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Kopij voor de volgende Berkumer dient 
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wijkbladberkumer@
wijkverenigingberkum.nl. Kopij van niet 
deelnemende verenigingen of instanties 
kan tegen betaling geplaatst worden. De 
redactie houdt zich het recht voor om 
kopij zonder opgave van redenen te 
weigeren of in te korten.
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Eindredactie
Gerrit Knol
E-mail: wijkbladberkumer@
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Tel: 038 453 16 50

Ontwerp en druk
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Lidmaatschap wijkvereniging
De Berkumer wordt gratis verspreid op 
alle adressen in Berkum en omgeving. 
Maar een vitale wijkvereniging heeft 
natuurlijk ook leden nodig.

Nog geen lid? Stuur een mailtje naar 
Wim Hovestad: ledenadministratie@
wijkverenigingberkum.nl. Bellen mag 
natuurlijk ook: 0650835391.
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Berkum Actueel

De Weijenbelt: een update
Zoals we in de vorige maand hadden aangegeven zou de maand 
september een belangrijke indicatie zijn over waar we staan met “de Weijenbelt”. We waren 
daarom erg benieuw naar dat resultaat, en we moeten zeggen: een aardige meevaller!

Niet dat we nu “zwarte cijfers” hebben, maar, door de inspanningen van de Weijenbelt 
medewerkers Marco, Berrie en Bianca en de �nanciële support van de overheid is het 
resultaat aanzienlijk minder slecht dan verwacht en dat geeft veel hoop. Ook de voorzichtige 
start van de verenigingen droeg daaraan bij.

Opvallend was daarbij dat het horeca deel fors lager uitviel (dat was natuurlijk wel verwacht), 
maar dat werd voor een �ink deel gecompenseerd door het veelvuldig kunnen verhuren van 
de zalen. Kortom: wij zagen, nadat we de gegevens over september hadden, duidelijk licht 
aan het einde van de tunnel.
Tja, en dan wordt het dinsdag de 13e en moet de horeca weer dicht…..
 
Zoals u begrijpt kunnen wij op dit moment moeilijk inschatten hoe lang dit gaat duren en wat 
daarmee de (�nanciële) gevolgen zijn. Door de goede weg waarop we bezig waren en met 
steun van de overheid, hadden we, en hebben we nog steeds, het goede gevoel dat we hier 
door heen kunnen komen. 
 
Wij houden u op de hoogte.

20 november Algemene ledenvergadering Wijkvereniging
Eens per jaar worden de leden van de Wijkvereniging uitgenodigd om op de ledenvergader-
ing te komen. Normaal is deze vergadering in het voorjaar maar wegens de coronamaatrege-
len is deze dit voorjaar niet door gegaan. Het bestuur heeft nu besloten de vergadering op 20 
november te houden. Leden van de Wijkvereniging zijn welkom maar moeten zich op uiterlijk 
18 november hiervoor aanmelden bij de secretaris via secretaris@wijkverenigingberkum.nl

Om 19.00 uur is er ruimte voor technische vragen over de �nanciële stukken en om 19:30 
start de algemene vergadering. De vergadering zal in de Weijenbelt worden gehouden 
tenzij de coronarichtlijnen dat onmogelijk maakt. Aangemelde leden krijgen per mail bericht 
als het anders wordt.

Vanuit het bestuur

WIJKVERENIGING BERKUM     

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

Zaterdag 7 november: Kinderactiviteit, knutselen met hout bij de 
 Kinderboerderij van 10.30 tot 11.30.
Zaterdag 21 november: Sinterklaas komt langs in de buurt.
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Cafetaria Berkum
T. 038 454 66 37

Campherbeeklaan 8
8024 BW Zwolle

www.cafetariaberkum.com

Wij bezorgen ook!
               Van 17.00 tot 20.00 uur

WWW.BUS.NL                 UW PARTNER IN TECHNIEK 

T: 088 - 3831000
E: zwolle@bus.nl

Logistiek Centrum
Bohemenstraat 17
8028 SB  Zwolle
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WWW.BUS.NL                    UW PARTNER IN TECHNIEK 

T: 088 - 3831000
E: zwolle@bus.nl

Logistiek Centrum 
Bohemenstraat 17
8028 SB  Zwolle

Omgevingsvisie
De gemeente heeft een concept ontwerp-Omgevingsvisie opgesteld waar de Wijkvereni-
ging namens de wijk inhoudelijk op heeft gereageerd. Namens de wijk is niet zomaar 
bedacht want er is voor gekozen om alle Berkumers mee te laten denken en er zijn ook �ink 
wat reacties binnen gekomen. Deze zijn verwerkt en als bestuur zijn we blij met alle reacties. 

Samenwerking tussen wijkverenigingen
Naar aanleiding van de discussie over de Omgevingsvisie kwamen wij ook in contact met 
andere wijkverenigingen. Tijdens een bijeenkomst bleek dat we een gemeenschappelijke 
visie hadden op de rol van inwoners bij dit soort vraagstukken. De invloed van ons, als 
inwoners van de stad, blijkt voor velen op een te laag niveau te staan. De gezamenlijke wi-
jkverenigingen hebben besloten een brief te sturen naar de Raad en het College van B&W. 
Dat is inmiddels gebeurt en op het moment van dit schrijven is er nog geen uitnodiging van 
de gemeente binnen gekomen om het onderwerp inhoudelijk te bespreken. Wordt vervolgd.

Vechtpoort
De werkgroep “Vechtpoort” heeft een voorlopig laatste gesprek op ambtelijk niveau met de 
gemeente gevoerd. De leden van de werkgroep zijn van mening dat de gemeente nu eerst 
maar eens een serieus antwoord moet geven over de status van de gesprekken en de mate 
van invloed die deze hebben op de de�nitieve plannen. Omdat het ook een onderdeel zou 
moeten zijn van de Omgevingsvisie zal het onderwerp ook langs andere wegen weer aan 
de orde komen. Ook hier gaat het om participatie.

Bouw in Berkum
De woon en kinderdagverblijf locatie aan de Erasmus/Lorenzlaan is in volle gang. De 
fundering is gelegd en er zijn buizen 90 meter diep de grond in geboord om het gebouw 
later met een warmtepomp te kunnen verwarmen. Mooi om te zien dat nieuwbouw al gelijk 
zoveel mogelijk energieneutraal gebouwd wordt.
Op de Emmaüs locatie is het nog stil.  Wij hebben begrepen dat er nog een procedure bij 
de Raad van State loopt. Het is niet duidelijk of hierdoor vertraging in de bouw ontstaat. 

Corona
Het houdt ons allemaal bezig. De activiteiten in de wijk staan op een laag pitje en worden 
alleen uitgevoerd als ze coronaproof zijn. We proberen vooral voor de jeugd te zoeken naar 
oplossingen maar het blijft lastig. Het is wachten op een vaccin en tot die tijd moeten we 
de boodschap van de kerken maar volgen. “Houd moed, heb lief”. Overigens ook buiten 
corona een mooi uitgangspunt.

4 miljoen voor Berkum (Energie Neutraal)
Het is prachtig om te kunnen melden dat er 4 miljoen Euro beschikbaar komt om een �inke 
stap te zetten naar een aardgasvrije wijk. Over de precieze invulling wordt nog nagedacht 
en zal door de Stichting Duurzaam Berkum meer over worden gecommuniceerd zodra zij 
de gesprekken met de gemeente hierover hebben afgerond. Overigens heeft de Wijkvereni-
ging twee zetels in deze 100% Berkumse stichting. De andere drie zetels worden ingevuld 
door een vertegenwoordiger vanuit VV Berkum, en  door een onafhankelijk voorzitter een 
onafhankelijk lid. Die komen eveneens uit Berkum. (https://www.berkumenergieneutraal.nl/)

Namens bestuur Wijkvereniging Berkum

Wim Hovestad
John Vullers
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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

Nieuwsgierig? 

Kom kijken en 

speel 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
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Denk mee met project Veilige Vecht: hoe beleeft u de dijk? 

Vul de online enquête in!
De dijken langs de Vecht beschermen ons tegen overstromingen. Dat is niet de enige functie. 
Het waterschap Drents Overijsselse Delta is benieuwd hoe u de dijken langs de Vecht beleeft. 
Wat is uw favoriete plek op de dijk? En welk deel wilt u het liefste uitgummen? Laat het weten 
via de online enquête op veiligevecht.wdodelta.nl!

In het project Veilige Vecht onderzoekt het waterschap verschillende oplossingen om in de 
toekomst droge voeten te houden in het Vechtdal; aanpassingen van de dijken om tot een 
toekomstbestendige oplossing te komen maakt daar deel van uit.
Dat doen ze niet alleen, maar samen met bewoners, plaatselijke organisaties, bedrijven en 
overheden. Zo wordt er gewerkt aan een veilige én mooie dijk! Dit onderzoek is onderdeel van 
project Veilige Vecht. Doet u mee? 

 Ruud van der Burg, bewoner van het Nieuwe Verlaat, gaat als aanspreekpunt voor de Wijkv-
ereniging Berkum meedoen in de ontwerpateliers van project Veilige Vecht met name voor de 
langs Berkum gelegen dijk. Als Wijkvereniging zijn wij bijzonder blij dat Ruud deze rol op zich 
wil nemen.

Als u hem ideeën mee wilt geven, ook mee wil denken/praten, vragen mee wil geven etc. dan 
kunt u hem bereiken op ruud.van.der.burg@icloud.com
Meer info over het project: veiligevecht.wdodelta.nl

Weij Senioren woensdag 14 oktober:
Biodiversiteit in de natuur om ons heen.

Door de corona maatregelen minder bezoekers dan bij andere activiteiten van onze commissie:
maar toch een geslaagde middag met ontmoetingen en een praatje samen.
Aan de hand van een prachtig verzorgde presentatie en feiten en cijfers over groen in Berkum vertelde 
Froukje Idsardi wat we in onze eigen (moes)tuin kunnen doen om deze insect- vriendelijker te maken 
wat de biodiversiteit vergroot.

Vooral de wilde bijen hebben haar interesse. Afgezet 
tegen de hele gemeente Zwolle doen we het zo gek 
nog niet in Berkum om onze leefomgeving insect- 
vriendelijk te houden en te maken. Toch is er nog veel 
meer mogelijk. Met eenvoudige aanpassingen in onze 
eigen tuin wordt deze al snel aantrekkelijk voor de di-
verse insecten die afhankelijk zijn van bomen, planten, 
kruidenrijke grassen en bolgewassen het jaar rond.

Weij Senioren
Door de aangescherpte maatregelen in verband met het Corona virus gaan de komende tijd de 
activiteiten van Weij Senioren niet door. We volgen de ontwikkelingen op de voet, zodra er wat meer 
bewegingsvrijheid is zullen we u daarover informeren.
 
Houdt de website van wijkvereniging Berkum in de gaten en volg ons op Facebook.
 
Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!
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Dieren kinderboerderij maken herrie

Als je in de buurt woont van de kinderboerderij, en in het weekend zou willen uitslapen, 
dan is het voorstelbaar dat het gekrijs van varkens die op het punt staan gevoerd te 
worden, niet je meest favoriete geluid is. Of de ezels die luidkeels balken als de verzorger 
aan komt �etsen of als ze vinden dat ze te lang op hun portie hooi moeten wachten… 

Ja, soms kunnen de dieren even �ink herrie maken. 
Meestal wordt dat dan gevolgd door het geslobber 
van de varkens, en het geknars van het hooi 
dat vermalen wordt door de plooikiezen van de 
planteneters. Na het eten is er dan tijd voor de sociale 
interactie: zeker als je even sfeer gaat proeven in het 
varkenshok (zie foto). De kippen die net daarvoor 
hebben meegesnoept uit de trog van de varkens 
zitten nu gezellig te kakelen in het varkenshok, terwijl 
de varkens lekker luieren in het verse hooi. Wat een 
heerlijk leventje moet dat zijn.

Naast het in de watten leggen en verzorgen van onze beesten hebben we ook als doel 
om af en toe voor de wijkbewoners iets te organiseren. In deze coronatijd is dat niet altijd 
even makkelijk, en moeten we soms een slag om de arm houden. We streven er ook 
naar dat er niet meer dan 2 volwassenen in de stal aanwezig zijn. Dit geldt met name 
voor de openingstijden op woensdag- en zondagmiddagen. 

Op zaterdag 7 november is de volgende kinder-activiteit gepland: Van 10.30 tot 11.30 
kunnen kinderen van 7 tot 10 jaar komen knutselen met hout. 
Tegelijkertijd kunnen de kinderen hun kennis 
over bomen en bladeren weer bijspijkeren. 
Als ze mooie gekleurde bladeren in de wijk 
verzamelen kunnen ze leren van welke boom 
de bladeren afkomstig zijn. Graag aanmelden 
via de mail: kinderboerderijberkum@gmail.com. 
Er is plaats voor maximaal 10 kinderen.

Als laatste zou de kinderboerderij nog 2 tamme, aaibare vrouwtjeskonijntjes willen/
kunnen huisvesten. Als u nog 2 lieve �appies weet die op zoek zijn naar onderdak, dan 
kunt u ons een berichtje sturen naar het al genoemde mailadres. 

Bedankt voor het oud brood en groente, dat velen van u in de zinken emmer doen bij de 
ingang van de kinderboerderij, in plaats van het zelf aan de dieren te geven. We hopen zo 
wat meer grip te krijgen op wat de dieren allemaal eten, en dus op wat goed voor ze is... 

Graag tot ziens op de kinderboerderij.
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 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 
 

 

• Fysiotherapie

• Revalidatie

• Schoudernetwerk

• Ontspanningstherapie

• Fysiotherapie in de geriatrie

• Mediacal taping

• Oedeemfysiotherapie

• Arthrosenetwerk

www.fysiotherapieberkum.nl
T: 038 45 44 762

Elke zaterdag staan wij bij het winkelcentrum aan de campherbeeklaan
in Berkum van 9.00 uur tot 15.00 uur. Bij Filia en Erwin kunt u terecht
voor; vers gebrande noten,ontbijtgranen, gedroogd fruit, chocolade,
superfood en nog veel meer. Komt u maar gerust eens langs.

DE NOTENKAR
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Sinterklaasfeest Berkum 21 november 2020

Goed nieuws! Sinterklaas komt ook dit jaar naar Berkum! 
Het zal wel anders gaan als andere jaren vanwege het 
coronavirus. Hoe? Dat vertellen we je graag. 
In de wandelgangen hebben wij gehoord dat de 
Sint dit jaar langs de huizen gaat in plaats van naar 
de Weijenbelt. Sint wil vooraf wel graag weten 
waar hij allemaal moet zijn. Het is dus belangrijk 
dat je je aanmeldt. Om de Sint en zijn Pieten nog 
een extra handje te helpen, vragen we jou om de 
Sinterklaaskleurplaat zichtbaar op het raam te hangen. 
Deze kleurplaat is te verkrijgen via de scholen in Berkum, 
de Coöp, en via een link op de site. 

Houdt hiervoor de website www.wijkverenigingberkum.nl en facebook van 
wijkvereniging Berkum in de gaten.

Kortom: als je je adres opgeeft en deze kleurplaat zichtbaar 
op het raam ophangt, 
zullen de Sint en zijn pieten op zaterdag 21 november een 
verrassing langsbrengen bij jou thuis!
Vanwege de Corona-maatregelen willen we iedereen 
nadrukkelijk verzoeken om bij het eigen huis te blijven
op het moment dat je de Sint of zijn pieten ziet komen. 

Voor wie: alle kinderen t/m groep 4. 
Opgeven: via de site (leeftijd kinderen, adres).

Terugblik spelletjesmiddag 

Op 26 september kon de jeugd van Berkum zich uitleven 
tijdens de spelletjesmiddag. Wat was het leuk! Maar liefst 
90 kinderen, verdeeld over drie tijdsblokken, konden zich 
vermaken met Oud-Hollandse spelletjes. Bellenblazen, 
broekhangen, pijl- en boogschieten – er was van alles te 
doen. Zelfs de weergoden waren ons goed gezind. 
En we hadden genoeg hulp van vrijwilligers, waardoor alles 
heel goed, en geheel coronaproof, verliep. 

Via deze weg willen we alle kinderen bedanken voor 
hun komst en alle ouders bedanken voor de hulp 
en het meewerken aan de maatregelen. 

Wij als jeugdcommissie kijken er tevreden op terug 
en hopen de komende tijd toch wat te kunnen 
betekenen voor de kinderen.
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GRENZELOOS HERDENKEN III

Herdenken doe je bij voorkeur samen. Verdriet delen, elkaar troosten en bemoedigen, dat is 
wat we wilden op 14 november. Samen luisteren naar muziek en poëzie en als afsluiting een 
herdenkings-boom planten. Echter, de verscherpte coronamaatregelen maken dit niet mogeli-
jk. Daarom hebben wij als organisatoren besloten het programma drastisch te wijzigen.

De walnotenboom zal op 14 november geplant worden zonder publiek, omdat de herfst de 
beste tijd is om zoiets te doen. Het overige programma met 
muziek en declamatie, waarvoor u zich te zijner tijd in kunt 
schrijven, zal in het komend voorjaar op een nader te bepalen 
tijdstip worden uitgevoerd.

We hopen dat deze tweede golf Berkum voorbij mag gaan, 
daar kunnen we zelf veel aan doen door ons aan de maatre-
gelen te houden.

Voor het overige: ‘houd moed, heb lief’ bij alles wat ons te 
wachten staat.

In het voorjaar hopen wij u weer te informeren.
De organisatoren  

Vrijwilligers gezocht voor "de Draad weer oppakken"

'De draad weer oppakken' richt zich op 65-plussers die een steuntje in de rug goed kunnen 
gebruiken om hun leven weer invulling te geven zoals ze zelf graag zouden willen. Dit kan bijvo-
orbeeld zijn na een ingrijpende gebeurtenis zoals het overlijden van een partner, rondom ziekte 
of door het wegvallen van zorg en ondersteuning. Senioren met partnerverlies in het afgelopen 
jaar worden actief benaderd om deel te nemen aan “De Draad weer oppakken”.

Vanuit het project kunnen vrijwilligers worden ingeschakeld die met luisteren en praten veel kun-
nen betekenen. Ook is het mogelijk dat vrijwilligers samen met de klant op pad gaan om weer 
activiteiten te ondernemen. 

De inzet van vrijwilligers bestaat uit huisbezoeken eens per 2 weken en is voor de duur van on-
geveer een jaar. Qua scholing zijn er 4 x per jaar vrijwilligersbijeenkomsten bestaande uit theorie 
en intervisie om met elkaar ervaringen uit te wisselen.

Voor informatie en aanmelden kan contact worden opgenomen met WijZ, Wilma Wildeboer

t.      038 8515700 
e.     w.wildeboer@wijz.nu
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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

80x46 Adv Monuta - Wijkkrant Berkum - Nov.indd   1 30-10-19   15:17
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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

80x46 Adv Monuta - Wijkkrant Berkum - Nov.indd   1 30-10-19   15:17

Laten we Berkum een beetje mooier maken! 

De toegangspoort van de Bergkloosterweg, het A-28 viaduct, is ons een doorn in 
het oog. Onveilig, beklad, kapotte verlichting, brandschade, urinoir, geen voetganger-
spad, rommelig en ga zo maar door.

Nee deze “poort” is verre van een visitekaartje van Zwolle voor de duizenden, zo niet 
tienduizenden Zwollenaren en toeristen die het welbekende “Rondje Zwolle” �etsen. 
Deze tunnel is natuurlijk ook niet uitnodigend voor de bezoekers van de Bergklooster 
begraafplaats en vergeet niet het graf van Thomas à Kempis, een geschiedschrijver 
die wereldwijd van ongekende historische waarde is.

Wij Anke, Rens, Paula en Stefan hebben daarom het initiatief genomen om met de 
buren de handen ineen te slaan en deze tunnel aan te pakken. Wat het gaat worden 
staat nog vrij. Vast staat wel dat het mooie en professionele kunst moet zijn, waarbij 
je eigenlijk even van je �ets wilt stappen om het te kunnen bewonderen en aanschou-
wen. Daarnaast lijkt het ons mooi om het reeds toegezegde voetgangerspad met 
mooie led verlichting af te werken. 

Op dit moment zijn we met de gemeente en Rijkswaterstaat in gesprek over de mo-
gelijkheden & vergunningsvereisten. Ook zijn we de eerste ideeën aan het verzamelen 
zodat we die in een moodboard kunnen opnemen. Op verzoek van de gemeente 
hebben we dit initiatief op www.mijnwijk.zwolle.nl geplaatst (zie ook de QR code).

Dit ambitieuze plan kost 
natuurlijk geld, het eerste idee 
is dat we via een co�nancier-
ing met de gemeente Zwolle 
al een goed deel op weg zijn. 
We schatten echter in dat we 
nog aanvullende �nanciering 
moeten gaan ophalen door 
een “mede mogelijk gemaakt 
door…” actie uit te rollen. Zo-
dra we de haalbaarheid met 
Rijkswaterstaat verder scherp 
hebben, informeren we jullie 
hier graag over!

Dus wil je Berkum ook een 
beetje mooier maken en 
ondersteun je dit idee, scan 
dan de QR code en log-in 
op de pagina en ondersteun 
dit initiatief en laat een idee 
achter! 

Alvast bedankt en tot snel,

Anke & Rens van Vliet, 
Paula & Stefan Huizing
Bewoners Bergkloosterweg

VIADUCT A-28 BERGKLOOSTERWEG 

Kunstproject 
muurschildering!

Leuke ideëen? DEEL ZE MET ONS 
EN ONDERSTEUN DIT INITIATIEF!

vanvan

van of?
naarnaar

naarnaar

Laten we Berkumeen beetjeMOOIER maken!
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Berkum en de jeugd 
Hallo, Ik ben Daan en ik ben 9 jaar. Samen met mijn vrienden Gijs, 
Thomas en Joep, beleven we avonturen in Berkum. Lees je mee?
 
Thomas heeft voor zijn verjaardag een vishengel gekregen en vraagt 
of ik mee ga vissen. Dat wil ik wel maar ik heb geen vishengel. “Dat 
geeft niet, jij mag mijn oude hengel wel gebruiken”, zegt Thomas. 
We pakken de hengels en de viskoffer. In de viskoffer zitten alle-
maal visspullen zoals nieuwe snoertjes, dobbers, haakjes en een 
tangetje. Met die spullen �etsen we naar het visplekje bij de brug 
aan de Nieuwe Vecht. Thomas heeft ook visdeeg in de viskoffer zitten. Dat moet ik als een 
klein balletje draaien en aan mijn haakje doen. Hij doet voor hoe ik het haakje met dobber in 
het water moet gooien. Ik doe precies na wat Thomas doet en krijg mijn dobber goed in het 
midden van het water. Nu is het afwachten of er een vis aan mijn haakje komt. Dat kan je zien, 
want dan wordt de dobber naar beneden getrokken. Ik kijk naar mijn dobber. Er gebeurt niks. 
Na een kwartiertje gebeurt er nog niks. Ik wil beginnen met praten, maar Thomas gebaart 
dat ik stil moet zijn. Hij �uistert: “Niks zeggen, anders schrikken de vissen en dan willen ze 
niet bijten”. Ik zeg niks en blijf naar mijn dobber kijken. Niks. Er gebeurt helemaal niks. Saai. 
Dan begint de dobber van Thomas ineens wel te bewegen. Heel voorzichtig gaat de dobber 
naar beneden. Thomas heeft beet! Hij laat de vis nog even aan het deegballetje eten en als 
hij denkt dat de vis aan de haak zit, haalt hij de vis naar hem toe door aan het hendeltje te 
draaien dat aan zijn hengel zit. En ja hoor, er zit een vis aan de haak! Wat supergaaf is dit! Als 
ik de vis aan het haakje zie, vind ik het ook wel een beetje zielig. Thomas zegt dat een vis dat 
niet voelt. Ik weet het nog zo net niet. Maar goed. Nu moet de vis van het haakje. Daar heeft 
Thomas het tangetje voor. Heel voorzichtig haalt hij het haakje uit de bek van de vis en legt 
de vis voorzichtig in de emmer die we mee hebben genomen en voor de helft gevuld hebben 
met water uit de Nieuwe Vecht. De vis zwemt heel vlug rondjes in de emmer en komt dan tot 
rust. Inmiddels heeft Thomas een nieuw deegballetje aan de haak gedaan en gooit de hengel 
weer in het water. Mijn dobber dobbert nog steeds in het midden van de Nieuwe Vecht. Geen 
beweging, helemaal niks. Thomas heeft inmiddels zijn tweede vis gevangen en die zwemt nu 
gezellig met zijn maatje in de emmer. “Wat ga je straks met die vissen doen die je gevangen 
hebt?”, vraag ik zachtjes. “Die doe ik straks weer terug in het water”, �uistert Thomas. Ik snap 
het niet helemaal. Eerst ga je vissen vangen, en dan doe je ze weer terug. “Ze zijn te klein om 
op te eten”, zegt Thomas als hij mij ziet denken. “Oké”, zeg ik en kijk weer naar mijn dobber. Ik 
zie dat mijn dobber ook beweegt. Ik stoot Thomas aan en hij ziet het ook. Heel voorzichtig sta 
ik op om mijn snoer naar binnen te halen. Ik houd alleen mijn dobber in de gaten en kijk verder 
niet waar ik mijn voeten neer zet. Dat had ik beter wel kunnen doen. Ik kom met mijn voet in 
een kuil, ik verlies mijn evenwicht en voordat ik het weet, lig ik in de Nieuwe Vecht te spartelen. 
Kopje onder, helemaal nat van top tot teen. Ik kijk vanuit het water naar Thomas. Die doet het 
bijna in zijn broek van het lachen. Ik begin ook te lachen. Echt weer iets voor mij. Gelukkig is 
het niet erg diep aan de zijkant van het water. Ik klim weer op de kant en laat me uitlekken. Ik 
pak mijn vishengel. Helaas zit er geen vis aan, waarschijnlijk is hij van schrik weggezwommen. 
Thomas en ik moeten nog vreselijk lachen. Gelukkig is het mooi weer, dus de warme zonnes-
tralen drogen mijn kleren wel een beetje.

We zetten de twee vissen in de emmer weer terug in het water. Het vissen was leuk om 
te doen, maar je moet er wel heel veel geduld voor hebben. En je moet ook goed uitkijken 
waar je gaat staan. We �etsen terug naar huis. Ik vertel het hele verhaal aan mijn moeder. Ze 
moet ook erg lachen. “Ga je maar snel douchen, dan ga ik naar het winkelplein om een visje 
te halen.” Het is dinsdag, dan eten we vaak vis, want dan staat er een viskraam op het win-
kelplein. In gedachten zie ik nog steeds dat haakje in de bek van de vis. Daar word ik toch 
niet echt vrolijk van. Gelukkig smaakt de kibbeling me erg goed en ben ik snel de gedachte 
aan het haakje kwijt. Vissen is toch niet mijn ding, ik houd het wel bij voetballen.

Tekst: Diana Smilde
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Als secretaris en penningmeester van 
Stichting Duurzaam Berkum werken 

ze intensief met elkaar samen. Roel raakte 
bij het project betrokken via zijn functie 
bij vv Berkum, Wim vanuit zijn rol bij de 
wijkvereniging. Beide zeer bevlogen en 
gehecht aan de wijk. En zo zijn er meer 
overeenkomsten. 

Roel van ’t Oever, voormalig voorzitter 
van vv Berkum, is bij BEN aangesloten 
als vertegenwoordiger van de club en 
deed daar al ruim ervaring op met een 
energietransitie: “Mijn rol bij BEN komt voort 
uit een samenspel tussen die ervaring en 
persoonlijke betrokkenheid. We wonen in 
een prachtige wijk en aan de slag gaan met 
duurzaamheid is essentieel om dat zo te 
houden.” Hoewel de energietransitie een 
groot en complex thema is, twijfelt hij niet 
over de beste aanpak: “Waar het om gaat is 
dat we het samen doen en er samen achter 
staan. We hebben zoveel actieve mensen 
en vrijwilligers in de wijk, hoe mooi is het 
om dan met elkaar de mogelijkheden te 
onderzoeken en keuzes te maken?” 

www.berkumenergieneutraal.nl              www.facebook.com/berkumenergieneutraal

EVEN VOORSTELLEN:
DUO-INTERVIEW

Wim Hovestad (links)

Roel van ’t Oever (rechts)

Deze maand voor het eerst een duo-interview 
op deze pagina! Bestuursleden Wim Hovestad 
en Roel van ’t Oever vertellen over hun taken en 
leggen uit waar hun bevlogenheid vandaan komt. 
Ook maakt Berkum nog steeds kans als mogelijke 
proeftuin voor aardgasvrije wijken. Wil je volledig 
op de hoogte blijven? Check dan regelmatig de 
website www.berkumenergieneutraal.nl en 
onze Facebook-pagina. 

Die focus op participatie in de wijk delen 
beide heren. Wim: “Ik ben echt een voor-
vechter voor zelf mogen bepalen hoe de 
warmte je eigen huis binnenkomt. Dus niet 
door opgelegde besluiten van bovenaf, 
maar door bewoners als gelijkwaardige 
partner van bijvoorbeeld de gemeente te 
beschouwen.” Die aanpak past ook bij de 
wijk, aldus Wim: “Vanuit de wijkvereniging 
voel je aan hoe de wijk in elkaar zit. Het is 
een hechte gemeenschap. Iedereen doet 
zijn eigen dingen, maar als het erop aan-
komt staan de neuzen dezelfde kant op. En 
zelfstandigheid, de kans om zelf beslissingen 
te nemen, past daar heel erg bij.”

Hoe staat het ervoor met het project? 
Roel: “We zitten in een goede fase. Zoiets 
omvangrijks als dit gaat met vallen en 
opstaan, zoeken en weer verdergaan. Maar 
we komen vooruit en hebben het doel 
scherp voor ogen. Er zijn ook steeds meer 
Berkumers die zich inspannen voor het 
project.” Hoewel Wim zich daarbij aansluit, 
schemert ook door dat het van hem allemaal 

wel wat sneller voorwaarts mag: “Natuurlijk 
is het ingewikkeld, maar sommige dingen 
duren wat mij betreft onnodig lang. We 
hebben straks meer elektriciteit nodig 
en dus ruimte om dat op te wekken. Met 
alleen zonnepanelen op de daken komen 
we er niet. Een simpele rekensom, en toch 
gebeurt er nog weinig. Maar goed, juist die 
strubbelingen geven me energie. Het blijft 
boeiend om me bezig te houden met de 
vraag: hoe komen we er samen uit?”

Nog geen rol bij project BEN maar wel in 
het bezit van kennis en ervaring als het 
gaat om verduurzamen en energietransitie? 
Neem gerust contact op om aan te sluiten!

UPDATE: PROJECT VERDUURZAMEN
Het merendeel van de energiescans is verricht en de helft van de 80 betrokken 
woningeigenaren uit deze eerste pilot heeft het rapport ontvangen. De rest volgt binnen 
enkele weken. Per ‘mandje’ (isolatie, glas en zonnepanelen) kiezen we ondertussen de 
meest geschikte aanbieder. Daarnaast is een consortium gekozen die het hele pakket 
aanbiedt. Zo kunnen de bewoners altijd meerdere offertes opvragen. Om dit traject 
goed te begeleiden, organiseert project BEN in november twee online bijeenkomsten. 
Hier worden de energiescans verder toegelicht en krijgen de verschillende aanbieders 
de kans om hun zegje te doen. Meer informatie en definitieve data volgen!

TIPJE VAN DE SLUIER
Houd de brievenbus in de gaten, 

in december ontvangen alle Berkumers 
bijzondere post van ons! De voorbereidingen 

zijn op dit moment in volle gang. 

Wim: “Vanuit de wijkvereniging 
voel je aan hoe de wijk in elkaar zit. 
Het is een hechte gemeenschap.”

Roel: “Waar het om gaat is 
dat we het samen doen en er 
samen achter staan.” 
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Als secretaris en penningmeester van 
Stichting Duurzaam Berkum werken 

ze intensief met elkaar samen. Roel raakte 
bij het project betrokken via zijn functie 
bij vv Berkum, Wim vanuit zijn rol bij de 
wijkvereniging. Beide zeer bevlogen en 
gehecht aan de wijk. En zo zijn er meer 
overeenkomsten. 

Roel van ’t Oever, voormalig voorzitter 
van vv Berkum, is bij BEN aangesloten 
als vertegenwoordiger van de club en 
deed daar al ruim ervaring op met een 
energietransitie: “Mijn rol bij BEN komt voort 
uit een samenspel tussen die ervaring en 
persoonlijke betrokkenheid. We wonen in 
een prachtige wijk en aan de slag gaan met 
duurzaamheid is essentieel om dat zo te 
houden.” Hoewel de energietransitie een 
groot en complex thema is, twijfelt hij niet 
over de beste aanpak: “Waar het om gaat is 
dat we het samen doen en er samen achter 
staan. We hebben zoveel actieve mensen 
en vrijwilligers in de wijk, hoe mooi is het 
om dan met elkaar de mogelijkheden te 
onderzoeken en keuzes te maken?” 

www.berkumenergieneutraal.nl              www.facebook.com/berkumenergieneutraal

EVEN VOORSTELLEN:
DUO-INTERVIEW

Wim Hovestad (links)

Roel van ’t Oever (rechts)

Deze maand voor het eerst een duo-interview 
op deze pagina! Bestuursleden Wim Hovestad 
en Roel van ’t Oever vertellen over hun taken en 
leggen uit waar hun bevlogenheid vandaan komt. 
Ook maakt Berkum nog steeds kans als mogelijke 
proeftuin voor aardgasvrije wijken. Wil je volledig 
op de hoogte blijven? Check dan regelmatig de 
website www.berkumenergieneutraal.nl en 
onze Facebook-pagina. 

Die focus op participatie in de wijk delen 
beide heren. Wim: “Ik ben echt een voor-
vechter voor zelf mogen bepalen hoe de 
warmte je eigen huis binnenkomt. Dus niet 
door opgelegde besluiten van bovenaf, 
maar door bewoners als gelijkwaardige 
partner van bijvoorbeeld de gemeente te 
beschouwen.” Die aanpak past ook bij de 
wijk, aldus Wim: “Vanuit de wijkvereniging 
voel je aan hoe de wijk in elkaar zit. Het is 
een hechte gemeenschap. Iedereen doet 
zijn eigen dingen, maar als het erop aan-
komt staan de neuzen dezelfde kant op. En 
zelfstandigheid, de kans om zelf beslissingen 
te nemen, past daar heel erg bij.”

Hoe staat het ervoor met het project? 
Roel: “We zitten in een goede fase. Zoiets 
omvangrijks als dit gaat met vallen en 
opstaan, zoeken en weer verdergaan. Maar 
we komen vooruit en hebben het doel 
scherp voor ogen. Er zijn ook steeds meer 
Berkumers die zich inspannen voor het 
project.” Hoewel Wim zich daarbij aansluit, 
schemert ook door dat het van hem allemaal 

wel wat sneller voorwaarts mag: “Natuurlijk 
is het ingewikkeld, maar sommige dingen 
duren wat mij betreft onnodig lang. We 
hebben straks meer elektriciteit nodig 
en dus ruimte om dat op te wekken. Met 
alleen zonnepanelen op de daken komen 
we er niet. Een simpele rekensom, en toch 
gebeurt er nog weinig. Maar goed, juist die 
strubbelingen geven me energie. Het blijft 
boeiend om me bezig te houden met de 
vraag: hoe komen we er samen uit?”

Nog geen rol bij project BEN maar wel in 
het bezit van kennis en ervaring als het 
gaat om verduurzamen en energietransitie? 
Neem gerust contact op om aan te sluiten!

UPDATE: PROJECT VERDUURZAMEN
Het merendeel van de energiescans is verricht en de helft van de 80 betrokken 
woningeigenaren uit deze eerste pilot heeft het rapport ontvangen. De rest volgt binnen 
enkele weken. Per ‘mandje’ (isolatie, glas en zonnepanelen) kiezen we ondertussen de 
meest geschikte aanbieder. Daarnaast is een consortium gekozen die het hele pakket 
aanbiedt. Zo kunnen de bewoners altijd meerdere offertes opvragen. Om dit traject 
goed te begeleiden, organiseert project BEN in november twee online bijeenkomsten. 
Hier worden de energiescans verder toegelicht en krijgen de verschillende aanbieders 
de kans om hun zegje te doen. Meer informatie en definitieve data volgen!

TIPJE VAN DE SLUIER
Houd de brievenbus in de gaten, 

in december ontvangen alle Berkumers 
bijzondere post van ons! De voorbereidingen 

zijn op dit moment in volle gang. 

Wim: “Vanuit de wijkvereniging 
voel je aan hoe de wijk in elkaar zit. 
Het is een hechte gemeenschap.”

Wim: “Wim: “

Het is een hechte gemeenschap.”Het is een hechte gemeenschap.”

Roel: “Waar het om gaat is 
dat we het samen doen en er 
samen achter staan.” samen achter staan.” 
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Wij	zien	jullie	graag	tegemoet	in	de	praktijk	De	Ooievaar!
www.deooievaarverloskundigen.nl

Adres:	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	spreekuurlocaties

Vermeerstraat	&	
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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Nu ook in 

zwembad 

“De Vrolijkheid”

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

De oude routes in Berkum

De kantorenlocatie op hoek van de Kuijerhuislaan en de 
Ceintuurbaan heet ‘Oosterenk-Watersteeg’. Voor veel 
oudere Zwollenaren is ‘de Watersteeg’ nog een bekende 
naam. Een geliefde rondwandeling vanuit Zwolle door 
Herfte en Berkum door de “Waterstége”. Zo heette vroeger 
de doorlopende route vanaf de Kranenburgweg over de 
Nieuwe Vecht door Herfte en eindigend bij Urbana. 

Nu nog is bij de brug over de Nieuwe Vecht te zien dat de 
(ophaal)brug (foto) vroeger iets westelijker lag. De beton-
nen brugfundering tegenover de oude herberg, annex 
bakkerij “De Boerendans” van de familie Vos, waar de 
Watersteeg vlak voor het huis langs liep, is nog zichtbaar.  

Veel meer doorgaande routes waren er feitelijk niet. Ja, 
de Zandweg, de naam zegt al iets over de kwaliteit van 
de weg. Een zijweg van de Watersteeg, die begon bij de 
Ichtuskerk en verder  het tracé van de Abelenlaan (pad) 
en het Kerkepad volgde en uitkwam bij het voormalige 
restaurant De Toerist van de familie Spijkerman, waar het 
aansluiting vond naar de Bergkloosterweg. 

Aan de Zandweg stonden slechts drie boerderijen. 
(Jongman, Bongers en Wessels).  Vanaf 1936 werd het 
gebruikt als kerkepad naar het houten kerkje. (nu auto-
handel), de voorloper van de Hoofdhof.

Vanuit Zwolle kon men via het Roodhuizerpad, over 
de Boerendanserdijk  (slecht modderpad) of over de 
Meppelerweg (nu Kranenburgweg) naar Berkum komen. 
Langs deze Meppelerweg werd in de 19e eeuw de 
paardentramlijn (foto) aangelegd, die tot in de 30er jaren gebruikt 
werd. Dat was nog eens een milieuvriendelijke vorm van openbaar vervoer!  

Later werd er asfalt over gestort en noemde men het de 
parallelweg (huidig � etspad langs de Kranenburgweg)

Ook toen al leidden de meeste wegen naar Zwolle.

Roel van ’t Oever, 0655810555 

Groeten uit 

Berkum
Berkumer historie...

De paardentram

Campherbeeklaan vlak voor de brug 
(wit huisje gesloopt)

Watersteeg ter hoogte van Stella.

Brug over nieuwe Vecht
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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 Ter Haar Verhuizingen

Nikolaus Ottostraat 4 - 8013 NG Zwolle
T: 038 - 4222555
E: info@terhaarverhuizingen.nl
I: www.terhaarverhuizingen.nl

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 Ter Haar Verhuizingen

Nikolaus Ottostraat 4 - 8013 NG Zwolle
T: 038 - 4222555
E: info@terhaarverhuizingen.nl
I: www.terhaarverhuizingen.nl

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 Ter Haar Verhuizingen

Nikolaus Ottostraat 4 - 8013 NG Zwolle
T: 038 - 4222555
E: info@terhaarverhuizingen.nl
I: www.terhaarverhuizingen.nl

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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22. 23.

Speelprogramma VV Berkum

Berkum 1, Berkum2, VR1 en VR2

8-11-2020  Geen competitie
15-11-2020  Afhankelijk evaluatie na 4 weken
22-11-2020  Afhankelijk evaluatie na 4 weken
29-11-2020  Afhankelijk evaluatie na 4 weken

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)

Op deze plek wordt normaliter het wedstrijdprogramma voor de maand november weerge-
geven. Echter, het kabinet heeft dinsdagavond 13 oktober extra maatregelen aangekondigd 
(gedeeltelijke lockdown) om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze extra 
maatregelen zijn ingegaan vanaf woensdag 14 oktober 22:00 uur en gelden vooralsnog voor de 
komende vier weken. Voor het voetbal betekent dit dat alle amateurcompetities voor vier weken 
(gerekend vanaf 13 oktober 2020) zijn stilgelegd. Dus tot medio november 2020. De KNVB 
werkt op dit moment aan diverse scenario’s voor het moment dat de amateurcompetities weer 
kunnen worden hervat. Deze scenario’s zijn nu nog niet bekend. Zodra die scenario’s bekend 
zullen we in eerste instantie op onze site daarover berichten.

Algemene Ledenvergadering VV Berkum.

De Algemene Ledenvergadering VV Berkum staat gepland op:

Woensdag 18 november a.s.

Echter, de ALV kan nu niet op normale wijze doorgaan.

Overeenkomstig de tijdelijke Corona-spoedwet zijn er de volgende opties.
• Het Bestuur kan de ALV uitstellen met een maximale termijn van 4 maanden. 
 Het Bestuur VV Berkum kiest hier niet voor. Er zijn toch wel belangrijke zaken 
 waarover nu geïnformeerd moet worden en besluiten moeten worden genomen.
• Het Bestuur kiest dus voor het houden van een vergadering via elektronische weg. 
 Dit is toegestaan ook als dit niet in de statuten geborgd is. In dit geval wordt de 

ALV op normale wijze voorbereid, maar wordt de vergadering gehouden via Teams 
(keuze bestuur). 

 De leden ontvangen een aankondiging waarin staat op welke elektronische wijze, 
op welk tijdstip het voornemens is om de ledenvergadering te organiseren.

• Tijdens een ALV dienen besluiten genomen te worden. Daar zijn verscheidene pro-
cedures voor. Het Bestuur VV Berkum moet daarin nog een keuze maken.
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Coronabeleid VV Berkum per 14 oktober 2020

Het kabinet heeft dinsdagavond 13 oktober extra maatregelen 
aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen 
te gaan. Deze extra maatregelen zijn ingegaan vanaf woens-
dag 14 oktober 22:00 uur en gelden vooralsnog voor de 
komende vier weken. VV Berkum volgt deze maatregelen.
Voor het voetbal betekent dit op hoofdlijnen:

Hieronder de (KNVB) regels:
• Jeugdteams mogen onderling (trainings-) wedstrijden spelen bij de eigen vereniging.
• In afstemming met NOC*NSF is bepaald dat spelers in de teams binnen de jeugdcom-

petities (t/m O19), mogen sporten in teamverband en onderlinge trainingswedstrijden 
spelen tegen jeugdteams van de eigen vereniging op de eigen club.

• Seniorteams mogen in groepen van vier spelers in vaste samenstelling trainen waarbij 
de onderlinge 1,5 meter afstand altijd in acht wordt genomen. 

• Om te voorkomen dat het in nauwe gangen en ruimtes druk wordt is het niet toegesta-
an om spullen (droog) weg te leggen in de kleedkamers. Indien het toilet zich bevindt in 
de kleedkamer mag de kleedkamer wel van het slot om gebruik te maken van het toilet. 
Voorkom hierbij altijd drukte. 

• Er is geen maximum aan aantal toegestane trainers/leiders voor een jeugdteam met als 
uitgangspunt zich daarbij te houden aan de gebruikelijke samenstelling van het team.

• Er mag geen publiek meer aanwezig zijn bij trainingen of onderlinge wedstrijden. Van-
wege de zorgwekkende landelijke besmettingscijfers heeft de overheid besloten dat 
grote groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen komen. Dat geldt ook voor sport-
publiek.

• Bezoek van ouders bij trainingen of trainingswedstrijden van kinderen op de sport-
accommodatie is niet toegestaan. Het doel van de overheidsmaatregelen is om de 
trainingen zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar 
te brengen. Om die reden zijn toeschouwers niet toegestaan. 

• Op de sportaccommodatie zijn slechts personen welkom die een rol hebben bij de 
organisatie van de trainingen.

• Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een speler 
met een beperking mogen wel worden toegelaten op de sportaccommodatie.

• De sportkantine kan gebruikt blijven worden voor verenigingsactiviteiten die onders-
teunend zijn aan het voetbal. Denk hierbij aan:
- Operationeel commissie overleg
- Eigen trainingen en cursussen (o.a. trainers, scheidsrechters)
- Verenigingsrechtzaken (ALV’s etc.)

Hierbij is het uitgangspunt dat de horeca in de kantine gesloten blijft en er geen grote 
groepen bij elkaar komen. Daarnaast gelden de huidige coronarichtlijnen m.b.t. het aantal 
toegestane personen in binnenruimtes.
• In het geval van een positieve test in een team is het verstandig om zo snel mogelijk, via 

de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en 
zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en 
contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

• Een positief geteste speler kan niet meer deelnemen aan trainingen, wedstrijden en/of 
andere clubactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.

• Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of 
bekende hooikoortsklachten, dan mag een kind tot 13 jaar niet naar een sporttrain-
ing/-wedstrijd. Het kind moet ook thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft 
of benauwd is.
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24. 25.

Activiteiten Supportersvereniging VV Berkum

In verband met de corona geen geplande activiteiten voor oktober 2020.

Mark Doorn zoekt begeleider.

Mark Doorn! Wie kent hem niet!?
Ik zou zeggen, de bekendste en trouwste 
Berkumsuppoter! Bij elke thuiswedstrijd van Berkum 1 
komt hij kijken.

Samen tot nu toe met een vrijwilliger die hem thuis ophaalt 
en weer thuis brengt. Uiteraard met de nodige consumpties 
tussendoor. Maar zijn huidige maatje moet ermee stoppen.

Dus zijn we als club op zoek naar een andere vrijwilliger of vrijwilligers die hem wil bege-
leiden. Want zonder Mark kunnen de wedstrijden van Berkum1 natuurlijk niet gespeeld 
worden.

Belangstellenden kunnen contact opnemen via het volgende e-mailadres: info@sticht-
inghartvoorzwolle.nl of bellen naar 06-20770629.

Namens Algemeen Bestuur VV Berkum.
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T: 088 235 75 00       www.partou.nl

Onze peuteropvang aan de Eikenlaan, voor kinderen van 2,5 
tot 4 jaar, heeft een eigen lokaal in CBS De Duyvencamp. We 
bereiden je kind hier op een leuke en speelse manier voor op de 
basisschool. Dit maakt de overgang naar school straks een stuk 
makkelijker en minder spannend.

Je kind krijgt bij ons de ruimte voor eigen spel, maar leert 
ook samen spelen en vriendjes maken. We prikkelen de 
nieuwsgierigheid en ontwikkeling van je kind met leerzaam en 
leuk spelmateriaal. We sluiten hierbij ook aan bij de thema’s van 
school. We zingen, maken muziek, knutselen en spelen lekker 
veel buiten.

Peuteropvang in CBS De Duyvencamp
Met een vliegende start naar de basisschool!

Wijkkrant Zwolle zuid

Neem contact met ons op! 
Ga naar voorelkaarzwolle.nl/berkumer

Wij helpen verder bij schulden, werk 
zoeken en meedoen in Zwolle

Luthmar (30) 
JobHulpMaatje bij 
Voor Elkaar Zwolle

“HET GEEFT ME VEEL 
VOLDOENING OM TE ZIEN 
HOE IEMAND GROEIT, IN 
ZICHZELF GAAT GELOVEN EN 
DAARDOOR MEER 
ZELFVERTROUWEN KRIJGT.”

Wil jij je inzetten om 
iemand met vragen 
over werk en solliciteren 
verder te helpen? 

OPEN KERK - DE KERK IS OPEN
In de PR commissie is gesproken over de zichtbaarheid van de Hoofdhof als kerk in de wijk. 
Juist nu in Coronatijd missen veel mensen het contact met de kerk. Het idee kwam toen naar 
voren om tenminste 1 x in de week de kerk een paar uur open te stellen voor voorbijgangers, 
buurtbewoners, bewoners van Berkumstede, gemeenteleden en anderen.

Veel bewoners in de wijk kennen alleen de kerk van buiten. Wij willen graag kerk in de wijk zijn 
en mensen de gelegenheid bieden binnen te lopen en rustig rond te kijken, kunst te bekijken 
en wellicht even te gaan zitten, eventueel een kaarsje aan te steken.
We willen een gastvrije kerk zijn niet alleen voor onze eigen gemeenteleden,
maar juist voor de hele wijk.

Het is nadrukkelijk geen thee- of kof� emiddag. Hooguit schenken we een glas water bij warm 
weer. We willen een heel rustige sfeer creëren waar heel zachtjes muziek kan klinken of op de 
vleugel of op het orgel wordt gespeeld en mensen even tot rust kunnen komen.

Op de woensdagmiddag zal de Hoofdhof tussen 14.00 en 
16.00 uur open zijn voor belangstellenden.

Namens de PR commissie De Hoofdhof, Hans Veenema
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Op 18 augustus jl. besloot het Algemeen Bestuur VV Berkum 
om het veld van de Mini Arena niet langer te gebruiken voor 
trainingen en wedstrijden. Het kunstgrasveld was in zodanige 
slechte staat dat het vanuit het oogpunt van veiligheid voor de 
spelers en trainers niet langer verantwoord bleek om van het 
veld gebruik te maken. Het kunstgrasveld was eigenlijk ook 
‘aan de datum’, want inmiddels 10 jaar oud.

Op 24 augustus wordt besloten om het kunstgrasveld van 
de Mini Arena te vervangen, nadat een grondige analyse was 
gemaakt voor de dekking van de forse investering die ermee 
gemoeid gaat. Immers, in tegenstelling tot de overige velden 
is de Mini Arena i.c. het veld eigendom van VV Berkum en niet 
van de gemeente.

Al eerder waren offertes opgevraagd en werd de opdracht 
gegund aan Grasspartners. 
Op 1 oktober a.s. had Grasspartners, na afstemming met de 
uitvoerder voor het leggen van de ondergrond, de planning 
gereed. De verwachting was dat eind september 2020 gestart 
kon worden. De aanleg, incl. aanbrengen van nieuwe onder-
grondlaag, zou 2 weken in beslag nemen.
                       
Met man en macht is er aangewerkt om het kunstgras op de 
Mini Arena binnen een week te vervangen. Al op 5 oktober jl. 
kon de nieuwe kunstgrasmat door Grasspartners opgeleverd 
worden. ‘Een splinternieuwe mat ligt er nu waarop de jongste 
jeugd weer lekker kan trainen en voetballen. , Maar ook de 
andere leden, onder wie de senioren trappen maar wat graag 
een balletje op de mooiste ‘Arena’ van Nederland (citaat van 
een insider)!

Nieuw kunstgrasveld Mini Arena 
in gebruik genomen.

Actie Rabo Club Support.

Deze actie liep van 5 oktober tot en met 25 oktober.
Een actie waarbij de Rabobank had 150.000 euro 
beschikbaar heeft gesteld voor deelnemende clubs.
VV Berkum nam deel aan deze actie met als doel de 
opbrengst te gebruiken voor de vervanging van de 
kunstgrasmat van de Mini Arena.

Resultaat.
De actie is op 25 oktober jl. gesloten.
Dat is nog maar kort geleden.
We zijn in spannende afwachting van het resultaat 
van de actie.

Wijkkrant Zwolle zuid

Neem contact met ons op! 
Ga naar voorelkaarzwolle.nl/berkumer

Wij helpen verder bij schulden, werk 
zoeken en meedoen in Zwolle

Luthmar (30) 
JobHulpMaatje bij 
Voor Elkaar Zwolle

“HET GEEFT ME VEEL 
VOLDOENING OM TE ZIEN 
HOE IEMAND GROEIT, IN 
ZICHZELF GAAT GELOVEN EN 
DAARDOOR MEER 
ZELFVERTROUWEN KRIJGT.”

Wil jij je inzetten om 
iemand met vragen 
over werk en solliciteren 
verder te helpen? 
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29.28.

Herfst Voetbaldagen 2020 Berkum

Twee heerlijke voetbaldagen 
stonden al maanden op de 
planning bij VV Berkum voor 
de jeugd van Berkum en verre 
omstreken. En de verwachtingen 
werden dan ook ruimschoots 
overtroffen, want met maar 
liefst 115 kinderen was het 
Voetbalkamp, georganiseerd door 
Skills Zwolle, stijf uitverkocht!

De datums 12 en 13 oktober 
worden waarschijnlijk niet meer 
snel vergeten door de kinderen, 
want het was weer tot in de 
puntjes geregeld. Al jaren werkt 
Skills Zwolle samen met VV 
Berkum en naast de Sportkampen 
organiseren Skills Zwolle en VV 
Berkum ook de COOP spel- en 
sportdagen op de velden van VV 
Berkum. 

Deze twee dagen stonden 
natuurlijk in het teken van het 
verbeteren van techniek, tactiek, 
conditie, maar bovenal plezier met 
elkaar hebben. Nou dat hebben 
we gezien, want wat hadden de kinderen er zin aan en gezien de lachende gezichten op de 
vele foto’s is hiermee de kern van een goede sportkamp wel aangetoond. 

Ook werden de kinderen zeer goed verzorgd deze twee dagen door de vrijwilligers van 
onze voetbalclub met gezonde ranja, ontbijtkoek en fruit tijdens de pauzes en tijdens de 
middagpauze konden de kinderen genieten van een uitgebreide lunch!
      

Kortom, voor herhaling vatbaar, 
want de eerste gesprekken 
voor een Sportkamp tijdens de 
voorjaarsvakantie worden al 
weer gevoerd. Info volgt tijdig op 
de website van VV Berkum en 
natuurlijk via email. 
Hierbij bedanken wij Rudy 
Kouwen, Anneke Metselaar 
en Harmke Berenpas van VV 
Berkum en Skills Zwolle voor de 
goede zorg en organisatie.

Namens VV Berkum: Robert Schraag, Verenigingsmanager
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30. 31.

WijZ en VV Berkum doen het samen

Al voor een langere periode hebben WijZ en 
VV Berkum de handen ineen geslagen om 
samen iets te doen voor ouderen uit Berkum 
en omstreken. Dit begon vorig jaar met het 
creëren van een Buurtkamer zodat de ouderen 

onder het genot van een kopje kof�e of thee lekker met elkaar kunnen kletsen en/of 
een spelletje te spelen.Uiteraard gaat dit gepaard met de nodige humor. 

Naast de gezelligheid van de Buurtkamer zijn WijZ en VV Berkum ook gestart met 
�tnesslessen aangepast op de leeftijd en een line-dance groepje voor 70+.  

Zo blijft u lekker in beweging en blijft u soepel in de heupjes!

Voor alle activiteiten is er nog genoeg ruimte en mocht u wat meer willen weten 
neem dan contact op met Harold van Riessen (WijZ) of onze Verenigingsmaner 
Robert Schraag.

Buurtkamer : van 13.00-16.00 uur op de donderdag.
Fitness  : van 10.30-11.30 uur op de maandag.
Line dancing : van 15.00-16.00 uur op de donderdag.

Bovengenoemde activiteiten gaan gedurende de gedeeltelijke lockdown gewoon 
door met inachtneming van de regels

Line dancing  Fitness Hier het gezellige zitje van 
de Buurtkamer. Op het 
moment dat de foto werd 
genomen hadden de deel-
nemers net even pauze en 
waren een balletje trappen 
achter op de Mini Arena.

Verenigingsmanager VV Berkum: 
mobiel: 06-30147487
e-mail: verenigingsmanager@vvberkum.nl
Harold van Riessen 
(Welzijnswerker sport, bewegen en leefstijl WijZ): 
tel.: 038-8515700/ e-mail: h.vanriessen@wijz.nu
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Wij staan klaar voor al uw vragen!

COLOFON

Wijkvereniging Berkum
Campherbeeklaan 82, 8024 BZ Zwolle
Telefoon O6-40464875
info@wijkverenigingberkum.nl
www.wijkverenigingberkum.nl
 
Wijkcentrum De Weijenbelt
Campherbeeklaan 82, 8024 BZ Zwolle
Telefoon O38-4537409
bedrijfsleider@deweijenbelt.nl
www.deweijenbelt.nl

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 Molhoek
penningmeester@wijkverenigingberkum.nl

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
John Vullers T. 038 453 98 47
Otto de Vente

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
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:
Arjen Schepers
Voetbaltechnische zaken
Bestuurslid:
Sascha Schuurman
Junioren/Pupillen/Clubhuis
Bestuurslid:
Rob van Essen
Senioren/Supportersvereniging
Bestuurslid
Maurice Schippers
Commerciële zaken 
ICT
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