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Wijkwethouder blikt terug en kijkt vooruit

‘Het was even zoeken naar water’

‘2009 wordt een
onvoorspelbaar jaar’
Door Edward Vernhout
Wanneer Hennie Kenkhuis in zijn toespraak op de nieuwjaarsbijeenkomst
terugblikt op 2008 is hij wat pessimistisch. ‘Door het gebeuren van de afgelopen maanden zijn we met een harde
klap teruggevallen in de werkelijkheid.’
De wethouder verwacht dat 2009 nog
even heel veel onzekerheid zal brengen.
‘2009 zal een bijzonder jaar worden in
die zin dat het onvoorspelbaar is.’
‘Niet onvoorspelbaar is dat Zwolle ook in
2009 voor ons allen een goede thuishaven is’, aldus Hennie Kenkhuis. ‘Een plek
waar iedereen zich thuis voelt.’ En daarmee bedoelde de wethouder niet Zwolle
in het algemeen, maar vooral Stadshagen.
Volgens Kenkhuis ontwikkelt Stadshagen
zich steeds meer als een wijk van Zwolle
met een eigen imago. ‘Ik hoop dat deze
ontwikkeling zich zal voortzetten.’ Zijn
toespraak sloot de wethouder af met een
proost op een gezond en gelukkig 2009.
Veel muziek
CultuurSpot had werk gemaakt van de
nieuwjaarsbijeenkomst in het Cultuurhuis.
Er was een gratis glaasje met bubbels, gratis stoelmassages door Judith Vonk; Coby
Hamming en Ruud Brons stonden klaar in
‘hun’ Informatiecentrum en er was veel
muziek. De groep Blent beet het spits af.
Deze mix van drie goddelijke vrouwen en
twee warme mannen (zo staat er op hun
website te lezen) zongen enkele a capella
liedjes, waarbij voor één nummer vreemd
werd gegaan met een gitaar.
Na de toespraak van onze wijkwethouder
trad de 22-jarige Casper Broekaart op.
Met zijn sterke stem, mondharmonica en
gitaar liet hij horen waarom hij de Hogeschool Utrecht Popprijs Singer-songwriter
Contest heeft gewonnen. De folkklanken
– gemixt met wat pop, soul en blues – lieten zich goed klinken in het Cultuurhuis.
De pauzes werden opgevuld door muzikale intermezzo’s van het klarinetkwartet
van de Muzerie: Quattro Mpingo.
Als laatst trad Mary Had a Little Band op.
Deze band – rondom singer-songwriter en
pianiste Marianne Oldenburg – behaalde
onder meer de tweede prijs in de catego-
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Nieuwjaarsduik Milligerplas
Met enkele graden onder het vriespunt
was het koud op nieuwjaarsdag. Er lag
ijs op de Milligerplas. De gebruikelijke
Nieuwjaarsduik was kennelijk afgelast. De
bekende legertent was namelijk in geen
velden of wegen te ontdekken. De mensen rond de Milligerplas waren dik ingepakt. Niets wees op een Nieuwjaarsduik.
Het zou ook gekkenwerk zijn om de plas
in te duiken. Of niet?
Lees het complete verslag op pagina 3.

Bijna ‘klaar voor de duik’

Foto: Edward Vernhout

Winters tafereel in Stadshagen
Gezellig borrelen op het nieuwe jaar
Foto: Freddie van ter Beek

rie pop/rock van de bandcompetitie Oogst
van Overijssel. Ook zij wisten de aanwezigen te raken met mooie nummers.
Gratis livemuziek
CultuurSpot verzorgt elke eerste zaterdag
van de maand gratis livemuziek in het Cultuurhuis. De optredens zijn van 14.00 tot
16.00 uur. Voor 2009 heeft CultuurSpot weer
een gevarieerd programma samengesteld.
Zo is er op 7 februari een wereldmuziekdag
met optredens van het kwartet Da Capo en
Blent en staan op 7 maart Hans en Anne
Invernizzi en muziekvereniging Excelsior
Westenholte op het podium. Kijk voor meer
informatie op www.samenmakenwedestad.
nl en houd de Vinexpress in de gaten voor
de overige optredens in het Cultuurhuis.
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Waaghalzen maken
Nieuwjaarsduik in Milligerplas
Door Edward Vernhout
Met enkele graden onder het vriespunt
was het koud op nieuwjaarsdag. Er lag
ijs op de Milligerplas. De gebruikelijke
Nieuwjaarsduik was kennelijk afgelast.
De bekende legertent was namelijk in
geen velden of wegen te ontdekken. De
mensen rond de Milligerplas waren dik
ingepakt. Niets wees op een Nieuwjaarsduik. Het zou ook gekkenwerk zijn om
de plas in te duiken. Of niet? Vier waaghalzen trokken toch hun zwembroek aan
voor een ijskoud begin van 2009!
Het was koud aan de Milligerplas. Ondanks dat het minder koud was dan
voorspeld stond de thermometer enkele
graden beneden nul. Door het hele land
werden Nieuwjaarsduiken afgelast. Niet
alleen vanwege de kou, maar ook omdat
er veelal geen water te bekennen was.
Ijs, ijs en nog eens ijs. Ook de Milligerplas was bijna helemaal dichtgevroren.
Bijna, want vier helden – of moeten we
ze waaghalzen noemen? – vonden aan de
zijkant nog een ijsvrij stuk Milligerplas.
De kleding ging uit, Met de tenen werd
de temperatuur van het water gevoeld.
Hardlopend gingen ze het ijskoude avontuur tegemoet. Stoer als ze waren gingen
ze “all-the-way” kopje onder. Koud was
het. Toch namen ze uitgebreid tijd om te
poseren voor foto’s. Deze ijskoude zegetocht moest natuurlijk als bewijs worden

Rennen naar de warme kleren

vastgelegd op de gevoelige plaat. Snel
daarna gingen de warme kleren weer aan
en zorgden alcoholische versnaperingen
voor een warm gevoel.
Traditie
De Nieuwjaarsduik is vooral een traditie
in Nederland. Nederland kent de meeste
duiklocaties en deelnemers. In 1960 werd
de eerste Nieuwjaarsduik in Zandvoort ge-
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organiseerd. Vijf jaar later werd de eerste
duik in Scheveningen gehouden. Toentertijd begonnen met zeven deelnemers, nu
een evenement waar duizenden mensen
aan mee doen. Dit jaar gingen vijfenzestighonderd mensen bij Scheveningen de
Noordzee in. Door de kou minder dan vorig jaar, toen meer dan tienduizend mensen het nieuwe jaar inluidden met een
duik.

Partytime met DJ Henri Geerlings

Boogie Night op
7 februari in Cultuurhuis
Door Edward Vernhout
Het Cultuurhuis gaat zaterdag 7 februari met DJ Henri Geerlings terug naar de
jaren ’70, ‘ 80 en ’90. Met ‘Back 2 the
Classics’ gaat het dak er zeker af. Kaarten zijn verkrijgbaar voor € 5,– bij het
Cultuurhuis. Wees er snel bij, want op is
op.
DJ Henri Geerlings is geen onbekende.
Vanaf zijn zestiende jaar draaide hij onder
meer in de Zwolse discotheken Capitol,
de Harmonie en de Bierton. Ook kruiste

hij de draaidegens met mastermixer Ben
Liebrand, 3FM Disco Classics DJ Corne
Klijn en DJ Rick van Velthuizen. Henri
draait als basis swingmuziek en classics
uit de jaren ’70, ’80 en ’90. De avond in
het Cultuurhuis wordt helemaal compleet
met een verlichte discovloer!
Tickets zijn in de voorverkoop voor € 5
te verkrijgen bij het Cultuurhuis. Aan de
deur kosten ze op 7 februari € 10,– per
stuk. De minimale leeftijd voor het feest
is 25 jaar. Legitimatie is verplicht.

Hoofdcollecte zoekt collectanten
Van 2 t/m 7 februari 2009 wordt er voor
de 13e keer gecollecteerd voor 4 miljoen mensen die te maken hebben met
een “Hoofdprobleem”. In alle buurten kunnen we nog heel goed collectanten gebruiken. Wilt u zich inzetten
voor mensen met een hersenziekte of
een psychische ziekte en heeft u begin
februari een paar uurtjes tijd? Dan zijn
we op zoek naar u, als collectant draagt u
bij aan betere vooruitzichten voor mensen met een hersenaandoening of psychische aandoening!
De Hersenstichting Nederland en het
Fonds Psychische Gezondheid willen graag
de aandacht vestigen op de vaak onzicht-

bare, maar altijd ingrijpende gevolgen
van een hersenaandoening of psychisch
probleem. Beide organisaties maken zich
sterk voor betere behandelmethoden,
maar ook voor preventie en genezing
van hersenziekten en psychische ziekten.
Hierbij kunt u onder andere denken aan
een beroerte, MS, depressie, hersenletsel,
ADHD, dyslexie ,autisme, migraine, burn
out en dementie.
Voor informatie of aanmelden als collectant kunt u contact opnemen met promotor Joke Berendsen tel.: 06 55 30 89 88
of met het landelijk coördinatiepunt in
Utrecht, tel.: (030) 297 11 97 Voor meer
info of voor aanmelden kunt u ook terecht
op de website: www.hoofdcollecte.nl

Voornemens
Door M. Bargo
Een nieuw jaar met goede voornemens.
Ik zag het enkele dagen voor kerst al
aankomen. Een wat oudere automobilist probeerde in onze parkeerkelder
achteruit in te parkeren. Toegegeven,
het ging allesbehalve vlotjes. Voordat
hij de versnellingspook voor de derde
keer in de achteruit had gezet, nam
een vierdehands wagentje snel zijn
plekje in. Glimmende velgen, een levensgrote spoiler en driedubbele uitlaat behoorden toe aan een snelle,
eigentijdse coureur. Nog voordat de
oudere automobilist door had wat er
aan de hand was, liep onze coureur de
roltrap al op.
Ja ik weet het, we leven in een andere
tijd: ikke ikke en de rest kan stikke. We
maken ons druk over voedselbanken en
alsmaar stijgende prijzen. We maken
ons druk over pensioenfondsen die in
2009 afzien van indexering. Tegelijkertijd rollen overvolle winkelwagentjes
onze roltrap af, steken we voor miljoenen vuurwerk af en incasseren onze
topbestuurders van pensioenfondsen
tonnen en nog eens tonnen!
Mijn voornemen voor 2009? Ik leef
wat bewuster, toon meer respect voor
mens en natuur en stel me tenslotte
nog vriendelijker en hulpvaardiger op.
Immers: De aarde is rond, maar als we
op deze manier doorgaan krijgen we
haar wel plat! Wie doet er mee?

Is uw voornemen om in 2009 vrijwilligerswerk te gaan doen? Vinexpress vraagt

dtp’ers en redacteuren

Stuur een mail naar redactie@vinexpress.nl als het u leuk lijkt om vrijwillig mee te werken
aan de enige echte krant van Stadshagen!

De volgende Vinexpress
verschijnt op 16 februari.
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Nieuwe stafmedewerker en beheerder

Level Z groeit door!
Een kerstgroet vanuit het Kindercentrum
De kinderen van Milligenhonk 1 in
Stadshagen zijn voor de kerstvakantie
druk bezig geweest met het maken van
kerstkaarten voor hun bovenburen. In
het appartementen complex boven het
TRAVERS Kindercentrum wonen veelal
senioren die de kinderen dagelijks horen
buiten spelen. Om ook eens op een andere manier iets te laten horen, werden

de bovenburen verrast met een lieve
kerstgroet op een zelfgemaakte kaart van
de kinderen. Aan een van de bovenburen
werd de kerstkaart persoonlijk overhandigd. De kaart werd met veel enthousiasme ontvangen en dat vonden de kinderen
heel erg leuk. De overige kaarten hebben
de kinderen zelf gepost.

Nieuwe stafkracht
Behalve bouwen aan het jongerencentrum, wordt er ook druk gebouwd binnen
het team. Zo zitten wij inmiddels op 54
vrijwilligers die zich allemaal actief inzetten op het vlak waar zij goed in zijn. Ook
hebben we een nieuwe stafkracht kun-

Swingende start in Cultuurhuis
Het nieuwe jaar is net een uurtje oud
wanneer de eerste bezoekers arriveren
voor hun nieuwjaarsfeestje in het Cultuurhuis.
Voor het eerst organiseert het Cultuurhuis een feest om het nieuwe jaar goed
te beginnen. Met de titel ‘New Years Eve
Party’ is iedereen welkom; er is wel een
leeftijdsgrens van 16 jaar. Met ongeveer
75 bezoekers is Gerard Hulsman van het
Cultuurhuis niet ontevreden. ‘ Zoiets opstarten kost nu eenmaal tijd om bekend

Een jaar geleden om deze tijd was het
wachten op het zogenaamde ‘go - no go’moment. Oftewel: wie gaat er bouwen en
wanneer gaat dat gebeuren. Op 7 februari 2008 werd dan uiteindelijk de eerste
paal geslagen voor wat het jongerencentrum in Stadshagen moest gaan worden.
Het ging nu echt beginnen!
Inmiddels zijn we een jaar verder en hebben de mensen van de bouw plaats gemaakt voor de jongeren van Level Z. Op
10 december 2008 kregen we de sleutel
al en inmiddels zijn de voorbereidingen
voor de opening in volle gang. Want er
moet nog behoorlijk veel gedaan worden.
Zo moet er een bar gebouwd worden, een
DJ toren, een podium, en de kantoorruimtes moeten gereed voor gebruik gemaakt worden. We hebben, buiten dat er
nog veel gemaakt moet worden, ook nog
heel veel spullen nodig. Het is dus erg
druk in het jongerencentrum.

De kinderen bezorgen een kerstgroet bij een van de bovenburen

Door Louis Zandbergen

Door Lidy Uiterwijk Winkel (Level Z)

te worden. De vergunning kwam te laat
om voldoende bekendheid aan deze activiteit te geven’, aldus Hulsman. De uitstraling van het geheel is zeer professioneel. De LED-dansvloer ziet er bijzonder
fraai uit. Ook de organisatie zit goed in
elkaar. Hulsman: ‘ We gaan dit evalueren
en bekijken hoe we het volgend jaar gaan
doen. Het voorziet wel in een behoefte.’
Het Cultuurhuis staat niet stil en bruist
van activiteiten. Op zaterdag 7 februari
organiseert zij de Boogie Night met liedjes uit de jaren zeventig, tachtig en negentig. Minimumleeftijd is dan 25 jaar.

nen verwelkomen: Karim de Vries is per
1 januari jongerenwerker voor 18 uur in
de week, naast Bart Demmers. Per 1 februari komt hier ook een beheerder bij,
Erwin Bakker. Kortom: Level Z groeit nog
steeds hard door.
Toegangspasjes
We hopen dan ook open te kunnen in februari. Dat wil zeggen: de jongeren zijn
welkom, maar dan om te helpen bij van
alles en nog wat dat gedaan moet worden. De discoavonden en inloopmomenten moeten nog even op zich laten wachten, hoe lang dat gaat duren is moeilijk
te zeggen op dit moment. Hoe meer hulp,
hoe sneller het gaat natuurlijk! Vanaf eind
januari kunnen de jongeren pasjes laten
maken waarmee ze toegang krijgen tot
het jongerencentrum. Voor meer informatie hier over kan je naar www.level-z.nl
gaan, of mailen naar info@level-z.nl.
Openingsspektakel
De officiële opening moet helaas waarschijnlijk nog wel even op zich laten
wachten. Omdat we de sleutel later dan
verwacht kregen, is alles natuurlijk opgeschoven. We verwachten wel in januari
bekend te kunnen maken wanneer de opening nu plaatsvindt en wat in grote lijnen
de bedoeling is. En één ding is zeker: het
wordt een gigantisch spektakel!

Schaatsen in Stadshagen

Les op de ijsbaan

Door Sanne Heidinga
Nieuwjaarsfeest in het Cultuurhuis
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Dit jaar was er eindelijk een schaatsbaan
in Stadshagen! Er was zelfs een klein restaurantje, en huurschaatsen. Ik kreeg er
zelfs met mijn hele klas les, twee keer
op donderdag. Als een soort warming-up
moest je een keer naar de overkant en
terug. Daarna in groepjes een wedstrijd
houden. Ook leerden ze je hoe je op één
been moest staan, en hoe je op je hurken
moest gaan zitten en uit laten rijden. Op
het eind mocht je nog vrij schaatsen. De
lessen vond ik echt goed, want ik kan nu
veel beter schaatsen dan vorig jaar. Ook
de lichtjes en liedjes erbij vind ik erg gezellig, en de chocolademelk die je kunt
krijgen. Ook is het erg goed dat mensen
gratis op het ijs mogen met schoenen
aan om te helpen, en dat er kleine attracties zijn voor de baby’s en peuters.
Erg goed geregeld! Later ging ik op natuurijs schaatsen, waar ik plots heel snel
kon op kunstschaatsen, en sinds kort kan
ik een pirouette. Ik hoop echt dat er in
de winter van 2009 weer een ijsbaan in
Stadshagen komt.

IJsnatuur
Door Louis Zandbergen
IJs. Wat kan ik daar toch van genieten. In
de zomer softijs en in de winter hardijs.
Op bijna alle watertjes in Stadshagen
is te schaatsen. Op een enkel vogelwak
na is onze wijk nu eens vanaf bevroren
water te bekijken. Zelfs onder de meeste
bruggen ligt ijs dus behoort een ‘rondje
Stadshagen’ bijna tot de mogelijkheden.
De nieuwjaarsduik viel dan wel in het
water, maar verder is het volop genieten.
Ga schaatsen wanneer je dat kunt! Kijk
dan ook eens naar de ijslagen, luchtbellen en wegschietende visjes. Bekijk natuur ook eens door en op het ijs.

IJzig warm
Zoveel ijs als er nu ligt, heb ik nog niet
eerder in Stadshagen meegemaakt. Ik
had er wel een hard hoofd in of ik ooit
nog eens mijn schaatsen zou kunnen onderbinden. Met de onheilsberichten over
de opwarming van de aarde had ik dit
niet verwacht. Volgens de KNMI is het tegenwoordig nog maar eens in de twintig
jaar zo koud, dat er schaatsijs mogelijk is.
Die kans lag vroeger eens in de vijf jaar.
Misschien is het jou ontgaan, maar 2008
staat wel degelijk in de top 10 warmste
jaren ooit gemeten. Zelfs met de laatste
decemberweek meegerekend, die toch
echt wel ijzig was.

Foto: Louis Zandbergen
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Elfdorpentocht
Een belangrijk gedeelte van mijn jeugd
heb ik gewoond in Giethoorn. Ik kon de
schaatsen in huis onderbinden om vervolgens via een sloot op een meer te komen.
Schaatsen is mij eigelijk met de paplepel
ingegoten. In de zestiger jaren hadden
wij een caravan in Wanneperveen. Ook
daar heb ik als jochie rondgestruind op
het ijs. In Noordwest- Overijssel worden
in ijswinters vele schaatstoertochten
georganiseerd. Als herinnering daaraan
heb ik een doosjes met vele medailles en
stempelkaarten. Een Elfstedentocht is er
nooit van gekomen; ik deed altijd de elfdorpentocht rond Giethoorn.

zo kan kicken van schaatsen op natuurijs.
Het is voor mij de sfeer van koek en zopie, tijdens en na. Ook de spanning of het
ijs mij wel houdt, speelt mee. Maar voor
mij is ook belangrijk hoe ijs eruit ziet, de
vorm, de luchtbellen, rijp op het riet, een
ingevroren vis en alle andere ongebruikelijke natuurwaarnemingen die alleen
bij ijs mogelijk zijn. Het observeren van
die kleine en onverwachte zaken, maakt
ijs echt natuurbekijks. Je oog moet dan
niet alleen gericht zijn op die ene scheur
of tegenligger tijdens het schaatsen. Sta
eens stil en neem waar! Ik hoop echt dat
we niet twintig jaar moeten wachten voor
de volgende ijswinter.

Schaatsmystiek
Ik heb mij wel eens afgevraagd waarom ik

De foto’s zijn genomen in het Twistvlietpark.

Voorbeeld van ‘hoe het ook kan’ in sport

Vlieger 3 wint eerste ijshockeytoernooi
Door Arie Assenberg van Eijsden
17 basisschoolteams uit Stadshagen en
Westenholte namen de afgelopen weken
deel aan het eerste ijshockeytoernooi
op de ijsbaan aan de Belvédèrelaan in
Stadshagen. SportService Zwolle, de
organisatoren van het ijshockeytoernooi, de deelnemers en hoofdsponsor
De Hypotheker zijn uitermate enthousiast over het geslaagde toernooi. Na de
voorrondes, waarbij vier tegen vier werd
gespeeld, hebben zich uiteindelijk acht
teams weten te plaatsen voor de finale
op 30 december. In een winterse ambiance trok het team van basisschool De
Vlieger 3 in een spectaculaire en spannende eindstrijd tenslotte aan het langste eind door van de ‘Keiharde girls’ te
winnen.
Naast het schoolschaatsproject heeft
SportService Zwolle het eerste ijshockeytoernooi in Stadshagen kunnen organiseren. De animo en het enthousiasme bij
de kinderen van de basisscholen voor een
echt ijshockeytoernooi in Stadshagen is
enorm te noemen. De hypotheekverstrekker uit met haar sponsering haar maatschappelijke betrokkenheid en geeft het
motto ‘de kinderen hebben de toekomst’
inhoud.
Sport zoals het hoort
Passie, inzet, enthousiasme en sportiviteit waren de ingrediënten die opgesloten
zaten in de wedstrijden en gesteld mag

worden dat dit toernooi een voorbeeld
was van ‘hoe het ook kan’ in de sport.
Geen onnodige of gemene overtredingen
maar sportieve reacties op ‘puckverlies’,
‘betere tegenstanders’ of ‘tegengoals’ en
respect tonen voor je tegenstander. De
wedstrijdleiding heeft dan ook besloten
dat er aan het eind van het toernooi –
gezien de sportieve sfeer – geen Fairplay
prijs aan één bepaald team uitgereikt kon
worden, daar Fairplay door alle teams gebezigd werd. Ook het publiek voelde de
toernooisfeer goed aan en maakte in haar
enthousiaste reacties positief deel uit
van de wedstrijden. Zij had bij wijze van
spreken ook recht op een nominatie voor
de Fairplayprijs.
Bij een wedstrijd hoort leiding die aanvoelt hoe de wedstrijd in elkaar zit en die
was bij Rick Tuinman en Martijn Ruijsch
van SportService Zwolle en bij enkele jongeren van Level Z in vertrouwde handen.

Er was veel fairplay tijdens de ijshockeywedstrijden

Inzet, techniek en ‘Keiharde girls’
IJshockey is bij uitstek een snelle en
harde sport die vraagt om veel techniek,
conditie van de spelers, beweging en inzet om als winnaar van het ijs te gaan
en ook dat was zichtbaar in het eerste
ijshockeytoernooi. Soms moest de inzet
wel dienen als compensatie voor matige
techniek om doel te treffen. Dit toernooi

Volop actie tijdens de ijshockeyfinale op 30 december

Foto: Freddie van ter Beek

Foto: Freddie van ter Beek

bood de mogelijkheid om ‘gemengde’
teams op te stellen en daar was bij vrijwel alle teams gebruik van gemaakt wat
ook was op te maken aan sommige teamnamen. Ook bestond de mogelijkheid om
alleen meisjesteams op te stellen en de
‘Keiharde girls’ waren daar een goed en
succesvol voorbeeld van.
Begin van een traditie?
Gezien het enthousiasme bij de basisscholen uit Stadshagen en Westenholte
en de grote belangstelling van ouders
en supporters kan er gedacht worden
aan het begin van wat een traditie in
Stadshagen kan worden. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de medewerking
van sponsoren, zoals nu De Hypotheker,
scholen, gemeente en vanzelfsprekend
van de beschikbaarheid van een ijsbaan
in Stadshagen. Het is te hopen dat we
volgend jaar weer van dit mooie evenement met sportieve sport en passie kunnen genieten.
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Door het hele jaar heen
loungen aan de Milligerplas

Cliënten SoZaWe
hard aan de slag
op weg naar werk

Zwolle krijgt er een nieuwe horecagelegenheid bij. In de zomer van 2009
komt er een strandpaviljoen aan de Milligerplas. De bedoeling is dat er eerst tijdelijk gebouw komt. Bij gebleken succes
komt er een definitief horecagebouw.
De gemeente Zwolle heeft de familie
Oosterlaar geselecteerd om aan de Milligerplas de nieuwe horecagelegenheid
te realiseren. Coördinerend wethouder
Stadshagen Gerard van Dooremolen: ‘Ik
ben erg blij met het enthousiasme en
de professionaliteit van Oosterlaar. Met
de komst van deze horecavoorziening is
Stadshagen weer een beetje verder af.’

Driekwart van de mensen die in Zwolle
een uitkering hebben in het kader van
Werk en Bijstand, werkt er hard aan
om niet afhankelijk te zijn van een uitkering. De gemeente streeft er naar om
jaarlijks het aantal bijstandsuitkeringen met 225 te verlagen. Dat voornemen
kwam in 2008 iets lager uit met een verlaging van 180. De doelgroep jongeren en
de doelgroep dak- en thuislozen kennen
een aanpak op maat. Van de 120 dak- en
thuislozen nemen 100 mensen deel aan
een zinvolle dagbesteding.

Oosterlaar heeft voor ogen om een horecapaviljoen te realiseren waar jong en oud
terecht kan en waar men op verschillende
momenten van de dag iets kan eten en
drinken. Ook is de bedoeling om ruimte te
bieden aan diverse activiteiten, bijvoorbeeld aan muziek- of dansvoorstellingen,
vergaderingen of exposities. De ondernemers willen een actieve bijdrage leveren
aan een breed scala aan sport- en clubactiviteiten die op en rondom de Milligerplas plaatsvinden, bijvoorbeeld beachvolleybal, salsalessen of viswedstrijden.
Zoals de heer Oosterlaar het omschrijft:
‘Na een lange werkdag nog even gezellig wat drinken en de laatste zonnestralen oppikken. Of in het weekend lekker
relaxen of juist actief bezig zijn aan de
waterkant. Een wijds uitzicht, de natuur
om je heen, de zon, vertier en heerlijk

Straks is het heerlijk relaxen aan de Milligerplas

Foto: Freddie van ter Beek

eten en drinken in een mooie horecagelegenheid met alle nodige voorzieningen.’
Begin september is via een openbare
inschrijving gezocht naar een horecaondernemer die een horecapaviljoen aan
de Milligerplas wilde exploiteren. Daar

zijn uiteindelijk elf reacties op gekomen.
Omwonenden en de klankbordgroep Milligerplas zijn inmiddels geïnformeerd over
de komst van de horecagelegenheid. Oosterlaar zal in samenwerking met de gemeente de ideeën verder uitwerken.

Meer aandacht voor inwoners met fysieke beperking
In samenwerking met de Zwolse Gehandicaptenraad (ZGR) organiseert de gemeente in 2009 twee dagen die in het
teken staan van (gemeentelijke) aandacht voor inwoners van Zwolle met een
fysieke beperking. Het doel is ambtenaren en hulpverleners ervan te overtuigen
dat ze meer rekening moeten houden
met mensen met een beperking bij het
maken van beleidsnota’s en regels of bij
het ontruimen van gebouwen.
Daarom is er op 26 februari een gemeentedag voor (beleids)ambtenaren die in
hun werk te maken hebben met de mensen met een beperking. Op 4 april organi-

Wmo-loket De Zwolse Wegwijzer
op de goede weg
Het Wmo-loket De Zwolse Wegwijzer
voorziet duidelijk in een behoefte. Per
1 januari 2007 is een goed begin gemaakt met het geven van informatie,
advies en cliëntondersteuning op het
gebied van wonen, welzijn en zorg over
de Wet maatschappelijke ondersteuning
aan burgers. De wijze waarop de afgesproken resultaten behaald kunnen en
moeten worden, kan echter op een aantal, vooral organisatorische, punten verbeterd worden. Dit blijkt uit de evaluatie
van het Wmo-loket die eind 2008 heeft
plaatsgevonden.
Diverse partijen, waaronder de belangrijkste ketenpartners Mee, Stichting Welzijn Ouderen Zwolle en De Kern, hebben
meegewerkt aan de evaluatie. De evaluatie leidt tot een aantal aanbevelingen.
Zo kan de organisatorische inbedding
duidelijker: er moet één persoon binnen
de gemeente verantwoordelijk worden
voor de ontwikkeling van het loket en de
contacten daarover. Bovendien moet er
meer duidelijkheid komen over de vragen
die er gesteld worden en wie deze vragen
moet beantwoorden. Er moet een plan
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komen voor PR en communicatie rond het
Wmo-loket, zodat ook de allochtone doelgroep het loket weet te vinden. Ook moet
er meer structureel contact met de ketenpartners komen, zowel als het om beleid
gaat als om de uitvoering hiervan.
Drie loketonderdelen beoordeeld
Het Wmo-loket bestaat uit drie onderdelen: het digitale loket, het fysieke loket
en een telefonische helpdesk. Aanvullend
op het fysieke, digitale en telefonische
loket zijn er vijf informatiezuilen waarop
de website www.dezwolsewegwijzer.nl te
raadplegen is. Van de vijf zuilen zijn er
vier geplaatst in de bibliotheekvestigingen (ook in Stadshagen, in de Cultuurhuisbibliotheek) en één in wijkcentrum
Holtenbroek. Op die manier hebben inwoners van Zwolle op verschillende locaties
in de stad toegang tot het aanbod op het
gebied van wonen, welzijn en zorg.
Het fysieke Wmo-loket De Zwolse Wegwijzer is gehuisvest in het gemeentelijk
informatiecentrum in het stadhuis, telefoon (038) 498 22 00 en bereikbaar via
www.dezwolsewegwijzer.nl.

seert de gemeente in samenwerking met
ZGR en de landelijke Taakgroep Handicap
& Samenleving voor alle regio Brandweerkorpsen een zogeheten ‘uitgankelijkheidsdag’ bij de Brandweer Zwolle. Op die
dag houdt de Brandweer Zwolle ook Open
Huis. Door deze dag bij de Brandweer te
organiseren kunnen brandweermensen en
andere hulpverleners in contact komen
met mensen met een beperking.
Uitgankelijkheid is het tegenovergestelde
van toegankelijkheid. Hiermee wordt bedoeld dat mensen met een beperking in
geval van calamiteiten, ook snel een gebouw of evenement kunnen verlaten.

In de eerste drie kwartalen van 2008 zijn
215 uitkeringen verstrekt aan huishoudens met een cliënt tussen de 17 en 27
jaar. Ruim 80 procent van deze jongeren
heeft geen startkwalificatie. Voor ruim 43
procent van de jongeren wordt bemiddeld
naar werk. Ongeveer 20 procent volgt een
opleiding.
Ondanks de tamelijk positieve cijfers zitten er nogal wat hiaten in het gemeentelijke aanbod. Daarom wil het college meer
korte intensieve trajecten inzetten als de
Zwolle Werkt Aanpak en het invoeren van
de participatieladder. Dit laatste instrument is zo ingesteld dat stapje voor stapje (via zorg, sociale activering, oriëntatie
en scholing naar werk) de cliënt weer
actief deelneemt aan het maatschappelijk leven. Daarnaast wordt gewerkt aan
verbetering van de organisatie van SoZaWe, waarbij uitgegaan wordt van wat een
cliënt kan in plaats van wat hij niet kan.

Stadshagen in 2008
Januari

April

Vinexpress gaat zelfstandig verder.
Na vijf jaar onder de vleugels van TRAVERS gezeten te hebben gaat de wijkkrant vanaf 1 januari als een zelfstandig
blad onder Stichting Vinexpress verder.

Wethouder Kenkhuis onthult doek voorbeeldtuinen Stadshagen
Wethouder Kenkhuis onthulde op donderdag 24 april een informatiedoek in het
Mens- en Milieuvriendelijk wonen project de Meanderhof in Stadshagen. Hiermee werd extra aandacht besteed aan de
nieuwe fase van het project Wijken vol
natuur, waarbij natuurvriendelijke voorbeeldtuinen worden gerealiseerd.

Ketelaarsplein wordt kindvriendelijk.
18 januari was een spannende dag voor
Chieneke de Boer en Sabine Trachter,
twee moeders uit Stadshagen die flink
actie hadden gevoerd voor het Ketelaarplein. Wijkopzichter Jurrien Stroomberg
had goed nieuws voor de moeders: het
Ketelaarplein wordt kindvriendelijker

Koninginnedag in Stadshagen.
Op 30 april vierde Stadshagen volop Koninginnedag.

Februari
Eerste paal jongerencentrum geslagen.
Donderdag 7 februari is de eerste paal
van het nieuwe jongerencentrum in alle
vroegte geslagen. Verwacht wordt dat het
jongerencentrum eind 2008 af is.

in het Cultuurhuis door wethouder Kenkhuis bekend gemaakt welke ideeën in
Stadshagen een wijkbudget hebben gewonnen. Voor Stadshagen waren in totaal
12 ideeën ingezonden.

Juli / Augustus
Huttendorp.
Voor de vijfde keer verrees er op het veldje bij het Mannagras een Huttendorp.
Begin augustus deden een paar honderd
kinderen mee aan dit jaarlijkse jeugdklusevenement.
Stadshagenfestival.
Op zaterdag 9 augustus 2008 vond het
Stadshagen Festival plaats in het Twistvlietpark en het winkelcentrum van
Stadshagen. Het gevarieerde aanbod aan
activiteiten en het prachtige weer hebben er voor gezorgd dat het festival meer
bezoekers trok dan voorafgaande jaren. Er
kan dan ook gesproken worden van een
zeer geslaagd evenement.

Mei
Straatspeeldag in Stadshagen.
Op 28 mei konden de kinderen in Stadshagen tijdens de Nationale straatspeeldag
ongestoord op straat spelen.

Vakantie Sport Spektakel.
In het kader van de BOS impuls organiseerde Sportservice Zwolle op 28 februari het Vakantie Sport Spektakel dat door
tientallen kinderen bezocht werd.

Braderie in Stadshagen.
Op zaterdag 10 mei werd in het winkelcentrum in Stadshagen een braderie gehouden. Tientallen kramen hadden hun
koopwaar uitgestald.

Plannen wijkboerderij bekend gemaakt.
Op 1 oktober zijn in het Cultuurhuis de
plannen bekend gemaakt voor de wijkboerderij, die naar verwachting medio
2010 haar deuren zal openen in Stadshagen. Naast de wijkboerderij komt er een
activiteitengebouw, een gebouw met kinderopvang en peuterspeelzalen en een
stal.

Nieuwe wijkbewoners in ‘Fonteinkruid’.
Op 30 oktober werd in het Cultuurhuis
officieel het in juni 2008 opgeleverde
‘Fonteinkruid’ geopend. De woonvoorziening ‘Fonteinkruid’ is onderdeel van SEIN
(Stichting Epilepsie Instellingen Nederland) en is gevestigd achter de Fonteinkerk aan de Werkerlaan.

Maart
Gezondheidshuis viert tienjarig jubileum.
Het Gezondheidshuis bestond 10 jaar. Op
21 mei waren alle wijkbewoners welkom
in het Gezondheidshuis voor een klein
feestje.

Open dag Cultuurhuis.
Op zaterdag 9 augustus hield het Cultuurhuis – gelijktijdig met het Stadshagenfestival – een open dag. Er werden
diverse activiteiten georganiseerd, zoals
workshops, een speurtocht en diverse
kinderactiviteiten.
Visie Klankbordgroep aangeboden aan
wethouder
Op 27 augustus heeft de Klankbordgroep
Milligerplas haar rapport aangeboden aan
wethouder Van Dooremolen. De wethouder was in zijn nopjes met de voorgesteld
plek van de waterwoningen. Deze vond
hij zelfs beter dan de oorspronkelijk geplande plek.

September

Mogelijke oplossing voor huisvestingsprobleem De Wendakker.
De school stond op barsten. De bouw van
een noodlocatie werd tegengehouden
door omwonenden. Een oplossing leek
eerst niet in zicht, maar er is een voorstel uitgewerkt waar de gemeente snel en
positief op reageerde.

Oktober

Plons huurt ruimte bij CSV’28.
Op vrijdag 24 oktober tekenden de bestuursvoorzitter van CSV ’28, de heer
Chris Smit, en de directeur van Plons, de
heer Bert Veuger, op feestelijke wijze het
contract voor de nieuwe kinderopvang.

Voetbalclub komt naar Stadshagen.
Voetbalclub CSV’28 verhuist van Holtenbroek naar sportpark De Verbinding in
Stadshagen. Op vrijdagavond 15 februari
kon Sportwethouder Janco Cnossen het
park officieel voor geopend verklaren.

Storm laat spoor vernielingen achter.
In de nacht van 29 februari op 1 maart
werden de bewoners in de omgeving Wildwalstraat, Houtwalstraat en Boswalstraat
opgeschrikt door een wervelwind. Tientallen daken, enkele auto’s, tuinhuisjes,
en zelfs een deel van de gevel moesten
het ontgelden.

De Vlieger bestaat 10 jaar.
Katholieke Basisschool De Vlieger bestond
tien jaar en dat werd in de week van 22
tot 26 september uitgebreid gevierd. Tijdens diverse activiteiten konden de 750
kinderen van de school, die gevestigd is
op drie locaties, zich prima vermaken.

Juni
Wielerronde.
Zaterdag 7 juni werd een wielerronde door
Stadshagen gehouden.
Bekendmaking wijkbudgetten.
Op 11 juni is tijdens een speciale avond

November
Open dag bij het Zonnehuis.
Op 1 november, tijdens MAD Day (Make
a Difference Day), organiseerde zorg- en
servicecentrum het Zonnehuis in Stadshagen een open dag voor haar naaste buren,
de bewoners van Stadshagen.
Intocht Sinterklaas in Stadshagen.
Sinterklaas kwam ook dit jaar weer aan
in Stadshagen. Helaas verliep zijn intocht
niet vlekkeloos en stonden veel kinderen
op een verkeerde plek op de Sint te wachten. In het Cultuurhuis vond het zeer
druk bezochte Stadshagen Sinterklaasfestijn plaats en op zaterdag 29 november
ontbeten tientallen kinderen samen met
de pieten.

Livemuziek in Cultuurhuis.
Op zaterdag 6 september vond voor de
eerste keer ‘Cultuurspot’ (toen nog onder
de naam ‘Cultuurtje’) plaats: elke eerste
zaterdag van de maand gratis livemuziek
in het Cultuurhuis tussen 14.00 en 16.00.
Ruim 250 mensen genoten van de Meander Bigband.

December

Eerste Stadshagen Run.
Zaterdag 13 september werd de eerste
Stadshagen Run gehouden. Ruim 140
hardlopers hebben de vijf of tien kilometer volbracht. Het was prachtig loopweer
en de deelnemers werden enthousiast
aangemoedigd door de vele toeschouwers.

Ophef over plannen omgevingstherapeut.
In de raadsvergadering van 15 december
werd door de PvdA aan wethouder Gerard
van Dooremolen uitleg gevraagd over de
wilde plannen van de ingehuurde omgevingstherapeut. De wethouder noemde de
ideeën inspirerend en ‘out of the box’.

Tijdelijke ijsbaan opent haar deuren.
Zondag 7 december – een dagje later dan
verwacht – kon er geschaatst worden in
Stadshagen. De eerste dagen was het
al behoorlijk druk. Een heus ijscafé met
‘koek en sopie’ ontbrak uiteraard niet.
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Tentoonstelling amateurfotografen bij Kunst & Cultuur Overijssel

Van deze foto’s krijg je trek!
Kunst & Cultuur Overijssel (KCO) toont
vanaf 12 januari een fototentoonstelling met het werk van de winnaars van de
Martien Coppens Prijs 2008. Het thema
van de tentoonstelling is ‘Tafelen’. De
tentoonstelling laat bijzondere foto’s
zien van verschillende amateurfotografen uit Nederland.
Het thema van de tentoonstelling doet
niets af aan de verscheidenheid van het
getoonde werk. Van sommige foto’s krijgt
de kijker misschien trek, anderen laten
zien dat eten niet altijd zo vanzelfsprekend is als het lijkt.
De Martien Coppens Prijs 2008 is een prijs
voor documentairefotografie door ama-

teurfotoclubs, fotowerkgroepen en cursusgroepen van Centra voor de Kunsten
in Nederland. Deze prijs is ingesteld om
de documentairefotografie door amateurfotografen te stimuleren. Daarbij wordt
de rol van de clubs en cursusgroepen nadrukkelijk onderkend. Deze in Nederland
unieke fotowedstrijd wordt eenmaal per
twee jaar uitgeschreven. Van de winnende series wordt een tentoonstelling samengesteld. Deze is een jaar lang te zien
op diverse plaatsen in Nederland. Zie ook
www.amateurkunst.net.
De tentoonstelling is te zien van maandag
12 januari tot en met vrijdag 30 januari
2009 bij Kunst & Cultuur Overijssel aan
de Kamperstraat 11/13 te Zwolle.

Eén van de foto’s op de tentoonstelling

Levende kerststal

91 Goedkope
woningen erbij

Net als voorgaande jaren stond er vlak
voor Kerstmis weer een levende kerststal
in de Wade. Bij de stal stonden ook veel
beesten, waaronder een ezel, een lama,
schapen en kippen. Uiteraard trok de
kerststal veel bekijks van het winkelende publiek. Voor de kinderen was er ook
een treintje, waarin de kerstman met hen
rondjes reed door het winkelcentrum.

Woningstichting SWZ en BAM Vastgoed
hebben overeenstemming bereikt over
de bouw van 91 goedkope woningen in
Breecamp-Oost in Stadshagen II. SWZ
kreeg de mogelijkheid om 58 woningen
te bouwen in Breecamp-Ost Sportpark.
BAM bouwt in een aangrenzend gebied 33
goedkope woningen. De partijen hebben
nu afgesproken dat BAM alle 91 eengezinswoningen ontwikkelt en bouwt voor
SWZ.

Foto’s: Gerhard Jodies

Meezingers op spetterend feest

Oplevering in 2010
Het gaat om 72 sociale huurwoningen met
een huurprijs tot 535 euro in de maand,
drie middendure huurwoningen met een
huurprijs tot 635 euro in de maand en
16 goedkope koopwoningen met een prijs
van 155.000 euro. De woningen zijn berekend volgens het prijspeil van 2008.
De woningen vallen binnen de diverse
afspraken die partijen met de gemeente
Zwolle over Stadshagen II hebben gemaakt. Het betreffen categorieën woningen waar veel vraag naar is in (de regio)
Zwolle. Het streven is om in het najaar
van 2009 te beginnen met de bouw De
oplevering is rond de zomer van 2010 .

Zwolse artiestenparade op slotavond ijsbaan
Door Edward Vernhout
Zondagavond 4 januari ging het dak van
de ‘stube’ bij de ijsbaan. Ruim honderd
liefhebbers van het Nederlandse lied genoten van de livemuziek van onder meer
Wimmy, Henri van Velzen, Raymond
Smit, Manon, Danny Heden, Reinier Vegter en Harm Wolters. Deze Zwolse artiestenparade was meteen de slotavond van
onze ijsbaan. De organisatoren konden
tevreden terugkijken op de afgelopen
vier weken. Er is flink gebruik gemaakt
van de ijsbaan.

Optreden van Wimmy
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Even leek de stroomvoorziening roet in
het eten te gooien. Net op het moment
dat Wimmy over een rood lampje zong
ging de muziekinstallatie uit. Even later
viel ook het licht uit. Ruim twintig minuten duurde het voordat alles weer aan de
praat was. De ruim honderd liefhebbers
in de ‘stube’ bij de ijsbaan kon de onderbreking weinig deren en er werd weer
luidkeels meegezongen toen Wimmy zijn
optreden vervolgde.
Mooie line-up
Naast Wimmy had de organisatie alles uit
de kast gehaald om voor een mooie ‘lineup’ te zorgen. Zo traden – naast Wimmy –
zangeres Manon, Reinier Vegter, Raymond
Smit, Danny Heden en de gevestigde namen Henri van Velzen en Harm Wolters
op. Harm Wolters praatte de avond ook
aan elkaar. Wolters noemde de artiestenparade een alternatieve Nieuwjaarsborrel
waarin de Zwolse artiesten wat teruggeven aan de Zwolse burger. De stemming
zat er tot op het laatst nog goed in. De
handen gingen massaal de lucht in, er
werd volop meegezongen en de polonaise
werd gelopen, met Harm Wolters voorop.
Na afloop van de avond was het uitkijken

voor de bezoekers. De openbare weg was
zo glad als de ijsbaan geworden.
Populair
De schaatsbaan heeft bewezen dat schaatsen populair is in onze wijk. Duizenden
kinderen en volwassenen hebben de afgelopen weken de ijzers ondergebonden om
te zwieren op de ijsbaan. Het kan haast
niet anders of de ijsbaan krijgt ook eind
2009 een vervolg in onze wijk.

De sfeer zat er goed in

Fans van Wimmy

Foto’s : Elisabeth van Munster

Unieke 360 gradenfilm door Arjan Veldhuis

Rondje Stadshagen
Door Edward Vernhout
‘Een foto of film zegt meer dan duizend
woorden is altijd mijn uitgangspunt geweest’, vertelt Arjan Veldhuis. ‘Ik heb
het Rondje Stadshagen gemaakt om
wethouder Kenkhuis te laten zien wat
Stadshagen in werkelijkheid is.’ Prachtige panoramabeelden van Stadshagen
zijn het resultaat. De wethouder was
oprecht onder de indruk van de film
en verrast dat onze wijk zoveel mooie
plekjes heeft. De film is te bekijken op
www.vinexpress.nl.
‘Stadshagen is een Vinexwijk en van de
meeste van dit soort wijken word je in
eerste instantie misschien niet vrolijk’,
vertelt Arjan Veldhuis, de maker van de
film Rondje Stadshagen. ‘Maar kijk eens
goed naar de panoramabeelden, de verscheidenheid aan bouwstijlen, de ruimte,
natuur, het vele groen en ga zo maar
door.’ Veldhuis roept de kijkers op de tijd
te nemen om de beelden op waarde te
schatten. Volgens Arjan hebben wij vandaag de dag nauwelijks tijd meer om rustig naar dat schoons te kijken.
Verrassend
In eerste instantie heeft Veldhuis Rondje
Stadshagen gemaakt om wethouder Kenkhuis te laten zien wat Stadshagen in werkelijkheid is. ‘Hij kreeg het wethouderschap van Stadshagen immers gewoon op
zijn bordje, maar kon nog lang niet alles
weten van onze wijk.’ Daarnaast wil Arjan
Veldhuis met Rondje Stadshagen iedereen
het waardevolle van Stadshagen laten
zien. ‘Want dit is een schitterende wijk
met geweldige mogelijkheden voor mens
en natuur.’ De wijk is volgens hem meer
dan de eigen voor- en/of achtertuin. ‘De
straten, het groen, het park en waterpartijen zijn van ons allemaal. We moeten
er samen zuinig op zijn en verloedering
voorkomen want uiteindelijk gaat dat ten
koste van alle bewoners.’ De wethouder
was in ieder geval onder de indruk van de

film en was verrast dat onze wijk zoveel
mooie plekjes heeft. ‘Ik hoop dat hij daar
– voor ons – iets mee gaat doen, nu of in
de toekomst.’
Langzaam
Veldhuis maakt films met beelden van 360
graden van diverse locaties. Bijvoorbeeld
van het eiland Texel, voor velen niet het
meest imponerende Waddeneiland. ‘Alleen
als je de weg goed weet is het wél een
fascinerend eiland met fantastische natuurlocaties’, legt Arjan uit. ‘Dus maak ik
een Rondje Texel langs alle natuurgebieden en dorpjes die de moeite waard zijn.’
Daarnaast heeft Veldhuis filmpjes van diverse locaties in Zwolle en omgeving gemaakt. De filmpjes draaien langzaam rond
en er staat geen muziek achter. Bewust
gedaan. ‘Ik kan ze snelheid geven dat je
er duizelig van wordt of er muziek achter
zetten, waarna je verplicht gebarentaal
moet gaan leren. Maar dat is juist niet
mijn bedoeling’, legt Veldhuis uit. ‘Alles
gaat vandaag de dag in hoog tempo. De
blik is op de weg en horloge gericht, een
andere automobilist op de rotonde laten
invoegen? Nee en nogmaals nee, want de
tijd tikt door.’ De kijker krijgt de tijd om
echt naar de beelden te kijken, waar te
nemen en ervan te genieten. ‘Alleen in
rust kun je van mooie dingen genieten
en dat probeer ik ook met mijn filmpjes
te bereiken.’
Achtergrond
Arjan Veldhuis is geboren en getogen in
Zwolle. Na de HBS is hij naar de Academie voor Kunst en Industrie in Enschede
gegaan. Communicatie en voorlichting is
een rode draad in zijn zakelijk leven. Hij
werkte bij diverse reclamebureaus, enkele
andere wapenfeiten van deze dynamische
Zwollenaar: eigenaar van reclamestudio Holland Design, voorlichter bij Gazo
Zwolle, partner van BRP Public Relations,
hoofd communicatie Zorg & Zekerheid
Verzekeringen Leiden, hoofd communicatie Nationaal Reumafonds (Den Haag)

Kerstontbijt C1000 weer groot succes
‘Een Kerstontbijt voor alle basisscholen
in Stadshagen’, dat was in 2004 het idee
van Jeroen en Marina Nagelmaeker om
het eenjarig bestaan van hun zaak – de
C1000 – op ludieke wijze te kunnen vieren. Marina vertelt: ‘Kerst is tenslotte
een feest dat je samen viert en we wilden graag iets terug doen voor de bewoners van Stadshagen. En op wie kun je je
beter richten dan op de kinderen in zo’n
jonge wijk als Stadshagen.’
Het plan om een gratis kerstontbijt voor
alle basisscholen in Stadshagen te organiseren werd warm ontvangen en een
samenwerking met de scholen was zo
gevonden. De reacties nadien waren buitengewoon enthousiast, zo enthousiast
dat Het Kerstonbijt inmiddels voor het
vierde jaar is georganiseerd. Marina: ‘De
inhoud is nog steeds hetzelfde. Het enige

verschil zit hem in de leerlingenaantallen die in vier jaar tijd zijn toegenomen
van 1500 naar 2800 leerlingen. Een hele
organisatie dus. Maar wel een unieke kans
om met elkaar op een bijzondere wijze invulling te geven aan Kerst.’
Blije kindersnoetjes
De scholen vertellen hoeveel groepen ze
hebben en uit hoeveel kinderen iedere
groep bestaat. Vervolgens wordt de inhoud van het ontbijt volledig afgestemd
op het aantal kinderen in de groep en
ontvangt iedere afzonderlijke groep een
tweetal kratten met daarin het ontbijt.
Marina vertelt: ‘De scholen zorgen voor de
gezelligheid. Zo zijn de klassen versierd,
hebben kinderen zelf placemats geknutseld en wordt volop kerstmuziek gedraaid.
De vele blije kindersnoetjes maken het
plaatje compleet.’

en senior communicatieadviseur van College van B&W gemeente Utrecht. Ook is
Veldhuis in de jaren ’80 tijdens de energiecrisis regelmatig op radio en televisie
geweest, ondermeer bij de toenmalige
ombudsman Frits Bom. Na omzwervingen
in Leiden, Utrecht en Apeldoorn is Arjan
Veldhuis in 1999 weer neergestreken in
Zwolle. ‘Mijn vrouw en ik hebben bewust
voor Stadshagen gekozen.’
Rondje Stadshagen staat op de website

van de Vinexpress: www.vinexpress.nl.
‘Neem de tijd om de beelden in je op
te nemen’, benadrukt Veldhuis nogmaals. ‘Het gaat ook om kinderen en
jongeren die in onze wijk opgroeien.
Laat ze met respect kennis maken met
alles wat onze wijk te bieden heeft en
dat is bijzonder veel’, sluit hij af. Op
de middenpagina van deze Vinexpress
kunt u genieten van een schitterende
panoramafoto van Veldhuis.

Arjan Veldhuis

Zaterdag 7 februari 2009 in De Fontein

Luisteravond met Monique van der
Hoeven en Liesbeth Vreeburg
In februari vindt in De Fontein een luisteravond plaats met Engelse en Ierse
volksliederen en liederen van Benjamin
Britten, De Falla, Rodrigo en Jurriaan
Röntgen (op teksten van Revius), gezongen door Monique van der Hoeven, op
harp begeleid door Liesbeth Vreeburg.
Mezzosopraan Monique van der Hoeven
werd opgeleid in de klassieke zang door
de bekende Haagse zangpedagoge Ank
Reinders en studeerde daarnaast in Londen bij Annette Thompson en Theresa
Goble. Sinds 2007 wordt zij in Nederland
gecoacht door mezzosopraan en harpiste
Rachel Ann Morgan. De afgelopen jaren
gaf Monique veel liedrecitals op gerenommeerde kamermuziekpodia, zowel in
Nederland als in Engeland. Ze is verder
een graag gehoord soliste bij koor- en
orkestprojecten en zingt daarbij oratoriumpartijen, opera en liederen. Monique
combineert haar carrière als zangsoliste
met een privézanglespraktijk. Ze is tevens
als zangdocente verbonden aan Theater
Stichting Kwibus te IJsselstein en verzorgt vanaf 2009 de stemvorming bij een
kamerkoor.

Monique van der Hoeven

Het concert op zaterdag 7 februari begint om 20.15 uur en vindt plaats in De
Fontein, Sterrenkroos 56. De toegang
bedraagt € 10,-, kinderen tot en met 15
jaar, houders van een CJP-pas en studenten betalen € 7,50. Reserveren kan via de
website www.fonteinconcerten.nl.
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Schaatspret in Stadshagen

Foto’s
Freddie van ter Beek
Edward Vernhout
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Kerstproeverij C1000

Nieuwjaarsduik

Foto’s
Freddie van ter Beek
Edward Vernhout
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Connect Logopedie
Door Edward Vernhout

– naast de reguliere behandelingen in de
praktijk – zorg verlenen op locatie, workshops geven en voorlichting- en preventieactiviteiten, observaties en advisering
bij diverse trajecten verzorgen.

Met Connect logopedie … heb ik een
sinds september 2008 een logopediepraktijk in Stadshagen gevestigd in het
multifunctionele gebouw van voetbalvereniging CSV ’28 aan de Sportlaan. ‘Connect’ betekent verbinding. Verbinding
tussen mensen door communicatie. Dat
het sportpark waar ik mijn praktijk heb
‘De Verbinding’ is genoemd maakt het helemaal compleet.
Logopedie staat voornamelijk bekend
om … het werk dat we doen bij kinderen.
Vooral het slissen en stotteren is hierbij
bekend. Tijdens mijn vierjarige studie en
mijn werkervaring heb ik alles geleerd
op het gebied van stemgeven, luisteren,
begrijpen, vertellen, uitspreken, stotteren, presenteren, eten, drinken, lezen en
schrijven bij mensen van alle leeftijden.
Doelgroepen zijn onder meer kinderen,
beroepssprekers, ouderen en mensen met
een verstandelijke beperking. In Stadshagen zijn kinderen voor mij de grootste
doelgroep.
Het woord logopedist is … erg moeilijk voor kinderen om uit te spreken en
te onthouden. Vooral door kinderen die
moeite hebben met bijvoorbeeld de articulatie. Daarom bedenken kinderen leuke
synoniemen voor mij als logopedist. De
‘praatjuf’ is de bekendste. De meest originele titel kreeg ik van een jongen die
overdag zijn mond open had en veel
speeksel verloor. Hij noemde mij daarom
de ‘kwijljuf’.
Ik ben voor mezelf begonnen omdat …
ik erachter was gekomen dat het werk in
een praktijk ‘mijn plekje’ is. Je krijgt met
verschillende doelgroepen en stoornissen
te maken. Dat geeft veel variatie in het
werk. Daarnaast heb ik als ondernemer de
vrijheid om veel tijd en energie te investeren in de samenwerking met bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen, kinderopvang, stottercentra, consultatiebureaus
en andere logopediepraktijken. Hierdoor
kan ik betere zorg leveren, omdat de zorg
beter afgestemd kan worden op de cliënt
en de samenwerking is ook heel leerzaam.
Naast het geven van logopedische behandelingen, vind ik het ook erg belangrijk
en leuk om op verschillende manieren
de logopedie meer bekendheid te geven,
waardoor ‘problemen’ eerder gesignaleerd
worden. En hoe eerder een probleem herkend wordt, des te minder effect het heeft
op een kind, volwassene of oudere.
Vóór Connect Logopedie heb ik … gewerkt in logopediepraktijken en instellingen voor mensen met een verstande-

Mijn klanten komen … voornamelijk uit
Stadshagen. Wat ik niet had verwacht, is
dat een deel van de cliënten ook van buiten Stadshagen komen, zelfs uit andere
plaatsen. Leuk want in alle wijken van
Zwolle zijn logopedisten gevestigd. Praktisch gezien zal ik mijn logopedie toch
het meeste aanbieden aan inwoners van
Stadshagen.

Linda Elshof van Connect Logopedie aan het werk

lijke handicap. Erg uitdagend omdat voor
mensen met een verstandelijke beperking
de communicatiemogelijkheden beperkter zijn. Er zijn geen standaardmethodes die werken. Je moet al je kennis en
creativiteit gebruiken. Daarnaast ben ik
actief geweest in het ontwikkelen van
kwaliteitsbevorderende instrumenten en
processen bij de logopedische beroepsvereniging NVLF.
Met deze ervaring hoop ik in mijn praktijk altijd een passende, goede en vooral
leuke zorg te leveren.

Het ondernemersschap heb ik … moeten
leren vanuit mijn project bij de NVLF en de
kennis die ik vanuit mijn familie en vriendenkring heb gekregen. Ik kom zelf uit een
zorgverlenergezin. Mijn man komt uit een
ondernemersgezin, waar ik veel steun van
krijg. Alles bij elkaar zorgt voor een goede
balans als logopedist-ondernemer.

Ik ben in Stadshagen gevestigd omdat …
de locatie op Sportpark ‘De Verbinding’ mij
direct aansprak. Het sportpark ligt strategisch tussen Stadshagen I en II, is goed
bereikbaar, heeft voldoende parkeergelegenheid en er is ook nog kinderopvang
Plons. De praktijkruimte is nieuw, modern
en de uitstraling en functionaliteit van
het gebouw passen uitstekend bij onze
visie. Wat wil je meer als logopedist? Natuurlijk ligt het nu nog wat aan de rand
van Stadshagen, maar in de toekomst zal
dit zeker veranderen. Gezellig tussen de
basisscholen. Ik kan niet wachten!

Ik onderscheid mij door … het bieden
van goede en laagdrempelige zorg waarbij
wij altijd een passende oplossing vinden.
Door flexibiliteit en maatwerk kunnen wij

Linda Elshof is met Connect Logopedie
gevestigd op Sportpark ‘De Verbinding’.
Kijk op www.connectlogopedie.nl voor
meer informatie.

Foto: Freddie van ter Beek

Schaatsen op eerste natuurijs
Door Laura Tobé
Eindelijk was het dan zover. Op 28 december 2008 kon er in Stadshagen geschaatst
worden op natuurijs! Op een stukje onbebouwde grond aan het Akkerbergplein,
waar in minder koude tijden altijd een
grote plas water ligt, was een zodanig
dikke ijslaag ontstaan dat geschaatst kon
worden. Vooral de kinderen in de wijk genoten met volle teugen van deze ijspret.
Sommigen schaatsten pas voor het eerst
van hun leven op natuurijs. Andere kinderen hadden in eerdere jaren al enige ervaring opgedaan en hadden de weken ervoor
soms ook al even geoefend op de ijsbaan
bij het winkelcentrum van Stadshagen.
De schaatsende kinderen hadden het erg
naar hun zin. De ouders van de kinderen
genoten langs de zijkant van hun schaatsende kroost, maar moesten daarvoor wel
de kou doorstaan. Door de oostenwind
voelde het namelijk zeer koud aan.

Schaatspret op het eerste natuurijs

Wilt u ook weten of u voor oppas-subsidie in aanmerking komt? Kijk dan op www.viaviela.nl
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Eigenaar Eigen Wijs werkt supersnel plan uit

Nieuw multifunctioneel gebouw in wijk Pad&Tuin
Door Arie Assenberg van Eijsden
Het mag wel uniek te noemen zijn dat
een eigenaar van een kinderopvang op
het idee komt om een multifunctioneel
centrum te willen bouwen. Het idee is
gebaseerd op een concrete behoefte en
zal in samenwerking met de Stadshaagse
ondernemer Jansen Vastgoed uitgevoerd
worden. Het streven is om eind 2009/
begin 2010 een multifunctioneel centrum op de locatie Veldbeemdgras/Werkerlaan te realiseren. Op woensdag 10
december 2008 vond een druk bezette
inloopavond plaats over de bouwplannen van het nieuwe multifunctionele
centrum in Stadshagen.
Alle betrokken partijen presenteerden
op 10 december hun plannen en waren
tijdens de avond benaderbaar voor vragen. Voorafgaand aan het deel dat was
bestemd voor belangstellenden uit de
wijk konden de ouders van de kinderen
van kinderopvang Eigen Wijs terecht in
het Informatiecentrum op de eerste verdieping van het Cultuurhuis.
In vijf weken concreet ontwerp
‘We wonen in een snel groeiende wijk
waarvan het voorzieningenniveau natuurlijk steeds moet worden opgehoogd. In
deze periode in het leven van onze wijk
zou een multifunctioneel centrum een
goede aanvulling op dit niveau kunnen
zijn. Een centrum waarin allerlei maatschappelijke dienstverleners onder één
dak zitten’, was het idee van Jolanda Kuiper - Van der Meulen, eigenaar van Eigen
Wijs. Met dit idee ging ze aan de slag en
na de nodige struikelblokken te hebben
overwonnen gaf de gemeente Zwolle het
groene licht. Een kavel plus de nodige
goedkeuringen kwamen er en Jolanda was
in staat om, in samenwerking met Jansen Vastgoed BV, Aan de Stegge bouwonderneming en Fame Architecten haar
idee te concretiseren. In een werkelijke
recordtijd is het idee van Jolanda omgezet in een ontwerp dat door alle partijen
is omarmd. Staat er normaal vijf maanden voor het proces van schetsontwerp

Impressie van het nieuwe multifunctionele gebouw

tot een definitief ontwerp, dit idee is in
vijf weken omgezet van schetsontwerp
tot een concreet ontwerp. Je zou kunnen
zeggen dat dit het schoolvoorbeeld is van
communiceren.
Een goed ontwerp
Het multifunctionele centrum zal gedeeltelijk vijf verdiepingen gaan krijgen en de
begane grond komt ter beschikking van
kinderopvang Eigen Wijs. Een gebouw van
de omvang, zoals dit multifunctionele
centrum, trekt natuurlijk meer auto’s aan
en ook daar is in het ontwerp rekening
mee gehouden. Ze komen onder een overkapping en ogen niet storend voor om-

wonenden en bewoners, is de overtuiging
van de architect. Uitgangspunt in het
ontwerp is dat er veel licht en kleur moet
zijn. ‘Voor binnen prettig om in te werken
en van buiten prettig om te zien’, is dan
ook het motto. Er wordt gebruik gemaakt
van goed kleurende bakstenen, houten
panelen tussen de ramen, glas wat tevens
bescherming biedt tegen teveel zon en
de basiskleuren van het logo van Eigen
Wijs (rood, geel, groen en blauw) worden
zodanig verwerkt dat het gebouw uitnodigt om het eens van binnen te komen
bekijken.
Snel veranderende wijk
Een van de voordelen van het wonen in
een nieuwe wijk, is dat alles nieuw is.
De bewoners, scholen, sportvoorzieningen, winkels, natuurlijk de woning en
zeker niet te vergeten het landschap.
De wijk is op papier ingericht volgens
het bestemmingsplan met al zijn eisen.
De eerste bewoners van de wijk kunnen
het zich zeker nog goed herinneren dat
er in het begin alleen maar weiland was
en dat men een prachtig uitzicht had.
Vanuit de huiskamer de brug van Kampen
zien, is niet voor iedereen weggelegd.
Naarmate de tijd vorderde, veranderden
weilanden in straten enzovoorts en een
en ander leidde tot een ander uitzicht
vanuit de huiskamer. Jammer natuurlijk,

Schets: Johan Kuiper

in plaats van de Kampense brug kregen
mensen overburen, maar dit is nu eenmaal een consequentie van het wonen in
een nieuwe wijk. Tijdens de inloopavond
kwamen er terecht van diverse omwonenden de nodige vragen over schaduw
en uitzicht en deze vragen werden allen
op een duidelijke wijze beantwoord. Het
plan is concreet, er is rekening gehouden
met alle betrokkenen en het uiteindelijke
resultaat, een multifunctioneel centrum,
zal in alle opzichten een meerwaarde voor
Stadshagen betekenen.

Informatieloket Zorg en
Welzijn
Stichting Welzijn Ouderen, team Noord
verzorgt iedere dinsdag en vrijdag het
Informatieloket Zorg en Welzijn van
9.00 - 11.30 uur in Dienstencentrum
Werkeren. Het infopunt in het restaurant
is open voor vragen en advies over huisvesting, vervoer, zorg, welzijn en financiën, en het invullen van formulieren. Het
infopunt is dagelijks bereikbaar via de seniorenadvieslijn: (038) 851 57 99
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Pilates en
Tai Chi
voor
ouderen

Vanaf januari 2009 start Stichting
Welzijn Ouderen met twee nieuwe
bewegingsactiviteiten, te weten Pilates en Tai Chi. Pilates zorgt voor
een betere lichaamsbeheersing. Bij
iedere beweging betrekt u het hele
lichaam, ook de ademhaling. De oefeningen gaan op een aangename
en vloeiende manier. Ook kunnen de
oefeningen eventueel op een stoel
worden uitgevoerd. De muziek die
wordt gebruikt, geeft u
een rustgevend gevoel.
Tai chi kenmerkt zich
door rustige en langzame bewegingen. Deze
bewegingen bevorderen
de concentratie, de coördinatie en de lenigheid.
Veel deelnemers doen tai
chi vanwege de rustgevende
aspecten, de gezondheidseffecten of om de meditatieve
mogelijkheden van deze bewegingskunst.
Voor meer informatie hierover,
kunt u contact opnemen met de
sportmedewerker van SWO-Zwolle,
Linda Schwering, tel. 038 8515762.
Aanmelden kan op 038 8515700.

“Ik maak niet het beeld;
de steen laat mij het beeld maken”
In de komende periode van 26 februari, 05, 12, 19 en 26 maart en 02 april
aanstaande gaat Bob Wierenga weer
een cursus steenbewerking geven.
Ook deze keer is de locatie de CBS “De
Wendakker” aan de Vuurtorenstraat 2 in
Stadshagen. De 6 avonden beginnen om
20.00 uur en eindigen om 22.00 uur. De
kosten voor de 6 avonden bedragen €
75,00. Hierbij zijn niet de kosten van de

steen inbegrepen, maar wel het kopje
koffie en het gebruik van gereedschap.
De kosten van de steen zijn afhankelijk
van de grootte en het gewicht van de
steen.
Mocht u zich willen aanmelden of informatie willen, neem dan contact op met
Bob Wierenga op telefoonnummer 0384201174 of 06-15552321. E-mailen kan
ook naar infobobinbeeld@home.nl.

Open training op 27 januari

Handballen
in Stadshagen
Het is weinig sporten gegeven, soms wel 50 of 60 doelpunten in een wedstrijd! Bij handbal kijkt niemand er van op. Handbal is een snelle en attractieve sport. Voor inwoners van Stadshagen is de sport nu wel heel bereikbaar geworden, want handbalvereniging Tyfoon houdt haar trainingen in de
sportzaal van het Bewegingshuis.
Wie wil kennismaken met deze sport, kan meedoen of kijken op dinsdag 27 januari 2009. Er wordt dan een open training gehouden in het Bewegingshuis:
- gemengde jeugd van 6 tot en met 12 jaar: van 18.00 tot 19.00 uur;
- meisjes van 13 tot en met 15 jaar: van 18.00 tot 19.30 uur;
- jongens van 13 tot en met 15 jaar: van 19.00 tot 20.00 uur;
- iedereen die ouder is dan 15 jaar: van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Belangstellenden hoeven zich niet vooraf opgeven.
SV Tyfoon
SV Tyfoon is al meer dan 40 jaar de toonaangevende handbalclub in Zwolle.
Veel leden wonen in Holtenbroek, Hattem, Aalanden en Stadshagen. Leden
kunnen op diverse niveaus spelen, er zijn jongens- en meidenteams, maar
ook heren en dames senioren. Dames die liever geen competitie (meer) willen
spelen, kunnen terecht bij de damesrecreanten.
Wie meer wil weten over handbal of SV Tyfoon, kan de site www.svtyfoon.nl
bekijken, of mailen: zvanbeek@home.nl Bellen met het secretariaat kan ook:
038 229476.

Ideeën richten zich allemaal op kinderen

Wijkbudgetten Stadshagen
Door Laura Tobé
In de Zwolse media is momenteel volop
aandacht voor de wijkbudgetten die de
gemeente Zwolle in 2009 zal toekennen
aan projecten in de (deel)wijken Wipstrik, Westenholte, Berkum, Ittersum,
Ittersumbroek en Gerenbroek. Een terugblik op het jaar 2008, passend bij
deze tijd van het jaar, herinnert er aan
dat in dat jaar wijkbudgetten zijn toegekend aan de buurten Schoonhorst en
Pad & Tuin in Stadshagen.

wijkontwikkelingsplan. Daarbij gaat het
om thema’s als veiligheid, milieu, verkeer/parkeren, herinrichting openbare
ruimte, sociale activiteiten of voorzieningen. Verder dienen de kosten van
de uitwerking en uitvoering te passen
binnen het budget dat de gemeente per
wijk heeft. Het plan dient ook iets toe
te voegen. Projecten die zich richten
op werkzaamheden die de gemeente
normaal gesproken al verricht komen
daarom niet voor een wijkbudget in aanmerking.

Centraal bij het toekennen van wijkbudgetten staat de gedachte dat bewoners
zelf het beste weten wat hun wijk of
buurt nodig heeft om hem aantrekkelijker, socialer of veiliger te maken. Door
burgers en lokale overheden samen te
laten werken zullen projecten gericht op
het verbeteren van de leefomgeving beter aansluiten bij de behoeften van de
wijkbewoners. Daarnaast zorgt nauwe
betrokkenheid van burgers voor meer
draagvlak voor projecten.

Op speciale verkiezingsavonden mogen
de buurtbewoners via stemming zelf bepalen aan welke ingediende ideeën de
wijkbudgetten worden toegekend. De
bedenkers van de winnende ideeën zijn
vervolgens zelf verantwoordelijk voor
de uitvoering van hun project. Daarbij
kunnen zij dan gebruik maken van het
door de gemeente Zwolle toegekende
budget. Dat budget wordt door externe
geldschieters overigens vaak aanzienlijk
verhoogd.

Verkiezingsavonden
Om voor een wijkbudget in aanmerking
te komen dienen de bewoners van de
aangewezen (deel)wijken zelf een plan
voor het verbeteren van hun leefomgeving te bedenken en in te dienen. Daarbij gelden wel enkele voorwaarden. Zo
moeten aangedragen ideeën bijdragen
aan de doelen en speerpunten uit het

Wijkbudgetten voor Stadshagen
Voor 2008 had de gemeente Zwolle onder meer de buurten Schoonhorst en Pad
& Tuin in Stadshagen aangewezen voor
toekenning van wijkbudgetten. Het aantal ingediende ideeën was teleurstellend.
Het aantal ideeën dat aan de selectiecriteria voldeed en de daarbij aangevraagde
middelen pasten precies in het budget
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dat de gemeente Zwolle ter beschikking
had gesteld. Daarom is een verkiezing in
Stadshagen achterwege gebleven. Op 11
juni 2008 maakte wijkwethouder Hennie
Kenkhuis in het Cultuurhuis bekend dat
alle ingediende ideeën een wijkbudget
hadden gewonnen.
Eén van de winnende ideeën betreft
het uitbreiden van de bestaande speelplekken tussen de Brethouwerstraat en
Boomsluiterstraat met toestellen voor
de allerkleinsten. De indieners van dit
plan gaven aan dat zij in ieder geval
een speelhuisje om in te klimmen, een
glijbaan en een mooie zandbak met een
zandtafel willen realiseren. Het is de bedoeling dat om de speelplaats een laag
hek komt om te voorkomen dat de peuters de benen nemen en om honden uit
de zandbak te weren. Verder willen zij
bij de speelgelegenheid zitgelegenheden voor ouders creëren. De bedoeling is
dat er op deze manier een ontmoetingsplaats voor ouders met kleine kinderen
ontstaat waar de kleintjes naar hartelust veilig kunnen spelen. De gemeente
Zwolle heeft aan dit idee een budget
van € 30.000,- toegekend.
Kinderen
Het tweede idee dat gewonnen heeft is
afkomstig van een aantal tienermoeders
van Begeleid Wonen. Zij willen de bestaande speelplekken tussen de Drapenierlaan en Boogmakerstraat ombouwen

tot een speelplek voor jongere kinderen en hopen dat er op die manier ook
een ontmoetingsplek voor hun ouders
zal ontstaan. Ook aan dit idee heeft
de gemeente Zwolle een budget van €
30.000,- toegekend.
Tenslotte is nog een budget van €
10.000,- toegekend aan een idee van
(onder meer) kinderen uit groep 6, 7 en
8 van basisschool De Krullevaar. Zij willen een kinderplatform organiseren. Het
is de bedoeling dat drie door kinderen
georganiseerde bijeenkomsten zullen
plaatsvinden waar kinderen, met ondersteuning, structureel kunnen meepraten
over hun woonomgeving.
Opvallend is dat de winnende ideeën
zich allemaal richten op kinderen.
Realisatie binnen een jaar?
De bedoeling is dat de winnende ideeën
binnen een jaar, te rekenen vanaf de
verkiezingsdatum (11 juni 2008) worden uitgevoerd. Dit zou betekenen dat
er in de loop van volgend jaar op twee
plaatsen in Stadshagen speelplaatsen
zullen worden uitgebreid en dat er in
2009 ook een kinderplatform georganiseerd zal worden. Of dat ook daadwerkelijk allemaal gehaald zal worden is nog
niet bekend. De gemeente Zwolle kon op
dit moment nog geen nadere informatie
verstrekken over het verloop van de verschillende projecten en benadrukte dat
de uitvoeringstermijn van een jaar voornamelijk een streeftermijn is.

Stichting Bondo Kids voor revalidatie kinderen

Stadshagenaar zet zich in voor kinderen in Kenia
Door Edward Vernhout
Stadshagenaar Christa Oude Vrielink
heeft een hart voor de kinderen. Met de
stichting Bondo Kids zet ze zich in voor
revalidatie van jongeren en kinderen in
Kenia. In het bijzonder revalidatiecentrum Nyabondo Rehabilitation Center.
‘Er is in die tijd een band van liefde en
respect met de kinderen in het centrum
ontstaan die niet snel verbroken zal worden’, vertelt Christa. Om meer geld in te
zamelen verhuurt Bondo Kids sinds kort
feestkisten voor kinderfeestjes. ‘De volledige opbrengst komt ten goede aan de
kinderen in Kenia.’
In het voorjaar van 2004 is Bondo Kids
door voorzitster Christa Oude Vrielink officieel opgericht als goede doelen stichting. Daarvoor was Christa ook al bezig
voor de kinderen in Kenia. ‘Sinds 1999 zet
ik mij voor de volle honderd procent in
voor deze kinderen’, vertelt Christa. Het
revalidatiecentrum in Nyabondo krijgt
een vast bedrag per dag om te overleven. ‘Er is echter geen geld voor extratjes zoals reparaties, nieuwe spulletjes en
onderhoud’, legt Oude Vrielink uit. ‘Wij
willen met stichting Bondo Kids ondersteunen met extraatjes.’
Revalidatiecentrum
Het Nyabondo Rehabilitation Center bestaat sinds de jaren zestig en wordt geleid door Keniaanse nonnen van de orde
van Franciscanen van Sint Anne. In de
beginjaren verzorgde het centrum veel
poliopatiënten, maar na een inentingsactie was dat niet meer nodig. Nu verblijven er veel kinderen met een aangeboren
handicap, maar ook kinderen met die een
handicap hebben oplopen door een on-

Kinderen in het revalidatiecentrum

geluk of brand. Er zijn kinderen bij die
na geruime tijd weer naar huis kunnen,
maar veel kinderen zijn zo vergroeid dat
ze eigenlijk niet meer te behandelen zijn.
‘Als alles gedaan is wat redelijkerwijs mogelijk is krijgen ze een ‘rolstoel’ en gaan
naar huis’, vertelt Christa.
Feestkisten
Sinds kort verhuurt stichting Bondo Kids
feestkisten voor kinderfeestjes. ‘Ideaal
als je op zoek bent naar een creatief idee

FREDDIE
Door Marian van der Wedden.
We hebben dus nog zes katten, twee
dames en 4 heren. Met, zoals ik al eens
heb geschreven, allemaal zo hun eigen
karakter en eigenaardigheden. Die eigenaardigheden lijken meer en meer op te
vallen naarmate ze ouder worden.
Freddie spant de kroon wat dat betreft
… hij steekt onder andere letterlijk zijn
neus overal in … in het gehakt wat ik
net aan het klaarmaken ben, in het yoghurtbakje, waaruit ik net wil eten, in
de stofzuigerzak, in de koelkast, als deze
open staat …de lijst is te lang om alles
te vertellen.
Nu heeft een dierenarts ooit eens van
Freddie gezegd, dat hij een ADHD-kat is;
vrij vertaald als: Alle Dagen Heel Druk. Er
zijn zeker overeenkomsten met kinderen
met ADHD die ik persoonlijk ken. Als er
plotseling een heel rustige sfeer in huis
is, dan kun je er zeker van zijn dat Freddie slaapt (zo héérlijk rustig!). Maar, al
slaapt ie nog zo vast, zodra ik de koelkast opendoe, staat ie al, hard miauwend,
naast me. Dat harde miauwen noemen wij
dus krijsen, want daarop lijkt het nog het
meest … MAUW, MAAAAUUUWWW!!

Als ie kon praten, kletste hij ons de oren
van het hoofd, denk ik. Gelukkig heeft
God ooit besloten dat katten miauwen en
mensen praten.
Ook is hij de enige kat van ons, die het
leuk vindt om dingen om te gooien, kapot
te bijten of los te krabben. Gek word ik
er wel eens van en ‘dreig’ dan met een
asielopname.
Maar, ach, weet u, het is tevens een
enorme knuffel. Hij geeft kusjes, wil het
liefst een kwartier over zijn wollige buikje worden geaaid (na 5 minuten ben ik
het al zat) en hij kán heel lief zijn voor
zijn broertjes en zusjes …kán, want dat
kan ook zomaar omslaan in bijten. Vooral
oren zijn erg geliefd.
Freddie, hij wordt al weer 14 jaar… Zijn
langste tijd hier op aarde zit er op, maar
ik wil hem tóch nog niet kwijt, hoor. Hij
brengt wel leven in de brouwerij en houdt
me scherp!
De rest van ons ‘vee’ is ook al bejaard en
houdt het meest van slapen, véél slapen.
Als je naar ze kijkt, begin je van zelf te
gapen … Ik stop met schrijven over onze
bandiet en ga een tukje doen.
Welterusten.

voor een kinderfeestje, maar je geen tijd
of inspiratie hebt om zelf een feestje te
organiseren’, legt Christa uit. De volledige opbrengst van de verkleedkisten komt
ten goede aan de kinderen in Kenia. ‘Met
de verkleedkist wordt het een echt feest.
Niet alleen voor de kinderen hier, maar
ook voor de kinderen in Kenia.’
De feestkisten van Bondo Kids staan garant voor ongeveer 4 uur plezier en bieden een compleet programma met een
beschrijving van de spelletjes en de materialen die nodig zijn bij de spelletjes.
‘Je hoeft alleen nog maar voor de versnaperingen te zorgen en het spel te begeleiden.’ Er zijn verschillende soorten kisten
te huur. Zo is er een bakkerskist, dierenkist, circuskist, reis om de wereldkist
en een boevenkist. ‘Over twee maanden
komt er een discokist bij’, vertelt Oude
Vrielink. De feestkisten zijn voor verschillende leeftijdscategorieën.
Sponsoring
Naast de feestkisten krijgt Stichting
Bondo Kids ook geld van donateurs. Het
is mogelijk om een kindje te sponsoren.

Er worden nu al twintig kinderen gesponsord. Voor het nieuwe jaar heeft de
stichting alweer vijf aanmeldingen binnengekregen. Het sponsoren hoeft niet
alleen als individu, maar kan gezamenlijk
gedaan worden, door bijvoorbeeld als afdeling van het werk. Een vaste bijdrage
is belangrijk voor een stabiele voortgang
van de ontwikkeling van het kind en
haar leefomgeving. Door de persoonlijk
‘sponsorband’ voelt het kind zich gewaardeerd.
Kijk voor meer informatie over Bondo
Kids, het sponsoren en de feestkisten op
www.bondokids.nl.
Bellen kan ook: (038) 420 30 96.

Een Keniaans meisje uit het revalidatiecentrum

SWO: Informatie van de notaris
Mew. mr. Tiny van der Veen- Hamstra
van notariskantoor Het Notarieel in
Zwolle geeft op vrijdag 23 januari 2009,
van10.00 tot 12.00 in Dienstencentrum
Werkeren informatie over het erfrecht en
het doen van schenkingen. Wat gebeurt
er met de erfenis als u geen testament
maakt? Op welke manier kunt u schenken

en wat zijn de voor- en nadelen? Mevrouw
Van der Veen geeft nuttige tips en beantwoordt uw vragen. Tevens geeft zij informatie over de aankomende wetswijziging
ten aanzien van erven en schenken.
Toegang gratis.
Aanmelden: (038) 851 57 00.

Koekactie Jubal Zwolle
In januari gaan de leden van Showband
Jubal Zwolle weer langs de deuren voor
de jaarlijkse koekactie. Elk jaar verkoopt
Jubal koeken in de Zwolse wijken. Op
24 januari lopen de leden in de wijken
Berkum, Stadshagen, Wipstrik en ZwolleZuid. Op 31 januari wordt gelopen in de
wijken Aalanden, Assendorp, Holtebroek
en Westenholte. Er kan aangebeld worden
tussen 10.00 tot 13.00 uur. Mochten alle

koeken nog niet verkocht zijn op deze
twee zaterdagen, dan kunnen de leden
van Jubal ook ’s avonds op 2, 3 en 4
februari bij u aan de deur staan.
De kosten voor een koek zijn € 2,De opbrengst van de koeken is belangrijk
voor de vereniging. Showband Jubal gaat
met het geld onder andere nieuwe instrumenten en uniformen kopen. Kijk op
www.jubal.nl voor meer informatie.

15

Wijkstichting Stadshagen Totaal is
opgericht in 2002 en wil de wijk leefbaar houden door wijkgerichte activiteiten en belangenbehartiging. Naast
het bestuur zijn er de volgende werkgroepen: Veiligheid en Verkeer, Groen
en Blauw (natuur, recreatie en water),
Kinderactiviteiten (Sint Maarten, Sinterklaas, paasfeest, knutselen, optochten, theater, e.d.), Huttendorp (timmer- en spelspektakel), Evenementen
(Koninginnedag, Stadshagenfestival,
kermis e.d.), Wijkboerderij (meedenken/inhoud geven) en onderhouden wij
contacten met de gemeente. Belangstelling om mee te doen? Mail info@
stadshagentotaal.nl, kijk op www.stadshagentotaal.nl, of doe uw briefje in de
bus (Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle).
Eindredactie: Renate van den Bos

Einde jaar, nieuw begin
Wijkstichting Stadshagen Totaal neemt
afscheid van gewaardeerde bestuursleden
Ook in 2008 hebben we veel gedaan en
zijn de activiteiten van Stadshagen Totaal succesvol geweest. We hebben aandacht gevraagd voor onze vrijwilligers
met de actie Petje Op. De initiator van
deze actie, Arjan Veldhuis heeft nu te
kennen gegeven zich als bestuurslid terug te trekken. Hij heeft zich ruim twee
jaar betrokken getoond als vrijwilliger
van onze wijkstichting en wij zullen zijn
ludieke acties missen. Arjan heeft zich
vooral beziggehouden met de publiciteit
(website, drukwerk, media), maar ook
met talloze andere acties en activiteiten.
We hebben van hem geleerd dat we meer
risico kunnen nemen en dat we niet ie-

dereen hoeven te ‘pleasen’. We onthouden hoe hij zich niet onbetuigd laat in
het geven van zijn visie op met name
gemeentelijke keuzes. We wensen hem
veel succes met zijn communicatieadviesbureau en nemen ons Petje Af voor
Arjan Veldhuis.
Naast Arjan neemt ook Ilse van Hal afscheid van het bestuur. Zij is al sinds
2004 actief voor Stadshagen Totaal.
Vooral als contactpersoon voor de werkgroep Veiligheid en Verkeer heeft zij van
zich laten horen. Ze heeft ons helpen
ontwikkelen en gaf een frisse kijk en een
eerlijke mening, waar we altijd mee verder konden. Ilse is altijd in voor nieuwe
ideeën of mogelijkheden en ondersteunt
waar zij kan. Ze heeft bijvoorbeeld veel
interesse getoond bij de plannen van
Nationaal Landschap IJsseldelta en
wilde zich op veel meer gebieden inzetten. Nieuwe mogelijkheden in haar carrière laten het nu niet toe dat zij haar
ambities op wijkniveau verder zal gaan
vormgeven, maar wij hopen haar posi-

tieve kijk op onze wijk wel te blijven
ontmoeten.
Alsof dat nog niet genoeg is zal ook
Marthe Kalkhoven niet meer verbonden blijven aan Stadshagen Totaal en
daarmee met het Cultuurhuis. Marthe is
sinds 2004, namens Stadshagen Totaal,
betrokken geweest in het bestuur en bij
het ontstaan en de ontwikkeling van het
Cultuurhuis. Wij hebben onze kwaliteitszetel uit het bestuur van het Cultuurhuis
teruggegeven nadat we het gevoel hadden dat onze taak daarin was voltooid.
Marthe bleef wel contactpersoon voor de
wijkstichting in het Cultuurhuis. Nu zij
echter haar liefde zal volgen naar Almere
zal zij deze taak dus niet meer kunnen
volhouden.
Namens het bestuur en alle vrijwilligers
van Stadshagen Totaal willen wij Arjan,
Ilse en Marthe hartelijk bedanken voor
hun inzet. Wij wensen jullie veel geluk
en hopen jullie te kunnen blijven ontmoeten in de toekomst.

Programma
Stadshagen Totaal
De werkgroepen van Wijkstichting Stadshagen Totaal hebben voor het
komende jaar weer een afwisselend en gezellig programma in elkaar
gezet! Noteer onderstaande data daarom meteen in uw agenda, dan
mist u niets! Meer informatie volgt via deze krant en/of affiches in de
wijk en op onze website www.stadshagentotaal.nl.
14 februari
4 april		
30 april		
9 mei		
12 mei		
10 juni		
10 t/m 14 aug.
15 augustus
31 oktober
11 november
21 november
28 november

Kindercarnaval
Palmpasenfeest met aansluitend optocht
Koninginnedagfeest met o.a. fietsoptocht, theater
4e publieksdag Nationaal Landschap IJsseldelta
Opening Kanoroute Stadshagen
Nationale Straatspeeldag
Huttendorp
Stadshagenfestival
Lampion knutselen
Sint Maarten lampionnenoptocht
Intocht Sinterklaas
Pietenontbijt

		

Huiselijk geweld in Stadshagen
Op 24 november jl. heeft Travers samen
met Dimence Zwolle (voorheen RIAGG),
De Kern (algemeen maatschappelijk
werk) en Vrouwenopvang Overijssel
een informatiemiddag georganiseerd
over huiselijk geweld. Helaas blijkt uit
de cijfers dat het percentage van huiselijk geweld met name in nieuwbouwwijken als Stadshagen hoog is.
Huiselijk geweld is zeer complex en ligt
uiterst gevoelig, vooral bij diegene die
ermee te maken heeft. Die gevoeligheid
op vele fronten leidt er vaak toe dat er
geen of te laat hulp wordt gezocht. In
nieuwbouwwijken woont een hoog percentage jonge gezinnen. Hoge maand-
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lasten en/of isolement zijn factoren die
stress veroorzaken. Het gezinsleven en
familierelaties kunnen hierdoor onder
druk komen te staan waardoor relationele problemen zich makkelijk kunnen
aandienen. De organisaties Dimence, De
Kern en Vrouwenopvang Overijssel zullen daarom in samenwerkingsverband
een wijkgerichte pilot ontwikkelen. Het
doel van deze pilot is om te onderzoeken hoe er een laagdrempelig informatie- en meldpunt (over en van) huiselijk
geweld kan worden gerealiseerd in de
wijk. De pilot gaat ook in een vergelijkbare wijk in Kampen van start. We
houden u op de hoogte van het verloop
van de pilot.

Kindercarnaval in Stadshagen
Op zaterdag 14 februari wordt
er voor de tweede keer door de
werkgroep Kinderactiviteiten van
Stadshagen Totaal een carnavalsfeest georganiseerd! Vanaf 14.00
uur vertrekt de optocht - met hopelijk veel kinderen! - vanaf het
schoolplein bij De Vlieger, Ingelandhof. Dat is de locatie van de
dependance ‘kleine ‘Vlieger aan
de Werkerlaan. We lopen dan een
kleine ronde door de wijk, begeleid door een muziekvereniging.
Misschien zijn er in Stadshagen
echte carnavalsvierders die willen
aansluiten of zich willen inzetten
voor een echt carnavalsfeest! Als
laatste lopen we door het winkelcentrum naar het Cultuurhuis,
daar sluiten we de middag af
met een carnavalsdisco. In het
Cultuurhuis staat de diskjockey
al klaar om alle kinderen met
muziek te ontvangen. De disco
duurt ongeveer tot 16.30 uur.

Voor verschillende activiteiten
zoeken wij mensen die
ons willen helpen.
Het gaat vaak om een uurtje hulp.
We zoeken bijvoorbeeld mensen die:
- bij de kassa willen zitten - een spel willen begeleiden - kaartjes willen controleren - helpen met opruimen - sinterklaas begeleiden en alles wat er verder nog te doen is.
Heeft u belangstelling om te helpen of
wilt u meer informatie, mail dan naar:
gerlinde1973@hotmail.com.

Zonder uw hulp zijn
wij niet in staat om activiteiten
te organiseren.

Veilig Verkeer
Wachtlijsten voor
Nederland
kinderopvang in
Stadshagen
Tekort opvangplaatsen zal tot 2014 oplopen

Door Edward Vernhout
Uit het onderzoek ‘Kinderopvang 2008’
blijkt dat Zwolle het vorig jaar een tekort
aan opvangplaatsen voor kinderen had.
De verwachting is dat deze tekorten tot
2014 verder zullen oplopen. Er zijn verschillen per wijk. Zo hebben Berkum en
Schelle teveel opvangplaatsen, terwijl
Stadshagen flinke wachtlijsten kent. De
gemeente gaat op zoek naar oplossingen op het tekort aan opvangplaatsen in
Stadshagen tegen te gaan.
In het algemeen is er een tekort aan kinderopvangplaatsen in Zwolle. Het onderzoek ‘Kinderopvang 2008’ laat zien dat
de tekorten nogal verschillen per wijk.
In Berkum en Schelle is er een overschot
aan opvangplaatsen, terwijl de kinderdagverblijven in Stadshagen het grote
aanbod aan kinderen van 0 tot 4 jaar niet
aan kan. In Stadshagen wonen veruit de
meeste kinderen, waarbij het aantal de
komende jaren sterk zal toenemen. Het
aantal opvangplaatsen in Stadshagen is
echter relatief klein, met uitzondering
van de buitenschoolse opvang. Het tekort aan opvangplaatsen in Stadshagen
loopt volgens de prognoses tot 2014 alleen maar meer op. Het aantal kinderen
in Schelle en Berkum blijft daarentegen
gelijk of neemt zelfs af, blijkt uit het onderzoek.
Voor de opvangplaatsen in peuterspeelzalen is er in de meeste Zwolse wijken
een overschot. Slechts zeven wijken
hebben een tekort, waarbij Stadshagen,
Dieze-Oost en Oldeneel de grootste tekorten hebben. Ook de buitenschoolse
opvang kent verschillen per wijk. Zo is
er in Stadshagen relatief voldoende plek
te vinden, maar is er in Geren, Ittersum
en Oldeneel een groot tekort aan buitenschoolse opvang.
Ervaringen
In het onderzoek is ook aandacht besteed
aan de ervaringen en wensen van ouders
met kinderopvang. De resultaten laten
zien dat veel ouders gebruik maken van

zowel formele als informele opvang, zoals
bij vrienden en familie. Tevreden zijn ze
over de sfeer, veiligheid en betrokkenheid
van de leidsters. Relatief ontevreden zijn
de ouders met name over de kosten en de
groepsgrootte. Bij een kwart van de ouders is er behoefte aan ruimere openingstijden en een flexibelere opvang.
Bijna één op de tien ouders maakt gebruik van opvang bij een Brede School.
Dat de opvang en basisschool in één
gebouw zitten wordt vooral als fijn ervaren. Daarnaast geven de ouders aan dat
de Brede School een uitgebreider aanbod
van diensten en activiteiten heeft.
Onderzoek
Met het onderzoek ‘Kinderopvang 2008’
wilde de gemeente Zwolle inzicht krijgen
in de behoefte aan opvang in Zwolle. Ook
wil de gemeente met de onderzoeksresultaten goed kunnen inspelen op landelijke
ontwikkelingen door voldoende en kwalitatief goede kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en
gastouderopvang te bieden. Het onderzoek is deels een herhaling van het onderzoek dat in 2004 is uitgevoerd, maar
is aanzienlijk breder opgezet.
Voor het onderzoek zijn alle aanbieders
van kinderopvang in Zwolle benaderd met
de vraag om enkele cijfers over de opvang aan te leveren. Daarnaast hebben
ruim vierduizend huishoudens met kinderen van 0 tot en 12 jaar een enquête
in de brievenbus gekregen. De onderzoekers hebben achttienhonderd ingevulde
vragenlijsten teruggekregen. Dankzij het
onderzoek heeft de gemeente een goed
beeld van de Zwolse situatie.
De gemeente Zwolle gaat op korte termijn
op zoek naar oplossingen om het tekort
aan kinderopvangplaatsen in Stadshagen
op te vangen. Ook worden de onderzoeksresultaten meegenomen in de ontwikkeling van maatschappelijke voorzieningen
in Stadshagen op langere termijn. Kijk
voor meer informatie over kinderopvang
en het onderzoek op www.kinderopvanginzwolle.nl.

Oude bomen vangen veel winst!

Eerste week van januari
6766 kerstbomen ingezameld
De grootscheepse inzameling van kerstbomen “Oude bomen vangen veel winst!”
heeft in de eerste week van januari 6766
kerstbomen opgeleverd. Vooral in Assendorp en Zwolle Zuid zijn de kinderen
de hele woensdagmiddag 7 januari druk
in de weer geweest.
Voor elke ingeleverde kerstboom hebben kinderen 20 eurocent gekregen en
een stempel op een spaarkaart. Met tien
stempels is de stempelkaart vol. Eén volle
stempelkaart is een toegangsbewijs voor
het Hanzebad of het Aabad. Met twee
volle stempelkaarten kunnen kinderen
naar een film naar keuze in bioscoop

Regardz Nieuwe Buitensociëteit.
De ingeleverde kerstbomen zijn op de
inzamelpunten versnipperd. De eerste
kerstbomen zijn woensdagmiddag 7 januari door wethouder Hennie Kenkhuis in
de versnipperaar gedaan bij het verzamelpunt aan de Trompstraat in de Wipstrik.
Het versnipperde materiaal gebruikt de
gemeente weer als bodembedekker in de
Zwolse plantsoenen.

Veilig Verkeer Nederland is een vereniging die bestaat uit drie organisaties,
die zich landelijk inzetten voor een
veiliger verkeer. De plaatselijke afdeling van Zwolle organiseert cursussen,
geeft voorlichting, is soms betrokken bij
gemeentelijke plannen en zet zich samen met burgers in voor het verbeteren
van verkeersonveilige situaties. Voor de
activiteiten van VVN ontvangt de afdeling subsidies van de gemeente Zwolle
en de Provincie Overijssel.

Veel scholen hebben een verkeersouder
en dat aantal zal stijgen. VVN-afdeling
Zwolle zet zich samen met scholen en
buurten in om kinderen een veilige weg
naar en van school te kunnen garanderen en hen vertrouwd te maken met het
steeds drukker wordende verkeer.
Cursussen in Zwolle
De gratis opfriscursus ‘Verkeersregels’
wordt enkele keren per jaar gegeven bij
rijschool Van Buuren. De eerstvolgende
cursus is op dinsdag 10 maart, van 19.00
tot 22.00 uur. Speciaal voor senioren organiseert VVN Zwolle – in samenwerking
met Stichting Welzijn Ouderen –een gratis opfriscursus ‘Verkeersregels voor senioren’. In de wijk Aalanden vindt deze
cursus plaats in De Bolder op 9 februari
van 14.30 tot 16.30 uur. In Westenholte
is dit op 10 maart van 14.00 tot 16.00
uur in Het Anker.
Bij de cursus ‘Automobilisten op herhaling’ zijn er vier theoriebijeenkomsten van elk twee uur en verder is er een
praktijkgedeelte. Tijdens laatstgenoemd
onderdeel gaat u met uw eigen auto de
weg op en een ervaren rij-instructeur bespreekt naderhand uw rijgedrag. De cursus
vindt plaats op: 9, 16, 23, 30 maart en 6
april en wordt gegeven bij Blok Huls. Kosten: € 18,00 en voor VVN-leden € 10,00.

Na afloop ontvangt u een certificaat. Reageert u, als niet-lid, op deze aankondiging dan ontvangt u € 3,00 korting.
Scootmobielcursus
De scootmobiel wordt steeds vaker gesignaleerd. Het is een prachtig apparaat om
mensen langer mobiel te houden. Goede
kennis van verkeersregels en voldoende
rijvaardigheid zijn voorwaarden om verantwoord deel te nemen aan het verkeer.
De gratis cursus bestaat uit vier dagdelen: theorie over verkeersregels, binnen
oefenen met de eigen scootmobiel en
daarna de weg op voor praktijksituaties;
na afloop ontvangt u een certificaat.
Data van de cursus zijn afhankelijk van
de aanmeldingen.
Afdeling Zwolle
De VVN-afdeling Zwolle bestaat uit vrijwilligers met verschillende taken. Enkelen zijn bestuurslid (drie personen),
anderen verlenen hand- en spandiensten
bij acties, zoals in samenwerking met de
politie bij alcoholcontroles. De afdeling
ontvangt subsidie van de gemeente Zwolle en heeft een gezonde financiële basis.
Momenteel ligt alleen de secretariaatsfunctie vast. Andere functies zijn: voorzitter, penningmeester en projectleiders.
De VVN-afdeling zoekt nieuwe vrijwilligers om meer activiteiten te kunnen
ontwikkelen. Als u meer wilt weten over
dit vrijwilligerswerk, dan kunt u contact
opnemen met de secretaris, mevrouw Sini
Wit, tel. (038) 453 62 21, e-mail: jkwit@
xs4all.nl.
Verkeersonveilige situaties bij u in de buurt
kunt u melden bij de gemeente Zwolle en
het Meldpunt Oost, tel. 0900 253 54 56 of
meldpuntoost@vvn.nl. Wilt u meer weten
over Veilig Verkeer Nederland? Bezoek
www.veiligverkeernederland.nl.

Hulp bij invullen
belastingformulier

Kookcursussen
voor senioren

Van 2 tot en met 13 maart organiseert
Stichting Welzijn Ouderen in samenwerking met de Belastingdienst en Windesheim belastinginvuldagen voor senioren
op diverse locaties in Zwolle. U kunt hier
gratis gebruik van maken. Aanmelden
is noodzakelijk en dient vóór 26 januari 2009 plaats te vinden via de receptie van SWO op telefoonnummer (038)
851 57 00.

In 2009 start Stichting Wezlijn Ouderen
nieuwe kookcursussen voor senioren in
Wijkcentrum De Bolder (Aalanden, Dobbe). Op dinsdag 10,17 en 24 februari en 3
maart staat de Hollandse pot op de menukaart. In maart, 10,17,24 en 31 staat de
Italiaanse Keuken op het programma. De
cursus vindt plaats van 11.00 tot 14.00
en kost € 69,50 voor vier lessen van drie
uur. Aanmelden kan via telefoonnummer
(038) 851 57 00.

Bent u ook te druk om naar de
kapper te gaan of gunt u uzelf
hier geen tijd voor? Ik kom graag
bij u thuis!
U kunt mij altijd bellen voor
meer informatie of om
een afspraak te maken.

Ook op woensdag 14 januari tussen 13.00
en 16.00 uur konden de kinderen nog
kerstbomen inleveren bij de verschillende
inleverpunten.
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Ingezonden brief

Appartementengebouw Belvédère in december geopend

Groeien in
creativiteit

Stadshagen blijft groeien. Ook al
is het tempo een beetje gedaald
en is de overspannen huizenmarkt
iets tot rust gekomen, de groei is
er bepaald nog niet uit. Voorbereidingen voor Stadshagen II zijn
in volle gang en ons inwonertal
stijgt. Je kan het goed merken
aan de steeds langer wordende
wachtrijen bij Vork op de zaterdagavond tussen zes en zeven en
de volle parkeergarage onder het
winkelcentrum.

De lift in het Belvédèrecomplex werkte dagenlang niet

Foto: Edward Vernhout

Bewoners konden hun
huis niet uit en in
Door Karin Vrieling
Op vrijdag 12 december vond de officiële
opening plaats van appartementengebouw
Belvédère in Stadshagen. Met Belvédère
heeft SWZ een appartementengebouw voor
verschillende doelgroepen gecreëerd. Helaas deed zich tijdens de kerstvakantie een
zeer vervelend incident met de lift voor.
De lift van het appartementencomplex werkte
niet meer tussen en kerst en oud en nieuw en
een aantal bewoners kon daardoor hun woning niet in of uit. Het appartementencomplex wordt namelijk gedeeltelijk bewoond
door mensen met een fysieke beperking, die
afhankelijk zijn van hun rolstoel en de lift
om naar binnen en buiten te kunnen komen.
De alarmcentrale van verhuurder SWZ bood
geen oplossing, het liftmontagebedrijf Thyssen Krupp al evenmin. De lift was namelijk
nog niet aangemeld bij de woningbouwcorporatie en ook niet bij het monteursbedrijf;

de lift ‘bestond’ dus niet. Pas op nieuwjaarsdag deed de lift het weer. Het was overigens
niet de eerste keer dat de lift niet werkte.
Belvédère
Ook de stichting Fokus, die 24 uurs-zorg aan
de zestien zelfstandig wonende gehandicapten in het complex biedt, kon de bewoners
niet helpen. Ze wil zo snel mogelijk actie van
verhuurder SWZ. Een woordvoerder van de
corporatie zegt het ‘verschrikkelijk te vinden
wat er is gebeurd, juist omdat deze mensen
zo afhankelijk zijn van een lift’.
Woningstichting SWZ realiseerde op de hoek
van de Frankhuizerallee en de Belvédèrelaan
het appartementengebouw Belvédère. Het
gebouw bestaat uit 17 vierkamerappartementen in de middendure huur, 23 appartementen onder de huurtoeslaggrens en 16 woningen voor mensen met een fysieke beperking
die door 24-uursassistentie van Fokus zelfstandig kunnen wonen.

Bij deze groei bekruipt mij een
gevoel van onbehagen. Claustrofobie wil ik het nog net niet noemen maar het gevoel ‘opgesloten
te raken’ in de wijk neemt  toe. Ik
heb het dan vooral over de toenemende verkeersdrukte op straat
en de groeiende files in de wijk.
En dat wordt alleen maar erger
als er niet creatief gezocht wordt
naar alternatieven.
De PvdA wil inhalen op de Middelweg en Mastenbroekerallee
verbieden. De Gemeenteraad
houdt vast aan de verkeersknip
in Stadshagen. Dit soort maatregelen zijn prima, maar hebben
toch een licht negatieve teneur:
we gaan jullie wel even een lesje
leren met opgelegde geboden en
verboden.   Ook lost het de problemen van morgen niet echt op.
Vandaar dat ik alle bewoners van
Stadshagen oproep richting de
Gemeenteraad meer signalen af
te geven hoe we met meer creativiteit het ‘opgesloten raken en de
verkeersveiligheid’  in Stadshagen
kunnen verbeteren.  Enkele voorzetten alvast::
1. leg zo snel mogelijk het ontbrekende deel van de Hasselterweg aan. Hiermee wordt meer
(vracht)verkeer om Stadshagen
geleid. Wanneer de oude weg
langs de Milligerplas dan afgesloten wordt dan zijn we die monsters in de wijk eindelijk kwijt.

2. zorg voor beter openbaar vervoer als alternatief voor de auto.
Hoe triest is het als je ‘s ochtends
de bus pakt en je binnen 10 seconden in dezelfde file staat als
al die automobilisten die de wijk
uit willen? Connexion wordt op
deze manier nooit een aantrekkelijk alternatief en dus blijft men
in eigen auto rijden. Er moet toch
een snellere en betrouwbaarder
manier zijn om mensen met de
bus de wijk uit te krijgen richting
NS station Zwolle. Juist dan kan
de bus concurreren met de auto.
3. zorg voor meer ontsluiting van
Stadshagen. Naast de Mastenbroekerallee en de Voorsterweg is mijn
suggestie om nu al met netwerkgemeente Kampen te zorgen voor
een groot P+R parkeerterrein nabij
het toekomstig NS station Kampen. Vele Stadshagenezen kunnen
dan met de auto via ’s Heerenbroek naar Kampen rijden en daar
op de Hanze Intercity stappen
richting de randstad (het had van
nog meer visie getuigd als ‘ons
Kampetrammetje’ rechtstreeks zou
aansluiten op het nieuwe NS intercity station Kampen).
4. laat de streekbussen uit Zwartewaterland op twee cruciale
plaatsen langs de wijk een halte
krijgen voor mensen die snel en
vooral betrouwbaar op tijd hun
trein willen halen op NS station
Zwolle. Deze bussen hebben geen
problemen met files in de vroege
ochtend.
Ik ben ervan overtuigd dat er binnen de wijk nog veel meer goede
ideeën leven om mijn   ‘opgesloten
en onveilig gevoel’ te verminderen. Schrijf ze richting Vinexpress
en breng ze onder de aandacht van
onze raadsleden. Laat 2009 een veilig en nog prettiger wonen in Stadshagen opleveren voor ons allen!
Siemen Veenstra

Agenda januari/februari 2009
Dag		

Datum 		

Wie/wat				

				

vrijdag
zaterdag
dinsdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

23 jan.
24 jan.
27 jan.
7 febr.
7 febr.
7 febr.

Informatie over erfrecht en schenkingen (SWO)
Koekactie Jubal
Open training Handbalvereniging Tyfoon
Cultuurspot: Wereldmuziekmiddag met Da Capo en Blent  
Concert Songs met Monique v/d Hoeven
Back 2 the Classics: discofeest met DJ Henri Geerlings

Waar					

Tijd

Dienstencentrum Werkeren
Huis-aan-huis
Bewegingshuis
Cultuurhuis
De Fontein, Sterrenkroos 56
Cultuurhuis

10.00-12.00
10.00-13.00
18.00-21.00
14.00
20.15
21.00-01.00

Voor kinderactiviteiten: www.stadskids.nl
Voor jongerenactiviteiten: www.levelz.nl
Voor ouderenactiviteiten: www.swo-zwolle.nl
Heeft u onderwerpen voor de volgende agenda, stuur deze dan voor maandag 26 januari naar redactie@vinexpress.nl.
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Woordzoeker
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Puzzelwinnaar mevr. Ria Hassink ontvangt een waardebon van Slagerij Stadshagen Foto: Henk Gerrits

Puzzel december
De sudoku uit de decembereditie bleek
lastig, want er kwamen minder reacties
dan gebruikelijk. De juiste oplossing was:
3ab4 7865 c921. Uit alle goede oplossingen werd de winnaar getrokken: mevr. Ria
Hassink. Zij ontving een waardebon ter
waarde van €30,- van Slagerij Stadshagen
uit handen van eigenaar Jan van Wijk.

Jan van Wijk is al twintig jaar in het
slagersvak werkzaam en hij runt de slagerij in Stadshagen. Sinds 1 november
2008 is er een winkel in Wijhe bijgekomen, hier werkt Hennie Agterberg. Bij
deze slagerij zit een grote werkruimte
en een worstmakerij. Jan: ‘Hierdoor kunnen we meerdere producten zelf maken,
waaronder onze beroemde rookworst.’
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Twistvlietpark
Wulphof
Ukkie
Zevensprong
CSV28
Vinexpress
Zijsprong
Gezondheidshuis
MastenbroekZonnehuis
Werkeren
Rozentunnel
Wijkboerderij

Sparta
TC91
Travers
Twistvlietpark
Ukkie
Vinexpress
tibiotica Werkeren
of penicilline worden behandeld.’
oplossing. Om
voor de prijs in aanmerking
Wijkboerderij
Wulphof
Sinds kortZevensprong
is Slagerij StadshagenZijsprong
begon- te komen, dient u dit woord in te leveren.

nen met catering in buffetvorm. In de
toekomst wil het bedrijf dit uitbreiden.

Slagerij Stadshagen
Bij Slagerij Stadshagen wordt uitsluitend
Sinds 1 juli 2005 is Slagerij Stadshagen Hollands vlees verkocht. Jan van Wijk:
gevestigd aan de Wade. Eigenaars van de ‘Ons rundvlees is van Blonde d’Aquitaine
slagerij zijn Jan van Wijk en Hennie Ag- koeien. Deze staan bekend om hun malsterberg. Jan van Wijk vertelt: ‘We hebben heid en sappigheid van het vlees. Sinds
voor Stadshagen gekozen vanwege het kort verkopen wij ook scharrelkip en is ons
16 uneken
vinexpress
20:28 van
Pagina
1
mooie
winkelcentrum.
En 125x186
ook omdat18-08-2008
het varkensvlees
milieukeur.
Millieukeur
een mooie woonwijk is die alleen maar houdt in dat de varkens niet gecastreerd
groeit.’
worden en dat zij niet preventief met an-

Nieuwe puzzel, nieuwe prijs
De achtste Vinexpresspuzzel is een woordzoeker. In de woordzoeker zijn alle woorden die eronder staan terug te vinden (horizontaal, verticaal of diagonaal), op één
na. Het woord dat er niet in staat, vormt de

Doe dit uiterlijk vrijdag 30 januari 2009 via
redactie@vinexpress.nl of in de brievenbus
van de Vinexpress bij het Cultuurhuis. Vermeld bij de oplossing ook uw naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Vanuit de winkeliersvereniging Stadshagen
is de volgende prijs beschikbaar gesteld:
een levensmiddelenpakket ter waarde van
€50,- van Albert Heijn.

Scheiden doe
je samen!

Wij geven u op onze producten
van Biotherm en Guerlain
20% korting!

Professionele huidverzorging met o.a.
Kleur- en stijlanalyse
Visagie
Neoderma kruidenpeeling
Permanente make-up
Elektrisch ontharen (vergoeding verzekering)
Acne behandeling
Steelwratjes verwijderen
Bindweefselmassage
Coaguleren van haarvaatjes
Zonnebank
Infrarood sauna

Niet als tegenstanders, maar samen, met onze ervaren mediator. Die u, uw partner en de
kinderen snel en efficiënt door het hele traject loodst. Als gelijkwaardige partijen, in een
open en eerlijk overleg. Dat is modern scheiden.
Dan bent u verzekerd van een snelle, complete en succesvolle scheiding. Gericht op de
toekomst, met een modern ouderschapsplan en een gedegen financiële afwikkeling.
Bel voor een vrijblijvend gesprek (038) 422 52 88
of kijk op www.modernscheiden.nl

.

modern | scheiden

Lid Anbos

Zwolle - Stadshagen, Zeilmakerstraat 1
is een initiatief van Uneken Advocaten
Advocaten en Mediators Zwolle, Willemskade 18

.

www.schoonheidssalongerdabesten.nl - Tel 038 4201739

19

TIJD

Maak kans op een
wintersportvakantie
voor 2 personen!

VOOR
ACTIE!

SPORTEN VOOR
€1,20 PER DAG!

KORTINGSBON
Word nu lid en krijg €100,- korting en

€100,-

sport gratis tot februari 2009

FITPLAZA

WIN een
vakantie!

KORTING

BEL: 038-4545100

Vraag naar de voorwaarden! • Deze actie is geldig van 01-01-09 t/m 31-01-2009

FITPLAZA
WWW.FITPLAZA.NL

FITPLAZA GEWOON DOEN!

Fitplaza health & racketclub, Palestrinalaan 913 (ingang Middelweg), 8031 VA Zwolle | Telefoon: 038-4545100,
info@fitplaza.nl, www.fitplaza.nl | Openingstijden: ma/di/vr: 9.00-22.00 uur, wo/do: 7.00-22.00 uur, za/zo: 9.00-14.00 uur
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