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Recordhouder bibliotheek krijgt prijs
Met 824 boeken en tijdschriften die geleend worden, is Kelly Kruger, de recordhouder bij de bibliotheek in Stadshagen.
Om dat te vieren kreeg zij uit handen van
Bea Bech, bibliothecaris en Ruud Brons,
filiaalhoofd van deze vestiging, een
mooie bos bloemen en 1 jaar lang gratis
lidmaatschap aangeboden.

door de komst van de e-reader neemt het
bezoekersaantal in de bibliotheek af. Kelly: “Ik vind het toch ﬁjner om papieren
boeken en tijdschriften te lezen. Ik staar
de hele dag al naar zo’n beeldscherm!”
Ruud voegt toe: “We lenen hier ook wel
e-books uit!”

Bea Bech: “Onlangs heb ik een cursus gevolgd. Hier leren we om allerlei gegevens
uit ons datasysteem te halen en combinaties te maken. Ik vroeg me toen gelijk
hardop af: kunnen we dan ook zien welke
lener het meest geleend heeft? Iedereen
bij de cursus reageerde daar heel enthousiast op. Toen bedacht ik dat het leuk zou
zijn om hier een actie op te bedenken.”
In Zwolle is Kelly Kruger niet de absolute
toplener. In de vestiging van de Stadskamer is een lener die 1000 exemplaren
van de bibliotheek heeft geleend. Een gemiddeld lid van de bieb leent echter dertig uitgaven per jaar. Op de vraag hoe het
komt dat zij zoveel leent, vertelt Kelly:
“Ik houd altijd in de gaten welke nieuwe
boeken er uitkomen. Dan reserveer ik die
gelijk via internet bij de bieb in Stadshagen. Verder ﬁets ik dagelijks langs dit ﬁliaal. Dus wip ik zo twee keer even binnen
om wat te lenen.”
Thrillers
Ruud: “Tot twee jaar geleden hadden we
zelf budget dus deden we ook zelf de inkoop, een nieuw boek kon dus de volgende dag al in de bieb liggen. Nu kunnen
de nieuwe titels niet meer zelf bestellen.
Dat gaat nu ook centraal.” Bea vult aan:
“De werkwijze is nu dat eerst de recensies gelezen worden, daarna komen de
gewenste boeken op een lijst.”
Kelly leest graag thrillers. Schrijvers als
John Grisham, David Baldacci en Lars
Kepler zijn haar favorieten. Boek dat

Kelly Kruger krijgt bloemen en 1 jaar gratis lidmaatschap van Ruud Brons namens de Stadkamer
Foto Alice Tekst

het meest aanspreekt op dit moment is
‘De Stalker’ van Lars Kepler. Zij licht toe:
“Voor mijn werk lees ik heel veel in wetboeken. Dat is niet echt spannend. Die
spanning vind ik wel in dit genre boeken.
Ik vind het heerlijk om deze boeken te
lezen. Daarnaast lees ik ook veel in tijdschriften. Lekker ontspannen. Ik vind het
ook ideaal dat je via internet dus vanuit huis alles kunt reserveren, dat is een
makkelijk systeem.”
Privacy
In het kader van de privacy, rijst wel
de vraag of dit hierdoor niet aangetast
wordt. Ruud: “Daarover hoeven mensen
zich geen zorgen te maken. Ten eerste
zijn wij geen commercieel bedrijf maar
een non-proﬁt instelling. Bovendien is
het zo dat de gegevens over wat iemand
leent na een half jaar verdwijnen. Daarnaast kunnen alleen de lener zelf en onze
medewerkers dit zien. Het is zelfs zo dat

mensen meer privacy hebben dan vroeger,” aldus Ruud. “Mensen regelen helemaal zelf wat ze lenen, geven de boeken
niet meer af aan de balie. Als bibliothecaris heb je hierin ook geheimhouding en
we gaan discreet om met onze kennis van
wat de mensen lenen.”
Taalontwikkeling
Lezen is heel belangrijk. Hoewel er 165
klassen elke zes weken klassikaal komen
lenen, is het ook belangrijk dat ouders
het goede voorbeeld geven en veel lezen,
want dan volgen de kinderen dat al heel
snel. Soms lezen de kids in de puberteit
wat minder, maar later pakken ze het alsnog wel weer op. Kelly: “Ja, mijn oudste
dochter zit in de puberteit. Die vind het nu
natuurlijk minder interessant. Maar mijn
jongste dochter leest nog wel veel. Je ziet
dat het goed is voor hun taalontwikkeling,
hun fantasie en hun woordenschat.”
Door een verschuiving van interesses en

Ook lenen bij de bieb?
Sinds kort zijn de Zwolse bibliotheken
met de Muzerie en Kunst&Zo samengegaan als culturele organisatie onder de
noemer Stadkamer. Naast de Stadkamer
(bibliotheek)vestiging in Stadshagen zijn
er nog drie vestigingen: in de Aa-Landen,
in Zwolle Zuid en in het centrum. Leden
kunnen bij alle locaties terecht, er zijn
boeken, e-books, cd’s, dvd’s en games te
leen. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis
lid worden. Volwassenen betalen € 56,50
contributie per jaar en kunnen daarbij
een gratis partnerkaart krijgen. Er mogen maximaal 15 stuks tegelijk worden
geleend, waarvan de meeste voor vier
weken.
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Voordeel deal 50/50

Hyundai i10
- 6 Airbags - 5 jaar garantie
- Levenslang gratis pechhulp
- Blue start/stop systeem
- Winnaar A-segment

50/50

nu met
voordeel deal*

Betaal nu € 4.997,50.
De rest in 2016*
zonder rente! € 4.997,50

v.a.

€ 9.995,-

* Informeer naar
de voorwaarden
.

Autobedrijf Bert Wieten
WWW.BERTWIETEN.NL

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

Telfordstraat 30a
8013 RM Zwolle
tel. (038) 466 91 51
www.ijsselgroen.nl

“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.”
Aa-landen
Zwolle-Zuid
Stadshagen
Werkerlaan 267
8043 LV Zwolle
(Naast de Rabobank)

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

NU ZWANGERFIT!

038 420 31 00
Voor alle
behandelingen
Geen wachtlijst

www.fysiozwolle.nl

...houdt u in beweging

“Gewoon
de ruimste
opvangtijden”
Open van 06.30 tot 19.00 uur

Wat wij nog meer gewoon vinden?
Kinderdagverblijf De 7 Dwergen
Benieuwd
wat wij nog meer gewoon vinden?
Kijk snel op:
www.de-7-dwergen.nl
Check:
www.de-7-dwergen.nl
Haydnstraat
2, Zwolle
038 - 454 43 72
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Duo-expositie van
schilderijen en keramiek
Door Heleen Diekman
In het Cultuurhuis is tot 27 februari 2015
een duo-expositie te zien van schilderijen en keramiek. De kunstwerken zijn
van schilderes Josien Koch-van der Wal
en keramist Liesbeth Visser-Heesakkers.
Beiden doen ook mee met de Kunstroute
Overijssel op zaterdag 28 maart 2015
(een dag in de binnenstad van Zwolle
met veertig andere kunstenaars) en op
zondag 29 maart 2015 met een open atelier aan huis.
Josien maakt realistische en abstracte
schilderijen. Zij houdt van uitdagingen
en is steeds op zoek naar nieuwe onderwerpen en vooral naar technieken in en
voor het schilderen. Zij werkt het meeste
met acryl- en olieverf. Het werk van Liesbeth varieert van vormen, dozen en schalen tot bustes en mensfiguren.
Begin
Liesbeth vertelt dat zij eigenlijk al heel
haar leven kleit. “Sinds 1979 woon ik
in Zwolle en toen ben ik al cursussen
en workshops gaan volgen. Na drie jaar
vrije academie keramische vorming in
Nunspeet ben ik naar Gouda gegaan naar
een beroepsopleiding voor pottenbakkers
en keramisten. Josien is ook al lang bezig met schilderen. “Zo’n dertig jaar geleden heb ik een jaar een schildercursus
gevolgd. Daarna waren er lange perioden
dat ik maar af en toe aan schilderen toekwam. Vier en een half jaar geleden pakte
ik de draad weer serieus op. Twee en een
half jaar naar de Vrije Academie in Nunspeet geweest en daarna een paar kortere
cursussen gevolgd. Momenteel schilder ik
bij Nico Bulder.”
Inspiratie
Josien haalt haar inspiratie uit alles om
haar heen: mensen, bloemen, beesten
maar ook haar eigen fantasie. Daarnaast
kwam zij tijdens de reizen die zij heeft
gemaakt veel bijzonders tegen bij culturen, volken, flora en fauna. Schilderen
doet Josien twee tot drie keer per week.
Zij vertelt hoe een schilderij tot stand
komt: “Soms heb ik al een idee en denk
ik na over hoe ik dat op doek wil krijgen.
Daar maak ik wat schetsjes van. Soms zie
ik hele mooie foto’s waardoor je op een
onderwerp komt en bedenk daar dan een
leuke compositie voor. Ook ben ik wel
eens bezig op het doek en al schilderend
verandert mijn onderwerp naar iets wat ik
mooier vind dan wat ik in eerste instantie
wilde schilderen.
Met haar werk hoopt Josien andere mensen net zo enthousiast als zij te maken
voor schilderen. “Als men mijn werk kan
waarderen, dan is dat ook weer een in-

Josien Koch-van der Wal en Liesbeth VisserHeesakkers bij hun kunstwerken
Foto Yvonne Waslander

spiratie om direct te gaan schilderen. Ik
vind het ook heerlijk om met een paar anderen samen te schilderen; je stimuleert
elkaar en ieder heeft weer en andere blik
op jouw en elkaars werk.”
Voor Liesbeth zijn plaatjes, tv, film maar
ook alles wat zij om zich heen ziet en
andere keramisten een bron van inspiratie. Liesbeth kan niet zeggen hoeveel
uur per week zij kleit, soms weken niet,
maar soms ook wel veertig uur per week.
“Ik werk vooral voor mijn eigen plezier
en natuurlijk is het leuk als anderen het
ook leuk vinden. Het leuke aan keramiek
is dat het een eerlijk en heerlijk materiaal
is om mee te werken. Je begint gewoon
met ideeën in je hoofd en soms ook op
papier, met foto’s en schetsjes.” Lachend
zegt zij: “Asbakken en objecten die je gewoon in de winkel kan kopen, zal ik niet
kleien.”
Favoriet
“Mijn grote beesten en vrouwelijke krijgers
zijn favoriet uit mijn collectie”, vertelt
Liesbeth. Voor Josien is een favoriet lastig
te kiezen. “Een schilderij waar ik mee bezig
ben is nu favoriet. Van de collectie die er nu
hangt vind ik ‘Het vuur’, ‘De Rabbi’, ‘de Hadji’, de koeiensnuiten en de ballerina mooi.
Ja welke? Het is moeilijk, omdat elk in zijn
eigen soort mooi is voor mij.”
Kunstroute
De volgende expositie is tijdens de Kunstroute Overijssel op zaterdag 28 maart
2015. Zondag 29 maart 2015 houden Josien en Liesbeth open atelier aan huis. Zie
de websites: www.kunstrouteoverijssel.nl
en www.josienkochvanderwal-schilderijen.exto.nl www.liesbethvisserheesakkers.
exto.nl.

Basis voor baasjes
Honden horen er in Zwolle helemaal bij!
Wellicht ben je ook de trotse bezitter
van een trouwe viervoeter. Weet je dat
elke wijk speciale voorzieningen heeft,
zoals losloopterreinen en hondenhaltes?
Er geldt ook een aantal spelregels, zoals
het opruimen van hondenpoep, de hond
laten spelen waar het mag en aanlijnen
waar het hoort.
Meer weten over de spelregels? Of benieuwd naar een hondenlosloopterrein
bij jou in de buurt? Ga naar www.zwolle.
nl/honden

Spaghetti
Als ik op mijn toetsenbord zit te tikken proberen twee merels in de tuin
mijn aandacht te trekken; zij willen
een appel. Al jarenlang leg ik elke dag
een appel in de tuin. Die wordt opgegeten door onze vaste bezoekers,
vrouwtje en mannetje merel. Hoewel
zij elkaar regelmatig achterna zitten
is hun eetpatroon heel fatsoenlijk. Als
met mannetje eet blijft het vrouwtje
op de achtergrond en bij het etende
vrouwtje is het precies andersom.
Appel
Ik heb nog meer gevleugelde gasten
in mijn tuin. Onze mussen pikken ook
graag een stukje appel mee. Dat doen
ze niet individueel maar als groep. Is
een merel lekker in de appel aan het
hakken, verschijnt er plotseling een
groepje van ongeveer vijf mussen.
Vaak lukt het hen de merel te verdrijven en doen zij zich te goed aan de
appel. Na de maaltijd nestelen zij zich
in het groenblijvende struikje vlak
voor ons terras, zeker als het koud of
regenachtig is.
Mees
In dat struikje hebben andere gasten
niets te zoeken, de meesjes ook niet;
de pikvolgorde is duidelijk. Opmerkelijk is dat mussen vandaag de dag, net
als meesjes, op de kop hangend een
vetbolletje verorberen. Dat heb ik onze
trouwe bezoeker het roodborstje nog
niet zien doen. De Vlaamse gaai komt
als rover ook regelmatig een kijkje nemen. Ik wil deze nog wel een weg jagen maar volgens vogelvrienden moet
ik de natuur haar gang laten gaan.
Spaghetti
Een straat verderop wonen ook grote
vogelliefhebbers getuige de vele rondcirkelde meeuwen die ook regelmatig
op de schutting van de achtertuin
zitten te kijken naar al het heerlijks
dat daar ligt. Welke meeuw heeft nou
geen zin in warme aardappels, halve
broden of een maaltijd spaghetti? Ik
houd mijn mond en ga maar een verse
appel halen. De merels zitten al in de
starthouding.
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Start verkoop vrije kavels in Frankhuis
De gemeente startte op 11 februari 2015 de verkoop van tien vrije kavels in Frankhuis op de locatie De
Oranjerie. Belangstellenden kunnen de brochure downloaden via www.zwolle.nl/kavels en hebben tot uiterlijk
3 maart 2015 de tijd om zich in te schrijven voor een kavel.
Frankhuis is een bijzondere plek in Zwolle, gelegen aan
het Zwarte Water tussen Stadshagen en het centrum van
Zwolle. Hier verrijst de komende jaren een buurt met gevarieerde bebouwing bestaande uit appartementen en
eengezinswoningen.

De kavels op De Oranjerie variëren in grootte van 497 tot
570 m2. Drie van de aangeboden kavels liggen op de Hasselterdijk. Daarnaast liggen er zeven kavels aan de Oranjeriestraat, deze beschikken over bijzonder ruime tuinen
met fraaie ligging aan een waterpartij met rietoevers.

Wonen in De Oranjerie
De kavels van De Oranjerie liggen op een mooie plek in
Frankhuis op en vlak naast de Hasselterdijk en grenzen
aan het Rietpark met veel water en riet. Een aantrekkelijk gebied om te wandelen en te spelen. De directe
nabijheid van het Zwarte Water, dat uitnodigt om te recreëren, en de Zwolse binnenstad met al zijn voorzieningen, maken het wonen op deze locatie extra aantrekkelijk
en comfortabel.

Inloopbijeenkomst
Geïnteresseerden in een kavel op De Oranjerie kunnen
Foto Gemeente Zwolle
hun eventuele vragen stellen tijdens een inloopmiddag
op woensdag 18 februari 2015 tussen 16.00 en 18.00 bouwingsrichtlijnen voor deze locatie, bleek de belanguur in het Cultuurhuis in Stadshagen.
stelling voor de kavels op deze locatie al groot te zijn.
Bij meer inschrijvers op een kavels zal een loting uitLoting
komst bieden. Deze vindt plaats op 5 maart 2015. Meer
Tijdens het KavelCafé afgelopen december, waarbij de informatie over de kavels in De Oranjerie (waaronder de
gemeente in gesprek ging met belangstellenden over be- brochure) is te vinden op www.zwolle.nl/kavels

Voorkom dat er bij u wordt ingebroken!
Het zal u maar gebeuren: u komt thuis
en er is ingebroken. In één klap is uw
gevoel van veilig zijn in uw eigen huis
verdwenen. Een onbekende heeft uw
privébezittingen doorzocht, een enorm
vervelend en naar gevoel. De emotionele schade is vaak veel groter dan de
materiële schade. Helaas komt woninginbraak nog steeds veel voor. Ook in
Zwolle. De gemeente en politie blijven
zich inzetten voor een veilige woonomgeving. Zelf kunt u ook veel doen om
de kans dat er wordt ingebroken te verkleinen. In dit artikel vindt u tips om
uw huis inbraakproof te maken.
Ramen en deuren
Zorg voor goed hang- en sluitwerk. Vraag
advies aan bij een ‘Politiekeurmerk Veilig Wonen’-erkend beveiligingsbedrijf
(www.politiekeurmerk.nl). Sluit ramen
en deuren altijd af bij vertrek of voor de
nacht af. Vergeet het nachtslot niet! Een
schuifpui is inbraakgevoelig. Breng een
speciaal hiervoor geschikt slot aan.

Licht
Inbrekers houden niet van licht. Gebruik
een tijdschakelaar voor uw binnen- en
buitenverlichting. Zorg voor voldoende
buitenverlichting. Er wordt vaak ingebroken aan de achterkant van het huis. Zorg
ook voor voldoende zicht op toegangsdeuren en installeer bijvoorbeeld een
schemerschakelaar.
Sleutels
Haal de sleutel uit de binnenkant van
het slot. Het komt vaak voor dat (kinder)fietsen in het schuurtje staan met de
sleutelbos nog in het fietsslot. Vaak met
de huissleutel er aan! Voor inbrekers een
heel gemakkelijke manier om binnen te
komen! Sleutels buiten verstoppen is niet
verstandig. De deurmat en bloempot zijn
geen ‘geheime plaatsen’. Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos).
Overig
Plak geen afwezigheidsbriefje op uw deur.
Maak het inbrekers niet gemakkelijker om

Bepaal mee wat er in jouw buurt gebeurt!
In Aa-landen en Assendorp hebben de eerste wijkdialogen plaatsgevonden. Tot
en met 5 maart staat deze bijeenkomst ook in alle andere wijken gepland. Wil je
meepraten over wat jij belangrijk vindt in jouw buurt? En wat we samen kunnen
oppakken zodat het er prettig wonen wordt of blijft? Kom dan naar de wijkdialoog
en doe mee! De wijkdialoog Stadshagen vindt plaats op 17 februari 2015 in het
Cultuurhuis (Werkerlaan 1), aanvang 19.30 uur. Je bent van harte welkom!

Foto Gemeente Zwolle
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binnen te komen. Zet ladders en vuilcontainers weg. Laat een ‘spion’ in de voordeur plaatsen als er geen raampje in of
naast de deur zit, dan kunt u toch zien
wie er voor de deur staat. Plaats waardevolle spullen en uw autosleutels uit
het zicht van voorbijgangers. Laat in de
voordeur een slot plaatsen met een ingebouwde kierstandhouder of laat een afzonderlijke kierstandhouder monteren. U
kunt overwegen een alarmsysteem (met
of zonder camera) aan te schaffen. Een
alarmsysteem voorkomt veel inbraken.
Bescherm uw eigendommen:
• Zorg dat u geen grote hoeveelheid geld
in huis heeft.
• Berg waardevolle papieren en sieraden
goed op in een kluisje.
• Zet uw fiets/brommer altijd op slot.
Ook als deze binnen staat.
• Registreer merk, type en serienummers
van uw waardevolle spullen. Graveer
uw postcode en huisnummer in of denk
aan technieken als microdots of Selecta
DNA (www.sdna.nl). Dit kan het eenvoudiger maken na een inbraak eventueel gestolen goederen terug te krijgen.
Op vakantie?
Gaat u in de komende maanden op vakantie? Laat uw huis dan “bewoond” achter.
Dat wil zeggen ruim niet beter op dan anders, laat de planten voor de ramen staan
en stel de verlichting met een timer in.
Uw buren willen vast de post wel uit het
zicht leggen. Geef de buren ook aan waar
ze u kunnen bereiken in geval van nood.
Tot slot: ook inbrekers hebben toegang
tot internet. Wees dus voorzichtig met
het delen van foto’s op social media.
Bel 112: óók bij verdachte situaties!
Het is een misverstand dat het alarmnummer 112 alleen is bedoeld voor noodsituaties waarin levens op het spel staan.
Gebruik 112 als elke seconde telt. Dus
ook als u een verdachte situatie of misdrijf in uw woon- of werkomgeving ziet.
Met een beschrijving van het misdrijf, de
dader en de vluchtrichting kan de politie
snel in actie komen. Voor minder dringende zaken, voor advies, aangifte, het
melden van overlast of voor een afspraak
met de wijkagent belt u 0900-8844.

Foto Gemeente Zwolle

Samenwerken = inbraak beperken
Samen met uw buurtgenoten en de politie kunt u de kans op inbraken verkleinen. Maak een Whatsapp-groep met
buurtgenoten. Zo brengt u elkaar snel
op hoogte als er verdachte zaken gebeuren. Een rondje met de hond? Houd een
oogje in het zeil. Ziet u verdachts? Bel
direct 112! Begin samen met uw buren
een buurtwacht. Bespreek dit altijd eerst
met uw wijkagent (0900-8844). Word lid
van Burgernet, kijk op www.burgernet.
nl. Richt een buurtpreventieteam in. Dit
team, bestaande uit actieve buurtbewoners, meldt misstanden bij de gemeente,
politie of woningcorporatie. Denk aan
hoge struiken of slechte verlichting waardoor inbrekers ongezien hun werk kunnen
doen. Ook kan het team buurtbewoners
informeren over veiligheid. Bespreek dit
altijd eerst met uw wijkagent.

Wilt u als bewoners actie ondernemen om
het inbreken in uw buurt tegen te gaan?
Zowel de politie als de gemeente willen u
graag ondersteunen bij deze initiatieven.
Neem hiervoor contact met de politie via
0900-8844. Bezoek voor meer informatie:
www.zwolle.nl/voorkominbraak,
www.politie.nl of www.politiekeurmerk.nl
					

De Driemaster; kleinschalig en gezellig
Door Alice Tekst
Via het fietspad naast de Oude Wetering kom je na twintig minuutjes aan
bij een schooltje naast een kerkgebouw in Mastenbroek. Vrolijke kinderen fietsen rond op het schoolplein,
moeders staan gezellig keuvelend met
elkaar te wachten tot de school uitgaat. Het is al snel duidelijk: iedereen
kent elkaar hier. De Driemaster is een
kleine school met in elke klas een paar
leerlingen.
Dit wordt bevestigd door Hilbert Koerhuis, de schoolcoördinator die zelf ook
les geeft. De reguliere basisschool die
als uitgangspunt protestants-christelijk
is, bedient kinderen uit de omtrek. Zij
komen uit Mastenbroek, Genemuiden,
Westenholte en Stadshagen. Op papier
hanteert de school het traditionele klassensysteem waar gewerkt wordt aan de
jaarstof. Hilbert: “In praktijk geven we al
heel individueel les. We willen kinderen
aanspreken op hun eigen niveau. En dat
is goed mogelijk, doordat we kleine klassen hebben.”
Zelfstandige kinderen
De belangrijkste didactische uitgangspunten zijn kinderen zelfstandigheid
aanleren, ieder kind tot zijn recht laten
komen en samen leren. Door de jonge
leerlingen vanaf het begin zelf activiteiten in te laten plannen op een planbord,
worden zij zelf verantwoordelijk over hun
tijdsindeling. De jongsten kunnen, na
het verplichte werk, zelf bepalen of zij
in de bouwhoek, de knutselhoek of in de
poppenhoek gaan spelen. Daarbij leren
ze tegelijkertijd ook rekening met elkaar
te houden. De planningen worden uitgebouwd tot weektaken in groep vier tot en
met groep acht. In groep vier en vijf staat
op de weektaak welke taken kinderen
kunnen doen wanneer zij het verplichte
werk af hebben. Op de weektaak vanaf
groep zes staat de basisstof zoals rekenen
en taal met bijbehorende instructiemomenten gemeld. Dit zijn de zelfstandige
en verplichte taken. Daarnaast mag de
leerling de vrije opdrachten zelf indelen.
Deze taken kunnen bestaan uit het maken
van een verslag, een proefje doen, het
jeugdjournaal terugkijken. Een kind leert
zo al snel om de tijd effectief te besteden. Heeft een leerling moeite met rekenen, dan zal hij of zij hier meer tijd aan
moeten besteden. De weektaken zijn dus
ook heel individueel.
Een leerling kan op verschillende niveaus
tegelijkertijd functioneren. Hilbert: “Bij
ons is dit heel goed te realiseren omdat
we kleiner zijn. Als kinderen beter kunnen
presteren in een bepaald vak, dan kunnen
zij een jaar hoger geplaatst worden. En
andersom kan dat ook. Voordeel is dan
dat je niet blijft zitten, maar alleen voor
dat specifieke vak het jaar overdoet. Want
wij willen een kind liever niet terugplaatsen. Wij volgen de CITO toetsen heel
goed, als middel om te bepalen wat het
kind nodig heeft. De leerling staat hierbij
centraal en niet de toets of de prestatie.
Het belang van het kind staat voorop.”
tussenkop
Eruit halen wat erin zit
Omdat de Driemaster kleinschalig is, is
er veel aandacht en tijd voor ieder kind.
“Wij vinden het van belang dat een kind
na groep acht het onderwijs kan volgen
dat het aankan. Daarbij willen we er garant voor staan dat het kind op het juiste
niveau geplaatst wordt”, aldus Hilbert.

Hilbert Koerhuis voor de Driemaster in Mastenbroek

In het recente verleden zijn de kinderen
getoetst om hun intelligentie te meten.
Om de kinderen recht te doen, wat mogen de kinderen van zichzelf verwachten.
En wat mogen de leerkrachten van hen
verwachten. Hilbert legt uit: “Dit hebben
we gedaan om te voorkomen dat sommige
kinderen onderpresteren. Het is jammer
als een kind onder zijn niveau geplaatst
wordt. Dan gaat de motivatie om te leren
weg. Leren is natuurlijk wel een geheel
van factoren, een kind mag zijn wie hij
is. Vanuit de gemeenschap op en rondom
school worden kinderen geaccepteerd en
gewaardeerd om wie ze zijn.”
Hilbert vertelt enthousiast verder: “Er
zijn geen kinderen geklierd om bijvoorbeeld hun kleren. Het is geen issue bijvoorbeeld van ‘wat heb jij stomme kleren’.
Er heerst een grote acceptatie van elkaar.
Als een kind bijvoorbeeld boos de klas
uitloopt, dan is er niemand die daar naar
over doet. Kinderen voelen zich sociaal
erg veilig. Ze kunnen hier allemaal goed
integreren, er is geen verschil in afkomst
of plaats. Niemand valt er buiten. Wat
dat betreft is het hier ook een verrijking.
Kinderen van het platteland en vanuit de
stad krijgen elkaars dingen mee en leren
daarvan. Daardoor wordt hun wereld ook
groter.”
Pedagogische visie
Kinderen kunnen optimaal leren en ontwikkelen in een veilige omgeving. Daarbij is fysieke veiligheid vanzelfsprekend.

Maar ook sociale veiligheid is erg belangrijk. Dit zijn de voorwaarden voor het
pedagogische klimaat bij de Driemaster.
Hilbert: “Als er wel een gevoel van onveiligheid is, dan bespreken we dit met
elkaar. Door onze kleinschaligheid is het
hier erg overzichtelijk. Iedereen kent elkaar, als bijvoorbeeld kind slecht tegen
verandering kan, dan is dat bij andere
kinderen bekend en wordt het niet persoonlijk opgevat.”
Het voordeel van deze kleinschaligheid
is tevens dat kinderen passend onderwijs
kunnen krijgen. Waar zij door de grotere
klassen en scholen zelf minder gelukkig
zijn of het overzicht kwijt raken, presteren ze minder. Zij zouden dan misschien
op den duur naar het speciaal onderwijs
moeten. Of ze hebben een speciale hulpvraag. Doordat ieder kind bij de Driemaster echt gezien wordt, veel aandacht en
tijd kan krijgen, functioneert hij beter.
Hilbert: “Dit geldt zowel aan de onderkant (meer moeite met leren) als aan de
bovenkant (leerlingen die excelleren hebben meer aanbod nodig). Dat biedt kansen
voor onze school en voor de kinderen uit
Stadshagen. Als kinderen daar vastlopen
door de schaalgrootte, is er hier ruimte
om tot bloei te komen. Het gevoel van
sociale veiligheid is groot, ook doordat
alle leerkrachten alle kinderen kennen.”
De leerkrachten op deze reguliere basisschool zijn goed onderlegd en zeer bereidwillig om een kind op alle gebieden

Foto Firozozeh Azimi Nobar

te ondersteunen. Hilbert: “Wij zien geen
problemen, maar denken in oplossingen.
Als leerkracht heb je de plicht ten opzichte van kinderen, hun ouders en uiteindelijk de maatschappij om op de kinderen
aan te sluiten en te leren er goed mee
om te gaan.”
Protestants-christelijke school
De school begint elke dag met de opening. De dagopening bestaat uit samen
bidden, een lied zingen en de vertelling
van een Bijbelverhaal. Daarnaast geven
de leerkrachten de kinderen het voorbeeld door in alles wat zij doen, dit te
doen vanuit hun geloof. Hilbert licht toe:
“ Dit bepaalt bijvoorbeeld hoe we anderen
benaderen. Wij hebben altijd respect voor
mensen die anders in het leven staan. We
willen ook meerdere kanten laten zien,
dit stimuleert genuanceerd denken. Want
wij vinden dat kinderen dit mee moeten
krijgen. Als je dan op andere scholen
komt, dan ken je ook de andere geluiden
en kunt die beter op waarde schatten.”
Tussen de middag blijven vrijwel alle kinderen over bij de TSO die op school gevestigd is. De BSO mogelijkheden lopen
via Hasselt. Echter is gebleken dat er in
overleg met andere ouders en de school
veel mogelijk is in de toekomst op dit gebied. Op 10 maart van 09.00 tot 12.00
uur kunnen ouders en kinderen persoonlijk kennismaken met de school en de
leerkrachten. Kijk voor meer informatie
op www.cbs3mm.nl
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Sap-, zuivelpakken en
blik bij plastic afval

Vanaf 1 januari 2015 is het mogelijk om naast plastic verpakkingen ook blik en
drankenkartons, zoals sap- en zuivelpakken, in de container of zakken voor plastic aan te bieden. Let er wel op dat de verpakkingen helemaal leeg zijn.
Sap en zuivelpakken
Sap- en zuivelpakken bevatten belangrijke onderdelen om te hergebruiken: papier, plastic en blik. De techniek is nu zo
ver dat men deze onderdelen van elkaar
kan scheiden. Op deze manier wordt er
minder afval verbrand en worden meer
grondstoffen hergebruikt.
Voorbeelden van sap- en zuivelpakken
zijn:
• (Sinas-)appelsappakken
• Frisdrankpakken
• Yoghurtpakken
• Vlapakken
• Melkpakken
• Kleine drinkpakjes
Zorg ervoor dat de sap- en zuivelpakken
helemaal leeg zijn.
Blik
Verpakkingen van blik zijn eenmalig in
gebruik, maar metaal wordt eindeloos ge-

recycled. Een oud blik wordt zo weer onderdeel voor bijvoorbeeld nieuwe blikjes.
Biedt uw blik leeg aan. Platmaken van
blik zorgt ervoor dat uw container of zak
minder snel vol is.
Voorbeelden van verpakkingen van blik
zijn:
• Conservenblikken
• Frisdrankblikjes
• Siroopblikken
Waar kan het heen?
Als u een container heeft voor het plastic
verpakkingen dan kunt u uw blik, sap- en
zuivelpakken daarin aanbieden. Als u uw
plastic verpakkingen naar een verzamelcontainer brengt dan kunt u vanaf 1 januari ook uw blik, sap- en zuivelpakken
naar deze verzamelcontainer brengen.
Meer informatie over inzameling van blik,
sap- en zuivelpakken vindt u op
www.rova.nl/bliksapzuivel

Eerste natuuruitvaartbeurs
in Zwolle
Nadenken over afscheid is belangrijk. Voor uzelf, maar ook voor uw nabestaanden.
Het is dan ook belangrijk en zinvol om op de hoogte te zijn van mogelijkheden
op het gebied van uitvaart. En de mogelijkheden zijn zeer divers. Bezoekers van
de eerste Zwolse Natuuruitvaart Beurs kunnen zich daar op ongedwongen wijze in
verdiepen. De uitvaartbeurs met speciale aandacht voor ‘natuur’, is gratis toegankelijk en vindt plaats op 14 maart 2015 op Schapenboerderij De Vreugdehoeve.
Oud en Nieuw
De eerste Zwolse Natuuruitvaart Beurs
wordt georganiseerd door uitvaartondernemers Freda Gaasbeek (Uitvaartbegeleiding) en Marleen van Beek (Laatste
Vlucht ballonverstrooiingen) en zal een

breed spectrum aan mogelijkheden laten
zien. Diverse standhouders laten zien wat
er allemaal kan en mag op het gebied van
onder andere uitvaartbegeleiding, rouwbegeleiding, fotografie, assieraden en
(ballon)verstrooiing. Naast nieuwe vormen van afscheid nemen, is er aandacht
voor de meer traditionele uitvaartmogelijkheden.
Muziek en wandeling
De muzikale omlijsting is tijdens de beurs
in handen van enkele muzikanten die
veel ervaring hebben met optreden bij
uitvaarten. Daarnaast is er de mogelijkheid om een speciale wandeling te maken (onder begeleiding van een gids van
Natuurmonumenten). Natuurlijk is ook de
schapenboerderij te bezoeken.
Gratis toegang
De beurs is vrij toegankelijk en duurt
van 10.00 tot 16.00 uur. Iedereen is van
harte welkom.
Kijk voor meer informatie op
www.uitvaartbeurszwolle.nl, of neem
contact op via 06 42513280.
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Ruim veertig wensen
vervuld
Tijdens Christmas Village, het kerstevenement dat de winkeliersvereniging van het
winkelcentrum Stadshagen jaarlijks organiseert, konden bezoekers bij de Wensfeeën
een wens invullen voor zichzelf of een ander.
Een lieve, grappige, ontroerende, mooie of
originele wens.
De jury, samengesteld uit winkeliers, de
wensfeeën en het bestuur, selecteerde ruim
veertig wensen en heeft deze dankzij de hulp
van de winkeliers van Stadshagen in vervulling
kunnen brengen. Tijdens de uitreiking op za-

terdag 24 januari waren vrijwel alle ‘winnaars’
aanwezig, zoals een kleuter die 100 snoepjes
wenste, een puber die 1 kilo pindakaas wenste.
Maar ook: een bosje bloemen voor de liefste
mama of oma, een boodschappenpakket voor
een mevrouw die kookt voor mensen die geen
geld hebben, een dagje uit of diner en theater voor mensen die in een nare tijd zitten of
achter de rug hebben. Een workshop cupcakes
bakken, een ritje met de Rova of in een brandweerwagen, ijs voor de hele klas, een prinsessenfotoshoot… te veel om op te noemen. Er
zijn in elk geval veel mensen blij gemaakt.

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

Internet en mobielbankieren voor ouderen
Door Alice Tekst
Vanaf maandag 9 februari 2015 is de Rabobank iedere oneven week op de maandag aanwezig van 10.00 tot 12.00 uur in het Zonnehuis aan de Nijenhuislaan
175 in Stadshagen. Dit is een nieuwe samenwerking tussen Rabobank IJsseldelta
en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Dit is om ouderen en hulpbehoevenden service,
maar vooral educatie aan te bieden rondom internetbankieren en mobielbankieren via smartphone en tablet.
In juni 2014 heeft de bank een Arena
Dialoog georganiseerd met ondernemers, organisaties en klanten uit de wijk.
Hieruit bleek dat er behoefte is aan een
vorm van dienstverlening voor ouderen
in Stadshagen. Dit is de reden waarom
de bank vanaf 9 februari eens per twee
weken een mobiele adviseur inzet in het
Zonnehuis. Direct links van de ingang
van de hoofdlocatie van het Zonnehuis
in Stadshagen betrekt de Rabobank een
spreekkamer. De adviseur heeft de beschikking over een laptop (met internet)
en communicatiemiddelen. In eerste
instantie is het bedoeld om individueel

advies te geven. Als er een rode draad
te herkennen is in de klantbehoefte, dan
kunnen er uiteraard ook in groepsverband
activiteiten georganiseerd worden. Omdat de bank zich graag inzet voor kwetsbare groepen, wordt deze dienstverlening
gratis gegeven.
Gerdo van den Burg, manager Particulieren, legt uit waarom de bank het belangrijk vindt om deze dienstverlening te
geven: “We willen graag een rol spelen in
de ontwikkeling van de vitaliteit in ons
werkgebied. Voor kwetsbare groepen zetten we ons in om de toegang tot passen-

de financiële dienstverlening te garanderen. We merken dat de technologische
ontwikkelingen zó snel gaan, dat ouderen
en hulpbehoevenden vaak moeite hebben
om hiervan op de hoogte te komen en
te blijven. We willen met deze proef van
maximaal drie maanden peilen of en wat
de behoefte is van onze klanten die binnen deze doelgroepen vallen.”
Ouderen op de digitale snelweg
Het idee leeft dat ouderen moeite hebben
met de digitale snelweg. Dat de computer
een hoge drempel is of het gebruik van
Internet een brug te ver. Van den Burg:
“We merken dat veel ouderen in het verleden aangaven geen gebruik te (gaan)
maken van een computer of laptop. Maar
met de opkomst van de tablets, zien we
dat velen de computer “overslaan” en
direct voor het gemak van een tablet
kiezen.”

“Dit komt met name door de gebruiksvriendelijkheid,” vervolgt Van den Burg.
“Onze mobiele adviseur kan ook helpen
bij andere mogelijkheden, zoals advies
over een Rabobank volmacht of een notariële volmacht als blijkt dat iemand
steeds lastiger zelf zijn of haar financiële
zaken kan beheren.”
Bij het servicepunt van de bank in het
Zonnehuis kunnen mensen gewoon binnenlopen. Daarbij kunnen ze gebruik
maken van de centrale wachtruimtes van
het Zonnehuis als ze soms even moeten
wachten. Een afspraak maken kan uiteraard ook.
Meer informatie over deze nieuwe
dienstverlening op: www.rabobank.nl/
ijsseldelta. Voor vragen kunt u ook bellen naar 038 - 428 77 77.

Vruchtbare februari
“Een broedmachine?. Wat moeten we nu
met een broedmachine?” Manlief keek me
verwonderd aan terwijl ik de doos uitpakte. Een jarenlange wens van mij ging nu
eindelijk in vervulling. Na een grondige
studie over het machinebroeden durfde
ik het aan: onze eigen kwartelseitjes uitbroeden. Leuk én leerzaam voor de boys.
Eerst moesten we op zoek naar bevruchte
eitjes, ‘broedeieren’ heten die. Geen probleem, op internet is een ruim aanbod
te vinden. Ze worden zelfs met de post

opgestuurd. Ik wilde het zekere voor het
onzekere nemen en ging de eitjes persoonlijk ophalen. De meneer die ze ons
verkocht is een hobbyfokker; hij fokt allerlei pluimvee. Daar aangekomen zag ik
heel schattige kipjes, een soort van tam
microkipje. De fokker nam er eentje uit
het hok en liet haar op zijn arm zitten.
Parmantig, trots en kalm bleef het kipje
zitten. Pronkend haar borstje vooruit en
haar vleugeltjes naar beneden. Een soort
van ‘Marijke Helwegen’-kipje. Ik kon er

echt niets aan doen, het was alsof de
mutserigheid in volle hevigheid toesloeg
en vergeten waren de kwartels. Of meneer ook broedeitjes van deze kipjes had.
Zeven eitjes nam ik mee naar huis, zorgvuldig ingepakt. “Dat zijn geen kwarteleitjes,” zei manlief. Ik zweeg en legde
de eitjes in de broedmachine. Daar liggen
ze nu al tien dagen in. De boys draaien
de eitjes driemaal per dag, een heel belangrijke taak. Op dag zeven schouwden
we de eitjes met een speciale lamp. In

zes van de eitjes was het begin van een
kuikentje te zien en ook de bloedvaatjes. Eén eitje was echter helder en het
licht viel er doorheen, niet bevrucht dus.
En nu is het aftellen geblazen, 21 dagen
voelen net zo lang als 9 maanden. Dat
wordt weer winkelen, net als toen, maar
dan nu voor een kippenhok.
Sjoukje
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Straatnaam belicht
door Tamara Klappe

Cleyndertstraat
Benieuwd naar de betekenis van een
straatnaam? Iedere maand komt in
de Vinexpress een andere straat in
Stadshagen voorbij. Dit keer de Cleyndertstraat.
Hendrik (Henk) Cleyndert (1880-1958)
was een Nederlandse pionier op het gebied van recreatie en planologie in Nederland. Hij hield zich als natuurbeschermer en planoloog bezig met het optimaal
benutten van de (openbare) ruimte. In
de woorden van Cleyndert: “We hebben
ruimte nodig om dieper te kunnen ademhalen dan tussen de huizenblokken en
straatstenen alleen mogelijk is.”
Natuurbescherming
Cleyndert was dan wel een pionier op het
gebied van recreatie en planologie, hij
begon zijn loopbaan ergens anders. In
de periode 1903-1920 verdiende hij namelijk op het Indonesische eiland Java
goed geld als makelaar in tabak, koffie,
suiker en thee. Tijdens zijn terugreis in
1921, via de Verenigde Staten raakte
hij gefascineerd door het daar geldende
planningssysteem voor steden en natuur:
gebieden met bijzondere natuurschoon
onder speciale bescherming plaatsen
was het idee, vooral het stelsel van nationale parken. Concreet betekent dit de
oorspronkelijke staat van het gebied in
stand houden door industrie, landbouw
en bewoning te weren. En het publiek
zoveel mogelijk laten genieten van natuurschoon. Eenmaal terug in Nederland
raakte Cleyndert al snel intensief betrokken bij natuurbescherming en planologie.
Eerste nationale instantie ruimtelijke
ordening
Zo trad Cleyndert in 1922 toe tot het
Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedenbouw. Hij pleitte hier
onder andere voor de instelling van een
Rijksdienst voor het Nationale Plan, een

Foto Firoozeh Azimi Nobar

nationale instantie voor ruimtelijke ordening. Zo’n dienst moest woeste gronden
(denk aan heide, veengebied en moeras)
beschermen en de ontsiering van het
landschap tegengaan. Om de kwaliteit
van het landschap te waarborgen, moesten er deskundigen komen en daarop
toegesneden opleidingen. De rijksdienst
kwam er na enige jaren en in 1947 leidde
dit ook tot een opleiding landschapsarchitectuur.
Introductie woord recreatie
Op de ledenvergadering van Natuurmonumenten hield Cleyndert een voordracht
over nationale parken en stadsparken.
En over de rol van de overheid bij het
bewaken van landschapsschoon. Bij deze
gelegenheid introduceerde hij het woord
recreatie (ontspanning in de vrije na-

tuur). Dit leidde ertoe dat het bestuur
van Natuurmonumenten hem in 1923
voordroeg als bestuurslid. Zij zagen direct het belang van zijn kennis en ideeën
hierover. Cleyndert streefde ook naar een
natuurbeschermingswet. Hij heeft niet
meer mogen meemaken dat het voornemen van de regering in 1928 om tot zo’n
wet te komen, in 1967 ook daadwerkelijk werd uitgevoerd. In deze nu nog bestaande wet is de natuurbescherming van
specifieke gebieden geregeld.
Tegen ontsieren landschap
Cleyndert was vanaf 1939 bestuurslid van
de Contact-Commissie voor Natuur- en
Landschapsbescherming. Deze commissie
was een samenwerkingsverband van verschillende organisaties. Zij richtte zich
niet alleen op de bescherming van natuur

en landschap maar verzette zich ook tegen landschapsontsiering. Daarnaast zette Cleyndert zich in voor de Bond Heemschut. Heemschut betekent letterlijk het
schutten (beschermen) van het heem (de
eigen omgeving). De vereniging, die ook
nu nog bestaat, zet zich in voor de bescherming van waardevolle objecten en
gebieden. Van een bedreigde theekoepel
tot de ‘verrommeling’ van Nederland, bijvoorbeeld langs de snelwegen. Cleyndert
voerde binnen de Bond Heemschut onder
andere strijd tegen reclameborden in de
natuur. Schoonheid van natuur en landschap zocht Cleyndert ook in de kunst.
Hij was kunstverzamelaar. Zijn verzamelingen liet hij na aan musea.

Studenten Deltion College willen jong en oud verbinden

Lipdub in Stadshagen
Een groep enthousiaste BBL-studenten (‘werkend leren’) van het Deltion College wil in het
kader van de eindopdracht van hun opleiding
een lipdub maken samen met jongeren, ouderen
en mensen met een verstandelijke beperking in
Stadshagen.
Een lipdub is een clip die in één take wordt opgenomen. Hierin playbacken de deelnemers een liedje
dat bij veel mensen bekend is. De originele muziek
wordt later toegevoegd. De lipdub duurt maar een
paar minuten, maar staat garant voor heel veel naplezier.

Reclameborden in de natuur waren voor Cleyndert een schrikbeeld.
Bron rgbstock
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De organiserende studenten variëren in leeftijd
van 23 tot 52 jaar en volgen de opleiding VIGMMZ (Individuele Gezondsheidszorg en Medewerker
Maatschappelijke Zorg). Zij zetten een project neer
met een sterk maatschappelijk karakter, in samenwerking met diverse instellingen uit Stadshagen.
Ze willen daarmee maatschappelijk participatie bewerkstelligen: jongeren uit de wijk en bewoners van

Werkeren en de wijk samenbrengen door middel van
het maken van een lipdub.
De groep bestaat uit Astrid Kiekebosch, Bianca Oechies, Daniëlle Magermans, Geléna Honhoff, Jacob
van der Maaten, Louise Rikkers en Anita van Olst.
Ze zijn werkzaam bij diverse instellingen voor ouderen in Zwolle: IJsselheem woonzorgconcern, Driezorg en Zorgspectrum Het Zand.
De ambitie is om de doelgroepen jong (9 t/m 24)
en oud (65+) zonder en met verstandelijke beperking samen brengen. Ouderen zijn veelal nog jong
van hart, jongeren voelen zich best wel al heel wijs.
Door samen deel te nemen en/of te werken aan een
lipdub kan er nog tot in lengte van dagen van elkaar worden nagenoten.
Binnenkort treft u aankondigingen aan!

Natuurbekijks
door Louis Zandbergen

Velduil door een plaag
In Nederland broeden vijf soorten uilen. De grootste uil is de Oehoe. Deze
komt voor in het oosten en het diepe
zuiden van het land. De andere soorten zijn soms in of rond Stadshagen te
bewonderen. De rans-, kerk- en steenuil worden vooral dood langs de kant
van de weg gevonden. De eerste twee
zijn ’s nachts actief dus is het oppassen geblazen bij schemering. Met de
steenuil gaat het niet goed in Zwolle.
Deze vogel jaagt overdag maar de kans
er hier een te spotten is erg klein. De
zeldzame velduil is een soort dat een
geweldig jaar achter de rug heeft. Dat
komt door een heuse muizenplaag. Op
de grens van Stadshagen met de Mastenbroekerpolder zijn eind januari
plotseling wel zes velduilen gezien.
Op mijn ‘bucketlist’ prijkt al jaren een
velduil. Tijdens vakanties op de Waddeneilanden speur ik altijd de horizon af
om deze vogel eindelijk eens te mogen
bewonderen; het is me nooit gelukt. De
eilanden zijn bij uitstek het gebied waar
ze voorkomen. Vooral op Texel en Ameland is de kans groot oog in oog te komen
met deze uilensoort. Deze zomer kreeg ik
meerdere berichten dat er veel velduilen
werden waargenomen in Friesland en dat
er zelfs vijf broedgevallen waren in de
Mastenbroekerpolder. Ongekend. De wijk
Stadshagen ligt ook in de Mastenbroekerpolder dus dat bood perspectief. Ik ben
daarom een paar keer door de mooie polder geﬁetst, vaak alleen langs de randweg, Milligersteeg. Helaas. Tot midden
januari weer eens door die steeg ﬁetste
en ik opeens twee velduilen zag vliegen.
Ik kon mijn geluk niet op. Voor een buitenstaander klinkt dat wellicht vreemd,
maar is zit daar niet mee.

Een velduil op een berg grond langs de nieuwe rondweg en bij de tunnel onder de Oude Wetering

Velduil
Het gaat eigenlijk helemaal niet goed
met de velduil. Vorig jaar zijn er slechts
70 tot 80 broedparen gemeld; het is dan
ook een beschermde en schaarse vogel.
Deze uilensoort broedt op de grond en
dat is eigenlijk niet handig. Wanneer een
paartje in een weiland zit te broeden
en daar wordt gemaaid dan is het einde
broedsel. In de Mastenbroekerpolder is
het ook een paar keer fout gegaan; de

Van blokﬂuit en harp spelen tot zingen in een koor

Iedereen heeft recht op muziek
Door Geert Jan den Hengst
De Stichting Recht op Muziek biedt in samenwerking met een aantal basisscholen, aan iedereen de mogelijkheid om in de eigen wijk muziekles te volgen. In
Stadshagen is OBS de Krullevaar de locatie waar door enthousiaste en bekwame
muziekdocenten de lessen worden gegeven.
Van jong tot volwassen, iedereen is welkom om op muziekgebied de eigen kwaliteiten te ontdekken en talenten tot z’n
recht te laten komen. Je kunt individueel
lessen of in een groep, ook al ga je overdag naar een andere basisschool of naar
het voortgezet onderwijs. Vooral jongere
leerlingen zullen muziekonderwijs in de
vertrouwde omgeving prettig vinden.
Toen anderhalf jaar geleden kunstencentrum de Muzerie haar deuren sloot, gingen veel docenten op zoek naar alternatieven. Ze sloegen de handen ineen en zo
werd de stichting geboren.
Laagdrempelig
Je kunt kiezen uit een veelvoud van instrumenten die in sommige gevallen, in
ruil voor een kleine borg, beschikbaar
worden gesteld door een van de muziekverenigingen uit Zwolle. Op die manier is

de drempel veel lager, je hoeft niet meteen een duur instrument aan te schaffen.
Voor kinderen uit de groepen 4 en 5 is er
de cursus Algemene Muzikale Vorming om
kennis te maken met diverse instrumenten. Daarna weet je beter welk instrument bij je past en of je een instrument
wilt leren bespelen.
Eventueel ﬁnanciële hulp
De tarieven worden in overleg met de docenten bepaald. Mensen met beperkte ﬁnanciële middelen worden doorverwezen
naar instanties die een bijdrage aan het
lesgeld kunnen verzorgen. Zo blijft het
volgen van muzieklessen voor iedereen
toegankelijk.
Meer informatie op www.rechtopmuziek.
nl of mail naar info@rechtopmuziek.nl.
Langskomen op de Krullevaar na schooltijd kan natuurlijk ook.

boeren wisten niet dat er een nest op hun
land was. Inventarisatie en voorlichting
zijn dan ook belangrijk. Het is ook wel
lastig om een nest te vinden. De agrariërs
hebben deze uilen graag op hun terrein,
ze zijn handig om de muizenstand in de
hand te houden.
Zoals met veel vogelsoorten het geval
is, bestaat er een winterwissel. Vogels
die in Nederland geboren zijn, trekken in
de winter vaak zuidelijker. Door ringonderzoek is vastgesteld dat in Nederland
geringde velduilen teruggevonden zijn in
Frankrijk, Spanje en Italië. Velduilen die
in de winter hier vertoeven, komen vaak
uit oostelijke en noordelijke broedgebieden.
Mastenbroekerpolder
Het is geen nieuws meer dat 2014 een
heus muizenjaar is. Door vorstvrije winter
en warme zomer hebben de muizen zich
ongebreideld kunnen voortplanten. Ook
in de Mastenbroekerpolder krioelt het van
de muizen, veldmuizen om speciﬁek te
zijn. En laten die nu net op het hoofdmenu van de velduil staan... In oktober
en begin januari is er best wat regen ge-

Foto Frits van den Bos

vallen, het is behoorlijk nat in de polder.
Dat is waarschijnlijk de reden waarom dat
ze aan de rand van Stadshagen, ze zitten
daar hoog en droog op de zandbulten die
daar liggen voor de aanleg van de nieuwe
rondweg.
Niet één velduil maar….
Mijn vondst betreft twee uilen. Diezelfde
dag is door andere vogelaars nog een
derde exemplaar gezien. Veel vogelaars
zijn op die plek gaan kijken, dat scheelt
immers een trip naar een Waddeneiland.
Drie dagen na mijn melding worden er
maar liefst zes velduilen bij elkaar gespot. Bijzonder. Zo’n aantal zie je wel
eens vaker buiten het broedseizoen, maar
het is toch een bijzondere waarneming.
Ga er dus op uit in de Mastenbroekerpolder, wie weet spot je een velduil. Wil
je meer weten over deze vogel kijk dan
eens op www.vogelbescherming.nl en
zoek op ‘velduil’. Je vindt er interessante
achtergrondinformatie en ook een handig
ﬁlmpje (vliegbeeld). Ik wens ook jou veel
geluk.

Zwolle Groenstad

Herinneringsbomen
Wist u dat u ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis een herinneringsboom kunt planten? Hierbij kan wordengedacht aan de geboorte van
een (klein)kind, een verjaardag, een jubileum of de herdenking van een dierbare overledene. In Herfte, in een nieuw natuurgebied tussen de Kuyerhuislaan en de Gooseveldweg, het stroomgebied van de Westerveldse Aa, ligt nu
het Kindertjesweilandenpad, een lindelaan vol geplant met herinneringsbomen.

De plek van de volgende herinneringsbomenlaan is in Stadshagen, in Breecamp Oost. Wilt u hier meer over weten,
neemt u dan contact op met de Stichting
Zwolle Groenstad, telefoon 0529 - 427185,
e-mail: info@zwolle.groenstad.nl. , ,,,,,,

U kunt ook een aanmeldingsformulier
downloaden op www.zwollegroenstad.nl.
Hier vindt u ook verdere informatie.
Het planten van de bomen in Stadshagen zal plaatsvinden op donderdag 26
maart; aanmelding graag voor 1 maart.
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DIT IS HET MOMENT.
STAP NU OVER!
Alle providers hebben nu interessante acties en aanbiedingen voor u. Zo
heeft u al een alles-in-een pakket vanaf € 34,11 per maand. Ga naar onze
website om het aanbod op uw adres te vergelijken en vind de beste deal
op ons netwerk. Er is altijd een abonnement dat het beste bij uw situatie
en budget past.

OVERSTAPPEN OP GLASVEZEL IS ZO GEDAAN.
Overstappen op glasvezel is zo eenvoudig dat u het vandaag nog snel
en makkelijk via www.eindelijkglasvezel.nl/beste-deal regelt. In slechts
drie simpele stappen stapt u over.

1

2

3

Vergelijk.

Kies en sluit af.

Geniet.

Liever advies van een glasvezeladviseur? Dat kan ook, het is net
zo makkelijk en snel als zelf overstappen. De glasvezeladviseurs
van Reggefiber nemen de tijd om u een onafhankelijk overzicht en
persoonlijk advies te geven. Ook beantwoorden ze al uw vragen over
abonnementen. Als u wilt, sluiten ze het abonnement direct voor u af.

Vergelijk,
kies

ZO ZIJN WIJ BEREIKBAAR.

en sluit
direct af.

Wilt u bellen, chatten of liever advies aan
huis? U kiest zelf hoe u contact met ons
heeft.
www.eindelijkglasvezel.nl/klantenservice

L
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088 006 37 10
www.twitter.com/reggefiber

Sociaal wijkteam aan de slag
Door Alice Tekst

Sinds 5 januari heeft het Sociale Wijkteam West haar
deuren geopend in het Cultuurhuis. Mensen die vragen hebben op het gebied van zorg, welzijn en werk
kunnen bij het team terecht. Ook voor vragen op het
gebied van mantelzorg en vrijwilligerswerk kunnen
wijkbewoners terecht. Elke werkdag van negen tot
vijf uur zit het sociale wijkteam klaar om vragen te
beantwoorden, zij zijn dan tevens telefonisch bereikbaar. De wijken Stadshagen, Westenholte, Frankhuis,
Spoolde en Mastenbroek vallen onder dit Sociale
wijkteam.
Het team is samengesteld uit deskundigen op verschillende gebieden: WMO-consulenten, consulenten van
Mee, maatschappelijk werkers van de Kern, een jongerenwerker van Travers, medewerkers vanuit Bureau
Jeugdzorg en medewerkers vanuit de gemeente Zwolle
afdeling sociale zaken en werkgelegenheid. Medewerkers
brengen op deze manier hun deskundigheid bij elkaar
zodat ze vragen van inwoners zo goed mogelijk in één
keer kunnen beantwoorden in plaats van door te verwijzen naar verschillende organisaties.
Een medewerker van het sociale wijkteam gaat met bewoners in gesprek om naar hun vraag te luisteren en samen met hen tot een plan te komen. Een belangrijk doel
van het wijkteam is het voorkomen van versnippering
van zorg. Geraldine IJzerman, teamleider: “Om die reden wordt er ook veel aandacht besteed aan het samen
maken van een plan onder leiding van één begeleider
vanuit het sociale wijkteam. In dit plan kijken we wat
iemand zelf of samen met zijn of haar netwerk kan doen
en hoe en op welke manier ondersteuning nodig is.”
Vrijuit spreken
Om ervoor te zorgen dat de privacy gewaarborgd is, zijn
er spreekkamers aanwezig. Een wijkbewoner die met een
speciﬁeke vraag of probleem bij het Sociaal wijkteam
binnenloopt, kan daar vrijuit spreken. Is deze drempel
te hoog, dan kan er via het telefoonnummer 14038 ook
een afspraak bij mensen thuis gemaakt worden.
Na drie weken maakt Geraldine de balans op: “We gaan
met veel energie samen aan de slag. We leren van el-

Het Sociaal wijkteam west stelt zich voor.

kaars expertise. Stadshagen is een leuke wijk om voor
te werken en we zijn als team blij met ons plekje in het
Cultuurhuis!”

West zich aan de wijkbewoners voor. Meer informatie is
te vinden op www.swtzwolle.nl

De komende tijd zal het Sociaal Wijkteam vooral veel de
wijk ingaan om nader met de bewoners kennis te maken.
Hiermee hopen zij te komen tot een ander belangrijk
doel van het wijkteam om de zorg en ondersteuning
meer te verankeren in de wijk. Tijdens de wijkdialoog
op 17 februari in Stadshagen stelt het Sociaal Wijkteam

Sociaal Wijkteam West, voor vragen over:
arbeid, ﬁnanciën, vrijwilligerswerk, vrije tijd,
opvoeding, relatieproblemen, mantelzorg,
hulpmiddelen, vervoersondersteuning en
psycho-sociale hulp

Overtollig handgereedschap naar Repair Café Stadshagen
Door Louis Zandbergen
Op zaterdag 28 februari is de volgende Repair Café in
Stadshagen. Kapotte materialen worden gerepareerd.
Op deze zaterdag fungeert het Repair Café ook als
inleverpunt van ongebruikte gereedschappen. Heeft
u twee handzagen in huis? Een sleutelset die u niet
meer gebruikt? Een naaimachine ongebruikt in de
schuur? Lever deze dan in en er wordt voor gezorgd
dat die naar Stichting Gered Gereedschap gaan.

Foto Elisabeth van Munster

Gereedschap dat door u niet meer wordt gebruikt, kan
helpen bij het inrichten van technische scholen en het
ondersteunen van startende ondernemers in ontwikkelingslanden. Met uw handgereedschap kunnen jongeren
een vak leren en een zelfstandig bestaan opbouwen. De
volgende gereedschappen zijn extra gewenst: ring- en
steeksleutels, multimeters, lijmklemmen, generatoren,
eenvoudige draaibankjes voor hout- en metaal, lasapparaten en accessoires, bankschroeven en alle soorten
autogereedschap. De volgende spullen worden niet ingenomen: tuingereedschap, computers, huishoudelijke
apparaten en accuboormachines. In de werkplaatsen
van Gered Gereedschap wordt het gereedschap gesorteerd, opgeknapt en verzendklaar gemaakt.
Op 31 januari is tijdens de Repair Café weer een grote
verscheidenheid aan kapotte apparaten aangeboden.
Zoals: kofﬁeapparaten, dvd-speler, afstandsbediening,
videorecorder, platte tv, lampen, Senseo’s, kruimeldief,
trui, stofzuiger en staafmixers. Sommige producten
worden snel gerepareerd, maar vaak is het ingewikkeld
en kost het veel tijd. Een kapotte videorecorder kostte
vier uur reparatietijd, maar het apparaat bleek helaas
niet meer te repareren. De reparateurs geven het dus
niet snel op! Er zijn bijna dertig kapotte producten aangeboden en de meeste zijn gerepareerd met de eigenaar
mee terug gegaan.
Elke laatste zaterdag van de maand is er een Repair Café
in gebouw Werkeren tussen 10.00 en 14.00 uur aan de
Werkerlaan 154 in Stadshagen. Er zijn geen kosten aan
de reparatie verbonden. Een eigen bijdrage wordt wel op
prijs gesteld. Info via repaircafestadshagen@gmail.com
of de facebookpagina van Repair Café Stadshagen.

Berlijnse kinderen zoeken
vakantiegezin
Even tot rust komen, een beschermende arm om je
heen en weer kind mogen zijn. Dit geluk probeert
de onafhankelijke stichting Pax Kinderhulp buitenlandse kinderen te bieden die onder moeilijke omstandigheden leven. Pax Kinderhulp nodigt deze kinderen uit van 28 maart tot en met 10 april voor een
onbekommerde vakantie in de regio.
De werkgroep Pax Kinderhulp IJsselland zoekt gastgezinnen voor Berlijnse kinderen van zes tot en met twaalf
jaar. De gastouders mogen hun voorkeur uitspreken voor
jongen, meisje en leeftijd. Sommige kinderen komen
uit een kindertehuis, andere wonen bij hun vader en/
of moeder of bij familieleden. De kinderen komen naar
Nederland waar ze twee weken blijven en in het gezinsleven meedraaien. Alle kosten voor vervoer, begeleiding
en verzekering van de kinderen worden betaald. Voor het
gastgezin blijven alleen de kosten over die binnen het
gezin zelf worden gemaakt, zoals eten, drinken en eventueel uitstapjes.

Meer informatie op www.paxkinderhulp.nl of neem contact op met Janneke van Boven, tel 0525 - 621 814.

Martijn Andriessen repareert een stekker van een lamp.
Foto Albertine Sjollema
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In iedere editie van Bedrijven in actie
komt een ondernemer uit Stadshagen
aan bod. Dit keer musicus Bert van de
Wetering.
Een zingende ondernemer, vertel!
“Ik ben klassiek zanger (bas-bariton) en
zing veel oratorium werken. Dit zijn religieuze werken voor koor, orkest en solisten. Denk aan de bekende Messiah van
Händel of de Matthäus Passion van Bach.
Ook zing ik in opera's. Het leuke daarvan
is dat je ook acteert.”
Je geeft ook zangles toch?
“Klopt, ik geef zangles aan individuen
en groepen zoals koren. Mensen komen
omdat ze graag zingen maar hierbij tegen grenzen of problemen aanlopen. En
graag beter of vrijer willen leren zingen,
waardoor ze er nog meer plezier in krijgen. Vaak werk ik met ze aan klassieke
liederen en aria’s die voor hen onbekend
zijn. Dat is dan echt een nieuwe belevenis voor ze. Er komen ook mensen die ondersteuning willen bij het leren van hun
koorpartijen.”
Bij zingen wil je iets overbrengen, wat
wil jij je cursisten meegeven?
“Een leerling helpen om zijn of haar
stem te leren bespelen en zich daarin
te durven uiten. Dat is een uitdagende
ontdekkingstocht, zowel voor de leerling
als voor mij. Je stem is namelijk zo iets
puurs, helemaal van jezelf. In de klank
van een stem hoor je emotie, gevoel en
persoonlijkheid van iemand. Tijdens het
zingen ontdek je jezelf en geef je iets
van jezelf aan je omgeving. Dit is iedere
keer weer anders, omdat je je eigenlijk
nooit hetzelfde voelt. Daarom blijft het
ook zo bijzonder en wordt het eigenlijk
nooit gewoon. Dat ervaar ik zelf tijdens
concerten, maar ook in het studeren en
de zanglessen die ik geef.”
Je bent ook zangpedagoog kun je daar
iets meer over vertellen?
“Elk mens is uniek, elke stem ook. Dat
maakt zangpedagoog zijn niet zo gemakkelijk maar wel heel uitdagend. Ik laat
mensen ervaren hoe ﬁjn het is als je stem
steeds vrijer kan klinken. En je de moed
hebt in je zang wat van jezelf te geven.
Dat is heel kwetsbaar, maar wel het mooiste om te ervaren.”
Wat is eigenlijk je achtergrond?
“Als kind speelde ik orgel en toen ik veertien jaar was, begeleidde ik voor het eerst
een kerkdienst. Je legt bij een puber misschien niet gelijk de link met een orgel,
maar ik vond het een machtig instrument
met veel mogelijkheden. Zachte ﬂuitjes,
schallende trompetten, een scala aan
mogelijkheden en kleuren. Het was mijn
passie om de zang te begeleiden en de
mensen te stimuleren in het zingen en
het beleven van de tekst. Ik speel geen
orgel meer, maar het is nog steeds mijn
passie om via het zingen mensen te raken. Misschien is dat de reden waarom ik
ook koordirigent van twee mannenkoren
ben. Het zingen verbindt mensen aan elkaar.”
In je huidige werk richt je je op klassieke muziek, wat spreekt je hierin
aan?
“In klassieke muziek voel ik vaak een bijzondere verbinding tussen tekst en muziek. Als in het orkest het eerste akkoord
van de Matthäus Passion klinkt, komt dat
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Bert van de Wetering

gelijk bij mij binnen. Er zit een ziel in die
muziek waaraan ik mij gemakkelijk verbind. Bach is voor mij altijd inspirerend
geweest. Toen ik op het orgel muziek van
Bach speelde, voelde ik altijd dat ik met
iets groots bezig was. Mijn jongensdroom
werd duidelijk: ooit wil ik de solopartij
in de Matthäus Passion zingen. Nou dan
zit je in Nederland goed op je plek, want
inmiddels zing ik dit stuk elk jaar vrij regelmatig. Dit jaar voor het eerst in mijn
woonplaats Zwolle. Daarin voel ik mij een
bevoorrecht mens.”
Heb je naast Bach nog meer inspiratiebronnen?
“Jazeker, ik zing ook heel graag romantische muziek van Schubert, Brahms en
Mahler. Ik heb van Brahms een aantal
keren 'Ein Deutsches Requiem' gezongen. Inspirerend omdat ik het prachtige
troostmuziek vind en het goed bij mijn
stem past. Je voelt als publiek en uitvoerenden heel duidelijk de lading en diepte
van de muziek. Daarin is muziek voor mij
uniek en van grote waarde voor mezelf en
hopelijk voor alle mensen.”
Hoe blijf je jezelf ontwikkelen?
“Ik heb nog steeds zangles, want mijn

Foto Elisabeth van Munster

stem ontwikkelt zich nog steeds. Ook kom
ik er steeds meer achter welke muziek het
beste bij mij en bij mijn stem past. Dit
proces kost tijd. Verder merk ik dat als
ik mijn werk goed doe, ik vaak van het
één in het ander rol. En is het even wat
rustiger dan zoek ik nieuwe wegen en doe
ik bijvoorbeeld audities. Daarmee laat je
jezelf horen en leg je nieuwe contacten
waar hopelijk weer nieuwe opdrachten uit
voortkomen.”
Even iets anders, hoe bevalt Stadshagen?
“Samen met mijn vrouw en onze drie
jongens woon ik, sinds april 2014, met
veel plezier in deze wijk. We hebben een
prachtig plekje met veel ruimte voor
het huis. Ik vind het prettig dat er meer
anonimiteit is dan in het dorp waar wij
voorheen woonden. Toch zijn de mensen
niet gesloten. De bewoners zijn juist heel
vriendelijk en spontaan. Daarnaast heb je
veel winkels en sportfaciliteiten dichtbij.
Dat is gewoon erg gemakkelijk.”
Tot slot, welke zakelijke plannen heb
je voor de toekomst?
“In de toekomst wil ik heel graag meer
liederen zingen. Zo is het mijn droom

om de Winterreise van Schubert in z’n
geheel uit te voeren. Ook orkestliederen
van Mahler lijken mij een hele bijzondere
belevenis. Mijn stem ontwikkelt zich nog
wel een aantal jaren en dat betekent dat
je ook steeds moeilijkere partijen aankunt. Bijvoorbeeld de rol van Elia in de
Elias van Mendelssohn. Als ik die partij
kan en mag zingen, denk ik dat ik heel
gelukkig ben. Voor mijn lespraktijk hoop
ik dat ik nog veel mensen kan laten ervaren hoe blij je wordt als je vrij en met
overgave kunt zingen. Daarnaast ben ik
heel nieuwsgierig wat de toekomst, ook
op cultureel gebied in Stadshagen, mij
gaat brengen!”
Meer informatie:
www.bertvandewetering.nl

Ondernemer in Stadshagen en ook een
keer op deze pagina?
Meld u dan aan! Stuur een mail naar
redactie@vinexpress.nl

Destijds, nu en dan
Door Iris Boersbroek
“Ik heet Richard en ik heb last van
zenuwscheetjes.” Zo begon afgelopen
vrijdag 23 januari de theatervoorstelling ‘Destijds’ die werd opgevoerd in
het Cultuurhuis. ‘Destijds’ is ontstaan
uit een samenwerking van WijZ met
studenten van de theateropleiding van
Deltion.
Afgelopen herfst had WijZ het idee iets
te doen met ouderen en toneel en dacht
aan een toneelstuk van ouderen voor ouderen. Voor hulp bij de realisatie wendden ze zich tot het Deltion College. De
projectgroep Nu&Dan werd gevormd en in
overleg met de studenten is er een theaterproductie ontstaan van en voor jong
en oud; over overeenkomsten en verschillen. In de krant en bij bestaande toneelverenigingen is een oproep gedaan voor
de oudere spelers, studenten namen de
rollen van de jongeren op zich.
Het stuk begon met een voorstelrondje,
en daarin werd al snel het verschil duidelijk: de jongeren stelden zich voor als: “ik
ben ... en ik heb een dikke kont” of “...
ik heb grote/kleine borsten”, de ouderen
zeiden: “... en vroeger kon ik nog lopen”,
of, heel ontroerend: “... ik heb nog maar
één borst”. De jongste speler was 17, de
oudste 82 – bijna drie generaties verschil. De setting was een bingo-avondje
waaraan alles werd opgehangen: het con-

De slotscene

Vensterhuis
Door Iris Boersbroek
In de hoek tussen Werkerlaan, Veldbeemdgras en Zandzegge is de afgelopen maanden hard gebouwd aan het Vensterhuis.
Dit is een nieuwe locatie van de Stichting
Omega Zorg, waar wonen en zorg worden
gecombineerd voor bewoners van alle
leeftijden die daar ook een indicatie voor
hebben. Deze bewoners beschikken over
een redelijke mate van zelfstandigheid.
Het gebouw bestaat uit twee woontorens
met appartementen voor eenpersoonsen/of kleine meerpersoonshuishoudens.
Op de begane grond is een gemeenschappelijke ruimte waar gezamenlijke activiteiten ondernomen kunnen worden.
Aan de zijde van de Veldbeemdgras bestaat de woontoren uit vijf verdiepingen.
Daar zijn appartementen voor bewoners
met een licht-verstandelijke beperking in
combinatie met een autistische stoornis.
De overige vier verdiepingen bestaan uit
negen appartementen die beschikbaar

zijn voor verhuur aan belangstellenden.
Aan de zijde van de Zandzegge bestaat
de woontoren uit vier verdiepingen. Op
de begane grond zijn appartementen voor
bewoners met een verstandelijke beperking in combinatie met het Syndroom
van Down. De overige drie verdiepingen
bestaan ieder uit vijf appartementen voor
begeleid zelfstandig wonen. Dit is een
combinatie van zorg en zelfstandigheid
waarbij bewoners op bepaalde vlakken
ondersteuning krijgen en verder volledig
zelfstandig functioneren.
Het Vensterhuis wordt binnenkort opgeleverd en zal vanaf 1 mei bewoond gaan
worden. De ingang tot de locatie, aan de
Ossenweiderhof, is aan de Werkerlaan.
Daar ligt nu een tijdelijke dam maar die
wordt vervangen door een brug met uitrit
op dezelfde manier als bij de Ingelandhof
en de Dijkgraafhof. Meer informatie www.
omegagroep.nl

Foto Josette Veltman-de Greef

tact tussen oma en kleinzoon, verschillende manier van communiceren (zoals
telefoneren versus Appen), de bingokaart
versus de bingo-App, de fuchsiakweker,
vroeger versus nu, mannen versus vrouwen, “ik mis...” over dingen van vroeger
die niet meer terugkomen, herinneringen
aan overleden partners, de oude man die
het leven zat is en eruit wil stappen maar
(nog?) niet mag; jongeren die openlijk
staan te zoenen tot ontzetting van de
ouderen. Hanekammen, kraakpanden,
‘negers’ die nog een bijzonderheid zijn,
ebola, de Libelle Zomer Fair, de crossyour-heart-bh, de BOM-moeder – alles
passeerde de revue. Om aan te geven dat
het op het eerste gezicht grote verschil
toch ook maar erg klein was werd het lied
“Ich bin wie du” van Peter Maffay gezongen. Er werd gedanst, gelachen en bingo
gespeeld. Ook zagen we de fuchsiakweker
nog een paar keer, hij wist maar niet van
ophouden. De tijdgeest van vier decennia
kwam op deze manier voorbij.Tot slot verwoordde iedereen zijn droom waarvan de
laatste “mijn droom is dat ik verder mag

gaan met ouder worden” zorgde voor een
staande ovatie.
Het stuk is ontstaan uit ideeën van de
spelers, aan de hand waarvan het scenario is geschreven door een van de docenten, Gertrude Brijder, die ook de regisseur
was. De muziek stond onder leiding van
docent Coen ten Berge, die zelf saxofoon
speelde. Studenten van de opleiding theatertechniek verzorgden licht en geluid
en Bart Jansen werd als externe producent aangetrokken. De studenten verzorgen elk jaar een theaterstuk als deel
van hun opleiding, maar deze keer was
het wel heel uitgebreid: er waren vijf
voorstellingen, de première in Odeon,
twee in het Deltion College zelf en op de
laatste dag zelfs twee in het Cultuurhuis.
Het was hard werken maar het resultaat
was er naar: een hele geanimeerde voorstelling met een afwisseling van muziek,
dans en humor maar ook serieuzere zaken
– alles met een lichtvoetig karakter. Geen
wonder dat ook voor de vijfde en laatste
voorstelling de zaal van het Cultuurhuis

Inloopochtenden Fontein
Elke donderdagmorgen van 9.30-11.30
uur is er inloopochtend in de soosruimte
van kerkgebouw De Fontein, Sterrenkroos
56 in Stadshagen. 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!

Kledingbeurs zoekt vrijwilligers
Houd jij ook zo van snuffelen tussen tweedehands kinderkleding en speelgoed?
De tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs Stadshagen zoekt
vrijwilligers voor de komende voorjaarsen zomerbeurs zoeken we vrijwilligers die
ons willen helpen. Taken van de vrijwilligers zijn: vooraf kleding en speelgoed
controleren en sorteren en op de dag zelf
klanten helpen en kassawerkzaamheden.
Als vrijwilliger heb je het voordeel dat je,
voordat de officiële verkoop begint, al-

vast kleding voor je eigen kinderen mag
uitzoeken. De beurs vindt dit voorjaar
plaats op zaterdag 21 maart van 10.0011.30 uur.
Lijkt het je leuk om te komen helpen,
dan kun je een mail sturen naar: kledingbeurs.stadshagen@gmail.com. Wil je zelf
kinderkleding of speelgoed voor de verkoop aanbieden, dan kun je via hetzelfde
mailadres meer informatie en een code
aanvragen.
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SPORTERS TRAINEN
BIJ FITPLAZA

1MAAND

GRATIS
TRAINEN

ONDER
PERSOONLIJKE
BEGELEIDING*

Ook topsporter Anna van
der Breggen, Europees
kampioene tijdrijden 2012,
traint bij Fitplaza.

WWW.FITPLAZA.NL/ACTIE

*Kijk voor de voorwaarden op onze site, of loop binnen voor meer informatie.
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Het beste jeugdbeleid van Nederland in deze gemeente

Supervet! Zwolle wint het Jong Lokaal Bokaal!
Door de redactie van LevelZ
Het Jong Lokaal Bokaal is dé prijs voor
de gemeente die zich inzet voor Positief Jeugdbeleid en jongerenparticipatie. Zwolle versloeg Goes en Stichtse
Vecht met het winnen van de bokaal.
Directeur jeugd van het ministerie van
VWS, Leon Wever, reikte de bokaal in
Amersfoort uit op 19 januari 2015.
Jong Lokaal Bokaal is een initiatief
van het NJR en het ministerie van VWS
in samenwerking met de HU.
Jongeren van de jongerenraad Zwolle
en de trotse wethouder jeugd, Ed Anker,
mochten het bokaal in ontvangst nemen.
“Vanzelfsprekend ben ik ontzettend trots
op deze eervolle onderscheiding. Wat mij
betreft zijn het onze jongeren die deze
prijs zelf verdiend hebben. We zoeken als
gemeente samen met hen continu naar
manieren om hen zelf kansen te geven en
die ook te verzilveren. In die zin is het,
zeg maar, een heel volwassen jeugdbeleid. We zeggen ‘denk je dat je het beter kan, doe het dan’. En als het nodig is
helpen we elkaar een handje”, aldus de
wethouder jeugd.
Veel doelgroepen
Voorzitter van de jongerenraad Zwolle,
Henk Sikkema, is erg blij met de prijs.
“Geweldig dat we gewonnen hebben, dat
is een mooie beloning voor ons werk. In
twee jaar tijd hebben we met de jongerenraad al veel opgebouwd en hebben we
het contact met de gemeente versterkt.
We zorgen nu ook dat de gemeente de
jongeren beter kan vinden, in plaats van
dat we alleen maar inhoudelijk advies ge-

Trotse jongeren met de wethouder presenteren de prijs

ven.” De jury was zeer lovend over Zwolle. Zwolle bereikt met haar jeugdbeleid
veel verschillende doelgroepen, ook de
‘oudere’ jongeren.
Het valt op dat Zwolle veel mogelijkheden aan op ontwikkeling gerichte activiteiten biedt. Jongeren in Zwolle hebben de mogelijkheid om op verschillende
manieren impact te hebben. Wat de jury
heel bijzonder vindt, is dat de wethouder
betrokkenheid laat zien door jongeren actief op te zoeken. De jury juicht toe dat
Zwolle jongeren de verantwoordelijkheid

geeft die ze kunnen dragen en hen ook
betrekt bij complexere thema’s zoals de
transitie. Hierin is de gemeente voorloper
op andere gemeenten.
Initiatief
LevelZ is geheel door initiatief van jongeren tot leven gekomen. Tijdens het ontwerpproces kregen jongeren inzicht in de
kaders waarbinnen er beslissingen genomen konden worden en mochten meedenken en meebeslissen, kortom participeren.
Ook nu is dit zo binnen jongerencentrum

Foto Gemeente Zwolle

LevelZ. Activiteiten worden door jongeren zelf georganiseerd. Een jongere vertelt: “We richten ons daarbij op jongeren
tussen 9 en 23 jaar. Ons doel is dat wij
jongeren een gezellige, veilige plek bieden en waar jongeren actief kunnen meedoen en van elkaar kunnen leren.” LevelZ
wordt op dit moment draaiende gehouden
door meer dan zestig vrijwilligers en een
paar beroepskrachten. Meer informatie is
te vinden op www.level-z.nl

Stadshagen door de ogen van Goofy
Jullie weten allemaal dat ik een van de
bekendste honden in Stadshagen ben.
Dat is pas geleden nog weer eens extra
bewezen. Er kwam een heuse fotograaf
van de Vinexpress speciaal om nieuwe foto’s van mij te maken. Een fotoshoot heet
dat. Schieten kun je dus niet alleen met
een pistool, maar ook met een camera.
Weer wat geleerd.
Niet dat de foto die het baasje had gemaakt niet goed was. Daar ben ik juist zo
beroemd door geworden, omdat ik er met
mijn tuigje op sta. Een heleboel kinderen denken daardoor dat ik een hulphond
ben. Maar het baasje is nog aan het oefenen voor fotograaf en deze mevrouw is
een hele echte, die ofﬁcieel bij de krant
werkt. Dus ik vond het vetgaaf. Ik was
zo blij en opgewonden dat ik haast niet
stil kon zitten en dat wilde ze nu juist zo
graag. Gelukkig zijn de foto’s prachtig geworden. Het baasje heeft ze me allemaal
laten zien op de laptop. Dus nu ben ik
ook nog fotomodel.
Over beroemde en bekende honden gesproken. Van de week sprak ik er eentje,
die heet Pinokkio. Ik vind dat nogal een
rare naam voor een hond en ik lachte
hem stiekem een beetje uit. Dat werd wel
anders toen hij mij vertelde dat hij ge-

werkt heeft als drugshond op Schiphol.
Zijn naam schijnt iets met zijn neus te
maken te hebben. Ik snap het nog niet
helemaal. Het klinkt wel vreselijk spannend. Ik dacht eerst dat dat een schiphol een gat was om boten in te parkeren
of zoiets en dat een druks-hond en drukke hond was, net als ik. Maar Schiphol
schijnt met vliegtuigen te maken hebben en in die vliegtuigen zitten mensen
de iets verkeerds doen met bolletjes en
sneeuw en spul waar ze sticks van maken.
Dat heeft Pinokkio opgespoord met zijn
neus en dan moesten die mensen naar de
gevangenis.

wil doen. Dan ga ik Pinokkio interviewen en dan maakt het vrouwtje er een
boek van, dat ze kunnen verkopen bij de
boekhandel in het winkelcentrum. Ik en
Pinokkio zijn al beroemd en dan worden
we misschien ook nog rijk. Dan geven we

onze baasjes en vrouwtjes geld om een
hondenkasteel voor ons te bouwen en
daar mogen zij dan ook in wonen, natuurlijk. Is dat geen mooie droom?
Pootje, blafje, likje van fotomodel Goofy

De vrouw koopt altijd kauwstickies voor
mij zodat mijn tanden schoon blijven,
maar deze stickies, dat schijnt iets heel
anders te zijn iets wat je kunt roken. En
die sneeuw, dat is een ander woord voor
spul waaraan je verslaafd kunt raken en
waarvan je zelfs dood kunt gaan. Die bolletjes, dat weet ik nog niet precies. Zou
een hond ook verslaafd kunnen raken?
Dat weet Pinokkio vast wel. Hij is nu met
pensioen en hij zou wel een boek kunnen
schrijven over alle spannende dingen die
hij heeft meegemaakt.
Jammer genoeg kunnen wij honden niet
schrijven. Misschien dat het vrouwtje het
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WINKELCENTRUM
STADSHAGEN
VERRASSEND COMPLEET EN
GRATIS OVERDEKT PARKEREN!
Ruim 30 winkels voor al uw boodschappen

www.winkelcentrumstadshagen.nl

Onze winterdeal

BEPER
HOUD-KT
BAAR!

Maak direct een afspraak. Bel 0800 15 87 of kijk op www.energiewacht.nl
Tijdens de wintermaanden wilt u kunnen vertrouwen op het comfort van een goede CV-ketel. Alleen deze winter profiteert u van
onze winterdeal. Wanneer u nu een CV-ketel bij Energiewacht Groep aanschaft ontvangt u gegarandeerd € 200,- korting. De
winterdeal is beperkt houdbaar dus wees er snel bij. Kijk voor meer informatie op www.energiewacht.nl/cvketel!
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* Vraag naar de voorwaarden

Nu ¤ 200,-korting
op een nieuwe
CV-ketel!

