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Door Inez van Slooten
Per 4 februari is het wijkservicepunt 
Stadshagen offi cieel verhuisd naar de 
Belvédèrelaan 1, naar dezelfde locatie als 
waar het Informatiecentrum Stadshagen 
reeds in juli 2012 haar intrek nam. Daar-
mee zijn wijkservicepunt en informatie-
centrum, die sinds hun instelling in de 
wijk samen optrokken, weer herenigd.

Bert Michel, wijkmanager van Stadshagen: 
“Het informatiecentrum was al eerder ver-
huisd, maar nu zitten de gemeentelijken 
weer onder een dak. Voor de burgers in 
de wijk is onze bereikbaarheid zo weer 
net iets verbeterd.” Naast het informatie-
centrum en het wijkservicepunt wordt de 
begeleiding van civiel- en cultuurtech-
nische werkzaamheden (bouwrijp/woon-
rijp maken, aanleg groen) in Stadshagen 
vanuit dit pand gedaan. Daarmee lijkt het 
‘noodgebouw’, dat bestaat uit een cluster 
verplaatsbare units, voorlopig een meer 
permanente status te krijgen. Voorheen 
waren er een huisartsenpraktijk en apo-
theek tijdelijk in gevestigd.

Inloopspreekuur
Door de verhuizing wordt het ook mogelijk 
om ruimere openingstijden te hanteren. 
Michel: “Het is allemaal nog niet hele-
maal rond, maar we zijn ook van plan om 
het inloopspreekuur, dat het wijkservice-
punt samen met de wijkpolitie wekelijks 
houdt, te verplaatsen naar de donder-
dagavond. Dat zit nu nog op de woens-
dagmiddag, maar we verwachten dat het 
voor de mensen makkelijker is als zij op 
donderdagavond kunnen binnenlopen. Je 
moet dan denken aan het doen van een 
aangifte, meldingen en vragen van zaken 
die de openbare ruimte aangaan, maar 
ook problemen in de huiselijke of sociale 
sfeer. Ook de wijkagenten Michel Engel 

Wijkservicepunt en Informatie-
centrum Stadshagen herenigd

en Karin den Besten zullen hiermee dus 
vanuit de locatie aan de Belvédèrelaan 
actief zijn.”

Cultuurhuis
Informatiecentrum en wijkservicepunt za-
ten vanaf de oplevering van het Cultuur-
huis in 2006 samen aan de Werkerlaan. 
Er is dus sprake van een heuse hereni-
ging. Waarom zijn ze in 2012 niet samen 
verhuisd? Michel: “Ja, dat is een goede 
vraag. Het heeft te maken met contracten 
en geld, ook de gemeente heeft natuur-
lijk met bezuinigingen te maken in deze 
tijden. En we verwachten dat door weer 
samen onder een dak te zitten, we ons 
voortbestaan in het belang van de wijk 
misschien beter kunnen waarborgen. En 
het Cultuurhuis kan met de vrijgekomen 
ruimte de andere richting die ze zijn inge-
slagen, nu het door WijZ wordt gerund, in 
alle vrijheid verder invullen. Ze zijn daar 
al heel goed bezig, het wordt er merkbaar 

levendiger. Die functie van ontmoetings-
plek wordt langzamerhand op een hele 
goede manier ingevuld.”

Op 21 en 22 maart 2014 organiseert het 
Oranje Fonds samen met duizenden orga-
nisaties in het land NLdoet: de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet 
zet vrijwillige inzet in de spotlights en 
stimuleert iedereen om een dag(deel) 
de handen uit de mouwen te steken.

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van 
vele sociale initiatieven. Het Oranje 
Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe 
belangrijk actieve burgers voor de samen-
leving zijn. Op de website van NLdoet 
zijn inmiddels al meer dan 8200 klussen 
aangemeld; ook in Stadshagen en Zwolle 
is genoeg gelegenheid een steentje bij te 
dragen! Kies als vrijwilliger voor een klus, 
of meld een klus aan waarvoor de inzet 
van vrijwilligers gewenst is via de website 
www.NLdoet.nl. Misschien komt een vrij-
williger van de Vinexpress wel bij die klus 
een reportage maken!

Wijkkrant
12e jaargang

februari 2014

Doe mee met 
NLdoet!

Foto-impressie: Hans Dienaar, gemeente Zwolle

Wijkservicepunt
Het wijkservicepunt vormt de schakel 
tussen wijkbewoners (22.500+), orga-
nisaties en de gemeente. Inwoners van 
Stadshagen, Westenholte, Spoolde, 
Mastenbroek en Voorst kunnen bij het 
wijkservicepunt terecht voor allerhande 
vragen, meldingen, ideeën over zaken 
die beheer, leefbaarheid en veiligheid 
van de wijk aangaan. De medewerkers 
van het wijkservicepunt zijn wijkas-
sistent Karla Hoefl aak, wijkbeheerder 
Bianca op de Weegh en Bert Michel, 
wijkmanager. De wijkagenten sluiten 
aan bij het inloopspreekuur. In de vol-
gende editie van de Vinexpress wordt 
een uitgebreid artikel over de tandem 
wijkservicepunt en informatiecentrum 
gepubliceerd. 
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Door Petra Mooibroek

Je verwacht vast niet dat dit je nog te 
wachten staat als je later in een bejaar-
denflat de laatste jaren slijt: je wordt 
verliefd en gaat trouwen! Dit overkwam 
Evert van Gerner, 73 jaar en Corrie Kroon-
tje, 83 jaar. Beiden vestigden zich acht 
jaar geleden in Stadshagen in een woon-
groep voor senioren, de Swaenenborg.

Op een zachte januaridag staat het stralende 
stel in hun mooiste kleding op het balkon 
van hun appartement, zodat de fotograaf 
een mooi plaatje kan schieten. Hun kinde-
ren, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
hebben zich verzameld in de woonkamer 
en genieten van koffie en een broodje. De 
jongste van het stel, nog maar vier maan-
den, slaapt als een roos. Een dochter geeft 
nog een tip aan haar moeder hoe ze het 
bloemboeket handig kan vasthouden, zon-
der dat haar pols verkrampt. Weldra zullen 
ze vertrekken naar het stadhuis.

Waarom heb je gekozen voor glaskralen?
Rian van Heiningen: “Twaalf jaar heb ik 
aan keramiek gedaan en vond het tijd 
voor iets anders. Ik maakte vrij grote 
beelden en wilde iets fijner gaan werken. 
Toen kwam ik in aanraking met porselein 
en glas. En begon met het maken van sie-
raden van porselein. Doordat ik al por-
selein met glas verwerkte, was de stap 
naar alleen glas niet zo groot meer. Ik 
ben een workshop gaan volgen en merkte 
dat dit was waar ik naar op zoek was. De 
mogelijkheden van glas zijn eindeloos: 
hangers, tops, oorbellen, kralen.”

Wat is je bijzonderste glasproject?
“Onlangs kwam er een mevrouw met de 
wens om het as van haar schoonouders 
te verwerken in glaskralen. Het eindresul-
taat was prachtig. Dit noem ik toch wel 
een bijzonder glasproject. Ik vond het 
een eer dat zij mij dat vertrouwen gaf dat 
ik haar heb mogen begeleiden om haar 
wens waar te maken.” 

Waar ben je op dit moment mee bezig?
“Ik ben de mogelijkheden van glasfusing 
aan het verkennen. Dit is weer een heel 
andere techniek. Bij het glaskralen bran-
den werk je met vuur en bij glasfusing 
snij je glas in twee of drie lagen en ver-
smelt je deze in een speciale oven.”

Je verzorgt ook workshops. Kun je daar iets 
meer over vertellen?
“Ik geef workshops glaskralen branden 
maar je kunt bij mij ook chunks maken. 
Dit zijn drukknopen, van glas of een an-
der materiaal, die je op bijvoorbeeld een 
leren armband/riem kunt klikken. Ook 
ben ik onlangs gestart met het geven van 
zilverklei workshops.”

Kan iedereen bij je terecht?
“Ik heb voorbeelden liggen die iedereen 
kan maken in een basis workshop. Voor 
de workshop glaskralen branden, hanteer 
ik een minimum leeftijd van 16 jaar. Je 
werkt toch met vuur, vandaar deze leef-

Een man in huis
Het begon eigenlijk met de heupoperatie 
van Corrie. Daardoor was ze wat moeilijk 
ter been. Ze vroeg tijdens een uitje naar 
het Cultuurhuis of Evert haar een arm kon 
geven. “Had ik dat maar niet gedaan, 
want nu zit ze nog aan mijn arm!” grapt 
Evert. “We merkten dat we erg goed met 
elkaar konden opschieten”, vertelt Corrie, 
“hij is sindsdien vaak bij mij langs ge-
weest voor een spelletje of een praatje.” 
En met een lach: “Het is ook wel handig, 
zo’n man in huis voor als er een klusje 
gedaan moet worden…” 

Groot feest
“De bruiloft hoefde van mij niet zo 
groot”, gaat Corrie verder, “maar mijn 
zoon had daar andere ideeën over. Hij 
heeft dit feest vandaag geregeld.” Haar 
jongste zoon Michel: “Ze hadden het 
plan om alleen maar naar het stadhuis te 
gaan, maar ik vind dat bij zo’n bijzondere 
bruiloft wel een feestje hoort. Als we bij 

het stadhuis geweest zijn, doen we nog 
een uitgebreide borrel in de binnenstad. 
De bewoners zijn ook druk bezig geweest, 
ze hebben de ingang van ‘Swaenenborgh’ 
versierd met een ereboog en slingers. 
Morgen hebben zij nog iets georganiseerd 
in de kerk hiernaast om het bruidspaar in 
het zonnetje te zetten.”

tijdsgrens. Voor de andere workshops 
maakt dit niet uit en is de doelgroep 
vanaf 7 jaar en tot nu toe 72 jaar.”

Is er nog een bijzondere reden waarom je 
in Stadshagen bent gevestigd?
“Nee, eigenlijk niet. Ik woonde hiervoor 
ook in Zwolle in Schellerlanden, Zwolle-
Zuid. We waren op zoek naar een ander 
huis maar hadden, met een gezin, geen 
zin meer in klussen. En wilden lekker ge-
nieten van de leuke dingen in het leven. 
Ik had nooit gedacht aan Stadshagen tot-
dat we in de krant het huis tegenkwamen 
waar we nu wonen. Deze voldeed aan 
onze wensen: nieuw en ruim. Zo beland-
den we eigenlijk in Stadshagen.”

Wat bevalt je aan de wijk?
“Stadshagen is een wijk met een diver-
siteit aan mensen, daar hou ik wel van. 
De wijk ligt aan de rand van Zwolle. Je 
kunt alle kanten op. Ik ben binnen tien 
minuten met mijn fiets in het centrum of 
in het buitengebied: de Zalkerdijk of de 
Hasselterdijk.”

Zijn er wat jou betreft ook verbeterpunten?

“Bij deze vraag denk ik meteen aan de 
veiligheid van fietsers die beter kan. Da-
gelijks fiets ik door Zwolle maar wanneer 
ik in Stadshagen rondfiets, ben ik altijd 
weer blij dat ik mijn ritje na kan vertel-
len. Soms heeft dat te maken met de 
route, maar voor een groot gedeelte toch 
ook met het rijgedrag van de mensen.”

Tot slot, heb je nog wensen op zakelijk ge-
bied? 
“Ik denk dat elke gezonde ondernemer 
wensen heeft. Maar de belangrijkste wens 
is toch voor mij dat ik passie hou in het 
maken van sieraden. De grootste kick 
voor mij is toch dat een klant van 92 jaar 
een glastop koopt voor op een hanger. En 
ik hoop nog lang leuke reacties te krijgen 
van mensen.”

Chunks, tops en glasfusing: de wondere 
wereld van Glaskralen Zwolle

Ria van Heiningen van Glaskralen Zwolle

Bijzondere bruiloft op seniorenflat de Swaenenborgh
Op de trouwerij van je overgrootmoeder

Evert en Corrie hebben elkaar het ja-woord
gegeven

Foto: Freddie van ter Beek

Glaskralen Zwolle is te bereiken via: 
www.glaskralenzwolle.nl en info@
glaskralenzwolle.nl. Of volg het bedrijf 
op twitter: @glaskralenzwoll of face-
book: www.facebook.com/glaskralen-
zwolle.nl

Foto: Irena Saatciane

Bedrijven in actie
door Tamara Klappe
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www.antonekkerparket.nlPapaverweg 108  •  8042 EK Zwolle  •  T 038 421 63 33  •  E info@antonekkerparket.nl

gEEf uw houTEn vloEr EEn
karakTErvollE uiTsTraling
Vraag naar de mogelijkheden of bezoek onze showroom/fabriek.

Stichting Kringloop Zwolle
Nieuwe Veerallee 12, Zwolle

Nieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid

Ma. 12-18 u, di. t/m vr. 10-18 u, za. 10-17 u, do. koopavond. 

T. (038) 4 22 06 06   www.kringloopzwolle.nl

 

Voor hulp aan kinderen met leerproblemen 

info@rtpraktijkvanegeraat.nl        06-20308014 

www.rtpraktijkvanegeraat.nl 

www.allio.nl

Mede gevestigd in Stadshagen: Allio KDV Werkerlaan - www.werkerlaan.allio.nl, Allio KDV/Peutergroei/BSO 
Winterdijkstraat - www.winterdijkstraat.allio.nl, Allio BSO Mannagras - www.mannagras.allio.nl, 
Allio BSO Muurmeesterstraat - www.muurmeesterstraat.allio.nl.
Allio kinderopvang heeft ruim 120 vestigingen in de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel.
Bezoek de website voor meer informatie of bel 038 4222766 voor plaatsinginformatie.

Wat aandacht krijgt groeit

Nieuw: 
Dagopvang en 

buitenschoolse opvang in 

MFA Bubbels!

www.sportlaanzwolle.allio.nl

info/aanmelden: info@tijdvooryoga.nl/www.tijdvooryoga.nl
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Peuterspeelzaal Doomijn aan het Sterrenkroos deed dit jaar mee met de Nationale 
Voorleesdagen. Zwols gemeenteraadslid Martijn van de Veen las het prentenboek 
‘De Krrrr....okodil’ voor, waarna de ochtend werd afgesloten met lekkere hapjes.

De Nationale Voorleesdagen
Door: Firoozeh Azimi Nobar

Glimlachdag WKC Stadshagen Foto’s: Yvonne Waslander
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Over een paar jaar kunnen fietsers genie-
ten van een fraaie fietsverbinding tussen 
Stadshagen en het Nationaal Landschap 
IJsseldelta. Er wordt dankzij een subsidie 
(€ 850.000) van provincie Overijssel een 
fietspad aangelegd boven op de geplande 
geluidswal langs de rondweg. Deze ge-
luidswal wordt al zo uitgevoerd dat de 
wal is in te zetten als noodwaterkering, 

Voor het vergroten van de vijver in de 
Rietzone (Frankhuis) is een aannemer 
half januari begonnen met graafwerk-
zaamheden. 

Vooruitlopende op deze werkzaamheden 
zijn de aanwezige bomen en begroeiing 

Start verkoop van twaalf vrijesector-
kavels in ‘De Plantage’

Subsidie voor fietsverbinding Stadshagen 
- Nationaal Landschap IJsseldelta

maar door de wal iets te verbreden kan 
het nu ook gecombineerd worden met een 
fietspad. Het fietspad biedt zicht over het 
wijde landschap van de IJsseldelta aan 
de ene kant en het bebouwde landschap 
van Stadshagen aan de andere. Het fiets-
pad wordt naar verwachting in de tweede 
helft van 2016 in gebruik genomen. 

Start werkzaamheden voor vergroten 
vijver in Rietzone

op de locatie van de te graven vijver ge-
kapt en gerooid. Omwonenden zijn hier-
over door de gemeente per brief geïnfor-
meerd.

De verwachting is dat de werkzaamheden 
in maart/april zijn afgerond.

Op zoek naar een ruimere woning in 
Stadshagen die voldoet aan jouw spe-
cifieke woonwensen? Bouw dan nu je 
eigen droomhuis op een van de twaalf 
vrijesectorkavels die de gemeente vanaf 
8 maart 2014 aanbiedt in ‘De Plantage’ 
in Breecamp Oost. Je kunt kiezen voor 
het bouwen van een vrijstaande woning 
of een twee-onder-een-kapwoning. 

Grote ontwerpvrijheid
Er is veel ruimte om samen met een ar-
chitect een persoonlijk ontwerp te ma-
ken. De gemeente hanteert op deze lo-
catie weinig richtlijnen en voorschriften. 
De kavels variëren van grootte tussen 
351 tot 524 m2 en zijn scherp geprijsd 
met prijzen vanaf € 116.795,25 tot € 
180.701,40 (incl. BTW).
Doordat de bouwprijzen in de huidige 
markt relatief laag zijn, is het nu moge-
lijk om een twee-onder-een-kapwoning 
te bouwen rond € 300.000 en een vrij-
staande woning vanaf € 400.000. Genoeg 
keuze passend bij jouw budget!

Breecamp Oost - groen en ruim
Breecamp Oost is de jongste wijk van 
Stadshagen. Het wordt ook de tot nu 
ruimst opgezette wijk. Veel groen, riante 
tuinen en de toepassing van overwegend 
warme kleuren en materialen met een 
natuurlijke uitstraling gaan het karakter 
bepalen van deze buurt. De woningen 
hebben een individuele uitstraling en 
de overgang tussen privé en openbaar is 
zorgvuldig vormgegeven. Wat wonen in 
Breecamp Oost ook bijzonder comfortabel 
maakt, is de nabijheid van veel voorzie-
ningen. Zoals waarschijnlijk wel bekend 
is in Breecamp Oost onlangs Bubbels ge-
opend met daarin centraal het zwembad 
en de aanvullende functies op het gebied 
van sporten, bewegen, gezondheid en 
kinderopvang. De brede school Het Fes-
tival heeft een nieuw onderkomen in een 
prachtig, multifunctioneel gebouw. En 
last-but-least beschikt de wijk over de 
prachtige sportaccommodatie van CSV‘28. 
Het winkelcentrum ligt op nog geen 10 
minuten fietsen. 

Gemeente ondersteunt
Bij zelf bouwen komt meer kijken dan bij 
het kopen van een woning. De gemeente 
Zwolle kan professionele begeleiding bie-
den bij het ontwerpproces. Daardoor wor-
den de risico’s van het ontwerpproces be-
heerst. Dat geeft zekerheid en voorkomt 
dat je voor verrassingen komt te staan. 

Nieuwsgierig geworden? 
Kom naar de inloopbijeenkomst op zater-
dag 8 maart, van 10.00 – 12.30 uur in het 
Informatiecentrum Stadshagen, Belvédè-
relaan 1 (bij het winkelcentrum) en infor-
meer naar de mogelijkheden of kijk voor 
de brochure op www.zwolle.nl/kavels.

                                                                                                                                                       Een impressie van “De Plantage”



Door Petra Mooibroek

Wat voor partij is de ChristenUnie?
Jolien Elshof-Rook, van de ChristenUnie Zwolle: “De 
ChristenUnie zoekt het beste voor alle Zwollenaren, gaat 
voor de inhoud en stelt zich constructief op. Zij luis-
tert naar de mensen, neemt hun inbreng serieus, stelt 
het stadsbelang boven het eigenbelang. Daarbij worden 
wij geïnspireerd door ons geloof. De ChristenUnie wil 
er nadrukkelijk zijn voor ondernemers en luisteren naar 
wat hun behoeften zijn. Zij zijn immers de motor voor 
onze werkgelegenheid. Daarbij zetten wij in op duur-
zaam ondernemerschap. Ik geloof daar echt in omdat 
een maatschappelijk gedreven ondernemer uiteindelijk 
hoger rendement levert. Het is van groot belang dat ie-
dereen kan meedoen als het gaat om werkgelegenheid. 
Daarom wil ik dat ook mogelijk maken voor inwoners met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Projecten als DOORstart 
van de gemeente Zwolle juich ik van harte toe.”

Wie is Jolien Elshof-Rook?
“Ik woon al 35 jaar in Zwolle, waarvan 13 jaar met veel 
plezier in Stadshagen. Eerst alleen en later als gezin. 
Ik ben bedrijfskundig econoom en werk als financieel 
verantwoordelijke in een internationaal opererende on-
derneming op industrieterrein Voorst, aanpalend aan 
Stadshagen. Door mijn betrokkenheid bij de verhui-
zing van Voetbalvereniging CSV’28, waarvan ik 8 jaar 
bestuurslid was, naar Stadshagen ben ik erg betrok-
ken geraakt bij de voetballende jeugd van Stadshagen. 
Stadshagen verdient als jonge wijk dat er goede voor-
zieningen voor jongeren en ouderen zijn, ook nu de wo-
ningbouw stagneert.”

Wat kan de ChristenUnie betekenen voor Stadshagen?
“Stadshagen moet geleidelijk worden afgebouwd. Daar-
bij is een evenwichtige samenstelling van belang. Er is 
een tekort aan sociale huurwoningen. De bouw hiervan 
verdient daarom prioriteit. Ook is er behoefte aan uit-
breiding van het winkelaanbod. Diversiteit en kleinscha-
ligheid acht de ChristenUnie een groot goed. Het busver-
voer moet optimaal worden gefaciliteerd met zo mogelijk 
meer haltes en effectievere routes. Wij kijken positief 
naar nieuwe ideeën zoals een watertaxi van Stadha-
gen naar het centrum. De landelijke overheid trekt zich 
steeds verder terug. Wij zullen elkaar steeds vaker nodig 
hebben en elkaar moeten helpen. Daar waar echt meer 
hulp nodig is zal de gemeente dit moeten faciliteren 
door maatwerk. Want dat verdienen de Zwollenaren, zo-
als onze slogan 
luidt ‘Zwolle ver-
dient maatwerk’. 
Dat is geen 
lege huls, want 
komt regelrecht 
uit het hart en 
onze passie voor 
Zwolle.”

Door Judith van Leeuwen

Wat is het CDA voor een partij?
CDA-fractievoorzitter Martijn van der Veen: “Wij zijn 
een volkspartij voor iedereen. Onze beginselen vinden 
wij terug in de Bijbel en iedereen is welkom, gelovig of 
niet. CDA’ers zijn maatschappelijk betrokken en willen 
graag iets betekenen voor hun naasten. Als partij vin-
den we het belangrijk om naar elkaar te luisteren en dat 
te vertalen naar goede beslissingen. Onze verkiezings- 
slogan is: ‘Aangenaam’ en met dit motto willen wij ons 
de komende jaren inzetten voor een aangename stad, 
een plek waar iedereen zich thuis voelt.”

Wie is Martijn van der Veen?
“Ik ben 39 jaar geleden geboren in Sneek en in 2007 
neergestreken in Stadshagen. Ik woon samen met mijn 
vrouw en drie kinderen in De Hoven en we vinden het 
hier geweldig. De voorzieningen zijn prima, al mis ik 
wel een dorpscafé, een plek om met je vrienden af te 
spreken. In het dagelijks leven ben ik fiscaal jurist. Het 
CDA ben ik langzamerhand ingerold en sinds 2009 ben ik 
actief als fractievoorzitter. Als volksvertegenwoordiger 
breng ik de politiek dicht bij de mensen door met ze 
samen te werken. Ik ben een echte doener en vind het 
leuk om dingen voor mekaar te boksen. Dat kan, heb ik 
gemerkt. Ook binnen de gemeenteraad hebben we door 
de krachten te bundelen heel wat kunnen bereiken voor 
de Zwolse bewoners.”

Wat heeft het CDA afgelopen jaren concreet betekend 
voor Stadshagen?
“Als je kijkt naar de woningbouw binnen de wijk is er 
de laatste jaren veel veranderd. Het CDA heeft zich sterk 
gemaakt voor een stijl die erg aanspreekt: de ‘jaren 30’ 
huizen zorgen voor een andere sfeer in de wijk. En als 
het gaat om duurzaamheid heeft het CDA, met wethou-
der Erik Dannenberg voorop, veel voor de wijk betekend: 
mens- en milieuvriendelijk wonen in Meanderhof, het ge-
scheiden inzamelen van ons afval, maar ook de nieuwe 
duurzame woningen in Breecamp. Daarnaast zijn we blij 
dat we hebben kunnen voorkomen dat de inwoners van 
Zwolle,  ondanks de crisis, hogere woonlasten zouden 
krijgen door het níet verhogen van de OZB. Veel andere 
gemeentes hebben dat wel gedaan.”

Wat kan het CDA de komende periode voor Stadsha-
gen betekenen?
“Als het gaat om woningbouw gaan wij erop toezien dat 
de kwaliteit gegarandeerd blijft. Dus geen crisisbouw: 
snel en goedkoop. We willen daarbij ook inzetten op gro-
tere kavels. Uiteraard moet de wijkboerderij er nu ein-
delijk ook eens komen! Daar wordt al jaren over gepraat 
en onderhandeld, het is tijd voor concrete stappen. In 
Stadshagen woont veel jeugd en ook dat is een voortdu-

rend aandachts-
punt. Wat ons 
betreft is ook 
hier ‘verbinding’ 
een belangrijk 
uitgangspunt: 
luister naar el-
kaar en doe het 
samen.”

Foto: Firoozeh Azimi Nobar

Vragen aan 

Jolien Elshof-Rook

“Wij gaan bij de 
“woningbouw erop 
“toezien dat de kwa-
“liteit gegarandeerd 
“wordt.”

“Er is een tekort aan 
“sociale huurwoningen. 
“Ook is er behoefte aan 
“uitbreiding van het 
“winkelaanbod.”
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   Vragen aan 

   Martijn van der Veen

Verkiezingsbijlage

Vragen aan Arjan Broer

“... dat er genoeg 
“groen in de wijk is,  
“het verkeer zich 
“goed kan bewegen, 
“dat fietsverkeer 
“gestimuleerd wordt 
“en dat afval op een 
“goede manier inge- 
“zameld wordt.”

Door Heleen Diekman

Wat voor partij is GroenLinks?
Arjan Broer, negende op de kandidatenlijst van Groen-
Links: “GroenLinks is een politieke partij die staat voor 
het beschermen van de aarde, het behoud van ecosyste-
men en een respectvolle omgang met dieren. Daarnaast 
staat de partij voor ontspannen sociale verhoudingen 
met een rechtvaardige inkomensverdeling, waarbij ieder-
een de kans heeft om werk, zorgtaken, scholing en vrije 
tijd te combineren. En wij staan ook voor een pluriforme 
samenleving waarin iedereen in gelijke mate en in zo 
groot mogelijke vrijheid kan deelnemen.”

Wie is Arjan Broer?
“Ik ben een Zwollenaar van 44 jaar die met vrouw, zoon 
en dochter in een fijn huis in Stadshagen woont. Als 
zzp’er ben ik aan het werk in Zwolle en de regio. Ik leg 
graag verbindingen in de samenleving: tussen mensen; 
tussen organisaties; tussen culturen. Destijds ben ik be-
gonnen als opbouwwerker. Door mijn brede werkervaring 
ben ik uitgegroeid tot een eigentijdse bruggenbouwer. 
Men kan bij mij terecht voor de ontwikkeling en uitvoe-
ring van innovatieve sociaal maatschappelijke projecten, 
waarbij de eigen kracht en ontwikkeling van mensen zeer 
belangrijk zijn.”

GroenLinks en Stadshagen de komende jaren?
“Het verkiezingsprogramma waarmee GroenLinks Zwolle 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 ingaat heeft de 
veelzeggende titel ‘Groen, open en eerlijk’  meegekre-
gen. In dit verkiezingsprogramma maken we duidelijk 
wat we willen 
doen om de 
groene, sociale, 
open en veel-
kleurige stad 
die Zwolle is, te 
versterken en 
hoe we de stad 
ook financieel 
klaarmaken voor 
een eerlijke 
toekomst. Deze 
uitgangspunten 
gelden ook voor 
Stadshagen. Wij 
vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat er genoeg groen 
in de wijk is, het verkeer zich goed door de wijk kan be-
wegen, dat fietsverkeer gestimuleerd wordt en dat afval 
op een goede manier ingezameld wordt. Duurzamer laten 
bouwen, genoeg ontmoetingsruimte voor verschillende 
bevolkingsgroepen en steun vanuit de overheid voor ini-
tiatieven van inwoners (als inwoners dit wenselijk vin-
den), zijn ook punten die we belangrijk vinden.”

Waarom kiezen voor GroenLinks?
“Zelf ben ik lid van GroenLinks omdat dit voor mij de 
enige weg is die we kunnen gaan: André Kuipers en an-
dere astronauten hebben vanuit de ruimte gezien en 
ervaren hoe kwetsbaar onze planeet is. Er is er maar 
één van en die moeten we koesteren. Dat betekent voor 
mij dat we eigenlijk met alles zo verantwoord mogelijk 
omgaan: dat we lang met spullen doen, zo min mogelijk 
vervuilen, weinig afval produceren, consuminderen en 
gebruik maken van wat er al is.”

Foto: 
Gerlinde Schrijver
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Door  Judith van Leeuwen

Wat voor partij is Swollwacht?
William Dogger, lijsttrekker van Swollwacht: “Onze partij 
is een onafhankelijke partij. We zijn niet gebonden aan de 
landelijke politiek. Je ziet dat ook terug in onze achterban 
en onze kandidatenlijst, die is erg divers. Omdat we een 
lokale partij zijn, kunnen we ons volledig richten op onze 
eigen stad.  We bestaan dit jaar 25 jaar en met onze slogan 
‘Samen aan de slag: werk, wonen en welzijn’ gaan we dit 
jaar de verkiezingen in.”

Wie is William Dogger?
“Ik  ben 55 jaar en een geboren en getogen Zwollenaar. 
Gehuwd, vader van drie kinderen en opa van vier kleinkin-

deren. In het da-
gelijkse leven  ben 
ik werkzaam in het 
management van 
een zorginstelling. 
Sinds een jaar of 
twaalf wonen wij in 
Stadshagen en het 
bevalt uitstekend.  
Vanaf 1998 ben ik 

actief bij Swollwacht als gemeenteraadslid, fractievoorzit-
ter en ook was ik tweemaal lijsttrekker. In 2010 besloot 
ik te stoppen. Na al die jaren vond ik het tijd om weer 
meer thuis te zijn bij mijn familie. Maar toen de partij on-
langs bij me aanklopte of ik weer lijsttrekker wilde worden, 
heb ik besloten het wederom te doen. Bij elke partij zie 
je dezelfde worsteling,  ze hebben moeite om mensen te 
krijgen. Zo ook bij ons. We hebben veel capabele mensen 
in onze partij maar te weinig verkiesbare kandidaten met 
gemeenteraadservaring.  De lokale politiek én onze stad 
Zwolle gaat me zo aan het hart, dat ik dacht: ik doe het!”

Wat heeft Swollwacht  afgelopen jaren concreet bete-
kend voor Stadshagen?
“De crisis heeft roet in het eten gegooid.  Net als alle 
andere partijen hebben ook wij moeten inleveren op onze 
idealen voor een jonge wijk als Stadshagen. Wel heeft 
Swollwacht bijvoorbeeld er voortdurend op gehamerd  de 
hoeveelheid bouwlocaties te beperken: bouw ze één voor 
één vol, voor je een op een andere begint, anders ligt de 
hele wijk open. Een ander belangrijk punt voor de wijk was 
en is inspraak van de jongeren, als het gaat om voorzie-
ningen in de wijk.”

Wat kan Swollwacht de komende periode betekenen 
voor Stadshagen?
“Enkele van onze speerpunten zijn: het investeren in 
welzijn en veiligheid. Doordat de landelijke overheid de 
verantwoordelijkheid teruglegt bij de gemeentes, de zo-
genaamde decentralisatie, pleiten wij voor wijkcentra met 
wijkregisseurs. In zo’n centrum moet één loket komen 
voor alle (zorg)vragen van de wijkbewoners. Hoe je aan 
die wijkregisseurs komt? Haal ambtenaren vanachter hun 
bureau op het Stadskantoor en zet ze in de wijk.  En laat 
daarnaast alle sportclubs, wijkverenigingen en winkeliers  
samenwerken. Geef daarbij iedereen inspraak, want samen 
maken wij de wijk!”

Door Sander Blok

Waarom moeten inwoners van Zwolle stemmen op de 
VVD?
VVD-lijsttrekker René de Heer: “De VVD heeft een drietal 
speerpunten tijdens de volgende verkiezingen. Ten eerste 
banen; de VVD wil ervoor zorgen dat Zwolle werkgevers 
blijft aantrekken. Daarnaast is het belangrijk dat mensen 
hun werk behouden en daarmee voor zichzelf kunnen zor-
gen. 
Ten tweede de veiligheid in de buurt. Er moeten maat-
regelen genomen worden om te voorkomen dat mensen 
de dupe zijn van criminaliteit. Het derde speerpunt is dat 
Zwolle bereikbaar moet blijven. Een bereikbare stad zorgt 
ervoor dat ondernemers en bezoekers graag naar de stad 
komen en daarmee zorgen zij voor een gezonde economie 
in de stad.”

Wie is René de Heer en wat is zijn relatie met Stadsha-
gen? 
René de Heer is 42, zijn kinderen wonen deels in Stadsha-
gen. Daarom is hij op donderdag, vrijdag en menig za-
terdag te vinden op het schoolplein en langs de lijn bij 
CSV’28. De Heer: “Stadshagen is met 22.000 inwoners een 
stad op zich. Mensen wonen hier heel prettig. De wijk ver-
dient ook zeker de aandacht die hoort bij zo’n groot deel 
van de stad”. Het mooiste stukje Stadshagen vindt hij het 
stuk dat hij ziet als hij aan de lijn staat bij CSV’28: “Vanaf 
de sportvelden zie je de stad en de bebouwing aan de ene 
kant en aan de andere kant kijk je de Mastenbroekerpolder 
in. De verbinding met de ruimte en het uitzicht is daar 
heel mooi.”

Wat heeft de VVD de afgelopen jaren betekend voor 
Stadshagen?
“De VVD heeft gewerkt aan de bereikbaarheid. Vanaf meer-
dere wegen is het straks beter mogelijk de rondweg te be-
reiken. Hiernaast zijn er sessies geweest met jongeren om 
te kijken wat hangjongeren zelf zouden willen. Wat voor 
plek willen zij voor zichzelf? Dit mede om te voorkomen 
dat de grote hoeveelheid jongeren voor veel overlast zou-
den gaan zorgen. Ook is er aandacht geweest voor werkge-
legenheid in Zwolle. Grote bedrijven zoals de Wehkamp en 
Van der Valk binden aan Zwolle, levert ook zeker werkge-
legenheid op voor 
de bewoners van 
Stadshagen. Veel 
mensen hebben 
een koopwoning 
en die moet je wel 
het vertrouwen 
geven dat er werk 
blijft.”

Wat kan de VVD de komende jaren betekenen voor 
Stadshagen?
“De VVD wil graag in Stadshagen een voorziening voor 
voortgezet onderwijs. Nu gaan vele jongeren met de fiets 
richting het centrum. Dat zorgt ook voor onveilige situ-
aties, bijvoorbeeld bij de overgang van de Blaloweg. Om 
daar de veiligheid te verbeteren wordt er gewerkt aan 
een fietsbrug. Daarnaast wil de VVD juist belichten dat 
het ondanks de economische crisis niet zo slecht gaat met 
Stadshagen. In de wijk worden nog steeds woningen ge-
bouwd en wonen vele zelfstandig ondernemers.”

Foto: Firoozeh Azimi Nobar

Op 19 maart 
2014 vinden  
gemeenteraads-
verkiezingen plaats. 
Kiesgerechtigde 
inwoners van 
Zwolle bepalen dan 
de samenstelling 
van de gemeente-
raad voor de 
komende vier jaar. 
Politieke partijen 
strijden in de 
periode daarvoor 
om de gunst van 
de kiezer. In deze 
bijlage belichten de 
partijen de wijk 
Stadshagen. Wat 
hebben ze de 
afgelopen jaren 
voor de wijk 
betekend, en wat 
gaan ze de 
komende jaren 
doen?

De kandidatenlijst wordt 
begin maart huis-aan-
huis verspreid.

  Vragen aan 

  William Dogger   Vragen aan 

  René de Heer

“Wij pleiten voor wijk- 
“centra met wijkregis- 
“seurs: één loket voor 
“alle (zorg)vragen van 
“de wijkbewoners.”

“De VVD wil graag in 
“Stadshagen een voor- 
“ziening voor voort- 
“gezet onderwijs.”

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN



Door Judith van Leeuwen

Wat voor partij is D66?
Kandidaat-raadsleden Martin Bleijenburg en Björn Frä-
ser: “D66 is gericht op duurzaamheid, vrijheid van het 
individu en tegen betutteling. Natuur en cultuur als 
waardevolle onderwerpen voor de stad staan hoog op 
onze agenda. Met nuchterheid en realiteitszin nemen 
wij besluiten, altijd vanuit een positieve grondhouding.  
Onder het motto ‘Stadshagen is van jou!’ willen we de 
komende raadsperiode samen met Stadshagenaren aan 
de slag om deze mooie en leefbare wijk af te maken.”

Wie zijn Martin Bleijenburg en Björn Fräser?
Bleijenburg: “Ik ben 44 jaar, getrouwd en vader van drie 
kinderen. Ik woon dertien jaar met plezier in Stadsha-
gen. Ik heb met leden en belangstellenden het verkie-
zingsprogramma voor D66 geschreven. Dankzij mijn werk 
bij deltaWonen heb ik veel stedelijke ambities waarge-
maakt, waaronder veel woningbouwprojecten. Ook heb 
ik met partners in de stad een plan ontwikkeld om men-
sen die zorg nodig hebben volwaardig te kunnen laten 
wonen en leven. Het is nu de tijd om mijn daadkracht 
in te zetten in de politiek en samen met gedreven Zwol-
lenaren en Stadshagenaren nog meer te bereiken.”
Fräser: “Ik ben het best te omschrijven als een Zwol-
lenaar met Rotterdamse roots. Samen met vrouw en 
kinderen woon ik sinds april 2013 met veel plezier in 
Stadshagen. Eerlijkheid, plezier en respect zijn voor mij 
belangrijke waarden. Ik ben opgeleid als economisch 
geograaf. Geografen zijn onderzoekend, avontuurlijk en 
nieuwsgierig. Deze eigenschappen zal ik inzetten voor 
deze aantrekkelijke stad. Als nieuwe Zwollenaar kan ik 
met mijn creatieve geest zorgen voor een frisse blik op 
de stad. Ik hecht belang aan het contact met de bewo-
ners, want samen maken we de stad.”

Wat heeft D66 afgelopen jaren concreet betekend 
voor Stadshagen?
“Het speerpunt van D66 in de afgelopen periode was het 
bewaken van de kwaliteit van de bouwplannen in Zwolle. 
Bij crisisbouw is niemand straks gebaat. Voor Stadsha-
gen hebben we ons verzet tegen een lagere norm voor 
parkeerplaatsen en tegen een plan voor minder open-
baar groen. Ook hebben we gepleit voor afspraken met 
ontwikkelaars om Stadshagen met kwaliteit door te bou-
wen. Deze ideeën zijn nu van kracht geworden.”

Wat kan D66 de komende periode betekenen voor 
Stadshagen?
“We blijven vol gaan voor kwaliteit van ruimte en wo-
nen en we willen de wijk eerst afmaken. Verder willen 
we dat er eindelijk een veilige oplossing komt voor de 
kruising Twistvlietpad-Belvedèrelaan bij de Wendakker. 
Wij denken dat we beter samen met de bewoners een 
goede oplossing kunnen vinden dan het over te laten 
aan het Stadskantoor. Het kunstwerk in Havezathepark 
moet worden afgemaakt. Dit kunstwerk en de fundamen-
ten van de oude Havezathe moeten de wijk historische 
en recreatieve meerwaarde geven. Samen met de te ont-
wikkelen wijkboerderij wordt het een echte trekpleister. 
Wij willen de ideeën hiervoor samen met de wijkbewo-
ners uitwerken.”

Door Judith van Leeuwen

Wat  is de SP voor een partij?
Tjitske Siderius, lijsttrekker voor de SP in Zwolle: “De SP 
is een partij die vooral opereert tussen de mensen en wil 
investeren in mensen. Buurtonderzoeken van de SP zor-
gen voor betere leefomstandigheden van Zwollenaren: 
te denken valt aan het buurtonderzoek in Dieze Oost 
naar de schimmelwoningen of ons onderzoek naar veilig-
heid in Holtenbroek III.  Zo proberen wij de dagelijkse 
praktijk in de politiek te brengen. Daarnaast pleit de SP 
voor een groot werkgelegenheidsprogramma en meer en 
betere armoedebestrijding in Zwolle.”

Wie is Tjitske Siderius?
“Ik ben dan wel een jonge lijsttrekker (32) bij deze ge-
meenteraadsverkiezingen, maar wel één van de meest 
ervaren. Als raadslid zie ik van dichtbij hoe gemeen-
schapsgeld wordt uitgegeven aan prestigeprojecten, ter-
wijl mensen in nood niet altijd voldoende aandacht krij-
gen. Met argusogen zie ik de wachtlijsten voor woningen 
groeien. Door de crisis of persoonlijke omstandigheden 
komen dagelijks mensen in de problemen met het be-
talen van de hypotheek of huur. Door de vastgelopen 
woningmarkt moeten mensen massaal grote schulden 
maken of in geval van een scheiding verplicht bij elkaar 
blijven wonen, terwijl er geen alternatief voorhanden is. 
De SP weigert de woningnood in Zwolle te accepteren.”

Wat heeft de SP afgelopen jaren concreet betekend 
voor Stadshagen?
“Wij hebben gepleit voor een aparte politiepost in 
Stadshagen. Het is een grote wijk en verdient wat ons 
betreft een eigen politiepost, zeker als de wijk in de 
toekomst nog verder gaat groeien. Stadshagen is over 
het algemeen een veilige wijk, maar bijvoorbeeld ver-
keersoverlast en problemen met hangjongeren zouden 
beter kunnen worden bestreden met een permanente po-
litieaanwezigheid. Daarnaast willen wij dat  Stadshagen 
een wijk wordt voor alle Zwollenaren. De afgelopen jaren 
heeft de nadruk wel heel erg gelegen op dure koopwo-
ningen, die nu in crisistijd onverkoopbaar zijn. Daarom 
is er nu ook nog zoveel braakliggend terrein in de wijk. 
Wij zien die graag vooral gevuld met betaalbare huur-

woningen, waar 
nu in de stad 
enorme behoef-
te aan is.”

Wat kan de SP de komende periode voor  Stadshagen 
betekenen?
“Stadshagen is een van de kinderrijkste wijken van Ne-
derland. Over enkele jaren zelfs de wijk met de meeste 
jongeren. We moeten zorgen dat de faciliteiten van de 
wijk meegroeien. Wij zullen doorgaan met onze belang-
rijkste punten voor de wijk: meer betaalbare huisvesting 
en oog voor veiligheid in de wijk. Daarnaast is de SP 
voor de hele stad vooral gericht op het behoud van werk-
gelegenheid en het instandhouden van het sociaal be-
leid. De aandacht voor kleine bedrijven en zelfstandigen 
in de stad is de afgelopen jaren ondergesneeuwd door de 
continue aandacht voor het naar Zwolle halen van grote 
bedrijven. Dit gaat ten koste van de diversiteit.”

Ook OPA (Ouderen Politiek Actief) is door de 
Vinexpress uitgenodigd om net als de overige 
partijen te vertellen wat zij de kiezer te bieden 
hebben. Helaas is OPA niet ingegaan op de uit-
nodiging.

Partijen op 
lijstvolgorde:

*

*

   Vragen aan 

   Martin Bleijenburg en  

   Björn Fräser
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Foto: Firoozeh Azimi Nobar

  Vragen aan Tjitske Siderius

Foto: Koen van Baal

Lijst Willem Lucht

Verkiezingsbijlage

“... meer betaalbare 
“huisvesting en
“veiligheid in de wijk.”



Door Petra Mooibroek

Wat voor partij is Lijst Willem Lucht?
Willem Lucht, lijsttrekker: “Mijn partij is een partij voor 
de kleine man: omdat ik zelf gehandicapt ben, vind ik 
het erg belangrijk dat de gehandicapte niet altijd in een 
verdomhoekje moet worden gezet, maar gewoon mee 
moet tellen in de maatschappij. Ik heb hier nogal nare 
ervaringen mee, zoals vooroordelen en beslissingen ma-
ken zonder me te zien bijvoorbeeld.”

Wie is Willem Lucht?
“Ik ben dus Willem Lucht, ben 60 jaar oud en een gebo-
ren Zwollenaar. Ik heb 33 jaar trouwe dienst gedraaid bij 
de WEZO, waarvan 19 jaar gedetacheerd bij de toenma-
lige IJsselvechtdelta. Ik heb een lichamelijke beperking, 
maar ben nog altijd even fanatiek als toen ik in 1970 
met werken begon. Ik ben politiek actief geworden na de 
moord op Pim Fortuijn en heb in 2004 de LWL opgericht 
met een oud-collega van mijn werk. Ik ben nu al sinds 
2003 in de WAO vanwege een nekhernia waaraan ik twee 
keer geopereerd ben. Ik kon nergens werk meer vinden 
en politiek zit me in het bloed.” 

Wat heb je met Stadshagen?
“Net zoveel als met andere wijken en buurten: het is een 
wijk in opbouw en ik vind het belangrijk dat de bevol-
king voldoende variatie bevat. Zowel jong als oud ver-
dienen in onze ogen een plek in Stadshagen! Bovendien 
vinden we de bereikbaarheid van Stadshagen belangrijk, 
alsmede voldoende groen in de wijk.”

Wat betekent de LWL voor Stadshagen?
“Stadshagen zou een fijne wijk moeten worden waar ie-
dereen zonder zorgen moet kunnen wonen; zonder cri-
minaliteit of overlast door jongeren. Lik-op-stukbeleid 

toepassen en 
v o l d o e n d e 
bescherming 
van de poli-
tie vinden wij 
erg belang-
rijk!”

Welke verbeteringen kunnen worden gedaan in 
Stadshagen?
“Jongeren moeten meetellen en meebeslissen in de wijk, 
hierdoor krijgen ze zelfvertrouwen en zelfredzaamheid 
en zal de criminaliteit ook afnemen. De verkeersknip 
moet verdwijnen, maar ook alle drempels die schade aan 
auto’s bezorgen, sommige drempels kun je gewoon bijna 
niet overheen, moet je eens kijken wat voor extra uit-
stoot je krijgt bij het telkens optrekken van een auto of 
brommer. Dus weg met alle drempels en meer blauw op 
de straat.” 

Door Sander Blok

Wat voor partij is de Piratenpartij?
Ronnie Popkema van de Piratenpartij: “De Piratenpartij 
Zwolle komt voort uit de internationale Piratenpartij-
beweging. De partij wil oude burgerrechten in ere her-
stellen en zoveel mogelijk privacyschendende maatre-
gelen terugdraaien. Voor de toekomst rekent de partij 
op moderne technologieën die het leven praktischer, 
efficiënter, makkelijker en op termijn goedkoper moe-
ten maken. De gemeente moet volgens ons bijvoorbeeld 
een burgerplatform oprichten waar inwoners van Zwolle 
kunnen meepraten over onderwerpen die spelen in de 
gemeenteraad, hun kennis en expertise kunnen delen 
en wellicht in de toekomst zelfs op die manier kunnen 
meestemmen, als ze dat willen. Een directere vorm van 
democratie eigenlijk.”

Wie is de lijsttrekker en wat is zijn band met  
Stadshagen?
“Mijn naam is Ronnie Popkema, 41 jaar. Ik ben twintig 
jaar lang semi-professioneel muzikant geweest. Meest 
recentelijk heb ik wat bescheiden succesjes behaald met 
het punkpopbandje ‘Jeremy’s’. Na de muziek heb ik een 
tijdje op Facebook en Twitter zitten schelden op de hele 
wereld zo ongeveer. Ik maakte me erg druk, maar toen ik 
doorkreeg dat het op die manier niet zoveel uithaalde, 
besloot ik iets 
voor een poli-
tieke partij te 
gaan doen. 
Mijn band 
met Stadsha-
gen was tot 
nu eigenlijk 
heel beperkt. 
Ik heb altijd 
in de buurt 
van de binnenstad gewoond. Ik loop wel eens uit te 
waaien met m’n hond langs de Milligerplas. Verder kom 
ik er eigenlijk alleen via Marktplaats.”

Wat kan de piratenpartij de komende jaren betekenen 
voor Stadshagen?
“De Piratenpartij geeft hoog op over de nieuwste tech-
nologie. Bijvoorbeeld een hele simpele, maar in onze 
ogen redelijk briljante, smartphone-app Peerby. Daarmee 
kan je in je eigen buurt ‘rondkijken’ wat mensen te leen 
aanbieden. Ikzelf heb nooit begrepen dat iedereen in 
de buurt z’n eigen grasmaaier en kruiwagen kocht. Je 
gebruikt ze best weinig en ze zijn vaak best aan de prijs. 
Veel mensen doen al samen met directe buren, maar 
waarom niet meteen met de hele buurt? De sociale fac-
tor kan een enorme cohesie in de wijk tot stand brengen. 
Specifiek over Stadshagen heeft de Piratenpartij geen 
ideeën aangedragen.”

Hoe wil de piratenpartij zorgen voor de jongeren in 
de wijk?
“Ja! Ik las laatst dat jongeren zich vervelen in Stadsha-
gen inderdaad. Maar er zijn toch legio dingen die je kunt 
doen om te zorgen dat ze zich niet meer vervelen en ze 
zich nuttig gaan voelen? Die hoeven niet eens erg duur 
te zijn hoor. Maar je moet wel eerst naar ze luisteren. 
Heeft iemand dat al gedaan?”

Door Sander Blok

Waarom moeten mensen op de PvdA stemmen?
Lijsttrekker voor de PvdA, Nelleke Vedelaar: “De PvdA wil 
graag vernieuwen maar met het behoud van vertrouwde 
waarden. De breedste schouders moeten de zwaarste las-
ten dragen en de partij wil nog steeds zorgen voor de 
mensen die het minder goed hebben. Daarnaast willen 
we in de zorg vernieuwen. Door het aantal organisaties 
waarmee je te maken krijgt te verminderen en te be-
sparen op alle overheadkosten, kan er meer geld naar 
de zorg voor mensen zelf. Lokaal wil de PvdA de be-
wonersparticipatie versterken. Door het instellen van de 
ideeënmakelaar, de Jongerenbattle en de Jongeren Plus-
bus laat de PvdA zien dat we willen dat mensen meedoen 
in hun buurt en gemeente.”

Wie is Nelleke Vedelaar en wat is haar relatie met 
Stadshagen? 
Nelleke Vedelaar is nu wethouder in Zwolle, ze groeide 
op in de Noordoostpolder. Ze woont net over het Zwarte 
Water in Holtenbroek. In Stadshagen komt ze voor de 
huisarts en andere voorzieningen in het centrum. De 
ruimte, de wind en de omgeving van Stadshagen geeft 
haar weer het goede gevoel van de polder zoals ze dat 
van vroeger kent. De mooiste plek van Stadshagen is 
voor haar een fietsritje over het Twistvlietpad. “Als je 
fietst over het Twistvlietpad met het zonnetje in je ge-
zicht, met het groen en het water aan je zij en de Pe-
perbus in het vizier, is dat heerlijk”, aldus Vedelaar. In 
haar vrije tijd zingt ze oude rock and roll in haar band 
‘The MiseryMen’. 

Wat heeft de PvdA de afgelopen jaren voor Stadsha-
gen betekend?
Vedelaar: “De PvdA vindt het belangrijk dat Stadshagen 
een mooie en gemengde wijk blijft. Het feit dat mensen 
er prettig wonen moet behouden blijven. De woning-
markt heeft het lastig.  Om het kopen aantrekkelijker 
te maken, is de PvdA er een voorstander van om men-
sen meer grond te verkopen voor dezelfde prijs. De PvdA 
wil bewonersinitiatieven ondersteunen en samen zaken 
mogelijk maken. Het vernieuwen van het plein bij het 
Cultuurhuis en het verder ontwikkelen van recreatie bij 
de Milligerplas vinden wij belangrijk.” Nelleke Vedelaar 
was zelf betrokken bij het initiatief ‘Welzijn op recept’. 
Hierbij wordt gekeken naar wat mensen zelf kunnen en 
willen, waardoor ze zorg op maat kunnen ontvangen.

Wat kan de PvdA betekenen voor Stadshagen in de 
komende 5 jaar? 
“De groep jongeren wordt de komende jaren heel groot 
in Stadshagen. De PvdA is in overleg met jongeren en 
jongerenwerkers om te kijken wat goede plekken zijn 
voor jongeren zonder dat ze voor overlast zorgen.” Ve-
delaar is trots op de succesvolle initiatieven zoals de 
Jongerenbattle. Tweehonderd jongeren uit Zwolle zijn 
hierbij actief in het bedenken en realiseren van goede 
plannen voor jongeren. 

Lijst Willem Lucht

  Vragen aan Willem Lucht
  Vragen aan 

  Ronnie Popkema   Vragen aan 

  Nelleke Vedelaar

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Foto: 
Firoozeh Azimi Nobar
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“Lik-op-stukbeleid 
“toepassen en voldoende 
“bescherming van de 
“politie vinden wij erg 
“belangrijk!”

“Er zijn toch legio 
“dingen die je kunt doen 
“om te zorgen dat 
“jongeren zich niet meer 
“vervelen en ze zich 
“nuttig gaan voelen?”
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Door Judith van Leeuwen

In hun jonge jaren woonden ze bij el-
kaar om de hoek aan de Middelweg. 
Ruim een halve eeuw later vonden ze 
elkaar terug, aan de koffi etafel in ver-
zorgingshuis Werkeren in Stadshagen. 
Bijada Hulsebos en Alie Bergman blik-
ken terug op hun lange leven in Zwolle.

Mevrouw Hulsebos is ervan overtuigd dat 
ze met haar 104 jaar momenteel de oud-
ste inwoner van Zwolle is. Mevrouw Berg-
man, 86 jaar, oppert dat er een andere 
dame nog een jaartje ouder is, maar dat 
wuift Hulsebos meteen van tafel: “Die 
is niet geboren in Zwolle, ik wel.” Trots 
en kwetsbaarheid wisselen elkaar af tij-
dens het lange gesprek met de oudste 
inwoonster van Stadshagen. “Ik kan me 
niet voorstellen, dat ik zo oud ben. Het 
is soms best moeilijk hoor. De hele dag 
zit ik hier in de stoel. Soms bekruipt me 
de gedachte: ‘Laat me maar inslapen.’ Dat 
meen ik echt. Ik hoop nog 105 te worden 
en dan is het mooi geweest.”

Vroeger
Ze praat langzaam en is soms wat moei-
lijk te verstaan, maar Hulsebos’ geest is 
nog scherp en het verleden komt tot le-
ven wanneer ze vertelt over vroeger. Aan 
de muur van haar ka-
mer hangen talloze 
foto’s en een inge-
lijste felicitatiebrief 
van Koningin Beatrix 
ter ere van haar hon-
derdste verjaardag op 
4 maart 2009. “Die 
is wel een lijstje waard”, zegt ze. Hulse-
bos werd geboren in de Vecht-straat en 
was de één na oudste van tien kinderen. 
“Mijn vader was opperman in de bouw. 
We hebben geen weelde gekend. Mijn 
moeder zei altijd: ‘Als ik wist wat ik nu 
weet, had ik geen tien kinderen gekre-
gen. De mensen waren toen dom, laten 
we eerlijk zijn.” Na de openbare lagere 
school aan de Turfmarkt wilde ze graag 
naar de huishoudschool. “Dat kostte 15 

cent in de week, maar dat konden we niet 
betalen. Dus moest ik werken. Eerst als 
dienstmeisje en later in de biscuitfabriek 
aan de Hoogstraat. Wat ik verdiende ging 
naar mijn moeder, die stond al bij de deur 
te wachten om dat geld te beuren.” Op 
haar zeventiende ontmoette ze de man 
met wie ze drie jaar later trouwde. Ze gin-
gen wonen aan het Koningsplein.

Oorlog
Ruim tien jaar daarna, in mei 1945, brak 
de Tweede Wereldoorlog uit. Het zware 
gebrom van de vliegtuigen maakte hen 
angstig: “We zaten met z’n drieën, onze 
dochter tussen ons in, de armen om el-
kaar heen. We zeiden tegen elkaar: ‘Nu is 
het gebeurd.’” Hulsebos vertelt ook over 
de dramatische taferelen die zich afspeel-
den binnen de familie: een zus die heulde 
met de Duitsers en een broer die verzets-
strijder was. “Na de bevrijding riep mijn 
broer: ‘Als ze niet wordt opgepakt, dan 
doe ik het.’ Ze wilden haar hoofd kaal-
scheren, maar dat hebben ze gelukkig 
niet gedaan. Toen zeiden we: ‘Ze heeft 
haar straf gehad, zand erover.’ We hebben 
er nooit meer over gepraat.” Eind jaren 
vijftig overlijdt haar man en blijft Hul-
sebos met twee dochters achter. Ze moet 

aan het werk. Na een 
aantal jaren ontvangt 
ze voor het eerst een 
uitkering: “En toen 
was ik rijk. Ik kreeg 
én een uitkering van 
Drees én ik werkte.”

Groot gezin
Haar vriendin, mevrouw Bergman, werd 
eveneens vroeg weduwe. Haar man stierf 
toen haar zoontje tweeëneenhalf jaar oud 
was. “Gelukkig kreeg ik een uitkering en 
kon ik thuis voor mijn kind zorgen. We 
hadden het heel goed samen.” Ook Berg-
man komt uit een gezin van tien kinde-
ren. “Wij hadden een buurtwinkel aan de 
Middelweg. Mijn vader ging met een gro-
te handwagen de wijken in. Wij konden 

er goed van leven. Ons huis was klein, de 
voorkamer was ingericht als winkel en bo-
ven hadden we twee slaapkamers. En dat 
met dertien mensen, want opa woonde 
ook bij ons. Hoe mijn ouders dat allemaal 
hebben kunnen bolwerken...” Tijdens de 
oorlog was het leven zwaar. De bevrijding 
herinnert mevrouw Bergman zich nog als 
de dag van gisteren, evenals Hulsebos die 
een aantal keren “het was feest” roept. 
Na de lagere school aan de Berkumstraat 
ging ze naar de naaischool, maar daar 
vond ze niets aan. “Ik was liever naar de 
MULO gegaan, want ik ben heel leergie-
rig. Ik volg alles nog hoor, heb altijd de 
radio aan.” Actief is ze ook: als lid van 
de cliëntenraad van het verzorgingshuis 
denkt ze graag mee. “Ik zeg wat ik denk, 
en dat wordt je niet altijd in dank afge-
nomen.”

Oudste inwoner van Stadshagen: “Ik hoop volgende maand nog 105 te worden en dan is het mooi geweest”

Buurmeisjes na decennia weer
herenigd in Stadshagen

Weerzien
De dames zijn beiden te spreken over de 
plek waar ze wonen. Ongemerkt deelden 
ze hetzelfde uitzicht, op verschillende 
etages van het complex, tot ze elkaar een 
tijd geleden op een middag trofffen in 
het café. “Ik zag haar”, zegt Bergman, 
“ging naast haar zitten en zei: ‘Ik ken u.’” 
Waarop mevrouw Hulsebos lachend ant-
woordde: “Jij bent er eentje van Wolters. 
Dat is wel heel toevallig.” Sindsdien spre-
ken de beide dames elkaar, net als van-
daag, regelmatig onder het genot van een 
kopje koffi e of thee. Hulsebos: “In de kast 
heb ik wel een koekje. Neem maar hoor, 
anders wordt het slof.” Na een hap voegt 
ze toe: “Dat scheelt weer een boterham.” 
Lachend antwoordt Bergman: “Dat is nou 
zo’n typisch oud Zwolse gezegde.”

 Draadloos
Wij zijn in onze woning inmiddels 
volledig afhankelijk van het thuisnet-
werk. Dankzij de modemrouter houd 
ik mijn huis op afstand in de gaten 
met een webcam. Ook onze tablets, 
smartphones, luidsprekers, radio’s 
en printers hangen aan het draad-
loze thuisnetwerk. Teksten en foto’s 
bewerk ik op mijn pc om ze daarna 
draadloos te printen of ze via internet 
te versturen. Zo kan ik een groot aan-
tal apparaten en diensten opsommen 

die in ons huis afhankelijk zijn van 
eigentijdse ICT- toepassingen.

Storing
Al die draadloze toepassingen heb-
ben ook een nadeel. “Wij kunnen 
niet mailen, internetten, printen en 
telefoneren”, roept mijn vrouw dan. 
Ik stel haar gerust met de medede-
ling dat het maar even duurt. Anders 
trek ik de stekker uit het modem, tel 
tot honderd en sluit het zaakje weer 
aan. Klaar is Kees. Natuurlijk was het 
vroeger niet altijd beter. Wel werkte 

je ouderwetse Brothertypemachine 
altijd en de middeleeuwse fax be-
zorgde teksten probleemloos op elk 
gewenst adres.

Fluitje
Deze storing duurde langer dan ver-
wacht maar gelukkig hebben wij nog 
andere mogelijkheden de storing te 
melden. “U kunt ons ook gratis bel-
len op het volgende nummer”, kreeg 
ik als eerste te horen. Goed nieuws 
als je beltegoed bijna op is. De vrien-
delijke dame concludeert dat ons mo-

dem kapot is. Zij zal de volgende dag 
een nieuw exemplaar laten bezorgen. 
Om 9 uur staan ze op de stoep en eer-
lijk is eerlijk, het installeren is een 
fl uitje van een cent. Toch vraag ik mij 
af hoe andere mensen, bijvoorbeeld 
ouderen, met minder kennis van za-
ken dit aanpakken. Een betaalde 
monteur inschakelen, een vriende-
lijke buurman of familielid? Ik hoop 
één van de laatste twee.

M. Bargo

foto: Irena Saatciane

Naam:                Bijada Hulsebos- Beernink
Geboortejaar:       1909
Geboorteplaats:    Zwolle
Burgerlijke staat:  Weduwe, twee dochters, 
            kleinkinderen

Naam:                 Alie Bergman- Wolters
Geboortejaar:       1927
Geboorteplaats:    Zwolle
Burgerlijke status:  Weduwe, een zoon,
   kleinkinderen

“Neem maar een 
“koekje, dat scheelt 
“weer een boterham”
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Straatnaam belicht
door Tamara Klappe

Dit keer aandacht voor kasteel Eerde. 
Het staat nu bekend als internationale 
school, maar het kasteel kende meer-
dere doeleinden. Welke? U leest het in 
dit artikel. 

Kasteel Eerde ligt op landgoed Eerde in 
de Overijsselse gemeente Ommen. De 
eerst bekende gegevens dateren uit 1227. 
Toen sprak men van Huis Eerde, dat ruim 
een eeuw later, in 1380, uitgebouwd 
was tot een burcht. Er woonde toen een 
roofridder: Evert van Essen. Destijds een 
gerespecteerd beroep, mits met toestem-
ming van hogerhand. Dat was hier echter 
niet het geval. De man roofde en plun-
derde van hieruit de wijde omgeving. Hij 
maakte het zo bont dat de bisschop van 
Utrecht het nodig vond om rond 1380 met 
een groot leger op te trekken om aan de 
rooftochten een eind te maken. Na een 
belegering van vijf weken gaf Van Essen 
zich over en werd het kasteel in brand 
gestoken. Evert van Essen stierf kort 
hierna. Het kasteel werd korte tijd later 
herbouwd. Het landgoed behoort sinds 
de 18e eeuw aan de familie Van Pallandt. 
Gaandeweg werden grote delen van het 
landgoed aan goede doelen geschonken.

Padvinderij en Krishnamurti
In de jaren twintig van de vorige eeuw 
werd Eerde het middelpunt van de pad-
vinders: vanaf 1923 werden er leider-
schapscursussen gegeven. In 1924 werd 
het kasteel hoofdkwartier van ‘De Ster 
van het Oosten’.  Onder leiding van de 
destijds wereldberoemde Indiër Jiddu 
Krishnamurti (1895-1986) werden op 
Eerde de zogenaamde Sterkampen gehou-
den. Duizenden mensen vanuit de hele 
wereld kwamen hier bijeen om te luiste-
ren naar Krishnamurti. Hoewel hij sprak 
over inzicht en meditatie, bracht hij geen 
nieuw geloof, geen nieuwe fi losofi e. Wat 
hij deed was samen met zijn toehoor-
ders nagaan wat de oorzaken zijn van de 
problemen waarmee de mens sinds jaar 
en dag te kampen heeft. Krishnamurti 

hield zich alleen bij de feiten en was 
niet geïnteresseerd in ideeën, theorieën 
of meningen. Op de laatste bijeenkomst 
in 1929 kwamen drieduizend mensen af 
uit 48 verschillende landen. Tijdens dit 
kamp hief Krishnamurti ‘De Ster van het 
Oosten’ op. Hij zag geen heil in sekten en 
groepen, maar slechts in de mens als in-
dividu. In 1932 gaf Krishnamurti kasteel 
Eerde terug aan de familie Van Pallandt.

Toevluchtsoord
In 1933 stelde de toenmalige eigenaar 
het kasteel ter beschikking als school en 
toevluchtsoord voor Joodse kinderen die 
werden bedreigd door het naziregime. Dit 
blijft zo totdat de Duitse bezetters het 
kasteel als Duitse kostschool in gebruik 
nemen.

Internationale school
Het blijft de bestemming school houden 
als na de oorlog in het pand een inter-
nationale school wordt gevestigd. Het 
Engelstalige onderwijsprogramma voor 
basis- en voortgezet onderwijs, geniet 
vanaf dat moment wereldwijd aanzien. 
Een status, die tot op de dag van vandaag 
voortduurt.

Natuurmonumenten
Sinds 1982 is een deel van het landgoed 
in eigendom bij de Vereniging tot Behoud 
van Natuurmonumenten. Deze vereniging 
is onder andere verantwoordelijk voor het 
park met zijn 25 lanen. Een laan is een 
lange weg met aan beide zijden bomen 
van dezelfde soort en leeftijd. Voor het 
herstel van de lanen hanteert Natuur-
monumenten een 75-jarenplan. Elke tien 
jaar worden enkele lanen gekapt en op-
nieuw ingeplant. Zo blijft het complete 
lanenpatroon in stand.  

Richard 
Krajicek 
helpt bij 
spreekbeurt
Door Jeroen Nieuwenhuis

Voor de 9-jarige Tijn Nieuwenhuis ging 
een wens in vervulling. Niemand minder 
dan tennislegende Richard Krajicek nam 
deel aan Tijns tennisspreekbeurt op ba-
sisschool de Kopakker. Een tweet waarin 
Tijn de organisatie van het ABNAMRO 
World Tennis Toernooi vroeg om voor zijn 
spreekbeurt de toptennisser een aantal 
vragen te mogen stellen, werd enthou-
siast ontvangen. Krajicek nam aan het 
einde van de spreekbeurt alle tijd om 
vragen te beantwoorden, handtekeningen 
uit te delen en om samen op de foto te 
gaan. Als grote verrassing ontving Tijn uit 
handen van Krajicek een gevulde sporttas 
met een arrangement voor het ABNAMRO 
World Tennis Toernooi.Foto: Yvonne Waslander

Foto: Irena Saatciane

Bron: WikipediaKasteel Eerde
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Alle watervogels in Stadshagen zijn op 19 
januari weer geteld. Ook de tuinvogeltel-
ling, die hetzelfde weekend plaatsvond, 
levert weer een schat aan informatie op. 
De weersomstandigheden zijn erg bepa-
lend voor de soorten en aantallen.

Met veel plezier maak ik een keer per jaar 
een rondje Stadshagen om alle watervo-
gels te tellen. Dit jaar een heus jubeljaar: 
dit is mijn tiende keer. Altijd vol verwach-
ting en met spanning kijk ik uit naar mijn 
fietstocht door de wijk. Ik hoop altijd op 
een ontmoeting met een ijsvogel of een 
grote gele kwikstaart, maar helaas is het 
ook dit jaar niet raak. Wel enkele andere 
nieuwe soorten en met een totaal aantal 
van 802 gespotte watervogels is dit een 
echt topjaar!

Goed jaar voor watervogels
Alleen in 2006 heb ik meer watervogels 
gespot. Toen bleef de teller op 841 ste-
ken. Deze wintertelling vindt altijd medio 
januari plaats. De weersomstandigheden 
waren de afgelopen jaren sterk wisselend. 
De mate van aanwezigheid van ijs is sterk 
bepalend voor een aantal soorten. Wan-
neer het water vrijwel overal bevroren is, 
zijn bepaalde soorten al lang vertrokken 
naar open water. Fuut, knobbelzwaan en 
Grote Canadese zwaan zijn hier dan echt 
niet meer te spotten. Dit jaar was de aan-
loop er naartoe zacht en ook op de dag 
zelf was het ruim boven het vriespunt. 

Kokmeeuw neemt koppositie weer over
Vanaf het begin is het stuivertje wisse-
len om de koppositie. Vier keer staat de 
meerkoet bovenaan; zes keer strijkt de 
kokmeeuw met de eer. Leuk is ook dat er 
dit jaar vier nieuwe soorten tijdens de tel-
dag zijn gevonden: grauwe gans, dodaars, 
krakeend en slobeend. Beide eendsoorten 
worden zeker vaker gezien in Stadshagen, 
maar nu dus ook eens op het telmoment. 
Beide grauwe ganzen zwommen mee met 
een groep Canadese ganzen. Op zich niet 
gebruikelijk. De grauwe gans doet het in 
Nederland uitstekend en op steeds meer 
plaatsen broedt deze soort. Het zal mij 
niet verbazen wanneer dit binnen vijf 
jaar ook in onze wijk gebeurt. De waar-
neming van een dodaars (enkelvoud met 
–s) is bijzonder te noemen. Deze kleine 
watervogel verstopt zich graag in het wa-
ter tegen de kant aan. Familie van de fuut 
en leeft vooral van kleine vissen. En daar 
hebben we genoeg van.

Topjaar aantal soorten
Niet eerder zijn er zoveel verschillende 
soorten watervogels geteld. Dit jaar steeg 
de teller tot 17. Wanneer je de gegevens 
van de afgelopen 10 jaar doorneemt, zie 
je dat er totaal 23 soorten zijn waargeno-
men. Zo zie je maar; altijd verrassend zo’n 

telling. Niet eerder zijn er zoveel Grote 
Canadese ganzen geteld. In de beginjaren 
zwom hier een rij van zo’n 20 exemplaren 
door de wijk; nu zijn dat er 45! Extreem 
meer knobbelzwanen. Vorig jaar nog 19 
en nu plots 29! Erg veel jonge zwanen. 
Dus dat wordt dringen dit voorjaar om 
een territorium! De waterhoen doet het 
weer slecht. Vorig jaar met 12 exemplaren 
al alarmerend; nu met 16 iets meer. In 
de beginjaren was het meestal het dub-
bele. Deze teruggang past overigens ook 
in het landelijk beeld van deze soort. Ik 
heb daar geen verklaring voor.

Stel jij jouw sociale overwaarde beschik-
baar?
Na de enquête in augustus, drie bijeen-
komsten en goed werk van de werkgroe-
pen, maakt de wijkboerderij een nieuwe 
stap. Wij gaan druk op zoek naar een be-
stuur. Echter voordat we zover zijn, wil-
len we een tweetal bestuursmodellen ver-
der onderzoeken, vooral op de juridische 
consequenties.
In dat kader zijn wij op zoek naar een 
kwartiermaker. Wie stelt zijn kennis be-
schikbaar en wil ons helpen? Dit kan in 
geval van beperkte tijd, door tips en in-
cidenteel aanschuiven bij de voorberei-
dende werkgroep ‘Bestuur en Financiën’. 
Maar voor langere periode is uiteraard 
helemaal prettig.

Wat zoeken wij: 
Kennis op het juridische vlak van • 
verenigingen en coöperaties;

Creatieve blik om ook kritisch te • 
kijken naar de nieuwe verhouding 
tussen wijkbewoners en gemeenten 
op het gebied van verantwoordelijk-
heid;
Enthousiasme• 

Wat bieden wij:
De kans om mee te doen aan een • 
uniek proces;
De wijkboerderij… die is van on-• 
schatbare waarde voor de wijk;
Stadshagen wordt nog leuker, groe-• 
ner en socialer.

Ben jij de kwartiermaker of heb je andere 
capaciteiten stuur een mailtje naar info@
stadhagentotaal.nl of laat een berichtje 
achter op de facebookpagina van de wijk-
boerderij www.facebook.com/wijkboerde-
rijstadshagen.

WIJKBOERDERIJ ZOEKT 
KWARTIERMAKER!

Natuurbekijks
door Louis Zandbergen

Grote groep eenden in Twistvlietpark. Het zijn vooral kuifeenden: de kleine zwarte eend  met witte 
flanken en een kuif  is het mannetje; geheel zwarte eend is het vrouwtje’
Foto: Louis Zandbergen

Recordaantal watervogelsoorten
Tuinvogeltelling
In het weekend van 18 en 19 januari is 
de landelijke tuinvogeltelling gedaan. In 
een half uur tijd de tuinvogels noteren en 
dit doorgeven aan Vogelbescherming. Dit 
blijft ook een leuke bezigheid om te doen! 
Maar liefst 18 huishoudens in Stadshagen 
doen mee. Zo staat in onze wijk de huis-
mus weer bovenaan. Gevolg door merel, 
koolmees, pimpelmees, roodborst, Turkse 
tortel, vink, ringmus, spreeuw en heg-
genmus. Er zijn totaal zo’n 350 tuinvo-
gels geteld. Deze volgorde komt groten-
deels overeen met het landelijk beeld, 
hierin wijkt Stadshagen dus niet af van 
de rest van Nederland. Wel zijn er bedui-
dend minder bosvogels gespot in de tuin. 
Dit heeft vooral te maken met het zachte 
weer. Bosvogels blijven lekker in het bos, 
want daar is nog genoeg voedsel.

VOGELSOORT 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Kokmeeuw 272 199 161 150 323 246 284 202 258 71 

Wilde eend 163 139 152 177 207 239 172 247 272 218 

Meerkoet 159 269 168 250 239 176 121 139 205 169 

Kuifeend 75 75 80 44 3 0 30 32 4 5

Grote Canadese gans 45 40 11 0 18 14 0 0 0 0

Knobbelzwaan 29 19 17 7 19 14 10 6 6 8

Waterhoen 16 12 28 16 33 44 50 37 39 22

Tafeleend 10 3 4 11 6 2 4 7 4 4

Smient 8 3 0 0 4 0 5 0 12 1

Wintertaling 7 3 0 7 6 6 11 8 34 8

Blauwe reiger 5 3 3 3 3 6 1 6 7 4

Fuut 4 5 4 1 0 0 0 2 0 0

Aalscholver 3 7 6 7 5 2 0 3 0 3

Grauwe gans 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Krakeend 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Slobeend 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dodaars 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nijlgans 0 2 0 3 3 2 2 2 0 0

Zilvermeeuw 0 1 0 2 5 3 0 0 0 0

Nonnetje 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0

Kleine mantelmeeuw 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Grote Zilverreiger 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Waterral 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Totaal 802 780 634 684 876 754 691 691 841 513
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u op de 
hoogte.

Wij 
houden

Glasvezel in Stadshagen.
Het is Stadshagen gelukt: ruim voldoende huishoudens hebben gekozen voor glasvezel. Dat betekent 
dat Reggefi ber alle woningen binnen het aansluitgebied kosteloos gaat voorzien van glasvezel. Op dit 
moment is de voorbereiding in volle gang. Begin maart is het zover. Dan worden alle huishoudens binnen 
het aansluitgebied van Stadshagen aangesloten op het glasvezelnetwerk van Reggefi ber. Benieuwd of 
uw woning ook binnen het aansluitgebied valt? Doe de postcodecheck op www.eindelijkglasvezel.nl. 

HET IS ZOVER. 
DE VOORBEREIDING 
IS IN VOLLE GANG.

Welkom met uw vragen.
Kom naar de glasvezelwinkel voor:
• Een persoonlijk en onafhankelijk advies.
• Hulp bij het overstappen.
• Vragen over (de aanleg van) glasvezel.

Adres.
EP:Stadshagen, Belvederelaan 237

Contact.
zwolle@reggefi ber.nl

Meer informatie en de openingstijden vindt u op
www.eindelijkglasvezel.nl/zwolle.

Projectmanager aan 
het woord.
De aanleg van het glasvezelnetwerk in 
Stadshagen wordt vanuit Reggefi ber begeleid 
door projectmanager Reinder Benedictus. 
Momenteel is hij druk bezig met alle 
voorbereidingen om tot aanleg over te gaan.

‘Nu voldoende huishoudens hebben 
gekozen voor glasvezel, beginnen de 
voorbereidingen. Zo moeten er veel zaken 
geregeld worden. Er worden afspraken met 
de gemeente vastgelegd, de aannemer 
wordt geselecteerd, de planning op wijk- en 
straatniveau wordt gemaakt en er worden 
wijkcentrales besteld. Dankzij deze goede 
voorbereiding kan onze aannemer straks in 
een zo kort mogelijke periode een kwalitatief 
goed glasvezelnetwerk aanleggen. Waarbij 
wij de overlast voor de bewoners natuurlijk 
tot een minimum proberen te beperken.’

Lees verder op 
www.eindelijkglasvezel.nl/zwolle. 

Bouwnieuws Glasvezel  Stadshagen

Kies uw 
serviceprovider.
Reggefi ber legt het glasvezelnetwerk aan 
en stelt het open voor de serviceproviders. 
Dit betekent vrije concurrentie voor 
serviceproviders en dus scherpe prijzen en 
aantrekkelijke aanbiedingen! In Stadshagen 
bieden de serviceproviders Fiber, KPN, 
Scarlet, Solcon, Tele2, Telfort, Trined, 
Vodafone en XS4ALL glasvezeldiensten voor 
internet, tv en telefonie.

Wilt u er meer over weten?
Doe de postcodecheck op 
www.eindelijkglasvezel.nl/zwolle en vergelijk 
het aanbod van de serviceproviders. Dan 
weet u direct welk abonnement het beste bij 
u past. Of kom langs voor een persoonlijk en 
onafhankelijk advies in onze glasvezelwinkel.
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Stadshagen door de ogen van Goofy           Aflevering 9 

Het zal je maar gebeuren. Je loopt ‘s 
morgens vroeg naar je auto, je wilt je tas 
in de auto zetten en ziet dat er iets mis is 
met je auto. De autoruit in het portier is 
ingeslagen, duizenden stukjes glas lig-
gen op de autostoel en op de grond. En 
daar waar ooit je radio en navigatie zat, 
is nu alleen nog maar een gapend gat te 
zien met loshangende draadjes. Verbijs-
tering en woede wisselen elkaar af, hoe 
heeft dit kunnen gebeuren? Los van de 
praktische rompslomp kan de inbraak 
mensen ook een flinke emotionele klap 
geven. Slachtofferhulp Nederland kan u 
helpen bij het verwerken van de gebeur-
tenis, maar biedt ook praktische hulp 
(www.slachtofferhulp.nl, telefoonnum-
mer 0900-0101). 

Stadshagen kreeg in 2013 in totaal 49 
auto-inbraken en 43 woninginbraken 
(inclusief pogingen) voor de kiezen. Een 
stijging ten opzichte van 2012, toen 
werden 40 auto-inbraken gepleegd en 
33 woninginbraken (inclusief pogingen). 
Bij de auto-inbraken in 2013 was sprake 
van een serie: 13 in de buurt Milligen en 
Schoonhorst in de nacht van 27 op 28 
maart 2013 en 5 in Werkeren van 21 op 22 
maart. Bij deze series zijn de verdachten 
(afkomstig uit Utrecht) aangehouden. De 

buit van de inbraken bestond voorname-
lijk uit makkelijk mee te nemen goederen. 
Denk aan: laptops, notebooks, camera’s, 
sieraden, waardepapieren, telefoons, geld 
en handtassen met inhoud (geld en pas-
jes). (Cijfers en informatie afkomstig van 
Politie IJsselland).

Vergelijking wijken
Een van de wijkagenten in Stadshagen, 
Michel Engel, vindt het lastig om een 
vergelijking te maken van de inbraken 
in Stadshagen en de inbraken in andere 
wijken van Zwolle. “Auto-inbraken wor-
den door de gehele stad gepleegd. Wel is 
er een behoorlijk verschil wat woningin-
braken betreft. De meeste zijn in de wat 
oudere wijken waar het hang- en sluit-
werk minder goed is. Stadshagen is een 
‘nieuwe’ wijk en heeft relatief goed hang- 
en sluitwerk waardoor er minder wonin-
ginbraken plaatsvinden.” Op www.politie.
nl staan verschillende tips om (woning)
inbraken te voorkómen.

Gerichte acties
Michel vervolgt: “Woninginbraken hebben 
in de gehele stad Zwolle prioriteit, zo is 
er een woninginbrakenteam in Zwolle 
en worden er gerichte acties gehouden. 
Hiervoor worden hotspots voor woningin-

braken, vermoedelijke heeladressen en 
vermoedelijke daders in beeld gebracht 
en dagelijks gecontroleerd.” Buurtbewo-
ners kunnen zelf ook wat doen als ze een 
inbraak zien, vertelt Michel. “Bewoners 
weten zelf het beste als er iets niet pluis 
is in hun buurt. Een vreemd figuur die bij 
huizen naar binnen loert, bijvoorbeeld. 
Of activiteiten bij een huis waarvan u 
weet dat de bewoners op vakantie zijn. 
Wanneer u dan 112 belt, kan de politie 
wellicht heel snel een inbraak voorkomen 
of een inbreker op heterdaad aanhouden! 
Het bellen van 112 is dus niet alleen voor 
levensbedreigende situaties, maar zeker 
ook voor verdachte situaties waarbij we 
een misdrijf kunnen voorkómen.”

Na inbraak
Als er helaas toch is ingebroken, kunnen 
mensen het volgende doen, aldus Michel. 
“Bel 112 als u vermoedt dat de daders nog 
in de buurt zijn. Bel 0900 8844 als u aan-
gifte wilt doen. Ruim de schade nog niet 
op en wacht tot u de politie gesproken 
heeft. Blokkeer gestolen bankpassen en 
simkaarten van gestolen telefoons. Meer 
informatie is te vinden op de site van 
Slachtofferhulp Nederland (www.slacht-
offerhulp.nl) onder het kopje Inbraak & 
Diefstal. Het is belangrijk om aangifte te 
doen, pas dan kan de politie tot opspo-
ring overgaan en de verzekering heeft de 
aangifte nodig bij de schadevergoeding.”

Ik ben er, sinds mijn vakantie in Hol-
tenbroek, wat de verzorging van de in-
wendige hond betreft wel een beetje op 
achteruit gegaan. Vroeger verwenden het 
vrouwtje en het baasje mij met allerlei 
menseneten, maar bij mijn vakantiefa-
milie kreeg ik alleen hondenbrokjes. En 
nu doen mijn baasje en vrouwtje het net 
zo. “Dat is veel beter voor je”, zeggen 
ze. Doe mij maar liever een plakje worst.  
En… niemand zeggen hoor, zeker niet 
tegen mijn Holtenbroekse vakantiefami-
lie… heel af en te smokkelen het baasje 
en het vrouwtje nog wel eens. Dan laat 
het baasje ‘toevallig’ een knabbelnootje 

vallen of het vrouwtje geeft me het kont-
je van de leverworst. 
In een ander opzicht heb ik het juist fij-
ner gekregen. Als het baasje mij ’s och-
tends vroeg heeft uitgelaten kruipt hij 
vaak nog een uurtje bij het vrouwtje in 
bed en dan mag ik gezellig tussen ze in 
liggen. En het baasje maakt overdag ge-
weldige wandelingen met me. We lopen 
samen vaak een rondje om de Milliger-
plas. Ben je daar wel eens geweest? Het 
is er echt fantastisch. Het baasje schijnt 
iets te hebben dat VUT heet. Geen idee 
wat het is, maar het betekent in elk ge-
val dat hij niet meer naar Lochem hoeft 

om te werken en veel meer tijd voor mij 
heeft. Het vrouwtje heeft ook iets nieuws 
dat AOW heet. Ik dacht eerst dat het ziek-
tes waren VUT en AOW, maar dat schijnt 
toch niet zo te zijn. Het vrouwtje werkt 
nog wel , maar dat doet ze voornamelijk 
thuis achter de laptop en daarom vindt 
ze het ook kwispelgezellig dat het baasje 
vaker thuis is. Zij is zzp’er en dat is geluk-
kig ook geen ziekte.  
Mijn reusachtige vriendin Kwibus is er 
ook nog steeds. Ik dacht dat ze al ver-
huisd was, maar pas geleden kwamen we 
haar opeens weer tegen met haar vrouw-
tje. Ik dacht dat ik gek werd van geluk. 

Toch denk ik dat ik haar maar uit mijn 
kop moet zetten. Weliswaar blijven ze 
in Zwolle wonen en nu het baasje meer 
tijd heeft zouden we haar best op kunnen 
zoeken in de Aalanden. Maar… die vrouw, 
Kwibus, is zo groot… als we samen spe-
len verplettert ze me al bijna en dat is 
dan nog maar eventjes. Zo’n relatie heeft 
geen toekomst. Ik ben slim genoeg om 
dat te begrijpen, maar jammer is het wel. 
Zo, jullie zijn weer op de hoogte.

Tot blafs.

“Ma, ik zag net een vogel weg waaien!” 
Na vijf jaar in Stadshagen te hebben ge-
woond, kijk ik niet meer op van deze uit-
spraak. Ik heb al menig vogel gezien die 
tegen de wind in probeerde te vliegen. 
Die arme vogels vlogen gewoon achteruit. 
Voordat de wind onze wijk bereikt heeft 
hij, niet gehinderd door hoge gebouwen 
en begroeiing, topsnelheid weten te be-
reiken. Ongekend voor mensen die eerst 
in de binnenstad woonden, lekker beschut 
tussen de dichte bebouwing en volwassen 

bomen. Als het weerbericht zegt dat we 
storm krijgen, dan weet ik dat het weer 
‘kliko slalommen’ wordt met de auto. Uit-
stappen, oprapen en weer rechtop zetten 
heeft geen zin totdat de boel weer een 
beetje is uitgewaaid. 

Aan het einde van de waaidag nemen we 
de schade weer op. De lege gieter die 
naast de kraan stond, ligt tussen de fram-
bozenstruiken. Mijn mooie solar tuinlam-
pionnen zijn gescheurd. Speelgoed ligt 

kris kras door de tuin. Uit ervaring weet 
ik inmiddels dat alles wat we niet meer 
kunnen vinden, onder de trampoline ligt. 
Zelfs een deel van de schutting is los ge-
waaid. Ik word er af en toe horendol van. 
Moedeloos ook, wanneer de nieuwe tarp 
die voor schaduw moet zorgen binnen een 
half uur op een mooie zonnige, maar win-
derige dag kapot waait. En het erge is dat 
we er helemaal niets aan kunnen doen. 
We moeten wachten totdat er huizen op 
de lege stukken worden gebouwd en de 

bomen gegroeid zijn. Tot dan houden we 
ons hele hebben en houden én ons hart 
vast als het gaat stormen. 

Na iedere waaidag is er ook weer een 
leermoment. Voortaan tapen we de grijze 
kliko dicht. Anders moeten we weer plas-
tic rapen wanneer hij, net een dag voor-
dat hij wordt geleegd, omwaait. Kijk, we 
worden al echte Vinex survivors!

Sjoukje

Waaidagen

Inbraken

Door: Heleen Diekman

Veiligheid in de wijk

Adverteren in de Vinexpress

bel naar (06) 460 659 12 /
adverteren@vinexpress.nl
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Expeditie 
Winterwonderland
Ben jij wel in voor een avontuur? Ga 
dan op woensdagmiddag 26 februari 
2014 mee met Expeditie Winterwon-
derland in Zwolle.

Tijdens deze Expeditie trotseren kinde-
ren tussen de 6 en 12 jaar het win-
terse weer om dierensporen te zoeken, 
wintergasten te spotten en andere 
spannende winterse opdrachten uit te 
voeren. In de steeds veranderende ui-
terwaarden is van alles te ontdekken! 
Kinderen sprokkelen zelf hout voor het 
vuur waar zij hun eigen broodje op 
bakken. Er is voor iedereen een kop 
warme chocolademelk en na afloop van 
de Expeditie brengt de huifkar iedereen 
weer terug naar het startpunt.

Natuur en Milieu Overijssel en De Vreug-
dehoeve organiseren deze tocht om kin-
deren te laten ervaren dat buiten spelen 
en ontdekken ook in de winter prach-
tig is. De start is bij De Vreugdehoeve, 
Zalkerveenweg 20 te Zwolle om 14.00 
uur. Tegen 16.00 uur ben je weer terug.  
Ouders en verzorgers mogen natuurlijk 
best mee! 

Kosten:  6 euro per kind
 2 euro per volwassene

Geef je snel op want er is een be-
perkt aantal plaatsen beschikbaar.

info@natuurenmilieuoverijssel.nl 
038 - 4250 960  

Jong ZBC-team wint regiocompetitie Oost in de klasse U15

Een van de drie Stadshaagse jeugdbad-
mintonteams van de Zwolsche Badmin-
ton Club (ZBC) werd onlangs regiokam-
pioen in de klasse U15. 

Het team ging al vanaf de start van de 
competitie als een speer: het werd twee-
de bij in de competitie in de klasse U13 
(tot en met 13 jaar) en vervolgens kam-
pioen in de U15 (tot en met 15 jaar). Het 
bijzondere van het team is dat de spelers 
vrij jong zijn, een speler is zelfs pas 11 
geworden. Het team bestaat uit Melvin 
Boxem (11), Camiel Sijpkes (12), Alex 
Ojers (12) en Derk Stegeman (12). 

ZBC heeft een jeugdafdeling met recrea-
tieve en competitie spelende jeugd. De 
club heeft een eigen sporthal aan de Os-
senkamp, maar door de grote vraag in 
Stadshagen is in de wijk een dependance 
opgericht, waarvan de trainingen in het 
Bewegingshuis plaatsvinden. Badminton 
is een snelle en dynamische sport waar 
op een relatief klein veld veel en snel 
gelopen moet worden. Drie teams uit 
Stadshagen vertegenwoordigen ZBC in 
de kompetitie. Ook de andere twee teams 
uit Stadshagen, uitkomend in de U13 en 
U15, hebben een goede prestatie in de 
competitie neergezet.

Winst voor badmintonteam

Het jonge team, regiokampioen, met hun trainer Corry van Ingen

Avontuurlijke activiteit in de voorjaarsvakantie
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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 be-
langrijke rol speelt. Voor € 7,- geniet u 
van een smakelijke driegangenmaaltijd, 
met ter afsluiting een kop koffie/thee. 

Vrijdag 21 februari staat snert met rog-
gebrood en spek op het menu. Aanmel-
den kan tot en met maandag 17 februari. 
Vrijdag 21 maart kunt u aanschuiven 
voor chili con carne met een salade. Aan-
melden kan tot maandag 17 maart. 
Aanmelden kan zowel in het Cultuurhuis, 
Werkerlaan 1, of door te bellen naar 
038 - 851  5760.

Vision - Historische roman - woensdag 
5 maart 19.45 uur
Een van de meest inspirerende geesten 
van de Middeleeuwen. Hildegard wordt op 
8-jarige leeftijd voor haar opvoeding naar 
een Benedictijns vrouwenklooster ge-
bracht. Ze leert Latijn lezen en schrijven 
maar ook geneeskunst. Al snel excelleert 
ze in alles. Hildegard wordt abdis van het 
klooster en door op subtiele wijze haar 
intelligentie en diplomatie te gebruiken, 
probeert ze de wetten en regels te ver-
anderen.

Donderdag 20 maart - 14.00 uur
Elke donderdag is er een groepje wande-
laars die met elkaar 3 à 4 km wandelen 
(maximaal een uur). De startlocatie is 

elke keer ergens anders. Donderdag 20 
maart vertrekken zij vanuit het Cultuur-
huis om 14.00 uur. Het tempo is zo, dat 
iedereen de duur en afstand kan volhou-
den. Degene die na een tijdje meer uit-
daging willen, kunnen de overstap maken 
naar de 7 à 8 km-groep. Na terugkomst in 
het Cultuurhuis wordt er met elkaar kof-
fie/thee gedronken. Deelname is gratis.

Al een aantal jaar werken wij als Buurt-
zorg team Zwolle West. Ons enthousiaste 
team bestaat uit verpleegkundigen en 
wijkziekenverzorgenden. De wijken waar-
in wij werken zijn Stadshagen en Westen-
holte. Wij leveren alle verpleegkundige 
zorg. Hierbij kunt u denken aan persoon-
lijke verzorging, zoals het ondersteunen 
bij wassen/aankleden, maar ook wond-
verzorging, specialistische zorg, zorg na 
een ziekenhuisopname en terminale zorg.
 
Buurtzorg werkt met kleine zelfsturende 
teams. Een Buurtzorgteam bestaat uit 
maximaal 12 medewerkers. Deze mede-
werkers zijn verdeeld over de wijken zo-
dat het aantal medewerkers voor de cliënt 
zo klein mogelijk blijft. Daarnaast zijn 
wij sinds augustus 2013 een + team, dit 
houdt in dat wij een eigen fysiotherapeut 
en ergotherapeut binnen ons team heb-
ben waar u en wij een beroep op kunnen 
doen. Om zorg van ons te krijgen, hoeft u 
geen lid te zijn van een thuiszorgorgani-
satie. U kunt ons 24 uur per dag bereiken 
op nummer 06 - 10 37 95 50. U krijgt dan 
een medewerker van het team aan de lijn. 
De intake kan veelal dezelfde dag plaats-
vinden, al dan niet gecombineerd met het 
eerste zorgmoment. 
Ons kantoor bevindt zich in het Cultuur-
huis op de 3e etage.
Adres: Werkerlaan 1c, 8043 LT Zwolle 
zwollewest@buurtzorgnederland.com. 
Voor vragen kunt u altijd contact met ons 
opnemen. 

Project Samen uit, Samen Thuis is ge-
richt op het ondersteunen van vaak 
eenzame senioren in het ondernemen 
van activiteiten en het vergroten van 
hun sociale netwerk. 

We richten ons op senioren die behoefte 
hebben aan persoonlijke activering. Dit 
betreft zelfstandig wonende senioren die 
niet beschikken over een sociaal netwerk 
of een sociaal netwerk hebben die niet 
beschikbaar is voor het ondernemen van 
activiteiten. Uitgangspunt van de koppe-
ling tussen vrijwilliger en klant is het op-
bouwen van een (langdurige) relatie mid-
dels regelmatige afspraken en het bieden 
van persoonlijk maatwerk (wat heeft de 
klant nodig).

We onderscheiden twee soorten vragen:
Trajectbegeleiding waarbij een vrijwil-
liger voor langere tijd (1 jaar met ver-
lenging tot 2 jaar) aan een klant wordt 
gekoppeld om samen activiteiten te on-
dernemen met als doel dat de senior op 
termijn zijn/haar eigen netwerk heeft 
verkregen of in staat is om zelfstandig 
weer activiteiten te ondernemen. Hierbij 
kan gedacht worden aan het deelnemen 
aan activiteiten in de buurt, het onder-
zoeken van wensen en het ondernemen 
van nieuwe activiteiten.

Recreatieve begeleiding waarbij het 
draait om recreatieve uitstapjes die de 
senior niet zelfstandig kan maken en 
waarbij een netwerk ontbreekt om hierin 
te voorzien. Denk hierbij aan het maken 
van een wandeling met de rolstoel, het 
bezoeken van de winkel of markt, zie-

kenhuisbezoek en dergelijke. Ook hierin 
streven we naar continuïteit ten aanzien 
van de inzet van vrijwilligers. Ook hierbij 
hanteren we een termijn van 1 jaar met 
verlenging tot maximaal 2 jaar.

Wij zoeken de vrijwilligers die:

•   Het fijn vinden een langdurige relatie 
op te bouwen met een senior en samen 
activiteiten te ondernemen.

•   Empathisch vermogen hebben om per-
soonlijk maatwerk te kunnen leveren

•   Regelmatig tijd hebben om activiteiten 
te ondernemen met een senior maar 
niet vast willen zitten aan een vast 
tijdstip in de week.

•   Creatief en vindingrijk zijn in het on-
dernemen van activiteiten.

Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer 
informatie, dan kunt u bellen met WijZ, 
tel. 038 - 851  57 00.

Soms kan het gebeuren dat het moeilijk 
voor u is om zelf naar een Bibliotheek te 
komen. Dit kan tijdelijk zijn door ziekte 
of een ongeval. Of permanent door ouder-
dom of lichamelijke beperkingen. U hoeft 
in deze situatie uw abonnement niet op 
te zeggen, wij bezoeken u thuis!

Hoe werkt het?
Een vrijwilliger van Bibliotheek aan Huis 
komt bij u op bezoek om te horen wat uw 
wensen zijn en welk soort boeken u graag 
leest. De vrijwilliger gaat eens in de drie 
tot vier weken namens u naar de biblio-
theek om de boeken voor u te lenen. De 
vrijwilliger brengt de boeken vervolgens 
bij u thuis en levert de boeken ook voor 
u weer in. 

Voor aanmelden of meer informatie kunt 
u contact opnemen met WijZ, 
tel. 038 - 851 5700.

Inloopochtend in de soosruimte  
van kerkgebouw De Fontein,  
Sterrenkroos 56 in Stadshagen. 

Elke donderdagmorgen van 9.30-
11.30 uur. Gezellig een kopje koffie 
drinken,  meedoen met een creativi-
teit, een spelletje doen of gewoon 
een praatje maken. Voor jong en 
oud, mannen en vrouwen. Iedereen 
is welkom! Er zijn geen kosten aan 
verbonden.

Creativiteiten voor de komende 
donderdagen:

•   20 februari: cadeautasje maken
•  27 februari: zelf iets meenemen
•     6 maart: speldenkussen of 
•  naaldenboekje van vilt
•   13 maart: kaart met jute en 

bloem
•  20 maart: hartenslinger maken
•  27 maart: geurzakje borduren

Ben jij ondernemer, wonend in Stadsha-
gen en vind je het leuk om kennis te 
maken met onze netwerkgroep? Dan 
ben je van harte welkom op dinsdag-
avond 11 maart in het Cultuurhuis.

Wij komen negen avonden per jaar bij el-
kaar van 19.30 tot 22.00 uur, om kennis 
te delen, ervaringen uit te wisselen en te 
netwerken.

Heb je interesse in onze netwerkgroep? 
Stuur dan een e-mail naar 
vosladies@gmail.com.

Inloopochtend 
De Fontein

Vrouwelijke Onder-
nemers Stadshagen 
(VOS) zoekt nieuwe 
leden

Adverteren in de 
Vinexpress

bel naar (06) 460 659 12 /
adverteren@vinexpress.nl

Buurtrestaurant 
De Streek

Cinemaclub 
Cultuurhuis - Vision

Wandelen vanuit het 
Cultuurhuis

Thuiszorg van Buurt-
zorg bij u in de buurt

Vacature vrijwilligers-
project Samen Uit, 
Samen Thuis

Bibliotheek aan Huis 
is er voor iedereen!

Elke donderdagmorgen
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