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Overlast rondom het Twistvlietpark

Boot staat sinds december leeg

Bewoners ervaren
overlast ‘hangjongeren’

Nieuwe bestemming voor
studentenboot gezocht

Door Harry Bartelds

Door Edward Vernhout

Omwonenden van het Twistvlietpark zijn
de overlast, veroorzaakt door hangjongeren, meer dan zat. Er worden inmiddels avonden georganiseerd door Travers
voor de buurt bewoners en jongeren. Op
18 februari is er in het Cultuurhuis in
Stadshagen onder leiding Maarten van
der Werf en Arjenne Louter van Team
Buurtbemiddeling van Travers een bijeenkomst geweest met bewoners en jongeren uit het gebied rondom het Twistvlietpark in Stadhagen.
Onder het genot van een kop kofﬁe doen
ze vlak voor de avond die georganiseerd
is door Team Buurtbemiddeling van Travers hun verhaal. Uit de gesprekken met
de omwonenden – die niet met naam en
toenaam genoemd willen worden – blijkt
dat zowel bewoners van het Twistvlietpad,
het winkelcentrum als van de Zwaardvegerstraat willen verhuizen. Ze zijn het inmiddels zo beu dat ze gaan uitkijken naar
een andere woning. Eén van hen vertelt
over de redenen: “We hebben wel eens gehad dat een jongere zo opeens bij ons op
het balkon sprong. Met brommers hebben
ze ook over het talud gereden en anders
stonden ze wel zonder brommer bij ons bovenaan het talud! Dat is gelukkig nu minder,
maar wel scheuren er nog steeds jongeren
met hun brommers of scooters over de boulevard, Twistvlietpad en Klokkengieterpad.
We hebben hier met z’n allen aan het Klokkengieterpad een prachtig balkon en het
is hier heerlijk zitten in de zomer, echter
dit plezier wordt regelmatig vergald door
de jongeren met lawaai van hun brommer
en scooters. De lol vergaat je dan omdat je
niet meer rustig buiten kunt zitten.”

Het moet niet gekker worden
Een mannelijk gesprekspartner aan tafel
reageert op het feit dat zijn buren zich
hebben laten inschrijven voor een ander
huis. “Ik zal dat nooit doen, ik laat mij
niet wegjagen. De tijd van praten is wat
mij betreft wel voorbij, er moet actie ondernomen worden. Travers nodigt mensen
uit te praten. We hebben al eens zo’n
avond gehad. We mochten dan door elkaar heen lopen en bijvoorbeeld aan de
jongeren vragen wat voor hobby ze hadden of vragen wat zijn favoriete vakantiebestemming is. Het moet nu niet gekker
worden! Straks vragen ze nog aan ons of
wij hun vakantie willen betalen, begrijp
je? Kijk, die jongeren die er op de bijeenkomsten waren, die zijn welwillend. Het
gaat om de jongeren die niet op dergelijke avonden komen, die verzieken het met
hun heen en weer racen, met hun lawaai
en achterlatend rotzooi oftewel men hun
overlast!”, aldus een boze bewoner van
de Zwaardvegerﬂat.
Gewoon gezellig!
Op de vraag waarom een hangjongere
hangt antwoord Noell Brouwer na aﬂoop
van de avond “Ja het is gewoon gezellig,
gewoon een beetje kletsen met je maten.
En ja, als je bij LevelZ geen vrijwilligers
werk doet mag je er in ieder geval op
de dinsdag en de donderdag niet in. Wij
“hangen” echt niet om te intimideren of
zoiets maar gewoon voor de gezelligheid.
Als mensen ons gewoon aanspreken, is er
best met ons te praten. Ja, ik hoorde ook
op die avond van Travers dat er mensen zijn, die zich hebben ingeschreven
voor een huurhuis elders in de stad. Dat
vind ik best wel klote als ik dat dan hoor
op zo’n avond. Wij veroorzaken ook best
lees verder op pagina 3

De kleurrijke studentenboot aan de
Buismankade staat sinds december
leeg. De vergunning liep eind 2009 af
en door gebrek aan animo is deze niet
verlengd. DeltaWonen, Openbaar Belang
en SWZ zijn – samen met de gemeente –
op zoek naar een nieuwe bestemming.
Een mogelijkheid is dat de boot koers
zet naar de Oostzeelaan om als tijdelijk
onderkomen voor de verslaafde dak- en
thuislozen van Tactus Verslavingszorg te
dienen. De woonunits zouden daar op de
vaste wal geplaatst worden.
Bijna vijf jaar hebben de – op elkaar gestapelde gekleurde – woonunits studenten
gehuisvest. Wonen op het water werd toen
gezien als de oplossing voor de schaarste
aan studentenkamers. Het drijvende platform met veertig wooneenheden werd op
21 december 2004 gedoopt. De eerste bewoners konden Kerst 2004 al in hun nieuwe
onderkomen vieren. Overigens waren de
woonunits niet alleen voor studenten, maar
ook voor starters op de woningmarkt.
Mooi uitzicht
Met de units was weinig mis. Alle eenheden hadden een eigen toilet, wastafel,
douche en keukenblok, met elektrisch
kooktoestel. Daarnaast had iedere unit een
eigen regelbare verwarmings- en koelingssysteem. En met zevenentwintig vierkante
meter was een unit zeker anderhalf keer
zo groot als een normale studentenkamer.
Ook het fantastisch uitzicht op het Zwarte
Water en Stadshagen was uniek.
Weinig animo
Toch was het in het begin lastig om de
studentenboot vol te krijgen. Studenten

leken niet zo happig op een kamer aan
de Buismankade. Mogelijk had dit te maken met de locatie van de boot. De boot
lag toch een eindje weg van de scholen
en de binnenstad. Wellicht is dit één van
de oorzaken dat er de laatste tijd weinig animo was om op de boot te wonen.
De bouwwerkzaamheden rondom de boot
zullen ook een rol hebben gespeeld. Met
het verdwijnen van de studentenboot verdwijnt tevens een kleurrijk baken bij de
Twistvlietbrug.
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Overlast hangjongeren
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Petitie
Er ligt inmiddels ook een petitie klaar
van de omwonenden Twistvlietpad, Werkerlaan, Zwaardvegerstraat, Werkeren en
de Wade. De petitie pleit voor fysieke en
hardere maatregelen. Onder fysieke maatregelen wordt onder andere verstaan:
een samenscholingsverbod en/of cameratoezicht, inzet van mosquito’s, hekken
en een brommerverbod op de boulevard,
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Twistvlietpad en Klokkengieterpad. Bewoners rond verschillende straten rond het
Twistvlietpark zijn de deuren langs geweest om handtekeningen te verzamelen.
Daarnaast hebben ze een online mogelijkheid om de petitie te tekenen. Deze petitie is te tekenen op het volgende adres:
http://petities.nl/petitie/stop-overlasthangjongeren-twistvlietpark-stadshagen
Het totaal aantal dat de petitie tot nu
toe heeft getekend is 232 personen. De
bewoners hopen zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen en aan te bieden aan Burgemeerster & Wethouders om
hen, als de buurtbemiddeling niet slaagt,
er toe te dwingen andere maatregelen te
nemen.

Moeizame ontwikkeling woonboten en financiën zijn redenen

Plan woonarken in Elzenmos
voorlopig is ijskast
Vorige maand heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om
de samenwerking met de arkenbouwer
voor het project Elzenmos stop te zetten.
De arkenbouwer heeft bij de gemeente
aangegeven voorlopig niet tot ontwikkeling over te gaan in verband met het
gebrek aan animo voor woonboten en de
huidige financiële situatie. De gemeente
ziet daarom voorlopig af van de ontwikkeling van de woonarken in de Elzenbos
en zet de plannen in de ijskast.
In Stadshagen waren zes drijvende woningen gepland. In het Stedenbouwkundig Plan van 1998 was er nog sprake van
de ontwikkeling van twaalf woonboten
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vervolg van pagina 1
wel overlast, maar er zijn meer groepen
“hangjongeren” in Stadshagen. En ja, ik
vermoed dat een enkeling uit Holtenbroek komt. Wij hebben meegedaan in
die commissies van Travers, weet je.”

over de gehele lengte van de watergang
in de Elzenmos. In de zomer van 2003
heeft de gemeente dit aantal teruggebracht tot zes. Omwonenden waren niet
blij met de plannen. Er zijn veel zienswijzen ingediend tegen het bestemmingsplan. Uiteindelijk ging de raad in juni
2005 akkoord met de ontwikkeling van de
zes drijvende woningen in het water aan
de Elzenmos. Tegen de reeds verleende
bouwvergunning hebben een aantal omwonenden bezwaar ingediend, maar deze
zijn niet ontvankelijk verklaard. Het project heeft een aantal keren vertraging
opgelopen. Het einde van de samenwerking met de arkenbouwer betekent dat de
plannen voorlopig de kast in gaan.

Zelfhulpcursus
‘In de put, uit de put’
Loopt u al wat langer rond met sombere
of depressieve gevoelens? Wilt u hier
graag wat aan doen? Zoekt u steun hierbij? Misschien is de zelfhulpcursus ‘In
de put, uit de put’ dan iets voor u.
De zelfhulpcursus is bedoeld voor mensen die sombere of depressieve gevoelens hebben en die zich hierdoor in hun
dagelijks leven belemmerd voelen. Door
deze cursus krijgt u een beter inzicht in
de oorzaken van uw gevoelens en leert u
anders met deze gevoelens om te gaan.
De cursus volgt u met behulp van een
werkboek. In dit werkboek staan teksten
1 en oefeningen die u thuis gaat doen. U

kunt zelf vragen bij uw behandelaar naar
de cursus, of uw behandelaar kan u verwijzen. U krijgt dan een aanmeldgesprek
met uw persoonlijke coach. Dit gesprek
is, zowel voor u als de coach, bedoeld om
na te gaan of de zelfhulpcursus aansluit
bij uw vragen of problemen. Daarna werkt
u in uw eigen tempo het werkboek ‘In de
put, uit de put’ door. U bespreekt enkele
malen telefonisch met uw persoonlijke
coach de vragen die u naar aanleiding van
de tekst en gemaakte oefeningen heeft.
Informatie en aanmelding
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw behandelaar in het Gezondheidshuis Stadshagen.

Omgaan met Scheiding
Op 1 april start De Kern Maatschappelijke Dienstverlening de cursus ‘Omgaan
met Scheiding’. De cursus is bedoeld voor
mensen met kinderen die bezig zijn met
het verwerken van een echtscheiding.

Uw tuin tot in de
puntjes verzorgd!

Hoveniersbedrijf Rietveld
Goudplevierstraat 187
8043 JK Zwolle
tel. 06-51472807
info@hoveniersbedrijfrietveld.nl
www.hoveniersbedrijfrietveld.nl

Het doel van de cursus is dat deelnemers
leren omgaan met de nieuwe situatie die
is ontstaan door de echtscheiding, waarbij eigen gevoelens, de ontwikkeling en
positie van de kinderen en het werken
aan een nieuwe toekomst centraal staan.
Na de cursus kunnen de deelnemers zich
beter richten op de toekomst.
De cursus bestaat uit 9 bijeenkomsten

op de donderdagavond van 19.30 uur –
21.30 uur in Zwolle en deelname is gratis.
Naast de bijeenkomsten krijgen deelnemers wekelijks leesmateriaal mee naar
huis, waarin een aantal opdrachten zijn
verwerkt.
Informatie en aanmelding
Heeft u vragen over de cursus dan kunt u
contact opnemen met De Kern Maatschappelijke Dienstverlening via 038 – 4258
888 of sec@stdekern.nl. Aanmelden voor
deze cursus kan telefonisch of via het
online aanmeldformulier, dat u vindt op
onze website www.stdekern.nl.

De volgende Vinexpress verschijnt maandag 19 april.

Eetcafé Stadshagen
op vrijdag 9 april
Een keertje geen zin in koken? Zin om alleen of met het hele gezin in de buurt uit
eten te gaan? Vindt u het leuk om kennis
te maken met andere Stadshagenaren?
Geef u dan op voor het Eetcafé Stadshagen!
Op vrijdag 9 april bent u van harte welkom in het Eetcafé Stadshagen dat gehouden wordt in de Plaza van het Zonnehuis (Nijenhuislaan 175). Het diner is
in buffetvorm en voor kinderen worden er
pannenkoeken gebakken. Vanaf 17.15 uur
bent u welkom, om 17.30 uur gaan we aan
tafel. Opgave voor 6 april via eetcafe@
openkring.nl of bij Lucinda Blauw op telefoonnummer 4609016. De kosten voor het
diner zijn € 7,50, de minimale bijdrage is
€ 5,– (€ 2,50 voor kinderen t/m 12 jaar).

Choral Evensong in
de passietijd door
Kampen Boys Choir
Op zaterdag 20 maart in de Plantagekerk in Zwolle zingt het Kampen Boys
Choir onder leiding van Bouwe R. Dijkstra weer een Choral Evensong. Het koor
heeft met deze Evensongs een grote
reputatie opgebouwd en trekt daarmee
liefhebbers van Engelse koormuziek uit
het hele land.
Deze keer staan de Evensongs in het teken
van de 40-dagentijd. De Preces en Responses staan in een zetting van William Smith.
Het op chant reciteren van een psalm is
een kunst die al eeuwenlang in Engeland
wordt beoefend. Het Kampen Boys Choir
zingt voor deze gelegenheid geen psalm,
maar ‘The Lamentation’ op een heel fraaie
chant van de Engelse componist Edward C.
Bairstow. Het Magniﬁcat en Nunc Dimittis
in D is van dezelfde componist. Er worden
twee Anthems gezongen: Van John Goss
het ‘O Saviour of the world’ en van Norman
Luboff ‘Were you there?’.
Zoals gebruikelijk krijgt iedereen de gelegenheid een aantal mooie Hymns mee
te zingen met koor en orgel als ondersteuning. De koor- en samenzang wordt
in Kampen begeleid door vaste organist
Euwe de Jong en in Zwolle door Adriaan
Koops. De Choral Evensong begint om
16.00 uur en duurt ongeveer een uur.
Ter dekking van de kosten is er een collecte bij de uitgang.
Kijk voor meer informatie op de website
www.kampenboyschoir.nl.

Open trainingen in
het bewegingshuis
van SV Tyfoon
Op dinsdag 30 maart zijn houdt handbalvereniging SV Tyfoon van 18.00 – 21.00
uur open trainingen in het Bewegingshuis, Overtoom 3, in Stadshagen.
De trainingen zijn bedoelt voor iedereen
vanaf 6 jaar die eens kennis wil maken met
handbal. Handbal is een sportieve en snelle teamsport waarin ieder teamlid aan bod
komt en tegelijkertijd zowel verdediger als
aanvaller is. De jongste kinderen beginnen
de avond en de volwassenen sluiten hem
af. Omdat de deur van het bewegingshuis
automatisch sluit en alleen van binnenuit
te openen is wordt u opgevangen bij de
ingang. Kijk op onze website voor meer informatie over de vereniging, de leeftijdsgroepen en de bijbehorende trainingstijden: www.svtyfoon.nl
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Stadshagen Op Planken krijgt babbels
Door Edward Vernhout
Op vrijdag 16 en zaterdag 17 april om
20.00 uur treedt de Stadshaagse toneelgroep SOP op met het toneelstuk ‘Babbele’. Nadat de voorstelling afgelopen
najaar moest worden uitgesteld, zal het
toneelstuk in april door het vertrouwde
gezelschap – aangevuld met enkele
nieuwe spelers – ten tonele worden gebracht.
Regisseuse Marischka Tjeerde: “We zijn
heel blij dat het is gelukt om nieuwe spelers aan te trekken die ook nog eens erg
getalenteerde blijken te zijn. Ze waren
ook hard nodig: er waren om gezondheidsredenen enkele acteurs uitgevallen.
Daarnaast overleed het afgelopen jaar
onze vriendin en topspeler Sonja. Dat
kwam – ondanks dat het niet onverwacht
was – wel hard aan. Het is dan heel bijzonder om te zien dat we toch de veerkracht hebben om door te gaan met dit
stuk.”
Babbele
Het stuk gaat over een woongroep voor
senioren ergens in Stadshagen. De ouderen zijn niet hoogbejaard, wel gepensioneerd. De groep bestaat nog niet zo
heel lang, ongeveer een jaar. Er wonen
types van verschillende pluimage in de
groep. Het antwoord op de vraag wat
ze bezielt om in deze groep te wonen
is voor ieder weer anders. De ene mist
haar (klein)kinderen en hoopt de eenzaamheid te bestrijden door in deze
groep te wonen, wat door diezelfde kinderen overigens afgekeurd wordt. De ander is dementerend en heeft de structuur
van een hechte gemeenschap nodig. Of
iemand wil graag ergens zijn stempel op
drukken, om er nog toe te doen. En weer
een ander personage wil zijn verzorgende
natuur zo graag op iedereen botvieren.
Er is een alcoholiste, een adhd-er, een
zingende Staphorstse frau en een dame
die op deze gevorderde leeftijd haar
“natuurlijke driften” heeft herondekt.

V.l.n.r. Adinda Hazelaar, Peter Weijzig, Cor Bronsema, Chieneke de Boer, Jan Westerhof, Frank Pape. Vooraan: Liesbeth Weijzig en Marischka Tjeerde.
Niet op de foto: Ilonka van Unen, Marion de Roos, Inez van Slooten, Coby Willemsen en Nicole Hoogenboom.
foto: Inez van Slooten

Hoe het ook zij, de verveling slaat toch
zo nu en dan toe, en dan wordt opeens
geopperd om eens een bonte avond te organiseren. Daar wordt in het stuk naartoe
gewerkt, met de bonte avond als afsluiter. Deze setting biedt voor alle karakters
de kans te laten zien wie ze zijn en wat
ze beweegt. Af en toe zijn situaties en
dialogen, net als in het echte leven, volkomen absurd en wordt er compleet lang
elkaar heen gecommuniceerd. Komisch,
wellicht herkenbaar en een tikje tragisch.
Tjeerde: “Het stuk is geschreven door
Sanne de Jonge, met teksten van Es-

ter Gerritssen en enscenering van Eric
van Leeuwen. Het laat aan mij als
regisseur en aan de spelers veel ruimte
voor eigen interpretatie. Dat maakt het
eigenzinniger dan voorgaande edities,
en hopelijk nog meer de moeite waard.
Het hele stuk wordt begeleid door de accordeon, vakkundig gehanteerd door een
van onze nieuwe spelers. Zij speelt haar
rol trouwens ook zó hilarisch.”
Kaarten
De optredens zijn in het Cultuurhuis, op
vrijdag 16 en zaterdag 17 april en beginnen om 20:00 uur. Kaarten kosten € 7,50

per stuk en dat is inclusief koffie/thee/
limonade in de pauze. U kunt ze bestellen
via het mailadres stichtingsop@gmail.
com. Vermeld uw naam, de datum van
de voorstelling die u wilt bijwonen en
het aantal te reserveren kaarten. U krijgt
dan binnen enkele dagen bericht terug.
Ook kunt u telefonisch kaarten bestellen: tel. 06 51065328 of 06 12882882
(op werkdagen vanaf 18:00 uur).
‘Babbele’ bevat geen aanstootgevend
taalgebruik, maar is niet bedoeld voor
mensen jonger dan een jaar of 12.
Kijk voor meer informatie op:
www.stichting-sop.nl.

Level Z opent deuren ook voor tieners

Level Z na negen maanden goed op weg
Level Z is inmiddels negen maanden
onderweg. Er is veel gebeurd in die negen maanden. Level Z heeft op dit moment vier reguliere inloopmomenten
voor bezoekers: woensdagmiddag,
woensdagavond, vrijdagavond en zondagmiddag. Jongeren kunnen daarnaast
activiteiten organiseren die buiten
deze openingstijden plaatsvinden. Het
is zelfs mogelijk dat jongeren het jongerencentrum een aantal dagdelen in
de week extra openstellen. Ze moeten
zich dan actief inzetten, maar krijgen
hierbij wel ondersteuning van een beroepskracht.
“Bij ons leren ze verantwoordelijkheid te dragen en te nemen ” zegt een
zeer gedreven Bart Demmers als hij verteld over hoe het toe gaat bij Level Z.
“We doen een beroep op de verantwoordelijkheid van jongeren. Door verantwoordelijkheid te nemen leren jongeren sociale competenties. Aan de andere kant is de
eigen inzet van jongeren noodzakelijk
als je een jongerencentrum met slechts
een paar beroepskrachten wilt openstellen. Begin 2009 werd het jongerencentrum kaal opgeleverd. De eerste
maanden waren we vooral bezig
met klussen,schilderen en het vol-
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aan de slag gegaan en we zien langzaam
maar zeker een stijgende lijn.”

Jongeren actief als DJ in Level Z

gen
van
trainingen.
De
opening
van
het
jongerencentrum
was eind april. De inrichting was nog
niet klaar en we hadden nog niet
alle vaardigheden om het gebouw te
runnen. De jongeren wilden we niet langer
laten wachten. De vrijwilligers moesten
toen snel leren om het jongerencentrum
te runnen. De bar moest georganiseerd
en bemand zijn, de DJ’s moesten de
juiste sfeer neerzetten, toezicht moest
worden geregeld. Ook moesten verga-

foto: Freddie van ter Beek

deringen worden ingepland, procedures
worden opgesteld en afspraken worden
gemaakt. Na de zomervakantie zijn we
verder gegaan op de ingeslagen weg. We
hebben het gebouw verder ingericht en
hebben de puntjes op de i gezet. Een
aantal van de oorspronkelijke vrijwilligers
was gestopt en we hebben nieuwe vrijwilligers aangenomen. Er kwamen veel nieuwe bezoekers, die nog moesten wennen
aan de manier waarop zij zich bij Level
Z moeten gedragen. Hier zijn we mee

Tiener middag
Binnenkort wordt er ook een tiener middag georganiseerd. Enthousiast vertelt
Bart Demmers verder: “ woensdag 24
maart start er een tiener middag. Kinderen vanaf 9 tot en met 13 jaar zijn
vanaf 13.00 uur tot 15.00 uur welkom.
Meer informatie en de openingstijden
staat op de website www.level-z.nl. In
de toekomst willen we meer open zijn.
Op dit moment is het zo dat de dinsdag en de donderdag wordt gebruikt de
vrijwilligers verder te scholen. Uiteindelijk willen we er naar toe dat we op die
dagen ook open kunnen. Kijk als er jongeren zijn die gewoon willen hangen dan
kan dat bij ons. Die jongeren kunnen gewoon contact met mij opnemen.
Dan gaan we kijken hoe we dat samen kunnen regelen. Gaan we daarna gewoon lekker chillen. Het is dus niet zo van kom maar
hier en kom maar bij ons hangen, je zult er
wel zelf wat voor moeten doen. Jongeren
die iets willen doen in het jongerencentrum zijn van harte welkom. Wijkbewoners
die vragen hebben over Level Z of
gewoon eens een kijkje willen nemen: “de
koffie staat klaar!”, aldus Bart Demmers.

“Hier had uw advertentie kunnen staan.
Geïnteresseerd naar de mogelijkheden?
Neem contact met ons op.
adverteren@vinexpress.nl”
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Extra subsidie voor
Zwolse nieuwbouwprojecten
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Het Nieuwe Ambacht biedt volop ruimte aan ondernemers die willen investeren in een ruimere horizon. Op een prachtige
locatie aan de rand van Zwolle worden gecombineerde woon-werkkavels uitgegeven met een variabele breedte, die geschikt
zijn voor allerlei kleinschalige bedrijven. Na een drukke werkdag komt u tot rust in een mooie woonomgeving met tal van
voorzieningen en recreatiemogelijkheden binnen handbereik. Wilt u riant wonen maar ook de ruimte om te ondernemen?
Kijk dan op www.zwolle.nl/nieuweambacht of bel Eric Jaspers, (038) 498 22 06. De verkoop start op 20 maart aanstaande.

Burgemeester en wethouders kiezen voor Pellikaan

Ontwerp nieuw hoofdzwembad Zwolle bekend
Pellikaan Bouwgroep BV uit Tilburg mag
de nieuwbouw van het toekomstige
hoofdzwembad op bedrijventerrein De
Vrolijkheid realiseren. Het college heeft
vandaag ingestemd met het advies van
de gunningcommissie. Met de ontwerpkeuze is de realisatie van een nieuw
hoofdzwembad weer een stap dichterbij.
Naar verwachting begint de bouw volgend voorjaar en kan het zwembad eind
2012 in gebruik genomen worden.
Twee inschrijvingen kwamen in aanmerking voor gunning van de nieuwbouw.
Naast het plan van Pellikaan Bouwgroep
BV heeft Wind Vastgoedontwikkeling BV
uit Drachten een ontwerp ingediend. Vijf
adviescommissies hebben elk de kwaliteit van beide ontwerpen beoordeeld en
scores toegekend op een specifiek (sub)
gunningcriterium uit het eerder vastgestelde programma van eisen. De criteria
waarop beoordeeld is, zijn: 1) ruimtelijke, functionele en gebruikskwaliteit; 2)
architectonische en stedenbouwkundige
kwaliteit; 3) milieu en duurzaamheid; 4)
onderhoud; en 5) proces- en uitvoeringskwaliteit. De gunningcommissie heeft de

scores uit de adviezen van de vijf commissies overgenomen en definitief vastgesteld.
Hoewel de scores van beide ontwerpen
dicht bij elkaar liggen, luidt de conclusie
van de gunningcommissie dat Pellikaan

Bouwbedrijf BV economisch de meest
voordelige aanbieding heeft gedaan.
Sterke punten van het ontwerp van Pellikaan Bouwbedrijf BV zijn ruimtelijke
kwaliteit, architectonische uitwerking,
kwaliteit van de installatietechniek en
proces- en uitvoeringskwaliteit.

agewijzigd

Zwolle

Gewijzigde openingstijden Informatiecentrum Stadshagen
met ingang van 1 april 2010
Dinsdag
van 12.00 – 17.00 uur
Woensdag
van 12.00 – 17.00 uur
Donderdag
van 12.00 – 20.00 uurInformatiecentrum
Gewijzigde openingstijden
Vrijdag
van
12.00
– 17.00 uur
met ingang van 1 april
2010
Zaterdag
van 11.00 – 13.00 uur
Dinsdag
van 12.00 – 17.00 uur
Werkerlaan
Zwolle
Woensdag 1a,van
12.00 – 17.00 uur
1e
verdieping
Cultuurhuis
Donderdag
van 12.00 – 20.00 uur
centrum
Vrijdag Stadshagen
van 12.00 – 17.00 uur
(038)
498 28 16 van 11.00 – 13.00 uur
Zaterdag
email:
infostadshagen@zwolle.nl
Werkerlaan
1a, Zwolle
internet:
www.zwollestadshagen.nl
1e verdieping
Cultuurhuis
www.zwolle.nl

email:
infostadshagen@zwolle.nl
internet: www.zwollestadshagen.nl

Wethouder Volkshuisvesting Alida Kastelein is blij met de toezegging van Gedeputeerde Staten: “Dankzij deze subsidie
hebben we nu voor potentiële kopers
een extra stimulans. Op deze manier
kunnen we de bouw en verkoop van de
nieuwbouwprojecten een nieuwe impuls
te geven”. “En dit is ook goed voor het
aanjagen van de economie”, aldus gedeputeerde Theo Rietkerk.

Het ontwerp van het nieuwe zwembad

Zwolle Investering in
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Met de subsidie wordt de verkoop van de
nog niet-verkochte woningen gestimuleerd. De subsidie komt ten goede aan de
kopers en geldt alleen voor niet-verkochte woningen. Hiervoor opent de projectnotaris een depotrekening en sluit een
overeenkomst met de gemeente en ontwikkelaar. Bij het passeren van de akte
wordt het subsidiebedrag voor de betreffende woningen door de notaris aan de
koper ter beschikking gesteld.

Het gaat om twee projecten in Stadshagen (Werkeren), de Feniks (Kamperpoort)
en Ritmeesterhof (Noordereiland). De
bouw van deze vier projecten moet uiterlijk 1 juli 2010 starten. In totaal ontving de gemeente € 670.000, - subsidie
voor de bouw van 134 woningen van het
ministerie van VROM. Dit bedrag wordt
door de provincie verdubbeld. Dat betekent dat er nu 1,34 miljoen beschikbaar
is. Provinciale Staten moeten er nog wel
definitief een besluit over nemen.

agewijzigd

centrum Stadshagen
(038) 498 28 16

Het bedrag dat gemeente Zwolle van
het ministerie van VROM heeft gekregen voor de stimulering van vier nieuwbouwprojecten wordt verdubbeld door
provincie Overijssel. De subsidie komt
dan neer op een bedrag van € 10.000, per woning. Het gaat in totaal om 134
woningen.

Stadshagen

Zwolse volks- en
nutstuinen
De gemeente heeft een voorstel gemaakt om € 100.000,- te investeren in
de Zwolse volkstuinen. Dit bedrag is
afkomstig uit het ‘stimuleringsfonds
volkstuinen in steden’ van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (VROM). Het
college vraagt de gemeenteraad nu om
het bedrag beschikbaar te stellen.
Het bestedingsvoorstel richt zich vooral
op uitbreiding en de verbetering van de
kwaliteit van de Zwolse volkstuincomplexen en nutstuinen. Zo worden er onder
andere verschillende tuinen uitgebreid,
worden paden verbeterd en wordt hekwerk vervangen of gerepareerd. Verschillende verenigingen hebben al langer de
wens hun volks- of nutstuin te verbeteren
en daar kan nu met dit fonds mee worden
gestart.

Meningpeiling
Ook de leden van de klankbordgroep
‘Nieuw Zwemwater’ en de inwoners van
Zwolle hebben kennis kunnen nemen van
de twee ontwerpen. Hoewel beide ontwerpen goed scoorden, heeft de klankbordgroep haar voorkeur uitgesproken
voor het ontwerp van Pellikaan Bouwbedrijf BV. Ook onder de inwoners van
Zwolle lag de voorkeur dicht bij elkaar.
Ruim 1500 Zwollenaren hebben de virtuele zwembadontwerpen bekeken. In totaal
hebben 458 bewoners hun voorkeur uitgesproken, waarvan 45% voor Pellikaan
Bouwbedrijf BV en 55% voor Wind Vastgoedontwikkeling BV.
Vervolg
Na de bekendmaking van het gunningbesluit bestaat er voor de afgewezen
inschrijver de mogelijkheid om binnen
vijftien dagen te reageren. Nadat het
gunningbesluit definitief is, sluiten gemeente en Pellikaan Bouwbedrijf BV een
basisovereenkomst. Hierna werkt Pellikaan haar plan uit tot voorlopig en later
definitief ontwerp. Gelijktijdig gaat de
aanbestedingsprocedure voor de exploitatie van het hoofdzwembad van start.
Dit leidt uiteindelijk tot de selectie van
de toekomstige exploitant. In de tussentijd werkt de gemeente aan de bestemmingsplanprocedure voor De Vrolijkheid
en aan andere zaken die nodig zijn voordat er een bouwvergunning ligt en met de
bouw begonnen kan worden.

Problemen vroeg opsporen is inzet van groot project

“Het lijkt wel of ik niets meer goed kan doen”
In Stadshagen en de wijk West in Kampen loopt een groot project om huiselijk
geweld zo vroeg mogelijk op te sporen
en aan te pakken. Hopelijk werkt dit
project eraan mee dat meer gezinnen in
Stadshagen thuis gelukkig kunnen zijn.
Want het komt regelmatig voor dat het
wel eens misgaat in een gezin en dat zij
dit als een groot geheim met zich meedragen. Dit artikel geeft een goed beeld
van een vader die worstelt met problemen.
Soms blijf ik langer op mijn werk. Alleen
maar om ‘thuis’ nog even uit te stellen.
Ik vind het vreselijk van mezelf om dat te
doen, maar het is thuis gewoon niet meer
gezellig. Het lijkt wel alsof ik niets meer
goed kan doen. Ik snap niet hoe het zo

heeft kunnen lopen. We wonen hier nog
niet zolang. Ik heb keihard gewerkt zodat we groter kunnen wonen. Mijn vrouw
en ik hebben hier zo lang over gefantaseerd. De kleine meid een eigen kamer en
een grote tuin waarin ze met haar grote
broer lekker kan ravotten. Er zou zelfs
een schommel in passen… Het huis en
de tuin zijn er inmiddels. Ik heb alleen
geen zin om de schommel op te halen en
in elkaar te zetten. Daarbij komt dat we
nu toch even geen schommel kunnen betalen.
Ik begrijp het niet. Ik dacht dat we gelukkig waren. Ik dacht dat mijn vrouw gelukkig was. Ik snap wel dat het moeilijk
is voor haar. Nieuwe vriendinnen maken
en zo ver van haar familie af te wonen.

Ik ben ook wat minder thuis nu, omdat ik
meer moest gaan werken. Maar ik bedoel,
wat moet ik dan? Er moet toch brood
op de plank komen. Laatst haalde mijn
vrouw me weer het bloed onder de nagels
vandaan. Ze verweet mij dat ik mijn eigen
vader achterna ga: altijd weg en zijn gezin kon hem een rotzorg zijn. Mijn jongste zoontje zou scheldwoorden hebben
gebruikt die hij van mij gehoord heeft!
Dat steekt me. Ik wist op dat moment
niet meer wat ik deed. Het leek alsof het
iemand anders was die haar op de grond
duwde. Ik schaam me diep, echt waar. Ik
wil haar niet kwijt, maar ik zou zo graag
zien dat ze wat meer begrip voor me op
kan brengen. En dat ze ziet dat ik mijn
best doe. Dat ik ook het beste met haar
voor heb, met ons gezin.
Alsof ik het makkelijk heb. Ik ben hartstikke gestrest en dat merk ik. Ik heb veel
te vaak hardnekkige migraine. De huisarts adviseert me om rustig aan te doen.
Was het maar zo makkelijk… Ik wil weer
gelukkig zijn! Ik wil weer graag naar huis
gaan. Om dan tegen mijn lieve, mooie
vrouw te zeggen: Bel de oppas, doe wat
lipstick op. Ik neem je mee uit en we

Tenniscompetitie TC ‘91 Stadshagen
Vanaf begin april gaat de KNLTB voorjaars- en landelijke tenniscompetitie
weer van start. TC ‘91 Stadshagen heeft
dit jaar maar liefst 37 competitieteams
ingeschreven. Een record! De KNLTB organiseert jaarlijks op meerdere dagen
diverse competitiesoorten voor jeugden seniorleden. De vereniging maakt
met name gebruik van de woensdag,
donderdag, zaterdag en de zondagcompetitie. Tennis mag van oorsprong een
individuele sport zijn, maar een hecht
team is een voorwaarde voor goede prestaties in de competitie.
De enorme deelname zorgt ervoor dat het
de eerste keer is dat er bij TC ‘91 Stadshagen voor de landelijke zondagcompetitie
geen team meer bij kan. Daarnaast is er
een enorme toename van de jeugdteams.
Woensdagmiddag spelen er bijvoorbeeld
vier jeugdteams en meerdere jeugdleden
voor de Zwolse Onderlinge. Zondag spelen
er maar liefst vijf teams met talentvolle
jeugdspelers in de landelijke competitie.

Gemende teams
Alle elf gemengde teams in de zaterdagcompetitie spelen op het niveau waarop
de spelers het best tot hun recht komen.
Het eerste gemengde team speelt in de
eerste klasse. In dit team spelen allemaal
Stadshagenaren: Yvonne Pot, Carol Jane
van Deventer, Annemarie Velner, Kristel
van Emst, Robert Wilke, Chris Labots,
Ronald van Hoof en Rimmer Hylkema. De
verwachting is dat dit team een gevaar is
voor alle tegenstanders en dat een mooie
klassering haalbaar is. Verder wordt er dit
jaar nogal wat verwacht van drie gemengde teams in de vierde klasse.
Van de zes herenteams op de zaterdag
heeft de KNLTB het tweede team promotie gegeven naar de vierde klasse. Dit
zorgt ervoor dat maar liefst twee teams
in de vierde klasse komen te spelen. Het
eerste team bij de heren wordt gevormd
door: Lars Godijn, Jan Henk Oosterkamp,
Henk Kroeze, William ten Hoven en Francis Arkes. Het eerste en tweede team zul-

len zich zeker in de middenmoot van de
competitie laten zien met hopelijk een
uitschieter.
Clubkleding
In 2010 heeft TC ‘91 Stadshagen in samenwerking met Hogeboom Sport Hattem
ervoor gezorgd dat er clubkleding beschikbaar is voor alle leden van de tennisvereniging. Tijdens de competitie zullen veel
teams met dezelfde kleding aantreden en
zal dit tot een mooie uitstraling van de
spelers en de vereniging leiden.
Welkom
Mocht u een kijkje willen nemen tijdens
de competitie, dan bent u welkom bij TC
‘91 Stadshagen op Sportpark de Verbinding.
In het weekend van 10/11 april mogen de
meeste teams beginnen.
Alle wedstrijden en uitslagen kunnen
gevolgd worden via de website van de
vereniging:
www.tc91stadshagen.nl

gaan samen lekker gek doen! Ik wil weer
dat het wordt als toen.
Het project “vroegsignalering huiselijk
geweld” is een samenwerking tussen
Steunpunt Huiselijk Geweld, De Kern
Maatschappelijke Dienstverlening en Dimence geestelijke gezondheidszorg, afdeling Preventie. Hebt u vragen? Stuur dan
een e-mail naar: voorkomgeweldthuis@
dimence.nl

LOEMPIA
Komende uit Meppel hebben wij op
een rustige, ijskoude dinsdagmiddag
zin in een hete loempia. Via afslag
Noord de Zwartewaterallee op, rechtsaf de Rijnlaan in en weer rechts parkeerterrein de Dobbe op. Ook hier ga ik
direct rechtsaf en parkeer bijna naast
de loempiakraam waarvan ik de geur
al op afstand waarneem. Zo rustig als
het in het winkelcentrum is, zo druk
is het met etende bezoekers. Toegegeven, als het koud is verkopen ze hier
zulke hete loempia’s dat je de sambal
niet meer proeft. En koud moet het wel
zijn gezien de behoorlijke rij wachtenden. Na het verorberen van een heerlijke loempia stappen wij tevreden en
voldaan in de auto. Even keren en op
naar Stadshagen.
Aso
Net als ik na het keren linksaf het parkeerterrein wil verlaten komt er van
rechts een eindeloze rij auto’s. Iedereen weet dat het vaak problematisch
is om dit parkeerterrein te verlaten
via de drukke Rijnlaan. Er komt echter geen einde aan de rij auto’s die
hetzelfde als wij willen: weg! Niet
eenmaal wordt een vriendelijk gebaar
gemaakt van “kom er maar tussen.”
Nee, dit is de huidige mentaliteit van
de Nederlandse automobilist. Ik heb
voorrang, zie je ze allemaal -strak
vooruitkijkend- denken. Want in deze
situatie kijk je zelfs niet naar één van
links komende auto. Wij kijken elkaar
nog even aan, ik geef gas en wring mij
tussen de rij auto’s. “Asociaal van je”,
zegt mijn vrouw tegen mij. “Ach, een
kwestie van je rijgedrag aanpassen”,
mompel ik in mijzelf!
M. Bargo

Evenementenkalender Zwolle 2010
Met trots presenteert Zwolle Marketing
haar evenementenkalender 2010. Het jaar
is nog vers en de kalender staat nu al vol
met mooie evenementen. Van sport- tot
cultuurevenementen, maar ook theater,
muziek en ander vertier. Voor jong en
oud. Bekende evenementen, maar ook
nieuwe initiatieven.
De evenementenkalender is terug te vinden op www.vvvzwolle.nl/bruist en wordt
voortdurend geactualiseerd. Ideaal om de
website in de gaten te houden voor het
laatste nieuws. Tip: voeg hem toe aan uw
favorieten. De beschrijvingen brengen u
vast in de stemming en verleiden u er
wellicht toe een evenement te bezoeken.
Zwolle Marketing en natuurlijk ook alle
evenementenorganisatoren zullen u ook
dit jaar weer met open armen ontvangen.
De papieren evenementenkalender is terug te vinden op verschillende verspreidpunten waaronder de VVV winkel, horecagelegenheden en bibliotheek.
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“Stralende bronnen, verhalen van Maatje op Maat”

Stadshagenaarse schrijft boek
Door Edward Vernhout

Trots is Mathilde van der Veen uit
Stadshagen op haar eerste boek. Het
boek “Stralende bronnen, verhalen van
Maatje op Maat” ligt sinds 29 januari
bij boekhandel Westerhof in de schrappen. In het boek staan ervaringen die
Mathilde heeft opgetekend van maatjes
en leerlingen van Landstede. Deze ROC
heeft een voorziening “Maatje op Maat”,
waarbij leerlingen met problemen een
maatje krijgen die hen helpt met school
en het leven daarbuiten.

Gemeenschappelijk
De gemeenschappelijke deler van al die
verhalen is de kracht van mensen om te
(over)leven. Hoe indringend een verhaal
ook is, die kracht overheerst. “En daarom
vonden we de titel “Stralende bronnen”
zo passend”, legt Mathilde uit. De titel
wordt uitgelegd in een interview met een
maatje dat zegt dat iedereen een stralende bron in zich heeft. Die bron kan echter
toegedekt worden door vervelende gebeurtenissen in het leven. “Wij als maatjes proberen die bron weer te bereiken,
de bron weer te laten stralen.”

“Met de voorziening ‘Maatje op Maat’
wordt de integratie bevorderd tussen
jong en oud en tussen verschillende achtergronden en culturen”, vertelt Mathilde
Timmerman. “Drie jaar geleden ben ik een
maatje geworden van een leerling van
Landstede.” Tijdens de bijeenkomsten
met andere maatjes hoorde Mathilde veel
verschillende ervaringen die zoveel meer
zeggen dan schoolresultaten. Twee jaar
geleden ontstond samen met Nabil Sahhar – coördinator van Maatje op Maat –
het idee om al die verhalen en ervaringen
op te tekenen in een boek.
Anderhalf jaar
“Samen hebben wij maatjes en leerlingen
geselecteerd die bij elkaar een goede afspiegeling vormen van de diversiteit aan
maatjes en leerlingen”, vertelt Mathilde.
“Ik ben begonnen met interviewen en
schrijven en Nabil is op zoek gegaan naar
een fotograaf en een vormgever.” In totaal heeft Mathilde anderhalf jaar aan
het boek gewerkt. Het schrijven heeft
ze naast haar gezin – met man en twee
kinderen – en haar eigenlijke werk als
loopbaan- en beleidsadviseur bij de gemeente Zwolle gedaan. Daarnaast is zelf
ook maatje van een leerling. De interviews werden kritisch gelezen door een
paar betrokken professionals, waaronder
een eindredacteur.
Interviews
Bijzonder is de medewerking die Van der
Veen kreeg bij de interviews. “Vertel over
je leven, waarom je maatje bent of waarom je een maatje hebt. Maar vertel vooral
wat je wilt vertellen. Ik luister en stel af
en toe een vraag.” Met deze woorden begon Mathilde de gesprekken met maatjes
en leerlingen. Veel verhalen zijn aan haar
toevertrouwd. “Iedereen had verschillende redenen om in te gaan op het verzoek
om geïnterviewd te worden.” Een leerling
zei: “Ik heb geen vrolijk verhaal, maar ik
vind het wel interessant om in een boek

Boekpresentatie
Op 29 januari is het boek gepresenteerd
aan zo’n driehonderd personen. “Drie
personen die in het boek worden geïnterviewd, hebben een stukje van hun
verhaal voorgelezen en het boek daarna
officieel overhandigd aan respectievelijk
een gedeputeerde, een wethouder en een
bestuurder van Landstede”, vertelt Mathilde. De presentatie werd afgesloten
met een dans die geïnspireerd was op de
verhalen in het boek. “De aanwezigen reageerden emotioneel”, vertelt Mathilde.
“De verhalen in het boek raken je, krijg
ik vooral als reactie te horen. Ik was tijdens het interviewen en het schrijven ook
enorm geraakt.”

Mathilde van der Veen met haar boek in handen

te staan.” Een andere leerling zei: “Met
mijn verhaal wil ik een voorbeeld zijn
waarom je een maatje moet nemen. Als ik
mijn opleiding heb afgerond, kan ik zelf
een maatje zijn.” Maatjes wilden vooral
vertellen dat je als maatje het verschil
kunt maken, dat het belangrijkste is dat
je er bent voor een ander, en dat je er
zelf een rijker persoon van wordt. “Die
rijkdom is ook mijn eigen ervaring, als
maatje en als schrijfster van dit boek”,
vertelt Mathilde.
Indringend
De verhalen zijn indringend en persoonlijk geworden. In het boek vertellen leerlingen openhartig over hun leven en over
de reden waarom ze een maatje hebben.
“Je leest over schrijnende achtergron-

den”, vertelt Mathilde.
“De maatjes vertellen hoe hun leven tot
nu toe is verlopen, wat de aanleiding is
geweest om maatje te worden en wat het
voor hun betekent.” Ook dat zijn verhalen
waarvan je onder de indruk raakt. Zo is
er het verhaal van een maatje dat haar
19-jarige zoon door een ongeluk verloor,
zelf ziek is, maar meerdere leerlingen
onder haar hoede heeft. En het verhaal
van een maatje dat als Molukker in twee
samenlevingen leeft en vanuit zijn eigen
ervaring (allochtone) jongeren coacht.
Ook indrukwekkend is het verhaal van een
meisje dat in een paar maanden tijd zowel haar vader als haar moeder aan kanker heeft verloren en hen in die maanden
ervoor heeft verzorgd en amper tijd voor
school en vriendinnen had.

Fietsen voor mensen met een verstandelijke beperking

Tandemfietsen gezocht!
VGSport Zwolle is een sportvereniging
voor mensen met een verstandelijke
beperking. Al ruim vijfendertig jaar verzorgt de vereniging een ruim aanbod van
diverse sportactiviteiten in Zwolle. Door
ruim honderd en zestig leden worden in
de herfst, winter en het voorjaar in diverse sportaccommodaties verschillende
sporten beoefend: zwemmen, jeu de
boules, sport & spel en dansen. Sinds vijf
jaar gaan ze in mei en juni zes avonden
in Zwolle en omgeving tandemfietsen.
Het animo hiervoor neemt toe.
In het eerste jaar is gestart met 12 deelnemers en het afgelopen jaar waren er al
meer dan 30 enthousiaste deelnemers.
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Om dit allemaal in goede banen te leiden
heeft VGSport Zwolle fietstandems nodig.
De vereniging bezit zelf een paar tandems
en ook fietsspecialist Gait Rigter sponsort
een aantal fietstandems. Bovendien komen sommige deelnemers met een eigen
tandem. Als er meer tandems nodig zijn
dan worden deze gehuurd, maar dat kost
echter veel geld.
Tandems gezocht
VGSport Zwolle is op zoek naar fietstandems en vraagt u om een “vergeten tandem” aan hen te schenken. Vaak staat er
nog een hele goede tandem ergens bij
iemand in een schuur. De eigenaar kan

er door omstandigheden niets meer mee
en de vereniging kan zo’n tandem prima
gebruiken voor hun tandemtochten. De
tandem hoeft niet nieuw te zijn, maar
wel in goede staat. Een klein mankement
is natuurlijk door de vrijwilligers van de
vereniging op te lossen.
U kunt contact opnemen met de coördinatoren tandemfietsen:
Huib Jelier: telefoon: (038) 466 04 36 of
email: h.jelier@home.nl
of met Otti Damarjanan telefoon: (038)
454 41 52 of email: ozd@live.nl
De deelnemers aan de tandemtochten
zullen u dankbaar zijn.

Het boek heeft een driedelig doel : maatjes werven, bekendheid krijgen onder
leerlingen dat ze om een maatje kunnen
vragen en deze voorziening onder de aandacht brengen van bestuurders, politici
en andere scholen en voorzieningen. Het
boek is voor € 14,95 te koop bij Westerhof in Stadshagen en het centrum. De
opbrengst gaat naar Maatje op Maat om
leerlingen in crisissituaties te kunnen ondersteunen.
Bezig zijn met taal
“Ik ben opgeleid in journalistiek en communicatie en hoewel ik al jaren niet meer
in dat vakgebied werk, ben ik schrijven
altijd leuk blijven vinden”, legt Mathilde
uit. “Het boeit me om gesproken woorden of gedachten te ‘vertalen’ in zinnen
op papier. Ik vind het leuk om met taal
bezig te zijn.” Mathilde vond het fantastisch om het boek te maken. Vooral bij
het interviewen en het schrijven kon ze
haar hart ophalen. Op het hele proces en
de mensen die meegeholpen hebben kijkt
ze met plezier terug. “Hoewel ik geen
concrete plannen heb, zou ik zoiets heel
graag nog een keer doen.”

Bijeenkomst Vitaal
door het leven
De laatste bijeenkomst die Stichting
Welzijn Ouderen Zwolle organiseert van
Vitaal door het Leven staat in het teken
van Voeding. Voedingsconsulente Natajsa
Wildeman van Voedingsadviescentrum
Zwolle zal een toelichting geven over
‘Gezond eten is de basis van een gezond
leven’. Een leven dat je wilt leven, waar je
met volle teugen van wilt genieten, maar
dat je vooral ook zo lang mogelijk wilt
leven. Daarom is voeding zo belangrijk.
Met een gezond eetpatroon kunt u een
boel leed voorkomen. Naast voeding zal
er een link gelegd worden naar beweging.
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag
13 april in Dienstencentrum Werkeren.
Aanmelden voor 6 april, telefoonnummer
8 515 700.
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Oude foto’s van een nieuwe wijk (1996-2009)

Geschiedenis 12½ jaar Stadshagen in Cultuurhuis
Foto’s door: Arjan Veldhuis en inzendingen van Stadshagenaren

Door Arjan Veldhuis
Op de tentoonstelling “12½ jaar Stadshagen” in het Cultuurhuis is een 20 minuten durende presentatie te zien. Tijdens
de presentatie wordt een compilatie getoond van oude foto ’s (van rond 1996)
en nieuwe foto’s (van rond 2008/2009).
Op initiatief van Arjan Veldhuis (oudbestuurslid van Wijkstichting Stadshagen Totaal) heeft een aantal bewoners
van het eerste uur authentieke foto’s
ingezonden. Deze foto’s, met daarnaast
actuele opnamen, geven een indringend
beeld van de situatie zoals die in de beginperiode van Stadshagen was en zoals
die nu is.

Wat moet dit worden?

Authentieke foto’s
We zien emotie, betrokkenheid en verwachting van (vaak) de eerste huur- of
koopwoning in het toen nog letterlijk kale

Stadshagen. Deze presentatie laat zien
hoe de Mastenbroekerpolder veranderde
in een ruime, nieuwe wijk. Hoe in groene
weilanden brede straten en duizenden

Tentoonstelling 12½ jaar Stadshagen in
Cultuurhuis
Zeker voor alle Stadshagenaren is het interessant om te zien hoe uit niets onze
complete wijk is ontstaan. Mis dit niet:
“Oude foto’s van een nieuwe wijk”.

Rietpark

Strodekkerstraat

Komt wel goed

Schippersinternaat

Hasselterdijk

Wonen en werken gecombineerd
Stadshagen heeft een primeur. De eerste woonwijk van Zwolle waarin wonen
en werken worden gecombineerd, wordt
in Stadshagen gerealiseerd. Met twaalf
vrijstaande villa’s en twintig bijbehorende bedrijfsunits én drie woon-werkvilla’s is de nieuwe buurt Scholtenserf
uniek voor Zwolle.
De combinatie van wonen en werken zie
je in kleine plaatsen als Genemuiden en
Dalfsen genoeg. Scholterserf is het eerste
project dat wonen en werken combineert.
Het nieuwe stukje Stadshagen richt zich
op ondernemers die naast en tijdens hun
werk volop willen genieten van hun gezin
en omgeving. De bedrijfsunits liggen tegenover de villa’s. In de woon-werkvilla’s
is het wonen en werken zelfs onder één
dak. De villa’s en bedrijfsunits kijken uit
over het open landschap van de Mastenbroekerpolder. Parkeergelegenheid is
er volop en voorzieningen zijn binnen
handbereik. Het winkelcentrum Stadshagen ligt op nog geen tien minuten fietsen afstand. Ook het openbaar vervoer,
de fietsroute naar het centrum en de
A28 zijn vlakbij. Bovendien loopt vanaf
volgend jaar de tramlijn Zwolle-Kampen
langs Stadshagen.”
De verwachting is dat Scholtenserf uiteenlopende bedrijven trekt. De bedrijfsunits kunnen – desnoods gecombineerd
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huizen worden gebouwd gezien door de
ogen van de eerste bewoners. Analoog
op de foto gezet want in 1996 moest de
digitale camera haar intrede nog maken.
Van oude foto’s zijn op dezelfde locatie
nieuwe opnamen gemaakt om de verschillen tussen 1996 en nu te laten zien. De
presentatie bevat authentieke foto’s en
verrassende beelden die zeker voor de
eerste bewoners van grote waarde zijn.
De bouw van De Krullevaer, het (oudeen nieuwe) winkelcentrum, Schoonhorst,
Mastenbroekerallee en o.a. het Rietpark.
Daarnaast foto’s van pioniers op kale,
blubberige vlaktes en bouwterreinen.
Plekken waar vandaag de dag kinderen
spelen, fraaie tuinen zijn aangelegd en
tevreden Stadshagenaren wonen.

tot één ruimte – gebruikt worden als opslag, werkplaats of showroom. Overigens
bieden de units ook een plek voor hobby’s
die veel ruimte vragen, zoals een oldtimerverzameling. Voor praktijk, atelier of
kantoor aan huis zijn de woon-werkvilla’s
uitermate geschikt. Scholtenserf verwelkomt waarschijnlijk dit jaar al de eerste
bewoners. Kijk op www.scholtenserf.nl
voor meer informatie.

Een overzicht over het project en een impressie van de villa’s

Mannen zijn mooier!
Door Louis Zandbergen

In de natuur zijn de mannetjes meestal
mooier dan de vrouwtjes. In februari is
dat bewijs weer geleverd. Twee bijzondere eendensoorten zijn in onze wijk te
zien. Zelfs een soort die ik hier voor het
eerst gespot heb.

zinvols te kunnen betekenen in moedertje natuur.

Dat mannetjes mooier zijn dan het andere geslacht, wil nog niet zeggen dat
de vrouwtjes lelijk zijn. Maar het is wel
opvallend dat als er een duidelijk verschil
is tussen de beide seksen, het mannetje
er kleurrijker uitziet. Als makkelijk voorbeeld neem ik de wilde eend. Het mannetje is snel te zien en daar ligt gelijk het
belangrijke voordeel van het vrouwtje.
Zij heeft een dusdanige kleur zodat die
niet opvalt wanneer zij op haar broedsel
zit. Om als soort te overleven heeft zij
een belangrijke schutkleur. De mannetjes
moeten met hun kleurpracht een vrouwtje zien te winnen en na een kortstondige
paringsdaad zit hun taak erop en moeten
zij tot het voorjaar wachten om weer iets

Grote zaagbek
In januari heb ik meegedaan aan de Europese watervogeltelling. In de Vinexpress
van februari heb ik daarvan uitgebreid
verslag gedaan. Het is altijd spannend
wat je op een dag in januari aan vogels
telt. Bijzondere soorten zijn soms te
ontdekken, maar vaak blijft de hoop op
een bijzondere soort (bijvoorbeeld ijsvogel) bij een wens voor volgend jaar.
Een maand na de officiële telling ontdek
ik drie vreemde eenden in het water bij
het Cultuurhuis. Ik kijk eens goed en zie
dat het drie mannetjes zijn van de grote
zaagbek. Een nieuwe soort in Stadshagen! Voor mij althans. Deze eendensoort
zie ik onregelmatig in het Zwarte Water
en dan vooral in hartje winter. Het is een
soort die in Scandinavië broedt en die
daar door ijs ‘verjaagd’ wordt naar warmere gebieden. In Nederland zie je ze dan

Twee vissende mannetjes van de Grote Zaagbek

Foto: Claudia van de Leur

in de grote rivieren en op het IJsselmeer.
Op het menu staat vis, vis en nog eens
vis. Op de foto zie je twee mannelijke
Grote zaagbekken. Een derde is net aan
het vissen. Helaas is er geen vrouwtje
bij. Zij heeft een kastanjebruine kop met
duidelijke rechte kuif en een opvallende
witte keelvlek. Ook heeft ze blauwgrijze
bovendelen en grijze flanken. Klinkt toch
mooi, niet waar?
Slobeend
Een andere eendensoort die ik alleen in
de winterperiode in Stadshagen tegenkom, is de slobeend. Deze soort is net zo
groot als de wilde eend en het vrouwtje
lijkt daar dan ook verdacht veel op. Het
grootste verschil is de snavel. Voor beide
seksen geldt dat ze een grote lepelvormige ‘slobbersnavel’ hebben. Op de foto zijn
vier slapende slobeenden te zien, drie
mannetjes en een vrouwtje. De karakteristieke houding is dat ze dan de snavel
in hun rugkleed verstoppen en jij die sna-

Vier rustende slobeenden in het Twistvlietpark

vel nu even niet kan zien. In het Twistvlietpark is deze soort tot eind maart te
bewonderen, maar neem dan voor alle zekerheid een verrekijker mee. De slobeend
broedt wel in Nederland. Jaarlijks worden
hier tot zo’n 15.000 broedgevallen geteld.
Deze eend komt vooral voor in ondiep
water en dat is dan in moerasgebieden
als langs de grote rivieren en De Weerribben en De Wieden. Het zijn alleseters;
net als mensen worden zij ook omnivoren
genoemd. Je mag een slobeend wakker
maken voor een maal met garnaaltjes,
slakken, insecten, larven, gelardeerd met
zaden van waterplanten.
In de winter zijn in Stadshagen veel bijzondere waarnemingen te doen. Let goed
op dat je de mooie mannetjes niet mist.
Zeker bij vogels. Of dit ook geldt bij mensen, laat ik graag over aan je eigen beleving.

Foto: Claudia van de Leur

Vrijwillig de handen uit de mouwen steken
De landelijke actie NL DOET streeft ernaar om op 19 en 20 maart zoveel mogelijk mensen vrijwillig de handen uit
de mouwen te laten steken. Groepen
vrijwilligers uit Zwolle kunnen zich bij
Vrijwilligerscentrale Zwolle melden.
Ook organisaties die hulp van groepen
vrijwilligers kunnen gebruiken, kunnen
contact opnemen.

De jaarlijkse vrijwilligersactie NL DOET
heette de voorgaande vijf jaren Make A
Difference Day (MADD). Collega’s, ondernemers, klasgenoten, buren, clubgenoten, vrienden, teamleden; iedereen kan
deelnemen. Afgelopen jaar waren al zo’n
50.000 Nederlanders actief, een recordaantal. In 2010 wil de organisatie nog
veel meer mensen op de been krijgen.

Aanmelden klus
Weet u een clubhuis, speeltuin of dierenverblijf dat nodig moet worden opgeknapt? Kent u eenzame bejaarden of
gehandicapten die graag een wandeling
maken? Moet bij uw vereniging de administratie nog worden bijgewerkt? Meld
uw klus dan aan bij Vrijwilligerscentrale
Zwolle. Ook groepen die hun handen uit

de mouwen willen steken kunnen zich
melden via Vrijwilligerscentrale Zwolle:
(038) 422 52 00, info@vrijwilligerswerkzwolle.nl.
Kijk voor meer informatie op www.vrijwilligerswerkzwolle.nl of www.nldoet.nl.

fysiotherapie
manuele therapie
sportfysiotherapie
bekkentherapie
diabetes en COPD

Stadshagen
Werkerlaan 267
Naast de Rabobank
038 420 31 00
www.fysiozwolle.nl

manuele lymfedrainage
therapie bij vaatproblemen

GEEN WACHTLIJST!

echografisch onderzoek
fysiotherapie bij kanker
therapie bij duizeligheid en hoofdpijn
...houdt u in beweging
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Van buitengebied naar Vinexwijk

In gesprek met…….Henk Stegeman
Door Arie Assenberg van Eijsden
Veel inwoners, dus veel te verhalen.
Dat is nou het mooie van een wijk in
oprichting. Mensen komen van alle
richtingen naar een wijk als Stadshagen toe en nemen hun eigen geschiedenis mee. Opnieuw beginnen, nieuwe
vrienden maken en nieuwe sociale contacten opdoen. Een wijk als Stadshagen heeft bewoners van de meest uiteenlopende leeftijden. Goed om met
ze te praten over hun geschiedenis,
wat hun bewoog om te verkassen naar
een Vinexwijk en hoe ze hun nieuwe
woonomgeving beleven. Deze keer een
gesprek met Henk Stegeman, een actieve en enthousiaste pensionado.
Praten met een doorgewinterde natuurkenner, van huis uit houtvester bij het
Kroondomein paleis Het Loo, is kennismaken met de geschiedenis én met een
blik op de toekomst. Opgeleid als bosbouwer en cultuurtechnieker in Arnhem
kwam de jonge Henk Stegeman al vroeg
bij het Kroondomein om daar als houtvester te gaan functioneren. “Een houtvester
is trouwens iemand die verantwoordelijk
is voor het bos- en jachtbeheer in een
heel groot gebied en dan moet u denken
aan een gebied van zo’n 4.000 hectare.
Tegenwoordig is de naam houtvester veranderd in die van consulent en wordt dit
werk uitgevoerd door onder andere rentmeesterkantoren”, aldus Henk Stegeman.
Teken en innoveren
“Op enig moment moest ik stoppen met
het werk van houtvester omdat ik te overgevoelig werd voor de beruchte ziekte van
Lyme verwekker, de welbekende teek. Ik

en dat werd na veel vijven en zessen de
Vinexwijk Stadshagen. De beslissing om
van het buitengebied naar een stedelijk
gebied te gaan was te vergelijken met
het bijten in een zure appel. We moesten
wel, maar achteraf zijn we toch blij dat
het zo is gelopen”, is de opvatting van
Henk Stegeman.

Integreren vraagt flexibiliteit, aanpassingsvermogen
en inzet van jezelf

moest op medisch advies afscheid nemen
van dit mooie werk, van goede collega’s
en niet te vergeten van de fijne kerstvieringen bij het Koninklijk huis. Gelukkig kreeg ik een baan aangeboden bij de
provincie Overijssel en mocht ik mij gaan
storten op het werk in het landelijke
gebied met al zijn facetten. Ik kreeg de
kans om nieuwe dingen op te zetten en/
of te structureren zoals o.a. ontgronding.
Ontgronding is het winnen van zand voor
de aanleg van wegen en woonwijken.
Daaraan werd gekoppeld de openlucht recreatie en natuurbeheer. Vernieuwingen
bedenken vond ik altijd al aantrekkelijk
en nog steeds ben ik op zoek naar mogelijkheden die kunnen leiden tot verbetering. Uiteindelijk werd ik planoloog
ruimtelijke ordening voor het landelijk
gebied en mocht ik me bezighouden met

Foto Arie Assenberg van Eijsden

de ontwikkeling van streekplannen”, vertelt Henk Stegeman.
Van buitengebied naar Vinexwijk
“Behalve dat ik weg moest bij het Kroondomein, moesten mijn vrouw Maria en
ik andere woonruimte gaan zoeken en
na de nodige omzwervingen vonden we
een bouwvallig boerderijtje in het Zwolse
buitengebied Haerst bij Berkum. Denk bij
de toestand van dit boerderijtje aan de
voorbeelden uit het tv-programma ‘Bouwval gezocht’. We hebben daar in de loop
van de jaren een waar paradijsje van weten te maken totdat de gemeente Zwolle
op het lumineuze idee kwam om industrieterrein de Hessenpoort op de kaart te
gaan zetten. Of te wel: familie Stegeman,
u moet de koffers gaan pakken en vertrekken naar een andere woonomgeving

Integreren in Stadshagen
“Integreren vraagt flexibiliteit, aanpassingsvermogen en inzet van jezelf en
dat besef hadden we gelukkig toen we
naar Stadshagen gingen verhuizen. Wil
je vriendschap krijgen dan moet je ook
vriendschap willen geven. Net als alle
andere Stadshagenezen hebben ook wij
moeten wennen aan onze nieuwe omgeving. We wonen nu in een buurt waar de
mensen goed met elkaar omgaan en naar
elkaar omkijken. Ook heeft onze kerkelijke
wijkgemeente De Open Kring veel bijgedragen aan ons welbevinden. We kwamen
uit een behoudende kerkelijke gemeente
en landden in een moderne eigentijdse
gemeente en ook dat was natuurlijk wennen. De voorzieningen in Stadshagen
zijn in één woord geweldig te noemen
alleen moeten we ons helaas aansluiten
bij de algemene klacht in de wijk en dat
is, u raad het al, de verkeersknip. Maar…
de positieve punten van deze wijk winnen het op alle fronten. Gelukkig, en nu
spreekt de oud planoloog weer, wordt er
voor de toekomst van Stadshagen nu uitgegaan van het principe van ‘diversiteit
in bouwstijl’ zodat de wijk alleen maar
mooier kan worden”, is de overtuiging en
voorspelling van Henk Stegeman.

Gratis toegang in het Strandhuis Milligerplas

Optreden Shantycrew Buitenboord op
vrijdagavond 16 april
Op vrijdagavond 16 april geeft Shantycrew Buitenboord een optreden in
“Het Strandhuis Milligerplas”. De crew
bestaat uit zes zangers en een accordeonist en zingt uitsluitend de originele
shanty’s, waarvan de helft a capella en
de helft met begeleiding van accordeon en gitaar. De toegang is gratis en
begint om 20.30 uur.

Shantycrew Buitenboord
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Ontdek de originele shanty’s zoals ze
vroeger werden gezongen op de grote

zeilschepen. Shanty’s werden tijdens het
zware werk gezongen, met of zonder een
voorzanger. Het maakte het lichten van
het anker, het bijzetten van de zeilen,
het laden en lossen van het schip plezieriger en gemakkelijker. Hoe beter de
voorzanger, hoe harder er werd gewerkt.
Kijk voor meer informatie over Shantycrew Buitenboord op de website www.
shantycrewbuitenboord.nl.

Tuinseizoen van start

De tuinen gaan weer open!
Door Arie Assenberg van Eijsden
Op 8 april 2010 gaat het tuinseizoen weer
van start en dus ook de activiteiten van
de Zwolse ‘jeugdtuinen’. De gemeente
Zwolle heeft een aantal jaren geleden
het initiatief genomen om de jeugd al
op jonge leeftijd te gaan betrekken bij
activiteiten rondom het tuinieren. Doel
is om kinderen van negen tot elf jaar al
lerend en spelend kennis te laten maken
met het wel en wee van tuinieren. De
gemeente heeft hiervoor enkele medewerkers van de gemeentelijke plantsoenendienst aangesteld als coördinator.
Zij hebben voor zichzelf een goede mix
weten te maken van hun hobby en hun
werk bij de gemeente. Tijd dus om eens
met één van hen te praten. Vinexpress
raakte aan de praat met een enthousiaste coördinator uit Stadshagen, Herman
Middelkamp.
Wanneer je als gemeente van mening ben
dat er, in het kader van de educatie op
het gebied van natuur, iets voor de kinderen moet gaan gebeuren, dan horen daar
uiteraard de nodige randvoorwaarden bij.
De gemeente Zwolle heeft daarom een
aantal stukken grond ter beschikking gesteld én ook de mensen die het project
moeten coördineren. Zwolle is inmiddels
drie jeugdtuinen rijk. Deze zijn te vinden
in Zwolle-Zuid, de Aa-Landen/Holtenbroek en in Stadshagen. In Stadshagen
ligt de tuin aan de Oude Wetering tegenover de sportvelden van korfbalvereniging
Sparta en de jeu de boulesvereniging De
Blauwvingers. De kinderen krijgen een
stukje van de tuin, een soort taartpunt,
toegewezen en werken iedere week twee
middagen een uur in hun eigen tuin. Dit
doen zij na schooltijd op maandag en
donderdag of op dinsdag en donderdag.
Educatie en competitie
“In een jeugdtuin kunnen kinderen van
negen tot en met elf jaar leren op een
milieuvriendelijke manier aardappels,
wortels, uien, bieten, bonen, sla, Spaanse pepers enzovoort kweken. Er wordt dus
heel wat op de tuin gezaaid en geplant.
Wat ze verbouwen, nemen zij na het oogsten mee naar huis. Het mooie van tuinieren is ook dat je leert begrijpen hoe
dingen werken en waarom ze zo werken.
Het verhaal van de doorgeschoten krop

Herman Middelkamp: de enthousiaste coördinator voor Stadshagen

sla is altijd een goed voorbeeld om met
elkaar te praten over ‘smakelijk’ eten en
over het zaaien. We proberen dus het leeraspect nadrukkelijk te koppelen aan het
‘produceren’ in de tuin en aan het plezier
met elkaar hebben. Ook houden we ons
bezig met het kweken van pompoenen,
kalebassen, zonnebloemen en dan natuurlijk na de oogst eens met elkaar te
gaan meten oftewel: we houden gewoon
een soort competitie met elkaar. Tevens
worden er ook veel bloemen gezaaid en
wanneer deze op hun mooist zijn, wordt
er een bloemschikmiddag gehouden. Na
de zomervakantie wordt er een kijkavond
voor ouders en bekenden georganiseerd”,
vertelt Herman Middelkamp.
Vrijwilligers zijn noodzakelijk
“Zoals in elke organisatie zijn ook de
vrijwilligers bij de jeugdtuinen de ‘smeerolie’ en het zou sneu zijn als de kinde-

ren van onze wijk teleurgesteld moesten
gaan worden omdat er een gebrek is aan
leiding. Het aantal kinderen dat we toe
kunnen laten is afhankelijk van de hoeveelheid leiding die beschikbaar is. Het
aantal kinderen is in korte tijd van 40
naar 90 gegaan en er zijn er nog velen
die ook lid willen worden. Dus we zijn
op zoek naar leiders en leidsters van alle
leeftijden die het leuk vinden om kennis
op gebied van tuinieren over te dragen
op kinderen. Er is geen specifieke kennis
nodig, want u wordt begeleid en opgeleid
door de vakmensen die aanwezig zijn.
Als mensen zich willen opgeven als leider of als leidster dan kunnen ze zich bij
Yvonne Versteeg opgeven (telefoonnummer (038) 498 29 31).
Natuurlijk kunnen ze mij, Herman Middelkamp, ook bellen (06 518 412 98)”, roept
Herman Middelkamp op.

Open Dag van de zorg op zaterdag 20 maart

Gastvrijheid bij opening vernieuwd Grand Café in Werkeren
Op zaterdag 20 maart is het feest in
woon-zorg- en dienstencentrum Werkeren in Stadshagen. SWO-Zwolle en
Woonzorgconcern IJsselheem openen ’s
morgens hun vernieuwde grand café. Om
11.00 uur zal wethouder E. Dannenberg
het grand café officieel openen. En omdat het ook de landelijke Open Dag van
de Zorg is, worden meteen alle deuren
open gezet van 10.00-15.00 uur.
De opening van het grand café wordt
culinair gevierd. Bezoekers worden gastvrij onthaald op gratis koffie, thee of limonade. Kok Alex kookt vers een bijna
gratis driegangen lente-lunchmenu en er
zijn allerhande andere versnaperingen.
De dag is voorzien van live muziek en er
zijn volop activiteiten voor jong en oud.
In het kader van de Open Dag van de Zorg
zijn er rondleidingen door het gebouw en
is er een informatie- en banenmarkt van
IJsselheem met actuele vacatures in zorg
en welzijn. Ook is er een presentatie van

de diensten van IJsselheem, SWO en andere organisaties waarmee wordt samengewerkt.
Samenwerking
Werkeren is een gebouw in Stadshagen
dat plaats biedt aan een aantal organisaties: het gezondheidshuis, Woonzorgconcern IJsselheem en SWO-Zwolle. Dat deze
organisaties samen in één gebouw zitten
is niet toevallig: er zijn uitstekende mogelijkheden voor samenwerking. Een van

de samenwerkingsverbanden is tussen
SWO-Zwolle en IJsselheem en gaat over
welzijn voor ouderen. Beide organisaties
voelen zich daar gezamenlijk verantwoordelijk voor, delen hun visie en slaan de
handen ineen waar zij kunnen. Recent
leidde dat tot een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst waarin het onderlinge
verband nog sterker is aangezet. De meest
recente ontwikkeling is nog concreter: de
verbouwing van de grote zaal tot een eigentijds Grand Café voor senioren.

Foto :Arie Assenberg van Eijsden

Aanmelding
“Alle kinderen van 9, 10 en 11 jaar oud
zijn van harte welkom bij de jeugdtuinen en dat betekent een paar uurtjes per
week lekker bezig zijn in een eigen tuin.
Het hele seizoen eigen groenten op tafel
én eigen bloemen in een vaas! Lijkt het
je leuk om groente en bloemen te verbouwen op je ‘eigen’ stukje grond? Het kost
maar € 7,50 per seizoen. Het tuinieren in
je ‘eigen’ tuin gaat onder begeleiding en
de leider of leidster doet aan het begin
van elk tuinuur voor wat je gaat doen en
helpt natuurlijk als het even niet gaat.
Voor tuinieren is gereedschap nodig en
dat is uiteraard aanwezig, evenals de
planten en de zaden. Kortom: op een gezellige en interessante manier wat leren
en later met de hele familie van je eigen
producten eten. Opgeven bij Yvonne Versteeg, telefoonnummer (038) 498 29 31.

Lieve christelijke oppas in
Zwolle gezocht
v/e baby voor 2 dagen opvang p/wk.
Marijne Bos: 06-46343099
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Intensieve samenwerking SWO-Zwolle en IJsselheem

Grand Café centraal in welzijnsconcept in Werkeren
Stichting Welzijn Ouderen Zwolle (SWO)
en Woonzorgconcern IJsselheem hebben
op dinsdag 2 februari een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties werken samen in het gebouw
Werkeren in Stadshagen. SWO-Zwolle
heeft er een dienstencentrum waarin
welzijnsactiviteiten worden georganiseerd voor senioren uit de wijk. Bij IJsselheem wonen 50 senioren met zorg op
maat op de bovenliggende verdiepingen.
Zij nemen deel aan allerlei activiteiten
binnen het gebouw.
In 2003 is de samenwerking tussen partijen al gestart. De samenwerking tussen
een welzijnsorganisatie en een zorgorganisatie op deze wijze is zeer eigentijds.
Er wordt immers steeds meer de nadruk

gelegd op dat iedereen meedoet aan de
samenleving. Dat geldt zeker voor mensen in verzorgingshuizen. Participatie
aan de samenleving en het genieten van
alle mogelijke individuele- en groepsactiviteiten vraagt om samenwerking tussen
het werk binnen de verzorgingshuizen en
het werk daarbuiten. Door deze gezamenlijke visie én de unieke mogelijkheden die
het gebouw Werkeren biedt, heeft die samenwerking gestalte gekregen.
De eerste vijf jaar is er door beide organisaties al samengewerkt en nu is het
concept bijgestuurd en opnieuw geformuleerd. In de huidige vorm kunnen de
verschillende doelen, doelgroepen en
culturen steeds beter hand in hand gaan.
Beide organisaties zijn trots op een ge-

Koffie, Kraamfeestjes
& Kroegliederen

zamenlijke visie, goede organisatie en
duidelijke werkafspraken. Dit alles is samengevat in een samenwerkingsovereenkomst. Die overeenkomst is op 2 februari
getekend door Ben Vinke, directeur van
SWO-Zwolle en Henk Foekens, Raad van
Bestuur IJsselheem.
Grand Café is de spil
In het voortraject is met steeds meer nadruk naar het Grand Café annex restaurant gekeken. Deze plek heeft veel mogelijkheden en fungeert als als spil in de
samenwerking: het is de ontmoetingsplek
voor mensen, het startpunt voor vele activiteiten, trekpleister voor veel wijkbewoners en de locatie voor bijeenkomsten
die voor en door de mensen worden georganiseerd.

In de samenwerkingsovereenkomst wordt
de welzijnsfunctie van het Grand Café benadrukt en vastgelegd. Daarvoor wordt
tijdens de Landelijke Open Dag van de
Zorg, een nieuwe naam geïntroduceerd.
Ook wordt het Grand Café door middel van
een kleine verbouwing verder toegerust
op de gezamenlijke bedrijfsvoering.
Deze nieuwe naam zal worden onthuld
tijdens de heropening op 20 maart aanstaande. De landelijke Open Dag van de
Zorg is dan aanleiding voor een uitgebreid open huis. Tijdens dit evenement
draait de keuken op volle toeren om
de wijkbewoners kennis te maken laten
met alle mogelijkheden. Tevens is er een
markt waar de activiteiten van Werkeren
te zien en te beleven zijn.

20 maart doedag oeverzwaluwen Milligerplas

Door Elisabeth van Munster
Het Strandhuis Milligerplas in inmiddels
een half jaar open. In dat halve jaar hebben Harold en Ria Oostelaar al heel wat
bezoekers mogen ontvangen. Ria: ‘er
is een grote variatie in het publiek dat
hier komt. We krijgen gezinnen, alleenstaanden, ouderen en groepjes vrienden
allemaal over de vloer en dat maakt het
hartstikke leuk’.
De bekendheid van het strandhuis wordt
steeds groter, het nieuws verspreid zich
als een olievlek door de wijk. ‘We krijgen
ontzettend leuke reacties van de gasten,
men is heel blij dat er nu een voorziening
als deze is, men heeft er lang op moeten
wachten’ vertelt Ria. ‘Soms krijgen we
nog wel eens opmerkingen over de buitenkant van ons strandhuis. Ik vertel dan
dat het een tijdelijke oplossing is, maar
ook dat strandhuizen in andere steden
(Parijs, Amsterdam) er hetzelfde uitzien.
’t Is misschien even wennen.’
Georganiseerde chaos
De binnenkant van het strandhuis is niet
te vergelijken met de buitenkant. De open
haard, lederen stoelen, bar en loungebanken creëren een hele huiselijke sfeer. Ria:
‘Precies zoals we het hadden bedacht.
Er mag hier ook heel veel, we willen dat
mensen zich thuis voelen. En omdat het
niet al te groot is, is het al snel heel knus
en hebben de gasten makkelijk contact
met elkaar. Vooral op zondag is het raak,
dan is het hier één grote georganiseerde
chaos, geweldig!’

Sneeuwstorm
Er zijn al heel wat feestjes gevierd in het
strandhuis. ‘Een kraamfeestje, de verjaardag van iemand die 30 werd en die van
een tweeling die samen 100 werd, maar
we hebben ook een stamppottenfeestje en
een galadiner verzorgd.’ vertelt Ria. ‘Heel
bijzonder waren toch wel de buitenbarbecues in de sneeuw. Eén barbecuefeestje
was tijdens een enorme sneeuwstorm. We
hebben een wand geplaatst zodat men uit
de wind stond. Iedereen stond dichtbij de
barbecue want daar was het lekker warm
en door de lucht dwarrelden de sneeuwvlokken, een prachtig gezicht.’

De gemeente Zwolle heeft in de Milligerplas een kunstmatige nestwand voor
oeverzwaluwen geplaatst. Het is noodzakelijk dat de pijpen in de wand jaarlijks schoongemaakt worden. Wanneer
dit gebeurt, is de kans erg groot dat de
zwaluwen weer in deze voorziening gaan
broeden. Voor deze activiteit zijn extra
handjes nodig om letterlijk de handen
uit de mouwen en in de pijpen te steken.
De organisatie is in handen van de Vogelwerkgroep van de KNNV, IVN Zwolle en in

samenwerking met de Gemeente Zwolle.
Verzamelen op zaterdag 20 maart om 9.30
uur bij de ingang van de plas. Voor iedereen vanaf 12 jaar die graag de handen
uit de mouwen steekt in en voor de natuur. De Gemeente Zwolle zorgt voor het
materiaal, zoals krabbers, lieslaarzen en
een bootje. Doe kleding aan die tegen
een stootje kan! Voor meer informatie of
opgave – uiterlijk daags tevoren – neem
contact op met Jur Furda (e-mailadres:
jurfurda@live.nl of telefoonnummer 038
– 3858200).

Plannen
Op de vraag of er nog plannen zijn voor
de komende maanden antwoordt Ria ‘We
zijn voor het eerst stembureau in maart
en we krijgen in april de Shanty Crew Buitenboord te zingen (shanty’s, drank- en
kroegliederen). In juni gaan we het WK
op groot scherm uitzenden, dus dat wordt
vast gezellig. Verder wordt het onze eerste zomer hier, dus we zijn heel benieuwd
wat het ons gaat brengen’.
‘Na 20 jaar een groot bedrijf te hebben
gerund, zitten we hier helemaal op onze
plek, vertelt Ria, ‘de gastvrije gasten, gemoedelijke sfeer en variatie in het werk
zorgen ervoor dat we enorm genieten van
ons werk. We doen na 20 jaar eindelijk
weer waarvoor we ooit de horeca in zijn
gegaan. We hopen het dan ook nog heel
lang te doen!’.

De kunstmatige nestwand in de Milligerplas

Stichting Welzijn Ouderen organiseert
workshop internetbankieren

Het Strandhuis Milligerplas
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Er is de laatste jaren veel veranderd op
het gebied van betalen. Internetbankieren is één van de nieuwe ontwikkelingen, waarbij u via internet uw geld
kunt beheren. U kunt bijvoorbeeld elk
moment uw saldo inzien of betalingen
doen. Uw bankzaken worden op deze
manier toegankelijker.

over internetbankieren bij één specifieke
bank.
SNS:
vrijdag 26 maart, 10.00 uur tot 12.00 uur
ABN/Amro:
vrijdag 2 april, 14.00 uur tot 16.00 uur
ING:
vrijdag 9 april, 14.00 uur tot 16.00 uur

Elke bank hanteert een eigen systeem
voor het internetbankieren. Stichting
Welzijn Ouderen Zwolle heeft in samenwerking met Seniorweb workshops opgezet over de verschillende systemen voor
internetbankieren. Een docent leert u

Alle workshops vinden plaats in de computerruimte van dienstencentrum Werkeren. De kosten zijn € 10,-. Heeft u belangstelling, dan kunt u aanmelden via
telefoonnummer 8515700 tot één week
vóór de workshop plaatsvindt.

Wijkstichting Stadshagen Totaal

Wijkstichting Stadshagen Totaal is opgericht in 2002 en wil de wijk leefbaar houden
door wijkgerichte activiteiten en belangenbehartiging.
De wijkstichting bestaat uit een bestuur en zeven werkgroepen: CultuurSpot Stadshagen (gratis live muziek), Evenementen (o.a. Stadshagenfestival), Groen & Blauw
(natuur, recreatie en water), Huttendorp (timmer- en spelspektakel), Kinderactiviteiten (Sint Maarten, Sinterklaas, Paasfeest, knutselen, optochten, theater, etc.),

Vrijwilligers gezocht!

Verkeer & Veiligheid en Wijkboerderij (meedenken/inhoud geven). Daarnaast onderhoudt de stichting contact met de gemeente en andere instanties.
Belangstelling om mee te doen? Laat het ons weten!
e-mail: info@stadshagentotaal.nl of internet: www.stadshagentotaal.nl
tel: 06-15283822 of doe een briefje in de brievenbus (Werkerlaan 1 (Cultuurhuis),
8043 LT Zwolle).

Verstandig skeeleren

Huttendorp Stadshagen Goed bij je hoofd
Zoals bekend en misschien kijken vele ouders en kinderen hier
alweer naar uit(!), wordt deze zomer Huttendorp Stads-hagen georganiseerd voor de Zwolse jeugd
van 6 t/m 12 jaar.
Evenals vorige jaren vindt dit evenement plaats in de laatste week
van de zomervakantie en het thema van dit jaar is Middeleeuwen.
Als u een steentje wil bijdragen, geef u
dan op als vrijwilliger bij Peter Maat. Dat
kan telefonisch of per mail. Het gaat om
de week van 16 t/m vrijdag 20 augustus.
We rekenen op u!

Peter Maat, 06-53908944
peter@huttendorpstadshagen.nl
www. huttendorpstadshagen.nl
NB. Als u al vrijwilliger was en u kunt dit
jaar niet meedoen, laat u het ons dan ook
even weten?

Doe mee en win de CultuurSpot-Cup
Durf jij het aan om alles uit de kast te
halen en op het podium je kunsten te
laten zien? Doe dan mee met de CultuurSpot-Cup. Hier kan je laten zien wat je in
huis hebt aan bijvoorbeeld zang-, dans-,
rap-, toneel-, voordracht- of poppenkasttalent.
De laatste voorrondes vinden plaats op
zaterdagmiddag 3 april en 1 mei, voorafgaand aan het optreden van respectievelijk Dear Ann en Fluitensemble ‘Tover-

fluit’. Wil je meedoen, kijk dan op www.
stadshagentotaal.nl en meld je aan.
Voor de grote CultuurSpot-Cup finale op
5 juni zijn inmiddels vier finalisten uit
Stadshagen bekend. Deze deelnemers
wisten in de voorrondes de vakjury te
overtuigen van hun muzikale begaafdheid
en maken kans op het te winnen bedrag
van 250 euro.
De CultuurSpot is onderdeel van wijkstichting Stadshagen Totaal.

27 maart paasactiviteit bij Kakel & Co

Let op:
gewijzigde tijden!

De begindagen van maart zijn typisch van
die dagen dat je in de garage staat en
denkt: ”De schaatsen… zal ik ze vast opruimen of komt er wonder boven wonder
nog een nieuwe vorstperiode? Nee, ’t is
mooi geweest, ik ruim ze op.”
Al skeelerend door de wijk vraag ik me
vaak af waarom mensen de dingen doen
zoals ze doen. Skeeleraars onder elkaar
spreken elkaar natuurlijk niet zo snel in
het voorbijgaan aan.
Toch wil ik het graag even met u hebben
over de veiligheid en regels die er zo rond
het skeeleren zijn.
Als het om persoonlijke bescherming
gaat, is het goed om je hoofd er bij te
houden. Ik vertel mijn kinderen dat je
met een gebroken pols nog wel naar het
ziekenhuis kan. Maar met een gebroken
hoofd wordt het al een stuk moeilijker!
Met andere woorden: Draag een helm!
Vaak zie ik dat polsen knieën en ellebogen wel goed ingepakt worden voordat
de skeelers aan gaan. Maar die vreselijke
helm! Het loont toch echt om even de
moeite te nemen voor een goed zittende

Elke woensdagmiddag is het kindermiddag in het Cultuurhuis! Van 14.00 tot 16.00
uur organiseert de werkgroep kinderactiviteiten van Stadshagen Totaal in samenwerking met het Cultuurhuis en Deltion een leuke activiteit voor kinderen van 4 tot
10 jaar. De kosten zijn 2 euro per keer en voor 10 euro krijg je een stempelkaart voor
zes woensdagmiddagen.
24 maart: paasversiering maken van vilt
31 maart: eierdop versieren met fimoklei
(onder voorbehoud)
7 april: kop en schotel voor buiten

Op zaterdag 27 maart organiseert de werkgroep Kinderactiviteiten van Wijkstichting Stadshagen
Totaal een paasactiviteit bij Dierenweide Kakel & Co. Van 13.30u tot 15.30u kunnen kinderen van
2 tot 10 jaar meedoen aan leuke activiteiten.

13.45 uur: 2 en 3 jaar
14.15 uur: 4 en 5 jaar
14.45 uur: 6 en 7 jaar
15.15 uur: 8, 9 en 10 jaar
En de optocht start om 15.45u
Kijk voor meer informatie op
www.stadshagentotaal.nl

Namens Stadshagen Totaal: veel skeelerplezier, maar doe het wel veilig!
Homerun

Woensdagmiddag = kindermiddag
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De tijden van allerlei activiteiten op deze middag zijn aangepast.
Het eieren zoeken vindt plaats op de
volgende tijden:

helm. Het is even wennen maar echt,
geloof me, het is de moeite meer dan
waard.
Techniek (remmen) en verkeersveiligheid
(je bent nog steeds voetganger volgens
de wet dus geen voorrang als je van rechts
komt) zijn andere thema’s waar ik het nog
wel een hele pagina aan kan wijden.
Ik bespaar het u, breng graag een handige website bij u onder de aandacht:
http://www.dnij.nl/veiligheid.html

14 april: krokodil van eierdozen
21 april: inktvis van wol
28 april: moederdagcadeautje maken

WANTED
Notulist

De wijkstichting bestaat uit een bestuur en zeven werkgroepen. Het bestuur houdt zich bezig met overkoepelende zaken ten aanzien van de wijkstichting en haar
werkgroepen. Hierbij valt te denken aan de financiën,
de PR en het contact met en tussen de werkgroepen en
externe partijen. Het bestuur vergadert maandelijks op
een maandag (meestal de 3e maandag van de maand).
We zoeken iemand die bereid is om onze vergaderingen
bij te wonen en de besproken punten vast te leggen
in de notulen. De werkzaamheden betreffen onder andere:
• notuleren tijdens vergaderingen en verspreiding van
de notulen onder bestuursleden;
• opstellen en bijhouden van actiepuntenlijst.
We bieden een prettige omgeving van betrokken bestuursleden die zich in teamverband inzetten zodat we
Stadshagen nog gezelliger kunnen maken. Interesse?
Stuur dan een e-mail naar info@stadshagentotaal.nl
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Videoland en Music Store
Door Edward Vernhout
Met Videoland en Music Store … heb ik
een winkel in home-entertainment. Vroeger waren we alleen een verhuurwinkel,
maar tegenwoordig kun je er ook cd’s,
dvd’s en games kopen. Voor elk wat wils.
Anderhalf jaar geleden heb ik de winkel
overgenomen van de vorige eigenaar.
De winkel heb ik overgenomen nadat ik
… anderhalf jaar geleden in contact
kwam met de vorige eigenaar. Hij wilde
de vestiging verkopen en ik had interesse omdat ik in Zwolle woon. Het leek
mij ideaal om dicht bij huis te werken.
Het eerste halfjaar heb ik vooral mijn
aandacht gevestigd op de huurfilms. Ik
wilde namelijk dat er voldoende voorraad
van een film was. Ik moet zeggen dat het
goed gelukt is en krijg daarover regelmatig complimenten van klanten.
Een videotheek was mij niet vreemd omdat … ik al jaren samen met mijn vader
drie vestigingen – één in Drachten en
twee in Assen – van Videoland heb. Mijn
vader doet de administratieve zaken en
ik het aansturen van de winkels zoals
bestellingen, personeel, marketing. Dus
zo’n beetje alles wat je op de winkelvloer

tegenkomt. Op de vestigingen in Assen
en Drachten heb ik bedrijfsleiders. Zelf
ben ik grotendeels aanwezig in Stadshagen.
Mijn vader en ik werken samen sinds …
ik mijn studies Detailhandel en Marketing
heb afgerond. Als bijbaantje werkte ik al
in de weekenden en vakanties bij hem in
de winkel. Toen ik klaar was met de opleiding stelde ik voor om samen verder te
gaan en uit te breiden. Zo is de samenwerking tot stand gekomen.
Zelf kijk ik het liefst … kwaliteitsfilms en
thrillers. Mijn muziekvoorkeur is eigenlijk
heel breed en ligt vooral aan mijn stemming. Op gamegebied vind ik de nieuwe
generatie spelcomputers geweldig, een
stuk interactiever dan vroeger. Het is
toch fantastisch om echt te tennissen
met een afstandbediening op de Wii spelcomputer. Nog gezond ook!
Om bij te blijven moet ik … constant
openstaan voor nieuwe ontwikkelingen.
De entertainmentbranche heeft niet stilgezeten. Natuurlijk ben ik geabonneerd
op verschillende vakbladen. Maar waar je

Dames gezocht voor
damesteam CSV ‘28

Michiel voor zijn Videoland & Music Store

nog het meest van opsteekt, is het luisteren naar je klanten. De klant bepaalt
uiteindelijk de keuzes. Ook heb ik veel
contact met andere ondernemers binnen
Music Store en Videoland.
Voorbereiden op de toekomst doe ik …
door allerlei nieuwe diensten te ontwikkelen. Zo zijn we de afgelopen jaren bezig
geweest met het opzetten van een legale
downloadsite www.videolandondemand.
nl. Ook hebben wij een contract afgesloten met interactieve televisie van KPN.
De inkomsten van de films die mensen
bekijken – die binnen een straal van vier
kilometer van mijn winkel wonen - gaan
naar mij. Ook werken we sinds kort samen
met Philips voor een nieuwe generatie televisie. Wanneer men iets besteld van de
Music store website, kan men deze afhalen in de winkel zonder verzendkosten.
De winkel wordt niet overbodig omdat
… ik er heilig van overtuigd ben dat de
consument het leuk blijft vinden om in
een winkel rond te snuffelen voor een
leuke film, game of cd. Bij ons kunnen
ze terecht voor zowel koop- als huurproducten.
Ik ben in Stadshagen gevestigd omdat
… de wijk voor een entertainmentwinkel

Op de training bij het damesteam van CSV ‘28

Het leuke van Stadshagen is … dat het
een soort dorp is binnen de stad Zwolle.
Mensen gaan daardoor heel vriendelijk en
gemoedelijk met elkaar om. Veel mensen
zie je dan ook in het winkelcentrum een
praatje maken met elkaar. Jammer vind
ik de kille uitstraling van het winkelcentrum. Maar daar wordt op dit moment
volop aan gewerkt.
Voor de toekomst heb ik … nog geen
grote toekomstplannen. Eerst wil ik het
filiaal in Stadshagen verder uitbouwen
met de unieke combinatie Videoland en
Music store.
Michiel Kouwen is met Videoland en Music
Store te vinden aan de Belvederelaan 233
(Winkelcentrum Stadshagen). Telefonisch
is de winkel te bereiken op 038-4203788.

foto: Elisabeth van Munster

Van de inmiddels 800 leden van CSV ’28
zitten er 18 in het eerste damesteam dat
vorig najaar is gestart. Twee keer per
week – op maandag- en woensdagavond
– trainen de dames, die tussen de 18 en
50 jaar zijn.

we met te weinig meiden om nu al competitie te kunnen spelen, een aantal dames studeert of werkt onregelmatig waardoor we niet altijd de benodigde 13 man
bij elkaar krijgen. We hopen dan ook dat
we komend seizoen met genoeg zijn’.

‘Het niveau varieert van beginner tot
iets gevorderd, een hele leuke mix’, aldus Hetty Huisman. Zij voetbalde als kind
al en vindt het geweldig dat er nu een
damesteam in Stadshagen is. ‘Zeker dit
team. Iedereen laat elkaar in zijn waarde
en helpt elkaar, op welk niveau je ook
speelt’, zegt Hetty. ‘Jammer genoeg zijn

Dus, heb je vroeger gevoetbald en wil je
graag weer een balletje trappen? Of heb
je nooit gevoetbald, maar wil je het graag
leren? En ben je 18 jaar of ouder. Dan
mag je gerust eens komen kijken. Meer
informatie is ook te vinden op de website
www.csv28zwolle.nl of bij Peter Eerland
06-30262199.

16

veel voordelen biedt. Wij zitten midden
tussen de mensen, waardoor ze sneller
geneigd zijn om ons te bezoeken. Onze
bezoekfrequentie van klanten ligt hoger
dan het landelijk gemiddelde. Dit kan alleen nog maar meer worden als Stadshagen uitgroeit tot 30.000 inwoners. Opvallend is dat steeds meer inwoners uit
omliggende plaatsen, zoals Hasselt en
Genemuiden, ons weten te vinden.

Wat een mooie school! Natuurlijk leren we hier veel!”
De ouders en verzorgers van de leerlingen van obs
De Schatkamer, school voor Natuurlijk Leren,
feliciteren alle kinderen en alle medewerkers met
het nieuwe onderkomen aan de Wildwalstraat.

Gefeliciteerd!

Stadshagen, meer dan een woonwijk

Vanuit Stadshagen bekeken
Door Arie Assenberg van Eijsden
“De inwoner van Stadshagen heeft het
er niet over dat hij of zij bewoner is van
het wijkdeel Schoonhorst, om maar een
buurt te noemen, maar over het feit inwoner te zijn van Stadshagen. Dat is niet
in alle wijken zo”, aldus een gemeentelijke autoriteit. “De Stadshagenaar is
trots op zijn wijk en is zich bewust van
feit dat hij in een wijk, met een lange
geschiedenis, woont. Maar ook wordt
beseft dat de nabije omgeving van de
wijk uniek te noemen is. Water, wind
en wijde polders en vlak bij de stad.” De
Vinexpress is daar eens ingedoken en
heeft, met behulp van een aantal uitstekend geformuleerde visies, op een rijtje
gezet wat er zoal te vinden en te zien is
rondom Stadshagen. Conclusie: Stadhagen sluit van alle kanten aan op een
prachtige omgeving.
Niet alleen de ontstaansgeschiedenis,
maar ook de verdere ontwikkeling van
Zwolle wordt gekenmerkt door een goede
samenhang met het landschap. Zowel de
gemeente Zwolle, net zoals alle andere
betrokken partijen, beseffen dat Zwolle
en omgeving uniek te noemen zijn. “Dus
er verstandig en zorgvuldig mee omgaan”,
is dan ook het motto. Dit wordt zichten kenbaar gemaakt in goed doordachte
visies zoals genoemd in de bronaanduidingen. De zogenaamde stadsranden van
Stadshagen worden gekenmerkt door de
drie landschapstypen van regionaal en
nationaal niveau: het Zwarte water, het
Nationaal landschap IJsseldelta én het
Belvederegebied de Mastenbroeker pol-

der. Natuurlijk hoort de prachtige binnenstad ook tot de randen van Stadshagen
én dit maakt Stadshagen nou net weer
tot zo’n unieke locatie: op fietsafstand
van de polders én op fietsafstand van de
historische binnenstad.
Landschappen
Aan het Zwarte Water liggen de stadjes
Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis. Aan
de IJssel liggen de Hanzesteden Kampen
en Zwolle. In alle steden zijn prachtige
monumenten te bewonderen en een bezoek er aan geeft het gevoel in de Middeleeuwen te zijn beland. De loop van de
rivieren heeft door de eeuwen heen zo
haar sporen nagelaten. Wilsum ligt bijvoorbeeld hoog op een rivierduin die ontstaan is door, in droge periodes tot een
duin opgewaaid, zand uit de IJssel. Een
belangrijk kenmerk van het landschap is
ook de weidsheid. Op sommige plaatsen is
het mogelijk om kilometers ver te kijken
over de weiden en deze openheid wordt
onder andere in stand gehouden door
de melkveehouderij. Aan de andere kant
van de Kamperzeedijk bevinden zich het
Kampereiland, de Mandjeswaard, Polder
de Pieper en de Zuiderzeepolder. Dit gebied is vanaf de Middeleeuwen ontstaan
door aanwas van gronden in de voormalige Zuiderzee. Het kent een grillig patroon van wegen, kreekruggen en dijken
en veel boerderijen liggen op terpen. Het
Nationaal Landschap IJsseldelta staat
ook wel bekend als een ‘liefhebberslandschap’ want je moet er wel van houden.
De IJsseldelta is een polderlandschap en

is enkele jaren geleden uitgeroepen tot
één van de 20 Nationale Landschappen
van Nederland.
Strijd tegen het water
In de landschappen van de Mastenbroeker
polder, het Kampereiland en in de buitenpolders zijn de resultaten van de strijd
tegen het water duidelijk terug te vinden.
De terpen en de dijken zijn er goede voorbeelden van, maar de meest opvallende
is de oudste Nederlandse zeewering: de
Stenen Dijk bij Hasselt. De Balgstuw bij
Ramspol, de meest moderne, is weer een
voorbeeld van de nog altijd doorgaande
strijd tegen het water. Voor 1364 was
de polder Mastenbroek een moerassig
gebied, maar in 1364 besluiten de bisschop van Utrecht, de heren van Voorst
en de besturen van Kampen, Hasselt en
Zwolle om het gebied te gaan ontginnen
en te gaan voorzien van dijken. Het uitstekende vakwerk van landmeter Frederik
Stoeveken leidde ertoe dat in 1394 de
eerste grootschalige polder een feit was.
Een uniek stukje landschap in Nederland
dat het resultaat is van overleg (polderen) in de Middeleeuwen. Het landschap
wordt gekenmerkt door haar openheid,
de rechte lijnen en door het feit dat veel
boerderijen op terpen liggen. De polder
Mastenbroek ligt overigens op het grondgebied van de gemeenten Zwolle, Kampen
en Zwartewaterland.
Ontdekken
Stadshagenaren: ontdek het unieke van
uw omgeving! Een gebied waar wonen,

werken en recreëren samenkomen en wat
u als Stadshagenaar zeker moet gaan ervaren. Zwolle is meer dan het beroemde
rondje Zwolle. Het Waterschap Groot Salland heeft voor u een aantal waterrijke
fietsroutes ontwikkeld en deze staan in
het teken van Veilige dijken, Ruimte voor
water, Schoon water, Genieten van water
en Kosten voor water. Ook leiden ze u
langs verschillende waterschapsobjecten
en projecten. U kunt de IJsseldelta ook
ontdekken via het zogenaamde ‘fietsroutenetwerk. Dit is een netwerk van vele
kilometers bewegwijzerde routes in de
gemeenten Kampen, Zwolle en Zwartewaterland. De fietsroutes zijn bij wijze van
spreken aan elkaar geknoopt en centraal
in de routes staan dan ook de ‘knooppunten’. Er zijn al fietsroutes vanaf 10 kilometer maar u kunt uw route natuurlijk net
zo lang maken als u wilt. Het is heel simpel: volg de bordjes van knooppunt naar
knooppunt. Op elk knooppunt is een informatiepaneel geplaatst, zodat u steeds
weet waar u zich bevindt.
Bronnen:
Blik op buiten, Zwolse visie op het buitengebied (gemeente Zwolle), Masterplan
Stadshagen (Uitgave gemeente Zwolle,
in samenwerking met externe partijen),
Nationaal Landschap IJsseldelta: Uitvoeringsprogramma 2006 - 2013 Nationaal landschap IJsseldelta ( Bestuurlijk
kernteam IJsseldelta), Visie Noordelijke
Stadsrand ( Uitgave gemeente Zwolle
2009).

Passie en Paaszang op Stille Zaterdag (3 april)
Zaterdag 3 april zal het Christelijk Gemengd Koor Zwolle een zangavond houden in het teken van het Paasfeest, met
medewerking van het Christelijk Mannenkoor Staphorst.

Op Goede Vrijdag herdenken christenen
het lijden en sterven van Jezus Christus.
Stille Zaterdag is een dag van stille bezinning, die eindigt bij het begin van een
blijde Paaszondag, waarbij de opstanding

van Jezus Christus wordt gevierd. Ook
dit jaar zal het Christelijk Gemengd Koor
Zwolle weer een Passie en Paaszangavond
houden, onder leiding van dirigent Jan
Willem Docter.
Het koor geniet grote bekendheid in de
regio en met regelmaat wordt medewerking verleend aan kerkdiensten in en rond
Zwolle.
Christelijk Mannenkoor Staphorst
Voor deze Stille Zaterdag zangavond is
het Christelijk Mannenkoor Staphorst uitgenodigd, onder leiding van dirigent Peter Bos. Het programma bestaat uit koorzang, samenzang en lezingen. Muzikaal
zal worden bijgedragen door Henk van
Putten op orgel en vleugel en door Arjan
Nijensteijn op slagwerk.
Fonteinconcerten nodigt u van harte uit
om te komen luisteren en mee te zingen,

Passie en Paaszang op Stille Zaterdag

Van Vork naar Kwalitaria
Door: Petra Mooibroek
Sinds medio september had Vork al een
andere naam gekregen, Kwalitaria. Dat
is goed te zien aan het nieuwe buitenbord. Maar nu er onlangs een lege patatzak bij de post zat die voor een prikkie
gevuld kan worden, weet ook de ontrouwe klant dat er een naamswijziging is
doorgevoerd.
Het personeel is onveranderd en de eigenaren ook; nog steeds zwaaien Maurice
en Tanja de scepter. Maar maak je een
draai van 180 graden in de zaak, dan zijn

er wel enige veranderingen zichtbaar. Bijvoorbeeld de gezellige donkerrode wand
met een grote fotoprint erop en naast het
gewone meubilair een paar huiselijke eettafels achterin met gestoffeerde stoelen.
Tanja vertelt dat ze nog steeds hetzelfde verkopen, alleen is er meer keuze in
menu’s. Er zijn meer salades, er zijn ook
broodjes gezond te halen en verse sappen. Ze wijst naar een mand met vers
fruit op de toonbank. “Verder doen we
nog steeds aan verantwoord frituren en

gebruiken we plantaardige fritessaus”.
Ze krijgen vier keer per jaar een strenge
controle waar verbeterpunten uit kunnen
komen. Ondanks de full franchise formule
zorgen ze ook voor een eigen touch aan
de zaak. “De cadeautjes die bij de kindermenu’s horen kopen we bijvoorbeeld
zelf”, zegt Tanja.
Ruim vijf jaar runnen Maurice en Tanja
met plezier deze zaak in Stadshagen. Zelf
komen ze uit Hoevelaken, “maar de mentaliteit van de mensen hier vinden we erg
prettig!”.

samen met de 180 koorzangers. Gelet op
het karakter van de avond willen wij geen
toegangsprijs vragen. Vanwege de onkosten is er een collecte (richtbedrag € 3,per persoon). Het concert is op zaterdag
3 april 2010 in De Fontein aan de Sterrenkroos 56 in Stadshagen.
De aanvang is om 20.00 uur en de zaal
is open om 19.15 uur. Reserveer vroegtijdig:
www.fonteinconcerten.nl

12, 19 en 26 april

Cursus ‘omgaan met de
mobiel’ voor senioren
Steeds meer mensen hebben een mobiel
toestel, maar weten er niet mee om te
gaan. Bellen gaat nog net, maar hoe zet
je er een nieuw nummer in, hoe kijk je
welke oproep je hebt gemist, hoe luister je
een voicemail af. Leer in 3 bijeenkomsten
stapsgewijs wat de belangrijkste functies
zijn op de mobiele telefoon. De cursus
wordt gegeven in samenwerking met het
projectbureau HulpRbij van Landstede.
Samen met een student van de opleiding
Helpende Zorg en Welzijn van Landstede
oefent u op uw eigen mobiel. U dient
dus wel een mobiel te hebben, als u aan
de cursus mee wilt doen. Iedere cursist
krijgt persoonlijke begeleiding en uitleg.
De cursus is op de maandagen 12, 19 en
26 april van 10.00 uur tot 11.30 uur. De
kosten zijn € 10,-. De cursus vindt plaats
in SWO-punt de Horst, dichtbij dienstencentrum Werkeren. Heeft u belangstelling, geef u dan vóór 31 maart op via
telefoonnummer 8 515 700.
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Enthousiaste koristen gezocht voor
Petite Messe Solennelle van Rossini

Hapje eten brengt Stadshagenaren bij
elkaar

Op zaterdag 5 juni 2010 biedt dirigent
Coen Ruivenkamp zangliefhebbers
uit Zwolle en omstreken de kans
om de prachtige “Petite Messe Solennelle” van Gioacchino Rossini uit te voeren
in een projectkoor. Er wordt samengewerkt met professionele solisten en
musici.

Door Julio Lindveld & Claudia Meinsma van Zwolsnieuws

Initiatiefnemer Coen Ruivenkamp loopt
ongelooflijk warm voor de formule van
koorprojecten waarin amateur- koorzangers in relatief korte tijd naar een concert toewerken. “Wie graag zingt kan echt

heel veel leren en genieten tijdens een
dergelijk project. Een geschoolde stem is
geen vereiste, maar muzikaal gevoel en
koorervaring zijn noodzakelijk”.
Het streven is een projectkoor van ongeveer 60 deelnemers, met een evenwichtige verdeling tussen sopranen, alten, tenoren en bassen. Wie koorervaring heeft
moet zich beslist aanmelden! Meedoen
aan dit project betekent intense beleving
van het oratoriumgenre, groei in zangtechniek en een kick van de uitvoering
op zaterdag 5 juni 2010.

Lekker in je Lijf met cursus
Veel meisjes in de middelbare schoolleeftijd voelen zich onzeker en zijn veel
met hun uiterlijk en hun gewicht bezig.
Speciaal voor deze meisjes start de cursus ‘Lekker in je lijf’. De cursus is bedoeld voor meisjes tussen de 13 en 20
jaar en bestaat uit acht bijeenkomsten.
In de groep leren de meisjes manieren
om zich wat lekkerder in hun lijf te voelen. Kijk op www.dimence.nl of www.heb
ikwat.nl voor meer informatie over de
groepen. Wil je meer informatie of wil
je je aanmelden, neem dan contact op
Dimence, cursuscentrum Preventie, telefoonnummer 038-426 9 522 of via preventie.westoverijssel@dimence.nl.
Uiterlijk en gewicht
Sommige meisjes dreigen vast te lopen
in hun onzekerheid. Ze zijn constant
met hun uiterlijk en hun gewicht bezig
en voelen zich nooit ‘lekker in hun lijf’.
Het denken hieraan is voor hen bijna een
dagtaak. Daardoor kunnen eetproblemen

(te weinig of teveel), overmatig lijnen,
faalangst, sombere buien of slaapproblemen ontstaan. Ze vinden vaak dat ze
‘er niet uitzien’, ze voelen zich eenzaam
en hebben het idee dat niemand ze begrijpt.
De bijeenkomsten
In de groep treffen meisjes elkaar die in
vergelijkbare situaties zitten. Elke bijeenkomst bestaat uit een doe- en praatgedeelte. Verschillende onderwerpen
komen aan bod: eten en lijnen, vriendschappen, zelfvertrouwen, zelfbeeld,
gevoelens, voor jezelf opkomen, grenzen aangeven en de toekomst. Door in
de cursus met andere meisjes te praten
over waar ze tegenaan lopen, kunnen
ze makkelijker herkennen wat er aan de
hand is. Ze leren op een andere manier
omgaan met eventuele problemen. Samen met deze onderwerpen bezig zijn,
kan de meisjes helpen om zich weer wat
‘lekkerder in hun lijf’ te voelen.

Kijk Zie Ontdek en verras

Aangepaste kerkdienst Fontein: Samen
Kleurrijk
De Fontein wil onder de naam Samen
Kleurrijk drie keer per jaar een aangepaste kerkdienst houden. Zondag 21
maart om 11 uur is voor de tweede keer
zo’n dienst in de gereformeerde kerk
vrijgemaakt in Stadshagen.
De aangepaste dienst is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke, sociale en lichamelijke beperking of
leer- en concentratieproblemen. Het uitgangspunt is het Woord van God op een
toegankelijke manier brengen. Kenmerken zijn een korte preek, eenvoudig taalgebruik, visuele ondersteuning, bekende
liederen en vaste onderdelen.
Het is 21 maart Ontdekzondag van dit
Koningskind, een belangenvereniging
van mensen met een beperking. Het
thema is ‘Kijk Zie Ontdek en verras ‘ en
dominee Hans Slotman zal daar in zijn
preek bij aansluiten.Jan van der Plas
heeft speciaal voor Samen Kleurrijk een
lied gecomponeerd: ‘Wij zijn hier bij elkaar’. Daar staat in: ‘Als de kleuren van de
regenboog die zo verschillend zijn, zijn
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“Via het initiatief Eetcafé Stadshagen
wil ik op een ongedwongen manier de
mensen beter leren kennen en je hoeft
dan niet zelf te koken”, zegt initiatiefnemer Lucinda Blauw lachend. Voor een
klein bedrag kunnen bewoners hier genieten van een drie gangen maaltijd en
het gezelschap van medebuurtbewoners.
Samen met mijn collega van Zwolsnieuws
lopen we naar het Zonnehuis waar het
‘Eetcafé Stadshagen’ wordt georganiseerd. Zodra we binnen stappen komt de
geur van gebakken kip ons tegemoet. De
sfeer is gelijk goed gezet op deze vrijdagmiddag. Mensen zitten her en der aan
tafeltjes gezellig te eten. Ons oog valt
direct op een lange tafel achterin, daar
staat een groepje mensen.

wij allen samen kleurrijk. Kleurrijk in de
kerk!’
Leonie Frijda heeft er een logo bij ontworpen: ‘Het beeld vormt een groep mensen; iedereen heeft zijn eigen persoonlijkheid, maar samen wordt een geheel
gevormd in Gods heerlijkheid’.
Voordat de Kleurrijke dienst begint, kunnen in de hal gebedskaartjes worden ingevuld. Voor kleine kinderen is er crèche
en 3+club. Na de dienst is er gelegenheid
om elkaar te ontmoeten en gezamenlijk
wat te drinken. Het adres van de Fontein
is Sterrenkroos 56.

Zaterdag 27 maart tweedehands
kinderkleding- en speelgoedbeurs
Op zaterdag 27 maart a.s. vindt in het
Cultuurhuis een tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs plaats van
10.00-11.30 uur. De gemiddelde verkoopprijs van de kleding ligt tussen de
één en zes euro. Ook kunt u er heel goedkoop speelgoed kopen.
U kunt voor deze beurs ook nog eigen

Gezellig samen eten

kinderkleding en/of speelgoed inbrengen. Van elk verkocht speelgoedartikel
ontvangt u 70% van de door u te bepalen verkoopprijs. Voor meer informatie
kunt u een instructie-envelop afhalen bij
de balie van het Cultuurhuis, kijken op
www.joepolaf.nl of mailen naar joepolaf@
hotmail.com.

We worden hartelijk begroet en al snel
begint iedereen zich voor te stellen. We
krijgen een sticker met onze voornaam
die we op kunnen plakken, waardoor er
makkelijker contact wordt gelegd. Iedereen is heel hartelijk en vriendelijk. Het
gezelschap is gemengd, ouderen maar
ook jongeren. “Het is vanavond de derde
keer dat het eetcafé wordt georganiseerd.
Het streven is toch dit één keer per twee
maanden te organiseren”, aldus Lucinda.
Nadat we welkom zijn geheten kunnen we
gaan kijken wat voor gerechten er worden
geserveerd. Ons voorgerecht bestaat uit
een heerlijke Twentse groentesoep of een
Amerikaanse maïs soep. Naast mij zit Mirjam, ze is aan het genieten van de maïs
soep “lekker hoor!” Mirjam woont al lang
in Stadshagen. “Ik woon er al 13 jaar,
je kunt zeggen dat ik een pionier ben.
Ik vind het erg leuk zo met de buurtbewoners en ik hoef natuurlijk niet zelf te
koken. Je ziet ook dat er steeds meer belangstelling voor het etentje is. Elke keer
zijn er meer mensen die erop af komen.”
Schuin tegenover mij zit de jongste van
het stel, Brian. Hij is hier vanavond met

zijn vader gekomen. Ook aan kinderen is
gedacht tijdens deze avond. Hij kan pannenkoeken naar keuze bestellen. Zijn eerste pannenkoek is met appel. Hij maakt
er zelf nog een kunstwerk van in de vorm
van de letter B met poedersuiker en
stroop. “Ik heb hem ook nog ingekleurd”,
roept hij enthousiast. Maar dan gaat hij
toch echt aanvallen “tot ziens B, ik ga je
nu oprollen.”
Wij zijn toe aan de tweede gang. We
kunnen zelf kiezen wat we willen. Er is
een brede saladebar waar je zelf je salade kunt samenstellen. Ik sta te wachten naast Jenny, ze woont pas sinds vier
jaar in Stadshagen. “Ik woon hier in een
woongroep verderop. Dit is de tweede
keer dat ik bij het Eetcafé ben en het
bevalt goed.” Naast het Eetcafé heeft ze
ook nog een eetgroep met de kerk. Vanuit
daar is dit initiatief weer ontstaan vertelt
ze. Bij het kiezen van ons hoofdgerecht
heeft onze neus het goed geroken. We
kunnen een stuk heerlijke kip nemen
Op de terugweg naar de tafel word ik aangeklampt door een oudere vrouw, die daar
op zichzelf is. “Jij gaat toch zeker niet
met die borden in je hand staan meisje,
dat moet hij doen!” Ze wijst naar mijn
collega die al snel de borden uit mijn
handen neemt en lachend naar de tafel
loopt. “Ik ben dan wel 87 jaar, maar wij
vrouwen zijn geëmancipeerd.” Ik kan een
lach niet onderdrukken, contact is hier
heel makkelijk gelegd.
Nadat alle drie gangen geweest zijn is
het nog altijd volop gezellig. Bewoners
zijn in gesprek met elkaar en lekker aan
het natafelen. Er is nog een mogelijkheid
voor koffie en thee, legt Lucinda ons uit.
“Ik heb in de agenda gekeken en ik denk
dat 9 april de volgende avond wordt.”
Bewoners die interesse hebben of meer
informatie willen kunnen contact opnemen met Lucinda Blauw. E-mailen kan via
eetcafe@openkring.nl of bellen via 0384609016.

Kinderen bakken koekjes in Cultuurhuis

Bakker voor één middag
Het leek een bijzondere activiteit te worden in het Cultuurhuis. De wekelijkse kinderactiviteiten, die worden georganiseerd
door de Wijkstichting Stadshagen Totaal,
hadden ook dit keer weer een bijzonder
thema.. Deeg kneden, vormpjes maken
en dan afbakken bij Bakker Bart tot echte
lekkere koekjes. Maar omdat de vele aanwezig kinderen geen ruimte genoeg hadden om de koekjes in de bakkerij in de
zelfgemaakt doosjes te doen toog het ge-

zelschap, met een groot bakkersrek met
daarop de vers gebakken koekjes, weer
naar het Cultuurhuis. Maar een grote
windvlaag gooide roet in het eten en de
koekjes lagen op straat. Om het kinderverdriet wat te verzachten bood de bakker gelijk aan om het 10 februari nog een
keer over te gaan doen, nu zelfs compleet
met bakkermutsen en baronnen. Dit keer
is alles naar wens verlopen en poseerden
de kinderen trots bij het bakkersblik.

Expositie Jantiene Spans
“TENDER”

Eén van de werken van Jantiene Spans

Poseren bij het bakkersblik

Matthäus Passion op 23 maart
Stichting Welzijn Ouderen Zwolle organiseert op dinsdag 23 maart in Kembang
Baru (Händellaan 237) de leerzame, muzikale lezing van de Evangelielezing uit
Matthäus Passion. Eerst krijgt u inzicht
in de tijd en de kenmerken van de Barokperiode. Er volgt een inleiding over de
context, waarbinnen u de Matthäus Passion kunt plaatsen en u krijgt informatie over de persoon Johannes Sebastiaan

Bach en zijn leven. Dan komt het stuk
zelf uitgebreid aan de orde: de opbouw,
het oratorium, de verschillende onderdelen en functies, de muziek en de teksten
en alle elementen van het verhaal, waarbij de samenhang tussen het verhaal, de
tekst en de muziek duidelijk (hoorbaar)
wordt. Begeleid met muziek en beeld.
Aanmelden via telefoonnummer
(038) 8 515 700. Kosten € 5,-

Kunstenares Jantiene Spans uit Meppel
exposeert vanaf 22 maart tot 22 april in
het Cultuurhuis Stadshagen te Zwolle.
Het betreft een overzichtstentoonstelling van veel perioden uit een jong bevlogen kunstenaarsleven, de bezoekers
lopen als het ware door haar leven heen.
De titel van de expositie is genoemd naar
haar nieuwe, onuitputtelijke inspiratiebron … haar mooie dochter Fee Tender.
Jantiene Spans wil kijker iets moois en
vrolijks geven. In haar huidige werk staan
kleur en beweging centraal, het vroegere
werk kenmerkt zich meer door wat donkere abstractie in de ruimste zin des woords.

De opening van de expositie vindt op 22
maart in het Cultuurhuis plaats en begint
om 20:00 uur. Onder het genot van een
drankje kunnen de aanwezigen de expositie aanschouwen.
Jantiene Spans krijgt lovende kritieken
met haar werk. Zo omschreef de Meppeler
Courant haar werk als “Het is heel intens
en groot, een soort oneindigheid.” Het
Rotterdams Dagblad schreef “Abstractie
in haar mooiste vorm” en de City Krant
schreef “Intenser, krachtiger en kleurrijker is haar handschrift die ze de wereld
wil laten zien.”
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Gratis
Standby
Indicator*

* Vraag naar de voorwaarden.

Voorkom uitval van
uw cv-ketel

www.energiewacht.com

Bel: 0800 - 235 92 76

Geef uw cv-ketel nu een goede inspectiebeurt. Zo voorkomt u dat u in de kou komt te zitten door een storing. En u stookt nog eens extra zuinig
ook! Bovendien krijgt u nu een gratis Standby Indicator als u een Service- en Onderhoudsabonnement afsluit.
Bel meteen voor een afspraak 0800 235 92 76 (gratis) of ga naar www.energiewacht.com

WINKELCENTRUM

STADSHAGEN
alles wat u nodig heeft

in één

centrum
In het hart van de wijk
GRATIS parkeren

Hema • Kale Optiek • Vishandel Muijs • DA D’attance • Moor Mode • De Kaasspecialist • Vork Fastfood • Videoland • ABN AMRO Bank • Dierenspeciaalzaak Jonkman • LifeStyle de Wade • Boekhandel
Westerhof • Slijterij & Wijnhandel Stroomberg • Bakker Bart • De Goudreinet • Albert Heijn • Primera • Toerkoop Reisbureau • Whair • Zeeman • AktieSport • Délifrance • Scheer & Foppen • Hier Mode •
Kruidvat • Palthe Stomerij • Multi Vlaai • Bart Smit • Blokker • C1000 Nagelmaeker • Passi-Flora • Mr. Wok • Schep Makelaardij • Bike Studio Benny Brouwer • Postbank • Slagerij Stadshagen
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