaarheid en veiligheid in Zuid. Betrek daar 

ook de oudere generaties bij. Er zijn stedelijke 

voorbeelden waarbij sop´s en jop´s (senioren-  en  

jongerenontmoetingsplekken) samen oplossingen 

hebben gebracht. En dat werkt! Als we ons 

verplaatsen in de belevingswereld van de diverse 

generaties, de wederzijdse belangen respecteren, 

en jong en oud kunnen verleiden hetzelfde te 

doen, dan is er ruimte voor iedereen om van het 

prachtige Zuid nog jaren te genieten.

Wie?
Hennie Kenkhuis (55), wethouder Vastgoed, 

Groen, Integratie en Cultuur bij de gemeente 

Zwolle woont sinds 1994 in Zuid. Ik woon hier 

met veel plezier. Zuid is natuurlijk behoorlijk 

groot, maar waar ik woon – in Ittersum - is alles 

om de hoek. Winkels, scholen, dichtbij het 

station en de uitvalswegen, op fietsafstand van 

het centrum en je bent zo in het buitengebied 

(IJsselzone, Wythmen, Windesheim). De fiets-

afstand tot centrum en station was voor ons een 

belangrijke reden om hier te gaan wonen.

Hoe ervaart u wonen in Zuid?
We zijn van Amsterdam naar Zwolle verhuisd en 

wonen daar nu bijna vijftien jaar. Het beviel ons 

in Zuid zo goed dat we nooit meer ergens 

anders heen gegaan zijn. Onze kinderen zijn 

weliswaar in Amsterdam geboren, maar hier 

getogen en opgegroeid. Ik en mijn partner 

hadden in de beginperiode nog wel eens 

heimwee naar Amsterdam; de kinderen, toen in 

een peuterleeftijd, helemaal niet. Zuid is zeer 

kinderrijk, ze hadden en hebben altijd veel 

vriendjes en vriendinnetjes over de vloer. Voor 

hun leeftijd waren er bovendien veel speel-

plekken. Dat is de laatste jaren alleen maar meer 

en beter geworden. Bijvoorbeeld het nieuwe 

avontureneiland. Onze kinderen zijn daar 

inmiddels te oud voor, maar ik vind het wel een 

goede uitbreiding. Voor de oudere jeugd kan 

het nog wel wat beter en daar werken we ook 

hard aan.

Wat is uw mooiste plek in de wijk?
Een echt favoriete plek heb ik niet. Er zijn 

meerdere plekken in Zuid waar ik graag kom en 

kwam. Mijn eigen achtertuintje bijvoorbeeld. Of 

de driehoek bij het kunstobject ‘Het Boekwerk’, 

aan het begin van de fietstunnel onder het 

spoor. Ik loop regelmatig hard en dan heb ik een 

route door Zuid, richting de Oude Mars. Die hele 

route vind ik mooi: rustig, groen, afwisselend. 

Ook het ´binnenparkje` aan het Gerenpad ter 

hoogte van de Munterkamp en de Wayerkamp 

kan ik tot mijn favoriete plekjes rekenen. Het 

ligt wat verborgen en vaak spelen er kinderen. 

Verder heb ik hoge verwachtingen van het 

nieuwe winkelcentrum. Misschien gaat dat ook 

een van mijn favoriete plekken worden.

“Behoorlijk groot, maar 
alles is om de hoek”

chtige Zuid nog jaren te genieten.pracrrijk, ze hadden en hebben altijd veel 

djes en vriendinnetjes over de vloer. Voor 

nieuwe winkelcentrum. Misschien gaat dat ook

een van mijn favoriete plekken worden.

(foto: ChristenUnie / Ruben Timman – No 

Words)

“Laten we onze wijk mooi houden”
Wie?
Arie Slob (47), voorzitter Tweede Kamerfractie ChristenUnie. Sinds 2001 lid van de Tweede-Kamerfractie; van 1993 tot en met 2001 lid van 

de Gemeenteraad van Zwolle. Hij woont sinds 1988 in Zuid, aan de Van Nispensingel in Oldenelerlanden.

Hoe ervaart u wonen in Zuid?
Wij hebben het erg naar onze zin in Zwolle. Het wonen in Zuid is daar een onderdeel van. 

Wat is uw mooiste plek in de wijk?
Wandelen en hardlopen langs de IJssel.

Ervaart u in Zuid problemen of actiepunten die u meeneemt in uw politieke werk?
Toen ik nog raadslid was, speelde dat meer. Nu zo af en toe. Bijvoorbeeld de vernielingen tijdens de jaarwisseling in Zuid.  

Is er een verbeterpunt voor Zuid en zo ja, welke?
Kort geleden was ook opeens het bankje bij de bushalte verdwenen. Laten we onze wijk mooi houden.
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TEXACO

Honden Trimsalon ‘Lysette’
DIBEVO gediplomeerd
Vachtverzorging voor ras- en bastaard hond.

Kerkslagen 22
8144 RD Lierderholthuis
Gem. Heino
tel. 0572-394840

EVENTUEEL HALEN EN BRENGEN.

Locatie: Hogeschool
Windesheim Zwolle-Zuid
Aanmeldingen: 0528-372987

Zwemles voor kinderen
  vanaf 4 jaar: `s ochtends of 

`s middags.
Op zaterdag vanaf 5 jaar.
Kleine groepjes

  Aangesloten bij de Nationale Raad 
Zwemdiploma’s.

Wachtlijst:
Informeer naar de actuele wachtlijst
Voor uitgebreide informatie:http://home.
wxs.nl/~wvgoor

Voor al uw vakverven
 o.a. Sikkens - Sigma - Wyzonol

Vechtstraat 68 - Zwolle 
Tel. 038  453  53 01

Bel voor meer informatie

Geregistreerd Therapeut
Andere Geneeswijzen

Lid VBAG

IJSSELGROEN
tuinontwerp en tuinaanleg

Telfordstraat 30a - 8013 RM Zwolle - Tel.: (038) 466 91 51

 nietwaar...

Leer om weer baas over je eigen gedachten, lichaam en leven te 
worden. Hierdoor krijg je meer zelfvertrouwen, kun je zelf kiezen wat 
jij wilt, kun je genieten van de dagelijkse dingen. Ik gebruik een combinatie van 
o.a. hypnotherapie, regressie, gedrags- en ademtherapie, innerlijk kindwerk, 
lichaamswerk, energiewerk, traumaverwerking (EMDR)

voor iedereen van ±3 - 103 jaar oud

verminderen met hypnotherapie

Voor DAMES en HEREN
knippen en kleuren
in gezellige sfeer…..
Behandeling op afspraak mogelijk

Van Karnebeekstraat 63-65
(hoek Enkstraat) Zwolle

038 - 421 6617
www.kapsalonlenf.nl

di. t/m do. 9.00-12.30 u.  13.30-18.00 u.

vrijdag 8.30-12.30 u.  13.30-18.00 u.

zaterdag 8.00-14.00 u.

Winkelcentrum

Sellekamp 4

Zwolle-Zuid

Tel. 038-4658288

Geknipt voor haar en hem!

AUTOBEDRIJF DINGERINK
IJsselcentraleweg 1, Zwolle

telefoon 038-4650944

Voor een goede occasion
kunt u bij ons terecht!

BOVAG garantie van 3 t/m 9 maanden.
Grote beurt en APK.

Vorige eigenaar bekend en gegarandeer-
de kilometerstand.

Tevens repareren en keuren 
wij alle merken auto’s

ook MPV’s, bestelwagens, campers 
en V8 motoren.

Kom tanken bij hét
tankstation van Zwolle-Zuid:
Texaco Dingerink



Straat in beeld
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Dorpsstraat, Windesheim

Hoe pittoresk het dorpje Windesheim ook mag zijn, de juiste straat in beeld brengen valt nog niet mee. Onze fotograaf liet zich misleiden door een gemis aan naambordjes. Daar waar hij de 

Windesheimerweg wilde portretteren in haar lommerrijke schoonheid, ontpopte zich aan de oostkant over de spoorlijn plots de Dorpsstraat. Niks geen landgoed of bosrijke s-bocht omgeven door 

gekleurde raamluiken, maar ordentelijke woningen, vrijstaand of in het gelid. Feit blijft dat het overal rustig is. Met het verdwijnen van het café rest de straat geen levendigheid meer. Overdag kun je 

volgens een inwoner een kanon afschieten, maar ’s avonds vertoeven de bewoners graag in het dorpshuis voor een kaartje, zangkoor, dartpartij of toneeloefening.

Creatief met techniek voor kids. Gewoon doen!

Gerrit Piek nieuwe wethouder wijkgericht werken
“Beleid beter op wensen van wijkbewoners afstemmen”

De organisatie bestaat uit meer dan veertig 

vrijwilligers van de Vereniging Experimenteel 

Radio Onderzoek in Nederland (VERON), 

teamleden van de school en enkele ouders. De 

lokalen en ruimten van de vernieuwde Octopus 

bieden onderdak aan diverse activiteiten. Een 

greep uit de dingen die er te doen zijn.

Van radio tot robot
Uit afgeschreven elektronicaproducten mag je 

alles halen en onderzoeken en misschien weer 

hergebruiken, zoals een robot. Het is de 

voorgaande keren opgevallen dat met name 

kleuters, zowel meisjes als jongens hier met veel 

enthousiasme bezig waren. De wat oudere 

kinderen kunnen een echte middengolf radio 

bouwen op een plankje triplex. De onderdelen 

worden ook tegen kostprijs beschikbaar gesteld. 

Wel een eigen koptelefoon meenemen. Ook zal 

een film te zien zijn op het digitale schoolbord 

over de werking van de radio. 

Speurtocht met radio
Er worden demonstraties met modelbestuur-

bare auto’s, vliegtuigen en helikopters gegeven. 

In het technieklokaal kunnen de kinderen 

meedoen aan proefjes op het gebied van 

magnetisme, elektriciteit en elektronica. Voor 

sportieve kinderen bestaat er onder leiding van 

hun ouders de mogelijkheid om een radiospeur-

tocht door de wijk te houden. Met een beschik-

baar gestelde peilradio moeten in de wijk een 

aantal verstopte zendertjes worden opgespoord. 

In een van de lokalen wordt vooraf instructie 

gegeven.

Het alfabet in morse
In een ander lokaal gaan we terug in de 

geschiedenis. Hier staat een werkend radio-

station opgesteld met apparatuur, die tijdens de 

tweede wereldoorlog werd gebruikt. Het geheel 

is werkend en er worden deze dag contacten in 

heel Europa mee gelegd. In hetzelfde lokaal 

kunnen leerlingen zich ook bekwamen in het 

morse seinschrift. Zij kunnen het alfabet 

omzetten in morseschrift.

Even bellen met Oekraïne
Er is een modern uitgerust kortegolf-amateur-

radiostation. Met deze apparatuur kunnen we 

contacten leggen over de gehele wereld. Zo kan 

het zijn, dat we een gesprek hebben met een 

onderzoeksbasis op de Zuidpool, of  met Peking 

waar men druk bezig is de Olympische Spelen 

voor te bereiden. Ieder heel uur hebben we via 

dit station contact met twee van onze partner-

scholen in Portugal en Oekraïne, waar men net 

als bij ons bezig is met een techniekdag. 

Catering en verslag
In de centrale gemeenschapsruimte is een 

ontmoetingsplaats ingericht, waar catering 

aanwezig is en u gezellig met elkaar ervaringen 

kunt uitwisselen. Onze eigen leerlingen-nieuws-

dienst maakt speciaal voor een televisiestation 

een videoverslag van de hele dag, dat via de 

amateurtelevisie kan worden uitgezonden.

Kom kijken en neem de neefjes en nichtjes en 

buurkinderen ook mee. De voorgaande keren 

hebben we meer dan 500 kinderen mogen 

ontvangen. Tot ziens op zaterdag 29 maart! 

Het evenement duurt van 10.00-16.00 uur, de 

toegang is gratis.

www.wvzwollezuid.nl

    kijk
ook eens op...

Op zaterdag 29 maart wordt voor het derde achtereenvolgende jaar een grote 
doe-techniekdag gehouden  in openbare basisschool De Octopus, Provincieroute 143. 
Tijdens deze dag kan de jeugd actief experimenteren op het gebied van radio en 
elektronica. De dag is in eerste instantie bedoeld voor de  jeugd in de basisschool-
leeftijd, maar ouders, grootouders, oudere broers en zussen zijn natuurlijk ook van 
harte welkom. Kom samen met de kinderen genieten.

Sinds afgelopen december is Gerrit Piek 
wethouder in Zwolle. Wijkgericht werken, 
Ruimtelijke Ordening en Financiën zijn 
onderdeel van zijn portefeuille. Het college 
van B&W wil samen met de bewoners 
zorgen dat iedereen prettig woont in zijn 
wijk. Per slot van rekening is de wijk de 
omgeving waar je een belangrijk deel van 
je leven bent. Daar woon je, daar gaan de 
kinderen naar school, daar sport  en recreëer 
je. De nieuwste wethouder van de wijk 
vertelt zelf wat wijkgericht werken 
inhoudt.

“Als college willen we dat onze medewerkers 

dicht bij de wijken staan. We hebben een 

afdeling wijkzaken die in alle wijken aanwezig 

is bijvoorbeeld in de persoon van de wijkmanager 

en wijkbeheerder. In Zuid zijn dat Hanneke 

Valkeman en Wim Mensink. Maar we vinden het 

als college ook belangrijk om in elke wijk een 

bestuurlijk contactpersoon te hebben. Voor Zuid 

is dat mijn collega Martin Knol.

Heel veel blijft over
Tja, en dan vraag je je af wat er overblijft voor 

een wethouder wijkgericht werken. Het 

antwoord is: heel veel. Dat klinkt misschien 

teleurstellend: hebben we dan nog maar zo 

weinig bereikt? Dat is zeker niet het geval, maar 

er is nog veel meer te bereiken. En dat komt ook 

omdat er steeds meer taken naar de gemeente 

komen. Dat geeft nieuwe mogelijkheden om 

nog gerichter aan de slag te gaan. 

Dagelijkse ervaringen meenemen
Mijn doel is om te zorgen dat het beleid meer en 

beter wordt toegespitst op de wijken en dat de 

bewoners daarbij betrokken worden. De wijken 

van Zwolle zijn immers allemaal anders. 

Wijkbewoners nemen hun dagelijkse ervaringen 

mee en kunnen ons helpen ons werk effectiever 

te laten zijn, beter te laten aansluiten op de 

wensen van de wijk. En ik wil daaraan een 

bijdrage leveren. 

Huis in Zuid
Dat betekent niet dat ik om die reden vaak in 

Zuid te zien zal zijn. Bestuurlijk contactpersoon 

namens het college is en blijft mijn collega 

Martin Knol, de wijkwethouder. Maar ik zal 

regelmatig op mijn rode fiets in Zuid fietsen, 

omdat mijn vrouw en ik er een huis gekocht 

hebben. Het is nog in aanbouw, maar ik hoop er 

aan het eind van het jaar te kunnen intrekken. 

Tot ziens in Zwolle Zuid!”
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ID Iets te vieren?
Thuis of op het werk.

Of zomaar trek in iets lekkers.
Ons banket smaakt altijd goed!

met vriendelijke groet,

Willem Elderkamp

p.s.: … en natuurlijk hebben wij ook een 
uitgebreid assortiment luxe broden.

K W A L I T E I T  E N  G O E D E  S M A A K

Zwolle Zuid

Winkelcentrum Zwolle-Zuid
van der Capellenstraat 145a

8014 VW Zwolle
Tel.: (038) 465 85 59

Van der Capellenstraat 166
Winkelcentrum Zwolle-Zuid 

Tel. 4604127
J A N  G R O E N

V.d. Capellenstraat 140  8014 VS Zwolle-Zuid Tel.038 - 4655056

VOOR AMBACHTELIJKE 
SCHOENREPARATIE EN  SERVICE!

Meesterschoenmaker Aanbevolen door:
Van Bommel; Avang en Van Lier
Winkelcentrum Zwolle-Zuid tel: 038 - 465 84 72

Ook:
- reparaties aan orthopedisch schoeisel
- verhogingen op medische indicatie
-   verkoop van klompen, rubber laarzen, 

sleutels en naamplaatjes
- portemonnees en broekriemen
- ‘s winters schaatsen slijpe

Voldoende gratis parkeergelegenheid!

van der Capellenstraat 147

Fietsspeciaalzaak
ER IS ALTIJD WEL IETS TE VIEREN

ZWOLLE:
Gasthuisplein 11a (centrum) 038-4228466
Van der Capellenstraat 156a (zuid) 038-4600038
Wade 3 (Stadshagen) 038-4601910

KAMPEN:
Oudestraat 1 038-3327342

Dagelijks vers.bezorgservice en maandagmorgen open.

“De klant legt inderdaad een stukje 
persoonlijke informatie op tafel, maar 
daar ga ik in alle vertrouwen mee om.” 
Jan van ‘t Ende heeft het over financiële 
documenten, zoals administraties en 
loonstroken waar hij veelvuldig inzicht in 
heeft. De adviseur gaat er professioneel 
mee om, net zoals hij dat jarenlang bij de 
Belastingdienst gedaan heeft. 

“Nadat ik enkele jaren geleden met de VUT 

mocht, ging het toch weer kriebelen. Ik mag 

graag tuinieren en heb andere hobby’s, maar 

het leek me ook wel weer leuk om zakelijk 

onder de mensen te zijn”, vertelt Van ‘t Ende. 

Bij de Belastingdienst heeft hij de ins en outs 

van administraties geleerd en bij menig bedrijf 

gecontroleerd. Vandaar zette de ervarings-

deskundige afgelopen jaar op 61-jarige leeftijd 

zijn nieuwe bedrijfje op. “Nu aan de andere 

kant van de tafel”, glimlacht hij. 

Voor particulieren en ondernemers 
Van `t Ende houdt zich met zijn administratie- 

en belastingadvieskantoor bezig met 

administratieve en fiscale zaken zoals de 

boekhouding, (inkomsten)belastingaangifte, 

vennootschapsbelasting, omzetbelasting en 

schenkings- en erfrecht. Voor particulieren en 

ondernemers dus. Een klein bureau, maar dat 

heeft z’n voordelen volgens Van ‘t Ende. 

“Zo leer je de klant persoonlijker kennen en 

kun je gerichter adviseren.” In zijn ruime 

kantoor aan z’n woning in Schelle kan hij zijn 

klanten prima ontvangen. “Er zitten toch best 

veel zelfstandigen en eigenaren van bedrijven 

in Zuid. Op de fiets ben ik voor hun prima te 

bereiken.”

Uitbesteden is gemakkelijker
Het kantoor verzorgt belastingaangiftes voor 

particulieren vanaf 35 euro per exemplaar. 

“Dan praat je meestal over de eenvoudige 

aangiftes met inkomen, hypotheek en wat 

vermogen in box 3. Velen vinden het 

gemakkelijk om dat werk uit te besteden, 

sommigen zijn bang dat ze fouten maken met 

een hoop administratieve rompslomp of te veel 

moeten betalen. Het kantoor verzorgt complete 

administraties voor bedrijven en adviseert over 

belastingzaken en/of verzorgt de belasting-

aangifte. Ook help ik diverse zelfstandigen 

zonder personeel, ofwel ZZP’ers, met hun 

administratie. Die mensen zijn vaak heel goed 

in hun vak, maar hebben minder kennis van 

boekhouding. En ze hebben er de tijd niet altijd 

voor.”

Cijfers spreken boekdelen
Of mensen moeite hebben met financiën, durft 

Van ‘t Ende niet te stellen. “Wel zie je dat men 

bijvoorbeeld bij het invullen van belasting-

aangiftes problemen ervaart. Men krijgt geen 

ervaring omdat het maar een of twee keer per 

jaar voorkomt. En het geeft wat ongemak, 

omdat er oude informatie er bij gezocht moet 

worden. Dat vinden mensen lastig. Ik vind 

cijfers ontzettend leuk, ze spreken eigenlijk 

boekdelen. Het mooie is dat ze altijd kloppen of 

moeten kloppen. Als er een verschil is, zoek ik 

het uit. Anders kun je later tegen problemen 

aanlopen.”

Het Belastingadvies & Administratiekantoor van 

Jan van ‘t Ende is gevestigd aan de 

Greensheeldstraat 2 in Zuid (Schelle), 

tel. 038 - 460 4844 of info@endeadmin.nl. Meer 

info via www.endeadmin.nl. 

Gezicht achter de adverteerder

Cijfers spreken boekdelen volgens Van `t Ende 

Jan van ‘t Ende: “Klanten leggen een stukje persoonlijke informatie op tafel.” 
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particuliere school
voor piano- en
gitaarles

Jacob Vlijm/Henriëte Meijer

-  professionele docenten
   (lid KNTV)
-  individueel les voor zowel
   beginners als gevorderden
-  mogelijkheid tot samenspel
-  voorspeelavonden
-  gratis proefles

Nieuwe tuin:
Wij maken gratis uw ontwerp

Nieuwe bestrating:
Zeer aantrekkelijke aanbiedingen
o.a.: - natuursteen

- cobbestone’s
- waalformaten

Schuttingen:
div. modellen leverbaar vraag ernaar

Aanleg:
We doen het tegen scherpe prijzen

Gert de Jonge
Bestrating en Groenvoorziening

038-4216496 / 06-22446905

di. avond en do. avond

Annelies Schoon 

gediplomeerd yogadocent

038 - 421 13 70

anneliesschoon@planet.nl

Hebt u al een 
serviceabonnement

op uw CV-ketel?
Vraag vrijblijvend om een 

informatiefolder.

Installatietechnieken
Zwolle, tel. 038-4681800 BEP VAN VILSTEREN

Voor al uw creative bezigheden

* grote sortering brei- en haakgarens

* handwerkpakketten

* handwerkstoffen

*D.M.C. artikelen

* quiltstoffen

* kleinvak

REISVACCINATIE CENTRUM ZWOLLE

voor al uw vaccinaties en reisadvisering
deskundig, klantgericht, scherp geprijsd en geen wachttijden

voor afspraak bel: 038 - 4656123 / 4607878

of kijk op:

www.reisvaccinatiecentrum.nl
Huisartsencentrum Vrijheid 2, 8014 XW Zwolle

Vrouwenverwendag
in Zuid
Eindelijk even tijd voor u zelf. Alle vrouwen uit Zuid (vanaf 16 
jaar) kunnen zich op vrijdag 28 maart eens lekker laten 
verwennen in wijkcentrum De Pol. Wat denkt u van nagel- en 
huidverzorging, haarknippen, een massage, epileren en soort-
gelijke ontspanactiviteiten. 

Het ontspanmoment vindt plaats van 18.00-22.00 uur. De entree is gratis, 

maar voor de behandelingen wordt een kleine vergoeding gevraagd. Nog 

vragen? Bel even met Jannie Waanders, 465 9222. U kunt op 28 maart 

gewoon langskomen, aanmelden is niet nodig.

Proeven van 
andere culturen
Zin in lekker eten, maar toch net even anders? Elke maand wordt 
er in wijkcentrum De Pol een avond georganiseerd onder de 
naam ‘Proeven van andere culturen’. Elke maand staat een 
andere cultuur of thema centraal. Naast een gezamenlijke 
maaltijd wordt er ook informatie gegeven over de culturele 
gewoontes van dat land. 

Op 3 april is het thema Pasen; op 15 mei wordt geproefd aan de Turkse 

of Molukse cultuur. De diners vinden plaats van 18.00-22.00 uur. De 

kosten voor een avond zijn  5,-. U kunt zich opgeven en betalen tot 

uiterlijk één week van tevoren in De Pol (aan de balie bij Sylvia). Meer 

informatie via tel. 465 9222.

Van TRAVERS zijn in Zwolle-Zuid diverse
onderdelen gevestigd, te weten:
- Wijkcentrum De Pol, 465 92 22

- Stadsdeelkantoor Travers, 465 92 22

- Wijkboerderij de Schellerhoeve, 460 52 34

- Klantenservice Kinderopvang 421 45 21

Twee jongerenaccommodaties:
- Jongerencentrum ReZet, 465 99 11

-  Vechtsport(jongeren)centrum,

locatie Energieweg,         465 99 11

Kinderdagverblijf (KDV)
- KDV de Oester (Octopus) 06 - 4672 6052

- KDV de Til 460 9375

Buitenschoolse opvang (BSO)
- BSO ’t IJsselhonk 466 0222

- BSO ‘t Schellerhonk 1 

(Schellerhoeve) 06 - 5240 5890 / 460 6985

- BSO ‘t Schellerhonk 2 

(Octopus) 06 - 2506 7976

- BSO ’t Gerenhonk (wijkcentrum 

Gerenlanden) 06 - 1190 5438 / 465 8564

- BSO ’t Matenhonk (Marsweide/

Matenburcht) 06 - 1190 5326 / 460 0321

Een zestal peuterspeelzalen (PSZ):
- PSZ Schellerhoeve, 460 5234

- PSZ Pippeloentje, 460 2163

- PSZ Panda Pim, 465 8564

- PSZ Pollewop, 425 0396

- PSZ Nijn, 460 0321

- PSZ Knabbel, 465 8640

Schellerhoeve
viert Pasen
Op de zondag vóór Pasen, 16 maart, is het dit jaar weer 
Paasfeest op de wijkboerderij. Dit jaar dus niet op 2e paasdag, 
maar een weekend eerder. In samenwerking met onderwijs-
instelling de Groene Welle opent de Schellerhoeve van 
12.00-16.00 uur haar deuren. De Peuterspeelzaal, Buitenschoolse 
opvang, Sociaal Cultureel Werk en de Groene Welle hebben er 
weer een feestelijk programma van gemaakt. 

De kinderen kunnen als vanouds zoeken naar paaseitjes, er is een 

springkussen, er wordt geschminkt, geknutseld en zijn er vele jonge 

dieren te zien, bijvoorbeeld; kalfjes, geitjes, lammetjes en biggen. Maar 

je kunt deze keer ook een slang aaien, meelopen met de dierenarts, wat 

lekkers bakken, een ritje maken op het paard of de speurtocht lopen. 

Kinderen tot 12 jaar kunnen een strippenkaart kopen voor  1,- en 

komen zo bij alle activiteiten een keertje aan de beurt!

We hopen op een zonnige dag, want we verkopen dan ook weer ijs. 

Natuurlijk is er ook koffie, thee en ander drinken. Meer informatie kunt 

u krijgen van Dibbi de Vries, wijkboerderij de Schellerhoeve, Schellerpark 

101, 038 4605234. 
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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

Tevens SLEUTELSERVICE en
   NAAMPLATEN GRAVEREN

NOOTER BV technische installaties

SCHOONHEIDSSALON
  BRUININGCENTRUM

Oude Deventer-
straatweg 98

Zwolle
Telefoon

038-4651900

DÉPOSITAIRE
DR. R.A. ECKSTEIN

JOHN VAN G.

Zwolle
RefleX-Zwolle
Praktijk voor:

Jeroen Hol, acupuncturist

Lid NVA,
behandeling
na afspraak

Tel. 038 4659266

NEDERLANDSE
VERENIGING VOOR

ACUPUNCTUUR

VAKMANSCHAP is écht nog steeds betaalbaar.
Schellerweg 33 - Zwolle - Tel. 038-465 57 05

EVERTSEN

Specialist in renovatie

      en verbouw

Tot ziens bij:

vrijblijvend
advies
kost u niets

OOK VOOR UW GORDIJNEN EN LAMINAAT

Th. à Kempisstraat 59, Zwolle. Tel. 038 - 4533157

Hans Roelofs

Popovstraat 10 - 8013 RK  Zwolle
Tel. 038 - 4531622

electro- en loodgietersinstallatiebedrijf beveiligings- en communicatiesystemen

Assendorperstraat 100
8012 CC  Zwolle

038-4216928 

(tegenover de DA drogist)

Schadenet
Rothuijsen

Autoschade Rothuijsen BV
SimonStevinweg 1-3, 8013 NA Zwolle
Telefoon 038 - 465 31 53
Telefax 038 - 465 31 40

Massage Praktijk Kievit
H.Sijbolts
Van Hallware 110 - 8014 RT Zwolle
038-4652288 / 06-43842406
Behandeling op afspraak
Bel gerust, u bent van harte welkom.

Een massage brengt u lichamelijk en geestelijk in een 
heerlijke ontspanning.

U heeft keuze uit verschillende soorten massages.

WWW.MASSAGEPRAKTIJKKIEVIT.COM

Celien van Dalen

06-53945165

www.naturo-vloeren.nl

GROOTSTE ASSORTIMENT
IN KURKVLOEREN

DE VLOERENSPECIALIST
Wij zijn ruim gesorteerd in:

Kurk-, parket- en laminaatvloeren,
Planken en verouderde vloeren

In vele kleuren en diverse motieven. Ook klassiek.
Verder kunt u bij ons terecht voor alle onderhoudsmiddelen.

Thomas à Kempisstraat 69  8021 BJ  Zwolle Tel. 038-4542722

JE KUNT OOK MET Z’N TWEEËN
EEN PAARD HUREN.

KOM EENS
LANGS!

EEN EIGEN PAARD OF PONY HELEMAAL VOOR JEZELF?EEN EIGEN PAARD OF PONY HELEMAAL VOOR JEZELF?
170,- PER MND. 
INCL. STAL 
+ VOER, 

DAT KAN BIJ ONS!

BREDEWOLD PAARDENLEASING 
EN STALVERHUUR 160,- per mnd.
HOLLEWANDSWEG 28  -  8015 PD ZWOLLE-ZUID  -  TEL 0529-497463

Voor ondernemers en particulieren
Greenshieldsstraat 2, 

8017 GP zwolle
Tel.: 038-4604844 

e-mail: info@endeadmin.nl
www.endeadmin.nl

(ingeschreven in
Toonkunstenaarsregister)

VIOOLLES
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Winkelcentrum in uitvoering
Trebbe-uitvoerder Schepers: “Met z’n allen halen we het wel.”

De geel gestapelde bouwketen staan alweer een jaar aan de Oldeneelallee, ter hoogte van BDG-hal en winkelcentrum. Vanuit het epicentrum van aannemer Trebbe wordt 
dagelijks tussen 7.00 en 16.15 uur het hele bouwproces van de verbouw gecoördineerd. Hoofduitvoerder Harm Schepers blikt in zijn houten kantoortje temidden van geordende 
stellingkasten vol bouwtekeningen terug op een jaar construeren. En met gezonde zenuwen kijkt hij vooruit naar de maanden maart en april waarin uur U aanbreekt. 

“Eind april staat de terugkeer van de Albert 

Heijn-supermarkt in de nieuw gebouwde winkel 

genoteerd. Alle geplande activiteiten van Trebbe 

en AH zijn daarop afgestemd. Het zal er nog om 

spannen dat we het halen, maar we zullen alles 

in het teken stellen om dat te bereiken”, is 

Schepers stellig, terwijl hij op de kalender de 

weken duidt. De bouwkraan moet daarom 

wijken op 13 of 14 maart. Die datum is heilig 

voor de hoofduitvoerder, anders is het vrijwel 

onmogelijk het dak van de nieuwe supermarkt 

tijdig waterdicht te krijgen. “De mensen van AH 

hebben dan nog een paar weken de tijd om de 

winkel helemaal in te richten. Dat gaat wel 

lukken, maar met name het tijdig kunnen 

weghalen van de kraan is een ingewikkelde 

materie. Maar het hoogste punt hebben we 

begin december ook op tijd weten te halen.”

Oponthoud versus zwakke winter
“Als hoofduitvoerder heb ik de leiding over het 

bouwgebeuren. Daarbij word ik ondersteund 

door drie en binnenkort vier uitvoerders. Verder 

heb ik te maken met ongeveer honderd bouw-

lieden die hier dagelijks rondlopen. Dat moet je 

allemaal op elkaar afstemmen”, vertelt de in 

trui, spijkerbroek en werkschoenen geklede 

bouwman. Oponthoud zit in een klein hoekje 

volgens Schepers, wanneer een kozijn eens niet 

de juiste maten heeft. Dan ben je zo weer een 

tijdje verder. Gelukkig hebben we geen strenge 

winter gehad en ook de wind was niet vaak 

sterk. Bij windkracht 8 namelijk mag de 65 

meter hoge kraan niet meer draaien.”

Metselhoogstandje
Uiteindelijk is de flat er gekomen, hoewel niet 

prefab, maar door middel van tunnelbouw-

bekisting. Daarmee kon in plaats van tweeweke-

lijks, elke week een etage er op gezet worden. 

De woensdag stond wekenlang in het teken van 

betonstorten, soms tot tien uur ’s avonds. Met 

branders tot 65 graden werd vervolgens zeven 

uur lang het beton gehard. Het metselwerk 

vormt het laatste vernieuwende hoogstandje. 

Niet van beneden naar boven, maar andersom. 

“Het gecombineerde principe van metselen en 

voegen kost meer tijd, maar per etage hoef je de 

steiger maar een keer te gebruiken. Wel 

gebruiken we er een andere, duurdere steen en 

speciale specie voor. Enig nadeel is dat metselen 

in de winter nooit ideaal is vanwege het 

vochtige weer. En dat kost tijd.”

Goede communicatie is belangrijk
De Trebbe-man ziet het winkelcentrumproject 

als uitdaging. “Je hebt met veel personen en 

organisaties te maken, zoals bewoners en 

winkeliers. Ik kan er best inkomen dat winkeliers 

niet altijd zitten te wachten op al die verbouw-

activiteiten. Maar wij als aannemer hebben 

geprobeerd om iedereen tijdig op de hoogte te 

stellen van bouwactivitei-

ten. Geregeld bezorgen we 

briefjes in het centrum. We 

hebben ook niet zoveel 

klachten ontvangen. En is 

er eens een probleem, zoals 

lekkage, dan komen we 

direct langs om een oplos-

sing te vinden. Daarbij vind 

ik dat de samenwerking 

met alle partijen goed 

verloopt. Een goed signaal 

waarbij je meer voor elkaar 

krijgt.” Technisch zit de uit-

daging volgens Schepers in 

de beperkte ruimte die je 

tot je beschikking hebt. 

“We hebben geen 

opslagruimte direct bij de 

bouwput, waar de kraan bij 

kan. Daarom moet je 

logistiek alles goed 

regelen. Daar heeft het 

verkeer op de weg wel eens 

hinder van.” In mei 2009 

verwacht Schepers zijn klus 

geklaard te hebben. “De 

tijd gaat snel. Een dag 

ervaar ik vaak als een uur, 

zoveel gebeurt er.”

    kijk
ook eens op...

www.wvzwollezuid.nl

Personeel!
Overdag zijn momenteel de volgende 

bouwmedewerkers actief op en rond winkel-

centrum:

- 23 timmerlieden

- 22 metselaars

- 30 loodgieters/elektriciens

- 12 stellers van bouwlijnen

- 3 ijzervlechters

- 4 opruimmedewerkers

- 12 kantoormedewerkers

Winkelcentrum
Het nieuwe winkelcentrum krijgt de functie 

van een stadsdeelcentrum voor de 33.000 

inwoners van Zuid en omgeving. Dat krijgt 

vorm via een verdubbeling van de winkel-

ruimte tot 17.000 m2, 133 nieuwe woningen 

(63 appartementen, 54 starterswoningen en 

16 seniorenwoningen) en 400 parkeerplaatsen. 

De integrale herstructurering van het winkel-

centrum wordt door Provast ontwikkeld.

Welke winkel 
mist u in Zuid?
Het nieuwe winkelcentrum krijgt kleur aan 

de buitenkant en ook de winkelnering krijgt 

contouren. Van vele markten is het centrum 

straks thuis, maar wellicht mist u nog een 

product. Daarom kunt u op onze website 

www.wvzwollezuid.nl de volgende vraag 

beantwoorden:

u nog in het vernieuwde 
winkelcentrum aan de Van der 
Capellenstraat?

- goedkopere supermarkt zoals Aldi/Lidl 

- variawinkel zoals Action/Xenos

- drogisterij

- (kinder)kleding

- schoenen

- stoffen /fournituren

- computers /elektronica

- CD/DVD/audio/video

- andere (u kunt uw reactie mailen naar 

webredactie@wvzwollezuid.nl)

Volgend nummer gaan we in op de uitkomst. 

Wie weet ziet een aanbieder er nog brood in! 

Planning
Het winkelcentrum is op te delen in een 

zestal blokken: 

, Bellevue, parkeergarage (februari 

2007-mei 2008 / oplevering eerste wonin-

gen eind juli 2008); 

 (zoals Plus, bakkerij 

Elderkamp) met daarboven woningen 

(februari 2008-juni 2008);

, Thomas a Kempis, De 

Pol en postkantoor (juni 2008-mei 2009); 

 (zoals New Man, Spijkerman 

Sport) op de begane grond met daarboven 

woningen (februari 2008-mei 2008);  

 (zoals Expert, Grobbee) op 

de begane grond met daarboven woningen 

(augustus 2007-augustus 2008);

 (32 apparte-

menten) met parkeerkelder en uitbreiding 

China Palace (mei 2008-juni 2009).

Hoofduitvoerder Harm Schepers: “De bouwkraan moet wijken op 

13 of 14 maart.”

- China Palace – Chinees restaurant

- Albert Heijn – supermarkt

- Minxx – dameskleding

- ? – lingerie

- Hakkebar – schoenenreparatie

- 2Shoes – schoenen

- Bonita – dameskleding

- Primera – rookwaar

- Gall & Gall - dranken

- Lake Side - kleding

- Vögele - dameskleding

- Jilly & Mitch - kinderkleding

- DA - drogist

- Bruna – boeken/tijdschriften

- Postkantoor – post/financiën

- Hema - warenhuis

- Young Minxx - jongerenkleding

- Meat & Meals - slager

- Jo Land - reisbureau

- Multivlaai - vlaaien

- Phone House - telefonie

- D’Oldeneel - café

- Het Huis - opticien

- Hans Kalf  - kapper

- Qinn - dameskleding

- New Man - herenkleding

- Luna - juwelier

- Kale - fotozaak

- Muys – vishandel

- The Greenroom - bloemist

- Goudreinet  - groente/fruit 

- Plus - supermarkt

- De Kaasspecialist - kaas/noten

- Gilsing - slager

- Elderkamp - bakker

- Eye Wish - opticien

- Etos - drogist

- Zeeman - kleding

- Jonkman - dierenwinkel

- Bart Smit - speelgoed

- Pearle – opticien

- Hier Mode – kleding

- Blokker – warenhuis

- Spijkerman – sportartikelen/-kleding

- Expert – witgoed

- Beter Horen – hoortoestellen

- ? – horeca

- Tonny Grobbée – fietsen

- Cristal Cleaning - stomerij

- Kring Apotheek – apotheek

- ABN-Amro - financiën

Het winkelaanbod
De volgende vijftig(!) winkels bieden in het nieuwe winkelcentrum hun diensten en 
producten aan. Sommige zaken zijn nu ook al aanwezig, anderen zijn nieuw. Ook verhuizen 
sommige winkels de komende maanden naar een andere locatie. Met de klok mee:
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De Melodysingers, wie kent ze niet?
U heeft ze vast wel eens ontmoet, wellicht tijdens hun laatste show afgelopen jaar in 
de Spiegel, het gastoptreden bij het benefietconcert voor de Adventskerk, op de kerst-
markt bij de Broerenkerk of wellicht op een andere plek in de regio. Ze timmert namelijk 
aardig aan de weg. Onder deskundige leiding van dirigent Martin Glas presenteert 
Pop- en musicalkoor de Melodysingers zich swingend en stralend. Samen met de ruim 
80 leden maken ze een feestje van uw feest!

Bekende en onbekende nummers komen aan bod in het uitgebreide repertoire. Zoals de Bohemian 

Rhapsody, Brand New Day, Dreamer, de Speeltuin, Tarzan, Forever Motown, Listen To The Music, 

Music Was My First Love, Oh Happy Day en Angel. En dit repertoire wordt natuurlijk steeds 

uitgebreider. Elke donderdagavond oefenen de zangers en zangeressen in wijkcentrum SIO 

(Thorbeckelaan) van 20.00-22.00 uur. Ze oefenen momenteel voor de volgende show, met een nog 

mooiere sound, aankleding en choreo. 

Sponsors
Net als menig andere amateurvereniging zijn de Melodysingers ook afhankelijk van sponsoren, 

subsidies en vrijwilligers. Actieve vrijwilligers bevinden zich gelukkig genoeg in eigen gelederen. 

Donaties en sponsoren kunnen ze echter goed gebruiken. Ze zouden graag investeren in 

aankleding en muziekinstallatie (bijvoorbeeld voor de volgende show).

Kunt u wat voor de muzikale Zuiderlingen betekenen? Ze nodigen u graag uit eens te komen kijken 

en luisteren. Wie weet durft u te investeren in een geweldig pop- en musicalkoor; en wie weet 

blazen zij uw organisatie muziek in! Meer informatie ontvangt u via www.melodyingers.nl.

Kraamverbanden, steriele navelklemmen, 
luiertape, Anke Vossepoel (32) weet er wel 
raad mee. Vanuit haar woning in 
Gerenlanden zamelt ze overgebleven 
kraammaterialen in als vrijwilliger voor 
stichting Baby Hope.

Stichting Baby Hope heeft zich ten doel gesteld 

de verloskundige voorzieningen ontwikkelings-

landen te verbeteren. Dit doel willen zij realiseren 

door het inzamelen van de ongebruikte 

materialen uit het kraampakket (medische 

materialen t.b.v. een bevalling) in Nederland.

In depots
Stichting Baby Hope werkt met een landelijk 

netwerk van zo’n 120 vrijwilligers die de 

materialen inzamelen. Via transportvrijwilligers 

komen de materialen terecht in depots of recht-

streeks bij projecten. In de depots worden de 

materialen verder verwerkt tot een zending die 

gereed is voor het betreffende project. 

Vervolgens worden de materialen opgehaald 

door het project of in overleg weggebracht naar 

een zeecontainer, vrachtwagen of opslagplek. 

De mensen van de projecten zorgen er verder 

voor dat de materialen ter plaatse komen.

Betere bestemming dan prullenbak 
In veel gezinnen met jonge kinderen staat de 

doos van de ziektekostenverzekering nog in de 

kast of op zolder, gevuld met de restanten van 

het kraampakket. Veel mensen bevallen in het 

ziekenhuis en gebruiken het pakket maar ten 

dele. Ook bij een thuisbevalling zijn niet altijd 

alle materialen nodig. Stichting Baby Hope is 

opgericht met het idee dat deze materialen een 

betere bestemming dan de prullenbak verdienen.

Uit eigen ervaring
Voor Zwolle is Anke Vossepoel het inzamelpunt. 

Vossepoel: “Na mijn eerste bevalling in 2004 

hield ik een groot deel van mijn kraampakket 

over. De materialen gooi je niet zomaar weg 

omdat het duurzame artikelen zijn. Nadat ik een 

oproep van stichting Baby Hope in een tijdschrift 

had gelezen ging ik op de site van de stichting 

naar een inzamelpunt in de buurt zoeken. In 

Zwolle bleek tot mijn verbazing geen inzamel-

punt (meer) te zijn en dit vond ik jammer voor 

een stad als Zwolle.

Gemiste kans
“Met verschillende verloskundigen-praktijken 

en een ziekenhuis in de buurt leek mij dat een 

gemiste kans.” Vossepoel nam 

contact op met de stichting met de toezegging 

zich aan te melden als vrijwilliger. “Sinds eind 

2004 kunnen mensen de materialen bij mij thuis 

aan de Knoppertkamp 1 inleveren.  Een enkele 

keer krijg ik een verzoek om materialen bij een 

verloskundigenpraktijk, ziekenhuis of particulier 

op te halen. In overleg is dat altijd mogelijk.” 

Als mensen nog kraammaterialen thuis hebben 

staan dan kunnen ze contact opnemen met 

Anke Vossepoel 038 – 466 0348 of kijken op 

www.stichtingbabyhope.nl.

Lothlórien – Gruitmeesterslaan 156, Gerenlanden
Vorig nummer vroegen we u naar het huis met de naam Lothlórien. Daarop hebben een 20-tal mensen gereageerd. Het adres is Gruitmeesterslaan 156 in 
Gerenlanden. Winnaar is Pete Badcock uit de Stadhouderlaan die binnenkort een Irischeque krijgt toegestuurd. Gefeliciteerd.

Maar vanwaar de naam? Jan van der Spek is de 

bewoner die de naamgeving verklaart: “In het 

epos van Tolkien ‘In de ban van de ring’ moeten 

Frodo en ‘de reisgenoten’ een zware opdracht 

vervullen. Na hun tocht door de mijnen van 

Moira, waarbij ze de tovenaar Gandalf verliezen, 

kunnen ze een tijdje uitrusten in het bos van de 

elven. In dit bos, Lothlórien, komen ze helemaal 

tot rust en voelen ze zich veilig.

In 1995 heb ik dit verhaal ademloos uitgelezen. 

Toen wij in juni 1996 na twintig jaar in Dokkum 

te hebben gewoond naar Zwolle verhuisden, 

besloten we deze naam op ons huis te schilderen 

als we dat zelfde gevoel zouden krijgen: rust 

en veiligheid. Dat gevoel hadden we al binnen 

een jaar. Sindsdien heet ons huis Lothlórien. De 

eerste jaren liep iedereen daar aan voorbij. Sinds 

de verfilming van ‘The Lord of the Ring’ zie je af 

en toe bij passanten een blijk van herkenning.

    kijk
ook eens op...

www.wvzwollezuid.nl

Kom maar op met het hele
santekraamverband

Ruitersportcentrum Zwolle houdt opendag
Op het ruitersportcentrum zullen die dag door-

lopend diverse demonstraties en activiteiten 

plaatsvinden, zoals een springles, een strodorp, 

een ‘voetbalwedstrijd’ met paarden, ‘ouders te 

paard’ en nog veel meer. Ook de naastgelegen 

gehandicaptenmanege ’t Hoefijzer zal haar 

deuren openen en een demonstratie geven met 

hun ruiters in het ruitersportcentrum. Ten slotte 

geeft Hondenschool Martin Gaus een show.

Ruitersportcentrum Zwolle en de Zwolse Ruiterclub Ritsaert hebben wat te vieren. De manege van voorheen is volgroeid tot een mooi 
complex met spring- en dresuurhal, moderne stallen en landerijen, waarop een cross countrybaan aangelegd is. Nu bestaat ze 40 jaar 
én de nieuwe naamgeving is reden voor een opendag op zaterdag 15 maart 2008.  Dan is elke liefhebber van paardensport van harte 
welkom aan de Hollewandsweg 15a. 

18.00 uur - paardenbuffet

19.00 uur - carrouseluitvoering

Aansluitend feestavond met live muziek tot 23.00 uur.

Een greep uit het programma:
13.00 uur - aanvang demonstraties en opening strodorp

15.00 uur - officieel welkom met ballonnenwedstrijd

17.00 uur - paardenvoetbal : FC Zwolle-Feyenoord
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De koe is een echt kuddedier. Ze doen graag dingen 

op dezelfde tijd, gezamenlijk grazen, rusten etc.

Koeien houden wel afstand van elkaar. Er zijn koeien 

die een vriendschapsband hebben en er zijn natuurlijk 

ook koeien die elkaar niet mogen en daarom bij elkaar 

uit de buurt blijven. De kalfjes worden door de hele 

kudde beschermd.Aan de staart kun je aflezen hoe een koe zich voelt 

[dat geldt trouwens voor alle dieren]. Houdt de koe de 

staart recht omlaag, dan is ze relexed. Houdt ze de 

staart in een boog van het lichaam, dan voelt ze zich 

bedreigd of geeft ze aan dat ze drachtig [zwanger] wil 

worden. Als de staart tussen de benen hangt, dan kan 

ze zich koud, bang of ziek voelen. Heeft ze een knik in 

de staart dan duidt dat op speelsheid.

Bekijk de koeien eens met 
andere ogen dan dom grazende dieren. Geloof me, 
de koe is echt niet dom. Ze zijn sociaal en slim.

Paasprijsvraag

Zoek de eieren in de krant op en mail naar yvonne@nauw.nl de uitslag.

Vermeld duidelijk je naam en telefoonnummer.

     Voor de goede inzender geven wij een kadobon van 10 euro kado.

     
                                    G

roetjes TWINKEL

Vul de puzzel zo in dat de cijfers 1 t/m 6 maar 

één keer voorkomen in alle rechthoeken. Ook in 

de horizontale en verticale lijnen mogen de cijfers 

1 t/m 6 maar 1x staan.

De oplossing vind je onderaan deze pagina terug.

Lisanne heeft de vorige maand al een 
vermelding gehad op de kinderpagina dat zij 
de Kerst prijsvraag had gewonnen. Door 
omstandigheden kon er nog geen foto 
worden geplaatst. Dat maken wij nu goed.
Maar eerst iets over Lisanne. Zij houdt erg 
veel van koken en bakken. Als kleuter vond 
ze het al leuk om haar ouders te helpen bij 
het koken. Nu is Lisanne acht jaar en mag al 
veel meehelpen bij het koken en bakken. Ze 
maakt al sausjes, salades en pannenkoeken.
Bij haar opa en oma heeft ze zelfs eens 
muffins gebakken.

Lisanne zit op de basisschool “De Sluis”. Daar 
hebben ze een keukentje en mogen de 
leerlingen wel eens koekjes bakken. Nou dat 
is helmaal in het straatje van Lisanne. En 
Lisanne wil later kok worden vertelde zij 
mij.
Verder vindt zij het heerlijk om gezellig met 
haar ouders een ietstochtje te maken.

Je begrijpt dat Lisanne haar kadootje iets te 
maken heeft met koken. Een schort, 
ovenwanten en houten pollepels etc.  Ze was 
er erg blij mee.

D

Oplossing Sudoku puzzel
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Astrid Hamers

Massagepraktijk
Tijd voor jezelf

Kamerledenlaan 102
8015 CP Zwolle
06-24499194

info@massagepraktijk-tijdvoorjezelf.nl
www.massagepraktijk-tijdvoorjezelf.nl
KvK 05084840

Stress of stramme spieren?

Moe en futloos?

Een massage kan u helpen

ontspannen, de spieren weer

los te krijgen en nieuwe

energie op te doen.
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HET GEHELE JAAR:

N I E U W E  D E V E N T E R W E G  1 0 3
8 0 1 4  A E  Z W O L L E - Z U I D  I T T E R S U M

T E L . :  0 3 8 - 4 6 8 1 5 0 0

w w w . d e h a n d s c h o e n . n l

Tevens veranderen en reparatie van kleding.

Wilt u in het nieuwe jaar iets aan u Welzijn doen?
Dan is een ontspannende voetmassage iets voor u!

In de maand maart kunt u kennismaken met Reflexzonetherapie. Voor slechts  
€ 10,- kunt u ervaren wat een  ontspannende voetmassage ( van 30 min.) voor 
u kan betekenen.      

Nieuwsgierig geworden, maak dan een afspraak!

Lenie ten Have
Praktijk voor  Reflexzonetherapie

LET OP!!! LET OP!!! LET OP!!! LET OP!!!

Wilt u in 2008 adverteren in de wijkkrant?!
Neem contact op met Herman Beltman, telefoon 460 27 87 of e-mail haj.beltman@home.nl



De politie in Zuid is weer met diverse 
zaken actief geweest de afgelopen weken. 
Daarmee heeft ze gewaakt over uw bezit-
tingen en veiligheid. Hier namens wijk-
agent Albert Knol een aantal aspecten 
waar actie op is ondernomen.

De gemeente heeft aangifte gedaan van diverse 

vernielingen tijdens Oud & Nieuw. Denk daarbij 

aan lantaarnpalen, afvalbakken en straatnaam-

bordjes. Het vermoeden bestaat dat diverse 

straatnaambordjes mee zijn genomen. Onze 

oproep aan ouders om hier attent op te zijn. Op 

aandringen van de politie hebben ook instan-

ties, zoals eigenaren van de bushokjes en post-

bussen, aangifte gedaan.

Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP)
Over de JOP aan de Mars wordt gesproken. Het 

roestvrijstalen gebouwtje wordt regelmatig 

beschadigd. Ook wordt er in de nacht vaak glas-

werk stuk gegooid. Door gemeente, jongeren-

werk en politie wordt geprobeerd om zicht te 

krijgen op de vernielers. Er zijn al diverse namen 

bekend, maar daders zijn nog niet gevonden. 

Met de bewoners in de omgeving wordt over-

leg gepleegd over de overlast.

Scholen samen met buurt
De gemeente, Travers en politie hebben overleg 

met enkele scholen en wijkboerderij de 

Schellerhoeve over de betekenis voor de wijk. 

Het voornemen bestaat om de buurt bij de 

school te betrekken en de schoolvoorziening te 

gebruiken voor de buurt. De directeuren van de 

scholen denken na over hoe het een en ander 

georganiseerd gaat worden. 

reZet Jongerencentrum
Jongerencentrum reZet wil de contacten met de 

wijkjeugd verder verbeteren. Hiertoe worden 

initiatieven genomen om jongeren kennis te 

laten maken met de mogelijkheden van het 

jongerenwerk en het aanbod van reZet.

Bijeenkomst over jongeren
De politiemensen die betrokken zijn bij jeugd-

zaken, hebben een middag gesproken over het 

omgaan met jongeren in de wijken. Afgesproken 

is om nog betere afspraken te maken met aller-

lei instanties om de aanpak van jeugd te verbe-

teren. De scholen worden hierbij meer betrok-

ken. Dit naar aanleiding van de discussie over 

Jeugd en Veiligheid in het kabinet.

Zuid in SIO aan de Thorbeckelaan. Dit vindt 

plaats op woensdag 

2 april om 19.30 

uur. Uw aanwezig-

heid als buurtbe-

woner wordt zeer 

op prijs gesteld.

Kijk voor de adres-

gevens in het colofon 

op pagina 3.
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    kijk
ook eens op...

Van de wijkagent

Politie let op de jeugd

Albert Knol, wijkagent

Misschien schopt hij Nederland ooit nog eens tot wereldkampioen: Giovanni Hiwat, 
profvoetballer in de dop. Hij woont in Zuid en volgt het topsporttraject van het Thomas 
a Kempis College in deze wijk. Dat betekent dat hij niet alleen bij zijn schoolprestaties 
wordt begeleid, maar ook bij zijn topsportcarrière. Op deze manier kan hij elke dag een 
uurtje eerder weg om bij FC Zwolle te trainen.

Giovanni voetbalde bij wijze van spreken al voor hij kon lopen. En toen hij drie was wist hij het 

zeker: hij wilde profvoetballer worden. “Toen woonde ik nog in Rotterdam”, vertelt de 14-jarige 

Giovanni. “Tot ongeveer mijn tiende jaar heb ik bij Excelsior gevoetbald, toen gingen we naar 

Zwolle-Zuid verhuizen.” Hij voetbalde ongeveer twee jaar bij de Zwolsche Boys toen hij een brief 

kreeg van FC Zwolle. Scouts hadden hem gespot en zagen wel wat in het jonge voetbaltalent. De 

vreugde was groot in huize Hiwat. “We hebben wel even een feestje gevierd”, lacht Giovanni. 

Bij Ajax?
Het gaat inmiddels uitstekend bij FC Zwolle. Terwijl Giovanni’s schoolprestaties er niet onder lijden. “Elke dag behalve op woensdag ga ik om twee uur 

van school weg. Dan ga ik nog even naar huis om m’n tas te pakken en dan zorg ik dat ik op tijd bij de trainingen ben. Dat betekent dat ik op die 

dagen één lesuur mis.” In overleg met de docenten mist hij echter niets van de lesstof. “De begeleiding is goed. De docenten vertellen me wat ik leren 

moet, en bovendien zijn ze ook enthousiast over mijn voetbalcarrière. Dat motiveert.” Giovanni droomt van een mooie toekomst, misschien ooit wel 

bij z’n favoriete club Ajax. “Volgens mij gaat het wel goed komen met mijn voetbalcarrière.’ Mede dankzij het Thomas a Kempis College.

LOOT-school
Het Thomas a Kempis College is dè LOOT-school van de regio. LOOT betekent Landelijk Overleg Onderwijs Topsport. Er zijn 24 LOOT-scholen in 

Nederland. Dankzij de LOOT-licentie mogen de leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, afwijken van de geldende lessentabellen en examenre-

gelingen. Ze moeten hiervoor wel voldoen aan de NOC*NSF-richtlijnen. De school levert maatwerk als het gaat om individuele roosterafspraken. Het 

systeem van studiebegeleiding heeft een speciale topsport-insteek. In de bovenbouw is een speciale topsportbegeleider, die dit soort zaken regelt met 

de betreffende leerlingen en contacten onderhoudt met de sportverenigingen. 

Giovanni Hiwat volgt topsporttraject bij Thomas a Kempis College Zuid

“Al sinds mijn derde wil ik

profvoetballer worden”

Wie wil er zo af en toe niet even lekker tussen uit?  U vast wel. Uw man/vrouw heeft al een avond 

voor zichzelf, terwijl u op de kinderen past. Nu u nog! Wat dacht u ervan om ons gezellige barteam 

te komen versterken? Een avond in de week tussen de mensen die hier komen sporten, schakers, 

darters, volleyballers etc. Een gratis avondje uit met een hapje en een drankje en ook nog een royale 

onkostenvergoeding! Interesse gewekt? Bel dan met beheerder Jan Peter Jansen, of beter nog: kom 

`s avonds een keer langs voor verdere informatie. Gewoon doen! GERENLANDEN GEZELLIG.

Informatie bij Jan Peter Jansen via 038 – 460 5277 of 06 – 5236 2200, wijkcentrum Gerenlanden, 

Munterkamp 65-67 in Gerenlanden.

Lekker darten in Gerenlanden
Darten, in wijkcentrum Gerenlanden gebeurt het geregeld in teamverband of gewoon als spel. 

Op sommige dagen van de week is echter nog plaats voor een nieuw dartteam. Ook ‘losse’ 

spelers zijn welkom. Je hebt alleen pijlen nodig en een goed humeur. Informatie aan de bar bij 

beheerder Jan Peter Jansen.

Gerenlanden zoekt ‘bar’
gezellige medewerker

Heeft u nog goede kleding, schoenen en 

huishoudtextiel, dat u niet meer gebruikt? 

Dan houdt Sam’s kledingactie zich van harte 

aanbevolen. Zij verkoopt de aangeleverde 

goederen en schenkt de opbrengst aan het 

voedselzekerheidsproject in Kongolo in 

Congo. Daar zijn veel kinderen ernstig onder-

voed. De doelstelling is om de ondervoeding 

bij die kinderen terug te brengen van 15 

naar 5% en ook de mensen te ondersteunen 

bij het opbouwen van een betere toekomst. 

In een ander deel van Congo heeft een der-

gelijk project al geleid tot een positief resul-

taat, waardoor Sam’s kledingactie dat goede 

werk verder wil voortzetten.

U kunt uw spullen inleveren bij mevrouw 

R.v.d.Heijden, Mr. P.J.Oudlaan 61 in Ittersum, 

tel. 465 0517. Graag even bellen voor een 

afspraak. U kunt een foldertje krijgen waarin 

precies staat wat er met de kleding 

gebeurd.

’t Atelier in Zuid presenteert 
‘Het fenomeen Bruno Gröning’
Op dinsdag 25 maart van 19.30-21.30 uur kunt u in ’t Atelier aan de Gouverneurlaan 3 
in Zuid terecht voor een gratis informatieve lezing over de leer van Bruno Gröning. In 
wijkcentrum De Weijenbelt te Berkum wordt de film een aantal keren vertoond.

Wie was Bruno Gröning? In het voorjaar van 1949 reisden dagelijks duizenden zieke mensen naar 

Herford in Duitsland. Ze hadden slechts één doel: Bruno Gröning. Voor velen was hij de laatste 

hoop. Door de oorlog gebroken, door artsen opgegeven, kwamen deze mensen met slechts een 

wens: gezond te worden, vrij van nood en pijn. Gröning zou hen helpen. En het ongelooflijke 

gebeurde – talloze zieken werden gezond: lammen konden lopen, blinden weer zien. De documen-

taire ‘Het fenomeen Bruno Gröning’ geeft een beeld van die dramatische gebeurtenissen en 

begeeft zich op het spoor van een buitengewone man. Ook nu gebeuren de genezingen, zoals 

tijdens het leven van Gröning. 

U kunt de documentaire bekijken in wijkcentrum ‘de Weijenbelt’, Campherbeeklaan 82 op de 

zaterdagen 22 maart en 19 april. De film duurt van 12.00 tot 18.00 uur, in drie delen van elk circa 

95 minuten, inclusief twee pauzes. U kunt telefonisch reserveren via tel. 038 – 785 2763 of 

m.vlinderbloem@gmail.com. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. 

Meer informatie over de lezing krijgt u via 038 – 460 3367. Kijk ook op www.bruno-groening.org.

Sam’s
kledingactie

zoekt aanbod



GRENEN, TEAK 
& EIKEN

Antiek  -   Nieuw  -   Maatwerk

Open: ma. t/m za. van 9.00 t/m 12.00 uur
13.00 t/m 16.00 uur vrijdagsmorgens gesloten

www.jwvandijk-grenen.nl

Schellerweg 21, Zwolle tel. 038 - 465 54 47

- koloniale
meubelen

- maatwerk o.a. 
in grenen teak 
en eiken

- meubelen af te 
werken in 
diverse kleuren

-   meubelen tegen 
betaalbare
prijzen

- verlichting

Handenvol voordeel
als u uw geboortekaartjes

laat drukken bij Olbo!
Uw geboortekaartjes laat u natuurlijk 
alleen drukken bij een vakman.
Bij Olbo kunt u er van op aan dat het 
resultaat wordt zoals u voor ogen had.

Bel voor een bezoek van een consulente 
en profiteer van al het voordeel dat wij 
voor u in petto hebben!

Olbo -  t h u i s  i n  a l l e  m e d i a
Te l . :  (0523)  26  61  81   -   i n fo@ .o lbo .n l

PIJN?
ROOKVERSLAVING?

GEWICHTSPROBLEEM?
Bij vele soorten chronische of acute pijn, als u wilt 
stoppen met roken of bij een overgewicht kunnen wij u 
onze “op maat” pakketten aanbieden. 
Vergoeding mogelijk door uw zorgverzekeraar.

INEVA total body
praktijk voor pijnbestrijding en lasertherapie

www.inevatotalbody.nl

De v/d Schuerenmarke 48, ZWOLLE 038 - 460 05 86
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En een gratis advertentie 

in deze Wijkkrant

Onze open dag gemist?

Voor nieuwsgierige 
leerlingen van groep 8

Onze open dag gemist? Kom een kijkje nemen 
op het Thomas a Kempis Zuid. Wij leiden 
je graag rond. Zo zie je alsnog alles!

Je bent van harte welkom!

Bel ons voor een afspraak
Thomas a Kempis College Zuid
Gelijkheid 3 Zwolle - tel. (088) 850 85 60
www.thomasakempis.nl

www.breman.nl kloekke@breman.nl

Gratis waardecheque
van  20,-

te besteden bij Prenatal 
Zwolle

De boeken worden bij u thuis       
      gebracht en gehaald 
    door onze consulente 

het adres voor uitlezen meer weten? kijk op de website

Telfordstraat 34a, 8013RM  Zwolle 
info@autosolidus.nl, www.autosolidus.nl


