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Activiteitenagenda

WIJKVERENIGING BERKUM     

Alle activiteiten zijn in wijkcentrum De Weijenbelt, tenzij anders vermeldvermeld.

Maandag 2 maart : Start expositie Mieke Kootstra

Vrijdag 6 en 20 maart : 19.30 uur Bingo, inloop vanaf 19.00 uur

Zaterdag 7 maart : 10.00 – 12.00 uur Repair Café, kelder Berkumstede

Zondag 8 maart : Muziek met een Plus, The Musical Night in de Hoofdhof 15.00u.

Woensdag 11 maart : Weij senioren, “Hip Stipwerk”, aanvang 14.00 

Vrijdag 13 en 
Zaterdag 14 maart : Meedoen in de wijk met NL Doet. 

Woensdag 25 maart : In de avond komt Burgemeester P. Snijders op bezoek in Berkum. 

Zondag 29 maart  : Muziek met een Plus, Meezing Johannes Passionin de Hoofdhof 15.00u.

Vrijdag 3 april : Uitleg Pesach in de Hoofdhof, inloop vanaf 19.30. Start 20.00

Maandag 6 april : Start Stille week in de Hoofdhof, maandag – donderdag 19.30 / 20.00

Woensdag 18 april : The Passion vanaf parkeerplaats Berkumstede, verzamelen 18.30
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Visie VV Berkum op Jeugdvoetbal

Lelystad Airport: laat uw schadeclaim rechten niet verjaren !

Op 1 april 2015 is het Luchthavenbesluit Lelystad in werking getreden. Op grond van de 
Wet Luchtvaart  kan een belanghebbende verzoeken om een vergoeding van de schade 
(Bijvoorbeeld: waardevermindering van je huis, inkomstenderving van een camping, 
ongeschikt worden van een locatie enz).  Het recht op vergoeding van schade verjaart na 
vijf jaar. In dit geval dus 1 april 2020. Om het recht op een eventuele schadevergoeding te 
behouden is het noodzakelijk dat de schade niet verjaart. Stuur daarom vóór 1 april 2020 
een zogenoemde ‘stuitingsbrief’. SATL heeft een stuitingsbrief opgesteld die eenvoudig te 
gebruiken is. Die brief is te vinden op:
https://satl-lelystad.nl/doen/voorkom-verjaring-van-schade-door-lelystad-airport/

Aangetekend versturen!
Zie ook onze website Wijkvereniging Berkum over dit onderwerp.



Cafetaria Berkum
T. 038 454 66 37

Campherbeeklaan 8

8024 BW Zwolle

www.cafetariaberkum.com

Wij bezorgen ook!
               Van 17.00 tot 20.00 uu

r

WWW.BUS.NL                 UW PARTNER IN TECHNIEK 

T: 088 - 3831000

E: zwolle@bus.nl

Logistiek Centrum

Bohemenstraat 17

8028 SB  Zwolle

4.
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Meedoen in de wijk met NL Doet op 13 en 14 maart

De grootste vrijwilligersactie van Nederland is NL Doet. Elk jaar 

steken vrijwilligers en wijkbewoners de handen uit de mouwen 

om hun buurt leuker, mooier, groener of veiliger te maken. Wil 

je ook wat organiseren samen met je buren op 13 en 14 maart? 

Begin op tijd. De gemeente Zwolle helpt je graag op weg. 

Bewoners nemen op allerlei plekken initiatieven om iets 
te verbeteren in hun buurt, straat of wijk. 
Op www.zwolle.nl/buurtinitiatief en www.nldoet.nl kun je ideeën opdoen voor een buurtactiviteit. 

Groendag

Maak van NL Doet-dag een groendag. De buurt groener maken kan al met een gevel- of 
boomtuintje. Ligt er een stuk grond in de buurt dat wel wat meer kleur en groen kan gebruik-
en? Misschien kun je samen de grond van de gemeente adopteren en inrichten. Een groene 
buurt is niet alleen gezellig, het is ook beter bestand tegen hittestress en hevige regenbuien. 
www.zwolle.nl/groendag 

Kinderstraat

Wil je iets gezelligs organiseren wat ook leuk is voor de 
kinderen? Maak op NL Doet-dag van je straat een Kinder-
straat. De straat wordt voor één dag voor al het verkeer 
afgesloten zodat kinderen veilig op straat kunnen spelen. 
(busroutes uitgezonderd).  Een mooi moment om er een 
gezellige straatdag van te maken voor alle bewoners. Er zijn 
wel spelregels. www.zwolle.nl/kinderstraat

Opruimactie

Zwerfafval verdwijnt niet door erger-
nis, wél door samen opruimen. Dat 
vinden veel bewoners. Zij komen 
in actie op NL Doet-dag en ruimen 
het zwerfafval op. Bij wijkbeheerder 
Ilse Bloemhof kun je afvalzakken 
ophalen en grijpers lenen. Kijk voor 
de contactgegevens op www.zwolle.
nl/berkum. Ook ROVA helpt je een 
handje https://www.mooi-schoon.nl/
acties. 

Contact 

Veel bewoners gebruiken NL Doet 
om samen ideeën te verzamelen 
voor verbetering van hun buurt. 
Daarna leggen ze contact met de 
wijkbeheerder om hun ideeën te 
bespreken. Vaak zijn zij verrast, want 
er is meer mogelijk dan men denkt. 
Veel mooie voorbeelden staan in 
het Wijkenmagazine dat je leest op 
www.zwolle.nl/wijkenmagazine. De 
contactgegevens voor jouw idee vind 
je op www.zwolle.nl/berkum.  

Zalencentrum De Hoofdhof  
Kerkweg 26 Zwolle

Entree € 15,00 - tot 16 jaar € 7,50
Reserveer uw kaarten met korting via 

www.muziekmeteenplus.nl

Johannes Passion van J.S. Bach
Musica Vocalis met projectkoor en orkest

o.l.v. Raghna Wissink

ZZZooonnndddaaaggg 222999 mmmaaaaaarrrttt 222000222000 111555:::000000 uuuuuurrr
MMMeeeeeezzziiinnnggg JJJooohhhaaannnnnneeesss



Doomijn peuterspeelzaal Campherbeeklaan is op 

zoek naar nieuwe peuters. Heb jij een peuter die een 

plekje zoekt om te spelen, ontdekken en te leren? Jullie 

zijn welkom bij peuterspeelzaal Campherbeeklaan. 

• Grote en lichte ruimte in wijkcentrum De Weijenbelt

• Ontwikkelingen volgen met kindvolgsysteem

• Leuke en leerzame thema’s en activiteiten

www.doomijn.nl/campherbeeklaan

/doomijn

klantadvies@doomijn.nl

(038) 421 45 21

e

t
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 mee

Plek voor nieuwe peuters!  

Doomijn peuterspeelzaal Campherbeeklaan

is van ma t/m do van 08.15 - 12.15 uur geopend.

Ook adverteren in de berkumer?

Dat kan! Neem contact op met Minke Koerhuis-de 

Jong voor meer informatie over de mogelijkheden 

en tarieven

E-mail: minke_koerhuis@outlook.com
6.
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6.

VAKANTIEGEZINNEN GEZOCHT

Regio – Afgelopen kerst kwamen meer 

dan twintig kinderen uit Berlijn om in 

deze regio hun kerstvakantie te vieren. 

De medewerkers van Stichting Pax 

Kinderhulp zijn al weer bezig voor de 

komende paas- en zomervakantie. Zij 

zoeken vakantiegezinnen voor de peri-

ode van 4 t/m 17 april en voor 18 juli 

t/m 7 augustus 2020 die een Berlijns 

kind een onvergetelijke vakantie willen 

bezorgen. 

Het gaat om kinderen van 6 t/m 12 jaar die vanwege problemen van vooral sociaaleconomische 

aard geen normaal gezinsleven kennen.

Berlijn is een fantastisch mooie wereldstad, maar kent ook zijn keerzijde. Mensen aan de onderkant 

van de samenleving hebben te maken met werkloosheid en sociale vereenzaming, wat vaak gepaard 

gaat met vluchten in drank, drugs en apathie. De kinderen zijn hier de dupe van en groeien op in 

onzekerheid zonder de liefde en aandacht en mogelijkheden tot ontplooiing waar ieder kind recht op 

heeft.

 

Pax Kinderhulp weet wat een aantal weken in een gastgezin betekent voor een kind. Genieten van 

kleine dingen, die voor ons zo normaal zijn, samen ontbijten, samen boodschappen doen, ’s avonds 

in bed gestopt worden, een spelletje…

Je geeft een kind onvergetelijke vakantieherinneringen, een ervaring voor het leven. Het unieke van 

de actie Berlijn is dat de kinderen opnieuw uitgenodigd kunnen worden. Hierdoor kan een relatie 

voor het leven ontstaan.

Als u belangstelling heeft komen onze medewerkers graag vrijblijvend met u praten. Ze bereiden 

u voor en ondersteunen u tijdens het verblijf van de kinderen. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Adriët, telefoon 0657935663 of bezoekt u onze website  www.paxkinderhulp.nl 
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We bezorgen nu 
tot in jouw keuken!

Bestel gemakkelijk en snel 

al je boodschappen op Coop.nl

Nieuw in Berkum vanaf 2 maart!

* Er geldt een minimale besteding van €40,-.

 Probeer het uit! BEZORGD*

GRATIS
TIJDELIJK

Coop Zwolle Oldengarm
Campherbeeklaan 54-2

 Gratis bezorging van maandag 2 t/m zaterdag 29 maart 2020.
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Wie worden de nieuwe bewoners op 
de kinderboerderij?
Het is rustig op de kinderboerderij. Er zijn 
2 rammen van de schoonebekerschapen 
verkocht. Er wordt nog een plekje gezocht 
voor 3 andere schapen. Verder blijven de 
dieren rustig doormekkeren, knorren, balk-
en of snateren. Achter de schermen wordt 
al nagedacht over nieuwe bewoners voor 
de kinderboerderij. Zo wordt er gedacht 
over een caviahok binnen in de stal, waar 
de kans kleiner is dat cavia’s sterven door 
weersomstandigheden of verkeerd voed-
sel. Ook is de verwachting dat er binnen-
kort wat konijntjes bij komen.

In de vorige Berkumer-editie kon u al lezen 
dat het dak van de kinderboerderij een 
aantal nieuwe dakplaten heeft gekregen. 
Ook het kippenhok heeft nu deels nieuwe 
dakplaten. We hopen dat alle lekkages 
hiermee weer verholpen zijn.

Eind januari kon men verse gecompo-
steerde mest ophalen. Er zijn veel buurt-
genoten langs geweest om hun emmertje 
of kruiwagen te zullen. Er is weer ruimte in 
de mestcompartimenten, dus we kunnen 
weer even vooruit...

Graag tot een volgende keer, tot op de 
kinderboerderij!

Verslag imker

Volop belangstelling op 12 februari voor 

de lezing van Jeroen den Boer.

Meerdere actieve imkers en belangstel-

lenden volgden deze middag zijn verhaal 

en uitleg over de wondere wereld van de 

bijen. Nectar, honing slingeren, acacia-

honing, koninginnen, hommels en nog 

veel meer onderwerpen passeerden de 

revue.  Een middag met veel, vaak ook 

bruikbare, informatie om het leven van de 

bijen aantrekkelijker te kunnen maken in 

deze snel veranderende insectenwereld!

en!

,-.
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Zalencentrum De Hoofdhof  
Kerkweg 26 Zwolle

Entree € 12,50 - tot 16 jaar € 7,50
Reserveer uw kaarten met korting via 

www.muziekmeteenplus.nl

Een theaterconcert langs alle 
grote musicals!

ZZZooonnndddaaaggg 888 mmmaaaaaarrrttt 222000222000 111555:::000000 uuuuuurrr
TTThhheee MMMuuusssiiicccaaalll NNNiiiggghhhttt
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10.

Berkumers aan het woord over hun bijzondere hobby, 
sport of vrijetijdsbesteding.

Peter van Zwieten, heeft als hobby….. houtdraaien!

De redactie was op bezoek bij Peter van Zwieten, 64 jaar en 

consultant inkoop en logistiek in de afbouwfase, zoals dat met een 

mooi woord wordt genoemd. Peter werkte als consultant vanuit 

zijn eigen bureau, veelal in de gezondheidszorg. Hier regelde hij 

de inkoop van spuiten en naalden tot en met de snijmessen voor 

de chirurgen. Of dat laatste de link was naar zijn hobby? Immers 

houtbewerking doe je ook met messen en beitels, daar ging ik 

naar op zoek.

Na wat langer doorvragen kwam ik bij zijn jeugd uit waar hij ger-

aakt werd door de muziek. Niet alleen het spelen van instrumenten 

(met name gitaar) had zijn aandacht, maar met name het maken 

van een muziekstuk. Het creëren dus van niets naar iets, daar ging 

zijn passie in zitten. Dat was de sprong toen hij op latere leeftijd 

ontdekte dat door het werken met hout een nieuw hobby ontstond. Na het bouwen van een veranda 

van hout bemerkte Peter dat hij dit wel heel leuk vond. 

Vervolgens ging hij op zoek naar andere vormen van houtbewerking en kwam uit bij het houtdraa-

ien. Dat doen hij nu al 10 jaar en inmiddels is de garage omgebouwd tot zijn ‘houtdraai atelier’. Een 

mooie draaibank, slijpgereedschap, een elektrische cirkelzaag en vele beitels staan hem ten dienste 

om van een vierkant blok hout (bijvoorbeeld van vruchtboom, eiken of beuken) een waar kunstwerk 

te maken. Wederom het creëren van niets, vierkant blok hout, naar een klein kunstwerkje! In de 

woonkamer liet hij vele mooi voorwerpen zien die hij al gemaakt had. Het is bovendien altijd prettig 

als je vrouw de resultaten van je hobby ook mooi vindt en dat deze een plaatsje verdienen in de 

woonkamer. Dan ben je goed bezig zeg maar! Bekers, schalen, engelen, kaarsenstandaards tot en 

met een houder voor een iPhone aan toe werd er op tafel gezet. Van niets tot iets.

Om dit te realiseren had Peter in eerste instantie wat cursussen gevolgd. Een doordachte aanpak 

dus, beter een goede instructie dan eerst maar wat aanrommelen. Dat is wel net zo handig. Vervol-

gens liet hij mij in de garage enthousiast zien hoe hij te werk ging. Bijna liefkozend liet hij mij diverse 

soorten en blokken hout zien. Het oog van de meester zag al wat hij ervan ging maken. Zo staat hij 

twee tot drie avonden in de week nieuwe kunstwerken te fabriceren.

Vervolgens kan Peter nu zelf ook geïnteresseerden op weg helpen. Zo heeft hij al een paar Berkum-

ers de kneepjes van het vak bijgebracht. Daarnaast is hij ook als vrijwilliger betrokken bij dagbested-

ing “Meesterwerk”. Hier helpt hij twee ochtenden in de week cliënten met de eerste beginselen van 

het vak. Ook hier waarde creëren door mensen te helpen die niets kunnen met hout, naar mensen 

die iets kunnen. Peter is met zijn creëren van 

muziek geen Bach geworden en met zijn hout-

creaties geen Michelangelo. Maar wat is er 

mooier om de kunst en de liefde voor je hobby 

aan diverse groepen mensen over te dragen 

en deze ook weer te laten genieten. Dat zien 

we juist bij mensen die gepassioneerd met hun 

vak of hobby bezig zijn!

Heeft u ook een leuke hobby, laat het ons 

weten!

De redactie



Schrevenweg 1-16

8024 HB  Zwolle

Tel: 038 454 06 80

Fax: 038 454 28 16

Email: info@bpv-tax.com

www.bpv-tax.com

Een bijzonder
afscheid. 
Een bijzonder
afscheid. 

Je kunt je er op voorbereiden. Bijvoorbeeld door nu al vrijblijvend uw 

uitvaartwensen vast te leggen. Ga naar monuta.nl/uitvaartwensen.

Monuta  
Boeierweg 13

8042 PV Zwolle

T 038 - 42 11 933

E zwolle@monuta.nl

12.
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12.

Optreden Twee Recht Twee Averecht.
Een uitverkochte zaal op vrijdag 31 januari voor de dames van deze cabaretgroep. In rap tempo 

wisselden goed gevonden en uitgevoerde sketches en mooie luisterliedjes elkaar af. Ook de actu-

aliteit werd niet geschuwd. Er is lang en veel gelachen. De zakdoeken kwamen eraan te pas.

Een bijzonder geslaagde avond!

Pesach, een verdiepende uitleg in aanloop naar de Stille week voor Pasen

Pesach is het feest waarin de uittocht uit Egypte wordt herdacht. 

Hoogtepunt van Pesach is de Sedermaaltijd. Als herinnering wordt 

lamsvlees  met ongezuurd brood en bittere kruiden gegeten. In de 

rituelen van Pesach liggen veel geheimenissen verborgen. Hennie 

Keegstra heeft jarenlang in Israël gewoond en geeft uitleg over 

deze Sedermaaltijd. Vanuit de Hebreeuwse achtergrond kunnen we 

het avondmaal, die Jezus zelf instelde  tijdens de Sedermaaltijd,  

beter begrijpen. Dit zult u ontdekken als Hennie de symboliek-

en gaat uitleggen en we van enkele producten mogen proeven. 

Het aantal deelnemers is beperkt. Opgave via 06-39146627 of mail: anjapierik@live.nl. Vergeet 

u niet om te vermelden met hoeveel personen u komt? Er wordt een bijdrage gevraagd voor de 

onkosten en  voor het project waar Hennie bij betrokken is: Ethiopische Joden te helpen met oa. 

voedsel voor kinderen en zwangere vrouwen, die in Ethiopië  nog wachten op hun Aliyah (emi-

gratie naar Israël). Deze avond wordt georganiseerd door de commissie Kerk in de wijk op 3 april 

in de Hoofdhof, 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Weij Senioren organiseert een middag 

Hip Stipwerk
(Géén Staphorster stipwerk) 

Op woensdag middag 11 maart gaan we onder begeleiding 

van Annet Lipman van “Dots Around”, een beker en theet-

ip of 2 gebaksbordjes stippen. Voor alle materialen wordt 

gezorgd. De kosten bedragen € 6,50 Incl. een kopje koffie/ 

thee. We beginnen om 14.00 uur. Er kunnen maximaal 25 

mensen deelnemen dus graag aanmelden uiterlijk 6 maart 

via senioren@wijkverenigingberkum.nl of bij Ellen van het Hul: 

06-18081418. Vol =Vol.
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Schilderijen van Mieke Kootstra 

Toen wij met het gezin, veertig jaar geleden, de wijk Berkum ver-

lieten voor het werk van mijn man in het noorden van het land, had 

ik niet gedacht weer in Berkum te gaan wonen (2018). Gedurende 

die 40 jaren was ik als hobbyist met veel plezier bezig met handw-

erken en schilderen. Eigenlijk is de portie eigen werk zo groot 

geworden dat ik daar eens wat meer van wil laten zien. Dat kan nu 

hier in het wijkcentrum De Weijenbelt in Berkum.

Wij woonden jarenlang in Delfzijl waar ik enkele cursussen volgde. 

Bijvoorbeeld het schilderen op aardewerk. In Groningen leerde 

ik op zijde schilderen. Zo langzamerhand beschouw ik mezelf 

als een autodidact. De keuzevrijheid, wat de onderwerpen betreft, is enorm. Toen ik een lijst met 

onderwerpen tegenkwam gebaseerd op reflecties, vond ik het geheel de moeite waard om te 

schilderen. De veelzijdige onderwerpen hebben veelal betrekking op het gevoelsleven en dat vond 

ik interessant. Een aantal schilderijen geprint op zijde, hangen nu op deze expositie. Het laatste 

werk is veelal kleurrijk. Een vrije expressie. Niet aan de hand van specifieke onderwerpen zoals bij 

de reflecties het geval is.

Ik hoop dat zowel het een als het ander bij u in de smaak valt. Wilt u meer weten over mijn schil-

derijen dan ben ik gaarne bereid om uitleg te geven. Dat kan op tel: 038 - 4528917

De expositie is gratis te bezichtigen van 

2 maart tot eind april 2020 binnen de opening-

stijden van wijkcentrum De Weijenbelt, tenzij 

de zalen bezet zijn door andere activiteiten. Het 

is raadzaam om van te voren te informeren bij 

De Weijenbelt tel: (038) 4537409, Campher-

beeklaan 82, Berkum

Wilt u uw kunstwerken ook eens exposeren, 

neem dan contact op met: 

expositiecommissie@wijkverenigingberkum.nl

The Passion in Berkum?
De werkgroep ‘kerk in de wijk’ nodigen u/jou van harte uit om woensdagavond 18 april 
een wandeling te maken met als thema: Op weg naar het Paasfeest! We verzamelen 
om 18.30 uur op de parkeerplaats van de Berkumstede en vertrekken om 18.45 uur 
richting Struinwaard. Onderweg dragen we een kruis met ons mee (look a like The 

Passion-tv) en ontmoeten de wandelaars onderweg 
zeven personen, die elk één van de zeven kruiswoor-
den zullen spreken. Aangekomen bij de Struinwaard 
zal het kruis geplaatst worden bij de twee kruisen, 
die daar al staan. De Struinwaard kan drassig zijn na 
langdurige regen, aangepast schoeisel is dan aan te 
raden! Bij hoog water zal de wandeling niet doorgaan. 
Info: 06-3914 6627
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Wij	zien	jullie	graag	tegemoet	in	de	praktijk	De	Ooievaar!www.deooievaarverloskundigen.nlAdres:	Vermeerstraat	60 | Tel:	06	21 99 15 91

Zwanger	of	zwanger	worden?Kleinschalige	en	persoonlijke	begeleiding	van	je	zwangerschap,	bevalling	en	kraamperiode
• Zorg	gebaseerd	op	jullie	wensen
• Kleinschalige	praktijk
• Echo’s	op	de	praktijk
• Ruim	ingeplande	ochtend-,	middag- en avondspreekuren
• Twee	spreekuurlocatiesVermeerstraat	&	Radewijnstraat

Nu ook in 

zwembad 

“De Vrolijkheid”

info@dedobbe.nl             038 - 454 15 11                                  www.dedobbe.nl

Campherbeeklaan 82b, Zwolle
www.wilkojongman.nl
info@wilkojongman.nl
06-43929484

Lichamelijke klachten?
Moeite of pijn met bewegen?
Stress, burn-out, overspannen?
Ondersteuning nodig bij (jeugd)trauma?

Zorg op een andere manier, waar nog de tijd 
genomen wordt en met blijvend resultaat

Neem gerust en vrijblijvend contact op.

us on facebook

Nieuwe Veerallee 12, Zwolle

Nieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid

Open: ma. 12-18 uur; di. t/m vr. 10-18 uur

do. 10-21 uur, za. 10-17 uur

www.kringloopzwolle.nl

(038) 422 06 06
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Stille week voor Pasen 2020

De Stille Week voor Pasen begint op maandag 6 april  
en eindigt op donderdag 9 april. In die week willen we 
graag, samen met iedereen die dat wil, stilstaan bij het lij-
den en sterven van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. 

In de Ichthuskerk, Campherbeeklaan 69, Zwolle 
(Berkum)
is er elke avond  een bijeenkomst van 19.30 uur tot 20.00 uur.
We gaan met elkaar een Bijbelgedeelte lezen, zingen, luisteren, stil zijn en bidden.

We komen in stilte binnen en gaan na afl oop ook in stilte weer naar buiten. We nodi-
gen iedereen van harte uit om dit mee te maken en onder de indruk te komen van de 
weg die Jezus voor ons ging. 

Als REPAIR CAFE komen we van alles tegen 
of het komt bij ons langs: een melkopschuim-
er, of een robotstofzuiger of strijkijzer dat het 
thuis niet en bij ons wel doet. We verwacht-

ten in januari 2020 een stoet ledsnoertjeskerstverlichting, maar niets daarvan. Zijn 
Berkumers toch niet vergeten dat het Repair Café bestaat? Maar misschien komen 
ze binnenkort met draadloze kerstsnoeren?  Alles kan kapot, ook waar geen stekker 
aan zit, maar, mensen, laat het toch eerst vaststellen door iemand van Repair, elke 
eerste zaterdag van de maand in de kelder van Berkumstede. Met koffi e en soms 
iets lekkers dat achtergelaten, zeg maar gedoneerd is door een eerst wanhopige 
doch nu dankbare aanbieder van haar of zijn gemankeerde apparaatje, uurwerkje, 
lampje, luidsprekertje, wieltje, hogedrukreinigertje, chocoladefonteintje, melkopschui-
mertje en wat al niet onze roodgloeiende economie voortbrengt al of niet uit China. 
We zien het en u wel.

Burgemeester Zwolle in gesprek met Berkumers.

Op 25 maart zal Burgemeester P. Snijders een bezoek brengen aan Berkum met als 
doel met ons als Berkumers kennis te maken en in gesprek te komen over zaken die 
bij ons leven. De bijeenkomst zal ’s avonds in de Weijenbelt zijn. De Berkumers die 
van deze interessante gelegenheid gebruik willen kunnen zich opgeven via de web-
site: https://www.wijkverenigingberkum.nl/burgemeester/
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Timo Veen woont sinds drie jaar in 

Berkum. Hij verhuisde vanuit Hoonhorst, 

waar hij betrokken was bij het project 

Duurzaam Hoonhorst. Ook met zijn eigen 

bedrijf houdt hij zich bezig met het thema 

verduurzaming. Er gaat een persoonlijke 

drijfveer achter schuil, vertelt Timo: “Voor 

mij draait het om de vraag: hoe geven  

we de aarde door aan onze kinderen?  

We ontkomen niet aan klimaatverandering 

en ik wil niet daar niet van wegkijken.  

Dat klinkt heel groot, maar ik richt me juist 

op kleine stappen, dichtbij huis. Het zou 

mooi zijn als het me lukt om daar een klein 

steentje te verleggen.” 

Hoe zit dat dan met zijn eigen huis?  

Daar wordt nog aan gewerkt, vertelt hij: 

EVEN VOORSTELLEN:
 

Timo Veen, 

projectleider 

Berkum Energieneutraal

“We wonen er nu drie jaar en zijn nog 

volop met het huis bezig. Op dit moment 

focussen we ons op betere isolatie. En nee, 

er liggen nog geen zonnepanelen op het 

dak, maar dat zou een mooie volgende 

stap zijn.”

Ondertussen nadert het project Berkum 

Energieneutraal de doe-fase, na een 

periode waarin vooral veel denkwerk is 

verricht. Binnen de projectgroep is Timo 

degene die het overzicht houdt, plannen 

uitwerkt en zowel met opdrachtgevers 

als bewoners veel contact heeft: “Het 

is mijn persoonlijke missie om iedereen 

mee te krijgen met de plannen, om voor 

iedere bewoner in de wijk een geschikt 

verduurzamingsaanbod te doen. Ik wandel 

veel over de dijk met onze twee honden, 

dan maak ik wel eens een praatje over 

het project. Maar met alle acties die er de 

komende tijd aankomen, hoop ik natuurlijk 

dat het nog veel meer gaat leven!”

Voor mij draait het om de vraag: 

hoe geven we de aarde door aan onze kinderen?
“

”
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Wil je volledig op de hoogte blijven? 

Check dan regelmatig de website:

 www.berkumenergieneutraal.nl

Op zaterdag 28 maart, van 20.30 tot 21.30, laten miljoenen mensen 

wereldwijd een uur lang het licht uit om aandacht te vragen voor 

klimaatverandering. Wij ondersteunen deze  oproep ook voor Berkum. 

Arjan Broer (sociaal ondernemer bij Heel Breed) wees ons erop hoe goed 

dit initiatief bij ons project past: “Volgens mij begint de energietransitie bij 

energiebesparing. Bij een tandje minder. Dat is ook waar Earth Hour mensen 

bewust van maakt. Laten we daar in Zwolle met z’n allen achter staan. 

In de binnenstad wordt een mooi event georganiseerd die avond, maar 

ik roep iedereen die thuisblijft ook op om mee te doen!”  

28 MAART: 

EARTH HOUR

Energie die je niet verbruikt, hoef je ook niet op te 

wekken. Vanuit deze gedachte is energie besparen 

één van de uitgangspunten van het project Berkum 

Energieneutraal. Daarom starten we met een eerste 

project dat het mogelijk maakt om 50 tot 100 

woningeigenaren te helpen bij de verduurzaming 

van hun woning. Denk hierbij aan betere isolatie, 

dubbelglas en zonnepanelen op het dak. Dit 

doen we door te starten met een energiescan 

door een onafhankelijke energie-adviseurs, maar 

ook door aanvragen te clusteren en zo tot betere 

aanbiedingen te komen. 

EERSTE FASE 

VERDUURZAMEN WONINGEN

Het project Berkum Energieneutraal kan jouw hulp goed gebruiken. 

Op onze website vind je een aantal concrete taken die we graag door 

vrijwilligers laten invullen, maar er zijn uiteraard veel meer mogelijkheden. 

Eigen inbreng wordt gewaardeerd en we laten ons graag verrassen. 

Meld je aan via de site en je ontvangt binnenkort een uitnodiging voor 

een informatieavond! 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

SAVE THE DATE: 

31 MAART

Op 31 maart organiseren 
we een open informatie-

avond om jullie bij te 
praten over de stand van 

zaken met Berkum 
Energieneutraal en om 

specifiek in te gaan 
op dit project. 

Je bent van harte welkom! 
Locatie: de Weijenbelt, 

vanaf 19.30 uur.

DOE 

JE MEE?



 Dames & Heren 
Kapsalon Kruisweg 

 
 Opent zijn deuren op             
1 oktober op Locatie Berkumstede. 
 
Na 26 jaar een Kapsalon te hebben 
gehad aan de Fresiastraat in Zwolle, 
verhuist Anthonie Kruisweg op          
1 oktober naar zijn nieuwe Kapsalon   

 
Locatie Berkumstede 

Erasmuslaan 50  
8024CS Zwolle. 

 
 

 Voor het hele gezin 
 Gratis parkeerruimte 
 Uitsluitend vakproducten 
 Een betaalbare prijs 
 Behandeling op afspraak 

Tel.nr: 038-4219363 

 

 

20.

• Fysiotherapie
• Revalidatie
• Schoudernetwerk
• Ontspanningstherapie
• Fysiotherapie in de geriatrie
• Mediacal taping
• Oedeemfysiotherapie
• Arthrosenetwerk

www.fysiotherapieberkum.nl

T: 038 45 44 762

AL MEER DAN 30 JAAR UW SFEERMAKER IN HUIS

•	 Diverse	houtsoorten
•	 Industrieel
•	 Nieuw	&	Antiek
•	 Standaard	&	Maatwerk
•	 Restauratie,	logen	en	

spuiten	van	uw	meubel

Openingstijden:
Maandag	t/m	zaterdag	
09.00-12.00	en	13.00-16.00
Vrijdagmorgen	gesloten

Schellerweg	21
8017	AK	Zwolle
038	4655447

WWW.JWVANDIJK-GRENEN.NL
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Uw verhuizing is
prettig geregeld met 
ter Haar Verhuizingen

Wilt u weten wat uw verhuizing gaat kosten? 

Bel 038 - 4 222 555 voor een vrijblijvende offerte 

of kijk op www.terhaarverhuizingen.nl.

Wij 

helpen 

u graag 

verder

Ook adverteren of een 

redactioneel stuk  

in de berkumer?

Dat kan! Neem contact op 

met Minke Koerhuis-de 

Jong voor meer informatie 

over de mogelijkheden en 

tarieven. 

E-mail: minke_koerhuis@

outlook.com
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Speelprogramma VV Berkum

Programma Vrouwen 2

7-3-2020 15:30 Berkum VR2 - Sparta Nijkerk VR2 Sportpark de Vegtlust ZWOLLE

14-3-2020 16:45 Berkum VR2 - OWIOS VR1 Sportpark de Vegtlust ZWOLLE

4-4-2020 14:30 Berkum VR2 - DVS’33 Ermelo VR2 Sportpark de Vegtlust ZWOLLE

Speelprogramma VV Berkum

Programma Vrouwen 1

7-3-2020 17:00 Berkum VR1 - Oranje Nassau VR2 Sportpark de Vegtlust ZWOLLE

14-3-2020 14:30 Berkum VR1 - Vitesse’63 VR1 Sportpark de Vegtlust ZWOLLE

28-3-2020 15:00 HZVV VR1 - Berkum VR1 Sportpark Bentinckdijk HOOGEVEEN

4-4-2020 14:30 Berkum VR1 - DZC ‘68 VR1 Sportpark de Vegtlust ZWOLLE

Speelprogramma VV Berkum

Programma Berkum 1

29-2-2020 14:30 ACV - Berkum  Catawiki Sportpark ASSEN

7-3-2020 14:30 Berkum - Buitenpost Sportpark de Vegtlust ZWOLLE

14-3-2020 15:00 Purmersteijn - Berkum Sportpark Purmersteijn PURMEREND

21-3-2020 14:30 Berkum - DETO Sportpark de Vegtlust ZWOLLE

4-4-2020 15:00 HZVV - Berkum Sportpark Bentinckdijk HOOGEVEEN

Speelprogramma VV Berkum

Programma Berkum 2

7-3-2020 11:30 DVS’33 Ermelo 2 - Berkum 2 Sportpark DVS ‘33 ERMELO veld 1

14-3-2020 12:15 Berkum 2 - AZSV 2  Sportpark de Vegtlust ZWOLLE veld 1

21-3-2020 14:30 Excelsior’31 2 - Berkum 2 Sportpark De Koerbelt RIJSSEN veld 1

28-3-2020 16:45 Berkum 2 - HHC Hardenberg 2 Sportpark de Vegtlust ZWOLLE veld 1

4-4-2020 12:00 Sparta Nijkerk 2 - Berkum 2 Sp.p. De Ebbenhorst NIJKERK GLD veld B

VOETBALVERENIGING BERKUM

Op het sportpark ‘de Vegtlust’ aan de Boerendanserdijk heeft VV Berkum haar 
onderkomen. Voor meer actuele informatie kunt u terecht op de website: 
vvberkum.nl

Op de hoogte blijven van alle nieuwtjes? Volg ons dan op Facebook (VVBerkum) 

en Twitter (@VVBerkum)
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Het komt er binnenkort weer aan: het indelingsproces jeugdteams.

De directeur KNVB amateurvoetbal (Jan Dirk van der Zee) schrijft 
in dit verband: Net als bij veel andere voetbalverenigingen, leidt de 

indeling van de jeugdteams bij mijn dochters voetbalclub tot veel 

gedoe. Kinderen die hun koppies laten hangen omdat ze in een lager 

team worden ingedeeld, voetballertjes die mokken omdat ze volgend 

seizoen niet meer bij hun vriendjes mogen voetballen en ouders die 

vinden dat het niveau van hun kind (veel) te laag wordt ingeschat. 

‘Het is een traumatisch ding’, hoorde ik zaterdag een moeder langs 

de lijn zeggen.

Bij AIK Stockholm in Zweden wordt het selectiebeleid in het jeugdvoetbal heel anders aangepa-
kt. Jorg van der Breggen - senior medewerker voetbalontwikkeling bij de KNVB – bezocht de 
club voor het project Gelijke Kansen, waarin hij onderzoek doet naar de onvoorziene gevolgen 
van vroeg selecteren bij de pupillen. Jorg: “Bij AIK Stockholm wordt het jeugdvoetbal gebaseerd 

op het VN-verdrag voor de rechten van het kind, waarbij ieder kind recht heeft op zoveel mo-

gelijk onbelemmerd spelplezier en geluk. Concreet betekent dit dat de groep in verschillende 

samenstellingen zo lang als het kan bij elkaar blijft en zo veel mogelijk traint met de beste trainers. 

Plezier in het voetbal en vriendschap staan daarbij voorop.”

Maximaal plezier

In het voetbal weten we al lange tijd dat talent even grillig kan verlopen als een spannende 
wedstrijd en dat je pas vanaf veertienjarige leeftijd echt kan zeggen of iemand over uitzonderlijke 
kwaliteiten beschikt om de top te halen. Bovendien heeft nog geen enkel onderzoek uitgewezen, 
dat de gangbare selectiewijze het beste uit ieder kind weet te halen. Om die reden publiceerde 
Jorg van der Breggen op de website van de KNVB de eerste alternatieve opleidingsmodellen.

Ons doel is om voetbal aan te bieden waarin jeugdspelers hun potentie 
kunnen benutten

Modellen die ervoor moeten zorgen, dat ieder kind 
op eenzelfde enthousiaste manier wordt benaderd en 
zich zo breed mogelijk kan ontwikkelen met behulp 
van competente trainers. Jorg: “In het project Gelijke 
Kansen staat het gelijkheidsbeginsel centraal, maar 
worden de niveauverschillen tussen jeugdspelers 
gerespecteerd. Ons doel is om voetbal aan te bieden 
waarin jeugdspelers hun potentie kunnen benutten, 
persoonlijke drijfveren waar kunnen maken en maxi-
maal plezier beleven.”

Hecht team

Mijn oudste dochter zal het toejuichen als haar vereniging het nieuwe beleid gaat invoeren. Zij wil 
ontspannen voetballen met vriendinnen en verlangt heel andere dingen van de sport dan meiden 
die het gras opvreten voor de overwinning. Maar betekent dit dat ze minder recht heeft op een 
gedegen en gevarieerde training? Niet mag shinen op het hoofdveld met haar team?

Zo kunnen kinderen ieder voor zich hun betekenis geven aan het voetbal
Evenals haar meer talentvolle leeftijdsgenoten wil ze alles uit haar training halen, maar op die 
derde trainingsavond zit ze misschien niet te wachten, dan spreekt ze liever haar andere talent-
en aan voor de club. Zo kunnen kinderen ieder voor zich hun betekenis geven aan het voetbal. 
Daarbij blijft het de kunst om de groepen dusdanig samen te stellen dat er kracht vanaf straalt 
en er geen zichtbare zwakke schakels meer bestaan. Een hecht team.

Plezier in het voetbal en vriendschap moeten voorop 

staan bij jeugdvoetbal.
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Activiteiten Supportersvereniging VV Berkum

Klaverjassen

De klaverjasdata zijn:
dinsdag 10, 24 en 31 maart 2020

Pokeravond

De pokeravond Is dit jaar op vrijdag 27 maart aanvang 20.00 
uur, kantine open vanaf 19.30 uur. Wie pakt deze keerde titel en 
bekroont zich tot de nieuwe Pokerkoning van VV Berkum?

De deelnamekosten bedragen:  
€ 3,00 per persoon voor leden Supportersvereniging
€ 4,00 per persoon voor niet-leden. 

Graag vooraf opgeven zodat we een inschatting kunnen maken van het aantal pokeraars! 
Opgave is mogelijk bij:
Ronald Bredewold: ronald-bredewold@hotmail.com 06-13 59 77 80  
Marc van der Meulen:  marcvdmeulen@hotmail.com 06-50 90 22 80

Rad van Fortuin

Het Rad van Fortuin 
wordt gedraaid door de 
Supportersvereniging 
VV Berkum na elke 
competitiewedstrijd 
thuis (en andere 
thuiswedstrijden bij voldoende belangstelling) 
van Berkum 1. 

OPROEPEN, ACTIVITEITEN

& VRIJWILLIGERSWERK

WWW.SAMENZWOLLE.NL

SAMENZWOLLE

SAMENZWOLLE TEL: 038 750 83 87
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Nieuwe spelers Berkum 1 met ingang van volgend seizoen.
  

Hermen Dam: Op dit moment aanvoerder van het 2e elftal van 
tweede divisionist HHC Hardenberg. Hermen is een linksbenige 
verdediger. Hermen (25) is een geboren Hardenberger, die bij 
HHC alle lichtingen doorliep en daar ook een aantal oefenwedstri-
jden in de hoofdmacht mee deed. Tot de A-jeugd speelde hij op 
het middenveld, maar daarna in de defensie ging spelen. 

Robert Schonewille: De 30-jarige verdedigende middenvelder 
komt over van WHC, waar hij vier seizoenen speelde en aanvoerder 
van de hoofdmacht is. Vóór zijn komst naar WHC speelde Schone-
wille voor MSC in Meppel, HHC Hardenberg, HODO en Jong 
Emmen. Hij woont in Meppel.

Frank van der Burg: De 23-jarige centrale verdediger komt over 
van derdedivisionist DVS ’33, waar hij de afgelopen twee jaar 
speelde. Van der Burg begon ooit bij ZAC, waar hij werd opgepikt 
door PEC Zwolle. Daarna speelde hij twee jaar voor Be Quick ’28 
en vervolgens drie seizoenen bij hoofdklasser Staphorst. 

Julian de Ruiter: voor het seizoen 2020-2021 een talentvolle 
aanvaller aan de selectie toegevoegd. De nu 21-jarige linker-
spits speelde de afgelopen twee seizoenen bij derde divisionist 
DVS ’33. Voordat De Ruiter twee jaar geleden door DVS werd 
opgepikt speelde hij bij DOS Kampen, waar hij alle jeugdelftallen 
doorliep en daarna de hoofdmacht haalde. Hij speelt voornamelijk 
op de linkerflank, maar kan op meer plekken in de voorhoede uit 
de voeten. Julian is in het dagelijks leven student Sportmarketing 
aan Hogeschool Saxion in Deventer en woont in Kampen.

Zwolle International Cup VV Berkum. 

 Op zaterdag 13 en zondag 14 juni 2019 organiseert VV 
Berkum de Zwolle International Cup. Het is een interna-
tionaal jeugdvoetbaltoernooi voor teams in de leeftijd-
scategorieën: JO11/JO13/JO15/JO17/JO19. Tijdens het 
toernooi doen er teams mee uit Duitsland, Tsjechische 
Republiek, Schotland, Frankrijk en Nederland.
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Visie VV Berkum op (jeugd)voetbal
Missie

De (jeugd)leden van VV Berkum beleven samen een onvergetelijke tijd. Vorm-
ing in de breedste zin van het woord staat centraal, binnen en buiten het veld. 
VV Berkum wil toonaangevend zijn als het gaat om spelplezier en de voet-
baltechnische ontwikkeling van onze leden. We gaan sportief en respectvol 
met elkaar om in een veilige omgeving. Daarnaast voetballen leden niet alleen bij onze vereniging 
maar leveren ze een bijdrage aan het succes van onze vereniging.
• VV Berkum biedt haar (jeugd)spelers een omgeving waarin zij zich sportief, sociaal en emotion-

eel kunnen ontwikkelen, door op een plezierige manier te voetballen op recreatief en prestatief 
niveau.

Visie 

Plezier en ontwikkeling van het individu staat centraal, vervolgens het teambelang. Ontwikkelen, 
leren en presteren zijn allen belangrijk, waarbij iedereen speelt op het niveau dat bij zijn of haar 
ontwikkeling past. Insteek is dat alle spelers of speelsters een gelijk aantal speelminuten over het 
seizoen heen krijgen, zowel voor selectie als niet-selectie teams.
• VV Berkum zorgt voor goede faciliteiten en begeleiding om onze jeugdspelers met plezier te 

laten leren, ervaren, ontdekken en presteren waarbij elke speler voetbalt op het best bij hem of 
haar passende niveau. 

Strategie 

De missie en visie streven we gezamenlijk na. Met zijn allen: trainers, 
begeleiders, ouders, leden, bestuur en commissies. De vereniging zijn 
we samen en dus delen we samen die verantwoordelijkheid. VV Berkum 
is een vereniging van- en voor alle leden. Iedereen hoort erbij, iedereen 
draagt bij.

Randvoorwaarden

Om dit te realiseren streven we naar een kwalitatief goede organisatie, waar taken en verantwoor-
delijkheden duidelijk zijn en besluiten transparant genomen. Structuren en processen zijn helder 
en de communicatie open en duidelijk. Dit betekent werken met positief ingestelde vrijwilligers en 
waar nodig professionals in loondienst. Zij zijn met elkaar in staat om voor spelplezier- en voet-
baltechnische ontwikkeling te zorgen, en ook op passende wijze sportiviteit, respect en gewenste 
omgangsvormen toe te passen. Het voetbalbeleid van VV Berkum is helder en geeft kaders: vanaf 
de aanmelding van een speler of speelster is helder waar het betreffende lid instroomt, hoe door-
stroming plaatsvindt en op welke wijze de processen bij VV Berkum zijn ingericht. Duidelijkheid 
en transparantie zijn daarbij belangrijke waarden. Daarnaast moeten de bij de ambities passende 
middelen en faciliteiten beschikbaar zijn.

Doelstelling algemeen:

In het seizoen 2021-2022 heeft de jeug-
dopleiding van VV Berkum de status “lo-
kaal” van het Kwaliteits- & Performance Programma van de KNVB. In 2020 worden de voorberei-
dende activiteiten gestart, wordt het traject gestart en vindt het adviesgesprek plaats. 2021 is het 
jaar van de implementatie, audit en review en rapportage plaats. Begin 2022 worden de laatste 
zaken gerealiseerd opdat de doelstellingen om de lokale status gehaald kan worden gerealiseerd 
worden. Met deze doelstelling werkt VV Berkum aan het systematisch evalueren, innoveren en 
verbeteren van haar jeugdopleiding.
Doelen selectieteams: VV Berkum heeft de ambitie om met haar selectieteams op een zo hoog 
mogelijk, maar passend niveau te spelen. Voor de senioren selectieteams is dit tenminste de 
hoofdklasse voor het eerste elftal en reserve hoofdklasse voor het tweede elftal. Voor de junioren 
selectieteams betreft dit generiek gesteld tenminste de 4e divisie. Voor de selectieteams van de 
pupillen is dit de hoofdklasse. Voor onze dames zullen deze gedurende de periode van deze bele-
idsvisie vorm worden gegeven.
Doelen niet-selectieteams: voor de niet selectieteams stelt VV Berkum geen vooraf bepaalde doel-
en. Plezier en sociale cohesie staat voor deze teams centraal. Per seizoen zal in overleg met de 
trainers en leiders besproken worden wat een passend niveau van voetballen is.



Wij staan klaar voor al uw vragen!

COLOFON

Wijkvereniging Berkum
Wijkgebouw “de Weijenbelt”
Campherbeeklaan 82 | T. 038 453 74 09
www.wijkverenigingberkum.nl
IBAN NL 78 RABO 0377 3152 65

De bestuursleden van de wijkvereniging
willen graag praten over zaken die u raken. U 
kunt met uw vragen of opmerkingen terecht bij:

Voorzitter en bestuurslid wijkzaken
John Vullers en Wim Hovestad

Secretaris en communicatie
Wim Hovestad T. 06 508 353 91
secretaris@wijkverenigingberkum.nl

Penningmeester
Jan Borger T. 038 454 09 90
penningmeester@wijkverenigingberkum.nl

Voorzitter com.ver.zaken
Vacant

Voorzitter commissie evenementen
Vacant

Voorzitter commissie jeugdzaken
Ivan van der Vegte T. 06 300 639 27
jeugdzaken@wijkverenigingberkum.nl

Voorzitter commisie senioren
Ellen van het Hul T. 06 180 814 18
senioren@wijkverenigingberkum.nl

Algemeen bestuurslid
Theo van de Krol T. 851 96 65
John Vullers T. 038 453 98 47

Ledenadministratie
Wim Hovestad 
ledenadministratie@wijkverenigingberkum.nl

Webmaster
Jenny en Jan Jansen
webmaster@wijkverenigingberkum.nl

Voetbalvereniging Berkum
Sportpark ‘De Vegtlust’
Boerendanserdijk 53-55
8024 AE Zwolle
www.vvberkum.nl

Voorzitter
Jan Teun Fuller T. 06-51006223
jtfuller@benthemgratama.nl

Secretaris
Aart Schippers T. 038-4536880
vvberkum@ zonnet.nl

Penningmeester
Feico van der Ploeg T. 06-51569535
feicovanderploeg@gmail.com

Algemeen Bestuurslid
Henk-Jan van der Veer T. 06-22691377
veer0905@planet.nl

Algemeen Bestuurslid
Sascha Schuurman: sascha9@home.nl

Algemeen Bestuurslid
Rob van Essen T. 06-38034416
info@berkum9.nl

Portefeuilleverdeling
Voorzitter: 
Jan Teun Fuller
Externe contacten/ afd. Dames-Meiden/
Vrijwilligers.
Secretaris: 
Aart Schippers
Werkgeverszaken/Wedstrijdzaken/ 
PR/Communicatie.
Penningmeester: 
Feico van der Ploeg
Facilitair/Businessclub.
Bestuurslid:
Henk-Jan van der Veer
Voetbalzaken/1e en 2e elftal
Commerciële Zaken
Bestuurslid:
Sascha Schuurman
Junioren/Pupillen/Clubhuis
Bestuurslid:
Rob van Essen
Senioren/Supportersvereniging


