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Wijk ligt in gebied vervoersverbod

Geen vogelgrieppaniek in
Stadshagen
Door Inez van Slooten
Met het verschijnen van de opvallende,
gele vervoersverbodsborden rondom de
wijk, kwam de vogelgriep waarover in
de landelijke media zoveel te doen is
opeens heel dichtbij. Het grootste deel
van Stadshagen valt binnen de 10-kilometerzone van de besmette pluimveebedrijven in Kamperveen, het zal weinigen
zijn ontgaan. Dat heeft ook gevolgen
voor binnen de wijk: kippen moeten afgeschermd worden en de dierenweide en
wijkboerderij zijn tot nader order dicht.
Is dit lastig voor hobbyboeren en dierenweidebeheerders? Bert Kamerman, voorzitter van Dierenweide Kakel & Co: “Dat valt
wel mee. We zijn alleen niet open. Normaal
kan men bij ons terecht op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag, maar we nu
moeten af en toe kinderen wegsturen die
willen komen helpen met het voeren. Die
mogen er even niet bij. Omdat we binnen
de 10-kilometerzone vallen, moeten we tot
21 december dicht. We houden de kippen
en duiven binnen, omdat de boel niet goed
af te schermen is. Je kan je ook afvragen
of het echt zin heeft. We zitten daar in een
natuurgebied, waar wilde eenden en ganzen gewoon rondlopen.” Van wie krijgen
ze te horen dat ze dicht moeten? “Nou,
dat pikken we eigenlijk zelf wel op van
het nieuws. Daarnaast zijn we natuurlijk
aangesloten op een landelijk kinderboerderijennetwerk, via dat kanaal komt ook
allerlei informatie binnen. Ook binnen het
Zwolse dierenweideplatform wordt veel informatie uitgewisseld.” Zijn ze al door de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
gecontroleerd? “Nee, dat niet, het gaat eigenlijk op basis van vertrouwen.”

Foto Henk Gerrits

Hoog pathogeen
Lopen we met z’n allen gevaar? Dat valt
volgens Wilma Verhoeven, consulent
Buurtweiden Zwolle, enorm mee: “Het
virus dat het pluimvee heeft besmet is
niet gevaarlijk voor mensen. Alleen, de
kans bestaat dat het gaat muteren tot
een voor mensen wel heel besmettelijke
en gevaarlijke variant als het in contact
komt met griepvirussen die voornamelijk
bij mensen voorkomen. Dus als je zelf al
griep hebt en je komt in contact met een
besmette kip, dan zou er zich een gevaarlijk virus kunnen ontwikkelen, doordat
ze onderling gaan mixen. Daar slaat dat
‘hoog pathogeen’ op dat je zoveel hoort,
dat gaat over actieve, agressieve virussen die makkelijk muteren. Wie dus griep
heeft, een bezoeker van een dierenweide
of een medewerker van een boerenbedrijf,
moet niet bij zieke dieren in de buurt komen.”

Voorbereid
De dierenweides zijn op de situatie voorbereid. Verhoeven: “Een paar jaar geleden hadden we een veel grotere uitbraak van vogelgriep en toen hebben de
meeste dierenweides al geïnvesteerd in
mogelijkheden om de dieren af te schermen of binnen te houden. Op deze manier
kunnen de dieren niet in contact komen
met mogelijk besmette eendenpoep die
in ren valt. Want het vermoeden is dat
dat de manier is waarop het virus wordt
verspreid: door wilde eenden, met name
smienten.”
“Het risico dat dieren van een wijkboerderij of dierenweide ziek worden, is sowieso een stuk kleiner, want ze zijn met
al dat gescharrel een stuk gezonder en
hebben veel meer weerstand dan die productiedieren in megastallen.”
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Nieuwjaar
2015 komt snel
naderbij, op naar
de 13e jaargang
van de Vinexpress
Stadshagen. Samengesteld door
enthousiaste redacteuren, fotografen, DTP-ers
en webdesigners.
Klasse! Ook volgend jaar hebben wij weer nieuwe vrijwilligers nodig voor onze krant. Heb je
iets met nieuws, tekstschrijven, webredactie of DTP, aarzel niet en neem contact met ons op! Geen ervaring, geen
punt. Wij helpen je ervaring op te doen
bij een echte krant. Tenslotte bedank ik
onze adverteerders die de krant al bijna
13 jaar mogelijk maken. Want, zonder
advertenties geen Vinexpress. Namens
het bestuur wens ik u privé en zakelijk
in 2015 alle goeds!
Arjan Veldhuis,
Voorzitter Stichting Vinexpress
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“Gewoon de
meest ﬂexibele
opvang”
Dagje extra of ruilen altijd mogelijk

Wat wij nog meer gewoon vinden?
Check: www.de-7-dwergen.nl

Kleine advertentie,
groot bereik?

Kinderdagverblijf De 7 Dwergen
Haydnstraat 2, Zwolle 038 - 454 43 72

December actie

Mail naar:
gratis
seniorenscheck adverteren@vinexpress.nl
*

Zwolle Zuid
iedere zaterdag
open van
10.00 - 13.00 uur
* Geldig in december

Zerboltstraat 61a
T 038 - 454 60 20

Patriottenlaan 4
T 038 - 460 00 75

www.de5olifanten.nl

Kleine advertentie,
groot bereik?
Mail naar:
adverteren@vinexpress.nl

VOORDEEL 1500,Hyundai i10 Go
- Zeer comfortabel - Stil en elegant
- Dagrijverlichting - 5 jaar garantie
- Standaard 6 airbags
- Levenslang gratis pechhulp
- Riante hoofd- en beenruimte
- De grootste koﬀerbak in zijn klasse

OF NIET
KOPEN?

All-in-1 abonnement
v.a. €

232,-

Autobedrijf Bert Wieten - www.bertwieten.nl
.

Per paar
van €10.95
voor .........

€7.

geldig in de winkel op vertoon
*Aanbieding
van deze bon t/m 31 jan 2015. Niet geldig
in combinatie met andere aanbiedingen.

www.spaansesloffen.nl
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Door Inez van Slooten
De gemeente Zwolle stuurde in de eerste week van december een persbericht
uit met de mededeling dat het dit jaar
op oudejaarsdag vanaf 18.00 uur is toegestaan om vuurwerk af te steken. Carbidschieten is toegestaan vanaf 10.00
uur op de aangewezen locaties. Voor
Stadshagen is dat het parkeerterrein bij
de Milligerplas. Dat zal een hele opluchting zijn voor veel bewoners rond het Akkerbergplein, waar zich de afgelopen jaren een groeiende groep carbidschieters
verzamelt. Of toch niet?
Sinds een jaar of drie is het Akkerbergplein een soort onofficiële carbidschietlocatie. De politie lijkt een oogje toe te
knijpen, ondanks herhaalde klachten en
zelfs aangiften van enkele bewoners, die
aangeven er zeer veel last van te hebben.
Die bewoners voelen zich inmiddels behoorlijk machteloos, want wat moeten zij
doen om de overlast te doen stoppen? De
heer Willemse*, buurtbewoner: “Ik hoor
van verschillende mensen in de buurt dat
ze van lieverlee de jaarwisseling maar
elders vieren. Het geknal klinkt gewoon
té hard. Een buurvrouw heeft er al tinnitus, een continue piep in het oor, aan
overgehouden. Haar gehoor is blijvend
beschadigd.”
“Er zijn ook buren die zich opsluiten in
huis, die de hele dag niet buiten komen.
Lastig, als je huisdieren hebt. Maar die
dieren raken er ook getraumatiseerd van.
En denk eens aan buitenspelende kinderen, het kan toch bijna niet anders dan
dat zij er ook gehoorschade van oplopen?
Kijk, carbidknallen zijn op zich best te
verdragen, maar dan moeten ze die bussen in het open veld zetten, niet in zo’n
dichtbevolkte woonwijk. Als je kijkt naar
de bebouwing van dit plein, met de vrij
hoge, langgerekte, gebogen gevelpartijen, dat weerkaatst heel sterk. Dan komt
het geluid dubbel zo hard over. Deze plek
is akoestisch gezien totaal niet geschikt
voor carbidschieten.”
Wie zijn dan die carbidschieters die zoveel overlast geven? Willemse: “Dat zijn
volgens mij een paar Akkerbergpleiners,
een paar Tiendschuurstraters en er zijn
volgens mij ook mensen uit Westenholte
bij. Het begon hier een jaar of drie gele-

den met een paar busjes, maar er komen
er steeds meer bij. Het zijn jonge mannen, tot een jaar of 35, schat ik. Als het
goed is, weet de politie wel wie het zijn.
Er zijn buren die foto’s hebben gemaakt
van de carbidschieters en de nummerplaten, en die zijn doorgespeeld naar de politie. Maar daar wordt dus helemaal niks
mee gedaan. Ja, ze rijden een keer langs,
zwaaien bijkans naar de carbidschieters
en rijden weer verder. Dan is toch geen
handhaven?”
Uit het verhaal van Willemse blijkt ook dat
de mensen die overlast ervaren er moeite
mee hebben de buren en anderen die zich
er wel mee bezighouden erop aan te spreken. Wijzend in de richting van een huis:
“Die mensen daar hebben er een keer wat
van gezegd en zijn het jaar daarna maar
weg gegaan, want je denkt toch dat je
wel eens een tik op je kop kan krijgen van
die lui. Situaties waarin sommige mensen
het gezellig hebben, misschien ook met
een biertje erbij, en waar andere mensen
dan een sta-in-de-weg vormen met hun
klachten, die kunnen best als bedreigend
ervaren worden door de mensen die durven te klagen.”
Willemse vervolgt: “We willen dat mensen
van tevoren weten dat er hier bewoners
zijn die er echt teveel last van hebben.
Want voor hetzelfde geval krijgen die
carbidschieters op oudejaarsdagen alleen
glunderende buurmannen te zien die het
heel leuk vinden. Dat is dus niet representatief voor de hele buurt. Ik hoop dat
ze, als ze dit weten, gewoon met z’n allen
naar de Milligerplas gaan, waar het schieten wel mag!”
Het persbericht van de gemeente liet weten dat “de politie zich bij het voorkomen van overlast door het afsteken van
vuurwerk richt op de wijken Stadshagen,
Ittersum en eventueel Aa-landen. Dit
is gebaseerd op ervaringen en klachten
van de afgelopen jaren.” Voor de bewoners rond het Akkerbergplein is te hopen
dat dit meer inhoudt dan langsrijden en
zwaaien.

*Om deze meneer nog meer overlast te besparen tijdens oud & nieuw, is dit een gefingeerde naam.

Mevrouw Westhuis heeft zo’n maand
geleden de gemeenteraad toegesproken. Het gaat om het gemeentelijk
nieuws in De Peperbus dat volgende
maand stopt. Zij stelt dat veel ouderen gedupeerd zullen worden. Ik vrees
dat het niet alleen om ouderen gaat.
Zwolle heeft zo’n 17.600 inwoners in
de leeftijd van 65 tot 85+. Die groep
zie ik nog niet een wandelingetje naar
het Stadhuis of Stadskantoor maken
om de papieren uitdraai even op te
halen. Ook niet dat ze zich massaal
zullen aanmelden voor de cursus Digisterker.
Carrièremakers
Dan hebben wij nog bijna 39.000 inwoners tussen de 18 en 39 jaar. Studenten, starters op de arbeidsmarkt en
drukke carrièremakers. Velen hebben
bijvoorbeeld helemaal geen tijd om
wekelijks op internet te kijken welke
bomen er in hun straat worden gekapt.
Gelukkig zegt onze burgemeester nog
geruststellend dat ook de lokale pers
veel over gemeentelijk nieuws schrijft.
Dat scheelt weer!
Verliezen
Volgens de gemeente heeft 95,9 procent van de Zwollenaren toegang tot
internet. Nou en? Waarom kan de papieren Wijzer ook niet bij alle bibliotheken, wijkcentra en cultuurhuizen
ter inzage liggen? Of moet deze bezuinigingsmaatregel deels de verlies dekken van onder andere het Geheugentheater in Stadshagen?
Vrijstaat Stadshagen
‘Iedereen doet mee’, is de slogan van
de gemeente maar is dat zo? De Nationale Ombudsman slaat al tijden
alarm over de digitale communicatie tussen overheid en burger. Steeds
meer ‘klanten’ verdwalen in het woud
van digitale publicaties en webformulieren. Burgers slagen er niet in hun
vraag of probleem aan een echt mens
voor te leggen. Ook de papieren kandidatenlijsten bij verkiezingen worden
volgend jaar niet meer rondgestuurd.
Als het nog even zo doorgaat roep ik
in 2015 de Vrijstaat Stadshagen uit.
Gelukkig Nieuwjaar…

De volgende Vinexpress
verschijnt maandag 15 januari 2015.
Ook iets te melden?
Mail het de redactie
uiterlijk maandag 29 december.
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Telfordstraat 30a
8013 RM Zwolle
tel. (038) 466 91 51
www.ijsselgroen.nl

Het adres voor: Pelletkachels en Pellets
www.ervefrankhuis.nl

est. 1983
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Verkeersveiligheid: meer dan verkeersregels naleven
Door Heleen Diekman
Tja… hoe zit het eigenlijk met mijn kennis van de verkeersregels? Het valt mee,
blijkt na het invullen van een verkeersquiz op de site van Veilig Verkeer Nederland afdeling Zwolle (VVN Zwolle). Het
resultaat: geslaagd! Toch zijn bepaalde
verkeersregels wat weggezakt. De opfriscursus ‘Verkeersregels’ die VVN Zwolle
op 8 december 2014 in het Cultuurhuis
organiseerde kan dus zeker geen kwaad.
Deze cursus is een van de projecten die
VVN Zwolle organiseert. VVN Zwolle doet
er alles aan om deelname aan het verkeer in Zwolle voor iedereen veiliger te
maken. Dit doen ze door verkeerseducatie
te geven en gedragsverandering te stimuleren. Op www.veiligverkeerzwolle.nl
kunt u zien welke cursussen VVN Zwolle
organiseert. Nieuw is dat ze in 2015 twee
cursussen ‘Elektrische fietstrainingen’ in
hun programma hebben opgenomen.
Bewustwording
“Gedrag van mensen is niet te vangen
door verkeersregels. Het gaat hier om de
bewustwording van de verkeersdeelnemer
zelf om tot gedragsverandering te komen”, aldus Martin Hendriksen, voorzitter van VVN Zwolle. “In het verkeer zijn
we verantwoordelijk voor ons eigen handelen. We moeten oog voor elkaar hebben
en rekening houden met de aanwezigheid
van andere weggebruikers.” Ook is hij van
mening dat de verkeersdeelnemers door
de veelheid van verkeersborden, veelheid
aan wegbelijningen en interpretatiemogelijkheden van verkeersregels en -borden vaak niet meer weten hoe het zit.
“Overigens gaan de meeste vragen die we
krijgen over te hard rijdende buurtbewoners, verkeersonveilige verkeerssituaties
en agressieve verkeersdeelnemers. Maar
ook over de explosieve toename van het
verkeer op fietspaden, gekoppeld aan
het kenmerk snelheid van snorfiets, elektrische fiets en racefiets worden vragen
gesteld.”
Noaberschapsverband
“Dit jaar is in Noaberschapverband met
buurgemeenten
(Dalfsen-GenemuidenHasselt/Zwartsluis- Kampen) een overleg
gestart om kennis te delen en daar waar
mogelijk elkaar te ondersteunen. Hieruit

is een gemeenschappelijk project ontstaan: ‘Wat is de oorzaak van de fietsongevallen die scholieren in het voortgezet
onderwijs treffen?’ en ‘Hoeveel zijn dat
er en wat kunnen we doen om deze te
voorkomen?’. In nauwe samenwerking
met de Hogeschool Windesheim gaan
we dit project vormgeven.” Hendriksen
voegt toe: “Onze afdeling opereert in een
sterk veranderende maatschappij, waarin
zelfredzaamheid de boventoon voert. Ik
zie het als een uitdaging om onze bloeiende afdeling zodanig in te richten dat
zij nu en in de toekomst een duidelijke

toegevoegde waarde blijft leveren aan de
verkeersveiligheid in onze stad Zwolle.
Voor de uitvoering van de vele projecten
beschikken we momenteel over negentien
vrijwilligers. Het bestuur streeft naar vijfentwintig vrijwilligers in 2015.”
Boodschap
Hendriksen heeft een boodschap voor
alle verkeersdeelnemers. “Zorg dat de medeweggebruiker je ziet. Denk niet altijd
‘ik heb recht op’. Laat aan iemand zien dat
je, zittend in je auto, ruim van tevoren
remt zodat de moeder met een kind voor-

rang krijgt om de weg over te steken. Die
gedragsregel moeten we in de kinderrijke
buurt Stadshagen met veel scholen met
elkaar afspreken: Dat gaan we doen!”
“Samen met de Gemeente Zwolle spreken
we de wens uit om in 2015 één groot
stedelijk praktisch verkeersexamen voor
de basisschoolleerlingen van groep 7 te
realiseren.
Hendriksen: “Ik ben in de overtuiging dat
Zwolle alles in zich heeft om de verkeersveiligste stad te worden in Nederland.”

Rabobank vertrekt: Verbindingshuis komt
Door Alice Tekst
De Rabobank vertrekt uit Stadshagen.
Onder meer omdat de geldstortautomaat inmiddels verouderd is en vervanging om een forse geldinvestering
vraagt. Vanwege teruglopend kantoorbezoek door klanten tijdens de afgelopen vijf jaar zou een dergelijke investering buiten proporties zijn. Het pand in
het winkelcentrum is echter tot en met
december 2015 nog gehuurd. Daarom
stelt de Rabobank deze ruimte nu ter beschikking aan de wijk en haar bewoners.
Dat gebeurt onder de nieuwe naam ‘Het
Verbindingshuis’.
Gerdo van den Burg, manager particulieren van Rabobank IJsseldelta en tevens
bestuurslid van wijkstichting Stadshagen
Totaal licht toe: “De bank verandert haar
dienstverlening en daarom gaat dit kantoor dicht. Mensen doen steeds meer via
internet en bijna alles kan via de telefoon geregeld worden. De geldautomaat

buiten blijft hier overigens wel.” De bank
heeft gesprekken gevoerd met heel veel
partijen. Van den Burg: “Daarbij werd al
snel duidelijk dat we dit pand een andere
functie wilden gaan geven en ter beschikking wilden stellen aan de wijk. Vooral
omdat we zagen dat er heel veel bedrijvigheid en ondernemerschap in deze wijk
is. Dat willen wij graag stimuleren.”
Financiële educatie
Het doel van de Rabobank is daarnaast
om vanuit Het Verbindingshuis financiële
educatie te gaan geven. Voor de bank is
de doelgroep jongeren belangrijk. Aangezien Stadshagen één van de jongste wijken van Nederland is, zitten hier relatief
veel jongeren. Het is een constatering
dat jongeren steeds minder de waarde
van geld kennen. De Rabobank heeft diverse lesprogramma’s die gegeven kunnen
worden op scholen. Baas over eigen geld
(B.O.E.G.) en Day for change zijn aan-

sprekende voorbeelden.
Verder komt er in of vanuit Het Verbindingshuis financiële educatie voor ouderen. Bijvoorbeeld over internetbankieren.
Seniorweb wil in Het Verbindingshuis ook
cursussen gaan geven waarbij ouderen de
basis van internet en computers leren.
Vitaliteit in de wijk
Er zijn in deze wijk veel initiatieven die
de bank ook belangrijk vindt. Waarbij
duurzaamheid en vitaliteit een grote rol
spelen. Van den Burg: “Wij denken dat
er genoeg animo is om die verschillende
initiatieven aan elkaar te verbinden. Vandaar het idee van Het Verbindingshuis.
Het doel is dat er diverse partijen zitting
nemen in dit pand.” Travers Welzijn, de
wijkboerderij en ondernemers die uit de
wijk zelf komen en die ook iets voor de
wijk Stadshagen willen en kunnen betekenen zijn hier welkom.

Terugdoen voor Stadshagen
Wederkerigheid is het belangrijkste principe.
Ieder die hier komt zitten, moet iets terugdoen voor de wijk. Wat betreft de wijkboerderij werkt het zo dat er allerlei activiteiten
rondom dit project gaan plaatsvinden in
Het Verbindingshuis. Zoals de communicatie, vergaderingen en sociale ondernemers
die hier alvast kunnen experimenteren met
de invulling voor de wijkboerderij.
Daarnaast kunnen zelfstandig professionals en ondernemers plaats nemen aan de
Werkerlaan. Voorwaarde is wel dat er een
binding moet zijn met de wijk en dat zij
iets terug doen voor Stadshagen en haar
bewoners. “Bijvoorbeeld iets produceren
waar veel wijkbewoners iets aan hebben.
Of een workshop geven voor bepaalde wijkbewoners. Zo zijn er talloze voorbeelden te
bedenken,” aldus Van den Burg. Ideeën of
vragen? Neem dan contact op met info@
ijsseldelta.rabobank.nl
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Informatieavond Frankhuis druk bezocht
Door Gemeente Zwolle

Vragen bewoners
Tijdens de informatieavond zijn door de
bezoekers vragen gesteld over een aantal
onderdelen van de plannen voor Frankhuis. Op verzoek van bewoners wordt
vanwege de verkeersveiligheid binnenkort begonnen met de voorbereiding van
de bouw van de geplande brug aan de
Bandijklaan. De werkzaamheden vinden
gelijktijdig plaats met de aanleg van de
groenzone. De brug wordt wel tijdelijk afgesloten op het moment dat de woningen
bij de brug worden gebouwd. Bewoners
van de woningen van Openbaar Belang
verzochten tijdens de avond het trappetje naar de Hasselterdijk nu alvast aan te
leggen. Maar dat kan nog niet, omdat dit
in de huidige situatie juist een onveilige
verkeersituatie zou opleveren. Ook zijn
vragen gesteld over waar de speelvoorziening komt. Deze komt op een iets andere
plek dan in het oorspronkelijke plan. De
speelvoorziening komt nu bij de parkeerplaatsen van de school.

Er gaat binnenkort weer gebouwd worden in Frankhuis (Stadshagen). Meer
dan tachtig buurtbewoners en andere
belangstellenden kwamen op 12 november naar de Eliëzer- en Obadjaschool
School om de woningbouwplannen voor
Frankhuis te bekijken.
René de Heer, wijk- en projectwethouder
van Stadshagen presenteerde de plannen
voor een volle zaal. Na de presentatie
kon iedereen de woningbouwtekeningen
en -kaarten bekijken en in gesprek gaan
met de plannenmakers van de gemeente
en vertegenwoordigers van de ontwikkelende partijen.
De plannen
Aan de kade van het Zwarte Water gaat
VOF Frankhuis 33 woningen bouwen. Al
deze woningen zijn inmiddels al verkocht. Op 10 december wordt de eerste
paal geslagen voor de start bouw van de
woningen aan het water. VOF Frankhuis
wil nu snel door met de tweede fase van
het plan. Het gaat dan om zo’n 100-120
sociale huurwoningen en koopwoningen.
De plannen liggen ervoor klaar. Woningbouwcorporatie deltaWonen gaat in de
eerste helft van 2015 huurwoningen bouwen.
De gemeente gaat begin 2015 onder
de projectnaam ‘De Oranjerie’ vrije sector kavels uitgeven aan de Hasselterdijk
en de Oranjeriestraat. Belangstellenden
hiervoor worden uitgenodigd te komen
naar het eerste Zwolse ‘KavelCafé’ op 10
december, vanaf 19.00 uur in het Strandhuis aan de Milligerplas.

Bestemmingsplan wijziging
Een wijziging van het bestemmingsplan
van Frankhuis is nodig vanwege de kavelomvang van de vrije sector kavels in het
Rietpark, de waterwoningen (meer bouwoppervlakte) en het bouwblok naast de
Twistvlietbrug.
De bouw volgen?
Op www.zwolle.nl/stadshagen kunt de
voortgang van de bouw in Frankhuis volgen. Bent u geïnteresseerd in een nieuwbouwwoning in deze buurt, kijk dan op
www.stadshagen.nl. Op www.zwolle/kavels
kunt u terecht als u plannen heeft om zelf
een huis te bouwen op een vrije kavel.

Gemeente Zwolle

Zwolse schaapskudde komt terug
Door Gemeente Zwolle
De winter is in aantocht dus tijd voor
de Zwolse kudde is weer voor een paar
maanden te vertrekken naar het winterverblijf. In de laatste week van november hebben de schapen nog een week in
Breecamp-Oost gelopen en op zaterdag
29 november zijn bij wijkboerderij de
Klooienberg uitgezwaaid.
Het was een fantastisch graasseizoen.
Door de prachtige en lange nazomer was
er voldoende vers gras te vinden. De schapen hebben zich heerlijk uitgeleefd in
Het Holtenbroekerbos en Het Westerveldsebos. Daarnaast hebben ze dit jaar voor
het eerst ook Breecamp-Oost bezocht.
Schaapsherder Tjitse en de schapen hebben veel bezoek gehad van buurtbewoners, wandelaars en schoolklassen.

Proef in Breecamp-Oost geslaagd
De schapen van de Zwolse schaapskudde
hebben, bij wijze van proef, 5 weken de
braakliggende terreinen rondom de buurt
Breecamp-Oost kort gehouden. De uitbreiding naar Breecamp Oost in Stadshagen kwam voort uit het maai-incident
van dit voorjaar. Na dit voorval heeft de
gemeente besloten een proef te doen met
schapenbegrazing. De uitkomst van deze
proef is positief. In het voorjaar van 2015
worden de schapen ook ingezet om het
gras en de begroeiing in Breecamp-Oost
kort te houden. De begrazing door schapen is een duurzame en milieuvriendelijke manier van onderhoud. Insecten, weidevogels, amfibieën en kleine zoogdieren
ondervinden van begrazing door schapen
geen nadelen. Zowel de buurt als de herder zijn zeer blij met deze uitkomst. Door

deze uitbreiding van begrazingsgebied
wordt de kudde ook uitgebreid met 100
schapen van het ras Schoonebeker Heideschaap en grazen de schapen een maand
langer door.
Vertrek schapen
De schapen zijn met een speciale vrachtwagen vervoerd naar Friesland waar ze
nog ruim een maand buiten verblijven.

Foto Gemeente Zwolle

Veel vraag naar woningen in Breecamp-Oost
Door Gemeente Zwolle
De belangstelling voor een nieuwbouwwoning in Breecamp-Oost zit duidelijk
in de lift. Steeds meer mensen zoeken
(www.stadshagen.nl), en vinden een
passende woning in een van de nieuwbouwprojecten in deze jongste buurt van
Stadshagen. Het aanzicht van BreecampOost verandert nu snel. Het wordt een
mooie, ruim opgezette buurt met een
grote verscheidenheid aan woningen.
Start bouw
Op donderdag 6 november 2014 hebben
bouwer Ufkes en DLH Ontwikkeling samen
met wethouder Nelleke Vedelaar de starthandeling verricht van de bouw van 15
van in totaal 22 geplande koopwoningen.

06

Achttien van deze woningen zijn inmiddels verkocht en er lopen nog verschillende opties. De woningen spreken de kopers
aan vanwege de aansprekende architectuur en het (individuele) WKO-systeem
voor de vloerverwarming. De woningen
zijn daardoor zeer energiezuinig. En de
koper ontvangt hiervoor ook nog eens €
3.000 subsidie van de gemeente. Vorige
maand is Bouwfonds gestart met de bouw
van 22 koopwoningen in Breecamp-Oost
en Betaalbaarwonen.nl gaat er veertien
2-onder-1 kapwoningen bouwen.
Havezathepark
Ook voor de ruime gezinswoningen aan
het Havezathepark, grenzend aan de woningen van DLH, blijkt veel belangstelling te bestaan. Via Funda hebben zich

Vanaf januari verhuizen de schapen naar
een binnenverblijf omdat dan al snel de
eerste lammetjes worden geboren. Net
als vorig jaar worden tijdens de winterperiode foto’s van de pasgeboren lammetjes via twitter gedeeld. Ben jij ook
benieuwd naar de eerste jonge spruiten
van de Zwolse kudde? Volg de kudde op
@zwolsekudde.

inmiddels in korte tijd tientallen belangstellenden aangemeld voor deze koopwoningen. De gemeente ontwikkelt dit project zelf. In eerste instantie besteedt de
gemeente hier twintig woningen aan. De
verwachting is dat de bouw van deze woningen in de eerste helft van 2015 start.
Bij voldoende belangstelling kunnen kort
daarna ook de overige achttien woningen
in de verkoop.
Vrije sector kavels
Van de twaalf vrije sector kavels die de
gemeente in Breecamp-Oost aanbiedt,
zijn er inmiddels vier verkocht. Ook
deze worden naar verwachting in 2015
gebouwd. Door collectief particulier opdrachtgeverschap heeft Meacasa twaalf
koopwoningen gerealiseerd.

Breng uw overtollige
grond naar de ROVA
Door Gemeente Zwolle
Bewoners van Stadshagen die hun overtollige grond willen afvoeren, kunnen deze vanaf heden aanbieden bij de
ROVA, Rijnlandstraat 2, 8028 PX Zwolle
( Hessenpoort). Het huidige particuliere
gronddepot in Vrij Werkeren is inmiddels
op last van de Inspectie Leefomgeving en
Transport gesloten. Schone aarde, zand
en grond (max. 1 m3) kunt u als particulier aanbieden bij het milieubrengstation.
Vervuilde grond en meer dan 1 m3 kan
uitsluitend op aanvraag worden aangeboden. Kijk voor meer informatie op www.
rova.nl/huishoudelijk-afval/afval-abc/
aarde-zand-grond

Bedrijven in actie
door Tamara Klappe

Uitvaartbegeleider Freda Gaasbeek
Iedere editie van Bedrijven in actie komt
een ondernemer uit Stadshagen aan bod.
Dit keer Freda Gaasbeek. Zij is uitvaartbegeleider.
Waarom ben je voor je zelf begonnen?
“Dat was toen ik aan de opleiding begon
helemaal niet mijn bedoeling. Het leek
me fijn om bij een klein bedrijf te gaan
werken. Maar ook daar liggen de banen
niet voor het oprapen. Van de gemeente
Zwolle kreeg ik de opdracht om de uitvaarten van gemeentewege te verzorgen.
Toen was het logisch om als zelfstandige
verder te gaan. In dit vak is als ondernemer werken heel erg fijn. Ik kan het helemaal op mijn eigen manier doen. Daarnaast kom je in dit werk in contact met
allerlei bevolkingsgroepen en culturen.
Dat is ontzettend boeiend en leerzaam.”
Hoe ben je in de uitvaartbranche beland?
“Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin ik de komende twintig jaar
zou kunnen werken. Een vak waar ik meer
met mensen kan werken. En waarin ik
kan regelen, ondersteunen en organiseren. Dit komt samen in mijn functie als
uitvaartbegeleider. In dit beroep kan ik
mensen in een kwetsbare periode in hun
leven ondersteunen en begeleiden.”
Freda Gaasbeek

Wat kenmerkt jouw aanpak?
“Ik pas me makkelijk aan en voeg een
week in bij de familie. Door mijn rustige
benadering geef ik mensen de ruimte en
de tijd om zelf met hun verhaal te komen. Tegenwoordig is geen uitvaart meer
standaard. Ik denk graag mee over een
alternatieve invulling van de dagen na
het overlijden tot en met de afscheidsbijeenkomst. Bijvoorbeeld samen het boeket
maken van bloemen of andere elementen
uit de eigen omgeving. Of samen iets
moois maken voor op de kist van natuurlijke materialen zoals wol en hout.”
Zat het ondernemen altijd al in je
bloed?
“Blijkbaar wel. Het is ontzettend leuk om
contacten te leggen met andere bedrijven
in de branche. Een website te laten bouwen en een huisstijl te laten ontwerpen.
Iedere stap hierin is er weer een om trots
op te zijn.”

Eigen foto

Hoe zou je jezelf omschrijven als ondernemer?
“Creatief, eerlijk en betrouwbaar. Ik heb
graag contact met andere zelfstandige
ondernemers. Het liefst ondernemers uit
Zwolle of nog leuker uit Stadshagen. Zo
organiseer ik samen met andere ondernemers uit onze wijk en Westenholte informatieavonden. In het voorjaar van 2015
organiseren we een uitvaartbeurs over
natuuruitvaarten. Ook daar zoek ik de samenwerking met bedrijven uit Zwolle. “

Welk onderdeel van het ondernemerschap is het meest uitdagend?
“Zorgen dat je naamsbekendheid krijgt.
Het is steeds een afweging of je gaat
adverteren of via sociale media probeert
om aandacht op je bedrijf te vestigen.
Uiteindelijk moet in dit vak de mond-totmond reclame het werk naar me toe laten
komen. In de opstartfase moet je dus geduld hebben. Er veel over praten en iedereen laten weten dat je zelfstandig aan
het werk bent gegaan.”

Welke lessen heb je geleerd tijdens het
opstarten van je onderneming?
“Gewoon op jezelf vertrouwen, doen en
proberen, dan lukt er meer dan je ooit
voor mogelijk hebt gehouden. En twijfel
je ergens over neem dan gerust contact
op met mensen die al ervaring hebben.
Heel veel ondernemers zijn bereid je te
informeren of te helpen. “

Even iets anders, hoe bevalt Stadshagen?

“Heel erg goed. Stadshagen is een fijne
wijk om te wonen. Als je tegelijk met
de andere bewoners in de straat komt
wonen, maak je makkelijk contact. We
hebben een erg leuke straat. Ieder jaar
organiseren andere mensen het jaarlijkse
buurtfeest. En ieder jaar is het weer een
groot succes.”

Wat vind je het mooiste stukje van onze
wijk?
“Het Twistvlietpad waar wandelaars, hardlopers en fietsers actief zijn en natuurlijk
het zicht op de Peperbus.”
Tot slot, hoe zie jij je zakelijke toekomst?
“Momenteel combineer ik mijn werk als
uitvaartbegeleider nog met een baan in
loondienst. Dat het te combineren valt,
is heel fijn. Ik hoop echter over een paar
jaar volledig voor het vak van uitvaartbegeleider te kunnen kiezen. Het gaat
boven verwachting goed dus misschien
komt dat moment al eerder. In ieder geval
is het een prima vak om tot mijn pensioen te kunnen uitoefenen.”
Meer informatie: www.fredagaasbeek.nl,
info@fredagaasbeek.nl, twitter.com/FredaGaasbeek of 06-42513280.
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Straatnaam belicht
door Tamara Klappe

Kunt u zich Nederland voorstellen zonder molens? Vast niet. Nederland kent
verschillende typen molens. Het symbool van onze strijd tegen het water is
de poldermolen.
De poldermolen is een windmolen die
het water van een lager niveau naar een
hoger niveau verplaatst. Dit type molen
vind je vooral in de poldergebieden van
Midden- en West-Nederland. Als het te
overwinnen niveauverschil groter is dan
een molen aan kan, plaatst men meerdere
molens. Nederlands bekendste molengang
staat in Kinderdijk (Zuid-Holland). Een
poldermolen is vaak in het bezit van een
waterschap. Zij beloont de molenaar voor
de bewezen diensten. Dit is dus anders
dan bijvoorbeeld een korenmolen waar de
bewerking en productie van materialen
een te verkopen product oplevert.
Geschiedenis poldermolen
In Nederland gebruikte men in het begin
van de 15e eeuw voor het eerst poldermolens. Het idee bleek zo succesvol dat
er snel door heel het land exemplaren
verschenen. In de eeuwen daarna werd de
poldermolen een belangrijk instrument
bij de beheersing van de Nederlandse waterhuishouding. Een poldermolen maakte
oorspronkelijk gebruik van een scheprad
om het water naar een hoger niveau te
scheppen. Met deze techniek kan een molen het water ongeveer anderhalve meter
opvoeren. Later werd een vijzel (schroef)
gebruikt waardoor de opvoerhoogte vergroot werd tot vier à vijf meter. Tot de
komst van de stoomgemalen vanaf de 19e
eeuw en de elektrische gemalen in de 20e
eeuw waren de poldermolens het belangrijkst hulpmiddel om een polder droog te
malen.
Typen poldermolens
Er zijn zeven typen poldermolens. De
Zuid-Hollandse poldermolen, de NoordHollandse poldermolen, de wipmolen, de
spinnenkop, de tjasker, de weidemolen en
de Amerikaanse windmotor. De naamge-

Poldermolenpad

ving kan per streek variëren, waardoor een
bepaald molentype bekend staat onder
verschillende namen. De Zuid-Hollandse
poldermolen (‘achtkanter’) wordt gezien
als de klassieke poldermolen. De NoordHollandse poldermolen lijkt veel op de
Zuid-Hollandse poldermolen maar is wat
zwaarder van vorm. En de onderbouw is
hier niet van steen maar van hout. Het
oudste type poldermolen is de wipmolen.
De spinnenkop is de verkleinde versie van
de wipmolen. Andere typen poldermolens
zijn: de tjasker (kleinste windmolen), de
weidemolen (gebruikt voor het onderbemalen van een weiland). De Amerikaanse
windmotor heeft veel bladen (wieken) en
is in Nederland in de eerste helft van de
20e eeuw veel gebruikt voor het bemalen
van kleinere polders.

Foto Firoozeh Azimi Nobar

Huidige functie poldermolen
Tegenwoordig is de functie van de poldermolen overgenomen door moderne
gemalen. Deze kunnen met een grotere
capaciteit en onder alle weersomstandigheden het water over een grotere hoogte
verplaatsen.

Wipmolen

Bron Wikipedia

Kinderen organiseren een dagje uit voor leeftijdsgenoten
Door Margreeth Drost
Dankzij het project ‘Ik ben geweldig’ van
het YMCA hebben Roos, Celeste en Vera,
leerlingen van de Stadshaagse basisschool de Paperclip, een dagje uit georganiseerd voor andere kinderen. Op zaterdag 25 oktober 2014 zijn de kinderen
onder begeleiding van een paar ouders
naar het belevenisbos en naar Flashgolf
in Lelystad geweest.
Het project heeft als doel om kinderen
te stimuleren zich in te zetten voor de
ander. Ze regelen alles zelf, YMCA onder-
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steunt alleen telefonisch.
Op de vraag waarom Roos, Celeste en Vera
dit wilden organiseren, reageert Roos Bijleveld: “Wij willen kinderen die het zelf
niet kunnen betalen een leuk dagje uit
geven en ze zo een leuke herinnering
meegeven. Ik had elke week telefonisch
contact met Michelle van het YMCA, en
toen wij ons idee helemaal hadden uitgewerkt, heeft het YMCA het geld geregeld.”

den uitgenodigd bij een vergadering bij
TRIAS Jeugdzorg, om uit te leggen wat
ze wilden en voor wie. Vervolgens zijn er
door Trias kinderen benaderd voor het
uitje en hebben we uiteindelijk met in totaal negen kinderen een heel mooie dag
gehad. En een vriendinnetje van Roos die
op een andere basisschool zit, was zo enthousiast dat ze het project ook bij haar
op school gaat introduceren. Geweldig
toch?”

Moeder Evelina vult aan: “De meiden wer-

Roos vertelt: “Ik vond de ‘glow in the dark’

midgetgolf heel leuk. En we zijn daarna
ook nog het belevenisbos in geweest,
waar we nog van alles konden doen. Maar
het allerleukst vond ik het kaartje dat we
daarna kregen van de kinderen die mee
waren. Ze schreven dat ze het een geweldige dag hadden gevonden!” Gaat ze nu
meteen ook het volgende uitje organiseren?
Roos lacht: “Nou, niet meteen, want het
was best veel werk, maar het was heel
leuk om te doen, dus misschien doen we
het nog wel een keer!”

De invloed van jongeren op jeugdbeleid
Door Alice Tekst
Charlotte van der Veen, 21 jaar en werkzaam als afstudeerstagiaire bij Level Z,
presenteerde onlangs haar onderzoeksrapport ‘Positief Jeugdbeleid’. Dit onderzoek is verricht voor haar opleiding
Culturele en Maatschappelijke Vorming
aan Windesheim. Belangrijkste conclusie in dit rapport: jongeren kunnen in
Zwolle meer inspraak krijgen op onderwerpen die voor hen belangrijk zijn.
Inspraak bijvoorbeeld met betrekking
tot de aanleg van de rotonde naast het
jongerencentrum. Of bij het organiseren
van een bepaald buurtfeest. Charlotte:
“Level Z is een voorbeeld van hoe Positief Jeugdbeleid eruit kan zien. Maar dan
doorgetrokken over de hele gemeente. Bij
de besluitvorming worden jongeren ook
betrokken.”
Jeugdbeleid optimaliseren
Positief Jeugdbeleid is gericht op, de naam
zegt het al, een positieve benadering van
jongeren. Talentontwikkeling, meedoen
in de samenleving en burgerschap zijn
centrale begrippen bij dit beleid. Het huidige beleid is vooral preventief. Ernstige
psychosociale en gedragsproblemen voorkomen door tijdige signalering en interventie, dat is wat het beleid nu inhoudt.
Dat gebeurt door jongerenwerk, maatschappelijke dienstverlening, hulpverlening en de komende sociale wijkteams.
In andere gemeentes wordt daarnaast
echter gewerkt met Positief Jeugdbeleid
en hebben jongeren inspraak op verschillende terreinen. Charlotte heeft van de
Jongerenraad Zwolle de opdracht gekregen om te onderzoeken hoe het huidige
jeugdbeleid is te optimaliseren.
Charlotte: “Ik heb voorbeelden van positief jeugdbeleid onderzocht. Er blijkt dat
er heel veel verschillende voorbeelden
zijn. Zoals het organiseren van debatten, waarbij de mening van jongeren ook
meegenomen wordt in de besluitvorming
van de gemeente. Daarnaast een feest
volledig (go zero %) door en voor jongeren georganiseerd. Zij vinden namelijk:
je hebt geen alcohol nodig om een feest
te vieren en het leuk te hebben. Dus daar
blijkt uit dat de mogelijkheden heel breed
zijn. Als de jongeren maar gefaciliteerd
worden!”

Charlotte van der Veen presenteert onderzoeksrapport

Social media
Om Positief Jeugdbeleid succesvol te
kunnen realiseren, moet het aan een
aantal randvoorwaarden voldoen. “Jongeren zelf laten communiceren met jongeren. Filmpjes maken, van activiteiten
die moeten gebeuren en gebeurd zijn.
En die delen op social media. Dat is dan
gelijk communiceren op maat,” vertelt
Charlotte. Ze gaat verder: “Belangrijk is
dat er ruimte is voor vernieuwing, dat
dingen nog niet vastgelegd zijn en dat
jongeren hun eigen mening en invloed
erop kunnen uitoefenen. Ondersteuning
door jongerenwerkers om dingen te
leren, om te zorgen voor talentontwikkeling. Op maat kunnen communiceren
met jongeren en brug slaan naar de
gemeente. De jongerenwerker weet wat

er leeft, weet hoe jongeren te prikkelen
om actief te worden. Zodat zij zichzelf
ook ontwikkelen, achter hun talent en
kracht komen zodat zij die ook kunnen
inzetten.”
Wethouder Jeugdbeleid
In Zwolle is men bezig met het implementeren van Positief Jeugdbeleid. De
jongerenraad en Charlotte willen graag
in gesprek met de wethouder Jeugdbeleid, Ed Anker. Zodat zij samen met de
gemeente kunnen vaststellen hoe dit
beleid in Zwolle aangepakt en doorgevoerd kan worden. Ernstig voegt Charlotte toe: “Door een positieve benadering
kunnen jongeren zich goed ontwikkelen
waardoor ze op het rechte pad blijven,
of er eerder weer op terugkomen. Bij een

Foto Alice Tekst

negatieve benadering is het moeilijker
ze gemotiveerd en betrokken te laten
blijven. Dan jaag je ze tegen je in het
harnas.” Belangrijk is dat mensen zich in
de leefomgeving en leefwereld van jonge
mensen inleven. Beter is om een beroep
te doen op hun verantwoordelijkheden,
ze op een negatieve houding aanspreken
(ik zie dit en dat, hoe komt dat?) op een
volwassen manier. Charlotte: “Natuurlijk
is het net zo belangrijk om als iemand
iets goed doet, of heeft geleerd dat
iemand dan een compliment krijgt. Jij
wordt gezien en gewaardeerd. Jij mag er
zijn.”
Meer informatie over Positief Jeugdbeleid
is te vinden op
www.jongerenraadzwolle.nl

Schatgravers
In de buurt waar wij wonen stond vroeger een kasteel. Toen hier de grond voor
de bouw werd afgegraven kwam deze geschiedenis naar boven. Met rubberlaarzen, een noodzakelijk accessoire voor
verse Vinex-bewoners, en gewapend met
emmers en schepjes, beklommen we de
zwarte bergen met kleiige grond. Uren
lang waren we op zoek naar ‘schatten’
uit het verleden. Wat vonden de boys dat
spannend! Heerlijk poeren in die grond
en hopen dat ze iets zouden vinden. Eerlijk gezegd werden wij ook wel een beetje

bevangen door een soort van goudkoorts.
Wat zou het gaaf zijn als we ingegraven
en vergeten gouden munten zouden vinden! De meeste ‘kostbaarheden’ vonden
we echter gewoon aan de oppervlakte.
Het lag gewoon voor het oprapen.
Goud vonden we niet, maar wel heel veel
overblijfselen uit vervlogen tijden. Talloze witte kleipijpjes, met en zonder steel.
Gebroken tegels in de mooiste kleuren,
een gebroken schenktuit van een koffiepot, glas geïriseerd door tijd en aarde,
een aardewerken knikker en diverse, on-

herkenbare, doch door de boys interessant bevonden stukjes van ‘iets’. Thuis
werd elk stukje bekeken en fantaseerden
we over het gebruik ervan: “Dit pijpje was
vast het lievelingspijpje van een hardwerkende boer, wat zal hij hebben gebaald
toen die brak!”.
We richtten een vitrinekastje in waar alles in werd tentoongesteld. Alles behalve
die halve onderkaak van een of ander
hoefdier. Die moffelde ik stiekem weg.
Nu vijf jaar later is de bouw naast ons
huis weer begonnen. Grote graafmachi-

nes verplaatsen wederom tonnen aarde.
Net als toen struinen we de hopen af. Helaas is de oogst deze keer mager; slechts
een paar tegelscherven. We leggen ze in
de vitrinekast waar nog altijd de eerste
vondsten liggen. Pronkend naast de kiezels en zilverpapiertjes die de boys onder
‘kostbaar’ hebben gecategoriseerd. Een
kinderhand is snel gevuld, was alles maar
zo eenvoudig.
Sjoukje
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Ruilen – de nieuwe trend
Door Iris Boersbroek
Je auto delen via internet, je huis verhuren, je gereedschap uitlenen, maaltijden
afhalen – de economische crisis maakt
mensen inventief. Bij LETS werkt het
echter net even anders.
LETS, local exchange trading system, bestaat al jaren in diverse grote steden.
Het is een lokale ruilkring waarbinnen
mensen diensten en producten kunnen
aanbieden of vragen. Het handelen gaat
echter met gesloten beurs en hoeft ook
niet een-op-een. Er is wel een munteenheid, bij de een heet die noppes, bij de
andere duiten maar die vertegenwoordigt
geen valutawaarde, je kunt ze ook niet
inwisselen voor euro’s maar er wel mee
handelen. Omdat het een kring is kan je
iets leveren aan de een en iets afnemen
van de ander. Zo kan jij bijvoorbeeld iemands terras aanleggen en je vervolgens
door iemand anders laten masseren.
kLETS-café
Begin deze eeuw had Zwolle ook een zo’n
LETS maar door het steeds afnemend aantal transacties is die toen opgeheven. Tot
er tien jaar later, in 2013 een nieuwe is
gestart: LETS Zwolle. Inmiddels zijn er
ruim 150 leden, waarvan een flink aan-

tal in Stadshagen en wordt er druk gehandeld, wat zich overigens niet beperkt
tot de wijk maar wel tot Zwolle. LETS wil
echter meer zijn dan alleen een ‘marktplaats’ maar ook een ontmoetingsplek
voor sociale contacten en het overdragen
van kennis. Elke eerste dinsdag van de
maand is er daarvoor het kLETS-café waar
leden elkaar kunnen ontmoeten en wat
drinken, in café de Hete Brij. Soms wordt
er een spreker uitgenodigd. Ook worden
er workshops georganiseerd, waar je bijvoorbeeld kunt leren kleding herstellen of
vermaken. Als je het aanbod bekijkt zie
je dat mensen zeer creatief en inventief
zijn; het spoort aan om te kijken naar
waar je goed in bent en het kan heel bemoedigend zijn om te zien dat waar je
kennis en kunde misschien geen economische waarde hebben op bijvoorbeeld
de arbeidsmarkt, dit wel degelijk waarde
heeft binnen LETS. Op die manier kan je
met ‘duiten’, zoals het in Zwolle heet,
wél kopen waar je mischien geen euro’s
voor hebt.
Waarde bepalen
Hoe bepaal je nu de waarde van wat je
wilt aanbieden? Dat wordt helemaal aan
jezelf overgelaten. Een richtlijn kan zijn

wat anderen voor iets vergelijkbaars vragen óf hoeveel er wordt gevraagd voor
iets dat je wilt ‘kopen’. Als je je inschrijft
krijg je een startkapitaal van tien duiten
en door bijvoorbeeld je foto te plaatsen
of nieuwe leden aan te brengen, kan je
ook duiten vergaren. De kosten voor het
lidmaatschap zijn zeer laag, twaalf euro
per jaar oftewel een euro per maand. Om
de kring echter voor echt iedereen toegankelijk te maken, wordt er met verschillende partijen gebrainstormd over
het mogelijk maken van een gesponsord
lidmaatschap of een donatie voor mensen
die het echt niet kunnen betalen.
Vraag een aanbod zijn globaal verdeeld in
een aantal categorieën. Ten eerste wordt
er onderscheid gemaakt tussen producten en diensten en verder is er een onderverdeling in klussen, eten&drinken,
kleding&schoenen en speelgoed. Deze
indeling is echter vrij willigekeurig en
leden bepalen zelf waar ze hun advertentie plaatsen, dus soms is het even
zoeken maar je vindt er vrijwel alles: van
voedingskussens, dekbedhoezen tot servies, boeken/tijdschrijften en cd’s. Van
hulp bij behangen en schilderen tot oppassen en de hond uitlaten. Van kleding
voor zowel volwassenen als kinderen tot

speelgoed. Van thee, allerhande soorten
gebak en koekjes tot versgebakken brood
en thuisgemaakte jam. Van workshops
mindfulness en massage tot sieraden maken. Van computerhulp tot het uitlenen
van spullen.
Vraag en aanbod
Opvallend is de betrekkelijk kleine rubriek ‘vraag’. Blijkbaar vinden mensen het
moeilijk om te vragen of een (hulp)vraag
duidelijk te formuleren. De onzekerheid
van wie je over de vloer krijgt, kan ook
meespelen. Maar daarvoor kan dan weer
het kLETS-café dienen, om elkaar eerst te
ontmoeten. Peter van de Berg, voorzitten van het bestuur, vindt dat hier nog
wel een taak ligt. Een van de ambities is
dan ook een evenredige verdeling tussen
vraag en aanbod, een gevarieerd aanbod
van producten en diensten, actieve leden
die elkaar ontmoeten tijdens het kLETScafé en een goede verdeling over alle
Zwolse wijken. Ook zoeken ze samenwerking met andere partijen, al of niet commercieel. Zo is er al een samenwerking
met Stichting Kringloop Zwolle en werd er
een lentebrunch georganiseerd in samenwerking met supermarkt Jumbo.
Meer informatie op www.letszwolle.nl

Generatiekloof?
Niet bij ons!
Door Margreeth Drost
In Theater NU&DAN vormen studenten van het Deltion College en senioren
een bijzondere tijdelijke theatergroep.
Spelers en makers repeteren al sinds
september elke woensdag voor dit bijzondere theaterproject dat op vrijdag 23
januari maar liefst twee keer gespeeld
gaat worden in het Cultuurhuis van
Stadshagen.
Het doel van NU&DAN is verbindingen
te leggen tussen verschillende groepen,
rondom thema’s die te maken hebben
met het ouder worden. Het project is een
intensieve samenwerking tussen tweedejaars studenten en docenten van de
opleiding Artiest Drama van het Deltion
College en WijZ.
Het stuk is opgebouwd rond een bingomiddag, met flashbacks naar het verleden, van waaruit langzamerhand weer
wordt toegewerkt naar de 21e eeuw. Een
groep van 25 acteurs tussen de 16 en 82
jaar laten thema’s als verlies, liefde, eenzaamheid, vriendschap de revue passeren
en daarbij is er ook een rol weggelegd
voor fuchsia’s…
Giuseppe (61) vertelt: “Ik doe dit voor het
eerst en het is zo leuk om mee te doen!
Het verbaast me dat er vanuit het niets
zoiets ontstaat, vanuit een groep men-

sen. Het begon als improvisatietheater,
mensen gaan samen staan en doen iets
wat in ze opkomt en vanuit daar ontstaat
er iets. De regisseuse bedenkt ook dingen
en dan komen we er samen achter of het
werkt. Je moet het meemaken, er gebeurt
van alles in de groep, juist ook spontaan
en dat kan dan in het script worden opgenomen, het stuk ontwikkelt eigenlijk
zichzelf, dat is een van de dingen die het
project zo leuk maakt!” De senior is niet
de enige die laaiend enthousiast is. Dat
geldt volgens hem voor de hele groep,
ook de jongeren. “Het leukste vind ik nog
om te merken dat het spel tussen jongeren en ouderen in harmonie gaat, terwijl
je dat in de samenleving weleens heel
anders hoort en het ook anders beleefd
wordt. Allemaal komen kijken dus!”
Zoals gezegd wordt de voorstelling op
vrijdag 23 januari twee keer opgevoerd in
het Cultuurhuis, om 14.30 en om 19.30
uur. Kaarten kosten €2,50 en zijn aan
te schaffen op de website van Odeon de
Spiegel Theaters, of verkrijgbaar aan de
kassa’s van zowel Theater Odeon als Theater De Spiegel.
Daarnaast is er ook een ‘making of’ in de
maak. RTVZOo gaat deze uitzenden, houd
www.rtvzoo.nl in de gaten.

De mooiste wijkkrant van Zwolle zoekt een vrijwillige

Advertentie-organisator v/m

Je regelt de advertenties van ontvangst, controle tot
plaatsing. Onderhoudt contact met aspirant adverteerders,
adviseert en sluit contracten af. Voor meer informatie:

X

Mieke Pape, 06-207.597.37, 038-420.1050,
miekepape@home.nl of bestuur@vinexpress.nl
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DESTIJDS
Een voorstelling door jong en oud
Speeldata:
Maandag 19-01 om 20.00 uur - Theater Odeon, Blijmarkt 25
Woensdag 21-01 om 14.30 en 19.30 uur - Deltion College, Mozartlaan 15
Vrijdag 23-01 om 14.30 en 19.30 uur - Cultuurhuis Stadshagen, Werkerlaan 1

SINTERKLAAS
INTOCHT

Niet per boot op de Milligerplas, nee, Sinterklaas en zijn
Pieten kwamen dit jaar aan bij de voetbalvelden van
Stadshagen in een oude brandweerauto!
Foto’s Henk Gerrits en Yvonne Waslander
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... JAMMER DAT ZE
GEEN IJS HEBBEN

3MND

GRATIS
SPORTEN
KIJK VOOR MEER
INFORMATIE EN DE
VOORWAARDEN OP
FITPLAZA.NL/ACTIE

Ronald Mulder, Olympisch Bronzen Medaille winnaar Sochi 2014.
Zwollenaar, lid van Fitplaza Fitness & Wellness sinds 2009.

Small Group Fitness . Individuele Fitness . Tennis . Squash .
Groepslessen . Wellness . Bedrijfsfitness . Solarium . Crèche .

WWW.FITPLAZA.NL/ACTIE
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Natuurbekijks
door Louis Zandbergen

Op leven en dood
In november heb ik informatie gegeven
over zoogdieren die vooral ’s nachts actief zijn in en rond Stadshagen. Met de
vondst van een dode kerkuil nu iets
over een uil die ook niets opheeft met
daglicht.

gelt van de muizen. Van enkele wijkbewoners heb ik gehoord dat hun kat regelmatig thuiskomt met een dode of halfdode
‘speelmuis’. Vooral in de wijkranden met
ruig terrein komen muizen voor. Ook in de
Mastenbroekerpolder barst het ervan. Let
maar eens op hoeveel blauwe reigers, torenvalken, grote zilverreigers en buizerds
daar zitten. Bekijk eens hun gedrag en de
kans is groot dat je ziet hoe de vogel een
muis pakt en opeet.

In en direct rond onze wijk worden maar
liefst drie soorten uilen gezien. De kerken ransuil zijn actief in het donker en
de velduil juist overdag. De eerste twee
soorten worden soms ook in de wijk gespot. Het aantal waarnemingen kan best
omhoog, wanneer wij in de schemering
vaker omhoog kijken. Je moet de uil
echt zien want geluid tijdens het vliegen
maakt die niet. De velduil is een echte
bewoner van het agrarisch land en wordt
soms in de randen van de wijk gezien.
Verkeersslachtoffer
Midden november rijden wij op de
Stadshagenallee richting Hasselt. De
Milligerplas net voorbij, spot ik een vogelslachtoffer in de berm. Omdat je daar
moeilijk kunt stoppen, besluit ik op de
terugweg de veilige parallelweg te nemen. Na even zoeken, ontdek ik een
dode kerkuil. Natuurlijk heel erg sneu. Ik
neem het mee naar huis om de vogel eens
nauwkeurig te bekijken.
Twee weken ervoor heeft op tweehonderd
meter afstand ook al een kerkuil een klap
met een auto niet overleeft. Dus twee in
nog geen maand tijd. Kennelijk zitten
hier kerkuilen, dat bewijs is helaas wel
geleverd. De provincie is eigenaar van de
weg en heeft een aantal jaren geleden de
singels aan de westzijde weggehaald. Dit

Kerkuil als verkeersslachtoffer langs de Stadshagenallee

betekent dat een kerkuil, maar ook ransuil, laag over de weg vliegt met het risico
op een fatale aanrijding. Een boomsingel
zorgt ervoor dat de vogels hier over moeten vliegen en door die hoogte minder
kans maken geraakt te worden.
Vogelring
Bij nadere inspectie van de kerkuil - wat
een mooie vogel is dit toch!- ontdekt ik
dat die een ring om een poot heeft. Dat
betekent dat die een historie heeft. Via
een speciaal voor vogelringen gemaakte
site www.griel.nl heb ik de gegevens ingevoerd en krijg vlot een berichtje terug.
Deze vogel is 1,5 maand ervoor geringd

Vogelringexcursie

Foto Louis Zandbergen

op een boerderij langs de Nieuwe Wetering in de Mastenbroekerpolder. De vogel
was een nestjong op maar vier kilometer
van mijn vindplaats. Uit ringonderzoek
blijkt dat kerkuilen betrekkelijk dicht in
de buurt blijven van de geboorteplaats.
Die andere dode kerkuil is geringd in Laag
Zuthem. Overigens zijn er ook gevallen
van stevige zwerftrek. Wat dacht je van
een Nederlandse kerkuil die terug gemeld
wordt uit Spanje! Ringonderzoek levert
zinvolle informatie op.
Muizenexplosie
Door de afgelopen zachte winter is er dit
jaar een heuse muizenexplosie. Het mie-

Topjaar, ook voor uilen
Veel muizen betekent ook genoeg te eten
voor uilen. Veel muizen zorgt vervolgens
ook voor nesten met veel jongen. Uilenexpert en vogelringer Jan van Dijk heeft
nog nooit zo’n topjaar beleefd. Hij controleert de specifieke kerkuilenkasten in
Zwolle en directe regio. Vorig jaar was het
een zeer kwakkelend jaar voor de kerkuil.
Landelijk kreeg de populatie een stevige
tik. Maar met de muizenvoorraad in 2014
komen de kerkuilen optimaal aan hun
trekken.. Hoe meer voedsel des te meer
jongen! Jan heeft dit jaar al meer dan
250 jonge kerkuilen geringd. Zelfs twee
maal een nest met negen jongen. Ook een
tweede leg is dit jaar bijna normaal. Een
kwakkelwinter heeft dus een positieve
bijdrage op de kerkuilenstand. Het aantal
terugmeldingen van verkeerslachtoffer
wordt deze winter waarschijnlijk ook een
record…
Tip: kijk met de schemering eens omhoog, en wie weet!

Bewonersinitiatief: de keurige perkjes
van de Goudplevierstraat
De bewoners van de Goudplevierstraat
waren de niet of nauwelijks onderhouden
perkjes voor hun woningen beu. Tijdens
de gezamenlijke barbecue besloten zij
het heft in eigen handen te nemen.
De heer Piet Ankersmit nam het voortouw
en het resultaat mag er zijn. Er zijn meer
burengroepjes ook zo voortvarend te werk

gingen, met verschillende ontwerpen als
uitkomst. De buurtbewoners hopen dat de
andere bewoners het initiatief respecteren en dat iedereen helpt de perkjes netjes te houden.

Foto Inge Mateboer

Foto Josette Veltman-de Greef

Op zaterdag 1 november was het Open
Huis in het vogelringstation in Stadshagen. Twee groepen bezoekers hebben
gezien hoe vogels gevangen en geringd
worden. De bezoekers kregen uitgebreid
te horen hoe het ringen in zijn werk gaat.
Enkele vogelsoorten zijn van dichtbij bekeken. Soorten als kool- en pimpelmees,
vink, merel, roodborst en ringmus. Die
laatste soort deed zijn nam echt eer aan:
deze kregen een kleine metalen ring en

zelf enkele kleurringen. Dit is een bijzonder ringproject in Zwolle. Kleurringen
zijn ook met een verrekijker af te lezen
en levert meer informatie van het voorkomen op. De informatiedag was een succes en wordt zeker op een later tijdstip
herhaald. Houd daarvoor de Vinexpress in
de gaten.
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Werken bij de Vinexpress

De wijkboerderij
heeft een naam!

Door Iris Boersbroek

Door Alice Tekst

“Door te gaan schrijven voor de krant
ben ik nieuwsgieriger geworden, is
mijn sociale netwerk vergroot en heb
ik mijn contacten uitgebreid.”
Aan het woord is Petra Mooibroek, redacteur van de Vinexpress. Schrijven was altijd al haar hobby, maar in haar werk als
basisschoolleerkracht deed ze er eigenlijk
weinig mee. Ergens wou ze altijd nog wel
een boek schrijven maar ze had nog geen
idee waarover. Tot ze een oproepje in de
krant las en zich vijf jaar geleden aanmeldde als redactielid.
Hoe kwam je aan je onderwerpen?
Soms kreeg ik gerichte opdrachten mee,
maar omdat ik zelf natuurlijk in de wijk
woon en mijn kinderen er op school gaan,
ging ik ook meer letten op wat er om mij
heen gebeurde. Ik merkte dat ik van mezelf niet zo nieuwsgierig was, maar dat
is door dit werk wel gegroeid: het is leuk
van veel dingen wat te weten en je in
onderwerpen en andere mensen te verdiepen. En ook dat mensen die weten dat je
werkt bij de krant je aanspreken om over
een onderwerp te schrijven. Ik leerde ook
op mensen af te stappen om informatie
te verkrijgen, dat had ik eerder nooit
gedaan maar dat levert wel hele leuke
gesprekken op. Daarnaast kwam ik op
plaatsen waar ik nooit zelf naartoe zou
zijn gegaan, zoals de nieuwjaarsduik. Het
was heel leuk om daarover te schrijven
en gelukkig hoefde ik daarvoor niet het
water in.

Heb je veel artikelen geschreven?
De krant komt natuurlijk maar een keer
per maand uit maar er stonden steeds
wel twee of drie stukken van mij in. Het
schrijven op zich kost een paar uurtjes
per maand, maar dat kan je doen wanneer
je er tijd voor hebt. Als je ergens een verslag van schrijft, moet je daar natuurlijk
wel heen, maar als het over gelegenheden ging waar ik toch al kwam kon ik dat
mooi combineren. Door dit werk heb ik
echter ook contacten opgedaan buiten
mijn eigen kringetje van kerk en school,
daar was ik al een beetje naar op zoek en
dat kwam dus mooi uit.
Toch ga je nu stoppen?
Ja, ik heb altijd met veel plezier geschreven maar het wordt me op dit moment
wat te druk. Ik ben op meer plaatsen
als vrijwilliger actief en soms valt dat
allemaal samen, waardoor sommige weken erg hectisch zijn. Je bent natuurlijk
redelijk vrij in wanneer en waarover je
schrijft maar er zijn wel de maandelijkse
redactievergaderingen, waarin de inhoud
van de krant wordt bepaald en je hebt
natuurlijk je deadline voor het inleveren
van je kopij. Ook privé zijn er aan aantal
zaken die mijn aandacht vragen en daarom heb ik nu een keus moeten maken.
Ik denk dat het ook goed is dat ik plaats
maak voor nieuwe mensen, die kunnen
dan weer met een frisse blik schrijven
over bijvoorbeeld jaarlijkse terugkerende
evenementen, waarover ik al zo vaak heb
geschreven.

Ga je iets missen?
Het contact met de andere redactieleden
vond ik altijd heel plezierig, zeker tijdens
het jaarlijkse etentje, waar je wat meer
tijd had om met elkaar te praten.

Ook meedoen?
De Vinexpress, dé wijkkrant voor
Stadshagen wordt al vanaf het begin
gemaakt door een kleine groep enthousiaste vrijwilligers: schrijvende redacteuren, fotografen, opmakers (DTP)
en eindredactie. Bij elkaar maken ze
tien keer per jaar een krant vol die
een goed overzicht geeft van wat er in
Stadshagen gebeurt. Het is leuk werk;
iedereen woont in Stadshagen en er
is altijd wel iets wat je interesseert.
Daarover schrijf je dan of maak je foto’s. Op dit moment is de groep schrijvende redacteuren erg klein. Om ook
de diversiteit aan belangstelling en
schrijfstijl te behouden zijn we daarom
op zoek naar schrijvende redacteuren.
Vind je het leuk om te schrijven, ben
je journalist met een paar uurtjes over,
voel je je betrokken bij de wijk? Dan
zijn we op zoek naar jou! Ook DTP’ers
zijn welkom. Voor meer informatie kan
je mailen naar het bestuur: bestuur@
vinexpress.nl

De wijkboerderij heeft voortaan een
naam. Uit alle inzendingen heeft het
bestuur van wijkstichting Stadshagen
Totaal haar keuze gemaakt. De keuze
was unaniem: De Stadshoeve.
Het eerste deel van de naam verwijst naar
de wijk Stadshagen en een hoeve is een
logische verwijzing naar een boerderij en
heeft een gezellige, uitnodigende klank.
Zo klopt de naam ook met de werkelijkheid: het is een boerderij/hoeve horend
bij (een deel van) een stad. Bovendien
is ‘De Stadshoeve’ een prettige en makkelijke naam om uit te spreken.
Logo
De inzender ziet de naam terug op website en in de domeinnaam. Het logo
wordt nog verder uitgewerkt. Maar de
contouren van het gebouw zullen op één
of andere wijze terugkomen in het logo.
De wijkboerderij en de stichting Stadshagen Totaal bedankt de deelnemers voor
hun bijdrages.

De boerderij staat op de rails
Door Milou van Rijn
Met de komende feestdagen en 2015
in zicht kijk ik even achterom. Hoewel er nog niets te zien is, is er door
diverse mensen hard gewerkt aan de
wijkboerderij in 2014. Met een activiteit op burendag (27 september) is
er het laatste kwartaal nog een eindsprint ingezet. De resultaten waren bij
het inleveren van de kopij voor de Vinexpress nog niet bekend, maar ik zeg
vol overtuiging: “De boerderij staat op
de rails”.
Stand van zaken
De activiteiten rondom de wijkboerderij
vinden, zoals gezegd, momenteel nog
vooral achter de schermen plaats. De resultaten die we als wijkbewoners dit jaar
hebben bereikt zijn:
- Er is veel publiciteit geweest rondom
de zoektocht naar een Dagelijks Bestuur.
Naar verwachting kan het jaar hiermee
gestart worden;
- Er ligt een concept projectplan. Dit plan
kan gezien worden als levend werkdocument en is de basis voor besluitvorming.
Het bestuur kan dus meteen aan de slag;
- Op basis van een visie en wensen van
de werkgroepen is een gemeenschappelijk Programma van Eisen gemaakt. Dit is
uitgewerkt in drie schetsontwerpen. Begin december hebben de werkgroepen onder leiding van 19 het atelier architecten
twee schetsontwerpen verder uitgewerkt.
Het resultaat hiervan wordt begin 2015
gepubliceerd;
- Bij de gemeente liggen een aantal vragen, met name rondom de aanvraag omgevingsvergunning en besluitvorming
binnen de gemeente.
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Als het enigszins mogelijk is, worden de
werkzaamheden van de tuinen naar voren getrokken en is in 2015 sprake van de
eerste oogst;
- Met de aangevraagde en toegekende
subsidie van de provincie Overijssel wordt
samen met Cliq ID en Advice hard gewerkt aan de website. Naar verwachting

zal deze in het eerste kwartaal 2015 live
gaan.
Voornemen 2015
Eind december wordt bekend of we in
2015 mee mogen doen aan de wedstrijd
‘Kern met Pit’. Deze wedstrijd wordt gesponsord door KNHM. Een jaar lang mo-

gen wij gebruik maken van hun kennis
over het mogelijk maken van bewonersinitiatieven. Enige voorwaarde is dat alles
uit de kast wordt getrokken om het project, in onze situatie het gebouw van de
wijkboerderij, in 2015 ook daadwerkelijk
te realiseren. Dat lijkt mij een mooi voornemen voor 2015!
Foto Henk Gerrits

Mieke Pape
Door Judith van Leeuwen

tact met een homeopaat. Uit nieuwsgierigheid maakten we een afspraak en niet
lang daarna waren de problemen voorbij.
Bovendien was dat voor mij aanleiding
om zelf ook homeopaat te worden.”
“Ten opzichte van mijn donoren heb ik de
plicht om zuinig te zijn op mezelf. Niet
alleen door gezonde voeding maar ook
door een goede balans tussen lichaam en
geest. Je lichaam geeft signalen en wanneer je die niet serieus neemt of negeert,
wordt het van kwaad tot erger. Voor mijn
transplantatie dacht ik: als ik maar niet
vergeten word. Nu denk ik: als mijn leven
maar goed was.”

Naam: Mieke Pape
Geboortejaar: 1969
Geboorteplaats: Amsterdam
Beroep: verpleegkundige/homeopaat
Burgerlijke status: gehuwd, een zoon
Met welke gedachte stond u vanmorgen op?

“Wat een heerlijk weer! De zon scheen,
dat geeft altijd iets extra´s. Dat nodigt
om erop uit te gaan. Ik sta overigens altijd goed gemutst op. Ik ben een echt
een ochtendmens, ´s avonds kak ik in.”
Sinds wanneer woont u in Stadshagen?
“‘Eind 2000 maakten mijn man en ik vanuit Zwolle-Zuid de overstap naar Stadshagen. We deden eens mee aan een fietstocht en toerden rondom de stad. In die
tijd waren ze net bezig met de aanleg
van de Mastenbroekerbrug. We raakten
nieuwsgierig naar de wijk en gingen op
zoek naar een leuke woning. We tekenden
voor dit plan en werden ingeloot.”
Wat inspireert u?
“Het leven zoals het komt en gaat. Toen
ik ziek was heerste de vogelgriep en juist
op dat moment zag ik een kip in mijn
tuin. Ik wist niet van wie en vanwaar die
kwam maar genoot van het simpele feit
dat die kip daar rondliep. Een tijdje later
heb ik kuikens gekregen. Het gaat vaak
om gewone dingen die om je heen gebeuren, waar je niet veel over nadenkt maar
waar je vervolgens wel wat mee doet. Geniet van vandaag en maak je geen zorgen
om morgen.”

Wat mist u in Stadshagen?
“Eerder dacht ik: een gezellig café. Maar
er zijn genoeg plekken in de wijk waar
je elkaar kunt ontmoeten. Wat ik mis is
de sociale cohesie. Het gevoel van verbonden zijn om iets met elkaar te bewerkstelligen. In Stadshagen wonen veel
hardwerkende mensen. Het is moeilijk om
wat met elkaar op te zetten.”
Foto Frank Pape

dat ze daar genoot. Net als mijn moeder Wat zou u aan uzelf willen veranderen?
ben ik heel nieuwsgierig; zij ging alleen “Ik zou mezelf meer willen profileren.
op een cruise en ik vertrok na mijn studie Nu ik weer gezond ben, voelt het alsof
in mijn eentje als verpleegkundige naar de wereld aan mijn voeten ligt. Er zijn
Duitsland. Onwijs vertrouwen hebben in zoveel mooie dingen om te delen. Ten
het leven en het volste vertrouwen dat diepste zoek ik de verbinding. Mijn transhet wel goed komt.
plantatie heeft me
Zo ben ik ook met
daarnaast geleerd dat
mijn ziekte omge- “Zorg goed voor jezelf. je het verleden niet
gaan. Dat heb ik ook
achter je kunt laten, je
Maak de keuzes die bij neemt alles mee. Maar
van haar.”
je passen én heb er geen als je de juiste keuzes
Lijkt u op uw vader of op uw moeder?
Wat is het beste dat
maakt en de gevolgen
spijt van.”
“De familie van mijn moeder zegt dat ik u is overkomen?
accepteert, ben je op
op haar lijk. Ze was wat verstrooid en dat “Dan zeg ik uit volje sterkst.”
herken ik wel. Mijn moeder overleed toen le borst: een paar
ik drie jaar was, daardoor heb ik geen ei- nieuwe longen. Ruim zes jaar geleden Welke muziek zou u gemaakt willen hebgen herinneringen aan haar. Op de meeste koos ik voor een dubbele longtransplan- ben?
foto’s die ik van haar heb, is ze erg ziek. tatie. Ik heb er lang over nagedacht en “Ik vind eigenlijk alles mooi als het maar
Ze kon de zorg voor mij, klein meisje, am- vond het niet vanzelfsprekend. Er wordt ritmisch en energiek is. Kyteman bijvoorper aan. Mijn vader was binnenschipper veel gesproken over dat iedereen donor beeld. Toen ik wakker werd uit de operamaar haar ziekte dwong mijn ouders aan zou moeten worden, maar je hoort niets tie was ik zo goed als blind. Ik kon ook
de wal te gaan wonen.
over de ontvanger. niet meer lezen. Achteraf was het een
Achteraf blijkt dat ze
Je moet toch wíl- complicatie van de operatie. Dat was heel
dezelfde aandoening
“Geniet van vandaag en len blijven leven, beangstigend. De muziek die ik toen veel
had als ik, de chronidat is wat iedereen luisterde was van Alan Parsons Project en
sche longziekte pulmo- maak je geen zorgen om om je heen denkt. Supertramp. Twee van mijn favorieten.”
nale hypertensie. Dat
Hoe ziek ik ook was,
morgen.”
ontdekte ik toen ik zelf
ik wist wat ik had Wat is uw levensmotto?
ziek werd en haar gegeen niet wat ik zou “Zorg goed voor jezelf. Maak de keuzes
vens opvroeg.”
krijgen. Dat veroor- die bij je passen én heb er geen spijt van.
“Eén foto van mijn moeder is mij bijzonder zaakte de grootste twijfel. Het feit dat Maak verbinding met wat er op je pad
dierbaar: alleen, poserend op een cruise- ik Lukas en Frank heb, was uiteindelijk komt. Onze Lukas huilde als baby erg veel.
Op een dag kwamen we toevallig in conschip, gelukkig en gezond. Ik kan zien doorslaggevend.”

Wat is uw favoriete plek in Stadshagen?
“De plekken om Stadshagen heen zijn
prachtig. We hebben de afgelopen periode
heel veel gewandeld. We genoten van het
weidse uitzicht, de prachtige zonsondergang, de vleermuizen die om je heen sche-

Foto Rens van Overbeeke

ren. Je ziet de geschiedenis van de Mastenbroekerpolder in het landschap terug.
Fascinerend vind ik de paradox tussen de
moderne bebouwing en het oude oerhout
dat ze hier hebben gevonden. En uiteraard het Zwarte Water met het geluid van
de boten die voorbij drijven. Ik kan de
zware olielucht bijna weer ruiken.”

Spelers PEC Zwolle verzorgen
trainingen CSV’28
De jongste kinderen van voetbalvereniging CSV’28 uit Stadshagen kregen half
november een wel heel speciale training.
PEC Zwolle-spelers Bart van Hintum en
Kevin Begois verzorgden op vrijdagavond
21 november een speciale training voor
de Mini’s. Later op de avond hebben ze
ook de F-league hun oefenstof met enthousiasme gedoceerd. De Mini’s trainden
in kleine groepen, waarbij Van Hintum en

Begois de vijfjarige jongens en meiden op
energieke wijze in hun oefeningen begeleidden.
Ook werden er verschillende partijtjes onder begeleiding van de eredivisie-spelers
gespeeld. Na afloop konden de kinderen
met hun helden op de foto en werden er
handtekeningen uitgedeeld. CSV’28 kan
terugkijken of een fantastische avond in
samenwerking met PEC Zwolle.

Foto Tom Reuvers
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De regels omtrent het afsteken van vuurwerk zijn in 2014 aangescherpt! Afsteken mag
vanaf 31 december 18:00 tot 1 januari 02:00!

MAAR....
CATEGORIE 1 (KINDERVUURWERK) MAG HET HELE JAAR!
KIJK OP WWW.HERMANDEHAANVUURWERK.NL VOOR HET
GROOTSTE CATEGORIE 1 ASSORTIMENT VAN OVERIJSSEL!
GRONDBLOEMEN - KNETTERBALLEN - STERRETJES - FONTEINEN - EN NOG MEER!

FONTEINEN ASSORTIMENT MET
VERSCHILLENDE EFFECTEN.
744  SUPER STARPACK

16 SHOTS KNALCAKE MET ONGEKENDE
PRECISIE EEN HELS GEWELD!

36 SHOTS CAKE MET GROENE, RODE EN
CRACKLING EFFECTEN.

664  SECRET SNIPER 16’S
13 SHOTS CAKES VOOR HYSTERISCH LAGE
PRIJZEN. DEZE MAG U NIET MISSEN!

686  GHOSTRIDER 36’S

MEEPAKKERS!

769  HYSTERIA 13’S
MAGISCHE 500 GRAMS CAMKE MAAKT HET
BEEST IN JE LOS.
ACTIE! MET DEZE CAKE WORDT HET CHAOS IN
DE STRAAT.

872  HEAVY LEGEND MOJO MAGIC

684  CRAZY BEE’S

836  CHAOS

500 GRAMS MEGABLOK. DIT BLOK HEEFT
EFFECTEN OP 3 VERSCHILLENDE HOOGTES.
826  RAVE ON

DEZE CAKE DAAGT IEDEREEN UIT! 500 GRAMS
TOT 25 GRAM PER TUBE!
814  READY TO RUMBLE

723  GRANATA

DÉ SENSATIE VAN 2014! SPECIALE
VOORGEMONTEERDE MORTIERBUIZEN IN EEN
GEPATENTEERDE BOX. DEZE SHELLS ZIJN NIET
TE OVERTREFFEN!

738  SPANISH BOMB XL

873  PYROBLADE SHELLPACK

3 ZEER PRIJSAANTREKKELIJKE 16 SCHOTS KWA
LITEITSCAKES MET MEERDERE EFFECTEN.

100 SHOTS VUURWERKBATTERIJ MET
KNETTERSTAARTEN EN GKLEURDE BALLETJES!

641  HEAVY 3 ASSORTIMENT

623  FIREFLY “STIL” VUURWERK VOOR KIDS

SPOTGOEDKOPE 150 SHOTS CAKEBOX. IN
TOTAAL 1008 GRAM KRUIT.
EEN GRUWELIJKE CAKEBOX MET TOTAAL 120
SCHOTEN, VERWERKT MET SPECIALE KLEUREN.

682  SICK SIX CAKEBOX

707  CRUEL TRACTION CAKEBOX

19 TOPPIJLEN TOT 40 GRAM PER PIJL VOOR EEN
BODEM PRIJS!

10 ZWARE MAXIMALE 40 GRAMS PIJLEN MET
TREND ZETTENDE NIEUWE EFFECTEN.
692  HEAVY LEGEND TURBO CLASH ROCKETS

622  HEAVY LEGEND THE CHOISE

SUPER KANONSLAG,
SLOF 200 STUKS

10 STUKS KAARSEN
MET 25 SHOTS

772  KANONSLAGEN

680  ROMEINSE KAARS 25

EXTRA GELADEN. 25
STUKS IN DOOSJE.

6 STUKS SNOEIHARDE
MORTIEREN!
767  THUNDERKING

773  WONDERTOLLEN

10 STUKS KAARSEN
MET 10 SHOTS
776  ROMEINSE KAARS 10

90 SECONDEN KNETTERFUN,
DA'S PAS WAAR VOOR JE GELD!

12 SPRINGENDE EN DRAAIENDE
GRONDZONNETJES. 12 MATJES.
809  JUMPING JACK

25 SHOTS CAKE MET MEGAFLUIT
VOOR EEN SPOTPRIJS!
835  SCRAMMER

HET WELBEKENDE POTJE MET
LEUK MIJNEFFECT.
683  HAPPINESS

15 SHOTS MULTI EFFECT MET GROENE STERREN
EN DIEP PAARSE KLEUREN.

15 SHOTS MULTI EFFECT MET BLAUWE STER
REN EN SPINNERSTAARTEN NAAR GOUD!

15 SHOTS MULTI EFFECT, LAAT JE VERRASSEN
DOOR DEZE TOPPER!

15 SHOTS MULTI EFFECT MET FELLE BLAUWE,
RODE EN GROENE STERREN.

749  VIOLENT CONTENDER

818  GRANT PROMETHEUS

817  THUNDEROUS BUFFALO

816  VISUAL MASTERMIND

DRUK EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN!
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“Wij vinden het lastig om te ontvangen, zij móeten wel.”

Rennen voor een beter bestaan
Door Judith van Leeuwen
“De wereld is groter dan Stadshagen”,
vertelde Harmieke van Eijk haar kinderen, toen ze uitlegde waarom zij aankomende januari naar Thailand reist om
mee te doen met de Compassion-vrouwenmarathon ‘run for you’. Met wijkgenoot Kirsten Nijhuis bereidt ze zich voor
op een sportieve en emotionele reis.
Compassion is een internationale sponsororganisatie die wereldwijd meer dan
1.4 miljoen kinderen en studenten in
ontwikkelingslanden kans biedt op een
beter leven. Door sponsoring ontvangt
het kind scholing, medische zorg en gezonde voeding. De medewerkers van de
organisatie wonen en werken tussen de
noodlijdende gezinnen in de grotendeels
straatarme wijken. Compassion Nederland
organiseert aankomende januari voor de
tweede keer de vrouwenmarathon ‘run for
you’. Veertig Nederlandse vrouwen lopen
een halve marathon met als doel: nieuwe
sponsoren en geld voor projecten. “Ik kon
wel duizend redenen bedenken om niet te
gaan.’ Na veel wikken en wegen besloot
Kirsten deze fysieke en morele uitdaging,
voor het goede doel, aan te gaan. ‘Wat is
er erg aan een half jaar trainen en offers
brengen als je weet dat je anderen daardoor een leven lang kunt helpen?”
Wild idee
Afgelopen voorjaar bezochten Kirsten en
Harmieke de informatiebijeenkomst van
Compassion over de marathon voor het
project in Thailand. Ze raakten geïnspireerd maar hielden een slag om de arm.
“Het begon eigenlijk als een wild idee.
We dachten eerst: we zien wel, we zitten
nog nergens aan vast”, aldus Harmieke. Al
snel merkten de vriendinnen dat het idee
in hun hoofd bleef hangen. Ze begonnen
een maand later, met nul kilometer in de
benen, voorzichtig wat te trainen. “In juli
hebben we de knoop doorgehakt”, vertelt

Harmieke van Eijk (links) en Kirsten Nijhuis (rechts)

Kirsten. “Mijn man gaf me een boekje
over Thailand. Hij zei: niet dat het moet,
maar als je besluit te gaan, sta ik volledig
achter je. Ik kon toen geen reden meer
bedenken om niet te gaan.”
Acties
Het hardlopen werd een wekelijks ritueel.
Daarnaast bedachten ze acties om geld in
te zamelen. Ze organiseerden koffieochtenden, daarbij geholpen door de winkeliers in Stadshagen. In januari gaan als
laatste actie alle statiegeldbonnetjes van
AH naar hun goede doel. Iedereen die aan
de marathon deelneemt moet 2.500 euro
meebrengen én vijf nieuwe sponsoren
binnenhalen. Vooral het geld inzamelen
vinden ze lastig. Harmieke: “Ik moest wel
over een drempel heen. Eigenlijk wil je
het liefst alles zelf regelen, maar hierin
heb je anderen gewoon nodig.”

Thailand
De marathon vindt plaats in het grensgebied
van Thailand en Myanmar. Aan de Thaise
kant van de grens leven meer dan 100.000
vluchtelingen uit Myanmar, die in hun eigen land werden vervolgd door de overheid.
Maar ook in Thailand worden ze niet erkend.
Vluchtelingen hebben geen rechten, mogen
geen eigendom hebben en kunnen zelden
werk krijgen. Ze komen in zware omstandigheden terecht en zijn kwetsbaar voor extreme armoede. Compassion heeft verschillende projecten langs de grens waar enkele
duizenden kinderen uit zowel Thailand als
Myanmar worden ondersteund. Met de marathon ontvangt Compassion 100.000 Euro
en krijgen daarnaast 200 kinderen een vaste
sponsor. “Wij vinden het lastig om te ontvangen, zij móeten wel. Door af te reizen
naar Thailand willen we laten zien dat we,
naast het geld dat we meebrengen, oprecht

Foto Elisabeth van Munster

betrokken zijn”, aldus Kirsten.

Vertrek
Over een maand vertrekken de veertig
vrouwen, waaronder Harmieke en Kirsten.
De bewoners zijn al op de hoogte. Kirsten: “Naast alle financiële bijdragen zijn
we ook blij met de steun van de mensen
om ons heen. Dat heb je echt nodig.” Ook
hun eigen kinderen leven erg mee. Of, zoals de zoon van Kirsten riep, toen de kilozakken pepernoten arriveerden voor de
verkoopactie: “Nemen jullie die mee voor
de kinderen in Thailand?”
Wilt u meer lezen over de actie of het
sponsoren van kinderen? Kijk op:
www.compassionmarathon.nl/lopers/harmieke.html of
www.compassionmarathon.nl/lopers/kirsten.html

Stadshagen door de ogen van Goofy
Tegenwoordig zit mijn nachtlampje weer
aan mijn halsband, zodat ik licht geef in
het donker. Het lijkt ook wel of het iedere
dag een beetje kouder en een beetje eerder donker wordt. Ik ben pas weer geplukt
door tante Conny van de trimsalon; mijn
vacht is nu weer wat dunner en ik moet
af en toe op mijn tong bijten om niet
te klappertanden. Ik kan best een beetje
kou hebben hoor en in de sneeuw kan je
heerlijk rollebollen. Ik moet er ook niet
aan denken dat de vrouw en de baas een
jasje voor mij gaan kopen, dat is toch
niks voor een stoere hond als ik? Het is
eigenlijk best lekker dat ik weer glad ben,
dan zie je veel beter hoeveel kleuren mijn
vacht eigenlijk heeft en ik heb lang niet
zo’n jeuk als met die lange haren. Het
groeit vanzelf weer aan en binnen in huis
is het altijd lekker warm.
Nou even wat anders: Sinterklaas en dat
zwarte-pietengedoe, daar snap ik niks
van. Ik heb ook nog nooit een cadeautje
van Sinterklaas gekregen, terwijl ik toch
zo ontzettend braaf ben. En een kerstboom vind ik ook al niks, ik mag niet

eens mijn pootje oplichten als ik er toevallig een tegenkom in de wijk. Voor mij
hoeft dat dus allemaal niet.
Maar goede voornemens, daar zie ik wel
wat in. Ik heb er een paar gemaakt voor
2015. Elke dag mijn brokjes opeten, dan
weet ik tenminste zeker dat ik een plakje
worst als beloning krijg. Diego de kat wat
meer met rust laten, dat scheelt me een
hoop halen over mijn neus. Niet zo lang
door blijven blaffen als de bel gaat en
niet tegen mensen opspringen die dat niet
willen; maar ja, hoe weet je dat? Geen
ruzie maken met andere honden, behalve
als ze ruzie maken met mij natuurlijk. Op
zondag wat later beginnen met janken,
zodat het baasje en het vrouwtje uit kunnen slapen. Maar als je heel nodig moet,
is dat niet zo gemakkelijk, dus ik beloof
niks.
Verder hoop ik dat alle mensen en hun huisdieren gelukkig en vredig samen zullen leven in onze prachtige wijk Stadshagen, volgend jaar en in alle jaren die nog komen.

Tot blafs in 2015.
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“Tijdens de eerste emotionele dagen na het overlijden
zijn er heel veel dingen die geregeld moeten worden.
Juist dan is het fijn als een professional u bij staat, zodat
alles met zorg en aandacht geregeld wordt. Zo kunnen
we samen een mooi en persoonlijk afscheid tot stand
brengen dat past bij de overleden dierbare èn bij de
nabestaanden. Ik heb speciale aandacht voor uw budget,
natuuruitvaarten en live-muziek.”

Uitvaartbegeleider
Freda Gaasbeek
Verzorgt uw uitvaart natuurlijk

Wilt u een overlijden melden?
Bel Freda 06-42513280.
Dag en nacht bereikbaar,
zeven dagen per week.
www.fredagaasbeek.nl

breecamp
Zwolle - Stadshagen

Laat u informeren over de voordelen
van vloerverwarming en -koeling via
een eigen warmtepomp

Een heerlijke ruime,
complete woning met
• Vloerverwarming en -koeling
via eigen warmtepomp
• Complete keuken met apparatuur
• Villeroy & Boch sanitair
• Op een ruime kavel
• Starterslening mogelijk
• Energiezuinige woning

Voor € 175.000,- v.o.n.
(vanaf prijzen inclusief € 3.000,- koperssubsidie)

U woont al voor minder
dan € 575,- netto per maand

INFORMATIE EN VERKOOP

DLH Ontwikkeling, Anja Esveldt

Holtland Makelaardij

(038)421 0030 / 06-12796105

(038)4221394 / 06-10263117

e-mail a.esveldt@dlhgroep.nl

e-mail info@holtland.nl
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Bouw is gestart!
Nieuwe fase
in verkoop

(op basis van een max starterslening
en een annuiteiten hypotheek looptijd 30 jaar)
Nieuwsgierig? Kijk op

www.facebook.com/nieuwbouwzwolle

Buurtrestaurant De Streek december
Elke derde vrijdag van de maand kunt
u in het Cultuurhuis aanschuiven bij
Buurtrestaurant de Streek. De Streek is
een laagdrempelige eetgelegenheid voor
buurtbewoners uit Stadshagen, waarbij
ontmoeting met buurtgenoten een belangrijke rol speelt. Voor € 7,- geniet u
van een smakelijke 3-gangenmaaltijd,
met ter afsluiting een kop koffie / thee.
Vrijdag 19 december staat er boontjes
met spek, goulash en rijst op het menu.
Aanmelden kan tot en met maandag 15
december in het Cultuurhuis of door te
bellen naar 038-851 57 60.
Poolbiljart in het Cultuurhuis
Zin in een potje poolbiljart? Dat kan in
het Cultuurhuis tijdens de openingstijden. Voor € 1,00 kan je 20 minuten spelen. Voor meer informatie
tel. : 038–8 515 760

Bibliotheek aan Huis is er voor iedereen!
Soms kan het gebeuren dat het moeilijk

voor u is om zelf naar een Bibliotheek te
komen. Dit kan tijdelijk zijn door ziekte
of een ongeval. Of permanent door ouderdom of lichamelijke beperkingen. U hoeft
in deze situatie uw abonnement niet op
te zeggen, wij bezoeken u thuis!
Hoe werkt het?
Een vrijwilliger van Bibliotheek-aan Huis
komt bij u op bezoek om te horen wat uw
wensen zijn en welk soort boeken u graag
leest. De vrijwilliger gaat eens in de drie
tot vier weken namens u naar de bibliotheek om de boeken voor u te lenen. De
vrijwilliger brengt de boeken vervolgens
bij u thuis en levert de boeken ook voor
u weer in. Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met WijZ,
telefoonnummer 038-851 57 00.
Sportief van start in het nieuwe jaar!
Sporten/bewegen bij WijZ kan op uw eigen niveau, op de manier zoals u dit wilt.
Zoekt u graag de grens op? Of doet u het
liever wat rustiger aan? De docent gaat
uit van uw wensen en mogelijkheden.
Vanaf maandag 5 januari starten alle
sport- en beweegactiviteiten weer. Vanaf dan zijn er wekelijks diverse groepen
van WijZ die sporten / bewegen in het
Cultuurhuis. Hierbij kunt u denken aan

sportfit, country-linedance, fitgym, salsa,
stijldansen en yoga.

u dit nummer bellen voor meer informatie
of het volgen van een gratis proefles.

•

Bibliotheek aan Huis is er voor iedereen!
Bibliotheek aan huis is een samenwerking
tussen de bibliotheek Zwolle en WijZ.
Soms kan het gebeuren dat het moeilijk
voor u is om zelf naar een Bibliotheek te
komen. Dit kan tijdelijk zijn door ziekte
of een ongeval. Of permanent door ouderdom of lichamelijke beperkingen. U hoeft
in deze situatie uw abonnement niet op
te zeggen, wij bezoeken u thuis! Voor
deze dienst is WijZ op zoek naar vrijwilligers. Wij zoeken mensen die:

Sportfit: het trainen van uw uithoudingsvermogen met gewichtjes en
dynabands. Tevens spierversterkende
(pilates)oefeningen,
loopvormen,
balspelen en badminton;
• Country-linedance: dans op country
en western muziek in een groep;
• Fitgym: van gymnastiekoefeningen
tot het bewegen op muziek en het
uitvoeren van diverse bewegingsvormen met bekende en minder bekende
sportmaterialen;
• Salsa: dansen in groepsverband op
de muziek en ritmes uit Cuba;
• Stijldansen: u leert onder andere
de quickstep, Engelse wals, cha cha
cha;
• Yoga:
ontspanningsoefeningen,
waardoor lichaam en geest in balans
komen.
De lessen worden afgesloten met gezamenlijke koffie / thee.
Naast bovengenoemde beweegactiviteiten, zijn er meer verschillende beweegactiviteiten. Kijk hiervoor op de website
www.wijz.nu of neem telefonisch contact
op met WijZ, tel. 038-851 57 00. Ook kunt

•
•
•

In met name Holtenbroek en Aalanden cliënten willen voorzien van bibliotheekmateriaal;
Affiniteit hebben met ouderen en/of
zieken;
Gemiddeld 1 x per 3 weken beschikbaar zijn in overleg met de cliënt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Bekendam, coördinator
Bibliotheek aan Huis 038-85157 61 of
mailen naar k.bekendam@wijz.nu

Zaterdag 27 december in teken van reparatie kinderspeelgoed

Repair Café officieel van start
Door Louis Zandbergen
Op zaterdag 29 november heeft wijkwethouder René de Heer het Repair Café in
Stadshagen officieel geopend. Hij deed
dat door zelf een apparaat mee te nemen dat defect was. Hij heeft dat aan de
reparateurs gegeven. De wijkwethouder
gaf aan dat hij dit soort initiatieven een
warm hard toedraagt. “Inwoners die zich
samen inzetten om materialen te repareren in plaats van direct weer een nieuwe
te kopen, is helemaal van deze tijd. Het
scheelt afval, grondstoffen en productieenergie en het samen repareren is ook belangrijk”, aldus de wethouder. Het Repair
Café is mede mogelijk gemaakt door de
vele vrijwilligers, Stichting IJsselheem en
Stichting De Gasthuizen.
De bijeenkomst stond specifiek in het
teken van het repareren van Senseo’s.
Er zijn achttien Senseo’s geleverd en de
meeste zijn weer werkend naar huis gegaan. Totaal zijn er bijna vijftig materialen voor reparatie aangeboden.
Elke laatste zaterdag van de maand is er
een Repair Café in gebouw Werkeren aan
de Werkerlaan 154. De volgende is op zaterdag 27 december en dan is er specifieke aandacht voor kinderspeelgoed dat
van Kerstman of Sinterklaas is gekregen
en toch stuk is gegaan. Ouders met kin-

Wethouder René de Heer laat zich informeren door vrijwilliger Herman Hollegien hoe een Senseo te repareren is.

Foto Albertine Sjollema

deren zijn van harte welkom. Ook andere
reparaties worden tussen 10.00 en 14.00
uur uitgevoerd. Info repaircafestadshagen@gmail.com of de Facebookpagina
van Repair Café Stadshagen.

Inloopochtenden Fontein
Elke donderdagmorgen is er in de soosruimte van kerkgebouw De Fontein aan
het Sterrenkroos 56 een inloopochtend
van 9.30 tot 11.30 uur. Gezellig een kopje
koffie drinken, meedoen met een creativi-

teit, een spelletje doen of gewoon
een praatje maken. Voor jong en oud,
mannen en vrouwen. Er zijn geen kosten
aan verbonden. Iedereen is welkom!

De werkgroep Huttendorp Stadshagen wil alle deelnemers en vrijwilligers bedanken
voor hun fantastische inzet en creativiteit. Wij wensen iedereen alvast fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2015 toe. Hopelijk zien wij jou weer terug als
deelnemer of als vrijwilliger aan het Huttendorp! Volgend jaar zal het Huttendorp
beginnen op maandag 10 augustus.
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Gratis cadeau
t.w.v. ¤ 300,- bij
een nieuwe
CV-ketel!

* Vraag naar de voorwaarden

GRATI
CADEAS
BIJ ME U
MARKDIA
T!

Maak direct een afspraak. Bel 0800 15 87 of kijk op www.energiewacht.nl
Is uw CV-ketel aan vervanging toe? Dan is dit uw moment. Want alleen nu ontvangt u bij aanschaf van een nieuwe CV-ketel een
Media Markt-cadeaukaart t.w.v. 300 euro! Met deze cadeaukaart kunt u uit het hele assortiment van Media Markt zelf uw cadeau
kiezen. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe televisie, tablet of wasmachine. Profiteer van deze unieke actie en vervang uw CV-ketel.
Kijk voor meer informatie op www.energiewacht.nl/cvketel.

WINKELCENTRUM
STADSHAGEN
VERRASSEND COMPLEET EN
GRATIS OVERDEKT PARKEREN!
Ruim 30 winkels voor al uw boodschappen

www.winkelcentrumstadshagen.nl
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