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Rondje Zuid 
Ook nieuws voor deze rubriek? Mail 
naar redactie@wvzwollezuid.nl of bel 
06-15512030.

Open dag van de zorg in Zuid 
Op zaterdag 21 maart 2015 vindt de Open 
Dag van de Zorg plaats en openen instellin-
gen hun deuren voor het publiek. Zandhove, 
(Hollewandsweg 17), Hospice Lotus en 
De Oude Mars (De Mars 19) zullen hier-
aan deelnemen en openen hun deuren voor 
belangstellenden. Zandhove en Hospice 
Lotus openen de deuren tussen 10:00 en 
12:00 uur en De Oude Mars tussen 12:00 
en 16:00 uur. Eenmaal binnen is er veel te 
zien en te beleven. Jong en oud kunnen ken-
nismaken met de locaties. Ook de andere 
zorglocaties van Zorgspectrum Het Zand 
openen hun deuren. Meer op de website 
www.hetzand.nl (rubriek nieuws).
Ook wijkcentrum De Pol is open voor 
publiek. Tussen 10.00 en 14.00 uur kunt u 
in het wijkcetrnum terecht voor meer infor-
matie over datgene wat er allemaal plaats-
vindt. Zo worden er rondleidingen gegeven, 
is er een kledingverkoop en organiseert het 
Schuurtje van Zuid een workshop fietsban-
den plakken. Uiteraard kunt u bij medewer-
kers van instanties als Frion, WijZ en RIBW 
terecht met uw vragen over de zorg.

CT50+ in De Pol
Computerles op maat. Lessen van één uur. 
U krijgt persoonlijke begeleiding van een 
vrijwilliger van SeniorWeb-Zwolle in het 
onderwerp waar u vragen over heeft en in 
het tempo dat bij u past. CT50+ is open op 
dinsdagmorgen, donderdagmorgen en don-
derdagmiddag. Opgeven op tel.  4651122.

Expositie in SIO
Vanaf 3 maart t/m 30 mei 2015 exposeert 
Marian Langevoort-Mannen een selectie 
van haar schilderijen in wijkcentrum SIO, 
Zwolle-Zuid. Zij schildert zowel abstract 
als figuratief, in olieverf en/of acryl. Haar 
esoterische levensbeschouwing vormt de 
basis van het werk. U bent van harte uit-
genodigd voor een atelierbezoek, graag na 
afspraak. Meer informatie: www.marian-
langevoort-mannen.nl.

Carnaval voor mensen met een ver-
standelijke beperking groot succes
Vrijdag 13 februari vierden de Loltrappers 
carnaval in de Nieuwe Bierton. Prinses 
Marloes Woolthuis werd binnen gebracht 
door de prins en jeugdprinses van de 
Tonnezotters, onder begeleiding van 
muziek van De Knollentrekkers.
Er waren prachtige creaties te zien, het was 
dan ook heel erg moeilijk voor de jury om 
een keuze te maken. Drie eervolle vermel-
dingen werden met gejuich ontvangen en de 
prijswinnaars, Tessa (als lieveheersbeest-

je), Tommy (heel kleurrijk) en Alfons (als 
Ghost) gingen met grote bekers naar huis. 
Er werkten heel veel vrijwilligers mee om 
deze avond te laten slagen. Muziek werd 
verzorgd door de Knollentrekkers, De 
Towersnörr’n en  MH Sound. Optredens 
waren er van Harm en Wesley Wolters, 
Patrick, Henri van Velzen en Brendi. De 
Tonnezotters staken iedere keer hun han-
den uit de mouwen om samen met de 
cliënten de dansvloer op te gaan, niemand 
hoefde aan de kant te blijven. Wat fantas-
tisch dat  iedereen elk  jaar weer mee wil 
werken, hartelijk bedankt.

Rommelmarkt Phoenixschool
Euphonia Chr. Oratoriumvereniging Zwolle-
Zuid houdt op zaterdag 28 maart a.s. een 
rommelmarkt van 10.00 tot 12.00 uur in de 
Jenaplanschool De Phoenix, Zalmkolk 2 te 
Zwolle-Zuid. Naast de verkoop van bruikba-
re spullen is er koffie met cake te verkrijgen. 
Ook het rad van avontuur zal niet ontbreken. 
De opbrengst is bestemd voor het con-
cert op 10 oktober a.s. in de Koningskerk. 
Tijdens dit concert zal de 9e Symfonie van 
Beethoven uitgevoerd worden, net als liede-
ren uit het Bonhoeffer Oratorium.

Tweedehands speelgoed- en kinder-
kledingsbeurs in SIO
In SIO aan de Thorbeckelaan 2 wordt op 
zaterdag 21 maart van 9.00 tot 10.30 uur een 
tweedehands speelgoed- en kinderkleding-
beurs gehouden. Iedereen kan op vrijdag-
avond 20 maart tussen 19.00 en 20.00 uur 
speelgoed en kinderkleding inbrengen voor 
de verkoop. Alleen speelgoed en kleding 
die al geprijsd en ingeschreven is op een 
lijst, worden ingenomen. Men mag maxi-
maal dertig stuks per lijst inleveren. Het 
speelgoed en/of de kleding moet schoon, 
compleet en eigentijds zijn. De organisatie 
neemt kleding in vanaf maat 74 tot en met 
maat M. Zwem- en sportkleding, rubberen 
laarsjes en skeelers mag men ook aanbieden. 
Alle speelgoed is welkom, van boekjes tot 
fietsjes en alles er tussenin. Van de verkoch-
te kleding is 75 procent voor de inbrenger. 
Lijsten en meer informatie zijn te vinden 
op: zwolse-speelgoed-kinderkledingbeurs@
ziggo.nl of 06-22624176. Inschrijven kan tot 
woensdag 18 maart. VOL=VOL

Open dag Koningskerk
Donderdag 12 maart bent u tussen 10:00 
en 12:00 uur van hartelijke welkom in de 
Koningskerk aan de Landsheerlaan voor een 
creatieve ochtend. U kunt er creatief zijn op 
het gebied van handwerken of met de tablet/
ipad of de smartphone. Samen bezig zijn en 
de kunst van elkaar afkijken, elkaar helpen 
of  inspiratie opdoen voor iets nieuws is 
mooi om mee te maken. Is creativiteit niet 
uw ‘ding’, maar vindt u het leuk om samen 
een spel te doen? Ook dat kan. Verder zor-
gen we voor een uitgebreide lectuurtafel met 
uiteraard een lekker kopje koffie of thee.

Als je goed kijkt naar postcodegebied 
8014-8019, zit er meer leven in dan 
wonen, werken en recreëren. Een korte 
kroniek met beide benen op de grond.

‘Word je al weer 45’, zei mijn moeder 
onlangs in een weemoedige bui. Tja, life 
goes on. Maar wat gaat het rap. Zelf heb 
ik dat helemaal niet in de gaten, als ik lees 
dat er elders een 44-jarige Zwollenaar door 
de politie wegens agressief gedrag wordt 
opgepakt. ‘Wat een ouwe dwaas, hoor ik 
mezelf dan in gedachten zeggen. Ik zie 
mezelf nog als jonge god, met gezond lijf 
en dito geest.

Het leven is mooi en over het algemeen 
goed. Een verkoudheidje of spierpijntje is 
tijdelijk. Je staat niet stil bij de keerzijde 
van de medaille. Ik ken niemand in mijn 
omgeving die ziek, zwak en... ‘Wist je 
dat die buurvrouw kanker heeft, de andere 
verderop ook opgegeven is en hij aan die 
andere kant een aanval gehad heeft....’, 
hoor ik mijn vrouw plots zeggen. Ehhh...
Het kan verkeren. Soms erg snel en dicht-
bij. Binnen enkele maanden verlies je als 

straat twee buren. En - hoewel bijzaak 
- in het derde geval een auto minder op 
de parkeervakken. Twee mensen, vijfti-
ger, zeventiger, ieder een eigen gezicht in 
het vertrouwde straatbeeld. Mensen die je 
tegenkwam in de super of in de bieb. Of 
gewoon op straat voor een gesprekje over 
koetjes en kalfjes. 

In gedachten leef je mee, condoleer je de 
achtergebleven buurtgenoot. Later tref je 
elkaar en heb je het over gemis en goede 
moed. En het opbeurende lenteweer. Want 
je wil het er ook niet altijd over hebben. Af 
en toe zie je ‘m weer lopen of fietsen. De 
boodschappen moeten toch gedaan wor-
den. Tja, life goes on. Maar je staat er toch 
net wat vaker bij stil. Extra genieten van 
het leven dus.

Lief en leed in de straat
Zuidkristalliseren

Recensie ‘Het weerjongetje’ 
Auteur: Pimm van Hest 
Illustraties: Kristof Devos 
ISBN:978-9044822502 
www.clavisbooks.com

Carin van de Ploeg 

Hoe zou de wereld eruit zien als het weer 
mee veranderde met je emoties? ‘Het 
Weerjongetje’ is een eigentijds sprookje 
over een jongetje dat ongewild invloed heeft 
op het weer. Als hij opgroeit, wordt hij zich 
bewust van zijn talent, maar iedereen wil 
wat van hem. Hij vlucht en ontdekt dat het 
belangrijk is om voor jezelf op te komen en 
dat je in jezelf moet leren geloven.  
Pimm van Hest heeft een prachtig sprookje 
voor kinderen vanaf zes jaar geschreven. 

Kristof Devos heeft er mooie eenvoudige, 
zeer aansprekende tekeningen in kleurpot-
lood bijgemaakt. 

Begin februari heeft Autobedrijf Bert 
Wieten uit Zwolle de vier winnaars van 
hun actie tijdens het ijsbeeldenfestival 
bekend gemaakt. Zij behoorden tot dege-
nen die het aantal ijsballetjes in de kubus 
exact wisten te raden. De eerste prijs was 
een iPad, de tweede prijs een weekend 
gratis rijden in een Hyundai naar keuze 
en de derde prijs (2) een Bluetooth spea-
ker. Met de prijsuitreiking sloot deze 
Hyundai Dealer hun succesvolle deel-
name aan het ijsbeeldenfestival af.

Deelname aan het ijsbeeldenfestival ging 
voor Bert Wieten echter verder dan alleen 
een leuke publieksactie. Ze organiseerden er 
een netwerkavond voor zo’n vijftig bedrij-
ven. 

Daarnaast vormde het festival dit jaar het 

bijzondere decor van hun personeelsavond. 
En dankzij hun financiële bijdrage brachten 
leerlingen van groep vijf tot en met acht 
van de Parkschool uit Zwolle een leerzaam 

bezoek aan het festival. Voor Bert Wieten 
een mooie manier om zijn betrokkenheid bij 
de Zwolse samenleving te tonen.

World in Motion
Het ijsbeeldenfestival vond van 6 december 
2014 tot en met 25 januari 2015 in Zwolle 

plaats. Het thema ‘World in Motion’ inspi-
reerde meer dan veertig kunstenaars om 
prachtige voertuigen, vliegtuigen en vaar-
tuigen uit enorme blokken ijs te hakken. 
Een thema waar Autobedrijf Bert Wieten 
op inhaakte door de nieuwste Hyundai ix35 
te tonen.

Prachtige prijzen voor winnaars ijskoude actie Bert Wieten

Eigen foto


