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Garderobecheck?

Puilt je kast uit met kleding en 
heb je niks om aan te trekken?

www.kleuradvieszwolle.nl
038-4225069
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Dat waren de belangrijkste impressies van 
de onderwerpen van de wijkdialoog op 
17 februari. Onder grote belangstelling 
hielden achtereenvolgens Bert Michel, 
wijkmanager, Rutger Ekhart, beheer 
openbare ruimte en groen gemeente 
Zwolle en René de Heer, wijkwethouder 
een korte speech over de belangrijkste 
onderwerpen:  het beheer van de 
openbare ruimte en de uitkomsten van 
het buurt-tot-buurt onderzoek. Net als 

in de andere Zwolse wijken, was ook in 
Stadshagen de belangstelling groot.

Wijk in doorontwikkeling
Bert Michel: “In deze wijk wonen 23.000 
mensen. Zo’n 1200 daarvan hebben 
de enquête ingevuld. Naar aanleiding 
van het onderzoek in 2012 hebben we 
drie opgaven meegekregen. De jeugd, 
Breecamp Oost en de wijkboerderij. 
In al deze drie thema’s is de afgelopen 

Wijkdialoog gemeente en bewoners 
Door Alice Tekst

“Het eerste dat opvalt is dat mensen vanuit hun eigen situatie gaan praten. 
Dat toont wel aan hoe moeilijk het is om uit de vergadercultuur te komen en 
in de praktijksituaties gaat zitten. Hoe dit opgelost moet worden? Daar is nog 
niet echt een antwoord op. Dat wordt een enorme klus”, aldus een wijkbewoner 
over de input voor de sociale wijkteams. Een andere wijkbewoner over de input 
voor het beheer van de openbare ruimte: “Wat opviel was dat de wijk qua groen 
volgens ons wel wat spannender mocht. Met meer ruimte om te spelen en meer 
educatie. Het Akkerbergplein is een voorbeeld van zo’n bewonersinitiatief met 
een speellocatie en tuinen. Mensen worden hierbij betrokken. Bij beheer van 
groen is de essentie ‘samen doen’. Daarbij is het volgens ons belangrijk om te 
zorgen voor continuïteit. Dat kan door bijvoorbeeld kinderen van de basisscholen 
simpele dingen te laten doen en later de pubers er ook nog steeds bij te betrekken 
door hen meer verantwoordelijke taken te geven.”

Grote belangstelling voor de wijkdialoog in het Cultuurhuis Foto Firoozeh Azimi Nobar

en geanalyseerd. Vervolgens komt de 
gemeente met een beleidsnotitie ten 
aanzien van het beheer van de openbare 
ruimte en groenonderhoud.”

Dialoog met gemeente
René de Heer licht tot slot toe: “De 
groepen gaan nu met elkaar in gesprek 
en schrijven ideeën en meningen op. 
Deze worden verzameld in alle wijken en 
daar komt uiteindelijk een beleidsnotitie 
op vanuit de gemeente. Natuurlijk is het 
doel om te bezuinigen. Maar de gemeente 
laat zich hierin graag adviseren door de 
bewoners. In deze nieuwe wijk zie je dat 
mensen meer meedenken en betrokken 
zijn. Belangrijk aan een bijeenkomst 
als deze is dat mensen in dialoog met 
elkaar zijn, gemeente niet als zender en 
bewoners als ontvangers. Maar bewoners 
als aandragers en initiatiefnemers. We 
– de gemeente – gaan hier wat mee 
doen!” Meer informatie www.zwolle.nl/
jijbentaandebuurt.

jaren geïnvesteerd. Inmiddels is de wijk 
in doorontwikkeling. Frankhuis aan het 
water, Breecamp Oost en Werkeren worden 
verder ontwikkeld. Door subjectieve en 
objectieve indicatoren verschillen de 
uitkomsten van wijk tot wijk binnen 
Stadshagen. Maar de gemiddelde 
waardering voor het wonen en leven in 
deze wijk is een cijfer van 7,4.” 

René de Heer: “Inmiddels is deze wijk 
vijftien jaar. Het Stadshagenfestival 
wordt dit jaar dan ook voor de 
vijftiende keer georganiseerd. Er zijn in 
Stadshagen op verschillende vlakken 
allemaal mensen die mee willen werken 
aan de groei van de wijk. De gemeente 
vindt het belangrijk om te weten wat 
de bewoners van een wijk belangrijk 
vinden. Dat nemen we mee in het beleid. 
Vroeger spraken we bij bijeenkomsten 
als deze vooral toekomstige bewoners, 
projectontwikkelaars en organisaties. Nu 
spreken we vooral mensen die al in de 
wijk wonen. Soms is het ook mogelijk 
voor ons als beleidsmakers om wensen 
van bewoners één op één te voldoen.”

Beheren doen we samen 
Rutger Ekhart: “Een belangrijk onderwerp 
vanavond is het beheer van de openbare 
ruimte en groen. Uit de enquête bleek 
dat de bewoners van Stadshagen groen 
in de wijk heel belangrijk vinden. Gezien 
het belang van duurzaamheid en de 
noodzakelijkheid van bezuinigingen, 
is het nodig om het beheer anders te 
gaan inrichten. Belangrijke nieuwe 
uitgangspunten zijn dan ook: beheren 
doen we samen, op maat, duurzaam/
toekomstbestendig en moet met een 
kleinere portefeuille. Het doel deze 
bijeenkomst is om een brainstormsessie 
te houden met de wijkbewoners. De 
ideeën en opmerkingen worden op 
grote fl appen geschreven. Deze ideeën 
worden vanuit alle wijken verzameld 
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en/of afspraak:

Zwolle | 06-51472807
info@hoveniersbedrijfrietveld.nl
www.hoveniersbedrijfrietveld.nl

Inleverdatum kopij voor de
editie van april 2015:

uiterlijk maandag 30 maart 2015.

Alexander van de Koevering, directielid bij 
Rabobank IJsseldelta, vertelt aan de lange 
tafel in het pand over de totstandkoming 
van het Verbindingshuis: “De reden dat 
we als bank voor deze invulling hebben 
gekozen, heeft te maken met het feit dat 
steeds minder mensen gebruik maakten 
van onze fysieke bank in Stadshagen. 
Bankzaken worden meer en meer via 
internet en de mobiele telefoon geregeld. 
Vandaar dat wij met klanten, ondernemers 
en betrokkenen uit de wijk in gesprek 
zijn gegaan over onze dienstverlening en 
de manier waarop wij betrokken kunnen 
blijven in de wijk. Al snel kwam het idee 
voor het Verbindingshuis. Dit initiatief 
draagt op een prachtige manier bij aan 
het streven van de bank om bij te dragen 
aan het leefklimaat in ons werkgebied.”

Werkplek en vergaderen
Ook wethouder René de Heer is overtuigd 
van de kracht van het Verbindingshuis: 
“Zoals de naam al zegt, verbindt het 
Verbindingshuis diverse partijen in de 
wijk. Nieuwe initiatieven komen sneller 
van de grond en de opbrengst op 
maatschappelijk en economisch gebied 
komt direct ten goede aan de wijk.” Sinds 
de officieuze opening op 5 januari hebben 
diverse ondernemers en organisaties de 
weg naar het Verbindingshuis gevonden. 
De Weggeefwinkel heeft een eigen hoek 
in het pand, allochtone vrouwen krijgen 

taalondersteuning, de Wijkstichting 
Stadshagen Totaal vergadert er 
regelmatig en diverse ondernemers uit 
de wijk gebruiken het Verbindingshuis als 
werkplek. Ook De Wijkboerderij en Travers 
Welzijn hebben hun plek gevonden in 
deze ‘kraamkamer voor initiatieven’.

Van de Koevering: “Als bank zijn we trots 
dat we via deze nieuwe weg verbinding 
houden met mensen en partijen in 
Stadshagen. Met het Verbindingshuis 
krijgt een vertrouwde locatie een 
nieuwe, waardevolle invulling. Een 
invulling die letterlijk ruimte biedt aan 
lokale bedrijvigheid. Het motto van het 
Verbindingshuis is niet voor niets ‘Voor, 
door en met Stadshagen’.”

Community of Practice
Het Verbindingshuis heeft een werkgroep 
‘Community of Practice’ opgericht om 
inhoudelijke en praktische zaken te 
regelen. De werkgroep bestaat uit de 
volgende leden: Gerdo van den Burg 
namens wijkstichting Stadshagen Totaal 
en de Rabobank IJsseldelta, beheerder 
van het Verbindingshuis Klaas Schuuring, 
opbouwwerker Danny van den Beld 
namens Travers Welzijn en Stéphanie van 
Dongen als onderneemster.

Geïnteresseerden kunnen zich via de 
Community of Practice aanmelden. 

 ‘Kraamkamer voor initiatieven’

Opening Verbindingshuis

Door Alice Tekst

Alexander van de Koevering (links) en René de Heer (rechts): “Voor, door en met Stadshagen!” Foto Henk Gerrits

Op vrijdag 13 februari heeft wijkwethouder René de Heer officieel het 
Verbindingshuis in Stadshagen geopend. Dit is nu de plek waar bewoners, 
ondernemers en organisaties verbindingen leggen en initiatieven ontplooien die 
bijdragen aan het leefklimaat in de wijk Stadshagen.

Danny van den Beld: “Er vindt (gelukkig) 
geen beoordeling plaats, wel dagen wij 
initiatiefnemers uit om aan te geven 
waarom men onderdeel wil worden van 
het Verbindingshuis. Uitgangspunt 
hierbij is om wederkerigheid te realiseren, 
wat kunnen participanten voor elkaar 
betekenen en waar kunnen verbindingen 
onder de Stadshagenaren worden 
gemaakt.” Dankzij het Verbindingshuis 
wordt de cohesie tussen ondernemers 
en bewoners bevorderd, dat blijkt al 
uit de eerste succesvolle weken in het 
Verbindingshuis. Bewoners, ondernemers, 
organisaties en andere betrokkenen uit 
de wijk komen met elkaar gesprek. 

Iets doen voor de wijk 
Belangrijk criterium om gebruik te maken 
van een werkplek in het Verbindingshuis 
is dat de ondernemer een Stadshagenaar 
moet zijn. Daarnaast is het de bedoeling 
dat iedere participant  iets terugdoet 
voor de wijk en haar bewoners. Dat kan 
variëren van het geven van een workshop 
tot advisering in duurzaamheid. Een 
ander praktisch voorbeeld van ‘iets doen 
voor de wijk’ is het nieuwe festival dat 
georganiseerd wordt door stichting 
V-GEN-X, het Cultuur Festival Stadshagen. 
De directeur van deze stichting, Klaas 
Schuuring, doet behalve het beheer voor 
het Verbindingshuis ook de organisatie 
van dit festival. Bij dit initiatief worden 
ondermeer Travers Welzijn en LevelZ 
betrokken; een praktisch voorbeeld van 
verbinding. Informatie is verkrijgbaar via 
verbindingshuisstadshagen@gmail.com.

Anderzzz; gratis besparen op energie en telecom
JuridiX; juridisch advies dichtbij voor particulieren 
Stichting V-GEN-X; festival, film, animatie en grafisch ontwerp
Travers Welzijn; iedereen vooruit, de buurt versterken we samen 
Marco Salentijn; verbindend communiceren
Enjoy my Company; dienstverlening in de sociale zorg 
Duurzaam doe je zo!; advisering m.b.t. zonnepanelen
Weggeefwinkel; allerlei gratis spulletjes
Groene Kinderopvang; natuurbeleving in de kinderopvang
Ik Samen Sterk; coachen van kinderen
Seniorenweb; computerles voor ouderen

Participanten Verbindingshuis
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Voor de carnavalsvierder in hart en nie-
ren was het feest al in november 2014 
begonnen. Maar voor de meeste Stadsha-
genaars was vrijdag de dertiende febru-
ari de officiële aftrap. In De Vlieger 2/4 
gebeurde dat diezelfde ochtend, waar 
directrice Jeanet Minks de sleutel over-
droeg aan de schoolprins, die de procla-
matie voorlas en daarmee het startsein 
gaf. Carnaval in Stadshagen was begon-
nen.

De polonaise werd ingezet, het feesten 
kon beginnen. De kleurrijk uitgedoste 
kinderen, juffen en meesters ontvingen 
later op de ochtend ook nog officieel be-
zoek. De jeugdprinses, Britt Hilbers uit 
Stadshagen, samen met haar twee adju-
danten Dag (Lynn) en Nacht (Britt) en 
de Raad van Elf zorgden voor een hoog-
tepunt tijdens de carnavalsviering. Prins 
PEC 1, de stadsprins, moest verstek laten 
gaan, want hij was die nacht vader ge-
worden van een gezonde zoon.

Prinses Britt 1, prinses van de Eipiepers, 
Jeugdprinses van de Eileuvers en stads-
jeugdprinses van Sassendonk werd in no-

De gemeente Zwolle is weer aan het 
bezuinigen. Terwijl veel kenners roe-
pen dat het toch echt beter gaat met 
onze economie. Niet in Zwolle dus, 
enerzijds wordt met geld gesmeten en 
anderzijds de broekriem aangehaald. 
Dat laatste natuurlijk ook voor ons als 
Stadshagenaren en dat gaan wij mer-
ken ook.

Groen
Ik moet als inwoner meer publieke 
taken overnemen van de gemeente 
volgens het principe van “localism-
act”. Het wordt de gemeente te duur, 
laat het gras maar groeien en laat het 
bosje maar een oerbos worden. Over 
het beleid van de gemeente, er komen 
verkiezingen aan, hoor ik niemand. 
Niet over de Knip (Stadshagen uit), 
het Geheugentheater, het verdwenen 
Informatiecentrum Stadshagen of het 
dure, nog te bouwen geluidsscherm 
aan de Schoenerweg.

Goed nieuws
Ook van de plannen van de Belgische 
kunstenaar Eric Colpaert hoor ik niets 
meer. Hij zou Stadshagen verfraaien 
en vooral leefbaarder maken. Hij is 
waarschijnlijk met zijn plannen, na 
het betalen van de rekening, in een 
geheim laatje van het stadhuis ver-
dwenen. Maar niet getreurd, er is ook 
goed nieuws. De gemeente staat finan-
cieel garant voor voetbalclub PEC. Nu 
ben ik een enthousiast sportliefheb-
ber en gun PEC alles. Echter niet een 
gemeentelijke garantstelling voor een 
commerciële organisatie, daar zijn al-
tijd risico’s aan verbonden.

Boek
Ik heb een abonnement op de digitale 
bekendmakingen van de gemeente. In-
middels kan ik mij de voordelen, naast 
de wegbezuinigde advertentiekosten, 
goed voorstellen. Volgens mij missen 
wij de helft van de berichten en dat 
scheelt de gemeente weer een hoop 
bezwaarschriften. Tenslotte wordt ons 
Cultuurhuis langzamerhand een Treur-
huis. Nu wordt de bibliotheek weer 
wegbezuinigd en daarmee wordt de 
leefbaarheid van Stadshagen er niet 
beter op. “Kom maar naar de stad voor 
een boek”, roept de gemeente. Voor 
mij een gesloten boek!

Prinses Britt 1 zet Sassendonk op z’n kop
Door Cindy Doorn

vember gekozen. In navolging van haar 
broer, die twee jaar eerder jeugdprins 
was. Britt vierde die ochtend carnaval 
op haar oude school, De Vlieger, waar ze 
tot vorig jaar zelf op het basisonderwijs 
zat. Een van de gebeurtenissen waar ze 
enorm naar heeft uitgekeken, volgens de 
jonge prinses, net als de aankomst met 
de speciale trein en de sleuteloverdracht 
van burgemeester Meijer. “Maar het al-
lermooist is toch wel de optocht”, aldus 
Britt. 

Het overvolle schema voor de komende 
dagen maakte dat Britt, na een dans-
optreden en een laatste rondje door de 
school, weer snel verder moest. Onder 
luid applaus van de leerlingen, terwijl uit 
de speakers ‘Ik ben een Zwollenaar’ klonk 
nam de jeugdprinses met haar gevolg af-
scheid. Alaaf!

Als u nog nooit van de uitdrukking ‘uit-
gestelde koffie’ heeft gehoord, bent u 
waarschijnlijk niet de enige. Het gaat 
hier over het van oorsprong Italiaanse 
Caffè Sospeso, een traditie afkomstig 
uit de koffiebars van Napels. Wanneer 
iemand ‘uitgestelde koffie’ bestelt, dan 
wordt er voor twee (of meer) kopjes kof-
fie betaald, maar krijgt men er maar één 
geserveerd. Het andere kopje is bestemd 
voor een volgende klant die er geen geld 
voor heeft. Die vraagt dan of er nog een 
koffie ’in de wacht staat’ en mag deze 
dan, vers geschonken uiteraard, gratis 
nuttigen.

Dit concept breidt zich in Nederland als 
een olievlek uit. In Zwolle is het, tot zo-
ver bekend, alleen bij Coffee United (Lut-
tekestraat) mogelijk om een uitgestelde 

Uitgestelde koffie is altijd warm
Door Geert-Jan den Hengst

koffie af te rekenen. De bedrijfsleider 
vertelt dat deze donaties dan worden om-
gezet in waardebonnen, die worden over-
gedragen aan de Voedselbank in Zwolle. 
Zij zorgen dat de bonnen terechtkomen 
bij hen die wel een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. Deze mensen kunnen 
hiermee dan weer een gratis kop koffie/
thee nuttigen bij Coffee United. 

De Stichting Recht op muziek voor Kin-
deren (ROMvk), die in Stadshagen op 
basisschool de Krullevaar muzieklessen 
verzorgt, heeft dit principe ook opge-
pakt. Onder de naam mecenasprogramma 
wil men dat kinderen en volwassenen, 
die er de financiële middelen niet voor 
hebben, toch muziekles kunnen krijgen. 
Het woord mecenas betekent zoiets als 
’beschermheer of -vrouw, die financieel 

een kunstenaar, geleerde of sporter on-
dersteunt’. Mensen die muziekles volgen 
bij de Stichting Recht op Muziek kunnen 
– alleen of samen met anderen – ande-
ren een kans bieden ook muziekonderwijs 
te volgen. Dit kan middels donatie, maar 
ook door het gratis afstaan van muziek-
instrumenten.

De stichting zoek hierbij aansluiting bij 
de Stichting Meedoen Zwolle. Dat is een 
onafhankelijke stichting die steun ver-
leent aan kinderen van die huishoudens 
met een inkomen tot 110% van de bij-
standsnorm of wanneer er sprake is van 
een lopende schuldregeling of schuldsa-
nering. Het verschil is dat bij het mece-
nasprogramma ook kinderen kunnen wor-
den geholpen, van wie de ouder(s) om 
andere redenen niet kunnen voldoen aan 

Bieb

het lesgeld en de stichting Meedoen geen 
subsidie kan verlenen.
Zo wil de Stichting Recht op muziek het 
voor kinderen toch mogelijk maken om 
aan de sociale en culturele activitei-
ten binnen en buiten school te kunnen 
deelnemen. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Theo van der Aar, 
bestuurslid van de stichting, of bezoek de 
website www.rechtopmuziek.nl

Stadsjeugdprinses Britt                                                                          Foto’s Henk Gerrits
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Van 18 tot en met 25 april vindt de elfde 
Nationale Sportweek plaats. Als feeste-
lijke afsluiting van deze week vinden op 
vrijdag 24 april, de laatste vrijdag voor 
Koningsdag, de Koningsspelen plaats. 

De Nationale Sportweek en Koningsspe-
len worden in heel Nederland georgani-
seerd, om zoveel mogelijk mensen kennis 
te laten maken met een sport die bij hen 
past. SportService Zwolle zal net als voor-
gaande jaren voor de nationale sportweek 
weer een weekprogramma voor scholen 
aanbieden om tijdens schooltijd sport en 
bewegen een prominente plek te geven.
Koningsspelen
De Koningsspelen zijn een sportief Oran-
jefeest voor alle kinderen van het basis-
onderwijs in Nederland en het Caribisch 
gebied. De Koningssportdag wordt voor-
afgegaan door een gezond maar bovenal 
feestelijk Koningsontbijt en een geza-
menlijke dans als warming-up. Ruim 
13.000 kinderen van 53 Zwolse basis-
scholen nemen over twee maanden deel 
aan de Koningsspelen in Zwolle!
SportService Zwolle organiseert en facili-
teert de Koningsspelen, in samenwerking 
met Zwolse sportverenigingen, Landste-
de, Deltion College, TAK en andere wijk-
partners, op vijf sportparken in de stad. 
Scholen die niet deelnemen aan deze 
georganiseerde Koningsspelen, worden 
verschillende handreikingen aangeboden 
om de Koningsspelen zelfstandig te or-
ganiseren. 

In de zomer van 2015 is er een nieuw 
festival in de wijk: het Cultuur Festival 
Stadshagen. Dit feestelijke gebeuren 
vindt plaats op zaterdag 6 juni van 13.00 
tot 22.00 uur in het Twistvlietpark. Het 
initiatief komt van de stichting V-gen-X 
(Zwolse Media Fabriek) in de persoon 
van Klaas Schuuring. Het feest zal de 
sfeer van een dorpje uitademen dat 
gonst van bedrijvigheid. Muziek, thea-
ter, dans en andere kunstuitingen; er zal 
voor jong en oud veel te beleven zijn op 
deze dag!
Doel is om verbinding te stimuleren 
tussen jong en oud. Het thema van dit 
festival zijn cultuur, natuur en bewust-
wording. Schuuring vertelt hoe dit idee 
tot stand kwam: “Ik miste culturele ac-
tiviteiten in Stadshagen. Er is natuur-
lijk wel het Stadshagen Festival, maar 
hier staat de cultuur niet centraal. De 
bedoeling van dit festival is dat er een 
kindertheater is, dat er een dansopvoe-
ring is, een muziekstuk gespeeld wordt, 
noem maar op. De mogelijkheden zijn 
oneindig. Waarschijnlijk komt er ook een 
minikunstdorpje waar mensen schilderen, 
tekenen of boetseren.”

Sociaal karakter
Het wordt een festival met een hoog 
sociaal maatschappelijk en informatief 
karakter. Waar culturele activiteiten een 
podium krijgen en waar de verbinding 
met de natuur wordt gelegd door inspi-
ratiesessies met sprekers te organiseren 
en informatiestands in te zetten. “Hier 
krijgen onder andere Urban-gardening en 
de wijkboerderij zichtbaarheid. Tevens wil 
het festival begrip voor elkaars culturen 
in de wijk creëren. En via het thema Na-
tuur de aandacht vestigen op het belang 
van duurzaamheid. De uitvoering van 
deze thema’s en aandachtsgebieden ge-
schiedt door middel van dans, theater, 
muziek, film, animaties, workshops, spe-
len, eten en mode.” Onder andere Travers 
Welzijn en LevelZ worden betrokken bij de 
organisatie. 

De schrik zat er bij veel mensen even 
goed in. Hebben wij het goed gelezen? 
Gaan de wijkbibliotheken dicht? Diver-
se acties werden op touw gezet om het 
ongenoegen hierover te laten blijken. 
Na de gemeenteraadsvergadering van 
2 maart jongstleden lijkt de kou uit de 
lucht te zijn.

Wat is er gebeurd? Het College van B&W 
stelt in de perspectiefnota voor 2016-
2019, dat in verband met bezuinigingen 
de mogelijkheid onderzocht wordt de drie 
wijkbibliotheken in Zwolle te sluiten. De 
opmaat voor de besluitvorming rondom 
de bezuinigingen vond op maandag 2 
maart jongstleden plaats.
Mede dankzij diverse ingekomen brieven 
werden tijdens deze raadsvergadering er 
verschillende vragen gesteld aan wethou-
der Jan Brink (financiën en cultuur). Deze 
gaf aan dat de plannen niet doorgaan in 
de vorm waarin deze bekend zijn gewor-
den. De precieze plannen waren als volgt: 
het sluiten van de wijkbibliotheken in de 
Aa-landen, Stadshagen en Zwolle-Zuid. 

Sfeerimpressie van het festivalterrein                                                                                                        Foto en visualisatie Tirza Sprong

Nieuw in de wijk

Cultuur Festival Stadshagen
Door Alice Tekst 

Vrijwilligers gezocht
Omdat er een boel dingen gratis moeten 
gebeuren, het festival wordt kostendek-
kend gemaakt, worden er allerlei vrijwil-
ligers gezocht. Klaas: “De prioriteit ligt 
nu wat dat betreft vooral bij de techniek. 
We moeten zorgen voor veilige en goede 
bekabeling, bediening en installatie van 
bekabeling, licht en geluid. Daarnaast 
worden er vier EHBO’ers gezocht. En ui-
teraard zijn er mensen nodig die willen 
helpen met opbouwen en opruimen.” 
Mensen kunnen zich voor vrijwilligers-
werk aanmelden via info@zwolsemedia-
fabriek.nl.

Artiesten gezocht
 Wat is een festival zonder artiesten? Het 
is de bedoeling dat dit festival voor maar 
ook door de wijkbewoners mogelijk wordt. 
“Zing je, musiceer je, dans je, doe je aan 
streetdance, ben je kunstenaar, lid van 

een toneelvereniging, een koor of kun 
je prachtige verhalen vertellen voor een 
publiek? Misschien heeft iemand zelf nog 
een sprankelend idee. Kortom; mensen, 
help en denk mee en meld je aan via de 
mail”, roept Schuuring uitnodigend. Tot 
slot zoekt het Cultureel Festival Stadsha-
gen ook mensen die verkleed - naar het 
thema cultuur en natuur - over het festi-
val willen rondlopen en bezoekers willen 
trekken.

Sponsors gezocht
Organisator Schuuring wil graag nog een 
oproep doen: “Er zijn natuurlijk wel fi-
nanciële middelen nodig om het geheel 
kostendekkend te maken. Omdat de toe-
gang gratis is, maar er wel kosten ge-
maakt worden, heb ik inmiddels al een 
aantal fondsen aangeschreven. Daarnaast 
zijn we ook nog op zoek naar sponsors. 
Behalve het sponsoren door geld te stor-

ten, is het ook mogelijk om in middelen 
te investeren. Zoals bijvoorbeeld brood-
jes en drankjes voor alle vrijwilligers. Of 
de boodschappen voor de buitenlandse 
hapjes. Het leveren van terrastafeltjes en 
stoeltjes. De mogelijkheden zijn groot, er 
is veel ruimte voor eigen ideeën en crea-
tiviteit, ook in de sponsoring.” Meer in-
formatie: www.cultuurfestivalstadshagen.
nl

Bibliotheek Stadshagen blijft open na protest
Door Jac de Groot

Via scholen en andere ontmoetingsplek-
ken in de wijk zouden de functies van 
leeszaal en afhaalpunt georganiseerd 
kunnen worden.

Handtekeningenacties
In de weken voorafgaand aan 2 maart 
werden diverse handtekeningenacties op 
touw gezet om zoveel mogelijk handte-
keningen op te halen, teneinde de bi-
bliotheken open te houden. Eén van deze 
acties werd opgezet door de Zwolse afde-
ling van de Socialistische Partij (SP). Op 
zaterdag 28 februari stonden vrijwilligers 
van de SP ook in het winkelcentrum in 
Stadshagen om handtekeningen op te 
halen. Zij gaven aan de actie te zijn be-
gonnen, omdat in Zwolle meer dan vijf-
enzeventig procent van de uitleningen 
plaatsvindt in de wijkbibliotheken.
Voorafgaand aan de raadsvergadering 
werden aan burgemeester Henk Jan Meijer 
meer dan vijfduizend steunbetuigingen 
overhandigd voor het open houden van 
de bibliotheken in de huidige vorm. De 
handtekeningenactie van de SP heeft in 
heel Zwolle meer dan tweeduizend reac-

ties opgeleverd. Tijdens de raadsvergade-
ring werden ook nog eens zo’n zevendui-
zend handtekeningen overhandigd. In de 
laatste weken zijn door diverse mensen 
en organisaties meer dan twaalfduizend 
handtekeningen opgehaald. Dit betekent 
dat ongeveer tien procent van de Zwolse 
bevolking zich heeft uitgesproken voor 
het behoud van de bibliotheken.

Wat gaat er concreet gebeuren?
Vanuit de bevolking en vanuit de raad 
blijkt geen draagvlak te zijn om de bi-
bliotheken te sluiten, maar dit betekent 
niet dat er helemaal niet bezuinigd gaat 
worden op de bibliotheken. Pas in juni 
wordt een definitief besluit genomen 
over de voorgenomen bezuinigingen in de 
Perspectiefnota. Dan is ook duidelijk of, 
en hoe, er bezuinigd gaat worden op de 
bibliotheek. Wethouder Brink zal opnieuw 
naar de plannen in de perspectiefnota 
moeten kijken. Hij zal de plannen moe-
ten aanpassen en met nieuwe plannen 
moeten komen. Duidelijk is wel dat het 
sluiten van de wijkbibliotheken voorlopig 
van de baan is.

Nationale Sportweek 
en Koningsspelen 
2015
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De Sociale wijkteams in Zwolle zijn 
er voor iedereen die een luisterend 
oor nodig heeft. Er kunnen dingen in 
je leven gebeuren waardoor je uit je 
evenwicht raakt. Dat kan van alles zijn. 
Misschien zit je al een tijd niet lekker 
in je vel. Iemand in je gezin of je fami-
lie wordt ziek. Of je hebt problemen in 
je relatie. Je krijgt te maken met een 
echtscheiding of een relatiebreuk. 

Deze problemen wil je natuurlijk zoveel 
mogelijk zelf oplossen. Maar wanneer je 
er niet uitkomt, zijn er mensen die je 
kunnen helpen. Het lucht vaak al op wan-
neer je er met iemand over kunt praten. 
Iemand met verstand van zaken. In het 
Sociaal wijkteam bij jou in de buurt zit-
ten professionele hulpverleners. Ze kun-
nen naar je luisteren en een tijdje met je 

Wist u dat er in Stadshagen 378 afvalbakken staan? 
Dat kan best wel wat minder
Een groot aantal van deze bakken wordt 
weinig gebruikt omdat ze bijvoorbeeld 
op onlogische plekken staan. Er zijn 
ook afvalbakken die vernield worden 
of waar huisvuil in wordt gedumpt. De 
gemeente Zwolle gaat deze afvalbak-
ken in alle Zwolse wijken verwijderen.

Hoe gaat dat in Stadshagen
Een groep betrokken Zwollenaren heeft 
samen met de gemeente en de ROVA 
voor hele stad een overzicht met crite-
ria vastgesteld waarin staat welke afval-
bakken voor een wijk belangrijk zijn. De 
wijkbeheerder en de ROVA wijkreiniger 
Stadshagen hebben aan de hand van dit 
overzicht in kaart gebracht welke afval-
bakken in Stadshagen blijven staan. U 
vindt deze kaart op www.zwolle.nl/afval-
bakken. 

Meer weten
Op 17 februari jl. is er een inloopbijeen-
komst geweest, maar als u deze heeft ge-
mist en u alsnog meer wilt weten over 
deze actie dan kunt u contact opnemen 
met de wijkbeheerder. Zij vertelt u graag 
meer over de actie en de mogelijkheden 
van bijvoorbeeld adoptie. Wanneer u 
constateert dat een afvalbak onterecht 

is weggehaald, kunt u dit ook bespreken 
met de wijkbeheerder. 

Adoptie
Naast het weghalen van diverse afvalbak-
ken biedt de gemeente ook de mogelijk-
heid om een te verwijderen afvalbak te 
adopteren. Wanneer de afvalbak die u 
wilt behouden niet op de kaart staat, dan 
kunt u de bak adopteren. U dient dan zelf 
te zorgen voor lediging van de bak. De 
gemeente draagt de bak aan u over door 
middel van een contract. Adoptiebakken 
krijgen een herkenbare kleur. Wilt u een 
afvalbak adopteren of meer weten over 
de spelregels, dan kunt u contact opne-
men met uw wijkbeheerder Bianca op de 
Weegh, via mail B.op.de.Weegh@zwolle.
nl of via telefoonnummer 14038.

De eerste lammetjes van de Zwolse 
Schaapskudde zijn geboren. Ze verblijven 
nu samen met hun moeders in een warme 
stal in Appelscha. Maar als het straks 
weer wat warmer wordt en ze wat groter 
zijn, komen ze naar Zwolle. Vanaf april is 
de kudde met lammeren te bewonderen 
bij wijkboerderij de Klooienberg in Hol-
tenbroek.

Lammetjes van de Zwolse schaapskudde
Start afbouw Have-
zathenallee
Binnenkort starten werkzaamheden 
om het laatste deel van de Havezathe-
nallee af te bouwen. Het gaat hierbij 
om het deel vanaf de kruising van de 
Benthuislaan tot aan de rotonde van de 
Stadshagenallee. 

De weg wordt gelijkwaardig aan het al be-
staande deel van de Havezathenallee met 
twee rijstroken en een middenberm. Ook 
wordt de defi nitieve geluidreducerende 
deklaag (asfalt) aangebracht. 
De werkzaamheden starten op maandag 
30 maart en duren tot uiterlijk zaterdag 
25 april. Aangezien het werk gefaseerd 
wordt uitgevoerd, is  het mogelijk om de 
Benthuislaan in- en uit te rijden tot en 
met zondag 12 april. Vanaf maandag 13 
april wordt ook de kruising afgesloten.
Gedurende de werkzaamheden is de weg 
afgesloten voor alle doorgaande verkeer. 
Er worden omleidingsborden geplaatst.

Niet lekker in je vel? 

Aanslag gemeente-
belasting 2015
Onlangs is bij de meeste mensen weer 
het aanslagbiljet voor de gemeentebelas-
ting op de mat gevallen. U ontvangt dit 
aanslagbiljet van belastingkantoor GBLT 
(voorheen Lococensus). Op dit aanslag-
biljet staan ook de waterschapsbelastin-
gen. 

Let op: per 1 januari 2015 belt u voor 
vragen over belastingen rechtstreeks met 
GBLT via 088 0645555. Regel uw per-
soonlijke belastingzaken in Mijn Loket op 
www.gblt.nl snel en gemakkelijk. 

Werkzaamheden centrumgebied 
Stadshagen
Op maandag 23 februari 2015 start-
ten de uitvoeringswerkzaamheden in 
het centrumgebied van Stadshagen. De 
uitstraling van het gebied wordt gezel-
liger gemaakt met onder andere meer 
groen, houten zitbanken en meer ver-
lichting. Eind maart worden de laatste 
werkzaamheden afgerond.

Het plan voor de sfeerverbetering van 
het centrumgebied is in overleg met de 
gemeente gemaakt door winkeliersver-
eniging Stadshagen, eigenaresse Corio 
en wijkstichting Stadshagen Totaal. Het 
wordt bekostigd dankzij bijdragen van de 
genoemde partijen, de gemeente en een 
subsidie van EFRO (Europees Fonds voor 

Ruimtelijke Ontwikkeling). 
Begonnen wordt met de aanleg van de 
groenvakken en extra fi etsklemmen aan 
de zijde van de Werkerlaan. Daarna wor-
den de groenvakken aan de kant van de 
Belvédèrelaan aangelegd. Als laatste 
wordt het nieuwe straatmeubilair in de 
Wade geplaatst en nieuwe bestrating 
aangebracht aan de kant van de Belvé-
dèrelaan.  

Er wordt naar gestreefd de overlast van 
de werkzaamheden voor het winkelend 
publiek zo klein mogelijk houden. Het is 
mogelijk dat er op drukke momenten voor 
fi etsers tijdelijk te weinig fi etsklemmen 
zijn. 

Wil jij meer foto’s van de lammetjes zien 
en wil je weten wanneer de kudde aan-
komt bij de Wijkboerderij? Volg de kudde 
dan via twitter op @zwolsekudde en blijf 
op de hoogte van alle nieuwtjes en wee-
tjes over schapen en de lammetjes. 

mee denken. Als het nodig is, verwijzen 
ze je door. 
Vijf dagen per week, op werkdagen tussen 
9.00 en 17.00 uur, is het Sociaal wijk-
team bereikbaar. Je kunt er gewoon bin-
nenlopen. Je kunt ook van tevoren een 
afspraak maken via telefoonnummer 14 
038. Of mailen naar postbus@swt.zwolle.
nl 
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Roerige Maart
“Mam, er piept een ei!” zegt zoonlief 
terwijl hij de eitjes in de broedmachine 
draait. “Dat kan helemaal niet, ze liggen 
er pas 18 dagen in!”, roep ik terug. Ik pak 
het eitje en warempel, het piept en hard 
ook. Het feest kan beginnen. Ik leg het 
eitje zorgvuldig terug in de broedmachi-
ne. “We moeten ze nu niet meer draaien 
en met rust laten.” De boys verdringen 
zich voor het raampje, in spanning ho-
pend iets te zien. Na welgeteld vijftig se-

conden -in hun beleving een uur- nemen 
ze de benen om te gaan spelen. 

Uit het ei komen is geen eenvoudige klus. 
In de loop van de dag kan ik het niet 
laten om steeds even te kijken en tegen 
de middag zit er een barstje in het pie-
pei. Opgewonden roep ik de boys er weer 
bij om ze het ieniemieniebarstje te laten 
zien. “Waar zit dat dan, mama?” vraag 
mijn jongste boy. “Goed kijken, daar zit 

ie!” zeg ik geduldig. “Oh ja, leuk!” zeggen 
de boys terwijl ze weer wegrennen. Wach-
ten is moeilijk als je zo jong bent. Tegen 
de avond zit er al een hele scheur in het 
eitje en als ik voor het slapen gaan door 
het raampje van de broedmachine kijk is 
het kuiken er al bijna uit en zijn er nog 
3 eitjes aangepikt. De volgende morgen 
klinken er opgewonden kinderstemmen in 
de woonkamer. Ik kijk in de machine waar 
drie kuikens mij aankijken terwijl ze over 

de andere eieren heen lopen. Twee eitjes 
zijn nog onberoerd en één eitje wil maar 
niet uitkomen. Tegen de avond kan man-
lief het niet meer aanzien en bevrijdt het 
laatste kuiken uit zijn eitje. Van de zeven 
eitjes die we in de broedmachine legden 
zijn er vier uitgekomen. Mooie score, 
want ze maken lawaai voor tien.

Sjoukje

Een paar jaar geleden kwam Diana Hof-
steenge in Zwolle wonen. Samen met 
haar man begon ze vanaf nul in de nieuw-
bouwwijk die Stadshagen heet. Hoe doe 
je dat? “Verbindingen aangaan met 
mensen om je heen, dat is belangrijk.” 
Dat ze daarin iets extra’s wil betekenen 
voor vrouwen is ook direct duidelijk.   
 
“Vrouwen helpen hun kracht (terug) te 
vinden is mijn passie. We zijn mooie, com-
plexe wezens, die heel waardevol zijn.” In 
het dagelijks leven is Diana werkzaam bij 
Siriz, een organisatie die zich inzet voor 
vrouwen en mensen in hun omgeving die 
te maken krijgen met een onbedoelde 
zwangerschap. “Ik kom in mijn werk en 
daarbuiten veel vrouwen tegen die onze-
ker zijn en tegelijk zie ik het effect van 
het (terug)vinden van eigen kracht.” Een 
echte passie laat zich niet in de kantoor-
uren ‘proppen’, zo blijkt. Want als ze de 

kantoordeuren achter zich heeft dichtge-
daan, is daar Pr8chTig, een initiatief voor 
en door vrouwen, waarvan er meerdere 
aanjaagsters in Stadshagen wonen. Diana 
is ook een vrouw van het eerste uur. 

Krachtig en kwetsbaar
“Om me heen merk ik op allerlei manie-
ren dat vrouwen elkaar opzoeken, bele-
venissen met elkaar delen, elkaar willen 
bemoedigen en versterken”, aldus Diana. 
Dus kon het niet uitblijven: zij en de an-
dere dames zitten midden in de organi-
satie van een Pr8chTig Dag, die bij het 
ter perse gaan van dit nummer al heeft 
plaatsgevonden. Het thema was ‘Sta op 
en schitter’. Een veelzijdige dag, met 
verwenelementen, standjes én inhoud. 
Wie zich in de voorbereiding waar mee 
bezighoudt sluit, geheel in stijl, aan bij 
de sterke punten en interesses van de be-
trokken vrouwen. Een van Diana’s taken 

Vrijwilliger Diana Hofsteenge

“Vrouwen in hun kracht zetten, daar ga ik voor”
Door Margreeth Drost

is het benaderen van de spreeksters en 
het mede vormgeven van het inhoudelijke 
gedeelte van de dag. Maar benadrukt ze: 
“Uiteindelijk bepalen we het programma 
echt met elkaar! Heel leuk, in je eigen 
netwerk duiken, nadenken over waar we 
vrouwen een plezier mee kunnen doen! 
Met als resultaat dat er ’s middags onder 
andere gezamenlijk nagedacht wordt over 
verschillende vrouwelijke communicatie-
stijlen, doorspekt met de nodige humor 
en interactie.”

Terwijl de meeste vergaderingen in 
Stadshagen plaatsvinden, is er voor het 
event van 14 maart gekozen voor een 
locatie in Zwolle Zuid. Diana: “Natuurlijk 
hopen we heel veel wijkgenoten te ont-
moeten, maar we willen zoveel mogelijk 
vrouwen meegeven dat ze Pr8chTig zijn, 
dus is iedereen welkom, misschien komen 
ze zelfs wel van buiten de stad! Nou ja, 

iedereen... De enige voorwaarde is: vrouw 
zijn. En het doel? Ik hoop dat de vrouwen 
die komen met meer positieve energie 
vertrekken dan ze gekomen zijn.” 

Drijfveren
In Zwolle is Diana ‘thuisgekomen’ in de 
Christelijk Gereformeerde kerk en haar 
passie voor (het welzijn van) vrouwen 
vindt oorsprong in haar geloof. “Dat bete-
kent niet dat we  evangeliseren, het zegt 
veel meer over onze motivatie om vrou-
wen te vertellen, te laten (her)ontdekken 
dat ze waardevol zijn en we van daaruit 
dingen met elkaar delen. Eerder viel het 
woord complex, een ander, wellicht veel 
positiever woord is veelzijdig. Vrouwen 
zijn krachtig, kwetsbaar, gevoelig, zelf-
verzekerd en meer. Ik hoop er onder meer 
door Pr8chtTig nog heel veel, stuk voor 
stuk unieke, exemplaren te ontmoeten!”

Op zaterdagavond 21 maart geven vier 
ensembles van stichting de Vuurvogel 
een vrolijk lenteconcert in het Cultuur-
huis in Stadshagen. Vuurvogel OpStreek, 
de Jonge Vuurvogel, Kinderkoor Konstan-
tijn en de Toverfluit zullen het concert 
verzorgen. De avond begint om 19.30 uur 
en de zaal is om 19.00 uur open voor het 
publiek. 

De Jonge Vuurvogel zal onder leiding 
van Albert Dam het concert openen. Het 

voorbereidende orkest van Jeugdsymfo-
nieorkest de Vuurvogel telt zo’n 40 leden 
in de leeftijd van 8 tot 14 jaar. Hierna 
zal Kinderkoor Konstantijn onder leiding 
van Eline Geerdink zich presenteren. De 
jongste strijkers van Vuurvogel OpStreek 
zullen onder leiding van Lies van Vledder 
en Esther de Boer laten horen wat er in 
een korte repetitieperiode al mogelijk is 
met 20 jonge strijkers die nog maar net 
samenspelen. Het betoverende fluiten-
semble Toverfluit zal als laatste van zich 

laten horen. In een heuse grande finale 
zullen een kleine honderd kinderen samen 
met het publiek het slotlied uitvoeren! 

Het Lenteconcert begint zaterdag 21 
maart om 19.30 uur in het Cultuurhuis 
Stadshagen. Kaarten kosten € 5,- voor 
volwassenen en € 2,50 voor kinderen tot 
13 jaar en zijn verkrijgbaar aan de deur 
en tijdens de repetities van de orkesten 
en koren. Meer informatie op www.vuur-
vogelonline.nl.

Lenteconcert voor jong en oud
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Op donderdag 19 maart zijn ouders en 
kinderen welkom op de open dag van 
De Paperclip aan de Oude Wetering 78. 
Bij dit kindcentrum zit een basisschool 
en kinderopvang, zodat kinderen hier 
vanaf nul tot dertien jaar kunnen leren. 
Directeur van de protestants christelijke 
school, Ellen Laninga: “Het is meer dan 
samenwerken, onze activiteiten vlech-
ten echt met elkaar ineen. We werken op 
integrale wijze.”

Assistent-leidinggevende van Landstede 
Kinderopvang, Jessica Talen: “Ja, dat 
klopt. Onze peuters van twee of drie jaar 
doen mee met de les Engels bij de kleu-
ters. En de kinderen van groep zeven en 
acht komen voorlezen bij de kleintjes. 
Dat is een goede oefening voor de oudere 
kinderen en de kleinen vinden het ontzet-
tend leuk.” Doordat de kinderen vanuit de 
kinderopvang doorstromen naar de basis-
school, is er geen drempel. Laninga: “Ze 
hoeven dan ook nauwelijks te wennen, 
want ze kennen het gebouw en de andere 
kinderen al. En natuurlijk kennen ze de 
juffen en meesters ook allemaal al.”

Bij het kindcentrum De Paperclip werkt 
iedereen vanuit de Reggio Emilia filo-
sofie. Belangrijkste kerngedachte is dat 
er honderd talen zijn om in te spreken, 
schrijven, denken, tekenen enzovoort. 
Kinderen kunnen zich op heel veel ver-
schillende manieren ontwikkelen. Het is 
een hele praktische wijze van onderwijs 
geven, met als uitgangspunt de moge-
lijkheden van het kind. De activiteiten 
zijn gericht op ontdekken en beleven, 
op dingen zelf doen en ervaren. Laninga: 
“In plaats van de oude manier, waarop je 
gewoon een heleboel kant en klare ken-
nis bij een kind naar binnen propt, gaan 
ze nu veel meer zelf op onderzoek uit. 
Dingen worden niet voorgekauwd maar 
echt ontdekt.” Talen: “Een leuk voorbeeld 
is bij de taalles te vinden. Wat betekent 
het woordje ‘echo’? De kinderen krijgen 
dan eerst een verhaaltje te horen waarin 
dit woord voorkomt. Vervolgens kunnen 
ze met koptelefoons en microfoons zelf 
gaan spelen met het begrip. Zo onthou-
den kinderen veel beter en makkelijker. 
Een woord wordt nu heel concreet in 
plaats van een abstract begrip.”

Snelweg of binnenwegen
Het onderwijs moet aan overal en voor 
iedereen in Nederland aan dezelfde eisen 
en eindtermen voldoen. Het doel is dui-
delijk, de weg erheen mag verschillend 
zijn. Ellen Laninga: “Je kunt naar Gronin-
gen de A28 pakken of via allerlei binnen-
wegen, het spoor of zelfs het water in 
de stad komen. Ook het vervoersmiddel 
kan anders zijn. Een fiets, een boot, een 
auto of de trein. Bij onze school hebben 
kinderen de ruimte om zelf hun koers te 
bepalen. Het gaat meer om de weg ernaar 
toe dan om enkel het doel. Zo kunnen 
kinderen op hun eigen manier kennis en 
vaardigheden eigen maken.” Binnen de 
kaders is er veel vrijheid. Niettemin is er 
een duidelijke structuur in de week en per 
dag. De basis is een vast weekritme met 
een bepaalde cadans. 

Volgens de eisen van het ministerie van 

                                                                                                                                                               Foto Elisabeth van Munster

Ervaren en ontdekken

Volledige leerweg van nul tot dertien 
bij De Paperclip
Door Alice Tekst

onderwijs moet een kind van vier jaar 
weten wat het verschil tussen groot en 
klein is. De standaardoplossing is om het 
kind werkbladen in te laten kleuren of 
knippen. Bij De Paperclip worden stenen, 
veren, dennenappels gebruikt om het de 
kinderen zelf te laten ontdekken. Het gaat 
om de uitgangspunten ervaren, ontdek-
ken en doen. Daarbij is het opwekken van 
de nieuwsgierigheid wel belangrijk. De 
drive van het personeel om bij dit kind-
centrum te werken vanuit de filosofie van 
Reggio Emilia is om kinderen een goede 
basis mee te geven voor later. En dat ge-
beurt volgens hen ook door het creatieve 
denkvermogen te stimuleren. Laninga: 
“Creatief denken is heel belangrijk in de 
huidige en toekomstige samenleving. Je 
leert zelf denken, zelf keuzes maken. Zelf 
beslissingen nemen of meningen hebben 
en die kunnen beargumenteren. Ik wil 
onderzoeken; bepaalde feiten heb je niet, 
zelf verder kijken, filteren en conclusies 
trekken. Dat is een vaardigheid die steeds 
harder nodig is gezien de overdaad aan 
informatie. Kinderen hebben daarom vol-
gens ons handvaten nodig om hier mee 
te leren om te gaan, om er hun weg in 
te vinden.”

Ook bij de kinderopvang worden de kinde-
ren al gestimuleerd om volgens deze me-
thode te werken. Jessica Talen: “Stel, we 
hebben het over een koe. Dan beginnen 
we met vragen ‘wat is een koe?’ ‘wat voor 
geluid maakt een koe?’ ‘heb je weleens 
een koe gezien, gevoeld of geroken?’ We 
gaan naar een weiland hiernaast live een 
koe bekijken. Daarna mag een kind de koe 
gaan verbeelden. Hij mag zelf bepalen of 
hij gaat verven, plakken of tekenen. Een 
kind beleeft de koe op zijn of haar eigen 
manier.” De school en de kinderopvang 
maakt veel gebruik van allerlei materi-
alen. Variërend van regenpijpen, pallets 
van de bouw, scheerschuim, schelpen, 
zand, dennenappels tot papier, wc-rolle-
tjes en dopjes. Er is een lokaal ingericht 

als atelier waar kinderen naar believen 
aan de slag kunnen. 

Trots op eigen werk 
Regelmatig worden er verslagen bijge-
houden voor de ouders van de kinderen. 
Zodat zij alles goed kunnen volgen. Bo-
vendien is het leuk voor de kinderen zelf 
om dit later te kunnen lezen. Laninga: 
“Daarbij beschrijven we onder andere 
de ontwikkeling van het kind. Zinnen of 
woordjes die een kind gezegd heeft. Vra-
gen die hij heeft gesteld. Grapjes die zij 
heeft gemaakt. We nemen ook veel foto’s, 
bijvoorbeeld van werkjes en van de kin-
deren zelf. Dit verhoogt de motivatie, 
maakt nieuwsgierig. Kinderen voelen zich 
trots op hun eigen werk.”

De protestants christelijke identiteit 
is vooral terug te vinden in de omgang 

met elkaar. Basisprincipes zijn respect, 
verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen. 
Laninga licht toe: “God heeft kinderen 
zo uniek gemaakt. Omdat zij zoveel ta-
lenten hebben, moeten wij hen leren die 
te benutten. Daar is alles op ingericht.” 
De Landstede is neutraal en past zich aan 
de omgeving aan. Talen: “Qua normen en 
waarden zitten wij echter duidelijk op 
dezelfde lijn en werken we in dezelfde 
geest. We leren de kinderen om op een 
prettige en vriendelijke manier met el-
kaar om te gaan. Dit begint al bij de al-
lerjongsten, in de verticale groepen. Als 
ze bijvoorbeeld een botsing hebben met 
elkaar, dan gaan we samen zoeken naar 
de oplossing. Zo proberen we hen ook 
het begrip voor elkaar te leren. Naarmate 
kindjes iets langer bij ons zitten, dan zie 
je dat gedrag sterker terug.” Meer infor-
matie www.depaperclip.nu

Van 5 t/m 11 april 2015 vindt de jaar-
lijkse collecteweek van de Hartstichting 
plaats. Tijdens deze Hartweek vraagt de 
Hartstichting het publiek om donaties in 
de strijd tegen hart- en vaatziekten. Om 
deze week tot een succes te maken, is 
de Hartstichting op zoek naar 2.000 extra 
collectanten. Collecteren kost vrijwilli-
gers gemiddeld maar 2 uur.
Hart- en vaatziekten kunnen opeens toe-
slaan, zonder duidelijke waarschuwing 
vooraf. Zo krijgen jaarlijks ongeveer 
15.000 Nederlanders een hartstilstand 
buiten het ziekenhuis. De meeste mensen 
overleven dit niet. Meer onderzoek is no-
dig om hart- en vaatziekten te ontdekken 
vóórdat ze toeslaan. Er zijn nu 1 miljoen 
hart- en vaatpatiënten in ons land. Aan 
hart- en vaatziekten overlijden per dag 
ruim 100 mensen. De preventie, behande-
ling en genezing van de ziekte is de be-
langrijke missie van de Hartstichting. Wij 
strijden tegen hart- en vaatziekten door 
onder andere voorlichting te geven over 

een gezonde leefstijl en door innovatieve 
verbeteringen in de zorg te bewerkstelli-
gen. Collectanten kunnen zich aanmelden 
via www.hartstichting.nl/wordcollectant 
of bellen met 070 315 56 95.

Hartstichting zoekt collectanten
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De Projectgroep Verbinding Stadsha-
gen organiseert op 26 maart om 
18.30 uur de lipdubopname SAMEN in 
het Cultuurhuis. SAMEN laten we in 
Stadshagen zien dat ouderen, jonge-
ren en mensen met een verstandelijke 
beperking allemaal samen verbinden. 

Wat is een lipdub? 
Een lipdub is een videoclip die in één 
take wordt opgenomen. Hierin play-
backen de deelnemers een liedje dat 
bij veel mensen bekend is. De origi-
nele muziek wordt later toegevoegd. 
De lipdub duurt maar een paar luttele 
minuten met heel veel naplezier!

Om alvast helemaal in de sfeer te 
komen kunt u het liedje beluisteren 
waarop de libdub wordt opgenomen: 
Vrienden voor het leven van Jan Smit. 
Wie kent het niet? U krijgt van ons 
een stukje tekst dat u mag playbacken 
tijdens de opname, nadat u zich heeft 
opgegeven.

SAMEN communiceren, werken, begrip 
krijgen voor elkaar, van elkaar leren, 
betrokkenheid voelen voor elkaar en 
bovenal samen plezier maken! 

Meedoen
Bent u 65 jaar of ouder? Of ben jij een 

tiener en onder de 24? Of heb jij/heeft 
u een verstandelijke beperking of kent 
u iemand in Stadshagen in deze doel-
groep die u kan begeleiden? Geef je/u 
op en doe mee om samen de verbin-
dingsslag te maken. Wie weet word je 
zelfs wereldberoemd in Stadshagen. 
De film zal later op diverse plekken in 
Stadshagen te zien zijn.

Slaat u ook de slag in het verbinden? 
Geef u op, uiterlijk op 18 maart, via 
het e-mailadres samenverbinden@
gmail.com Of via telefoonnummer 
06 295 038 64 Anita van Olst (sms, 
whatsapp of spreek in). Laat uw naam 
én telefoonnummer of e-mailadres ach-
ter en wij nemen contact met u op.

Heeft u familie, buren, vrienden of be-
kenden die jou/u begeleiden? U bent 
allen van harte welkom. Zolang u in de 
doelgroep valt zoals boven beschreven 
krijgt u een rol in de lipdub en anders 
bent u van harte welkom als vrijwil-
liger, toeschouwer of helpende hand. 
Vrijwilligers en helpende handen kun-
nen zich ook opgeven via bovenstaand 
e-mailadres of telefoonnummer. Wij 
horen graag van u.

SAMEN een rol spelen, SAMEN deel je 
de beleving, jullie ook?

Oproep: Samen lipdub maken

Alle watervogels in Stadshagen zijn op 
zondag 18 januari weer geteld. Deze 
jaarlijkse Europese telling levert inte-
ressante informatie op over watervogels 
in de bebouwde kom. Elk jaar ook verras-
send of er bijzondere waarnemingen ge-
daan worden. Dit jaar twee nieuwe soor-
ten. Daarbij ook mijn grootste wens.

Dit jaar al voor de elfde keer dat ik de 
zondag van het weekend van de midwin-
terwatervogeltelling (wat een woord: met 
galgje hang ik!) onze wijk afstruin naar 
alle watervogels. Dit jaar fietst wijkge-
noot Claudia van de Leur mee. Paar extra 
ogen kan nooit kwaad. Voor de start snel 
uitgewisseld waar we specifiek op letten, 
hoe we tellen en wat de route wordt.

IJsvogel, YES!
Al snel na de start van de telling komen 
we langs de Rademakersluis. Meerdere 
keren voor deze telling spot ik daar die 
blauwkleurige ijsvogel. Nog nooit tijdens 
deze jaarlijkse telling. We kijken goed en 
zien een blauwe schicht vlak over het wa-
ter vliegen. Eindelijk! Met vreugde geven 
we elkaar een high five. De ijsvogel wordt 
wel vaker gezien in Stadshagen. Een wijk 
met veel water, dat ook niet echt diep is. 
Ideaal viswater met veel jong vis. Vorige 
winter was eigenlijk geen winter. Geen 
ijs en dat is wonderlijk genoeg het beste 
voor de ijsvogel. Met ijs kan die niet vis-
sen en verhongert. Soms trekken ze dan 
naar open water, maar een strenge winter 
is funest voor deze blauwe schicht. Vo-
rige winter geen ijs dus dat betekent nu 
alweer twee goede zomers voor nieuwe 
aanwas. Dat de ijsvogel met meerdere 
exemplaren hier voorkomt, is bewezen 
door het vogelringstation Stadshagen. In 
het najaar is de eerste ijsvogel gevangen 
in een mistnet. Vogelringer Jan van Dijk 
kwam tot de ontdekking dat voor deze 
vogelsoort een eigen vogelring bestaat. 
Dit vanwege de extreem korte pootjes. Na 
opname van specifieke kenmerken is de 
vogel snel weer losgelaten. In de weken 
erna zijn nog eens vier (!) andere ijsvo-
gels gevangen. Deze zijn wel voorzien 
van een eigen nummer. Deze winter ziet 
er ook goed uit voor ijsvogels. De popu-
latie gaat daarvoor weer behoorlijk aan-
trekken.

Kokmeeuw uit top 3
Voor het eerst sinds deze telling staat de 
kokmeeuw niet bij de eerste drie. Nu is 
het wel zo dat deze soort altijd lastig tel-
len is. Wanneer wijkbewoners brood voe-
ren, schieten deze meeuwen daarop af. 
Het kan zijn dat je daar net geteld hebt 
en dus de ‘vogel gevlogen is’ op je nieuwe 
telplek. Ook de Grote Canadese Gans laat 
het afweten. Met ijs trekt die uit de wijk, 
maar daarvan is nu geen sprake. Deze 
ganssoort verraadt zijn aanwezigheid 

door behoorlijk geluid, zelfs tijdens de 
vlucht. In 2009 is hier een groep uitgezet 
en sindsdien zijn ze echt ‘aanwezig’. Ook 
de knobbelzwanen laten zich nauwelijks 
zien. De teller blijft steken op 9 exem-
plaren. Vorig topjaar waren dat er 29. 
Waarom? Geen flauw idee. Dit jaar ook 
maar twee blauwe reigers. Hebben ze 
stiekem een omtrekkende beweging ge-
maakt waardoor ze buiten ons zichtveld 
bleven?

Stormmeeuw
Naast de ijsvogel is ook de 25e water-
vogelsoort in Stadshagen toegevoegd. De 
stormmeeuw zit midden in de wijk op een 
lantaarnpaal. Deze meeuwensoort wordt 
wel vaker hier gespot, maar nog nooit 
tijdens de jaarlijkse telling. Opvallend 
is ook het aantal kuifeenden. Met 153 
exemplaren bezetten ze voor het eerst 
een plaats in de top 3. Dit zijn die zwart-
witte (man) en geheel bruine (vrouw) 
duikeendjes die de bodem van de plasjes 
en bredere sloten afstruinen op dierlijk 
maar ook plantaardig voedsel. Vooral in 
de twee groene vijvers van het Twistvliet-
park zijn in de winter altijd grote aantal-
len te bekijken. Meestal dobberend ofte-
wel gewoon slapend. De landelijke trend 
van het voorkomen van waterhoentjes 
was echt dalend. Ook in Stadshagen is 
die trend in cijfers aangetoond. Echter is 
dit jaar die trend hier niet meer zichtbaar. 
Nooit eerder zijn er zoveel (53) waarge-

Natuurbekijks
door Louis Zandbergen

Blauwe schicht! 

IJsvogel gekiekt op een uitkijkstokje boven het water                                                                                              Foto Isabelle Berendsen

nomen. Een ware trendbreuk.
Ga er op uit om watervogels te spotten. 
Wellicht ook een blauwe schicht over het 
water, of zo’n ijsvogel zien duiken. Sta 
eens een tijdje stil en luister eens goed. 
Veel vogels verraden hun aanwezigheid 

door geluid. Een verrekijker is een han-
dig verlengstuk van je ogen. Geniet van 
kleur, geluid en gedrag. In maart wordt 
al volop om een territorium gestreden en 
met een beetje mazzel zie je een balts. 
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Autorijschool A28
In iedere editie van Bedrijven in actie 
komt een ondernemer uit Stadshagen 
aan bod. Dit keer Paul ter Agter van 
Autorijschool A28.

Waarom ben je destijds een autorij-
school gestart?
“Bijna een jaar geleden ben ik begonnen 
met mijn eigen autorijschool. Hiervoor 
werkte ik als timmerman. Toen ik in ver-
band met de crisis mijn baan kwijtraakte, 
was dit voor mij het moment om het roer 
om te gooien. Autorijden was altijd al 
een hobby van mij, en met mensen om-
gaan ligt in mijn straatje. Kiezen voor het 
beroep van rijinstructeur, was dus niet 
zo’n hele onverwachte keuze.”

Stel ik wil autorijles wat is dan je 
werkwijze?
“Leerlingen kunnen bij mij altijd eerst 
vrijblijvend een gratis proefl es aanvra-
gen. Daarna houd ik een intake. Hierin 
geef ik aan hoeveel lessen ik denk dat de 
leerling nodig heeft. Zo weet de leerling 
exact waar hij aan toe is.”

Ik heb me aangemeld voor de autorij-
les en dan?
“Iedereen krijgt bij mij een rijopleiding 
op maat. Elke leerling is namelijk anders 
dus de weg naar het rijbewijs ook! Op een 
instructiekaart houd ik de vorderingen 
bij. Zo kan de leerling deze op ieder mo-
ment inzien. Zijn er punten waar je wat 
meer aan moet werken dan zie je deze 
ook terug op de kaart.”

Wat maakt jouw onderneming uniek?
“Je krijgt persoonlijke begeleiding van 
een vast aanspreekpunt. Je kunt kiezen 
uit diverse pakketten maar ook het vol-
gen van losse lessen is mogelijk. Kun je 
alleen in de avond of het weekend? Dit is 
allemaal bespreekbaar. Er is geen wacht-
tijd dus je kunt gelijk beginnen met les-
sen. Wanneer je bij mij in de auto stapt, 
staat professionaliteit, maar ook plezier 
voorop!”

Heb je een specialisme?
“Naast het geven van reguliere autorijles-
sen, ben ik gespecialiseerd in het geven 
van autorijlessen aan mensen met ADHD 
en/of autisme.”

Wat maakt jouw vak zo leuk?
 “De vrijheid die je hebt om zelf bepaalde 
keuzes te maken. De mogelijkheid om je 
eigen ideeën en plannen uit te kunnen 
werken, vind ik fantastisch!” 

Wat is het mooiste compliment dat je 
van een klant hebt gehad?
“Die heb ik gekregen van mijn eerste 
leerling met autisme. Hij gaf aan dat hij 
zich bij mij op zijn gemak voelde. En de 
manier van lesgeven erg duidelijk vond. 
Dit bevestigde mijn gevoel dat ik de the-
orie die ik had geleerd goed in de praktijk 
kon brengen. En het was helemaal super 
dat hij gelijk de eerste keer slaagde voor 
zijn examen.”

Heb je in je vak ook contact met an-
dere ondernemers?
“Ik werk momenteel samen met de kle-
dingzaak Jack & Jones in Zwolle. Leerlin-
gen die bij mij komen lessen krijgen daar 
een speciale korting. Het is erg leuk om 

Paul ter Agter van Autorijschool A28 Elisabeth van Munster

met andere jonge ondernemers uit Zwolle 
samen te werken. Echt iets voor elkaar te 
kunnen betekenen. ”

Even iets anders je woont in Stadsha-
gen, hoe bevalt dat?
“Ik woon ondertussen al weer ruim acht 
jaar, met erg veel plezier, in de wijk. Voor 
mij en mijn gezin, met jonge kinderen, is 
dit een ideale buurt. Ook voor mijn auto-
rijschool zit hier een grote doelgroep. De 
groep 16-plussers groeit!” 

Nog een laatste vraag, wat zijn je 
zakelijke toekomstplannen?
“Ik wil me in de toekomst verder in het 
vak specialiseren. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan het geven van autorijles aan 
mensen met faalangst.”

Meer informatie: www.autorijschoola28.
nl, info@autorijschoola28.nl of 06 
19794872.

Palmpasen in de wijk 
Ai, Ai, de paashaas was erg vrolijk en 
had de lente in zijn hoofd. De paashaas 
is gaan winkelen en heeft in het win-
kelcentrum de eieren in de etalages 
verstopt. Help jij om de eieren op tijd, 
namelijk op 28 maart tijdens de Palm-
pasen-activiteit weer terug te vinden?

Op zaterdag 28 maart organiseert de 
werkgroep Kinderactiviteiten van de 
Wijkstichting Stadshagen Totaal in sa-
menwerking met Werkeren (onderdeel 
van IJsselheem) een leuke activiteit voor 
Palmpasen. Deze activiteit vindt plaats 
van 14.30 tot 16.00 uur in het restaurant 
van Zorgcentrum Werkeren (naast het Ge-
zondheidshuis).  Kinderen in de leeftijd 
van 2 tot en met 10 jaar kunnen deel-
nemen aan de activiteiten die georgani-
seerd worden. 

Wat kun je doen?
- Haal (vanaf 14.30) in het restaurant 
Werkerwaard van Werkeren een invul-
strookje en ga op zoek naar de eieren in 
het winkelcentrum. Zet de letters op de 
juiste plek en lever het strookje uiterlijk 
15.45 weer in bij  het restaurant Werker-
waard (ná de Palmpasenoptocht worden 
de winnaars bekend gemaakt).
- Maak je eigen Palmpasenstok (eventu-
eel met hulp van ouders)
- Ook kunnen de kinderen helpen met het 
maken van  een grote Palmpasenstok die 
later aangeboden wordt aan de bewoners 
van Zorgcentrum Werkeren
- Loop mee met de Palmpasenoptocht. Na 
afl oop wordt de Palmpasenstok aangebo-
den aan de bewoners van zorgcentrum 
Werkeren en wordt de prijswinnaar van de 
eierzoektocht bekend gemaakt

Onder begeleiding van muziek lopen de 
kinderen met hun zelfgemaakte Palmpa-
senstok van 16.00 uur tot 16.30 uur een 
ronde om het Twistvlietpark. Bij goed 
weer gaan er wellicht ook een aantal 
bewoners uit Werkeren mee. Ook zijn de 
toekomstige bewoners van Frion uitgeno-
digd om mee te doen.  

Kosten
De deelname bedraagt €2,50 per kind. 
Dit is inclusief Palmpasenhaantje, snoep-
goed, creatieve materialen, drinken en 
Palmpasenstok. Wanneer je je eigen 
Palmpasenstok meeneemt zijn de kosten 
€1,-. Check www.facebook.com/werk-
groepkinderactiviteiten voor de meest 
recente informatie. 

Bewegen en ontmoeten

Wandelen in 
de wijk 
Door Alice Tekst

Sinds 9 januari kunnen wijkbewoners 
samen wandelen in Stadshagen en om-
geving. Er wordt iedere vrijdagavond 
om 19.00 uur verzameld bij het Verbin-
dingshuis (de voormalige Rabobank). 
Mensen kunnen spontaan besluiten 
mee te wandelen, opgave vooraf is 
niet nodig. De wandeling duurt onge-
veer een uur en eindigt op dezelfde 
plek. De route wordt op de avond zelf 
uitgelegd. 

Dit initiatief komt vanuit de wijk. Het 
doel is beweging en ontmoeting. Eén 
van de initiatiefneemsters vertelt: "De 
meeste mensen gaan niet zo snel alleen 
wandelen. Terwijl het ze wel leuk lijkt en 
ze er zin in hebben. Daarom willen wij 
graag op een vaste avond met elkaar een 
wandeltocht maken." 

De eerste avond begon dit initiatief met 
vier deelnemers. Gaandeweg groeit de 
belangstelling en komen er steeds meer 
actieve wijkbewoners bij. "Er was ook 
eens een meneer bij, die vertelde dat er 
elke zaterdagavond boven Onze Woon-
winkel een spelletjesavond georgani-
seerd wordt. Dus door ontmoeting krijg 
je ook meerdere ontmoetingen!"

Ter plekke worden groepen ingedeeld. 
Bijvoorbeeld een groepje ervaren wan-
delaars en een groepje beginnende wan-
delaars. Voor mensen die echt fanatiek 
willen wandelen, is deze activiteit wat 
minder geschikt. Ook omdat de ontmoe-
ting een belangrijk aspect is bij deze 
wandeltochten.
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Met welke gedachte stond u op vanmor-
gen?

“Eigenlijk heel gedachteloos. Ik heb 
elke morgen een vast ritueel. Dat geeft 
structuur en dat vind 
ik fijn. Ik ben al een 
aantal jaren met de 
VUT maar ik houd niet 
van stilzitten en daar-
om ben ik snel weer 
aan de slag gegaan. 
Sinds een paar jaar werk ik bij Wärtsilä, 
in Kampen. In mijn arbeidzame leven, bij 
de PTT later KPN, heb ik altijd denkwerk 
gedaan en nu werk ik met de handen. 
Dingen doén, dat vind ik prettig.”

Sinds wanneer woont u in Stadshagen?
“Later dan we hadden verwacht, in 2001, 
kregen we de sleutel van dit huis. De bouw 
had vertraging opgelopen omdat de aan-
nemer tussentijds failliet ging. Dat was 
een vervelende tijd. Daarvoor woonde ik 
bijna dertig jaar in Westenholte. Toen we 
op een dag een advertentie zagen van dit 
project in Stadshagen dachten we: dat 
lijkt ons wel wat. Ik moet toegeven dat 
het eerst beter voelde dan nu. Er is afge-
lopen jaren veel verloop geweest en van 
het aanvankelijke samenhorigheidsgevoel 
is niet veel meer over.”

Wat inspireert u?
“Gezondheid vind ik belangrijk. Mijn moe-
der is 88 en lijdt aan 
dementie. Ze is altijd 
zelfstandig geweest 
maar ze woont nu in 
een verzorgingshuis. 
De zorg die ze ont-
vangt, vind ik over 
het algemeen erg ma-
tig. Ik kan dat moeilijk aanzien. Er komt 
misschien een dag dat ook ik hulp nodig 
heb, daarom geniet ik er maar van zolang 
het goed gaat.”

Lijkt u op uw vader of 
op uw moeder?
“Op allebei. Ik heb de 
botheid van mijn vader 
en – het is haast niet 
te geloven – de zacht-

heid van mijn moeder. Ik zie de paradox van 
beiden in mezelf terug. Mijn ouders heb-
ben elkaar in Indonesië leren kennen. Mijn 
vader, afkomstig uit Haaksbergen, was daar 
in 1945 als beroepsmilitair naartoe gegaan. 
Mijn moeder had als halfbloed Indische het 
Jappenkamp overleefd. Ze trouwden in 1948 
en stichtten een gezin.”
“Toen president Soekarno aan de macht 
kwam, zijn we naar Nederland vertrokken. 
Ik weet nog goed dat wij, vier kinderen, 
met onze moeder in december 1958 voet op 
de koude, Nederlandse bodem zetten. Het 
was middenin de nacht en het sneeuwde. 
We kregen warme kleding van het Rode 
Kruis en de volgende dag werden we op de 
trein gezet naar Enschede. Na een half jaar 
kregen wij, buitenlanders, tot grote jaloezie 
van de plaatselijke bevolking want de wo-
ningnood was hoog, een huis toegewezen 

in Haaksbergen. Mijn moeder werd bij het 
boodschappen doen regelmatig uitgeschol-

den voor aap. Daar 
waren wij als kinderen 
dan bij.”

Wat is het beste dat 
u is overkomen?
“Dat ik Tineke in 1996 
vroeg om samen met 

mij Koninginnedag te vieren in Zwolle. 
Dat was ons begin samen.”

Wat zou u aan uzelf willen veranderen?
“Het impulsieve. Soms zijn er dingen 
waarvan ik later denk: dat had ik beter 
niet kunnen doen. Over het algemeen ben 
ik snel tevreden, maar als er iets mis is, 
ben ik de eerste die er wat van zegt. Dan 
kan ik behoorlijk lomp zijn. Misschien 
heeft dat ook te maken met mijn eigen 
achtergrond. In onze straat wonen veel 
mensen die de Nederlandse taal slecht 
spreken. Ik help ze vaak met de papier-
winkel. Het valt me op dat deze mensen 
door instanties vaak 
heel anders worden be-
naderd. Na het zoveel-
ste telefoontje over 
contracten die niet 
kloppen, ben ik wel-
eens hoogstpersoonlijk 
naar een uitzendbureau 
gegaan om verhaal te halen. Regelgeving 
die mensen klein houdt, vind ik verschrik-
kelijk.”

Welke muziek zou u zelf gemaakt willen 
hebben?
“Muziek maakt me vrolijk. Het liefst draai 
ik de muziek heel hard. Dat kan niet in 
huis, wel in de auto. Tineke hoort mij 
vaak de straat al in rijden. Autorijden 
vinden we beiden heel ontspannend. 

Soms rijden we uren zomaar ergens heen, 
muziekje erbij. Vooral ‘s avonds want dan 
is het lekker rustig.”

Wat is uw levensmotto?
“Een zorgeloos leven. Niet alleen voor 
mezelf maar ook voor anderen. Wij doen 
veel vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem 
en sinds een tijdje ook bij de stichting 
Schipper mag ik ook eens varen. Zij wil 
bootreizen organiseren voor mensen met 
een beperking, én hun familie. De boot, 
vooroorlogs maar motorisch goed, is in-
middels aangeschaft en ligt aan de werf 
van Bodewes in Hasselt. Uiteraard moet 
de boot nu verbouwd en aangepast wor-
den. We zoeken daarom voortdurend vrij-
willigers en sponsoren.”

Wat mist u in Stadshagen?
“Ik vind het ruimtelijk gezien te eng: veel 
smalle straatjes. Het winkelcentrum is een 
tochtgat en een samengeraapt zooitje. Er 
zit geen visie achter. Onze boodschappen 
doen we in Holtenbroek. Dat zegt genoeg, 

denk ik. Ik vind de 
gemeente Zwolle so-
wieso kleindenkend 
in dat soort dingen. 
Als je iets doet, doe 
het dan goed, is 
mijn motto.”

Wat is uw favoriete plek in Stadshagen?
“Mijn bank hier in de woonkamer! Ik lig 
er graag op. Ook samen met de kleinkin-
deren. Tineke past regelmatig op en zodra 
‘gekke opa’, want zo noemen ze mij, bin-
nenkomt, begint het spel. Daar geniet ik 
enorm van.”
 
www.schippermagikookeensvaren.nl 

wordt, dienst moet nemen in een duister 
elitecorps en bovendien leert ze een kant 
van zichzelf kennen waarvan ze misschien 
liever niet had geweten...

Duistere types, magie, strijd, het zit erin. 
Fans van Harry Potter en de Lord of the 
Rings gaan hiervan smullen! En anderen 
doen wellicht een ontdekking.

In deze rubriek zijn er al inmiddels al 
wat boeken en thema’s voorbij geko-
men. Oorlog,  humor, ongelijkheid in 
een maatschappij, om er maar een paar 
te noemen. We hebben vakantieboeken 
besproken, kinderboeken en daar komt 
nu bij: een tienerboek!

Dat wordt althans beweerd... door vol-
wassenen... die het boek niet zelden met 
rode koontjes en ingehouden adem van de 
spanning hebben gelezen, zo blijkt. Een 
van hen is Evelyn Romp, medewerker bij 
boekhandel Westerhof. Zij zegt het vol-
gende: “Het is een boek met een heldin 
waarmee veel meiden zich kunnen iden-
tificeren. Ze is niet éxtra mooi, of éxtra 
dapper. Ze is heldin tegen wil en dank. 
Het boek valt met geen enkele andere 
serie te vergelijken, het is volstrekt origi-
neel. De schrijfstijl is meeslepend, span-
nend en bij vlagen erg grappig. Kortom, 
een heel verslavende serie.”
Een serie? Ja. We hebben het hier over 
een trilogie waarin de hoofdrollen zijn 
weggelegd voor twee weeskinderen ge-
naamd Alina en Mal, die zich staande 
moeten houden in een magisch strijdto-
neel. Al snel raakt Mal zwaargewond en 
ontdekt Alina dat ze hem kan genezen. 
Geweldig natuurlijk, maar diezelfde ont-
dekking zorgt er ook voor dat ze ontvoerd 

‘Als er iets mis is, ben ik 
de eerste die er wat van 

zegt’ 

Mans Bos
Geboortejaar: 1951
Geboorteplaats: Soerabaja, Indonesië
Beroep: werkzame vutter
Burgerlijke status: samenwonend, 
5 kinderen, 8 kleinkinderen

Door Judith van Leeuwen

Schim en schaduw
Schrijver: Leigh Bardugo

Door Margreeth Drost

‘Regelgeving die 
mensen klein houdt, vind 

ik verschrikkelijk’  

‘Mijn moeder werd regel-
matig uitgescholden voor 

aap’

Van maandag 30 maart t/m 4 april 2015 
zal in (een deel) van Stadshagen de 
jaarlijkse collecte worden gehouden ten 
behoeve van het Fonds Gehandicapten-
sport.

Fonds Gehandicaptensport heeft een 
unieke positie in Nederland. Het is het 
enige fonds voor alle gehandicapten dat 
zich specifiek op sport richt en daarmee 
het welzijn van gehandicapte mensen be-
vordert. Of zij nu jong of oud, lichamelijk 
en/of verstandelijk dan wel zintuiglijk 
gehandicapt zijn.
Een gehandicapte sporter wil net als ie-
der ander gewoon lekker bezig zijn met 
zijn of haar activiteit. Daarbij zit de be-
perking niet in de beperking zelf, maar 

in de middelen die hem of haar ter be-
schikking staan. Vaak zijn daarvoor aan-
passingen nodig. Denk hierbij aan sport-
rolstoelen, extra begeleiding, aangepaste 
douches en toiletten. Of bijvoorbeeld een 
lift om iemand het zwembad in te laten 
of op een paard te tillen. Fonds Gehan-
dicaptensport wil dit mogelijk maken, 
bijvoorbeeld in de vorm van subsidies 
aan sportverenigingen met een bestaand 
of gepland aanbod voor gehandicapten-
sport. De belangrijkste bron van inkom-
sten van Fonds Gehandicaptensport is 
de jaarlijkse landelijke collecte. Zorgt u 
er ook voor dat de gehandicapte sporter 
niet aan de zijlijn hoeft te staan? Alvast 
bedankt voor uw donatie!

Collecte Fonds Gehandicaptensport

Tweedehands kinderkleding- 
en speelgoedbeurs
Op zaterdag 21 maart 2015 is het weer 
tijd voor de  kinderkleding- en speelgoed 
beurs. Er is een groot aanbod van goede 
tweedehands voorjaars- en zomerkleding 
en speelgoed. De beurs is van 10.00 tot 

11.30 uur in Grand Café Werkerwaard, 
Werkerlaan 154 in Stadshagen, Zwolle. De 
opbrengst is voor Kika! Entree is gratis. 
Kom gezellig langs, tot zaterdag!
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Laatst kwam buurman even bij ons aanlo-
pen voor een praatje en een pilsje, na zijn 
werk. Het was zo gezellig dat hij de tijd 
vergat. Opeens keek hij op zijn horloge en 
riep: “Oei, ik moet naar huis. Anders vind 
ik de hond in de pot.” Ik snapte niet wat 
hij daar mee bedoelde en heb het aan mijn 
vriend Pinokkio, de gepensioneerde speur-
hond, gevraagd. Die weet volgens mij al-
les. Hij heeft mij verteld dat het betekent 
dat alles op is, als je te laat thuis komt 
voor het eten en de hond al bezig is met 
het uitlikken van de pan. Ik mag de pan 
ook wel eens uitlikken en ik snap niet dat 
de vrouw hem daarna nog in de afwasma-
chine zet -;). Pinokkio vertelde mij ook 
nog iets anders, waar ik erg van ben ge-
schrokken. Vlees, wat ik zo heel erg lekker 
vind wordt gemaakt van dode dieren. Van 
varkens maken ze hamlappen, van koei-
en maken ze biefstukken en van kippen 
schnitzels en satehtjes. Er is een politieke 
partij die er voor probeert te zorgen dat al 
die dieren die worden opgegeten eerst een 
zo goed mogelijk leven hebben, met lekker 
eten, veel vrijheid en een goede verzor-
ging. Ik vond het zelf een heel naar idee 

dat ik dode dieren eet, maar wat ik pas 
echt eng vond is dat ik ook heel erg goed 
verzorgd wordt door mijn mensen. Stel 
je nou eens voor dat ze dat alleen maar 
doen, omdat ze me uiteindelijk op willen 
eten. Pinokkio moest gelukkig heel hard 
lachen, toen ik hem vertelde waar ik bang 
voor was. “Wij honden horen bij de men-
sen bij wie we wonen, net als hun kinde-
ren en die eten ze toch ook niet op. Daar 
hoef je echt niet ongerust over te maken. 
En als je geen vlees meer wilt eten, dan 
moet je vegetariër worden.” Toen moest 
Pinokkio mij natuurlijk eerst weer uitleg-
gen wat een vegetariër is. Maar dat lijkt 
me niks. En plakje komkommer, een stukje 
tomaat of een stukje appel op z’n tijd vind 
ik best lekker. Maar nooit meer vlees… ik 
moet maar niet teveel aan die dode dieren 
denken als ik een keertje een plakje worst 
krijg en ik zal mijn mensen zeggen dat ze 
op de Partij voor de Dieren moeten stem-
men. Waarom is er eigenlijk geen Partij 
VAN de Dieren? Misschien ga ik ook wel in 
de politiek. Dan richt ik de BBB, Beweging 
voor Bewuste Blaffers op. Daarover een 
volgende keer misschien meer. Tot blafs.

Stadshagen door de ogen van Goofy

En hoe vinden jullie mijn nieuwe foto?                                           Ben ik geen knappe kerel?

Benieuwd naar de betekenis van een 
straatnaam in Stadshagen? In deze ru-
briek leest u er meer over. Dit keer de 
Smienthof.
Eerst maar eens beginnen hoe de smient 
er uit ziet.  De mannetjessmient herken 
je aan de roodbruine kop met een gele 
streep vanaf de snavel tot aan bovenop 
de kop. Ze hebben verder geen uitgespro-
ken kleuren maar eerder een mengsel van 
pasteltinten: roze borst, grijze flank met 
witte streep en een onderkant van gebro-
ken wit. Vrouwtjes zijn overwegend bruin 
van kleur. Smienten hebben een relatief 
korte, grijze snavel met een zwarte punt. 
De lengte van het dier bedraagt 75 tot 86 
cm. De smient is de enige eend die kan 
fluiten. Niet echt, maar het geluid van de 
mannetjes klinkt als een fluitje. Vandaar 
dat ze ook wel de bijnaam fluiteend heb-
ben. 

Leefgebied
Je vindt de smient langs: beken, meren, 
graslanden, moeras, plassen en rivieren. 
Het zijn echte graseters. De vogels gra-
zen vooral ’s nachts bij voorkeur op natte 
weilanden. Ook zitten ze graag langs de 
slootkant. Overdag slapen de smienten op 
het water. Een slimme strategie: ’s nachts 
is de kans op verstoring minder groot en 
kunnen ze rustig hun gang gaan. Naast 
gras eten ze ook groene planten en wa-
terplanten. En de vrouwtjes verorberen 
ook grote aantallen muggen. Die leveren 
meer en betere eiwitten dan planten, iets 
dat hen in het broedseizoen (mei) in goe-
de conditie houdt. 

Overwinteraar in Stadshagen
In Nederland is de smient hoofdzakelijk 

in de winter aanwezig. Het is dus een 
echte overwinteraar. In de maanden de-
cember en januari zijn de hoogste aantal-
len te zien. Ieder jaar gaan in januari dan 
ook vrijwilligers in het hele land een dag 
op pad om watervogels te tellen. De ver-
eniging Sovon Vogelonderzoek Nederland 
is hiervan de organisator. Deze tellingen 
vinden al sinds 1967 plaats. Het doel is 
om gegevens over aantallen en versprei-
ding van overwinterende watervogels te 
verzamelen. Op basis van geringde vogels 
is bekend dat de smienten die in Neder-
land overwinteren voor het grootste ge-
deelte uit het noorden van Scandinavië 
en West-Rusland komen. De vraag is na-
tuurlijk of deze kleurrijke watervogel ook 
in Stadshagen overwintert. Een van de 
vrijwilligers van de telling in Stadshagen 
is Louis Zandbergen: “Dit jaar zijn er tij-
dens deze zogenoemde winterwatervogel-
telling in Stadshagen zes smienten waar-
genomen. Vorig jaar hebben we er acht 
geteld. Soms staat de teller op nul, dit 

was bijvoorbeeld zo in 2011 en 2012. Dit 
heeft dan te maken met ijsvorming. De 
smient houdt namelijk van open water. 
Ligt er ijs, dan wijkt hij uit naar bijvoor-
beeld het IJsselmeer. Bijna elke winter 
zit er overigens wel een grote groep in de 

Straatnaam belicht
door Tamara Klappe

Smienthof

                                                                                              Foto Firoozeh Azimi Nobar

Milligerplas. Soms tot wel 1.500 stuks.” 
De overwinterende smienten vertrekken 
weer in de periode februari-april. De die-
ren zoeken dan een broedplaats veelal in 
het noorden van Europa en Azië. Spora-
disch broeden smienten ook in Neder-
land. Zandbergen: “In de zomer zijn er 
in Stadshagen geen smienten. Elders in 
Zwolle slechts een paar.” 

Besmetting met vogelgriep
Eind vorig jaar haalde de smient de jour-
naals en kranten. Er werd namelijk bekend 
dat in uitwerpselen van dit dier het vo-
gelgriepvirus H5N8 was aangetroffen. Dit 
was in de buurt van Kamerik (provincie 
Utrecht). Daar komen smienten in de win-
ter in flinke aantallen voor. Er is bewezen 
dat een paar smienten drager waren van 
het virus. Dat wil overigens niet zeggen 
dat ze dit virus ook hebben overgebracht 
op het getroffen pluimvee. Dit kan ook 
door andere vogels gebeurd zijn.

Een smient gespot bij de Bandijklaan                                                    Foto Josette Veltman
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Jongerencentrum LevelZ is trots op de 
vrijwilligers en de organisatie. Een klein 
feestje ter ere van de vele ontwikkelin-
gen binnen het leukste jongerencen-
trum van Nederland was dan ook op zijn 
plaats. Zo is de werkgroep Communicatie 
gaan reorganiseren en heeft ook de Pro-
grammering een nieuwe strategie gelan-
ceerd. 

De persoonlijke benaderingen en de be-
trokkenheid van de jongeren betekenen 

Tijdens de NL doet! dagen zal een start 
worden gemaakt met de tuinen bij de 
nieuwe te bouwen Stadshoeve in Stadsha-
gen. Vanuit de tuingroep hebben twee 
actieve leden subsidie voor NL Doet!bij 
het Oranjefonds aangevraagd en deze is 
onlangs toegezegd. Dit betekent dat er 
palen geslagen kunnen worden, een eer-
ste omheining kan worden geplaatst en 
dat de eerste schop de grond in kan.
Leo Oosterloo (werkgroep Tuinen): “We 
kunnen hiermee met de eerste groep vrij-
willigers een startmoment organiseren”. 
De tuingroep gaat elke maand op een za-
terdagochtend en een doordeweekse och-
tend werken aan de opzet en uitbouw van 
de verschillende akkers en groenteteelt. 
Er komen bijvoorbeeld bijenbloemen, een 
kruidentuin en de eerste groentes worden 
gezaaid.

LevelZ unites

Het Vrijwiligersfeestje in LevelZ was een groot succes                            Foto Dominique Jansen

Door Laura Bakker

nog altijd veel. “Door de samenwerking 
meer met elkaar op te zoeken komen we 
verder. Communicatie is de drijfveer voor 
elke organisatie en we merken dat ons 
werk zijn vruchten afwerpt”, aldus Daph-
ne, een van de vrijwilligers. 

Leuke thema’s
Samuel vertelt over de werkroep Pro-
gammering: “De Programmering bestaat 
uit mensen die het leuk vinden om een 
avond of middag te regelen. Ook helpen 

Eerste schop in de grond bij 
de Stadshoeve 
Door Alice Tekst

Locatie: op het weiland achter de schuur 
van de huidige kinderboerderij, Oude We-
tering. 
Belangstellenden voor de tuinactiviteiten 
kunnen zich opgeven bij: Justine Rosen-
hart (justinerosenhart@hotmail.com) of 
Leo Oosterloo (oosterloo@stichting4pk.nl)

Programma
16.00u palen slaan, omhei-•	
ning plaatsen en het eerste tuin-
bed ploegen of  frezen.
16.30u	 officiële	‘eerste	schop	•	
handeling’ met Rene de Heer, 
wijkwethouder
17.00u	 thee	of	koffie	met	ap-•	
pelgebak, geserveerd vanuit de 
werkkeet van stichting 4PK

ze mensen die evenementen willen orga-
niseren en bedenken ze zelf ook leuke 
thema’s voor avonden. Zij moeten kij-
ken of iedereen het nog gezellig heeft 
en zich vermaakt. Zo niet, dat gaan zij 
hier een passende oplossing voor zoeken. 
Dat moet allemaal goed gecommuniceerd 
worden.”
“Wanneer je meer mensen persoonlijk 
aanspreekt	 of	 ‘tagt’	 en	 inspeelt	 op	 ta-
lenten en voorkeuren krijgt je post of 
event ook meer views en meer respons 

op vragen. Zo houden we de participatie 
scherp en de betrokkenheid van alle par-
tijen groot. Wij versterken elkaar hierin”, 
voegt Daphne toe. Enthousiast vervolgt 
ze: “Wij zijn met de andere vrijwilligers 
en bezoekers verantwoordelijk voor de 
avond en moeten zorgen voor een goede 
en leuke sfeer. Goede samenwerking is 
hierbij een must.” 

?

?

De mooiste wijkkrant van Zwolle zoekt een vrijwillige

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

Mieke Pape, 06-207.597.37, 038-420.1050, 
miekepape@home.nl  of  bestuur@vinexpress.nl

X

Advertentie-organisator v/m
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Stijldansen 
Elke dinsdagavond staat het Cultuurhuis 
in het teken van stijldansen. Deze avond 
zijn er twee groepen. De eerste groep 
start om 19.00 en de tweede groep om 
20.15 uur. Marga Rietveld, ervaren stijl-
dansdocent, verzorgt deze lessen van 
vijf kwartier en leert u onder andere de 
Quickstep, de Cha cha cha en de Engelse 
Wals. Beide groepen hebben ruimte voor 
nieuwe deelnemers. Wilt u een keer een 
proefles volgen of meer informatie, dan 
kunt u contact opnemen met WijZ, tel. 
038 8515700.

Sportfit
Sportfit, een gevarieerd beweeguur in het 
Cultuurhuis. Tijdens dit uur traint u uw 
uithoudingsvermogen met o.a. gewicht-
jes en dynabands. Ook doet u spiervers-
terkende (pilates)oefeningen, loopvor-
men, balspelen en badminton. Kortom, 
een grote variatie, waarbij u sport op uw 
eigen niveau. Wilt u graag eens kennis-
maken met Sportfit, dan bent u van harte 

welkom op donderdagochtend 09.15-
10.15 uur in het Cultuurhuis. Voor meer 
informatie of een proefles, kunt u bellen 
met tel. 038 8515700.

Salsa
Elke donderdag van 11.30 – 12.30 uur, 
is er een enthousiaste groep deelnemers 
die salsa dansen onder begeleiding V. Ra-
mautarsingh in het Cultuurhuis. Salsa is 
een dansvorm in groepsverband, het is 
geen statische stijl, de nadruk ligt op de 
beweging. Dat betekent ook dat er geen 
vaste volgorde is waarin gedanst wordt. 
De man leidt en bepaalt aan de hand van 
de muziek de figuren. Er wordt niet over 
de vloer bewogen, maar alles wordt ter 
plaatse gedanst. Bewegingen met de ar-
men, is ook typerend voor salsa. De voe-
ten doen alleen de basispas, met enkele 
beperkte varianten. Wilt u graag een keer 
een gratis proefles volgen? Dan bent u 
van harte welkom. Voor meer informatie 
en/of aanmelden kunt u bellen met WijZ, 
tel. 038 8515700. 

Wandelen lange afstand, ± 8 km
Elke dinsdagochtend wordt er een afstand 
van zo’n 8 kilometer gewandeld, steeds 
vanaf een ander vertrekpunt. Dinsdag 7 
april, 10.00 uur, vertrekt de groep wan-
delaars vanuit het Cultuurhuis. Deelname 
is gratis. Van te voren aanmelden is niet 
nodig.

Wandelen korte afstand, ± 3 à 4 km
Elke donderdagmiddag wordt er een uur 
gewandeld, ongeveer 3 à 4 km. Donder-
dag 14 mei, 14.00 uur, is de start vanuit 
het Cultuurhuis. Deelname is eveneens 
gratis en van te voren aanmelden is niet 
nodig.

Fietsen, ± 30 km
Elke woensdagmiddag wordt er vanaf 
steeds een ander vertrekpunt gestart 
voor een groepsfietstocht, onder bege-
leiding van ervaren fietsbegeleiders. Zij 
hebben de route van zo’n 30 km uitge-
zet en weten precies de route. U komt op 
de mooiste plekjes in en rondom Zwolle. 

Woensdag 8 april, 13.00 uur, is de start 
vanaf het Cultuurhuis. 

Buurtrestaurant De Streek in maart
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, waar-
bij ontmoeting met buurtgenoten een 
belangrijke rol speelt. Vrijdag 20 maart 
staat in het teken van een Italiaanse 
avond. Als voorgerecht krijgt u een ca-
prese salade, daarna kunt u bij het hoofd-
gerecht kiezen uit twee heerlijke pasta’s 
en als nagerecht tiramisu. Aanmelden kan 
tot en met de maandag ervoor in het Cul-
tuurhuis, Werkerlaan 1, of door te bellen 
naar 038 8515742 / 038 8515760.

In Stadshagen worden vele activiteiten 
mogelijk gemaakt door vrijwilligers. 
Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! pre-
senteert op www.zwolledoet.nl ener-
zijds het aanbod van vrijwilligers en 
anderzijds de vacatures van organisa-
ties die vrijwilligers zoeken. In deze 
rubriek vind je een greep uit vraag en 
aanbod, gericht op de wijk Stadshagen. 

Schildermaatje: Deel jij een passie 
voor schilderen? 
Het Zonnehuis zoekt een vrijwilliger die 
wil schilderen voor een mevrouw met 
dementie. Mevrouw kijkt hier graag naar 
en geniet hiervan. Het gaat om een in-
dividuele activiteit, waarbij persoonlijk 
contact en het betrekken van de bewoner 
van belang is. 
Aanmelden of meer info? Neem contact 
op met Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! 
en vermeld vacaturenummer VAC-36821.

Sleutelbeheerder jongerencentrum: 
Level Z -  eindverantwoordelijk - vei-
ligheid
Het doel van het jongerencentrum is 
om jongeren in staat te stellen sociaal-
maatschappelijke competenties aan te 
leren. Het uitgangspunt is dat jongeren 
het meest leren door te doen of te erva-
ren en het meest beïnvloed worden door 

Stadshagen Doet!
leeftijdsgenoten. Daarom stelt Level Z 
jongeren in staat om vanuit hun eigen 
verantwoordelijkheid samen te werken 
met andere jongeren en op die manier 
van elkaar te leren. Wil jij als vrijwillige 
sleutelbeheerder jongeren ondersteunen 
tijdens openingsmomenten in het jon-
gerencentrum? Je opent en sluit het ge-
bouw en bent eindverantwoordelijk voor 
het openingsmoment. Je zorgt voor de 
veiligheid, een goede samenwerking tus-
sen de vrijwilligers en een goede sfeer. 
Aanmelden of meer info? Neem contact 
op met Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! 
en vermeld vacaturenummer VAC-36809.

Assistent scheidsrechter: Ben jij spor-
tief en rechtvaardig?
Zaterdagvoetbalvereniging CSV zoekt een 
assistent scheidsrechter voor de zater-
dagwedstrijden van het eerste elftal. Bij 
geen kwalificatie op dit gebied zoeken zij 
iemand met een goede spelregelkennis. 
De vrijwilliger is in ieder geval bekend 
met de vlagsignalen en is onpartijdig en 
consequent. 
Aanmelden of meer info? Neem contact 
op met Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! 
en vermeld vacaturenummer VAC-25036.

Facilitaire medewerker: Ben jij een 
horecatopper?
Ben jij van nature gastvrij en vind je het 
leuk om barwerkzaamheden uit te voe-
ren? Voor het Culthuurhuis in Stadshagen 
zoekt WIJZ enthousiaste vrijwilligers die 
willen helpen om van deze locatie een 
bruisend geheel te maken waar alle bewo-
ners uit de wijk Stadshagen elkaar kun-
nen ontmoeten en zich welkom voelen. 
Je werkt achter de bar, in de bediening of 
als gastheer/gastvrouw bij de ontvangst 
van bezoekers. 
Aanmelden of meer info? Neem con-
tact op met Vrijwilligerscentrale Zwolle-
Doet! en vermeld vacaturenummer VAC-
32607. 

Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! 
Assendorperstraat 48
038 4225200 
info@zwolledoet.nl
www.zwolledoet.nl

Zerboltstraat 61a  
T 038 - 454 60 20

www.de5olifanten.nl

April actie*
ontworming 3+1
(4 halen = 3 betalen)

vlooienmiddelen 5+1
(6 halen = 5 betalen)

* Geldig in april

(6 halen = 5 betalen)

Patriottenlaan 4
T 038 - 460 00 75

Zwolle Zuid  
iedere zaterdag 

open van
10.00 - 13.00 uur

Vanaf 5 januari is het sociale wijkteam 
bij u in de wijk van start gegaan.

Wij, een viertal studenten van de Viaa, 
Gereformeerde Hogeschool uit Zwolle, 
zijn bezig met ons afstudeeronderzoek 

Onderzoek bekendheid 
sociale wijkteam

naar de bekendheid van het sociale wijk-
team in uw wijk. In de periode van 16 
maart tot 15 april gaan we Stadshagen in 
om uw mening over het sociale wijkteam 
te vragen. Dat doen we in de vorm van 
een enquete.

Uw medewerking zouden we zeer op prijs 
stellen, we kijken er naar uit u te mogen 
ontmoeten.

Ruth Rienstra
Jantje Spiker
Janny van den Bosch-Dezijn
Judith de Jong-Schoonhoven

Zaterdag 28 maart is er weer een kin-
derkleding- en speelgoedbeurs.   Van 
09.30 - 11.00 uur kunt u voor goede 
tweedehands kinderkleding en speel-
goed terecht in De Fontein, Sterren-
kroos 56 in Zwolle.

U kunt zelf ook kleding en/of speelgoed 
inleveren. 75% van de opbrengst is dan 
voor uzelf, 25% gaat naar een goed doel.

Kinderkleding- en speel-
goedbeurs De Fontein

Wilt u zelf spullen inbrengen of meer in-
formatie over de beurs kijk dan op http://
kledingbeurs.defonteinzwolle.nl.

U bent van harte welkom!
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