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Fietsoversteekplaatsen Belvédèrelaan

Voortgang wijkboerderij
Natuurbekijks
Stadshagen DOET
ArboPositief Zwolle

‘Het is aangepast, maar onveiliger geworden!’
Door Esther Nap
Vorig jaar is de fietsoversteekplaats
Twistvlietpad–Belvédèrelaan aangepast
met het doel de verkeerssituatie te verbeteren. Daarbij is ook de situatie bij de
Duiker, bij het winkelcentrum, aangepast. Maar de vraag of het nu veilig is,
gonst rond in Stadshagen.
Helma Ooms: “Mijn dochter van 10 merkte snel na de zomervakantie al ﬁetsend
op dat de verkeerssituatie juist onveiliger is geworden. Verontwaardigd heeft
ze daarom een brief aan de burgemeester
gestuurd met de vraag of hij het een keer
wilde komen bekijken.” Er kwam geen
reactie op de brief. Maar het probleem,
zeker in de donkere wintermaanden, werd
steeds meer een issue in de wijk, getuige
ook allerlei discussies op Weblog Zwolle
en Stadshagennieuws.nl. Helma besloot
daarom begin dit jaar het programma
Hart van Nederland te vragen om te komen ﬁlmen. “Ik schrok enorm toen ze me
snel daarna benaderden om daadwerkelijk
opnames te komen maken, waarbij ze
vroegen of ik voor de camera de situatie
wilde toelichten. Maar ik was ook blij dat
er nu eindelijk eens aandacht voor de
situatie was, dus mijn antwoord was een
enthousiast JA!”, aldus Ooms.
Hart van Nederland
Op vrijdag 14 februari stonden moeder en dochter Ooms en opgetrommelde
medestanders bij de Duiker, de plek die
de cameraploeg van Hart van Nederland
had uitgekozen om de opnames te maken. Overige aanwezigen: René de Heer,
wethouder Verkeer – ooit trouwens ook
werkzaam voor Hart van Nederland – en
Ben Eikens, namens de Klankbordgroep
Twistvlietpad/Belvédèrelaan. De ﬁlmploeg
ﬁlmde ruim 2 uur. Gemonteerd bleef er
een item over van bijna 2 minuten, uitgezonden op maandagavond 17 februari.

Hart van Nederland maakte onlangs opnamen over onveiligheid op Belvédèrelaan
Foto: Esther Nap

Helma: “Het ﬁlmpje laat goed zien wat
het probleem is. Het heeft niets te maken
met het feit dat iedereen zich allereerst
aan de regels moet houden, zoals de wethouder op camera verwoordde. Het is gewoon niet duidelijk, niet veilig. Het moet
opgelost worden!”.
Stopborden
Kort na de uitzending van Hart van
Nederland kwam het bericht vanuit de
gemeente dat er zowel voor de oversteek
Twistvlietpad–Belvédèrelaan als de Duiker voorstellen zijn ter verbetering van
de veiligheid. Concreet is voor de eerstgenoemde oversteek door de gemeente
besloten om stopborden te plaatsen en
een stopstreep zodat autoverkeer verplicht wordt te stoppen. Ook worden lage

hagen in de berm geplant om de kruising
te benadrukken. Dit verkeersbesluit ligt
ter inzage tot 9 april op het Stadskantoor,
Lübeckplein 2. Tot die datum kan bezwaar
ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders. Voorstellen als
verlichting aanpassen en verhogen van
de verkeersdrempel, zoals geopperd door
de Klankbordgroep, hebben de aandacht
van de gemeente maar zitten nog niet in
dit verkeersbesluit.
Opgelost?
Helma: “Ik ga bezwaar indienen tegen het
verkeersbesluit. Wat halen stopborden nu
uit? Auto’s moeten straks stoppen vanwege de stopstreep en de stopborden, maar
als er niets aan lijkt te komen, rijden ze
gewoon door, let maar op! Stoplichten
vervolg op pagina 3
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plaatsen zoals bij de fietsoversteek in de
bocht Hortensiastraat–Deventerstraatweg
is de oplossing volgens mij.”
Herinrichten Duiker
Voor een structurele oplossing waarbij een
nieuwe verbindingsweg wordt aangelegd
van de Duiker naar het winkelcentrum
zijn de kosten ca € 250.000. Daarvoor is
nu geen budget, maar niets doen is geen
optie. Daarom heeft de Klankbordgroep
een voorstel aan de gemeente gepresenteerd waarbij als tijdelijke maatregel de
weg wordt opgesplitst in een deel voor
auto’s en een deel voor fietsers. Kosten
circa € 20.000. De wethouder van Verkeer
gaat nu met alle betrokkenen in gesprek
gaat alvorens een voorstel in te brengen
bij het college van B&W.
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Louis Zandbergen, Elisabeth van Munster, Esther Nap, Petra Mooibroek, Tamara
Klappe, Heleen Diekman, Inge Mateboer,
Judith van Leeuwen, Renee van Hensbergen, Sander Blok, Alice Tekst, Inez van
Slooten
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Fietsoversteekplaats
Belvédèrelaan

Marieke Brouwers bij haar schilderijen in het Cultuurhuis

Door Heleen Diekman
Felle kleuren, dikke lijnen en dieren typeren de schilderijen van Marieke Brouwers. Kleurrijk zijn haar schilderijen
zeker en u kunt ze nu ook in het echt
bekijken. Van 1 maart tot 30 april kunt
u in het Cultuurhuis genieten van zo’n
veertig doeken. En dat is bijna haar hele
collectie. De andere doeken gaan mee
naar de Kunstroute van Overijssel die op
29 en 30 maart plaatsvindt.
Marieke Brouwers schildert eigenlijk al
vanaf haar twintigste. Ze heeft het zichzelf geleerd, maar denkt wel dat ze het
creatieve karakter van haar vader heeft;
hij is beeldhouwer. Sinds 2000 woont Marieke in Stadshagen. Hoewel ze een hele
leuke baan in de commerciële dienstverlening had, miste ze toch iets. Ze kon
haar creativiteit niet kwijt en dat begon
te knagen. De afgelopen vijf jaar richtte
ze zich op het opzetten van haar eigen
bedrijf www.kleurrijkschilderij.nl.
Inspiratie
Marieke haalt haar inspiratie in ieder geval uit de natuur. “Er zijn zoveel wonderlijke dieren in prachtige kleurcombinaties, daar kun je niet omheen. Ik schilder
graag dieren, maar dan met een ‘twist’.
Sommige schilder ik exact en andere juist
redelijk abstract. De doeken maak ik echter altijd met mijn eigen ‘handtekening’:
ik werk het af met een paletmes en dikke
lijnen verf voor een 3D-effect.”
Uitleven en creëren
Met schilderen kan Marieke zich, ongeacht
haar stemming, altijd uitleven. “Creëren
vanuit het niets is fantastisch, vooral
als je van te voren niet weet wat je gaat
maken,” vindt Marieke. “Op dit moment
schilder ik gemiddeld twee uur per dag.
Maar een andere dag kan dat ook zo het
dubbele zijn. Je kan het niet afdwingen,
soms heb je de tijd, maar geen inspiratie
en een andere keer lukt het achter elkaar
om te maken wat je voor ogen hebt.”
Beweging!
Marieke legt uit hoe ze schildert: “Ik begin met een laag van in elkaar overlopende kleuren, daarna zet ik de afbeelding
erop. Vervolgens bewerk ik het doek met
paletmes zodat kleuren mooi in elkaar
overvloeien. De belangrijkste stap en ook
de spannendste, vooral wanneer de rest er
al goed op zit, is het aanbrengen van de
dikke lijnen en structuren. Een verkeerde
beweging en het is verprutst. Gelukkig heb
ik dit nog maar één keer gehad, maar het

Foto: Yvonne Waslander

blijft spannend. Ik probeer altijd dynamiek
in het werk aan te brengen en zo schilder
ik ook, met veel beweging! Stillevens zijn
dan ook niet mijn stijl,” grapt ze.
Hobby’s
Tijd voor hobby’s heeft Marieke op dit
moment niet echt. Niet erg, als je van
je hobby je werk hebt kunnen maken.
Marieke: “Er gaat zoveel tijd in het opstarten van je bedrijf zitten dat je af en
toe bewust tijd moet vrijmaken om even
lekker naar een film te kijken of naar het
bos te gaan. Eén hobby is heel goed te
combineren met haar werk: muziek. Lekker hard aanzetten die radio en schilderen maar! Naast het schilderen is ze nu
vooral druk met (bedrijfs)opdrachten en
het inrichten van exposities.
Expositie
Van 1 maart tot 30 april zijn zo’n veertig
doeken van Marieke te zien op de expositie in het Cultuurhuis in Stadshagen. Het
thema is ‘kleurrijk’ en Marieke voegt toe:
“Ik denk dat je niet bang moet zijn om
jezelf te laten zien en te genieten van de
kleurrijke kant van het leven. Omdat ik
zelf in Stadshagen woon vind ik het erg
leuk om hier te exposeren. Veel mensen
zien mijn werk steeds via Facebook voorbijkomen en nu kunnen ze het rustig in
het echt bekijken.”

Verkiezingen
Het aftellen is begonnen, wij mogen
weer tussen partijen kiezen. Eerlijk gezegd denk ik bij kiezen eerder aan mijn
tandarts dan aan politici. Mijn tandarts
doet bijna altijd wat hij zegt, politici niet. Gaatje ontdekt, een kies die
grondig aangepakt moet worden? Hij
maakt een plan, tijdschema plus een
kostenoverzicht en voert het dan nog
uit ook. Zulke mensen bewonder ik,
afspraak is afspraak! Maar ook mijn installateur bewonder ik, als deze zegt om
11.00 uur bij mij te zijn, dan is hij er
ook. Klasse (Henk)!
Eerlijk
Ik volg de debatten en lees krantenartikelen over de verschillende partijen.
Zo te zien hebben ze allemaal het beste

Verkeersbesluit oversteek Twistvlietpad – Belvédèrelaan
Plaatsen van stopborden
Plaatsen van stopstreep
Aanleg van lage hagen in de bermen
Ter inzage op Stadskantoor, mogelijkheid voor bezwaar tot 9-4-2014
Situatie Duiker
Klankbordgroep Twistvlietpad/Belvédèrelaan heeft aan de gemeente een
tijdelijke maatregel gepresenteerd. Dit
wordt door wethouder Verkeer besproken met alle betrokkenen.
T-splitsing Belvédèrelaan – Frankhuizerallee
Doorstromingsproblemen tijdens spitsuren zorgen voor onoverzichtelijke en
daardoor onveilige situaties. Gemeente
houdt aandacht voor drukke verkeerspunten in de wijk. Indien mogelijk
worden aanvullende maatregelen voorbereid.
De doeken die niet op de expositie hangen, neemt Marieke mee naar de Kunstroute van Overijssel op 29 en 30 maart.
De opening hiervan is op 29 maart door
de directeur van het Stedelijk Museum
Zwolle. “Hopelijk komen de mensen naar
de Sassenstraat 20. Op 30 maart heb ik
open atelier bij mij thuis aan de Bonkenhavestraat 144 van 10.30-17.00 uur.”
met ons voor. In de politiek lieg je niet
maar verleg je eventueel de koers. Zeker
in deze crisistijd kom je daar makkelijk
mee weg. Naar mijn mening ben je dan
echter geen knip voor de neus waard.
Dat is bij mijn tandarts en installateur
wel anders, als die mij niet bevallen
zoek ik gewoon een ander.
(Kies)wijzer
Ook zo’n instrument waar ik niet wijzer
van word, steeds kom ik bij een andere
partij uit. Bovendien snap ik die politici
ook niet helemaal. Roept een burgemeester of wethouder dat wij allemaal
de broekriem moeten aanhalen, dan bedoelen zij ‘jullie’ moeten inleveren, wij
als bestuurders niet! Ik zit nog steeds
te wachten tot ons college en de gemeenteraad tien procent van hun inkomen inleveren. Denk ‘t niet. Op wie ik
ga stemmen? Daar kan ik nu nog niets
over zeggen. Op wie jullie stemmen zie
ik binnenkort wel in de verkiezingsuitslag. Maar ga in ieder geval wel stemmen. Sterkte!
M. Bargo
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Wijkboerderij: ontspanning,
ontmoeting en educatie
Kort verslag van de werkgroepen door Alice Tekst

De werkgroepen van de wijkboerderij
zijn de afgelopen maanden druk geweest met het bedenken van plannen.
De werkgroep Tuinen is inmiddels zover dat de schop de grond in kan, al is
nog niet bekend waar precies. Andere
plannen zijn nog in de conceptfase al
worden de contouren steeds duidelijker.
Stijn den Hertog (negen jaar) zit in de
werkgroep Avontuurlijk Spelen. De afgelopen tijd is er nagedacht over de ruimte
die nodig is, hoe het eruit moet zien en
wat de kosten zijn. Stijn vertelt: “Daan,
mijn vriend, en ik hebben een tekening
van de speeltuin gemaakt met goedkope
en duurzame speeltoestellen.” Er wordt
veel hout gebruikt en er is iemand die een
poort en brug van wilgen gaat maken. Er
komt een kabelbaan, een schommelnet
en misschien een pannakooi. Stijn: “We
hebben deze speeltoestellen zelf uitgeprobeerd op het schoolplein. Wij mochten
op een paar websites toestellen uitzoeken. Nu hebben we speeltoestellen voor
kinderen van tien tot twaalf jaar.”
Er wordt bij het Avontuurlijk Spelen veel
met water gedaan. “Houten boomstamstenen in het water zodat je daarover
kunt lopen!” aldus een enthousiaste
Stijn. Daan en Stijn vinden het heel leuk
om mee te werken aan de wijkboerderij.
“De mensen zijn aardig en je kunt er goed
mee samenwerken. We willen ook werkgroepjes gaan combineren zodat je nog
beter samenwerkt. Net als bij de Regenboogspeeltuin,” sluit Stijn wijs af.
Het Theehuis
De plannen zijn gemaakt, de vierkante
meters vastgesteld en het concept is bepaald: het Theehuis wordt voor de wijkbewoners een ontspanningsplek gedurende het hele jaar. Het zal de trekpleister
van de wijk zijn, een centrale rustlocatie
waar mensen een kopje thee kunnen drinken, spulletjes uit de tuin kunnen kopen
of melk van de geiten en koeien. Of een

broodje met zoveel mogelijk ingrediënten
uit de eigen tuin. Het is nog niet duidelijk of het Theehuis in de wijkboerderij zelf komt of in een apart gebouw. De
werkgroep heeft contact gelegd met een
instelling voor kinderopvang, om hen
hierbij te betrekken. Ook is er onderzocht
wat de mogelijkheden zijn voor mensen
met een beperking om aan het werk te
kunnen in het Theehuis, een goede manier om te integreren in de wijk. Gerben
Eshuis van de werkgroep Theehuis vertelt:
“De samenwerking in het team is goed,
we zijn met z’n drieën. Wel is er nog veel
onduidelijk over de vormgeving. Vragen
daarbij zijn of we wel of niet commercieel
worden en welke kavels aan wie gegeven
worden. Er is ook nog onduidelijkheid
over tijdslijn. We zitten nog te wachten
op de gemeente voor het vastleggen van
de tekening.”
Juiste bestuursvorm
Op dit moment onderzoekt de werkgroep
Bestuur welke vormen van bestuur er bestaan en wat daar de voor- en nadelen
van zijn. “De vorm moet bij de doelstellingen van de wijkboerderij passen,” licht
Marianne Ester van de werkgroep Bestuur
toe. Wanneer de keuzes zijn gemaakt,
legt de werkgroep twee voorstellen neer
bij de projectgroep. Die beoordeelt het
op inhoud en kijkt naar de juridische

consequenties aan de hand van landelijke
jurisprudentie hierover.
Ecologische tuinen
Kasper van Dam vertelt: “Het hele
plaatje is compleet, zowel qua mensen
als werkwijze.” Voor de tuinen worden
drie stadsboeren aangetrokken. Er zal
op ecologische en biologische wijze geteeld worden. Omdat er producten uit de
tuinen verkocht gaan worden, wordt de
Keuringsdienst van Waren erbij betrokken, zodat het professioneel en verantwoord gebeurt. Leo Oosterloo, die in de
werkgroep Tuinen zit namens de stichting
4PK, vult aan: “We willen een voorbeeldtuin bij de wijkboerderij. En bij de Pauzelandschappen (noot van de redactie: waar
de komende tien jaar niet wordt gebouwd)
willen we graag stadsakkers maken om
groentes te verbouwen. De inzet van de
stadsboeren kunnen we bekostigen uit
de opbrengst van de akkers eromheen.
We moeten naar stadslandbouw toe om
kostendekkend te zijn.” Er zijn genoeg
vrijwilligers en er is een concreet plan.
De schop kan in de grond, het is alleen
de vraag waar en hoeveel grond er beschikbaar is. Leo en Kasper vinden het
meewerken aan de wijkboerderij positief:
“Het is heel inspirerend. Je werkt met diverse mensen, twee tuinders en een bioloog. Iedereen is enthousiast, betrokken
en er is veel kennis aanwezig.”

Een van de functies van de wijkboerderij zal, naast ontmoetingsplek, educatie
en voorlichting zijn voor jong en oud. Er
komen lessen voor scholieren, workshops
over planten en dieren en voorlichting
over bijvoorbeeld hoe je een huisdier
goed verzorgt”. De werkgroep Wijkboerderij zoekt nog mensen die willen meedenken en meewerken. Er moeten nog veel
beslissingen genomen worden. Er wordt
op dit moment onderzocht hoeveel weide
en stalruimte de dieren nodig hebben om
vervolgens de totale behoefte aan ruimte
te kunnen bepalen.”

Inheemse dieren
Momenteel is de werkgroep Wijkboerderij
bezig met het invullen van de functies
van de boerderij en het vinden van dieren. Jeroen Beekman: “We streven naar
inheemse dieren omdat we hier in een
Vinexwijk in Nederland leven. Kinderen
komen nauwelijks nog in aanraking met
de dieren op de de boerderij, zoals vroeger. Uitheemse dieren zien ze wel in dierentuin.” Voor het bepalen van het dierenbestand en de juiste leefomgevingmet
betrekking tot het dierenwelzijn, helpt
een dierenarts mee.
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Overeenstemming over bouw 32 woningen in
Frankhuis
Er gaat weer gebouwd worden in de buurt
Frankhuis in Stadshagen. Ontwikkelingscombinatie Stadshagen en Bouwfonds
Ontwikkeling, samen verenigd in de Ontwikkelings Groep Stadshagen (OGS), tekenden met de gemeente Zwolle een zogenoemde ‘reserveringsovereenkomst’.
Met deze overeenkomst werd toegezegd
dat de OGS grond afneemt voor 32 woningen. Verwacht wordt dat na de verkoopperiode eind van dit jaar gestart
kan worden met de bouw.

gen betrokken partijen duidelijkheid te
bieden, zodat er bij de ontwikkelende
partijen in de huidige markt weer meer
vertrouwen ontstaat om in Stadshagen
woningen te gaan bouwen.
“We zijn zeer verheugd dat wij in het kader van het nieuwe integrale ontwikkelen
aan de slag kunnen. Deze ondertekening
past in het verlengde van de afspraken
die in het Concilium met de gemeente
Zwolle zijn gemaakt”, aldus Frans Holleman namens de OGS.

Wethouder Dannenberg: “Ik zie de ondertekening van de overeenkomst als een
van de eerste concrete resultaten van de
nieuwe Ontwikkelstrategie Stadshagen
die in het najaar van 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het is ook een
mooie doorstart voor Frankhuis!”
Doelstelling van de nieuwe strategie was
alle bij de ontwikkeling van Stadsha-

Frankhuis
Frankhuis ligt fraai aan het Zwarte Water.
Het is tevens de meest zuidelijk en daarmee het dichtst bij de binnenstad van
Zwolle gelegen buurt in Stadshagen. De
eerste 29 woningen zijn twee jaar geleden door Openbaar Belang gerealiseerd.
Het nieuw te ontwikkelen plan bestaat
uit onder andere tien kadewoningen.

Wethouder Dannenberg geeft startschot voor de bouw

Bouwfonds start bouw Breecamp-Oost in Zwolle
Op vrijdag 21 februari is officieel gestart met de bouw van de eerste fase van project
Breecamp-Oost in de wijk Stadshagen te Zwolle. Erik Dannenberg, wethouder van
de gemeente Zwolle gaf het officiële startsein door een feestelijk confettikanon af
te schieten. Vervolgens werd samen met de aanwezigen geproost op de start van
de bouw. De eerste fase van Breecamp-Oost betreft zeven rijwoningen van het type
Couleur, die alle zijn verkocht.
Het bouwproject Breecamp-Oost omvat in
totaal 27 woningen. De tweede fase, bestaande uit negen woningen, is onlangs
in de verkoop gegaan en hiervan zijn de
eerste woningen verkocht. Wethouder
Erik Dannenberg: “Breecamp-Oost belooft
een heel mooie buurt te worden. Binnen
Stadshagen de tot nu ruimst opgezette

buurt, met veel groen en riante tuinen.
We zijn blij dat volgend op de forse woningbouwproductie van 166 woningen in
Breecamp-Oost in 2013, nu gestart wordt
met de bouw van deze koopwoningen. Er
ontstaat in deze buurt langzamerhand
een goede mix tussen koop en huur.”

Over Breecamp-Oost
Breecamp-Oost is een van de jongste
buurten van Zwolle. De buurt is onderdeel
van de wijk Stadshagen, die met 35.000
inwoners de grootste wijk van Zwolle zal
worden. Het deelplan Breecamp-Oost is
groen stedelijk en door de sterke aanwezigheid van de polder, vormt Breecamp
Oost een goede basis voor de start van
allerlei wandelroutes. De tweede fase van
het project is onlangs in verkoop gegaan,
er zijn nog twee woningen beschikbaar.
De woningen van het type Couleur hebben
een woonoppervlakte van 112 tot 131 m2
en zijn beschikbaar vanaf € 179.900 vrij
op naam. Naast Breecamp-Oost ontwikkelt Bouwfonds in Stadshagen woningen
in de Rietkraag, in Carré en in Frankhuis.

Over Bouwfonds Ontwikkeling
Bouwfonds Ontwikkeling is een ontwikkelaar van integrale woongebieden en
kleinschalige multifunctionele projecten.
Het bedrijf is onderdeel van Rabo Vastgoedgroep, de vastgoedonderneming van
Rabobank. In Nederland is Bouwfonds al
jarenlang marktleider op binnenstedelijke
en uitleglocaties en levert daarmee een
belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke
kwaliteit van ons land. Sinds 1946 heeft
Bouwfonds meer dan 285.000 woningen
gerealiseerd. Onder de naam Bouwfonds
Property Development is sinds 1993 ook
internationaal een sterke positie opgebouwd, met een plaats in de top-3 van
woningontwikkelaars in Duitsland en in
de top-10 in Frankrijk.

Meer informatie:www.stadshagenwonen.nl.

Eerste bewoners in woningen Rietkraag
Op 5 maart werden door Bouwfonds Ontwikkeling in samenwerking met aannemer
Trebbe de eerste twee woningen van de
Rietkraag opgeleverd. Het project is onderdeel van het stadsdeel Werkeren in
Stadshagen in Zwolle. Verkoopmanager
Esther de Jong van Bouwfonds Ontwikkeling overhandigde bloemen aan de nieuwe
bewoners de heer en mevrouw de With.
In de eerste fase van de Rietkraag waren
veertien woningen beschikbaar; dertien
rijwoningen en een torenwoning. Esther
de Jong, verkoopmanager van Bouwfonds
Ontwikkeling: ‘Zes maanden na de start

bouw kunnen de eerste bewoners hun intrek nemen in hun nieuwe woning. Het is
prachtig om te zien dat de bouw van dit
project zo succesvol verloopt en we binnenkort ook de andere bewoners de sleutels van hun woning gaan overhandigen.’
De bijzondere torenwoning met vier verdiepingen is kenmerkend voor dit project.
De architectuur van de woningen is moderne warme architectuur. Zo zijn de woningen naast Franse balkons voorzien van
gevels met strakke verticale raambelijningen. Alle woningen worden compleet met
keuken opgeleverd.

Belvédèretunnel
In Stadshagen wordt in het verlengde van
de Belvédèrelaan een nieuwe tunnel gebouwd voor autoverkeer ten behoeve van
de ontsluiting van de toekomstige buurt
‘Tippe bij de IJssel’. De tunnel komt pal
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naast de al bestaande fiets- en voetgangerstunnel - Rozentunnel - die Stadshagen verbindt met Westenholte. De nieuwe
tunnel krijgt de naam Belvédèretunnel.

Natuurbekijks
door Louis Zandbergen

Opzienbarende natuurontdekkingen
Voor de vierde keer overwintert een
meerkoet uit Polen in Stadshagen. En,
nooit eerder vertoond, er is een ringslang in de wijk. Bijzondere natuurwaarnemingen met elk een eigen verhaal.
Een meerkoet helemaal uit Polen, wat is
daar zo bijzonder aan? Voor de vierde keer
zit er deze winter een meerkoet in onze
wijk. Waarom juist hier? Allemaal vragen
die ook opkomen na de melding van een
ringslang, een soort die nooit eerder in
Zwolle is gespot.
Halsring C18
In december 2010 ontdekt vogelaar Claudia van de Leur in de wijk een meerkoet,
met een witte halsring met in het zwart
C18 erop. Op zich een aparte manier om
vogels te ringen maar wel handig om het
nummer te kunnen aflezen zonder de vogel te vangen of pas wanneer die dood is.
Bij zwanen, ganzen, grutto’s en lepelaars
wordt dit ook toegepast, natuurlijk om
meer te weten te komen over de soort.
‘Onze’ meerkoet is als jong geringd in
Polen, vlakbij de Duitse grens. Een paar
maanden later wordt hij gezien in de
sloot bij de Beeldsnijderstraat. Ook de
volgende drie winters weet de meerkoet
Stadshagen te vinden, soms in de plas bij
het Cultuurhuis en soms, zoals begin februari, in de sloten bij de Tolgaardestraat
en Pottenbakkerstraat.
Kilometervreter
In Polen bevriest het water in de winter
altijd, wat niet fijn is voor de meerkoet
die het moet hebben van waterplantjes.
Zij zoeken dan een gebied waar het water ‘open’ is. Het is zeshonderd kilometer
van het ringgebied naar Stadshagen en
dat is ver. Je ziet een meerkoet zelden
vliegen; het is ook een lompe vogel met
een lijf dat niet echt geschikt is om lange afstanden te vliegen. Het is dan ook
geen trekvogel, maar toch is hij, waar-

Zwemmende meerkoet met halsring C18

schijnlijk verdwaald, terecht gekomen
in Stadshagen. In de zomers van 2011
en 2012 wordt de halsring afgelezen bij
het plaatsje Prenzlau aan de Oost-Duitse
Unteruckersee, toch weer zo’n vijfhonderdenvijftig kilometer weg. Vorig jaar
is onze meerkoet gespot in hartje Polen
bij Grundziadza, dat is maar liefst negenhonderd kilometer bij ons vandaan. Hoe
krijgt hij het voor elkaar? Hulde, respect,
een diepe buiging!

Foto: Claudia van de Leur

Ringslang
Melding van een slang? Deuren dicht,
zandzakken voor de deur! Hoog in de
top van griezelige dieren prijkt de slang,
naast spinnen, vleermuizen en muizen.
Vooral bij vrouwen naar het schijnt.
In de Meanderhof is een ringslang van
vijftig centimer gevonden; het is daarmee
ook meteen de eerste in Zwolle. Bewoner

Erik de Kruif heeft de melding gedaan op
www.waarneming.nl en zo is het balletje
gaan rollen. Om je gerust te stellen, de
slang was bij de vondst al dood maar wel
nog vers. Hij was een beetje aangepikt in
de buik en miste een stukje staart. Andere waarnemingen in de buurt komen uit
Genemuiden en uit Dalfsen, op landgoed
De Horte. De ringslang is een reptiel en
houdt van water. Een theorie is dat hij
via het Zwartewater, de Rademakersluis
en het Twistvlietpark hier is gekomen en
vervolgens via kleinere slootjes de wijk
in is getrokken. Of hij is met een vracht
compost de wijk ingekomen, de ringslang
overwintert namelijk graag in warme composthopen. Het kan ook zijn dat de slang
als ei is verplaatst en hier uitgekomen.
Misschien zijn er nog wel meer slangen
in de wijk. Spannend hè? Maar ter geruststelling, de ringslang is ongevaarlijk en
niet giftig. Zijn voedsel bestaat voornamelijk uit kikkers enn daar hebben we er
genoeg van in de wijk!
In Stadshagen zijn interessante, unieke en boeiende natuurontdekkingen te
doen. Kwestie van naar buiten gaan en
goed observeren. Geniet!

Tomtom
Elke winter verblijft onze meerkoet zo’n
twee maanden bij ons. Wanneer de temperatuur rond maart omhoog gaat vertrekt
hij weer. Wat mij zeer intrigeert is dat hij
nu al vier keer op precies dezelfde plek
in Zwolle is geweest. Heeft een meerkoet
een ingebouwde tomtom en heet dat
dan instinct? Of denkt hij zoiets als “ik
vlieg naar het westen en bij het zien van
de Peperbus sla ik bij de Twistvlietbrug
rechtsaf de wijk in”? Ik heb geen flauw
idee. Of is het misschien goed toeven bij
ons?

Vliegbewegingen van Poolse meerkoet nar Stadshagen

Verse dode ringslang in Stadshagen

Foto: Erik de Kruif

Foto: Claudia van de Leur
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Straatnaam belicht
door Tamara Klappe

In het dichtbevolkte Nederland is nog
heel wat natuur aanwezig. Voor een belangrijk deel is dit te danken aan de pioniers van de natuurbescherming. Hans
Paul Gorter was één van hen. Naamgever
van de Gorterstraat in Stadshagen.
Gorter (1914-2001) is van groot belang
geweest voor de Nederlandse natuurbescherming. Zijn passie voor de natuur erfde hij van zijn vader, landschapsschilder,
Arnold Marc Gorter.
Toen Gorter in Amsterdam op het gymnasium zat, werd hij lid van de Nederlandse
Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN). Een
ook nu nog bestaande vereniging voor en
door jongeren van 12 tot en met 25 jaar
die graag de natuur in gaan.
Na zijn rechtenstudie ging Gorter aan de
slag bij de gemeente ‘s Graveland.
Natuurmonumenten
Natuur en landschap ondergingen in de
jaren ‘30 forse veranderingen. Moerassen
en vennen werden op de schop genomen.
Gorter zag deze vernieling van het landschap met lede ogen aan. Bij hem groeide
het verlangen om een bijdrage te leveren
aan het natuurbehoud. In het najaar van
1940 bracht de voorzitter van Natuurmonumenten, Van Tienhoven, een bezoek
aan de gemeente ‘s Graveland. Gorter
sprak hem aan en vertelde over zijn passie voor de natuurbescherming. Uiteindelijk leidde dit ertoe dat hij eind 1940
in dienst kwam van Natuurmonumenten.
Gorter werd een van de drie directeuren.
Door zijn toedoen richtte de vereniging

Foto: Irena Saatciane

zich meer op het grote publiek. Met als
resultaat dat Natuurmonumenten sterk
begon te groeien.

Contact-Commissie voor Natuur-en
Landschapsbescherming
Naast zijn werk bij Natuurmonumenten
zette Gorter zich ook in voor de in 1932
opgerichte Contact-Commissie voor natuur- en landschapsbescherming. Op zijn
initiatief verscheen het tijdschrift ‘Natuur en Landschap’. Het ontwikkelde zich
al snel tot een toonaangevend blad. Met
degelijke informatie en opbouwende kritiek leverde het een bijdrage aan een beter beleid op het gebied van natuur- en
landschapsbescherming. Gorter schreef
veel voor dit blad en illustreerde het
veelal met zijn eigen gemaakte foto’s.
Tot het eind bevlogen
Na zijn pensionering bij Natuurmonumenten wierp Gorter zich nog meer op het
schrijven. In 1986 verscheen zijn boek
‘Ruimte voor de Natuur’. Hij behandelde
hierin niet alleen de geschiedenis van
Natuurmonumenten maar de hele natuur-
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beschermingsbeweging. Het boek vormt
een mijlpaal in de geschiedschrijving
van de natuurbescherming. Gorter ontving voor zijn werk diverse Koninklijkeen andere onderscheidingen waaronder
een eredoctoraat van de Universiteit van
Utrecht. Een eredoctoraat is een doctoraat dat wordt verleend aan personen die
een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de wetenschap. Het doctoraat is
de hoogste graad die aan een universiteit
behaald kan worden.
De laatste tien jaar van zijn leven leidde
Gorter een teruggetrokken bestaan. Hij
gaf adviezen en hield lezingen maar bedankte voor bestuursfuncties. Als natuurbeschermer was hij tot het eind waakzaam. Het natuurbehoud moest naar zijn
mening iedere dag opnieuw verdedigd
worden. Na een kort ziekbed overleed
Gorter op 14 februari 2001 op 87-jarige
leeftijd.

Stadshagen ‘doet’ groen
Door Margreeth Drost

Het nationale vrijwilligersweekend
komt er weer aan. NLdoet, een initiatief van het Oranjefonds, zet vrijwilligerswerk in de spotlights en daagt
iedereen uit om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Op 21 en
22 maart wordt er ook in Stadshagen
weer massaal gehoor gegeven aan die
oproep. Opvallend daarbij is het grote
aantal ‘groene’ klussen.
Wie zijn of haar postcode intoetst op de
site van NLdoet, kan kiezen uit zo’n veertig klussen in de wijk, aangemeld door
organisaties die uitgaan van het principe
‘vele handen maken licht werk’. “Zo werkt
het ook echt! Ik sta er elke keer weer versteld van hoeveel werk er verzet kan worden als er veertig man op een schoolplein
aan de slag is’, zo vertelt dhr. De Kruif.
Hij coördineert al meerdere jaren de klussen op OBS de Schatkamer, de school
waar zijn dochter naar toe gaat.
Theater
Werd er in eerdere edities onder meer
een groot insectenhotel gebouwd, dit
jaar gaat er een buitenlokaal gerealiseerd
worden. “Dat is een soort theater, met
tribunes en een podium. Geschikt voor
de juf om buiten les te geven, maar ook
een prima chillplek voor in de pauze.” Er
ligt al wel een plan van aanpak, maar dat
is niet heel gedetailleerd, klussers kunnen er ook hun ideeën en eventuele expertise kwijt. “Dat is juist leuk, mensen
een stapel materiaal geven, met een basisplan waar ze mee aan de slag kunnen.
Het moet een beetje groeien gedurende
de dag, dan komt er vaak een heleboel
creativiteit los!”
NLdoet zorgt ook voor contacten met het
bedrijfsleven. “Pro Rail heeft vorig jaar
het grote insectenhotel in elkaar gezet
dat de kinderen hadden ontworpen. Dat is
blijkbaar goed bevallen, want ze zijn dit
jaar weer van de partij.” Bang dat de klus
niet geklaard wordt is De Kruif niet: “Ik
heb er wel vertrouwen in en mocht het
toch niet af zijn, dan gaan we met de ouders, kinderen en andere vrijwilligers net

Foto: Oranje Fonds/Jeannette Schols

zo lang door totdat het wel af is. NLdoet
is geen eindpunt, we gaan gewoon door.”
Doen verbindt
Een andere organisatie die blij is met NLdoet, is de vrijwiilligerscentrale van Zwolle.
Marlies van Beek van de Vrijwilligerscentrale: “Het is een van de momenten
waarop mensen attent worden gemaakt
op alles wat er in de stad gebeurt dankzij vrijwilligers. Welke initiatieven er zijn,
hoe dat de omgeving vaak positief beïnvloedt en dat je door je vrijwillig in te
zetten echt van betekenis kunt zijn in je
eigen buurt en wijk. We zien elk jaar weer
dat NLdoet voor nieuwe vrijwilligers zorgt
bij maatschappelijke organisaties, daar
zijn we natuurlijk heel blij mee!”
Maar daar blijft het niet bij: “De samenwerking tussen het bedrijfsleven en de
maatschappelijke instanties krijgt op

deze manier ook een nieuwe impuls. Er
ontstaat een mooie driehoek van verbinding tussen buurt, het bedrijfsleven
en de maatschappelijke organisaties. Er
worden veel kennis, ervaring en ideeën
gedeeld op zo’n dag. Je kunt prima met je

wensen en interesses aan de slag!”
Ze heeft ook een verklaring voor het hoge
groenevingersgehalte van de klussen.
“NLdoet duurt twee dagen en is daardoor
erg geschikt voor korte, duidelijk afgebakende klussen, waardoor je vaak uitkomt
op fysieke klussen. Daarbij begint het
voorjaar weer, dus gaan men weer aan de
slag met het snoeien van de heg, verven
van het tuinhekje of het opknappen van
het dierenhok. Vandaar het groene accent
tijdens deze actie, maar er zijn natuurlijk
veel meer sectoren die heel goed vrijwilligers kunnen gebruiken. Je helpt er een
ander mee en het is heel vaak ook een
verrijking voor jezelf.”
Kijk voor meer info op NLdoet.nl en
Zwolledoet.nl

Foto: Oranje Fonds/Jeannette Schols

Vrijwilligerswerk in Stadshagen
In onze wijk worden vele activiteiten
mogelijk gemaakt door vrijwilligers.
Wilt u ook een organisatie of een persoon in uw buurt helpen? Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! biedt diverse
vrijwilligersvacatures. Een greep uit de
mogelijkheden:
Muzikant
Actief - begeleidend - gezellig
In Stadshagen, aan het Fonteinkruid,
staat een woonvoorziening van Stichting
Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN).
Hier wonen veertig cliënten met epilepsie en al dan niet een verstandelijke of
lichamelijke beperking. Laat jij daar een
deuntje horen? Zowel binnen de woonvorm als in het activiteitencentrum zoekt
SEIN iemand die samen met bewoners
muziek wil maken. De bewoners kiezen
liedjes uit de muziekmappen. Ook kan er
ter ondersteuning van een thema muziek
worden gemaakt. Er kan ook gebruik gemaakt worden van de aanwezige instrumenten. De begeleiding is aanwezig ter
ondersteuning.
Aanmelden of meer info? Neem contact op
met Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! en
vermeld vacaturenummer VAC-36147ST.

Groendoener
Kinderen – tuin - biologisch
Wil jij zaaien én oogsten? Begeleid de
jeugdclub van Vereniging Jeugdtuinen
Zwolle. Samen met zeven tot veertien kinderen bouw je gedurende het tuinseizoen
(april tot oktober) de individuele groente- en bloementuin op en leer je hen hoe
op een biologische, dus ook milieuvriendelijke manier, te tuinieren. Er zijn drie
locaties: Tuin Holtenbroek/Aa-landen
aan de Pergolesistraat, Tuin Stadshagen
aan de Oude Wetering en Tuin Zwolle-Zuid
aan de Oude Deventerstraatweg. Aanmelden of meer info? Neem contact op met
Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! en vermeld vacaturenummer VAC-28088ST.

Neem contact op met Vrijwilligerscentrale
ZwolleDoet! en vermeld vacaturenummer
VAC-30442ST.
Om direct de juiste contactgegevens te
krijgen voor deze vacatures of voor hulp

bij het vinden van een andere vacature
die bij je past, bel je 038 4225200 of
bezoek je Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! aan de Assendorperstraat 48.
www.zwolledoet.nl

Jonge communicatiemedewerker
Foto - film - website
Wil jij helpen een brug te slaan tussen
jongerencentrum Level Z en de buitenwereld? Als communicatiemedewerker houd
je andere jongeren van Stadshagen en
omgeving op de hoogte van feesten en
evenementen. Ook werk je mee aan de
persberichten er omheen. En omdat jij als
jongere mag meebeslissen, heb je overal
inspraak in. Aanmelden of meer info?
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Bedrijven in actie
door Tamara Klappe

LEUSINK.INFO
Waarvoor kunnen mensen bij je terecht?
“Ik run een bureau voor advies, bemiddeling en begeleiding voor, onder andere,
mensen met een beperking. Je merkt dat
door de bezuinigingen de ‘zorg aan het
bed’ onder grote druk staat. En dat het,
door de wijzigingen die op stapel staan,
nog moeilijker wordt om de juiste weg te
bewandelen. Het kabinet heeft al gemeld
dat wij op weg zijn naar een participatiemaatschappij. Met andere woorden, vroeger
regelde men veel voor je, nu moet je veel
zelf doen en verwacht men meer inzet van
je achterban. Het is lastig om in het woud
van regels en voorschriften de juiste weg
te vinden. Met mijn bedrijf ga ik voor mensen in deze situatie op zoek naar de juiste
mogelijkheden. Ook als het over beleidsmatige zaken gaat. Als voorzitter van een
cliëntenraad van een zorginstelling, kan ik
namelijk ook meekijken en meeadviseren
over beleidsmatige zorgvraagstukken.”
Hoe ben je van de bouw in de zorg beland?
“Ik heb inderdaad een groot aantal jaren in
de bouw gewerkt totdat door de crisis mijn
laatste werkgever failliet ging. Opnieuw
werk vinden in de bouwwereld was lastig.
De zorgwereld was voor mij geen onbekend
terrein. Ik was namelijk al mantelzorger
voor onze gehandicapte zoon Nieck. Ik besloot om van de nood een deugd te maken
en mijn kennis en ervaring te gebruiken
om anderen te helpen. Een stukje idealisme
voor hulp aan de medemens zit wel in mij.

nog terug naar zijn ouderlijk huis waar natuurlijk voor hem de deur altijd open staat.
Wij wonen hier nu al vijftien jaar tot volle
tevredenheid.”
Heb je een favoriet deel van de wijk? Zo
ja, welke?
“Ik wandel graag langs de Milligerplas.
Stadshagen is heel divers en alle delen
hebben iets uniek of aparts. Als bouwkundige weet ik de verschillen wel te waarderen. Je kunt ook zien dat er uit stedenbouwkundig oogpunt verschillende keuzes
zijn gemaakt.”

Wim Leusink en zoon Nieck

Ik kan niet tegen onrechtvaardigheid.”
Wat maakt jouw bedrijf bijzonder?
“Omdat ik zelf ouder ben van een gehandicapt kind, weet ik wat ouders/verzorgers
in zo’n situatie doormaken. Ik heb veel
ervaring opgedaan met hulpverleningsinstanties waaraan soms moeilijk ‘tegengas’
is te geven. Zij kijken namelijk vanuit hun
eigen expertise tegen dingen aan en vergeten hierbij vaak de emotionele beleving
van de ouders/verzorgers. Ik begrijp deze
emotionele gevoelens wel maar wat belangrijker is, ik kan ze ook vertalen naar
zakelijke en praktische wensen.”
Wat maakt ondernemen leuk? En wat zijn
de mindere kanten?
“Ik vind ondernemen leuk omdat ik mijn

Foto: Freddie van ter Beek

eigen baas ben. Al komt er veel bij kijken.
Als zelfstandige ben je niet alleen bezig
met je activiteiten maar ook met zaken
die er om heen hangen zoals: marketing
en boekhouding. Als je een goed resultaat
hebt bereikt, dan geeft je dat een goed
gevoel. Een mindere kant aan het ondernemen blijft de onzekerheid van het slagen
van de onderneming. Je bent nu immers
zelf verantwoordelijk voor alles.”
Is er nog een bijzondere reden waarom je
in Stadshagen bent gevestigd?
“Nee, we belandden hier eigenlijk toevallig. Wij zochten een bouwlocatie waar wij
voor onze zoon aangepast konden gaan
bouwen. Inmiddels is hij het huis uit
en woont hij op een woonlocatie hier in
Zwolle. Hij komt in de weekenden graag

Zijn er wat jou betreft ook verbeterpunten?
“Verbeterpunten voor de wijk heb ik niet.
De problemen van de doorstroming van het
verkeer zijn al lang en breed uitgemeten
in de pers.”
Tot slot, wat kunnen we in de toekomst
nog van je verwachten?
“Veel. Door mijn opleiding en (levens)ervaring ben ik veelzijdig van aard. Ik kan
dus over veel zaken meepraten en meedenken. Daarnaast probeer ik ook mijn kennis
en ervaring op het gebied van medezeggenschap in zorginstellingen uit te dragen.
Ik kom graag bij de mensen langs voor een
vrijblijvend gesprek om ze zo met raad en
daad bij te staan.”
Meer informatie: www.leusink.info
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De Vinexboerin – ei ei ei!
Het wonen waar de bewoonde wereld ophoudt, maakte in mij gevoelens los waarvan ik nooit had gedacht dat ik die had.
Ik kreeg een bijna eng soort onafhankelijkheidsmanie. Een niet te onderdrukken
drang om meer zelfvoorzienend te zijn
maar dan op microniveau.
Spelend met de gedachte over een Vinexboerderij zei ik op een goede dag: “Kippen. Ik wil graag kippen. Leuk voor de
kinderen, zien ze waar eieren vandaan
komen”. “Kippen zijn vies, ze vreten de
boel kaal en poepen door de hele tuin.
Bovendien krijgen ze bloedluis en maken ze veel lawaai” zei manlief. Oké, de
eerstgenoemde argumenten, daar kon ik

mij nog overheen zetten, maar zodra het
woord ‘bloedluis’ viel, was het exit voor
de kakelaars. Ik heb namelijk een fobie
voor alles wat bloed zuigt, geen handige
eigenschap voor een Vinexboerin geef ik
toe.
Niet uit het veld geslagen ging ik op onderzoek uit. Die lieve, kleine gespikkelde
eitjes, die rond Pasen in de schappen lagen, waar kwamen die ook alweer uit? Oh
ja, kwartels! Uit een kleine research op
internet bleek dat deze mooie Japanse vogels ideaal zijn voor in een tuin met niet
te veel ruimte. Ze maken geen lawaai, hebben niet veel nodig en, niet onbelangrijk,
hebben een hoge knuffelbaarheidsfactor.

Er gebeurt meer dan alleen collecteren

Stadshagen belangrijke wijk
voor KWF
Voor de collecte van KWF Kankerbestrijding is Stadshagen met circa honderdvijftig collecten en acht wijkhoofden
heel goed vertegenwoordigd. Bijna alle
straten worden wel bezocht in de eerste
volle week van september als er gecollecteerd wordt. En met elkaar werd in
2013 in de wijk bijna € 7000,00 opgehaald. Een fantastische prestatie voor
zo’n mooie jonge wijk.
De jaarlijkse collecte van KWF Kankerbestrijding is een vertrouwd middel om
geld op te halen voor minder kanker,
meer genezing en een betere kwaliteit
van leven voor de patiënt. Maar het vrijwillige bestuur van Afdeling Zwolle komt
met steeds meer initiatieven om KWF onder de aandacht te brengen en om ook
op andere manieren geld op te halen. De
basis is de eigen Zwolse website, www.
kwfzwolle.nl, waar informatie wordt gegeven over wat er in Zwolle allemaal gebeurt. Verder organiseert de afdeling al
een aantal jaren samen met de 2e klas

sportleerlingen van Thorbecke Scholen
Gemeenschap in samenwerking met Isala
een voorlichtingsmiddag met een aantal
weken later een sponsorloop tijdens de
StadshagenRun. Een groot succes. En wie
in de collecteweek op zaterdag in de stad
komt, ziet een informatiestand van KWF
Zwolle en een bijbehorend evenementje.
Vorig jaar waren het studenten van Deltion College die speciale acts opvoerden
en ook collecteerden. In 2013 is ook het
winkelbusjesproject opgestart, waarbij
aan winkeliers gevraagd wordt of zij een
KWF winkelbusje willen plaatsen. Maar er
gebeurt nog meer om KWF in Zwolle onder de aandacht te brengen, KWF Zwolle
doet dus meer dan alleen collecteren.
Natuurlijk zijn er voor deze goede zaak
mensen nodig voor bijvoorbeeld het winkelbusjesproject, voorlichting, helpen
met organiseren van activiteiten of een
bestuursfunctie als collectecoördinator.
Voelt u er wat voor om u in te zetten voor
KWF Kankerbestrijding in Zwolle? Stuur
dan een mail naar info@kwfzwolle.nl.

Opgetogen kochten wij onze eerste kwartels. Alleen konden we niet goed zien
of het nou hanen of hennen waren. De
eerste lichting bleek te bestaan uit één
hen en twee hanen. Dat was op zijn minst
gezegd, uh, niet prettig voor de hen. Al
doende leert men en zo hebben we sinds
een aantal jaren drie mooie dames in de
kwartelvilla wonen die ons van april tot
en met september voorzien van heerlijke
eitjes: Spekkie, Bekkie en Vlekkie. Maar
de Vinexboerderij is nog niet af, wordt
vervolgd!
Sjoukje

Kerkdienst ‘Samen Kleurrijk’
De Fontein Stadshagen
Zondag 30 maart is er weer een kerkdienst ‘Samen Kleurrijk’ in De Fontein in
Stadshagen. De dienst begint om 11.00
uur en wordt geleid door dominee Jan
Janssen.
Deze aangepaste kerkdiensten zijn speciaal bedoeld voor mensen voor wie de
‘gewone’ diensten vaak te moeilijk of
te lang zijn. U bent van harte welkom.
De diensten hebben een vaste structuur
met terugkerende onderdelen. Het zal
maximaal een uur duren. Er is een korte preek met een duidelijke en concrete
boodschap. Het taalgebruik is aangepast
en er wordt gebruik gemaakt van visuele

De kleinschalige stichting zet zich in voor
revalidatie van jongeren en kinderen in
Kenia, Afrika. In het bijzonder het revalidatiecentrum “Rehabilitation center
Nyabondo” in het westen van Kenia, nabij het Victoriameer. Het centrum bestaat
sinds de jaren zestig en wordt geleid door
Keniaanse nonnen. In de beginjaren verzorgde het centrum veel poliopatiënten,
maar na een landelijke inentingsactie was
dat niet meer nodig. Nu verblijven er veel
kinderen met een aangeboren handicap.
Stichting Bondo Kids draagt zorg voor
deze kinderen en ook voor kinderen die
worden geopereerd in het ziekenhuis,. De
operaties worden gedaan door AMREF Flying Doctors.
Stichting Bondo Kids wil dit jubileum
graag met alle betrokkenen vieren.
Het jubileumfeest wordt gehouden in ba-

Voor de dienst kunnen er gebedskaartjes
worden ingevuld. Voor de kleinste kinderen is er een crèche. Voor en na de dienst
zijn er mensen, goed herkenbaar, die u
wegwijs kunnen maken. Na de dienst is er
ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten
en gezamenlijk wat te drinken. Het adres
van kerkgebouw De Fontein is Sterrenkroos 56. www.defonteinzwolle.nl.
Voor informatie:
samenkleurrijk@zwolle-w.gkv.nl

Frysk Selskip Swol
Oprjochte 8 febrewaris 1899
FRYSKE TSJERKETSJINST

Tienjarig jubileum
stichting Bondo Kids

6 april om 15.00 oere
WINDESHEIM
Foargonger:
Fierders:

Stichting Bondo Kids organiseert op zaterdag 12 april haar tienjarig jubileumfeest.
Stichting Bondo Kids is een particulier
initiatief van de bevlogen Zwollenaren
Mark en Christa Oude Vrielink.

ondersteuning door uitbeelding en pictogrammen. Daarbij worden aansprekende
liederen gezocht.

ds. David de Jong út Den Ham
Wim Verweij, oargel
m.m.f. gelegenheidskoar

Op snein 6 april 2014 fynt yn de protestanske tsjerke fan Windesheim in Fryske
tsjerketsjinst pleats.
Eltsenien is fan herte wolkom. De tsjinst begjint om 15.00 oere.
Nei ôfrin fan de tsjinst wurde jo útnoege foar in kopke tee of kofje (tsjin in lytse
fergoeding) yn de boppeseal fan de tsjerke.

sisschool De Zevensprong, Mannagras 30
in Stadshagen, Zwolle.
Het feest begint om 14.00 uur en duurt
tot 16.00 uur. Maak kennis met de Keniaanse cultuur en het werk van deze
stichting. Er is Keniaanse livemuziek, er
zijn workshops sieraden maken, schminken, knutselen, er is een springkussen en
een hapje en een drankje voor iedereen
die Stichting Bondo Kids een warm hart
toedraagt.
Voor meer informatie kijk op www.bondokids.nl

Mear ynformaasje: Jolanda Lootens.
Tel. 038 4200066
E-mail: jolandalootens@live.nl
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Grand-café Werkerwaard, zaterdag 29 maart 10.00 - 11.30 uur

Tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs
De wijkbewoners van Stadshagen bieden hun
tweedehandskindervoorjaars- en zomerkleding aan.
Ook wordt er tweedehandsspeelgoed aangeboden.
De opbrengst gaat naar KiKa.

Wilt u zelf kleding en/of speelgoed aanbieden voor verkoop, stuur dan even een mailtje, ook voor de voorwaarden of voor vragen. LET OP: in verband met het grote kledingaanbod zijn wij genoodzaakt om een beperkt aantal
codes uit te geven. Dus vraag op tijd je code aan. Op=op.

Vrijwilligers
Lijkt het je leuk om zelf te helpen bij de beurs? Graag!
Vrijwilligers zijn altijd van harte welkom! Mail dan naar
kledingbeurs.stadshagen@gmail.com.

Goofy
door Ree

Foei, wat gebeurt er toch veel in zo’n hondenleven als
dat van mij. Mijn vriendje Charley was zo mooi opgeknapt en toen is hij bij het uitlaten van zijn vrouwtje gebeten door een loslopende hond. Je hebt vast
wel overal in de wijk die postertjes van het vrouwtje
van Charley zien hangen, waarin ze de mensen van
die hond vraagt om zich te melden. Die arme Charley
moest geopereerd worden. De dierendokter vond het
een hele moeilijke operatie en iedereen die Charley
kent, is druk aan het duimen geweest dat hij het zou
overleven. Ik niet natuurlijk, want ik heb nu eenmaal
geen duimen, maar ik heb wel met al mijn hondenvriendjes uit de buurt afgesproken dat we op de dag
van de operatie een ‘Word-gauw-beter-blafkwispeljank’ voor Charley zouden doen. Dus, hondenbezitters in Stadshagen, nu weten jullie ook waarom jullie
hond ineens zo gek ging doen, dat was de ‘wordgauw-beterblafkwispeljank’ voor ons zieke vriendje.
En ja hoor, dat heeft geholpen, want Charley loopt
al weer rond.
Het volgende dat ik te melden heb is dat ik nog beroemder ga worden dan ik al ben. Mijn Holtenbroekse
vriendinnetje Iness gaat een spreekbeurt over mij
houden en dan mag ik met haar mee naar school, naar
groep 8. Ze heeft het niet over mij alleen, maar ook
over allerlei beroemde honden, zoals Pluto en Idéﬁx en Rataplan en Boomer en Beethoven en de hond
van de president van Amerika. Ik mocht meekijken
toen ze op de computer naar informatie aan het zoeken was. Er valt heel veel te vertellen over ons soort.
Zo weet ik nu bijvoorbeeld dat ik geen chocola mag
eten, omdat ik daar wel dood van kan gaan. Gelukkig
wisten het vrouwtje en het baasje dat al lang, maar ik
begrijp nu pas waarom ze zo boos op mij waren toen
ik een keer per ongeluk een stukje chocola te pakken
had. Ze dwongen me gewoon om het uit te spugen, ik
had ze bijna gebeten.
En nog een nieuwtje: ik ben een ‘Vuilnisbak’. Nou
dacht ik altijd dat dat die grote bak in de keuken was
waar het vrouwtje en het baasje allemaal rommel in
gooien, maar een vuilnisbak schijnt ook een van de
meest bekende hondenrassen te zijn, dus daar ben ik
best trots op. Volgende keer meer over honden en hun
eigen-aardigheden.
Een pootje van Goofy
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Mayonaise. Het wordt gemaakt van olie, eieren en azijn. Nu zijn olie en eieren ook ingrediënten voor cake, dus
bedacht ik dat cake maken met mayonaise misschien ook wel mogelijk zou zijn. Op internet werd dat vermoeden
bevestigd, want ik vond talloze recepten.
De theorie is dat de olie en de eieren inderdaad gewoon ook in cake zitten en dat de azijn de smaak van bijvoorbeeld
cacao sterker maakt. Ik nam de proef op de som en maakte een chocoladecake met mayonaise. Erg lekker resultaat,
een beetje vergelijkbaar met brownies. Ook al klinkt bakken met mayonaise ongebruikelijk, het is niet vetter dan een
gewone cake, gewoon proberen dus!

Choconaisecake
Benodigdheden:
• 200 gr mayonaise (geen speciale variant, gewoon
normale mayo kiezen)
• 175 gr (basterd)suiker
• 125 ml koud water
• 225 gr bloem
• 7 gr bakpoeder
• 10 gr ongezoet cacaopoeder
Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 160 graden. Meng mayonaise,
(basterd)suiker en water met een mixer. Voeg bloem,
bakpoeder en cacao toe en mix nog even totdat alles
goed gemengd is. Doe het beslag in een ingevette en

bebloemde ronde bakvorm. Bak de cake in de oven in
ongeveer 45 minuten gaar. De cake eventueel nog iets
langer bakken totdat een in de cake gestoken sateprikker
er droog uitkomt.
Tip
Het gebruik van mayonaise is veelzijdig. Meng eens een
eetlepel mayonaise met een theelepel kerrie en een theelepel paprikapoeder. Smeer daarmee kipﬁlets of -drumsticks in en laat het een paar uur intrekken. Leg vervolgens de kipﬁlets in een ovenschaal, strooi er peper en
zout over en bak ze gaar in een voorverwarmde oven (175
graden). Het resultaat is heerlijk!

Buurtrestaurant De
Cinema –
Streek maart en april La Vita è Bella
Vrijdag 21 maart 17.30 uur
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 driegangenmaaltijd,
met ter afsluiting een kop koffie of thee.
Vrijdag 21 maart kunt u aanschuiven voor
chili con carne met een salade. Aanmelden kan tot maandag 17 maart.
Vanwege het Paasweekend, vindt De Streek
in de maand april een week later plaats,
op vrijdag 25 april. Dan staat er een heerlijke pasta met salade op het menu. Aanmelden kan tot 22 april. Aanmelden kan
zowel in het Cultuurhuis, Werkerlaan 1 of
door te bellen naar 038 8515760

Woensdag 2 april 19.45 uurRomantisch
drama. Italië, 1939. Guido, een grote levensoptimist is verliefd op Dora, die als
bruid beloofd is aan een fascistische bureaucraat. Zoals in een sprookje ontvoert
Guido zijn geliefde op de dag van haar
verloving. Vijf jaar later krijgen ze een
zoon. Intussen is in Italië de rassenwet in
werking getreden en wordt Guido - omdat
hij een jood is - samen met z’n zoon naar
een concentratiekamp gedeporteerd.
Locatie: Cultuurhuis Stadshagen. Kosten
€ 2,50.

Healthcheck Buurtzorg

Beginnerscursus
Stijldansen
Twintigste
koersbaltoernooi
Donderdag 17 april 11.00 uur
Voor de twintigste keer het koersbaltoernooi georganiseerd. Om 11.00 uur wordt
het toernooi geopend en omstreeks 15.00
uur zal het winnende team bekend zijn.
Een sportieve dag, waarbij gezelligheid
voorop staat.
Het toernooi wordt georganiseerd door de
koersbalcommissie van WijZ, die bestaat
uit vrijwilligers. Zij nodigen u dan ook
van harte uit om 17 april naar Het Anker,
Mr. Koolenweg 10 te komen om de deelnemende teams aan te moedigen. Voor
meer informatie zie www.wijz.nu

Woensdagmiddag 2 april 2014 14.30 uur
U kunt tto 16.00 uur in het Cultuurhuis
terecht voor een healthcheck.

Dinsdag 4 maart, 12.45-14.00 uur
Op 4 maart is er een nieuwe beginnerscursus stijldansen van start in WijZlocatie
de Terp, Radewijnsstraat 1. Tijdens deze
cursus leert u onder andere de beginselen
van de quickstep, chachacha, rumba en
de Engelse wals. De cursus is elke dinsdag en bestaat uit acht lessen van vijf
kwartier. Kosten € 30,- Hierna kunt u
doorstromen naar de reguliere stijldansgroepen van WijZ.
Voor meer informatie en/of aanmelden
kunt u bellen met WijZ, Janneke de Groot,
038 8515700.

Wandelen vanuit het
Cultuurhuis
Dinsdag 8 april, 10.00 uur
De routes op dinsdagochtend zijn ongeveer
acht kilometer en de startplaatsen wisselen. Dinsdag 8 april wordt er gestart vanuit
het Cultuurhuis. Deelname is gratis.

Op zoek naar werk?

ArboPositief Zwolle helpt een handje mee
Door Heleen Diekman

insteek spreekt mij erg aan. We proberen
elkaar ook te helpen. Daarnaast hoor je
over goede en minder goede ervaringen.
Deze organisatie heeft een bestuur maar
eigenlijk zijn we dat ook zelf. Wil je daarin actief zijn, dan krijg je een actieve rol.
We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.
Via de netwerkbijeenkomsten hoop ik op
een nog breder netwerk en een platform
waaruit ik zinvolle informatie haal.”

Belangenorganisatie ArboPositief Zwolle helpt werkzoekenden in de omgeving
van Zwolle en Kampen. Eens in de twee
weken kunnen deze werkzoekenden naar
een gratis bijeenkomst. Daar kunnen zij
nieuwe sociale contacten opdoen, netwerken, naar gastsprekers luisteren en
informatie krijgen over de arbeidsmarkt.
In totaal zijn nu zo’n tweehonderd werkzoekenden in Zwolle en Kampen aangesloten bij ArboPositief Zwolle.

“Ik heb interessante verhalen gehoord en
leuke mensen ontmoet met wie ik buiten
het netwerk afspreek en activiteiten onderneem”, vertelt Stéphanie . “De diverse
sprekers geven je een andere kijk op solliciteren, je deelt ervaringen en krijgt tips.
Ook word je op de hoogte gehouden van
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het
geeft me de energie om verder te zoeken. Door mee te doen aan de netwerkbijeenkomsten hoop ik mijn netwerk uit
te breiden en gemotiveerd te blijven om
passend werk te vinden.”

Een aantal inwoners van Stadshagen is
ook aangesloten en zij willen graag hun
ervaringen delen. Hun namen zijn Stéphanie van Dongen en Louis Zandbergen.
Stéphanie sloot zich in april 2013 aan
om mensen te ontmoeten en zo kennis en
ideeën uit te wisselen. Via een training
kwam zij in contact met ArboPositief
Zwolle. Louis Zandbergen, sinds een halfjaar aangesloten, ontdekte het bestaan
via Twitter. Hij keek eerst een beetje de
kat uit de boom. “Als snel werd mij duidelijk dat dit een organisatie is waar je tips
krijgt waar je wat mee kunt. Uiteindelijk
moet je het wel zelf doen!”
Achtergrond
Stéphanie heeft een aantal jaren in
het buitenland gewerkt waarbij zij haar
(Duitse en Engelse) talenkennis heeft opgedaan. Vanaf 2002 was zij vijf jaar gastouder in Stadshagen.
In 2007 werkte zij bij verschillende bedrijven als receptioniste/telefoniste.
Daarna werkte zij als teamassistente/secretarieel medewerkster bij organisaties
in de gezondheidssector. Om toch deel
te nemen aan de maatschappij is Stéphanie sinds mei 2012 vrijwilliger financiële
dienstverlening bij Humanitas Zwolle.

De contacten tussen de deelnemers zijn
goed. Stéphanie omschrijft het als ‘ongedwongen’. Louis ervaart het contact als
‘open en eerlijk’. “Er zijn duidelijk veel
deelnemers die niet alleen informatie halen, maar ook brengen.”

Louis Zandbergen en Stéphanie van Dongen, deelnemers ArboPositief Zwolle
Foto: Firoozeh Azimi Nobar

vorig jaar kwam er een eind aan een hele
Louis woont al ruim vijftien jaar in
Stadshagen en heeft eigenlijk altijd een
functie gehad waar communicatie en
educatie een belangrijke rol speelde. Eind

leuke functie in Harderwijk. Louis: “Om ‘economische’ redenen werd ik ontslagen. Ik was
verantwoordelijke voor een kleine organisatie die aan duurzaamheidseducatie doet.”

Netwerkbijeenkomsten
Louis en Stéphanie zijn beiden te spreken
over de netwerkbijeenkomsten van ArboPositief. Louis licht toe: “Ik kom gelijkgestemden tegen en vooral de positieve

Tips welkom
Zowel Stéphanie als Louis zouden graag
een passende baan vinden. Het is echter
lastig om deze te vinden. “Er zijn geen
geschikte vacatures en het is lastig om
gemotiveerd te blijven zoeken”, aldus
Stéphanie. Zij zoekt een baan als secretariële duizendpoot (nl.linkedin.com/pub/
stéphanie-van-dongen/69/b68/109/).
Louis zegt: “In de milieucommunicatie
en cultuur is financieel erg veel gesnoeid.
Weinig vraag, dus veel aanbod.” Hij sluit
af met: “Kom gerust een keer sfeer proeven. Wanneer iemand een tip heeft voor
mij dan hoor ik dat graag! (@louiszandbergen).”
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