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Activiteitenagenda

WIJKVERENIGING BERKUM     

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

Zondag 27 oktober  : Frion Prunuspark, 14.00 uur. Informatie over Hongaarse 
      Zorgboerderij  met Hongaarse goulash en Muziek en 
      Zwols bier proeven.

Dinsdag 29 oktober  : Informatiebijeenkomst verkeersveiligheid Erasmuslaan van 
        19.00 – 20.30.

Vrijdag 1 en 15 november  : 19.30 uur Bingo, inloop vanaf 19.00 uur.

Zaterdag 2 november  : 10.00 – 12.00 uur Repair Café, kelder Berkumstede

Dinsdag 5 en 19 november : 20.00 uur Klaverjassen, inloop vanaf 19.00 uur.

Vrijdag 8 november  : Weij Senioren. Karel van de Kate. Zaal open 19.30, aanvang 
20.00 uur.

Zaterdag 9 november  : De Berkum Blues Night aanvang 21:00, zaal open 20:30. 

Zondag 10 november  : Concert Muziek met een Plus; Musica Vocalis in de Hoofdhof,   
      aanvang 15.00 uur.

Maandag 11 november  : Sint Maartenoptocht. Vanaf 17.45 jurering, 18.15 
      prijsuitreiking en 18.30 start optocht vanaf de Berkumstede.

Woensdag 13 november  : Lezing Herman Aarts, Weij Senioren. 14.30 uur.

Zaterdag 23 november  : Sinterklaasfeest start om 10.30 uur 

Zaterdag 23 november  : Boekenmarkt in de Ichthuskerk van 09.30 uur tot 12.30 uur
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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 uu

r

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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Er is weer van alles gaande in Berkum

Verkeersveiligheid
Het zal niet veel Berkumers zijn ontgaan; de Kuyerhuislaan en de Campherbeeklaan zijn flink 
onder handen genomen door de gemeente. Dat is niet zomaar uit het niets ontstaan maar 
komt doordat gebleken is dat deze straten te vaak en te veel gebruikt worden als sluiproute 
maar er ook gevaarlijke situaties zijn doordat er te hard wordt gereden. Er gaan tijdens de 
spits nogal wat (onoplettende) scholieren op de fiets door Berkum. In de volgende fase 
worden de Erasmuslaan en de Rotonde Kranenburgweg onder de loep genomen. Daarmee 
zijn de problemen echter nog lang niet opgelost. De Boerendanserdijk is ook een weg die 
nodig aangepakt moet worden. Er wordt te hard gereden en de weg is eigenlijk niet 
berekend op de hoeveelheid auto’s en ander verkeer.

Ook zijn er toenemende zorgen over het parkeren bij het winkelcentrum, ook al omdat de 
bouw op de locatie van de Emmaüskerk en een eventuele vergroting van de COOP die druk 
nog verder zal vergroten. Op het moment van dit schrijven is bekend dat de proef met de 
losliggende klinkers in de Campherbeeklaan bij de speeltuin en de Weijenbelt geen succes 
was en dat de gemeente de strook weer gaat asfalteren.

Energie
Op dit moment wachten wij op extra steun van de overheden om onze plannen verder op 
papier te krijgen Er moet nog veel uitgezocht worden en daar zijn specialisten voor nodig. 
We komen er niet met hier en daar een zonnepaneel en ander kleinschalige technieken. Het 
gaat om een serieus project met grote gevolgen voor de lange termijn. Dat willen we goed, 
zorgvuldig, samen met wijkbewoners en uiterst zorgvuldig aanpakken. We hebben er goede 
hoop op dat er middelen gevonden worden en de werkgroep de werkzaamheden in een 
hoger tempo dan nu kan gaan voortzetten. (zie ook website: berkumenergieneutraal.nl )

Uitbreidingsplannen Zwolle
Wie de kranten leest weet dat Zwolle een extra 10.000 woningen wil en mag gaan bouwen 
de komende jaren. Ook Berkum draagt zijn steentje bij doordat er verschillende trajecten (zij 
het traag) lopen. Er is een werkgroep samengesteld die met de gemeente kijkt naar wat de 
opties zijn in de omgeving van Berkum. Hierbij worden de uitgangspunten die de 
gemeenteraad heeft opgesteld gehanteerd, zodat het gesprek goed past in de 
besluitvormings procedures van de gemeente. De gesprekken zijn plezierig en constructief. 
We zitten vooraan in het traject en sluiten zeker niet uit dat, als daar de noodzaak voor komt, 
de hele wijk gevraagd zal worden om mee te denken. Het is daar nu nog veel te vroeg voor 
omdat er ook nog niets concreets ligt.

Buitenzijde Weijenbelt
Vanaf eind oktober 2019 zal worden begonnen met het vervangen van het “schroten 
houtwerk” aan de buitenzijde van de Weijenbelt. In plaats van schilderen is er gekozen voor 
vervanging door een meer duurzaam materiaal welke niet meer geschilderd hoeft te worden. 
Het schroten uiterlijk blijft behouden. De kleur wordt antraciet en is donkerder dan de huidige 
kleur. Tevens wordt van de situatie gebruik gemaakt om het onderliggende regelwerk te 
vervangen en de betreffende wanden te isoleren. Naar verwachting zullen de 
werkzaamheden ca 3 maanden in beslag nemen .

Wim Hovestad en John Vullers

Secretaris / duo voorzitter a.i.



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
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Plek voor nieuwe peuters!  

Doomijn peuterspeelzaal Campherbeeklaan

is van ma t/m do van 08.15 - 12.15 uur geopend.
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Loopgroep Berkum verwelkomt nieuwe leden dankzij loopclinic
(door Liesbeth Oelen)

Ruim een jaar geleden organiseerde de Loopgroep Berkum naast de reguliere training op de 

dinsdagavond een speciale hardloopclinic voor beginnende lopers. Op 10 zaterdagochtenden werd 

hard gewerkt aan looptechniek en uithoudingsvermogen. Een aantal van hen had aan het eind van 

de rit de smaak te pakken en sloot zich aan bij de vaste trainingen van de Loopgroep op de 

dinsdagavond. Een van deze enthousiaste lopers is Annemarie Slomp uit Berkum. “Voordat ik 

begon met de clinic (2018) liep ik in de zomermaanden weleens een klein rondje voor mijzelf. Dan 

ging ik vaak te fanatiek van start en had ik na 2 of 3 keer last van pijntjes en liet het lopen dan weer 

even voor wat het was.”

Clinic

Toen Annemarie het aanbod van de clinic in de Berkumer las, meldde ze zich aan. “De clinic is 

prettig en laagdrempelig. Je komt in contact met mensen die ook net beginnen met lopen. Er is een 

duidelijk schema beschikbaar en de trainers zijn zeer professioneel en ondersteunen je met wat je 

nodig hebt.” Ze heeft vooral geleerd om rustig op te bouwen en om met plezier te lopen. “Ook heb 

ik heel veel bruikbare tips omtrent mijn techniek gekregen. Kleine dingen die je kan verbeteren en 

veranderen waardoor je toch net wat makkelijker kunt lopen.”’ 

C-groep

Annemarie is na de clinic ingestroomd bij de C-groep. De Loopgroep Berkum heeft een A, B,C en 

Duurloopgroep. “De overgang van de clinic naar de C-groep is goed te doen. Door de 

Loopgroep in vier niveaus te verdelen kun je gerichter trainen. Zo kan iedereen op zijn/haar eigen 

tempo lopen en haak je niet af omdat te moeilijk of te makkelijk is.” Het hardlopen gaat Annemarie 

goed af, ze loopt inmiddels mee met de B-groep. In het begin zag ze op tegen de afstand. “Je 

loopt zo 8 tot 12 km per avond zonder dat het heel veel moeite kost. Dat had ik aan het begin niet 

gedacht, toen liep ik zelf maximaal 3 kilometer per keer.”

Makkelijk

Ze doet nu zelfs aan wedstrijden mee. “Ik heb nu drie 5 km-loopjes gedaan: In 2018 de Salver-

daloop (tijd 28.13), daarna de Klokloop (tijd 28.12) en nu in 2019 weer de Salverdaloop (tijd 27.55) 

Het grootste verschil met eerder is dat ik het veel makkelijker volhoud.”Annemarie heeft het goed 

naar de zin bij de Loopgroep Berkum. “Je loopt steeds makkelijker. Ondertussen klets je wat met 

de andere lopers. Als je een keer niet komt, is dat ook prima. Ik merk dat ik nu ook een stok achter 

de deur heb. Normaal ga ik in mijn eentje niet lopen in het donker, maar nu met de groep doe je dat 

wel. Elke dinsdag 19.30 uur, vaste prik om wat tijd voor mezelf te nemen.”

Elke keer anders

Annemarie vindt de training afwisselend en uitdagend. 

‘Elke keer staat er weer wat anders op het programma. 

Interval, lange stukken lopen, werken aan je 

rompstabiliteit. Er zijn verschillende trainers, die alles net 

weer op een andere manier doen, hierdoor blijft het elke 

keer anders. Waarom mensen bij de loopgroep mee 

moeten gaan trainen? Je krijgt loopscholing, je verbetert 

daarmee je techniek, waardoor je makkelijker gaat 

lopen. Je prestaties gaan omhoog, je conditie verbetert 

en het is er ook nog eens heel gezellig. En je bent lekker 

buiten. Ik heb ervan geleerd dat je rustig moet 

opbouwen, dat snelheid en kilometers vanzelf komen. 

Je loopt voor je plezier. Dat is het belangrijkste.

Begin 2020 zal er weer een Clinic van de Loopgroep Berkum van start gaan. Nadere informatie 

komt in de Berkumer van januari. De Clinic wordt gehouden op zaterdagen van 09.00 tot 10.00 uur. 

Je kunt je ook nu al aanmelden voor de Clinic door een mail te sturen naar loopgroepberkum@live.

nl Ook kun je voor informatie bellen met: 06 83560111, de trainer/coördinator Clinic, Hans Jansen.
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Activiteitenoverzicht

WEIJ SENIOREN
Verslag 9 oktober: High Tea.

Deze middag waren de dames van de 
senioren-middag weer lekker bezig met 
verschillende recepten. 

Er werden diverse lekkernijen gemaakt. 
Snijden, kneden, mixen, garneren, beleggen, 
kloppen en opmaken. Wie heeft het meel en 
waar is de slagroom? 

Diverse hapjes moesten de oven in, waarna 
deze, samen met de koude hapjes werden 
uitgestald op tafel en vergezeld van meerdere 
theesoorten konden worden genuttigd. Een 
geslaagde middag!

Woensdag 13 november: 
Lezing door Herman Aarts: Zwolle in 
wederopbouw na 1945.

Herman Aarts, oud directeur van het Stedelijk 
Museum en auteur van het boek “De Zwolse 
Lente”, komt een lezing geven over Zwolle in 
wederopbouw na 1945 tot ca 1976. De veran-
deringen die Zwolle ondergaat zijn essentieel 
voor de verdere ontwikkeling van de stad. Door 
de gemeentelijke herindeling van 1967 komt er 
extra ruimte in de stad. Er wordt een gezonde 
basis gelegd voor de uitzonderlijke groei en 
welvaart die de stad tot op de dag van vandaag 
doormaakt. 
Aanvang: 14.30 uur. Kosten: € 3.- incl. koffie/ 
thee in de pauze. In verband met de 
zaalindeling graag aanmelden via mail: 
senioren@wijkverenigingberkum.nl of bij Emmy 
Willems: 06-28196069 na 17.00 uur.

10e Berkum Blues Night met The Bluesworld Collective
 De jaarlijkse Berkum Blues Night in wijkcentrum de Weijenbelt is een geliefd blues evenement 
in Zwolle met een sterke programmering. Voor deze 10e editie, op 9 november, heeft de 
organisatie een uitgebreide selectie van het Bluesworld Collective weten te strikken.

Aan dit optreden doen in ieder geval de volgende klinkend namen mee: John F Klaver, gitarist 
en zanger en bandleider van de John F. Klaverband. Jan Buis, gitarist, zanger, treedt in 
verschillende samenwerkingen op en is bandleider van Holleywood Boulevard (12 jaar bege-
leidingsband van Andre Hazes).  Donald van der Goes, Bassist van o.a, Veldman Brothers 
en de Kees Dusink band. Mark Eshuis, drummer bij vele bands / artiesten. Willem van der 
Schoof, Hammond orgel speler bij diverse bands. Hanneke Kolkman, haalt de beste blues uit 
haar sax! In wisselende samenstelling zal het Bluesworld Collective deze avond de optredens 
verzorgen.  Daarnaast zullen er nog enkele gastoptredens worden toegevoegd. 
 
De Berkum Blues Night op zaterdag 09 november, aanvang 21:00, zaal open 20:30. 
Tickets verkrijgbaar vanaf 20 oktober in De Weijenbelt (Campherbeeklaan 82 in
Berkum) en bij Plato Zwolle, voorverkoop € 6.00, aan de zaal €7.50
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Medical taping

OLDENGARM
Campherbeeklaan 54a (038) 453 20 54

Openingstijden

Maandag tot en met zaterdag
08:00 - 20:00 uur

Zondag 12:00 - 18:00 uur

Ook adverteren in 
de Berkumer?

Dat kan!

Neem contact op met 
Minke Koerhuis
via e-mail: 
minke_koerhuis@outlook.com

Voor de diverse mogelijkehden 
qua formaten en bijbehorende 
tarieven. 
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Sinterklaas komt zaterdag 23 november naar Berkum! 
De Sint is al in drukke voorbereiding en komt op 23 november weer naar wijkcentrum de 
Weijenbelt. Hij wil ook dit jaar weer graag met alle kinderen uit Berkum het grote Sinter-
klaasfeest vieren! Verschillende spelletjes en activiteiten worden georganiseerd en onder 
de vertrouwde leiding van Juffr. Jannie wordt Sinterklaas ook dit jaar weer warm onthaald. 
Althans als het goed gaat, want zeker weten doe je het nooit bij het Sinterklaasfeest! Neem je 
fotocamera mee: Sinterklaas gaat ook graag met de kinderen op de foto! Ook dit jaar hebben 
de pieten weer van alles in petto en kunnen de kinderen aan Sinterklaas laten zien hoe goed 
ze bijvoorbeeld het dak op kunnen klimmen!

Kleurplatenwedstrijd Sinterklaas!
Sinterklaas wil nooit cadeautjes op zijn verjaardag, hij heeft veel liever tekeningen! De kinderen 
kunnen daarom meedoen aan een kleurplatenwedstrijd. Binnenkort wordt dezevia de COOP 
en de basisscholen verspreid. Geen kleurplaat tegengekomen? Hij is ook te downloaden op 
de website www.wijkverenigingberkum.nl. De winnaars krijgen van de Sint een cadeautje en 
wie weet heeft de Sint ook dit jaar voor alle kinderen weer iets lekkers meegenomen…

SINT MAARTENOPTOCHT!

Vanaf 17.45 tot 18.15 uur zitten de lampionnen-
experts klaar in BERKUMSTEDE (Erasmuslaan 50) 
voor de jurering. Daarna volgt de prijsuitreiking. Om 
18.30 uur gaat de optocht van start. De wandeling 
begint bij de ingang van Berkumstede. 

De kinderen wandelen tijdens de optocht via de 
Erasmuslaan richting Prunuspark, Palmenlaan, 
Berkenlaan, Abelenlaan, Erasmuslaan naar Ber-
kumstede (einde ongeveer 19.00 uur). Het zou heel 
feestelijk zijn als iedereen die aan deze route woont 
een (waxine) lichtje bij de deur plaatst.

Misschien kunnen we zelfs heel Berkum verlichten 
met een lichtje bij de deur! Een leuke manier om te 
laten zien dat kinderen welkom zijn om aan te bellen 
voor een liedje.

Maandag 11 november is Berkum weer het domein van kinderen die met hun lampionnen mee 
kunnen lopen met de Sint Maarten-optocht! We doen ons uiterste best om de optocht dit jaar 
weer met muzikale begeleiding te laten zijn. De kinderen mogen eerst hun creaties laten zien 
aan een deskundige jury. De mooiste lampionnen vallen in de prijzen!

WANNEER: 11 november 2019
JURERING: 17.45 – 18.15 uur in 
       Berkumstede
PRIJSUITREIKING: 18.15 – 18.30 uur
VERTREK OPTOCHT: 18.30 uur



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
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 Zaterdag 23 november 2019 

 Van 09.30 – 12.30 uur 

 Ichthuskerk, Campherbeeklaan 6 

 Stichting Tsjernobyl 

 
 Verkoop van: 

 romans    fauna & flora  strips 

 fictie    trillers   reizen 

 godsdienst   kinderboeken 

 encyclopedieën  verzamelwerken 
 

 Hebt u nog boeken beschikbaar die een    

 kwalitatieve aanvulling zijn voor onze   

 voorraad, bel dan: 
 

Jan Bartels   tel.: 038-4525174 e-mail: j.bartels@tiscali .nl 

Ad Baars  tel.: 038-4541412 e-mail: baarsam@kpnmail.nl 

Helmus Visscher tel.: 038-4524633 e-mail: renke@planet.nl 

Jan Flokstra            tel.: 038-4550006 e-mail: j.h.flokstra@centaurus.nl 

Aart Schippers tel.: 038-4536880 e-mail: aaschippers@ziggo.nl 

 

 

Kaarten kosten € 15,- aan de kassa, € 13,50 via de website. 

Tot 16 jaar en studenten € 7,50. Houders van een vriendenpas: gratis toegang.

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.muziekmeteenplus.nl

Johannes Brahms

Ein Deutsches  
Requiem

10 november 2019 | 15.00 uur
Hoofdhof, Kerkweg 26, Zwolle

o.l.v. Mannes Hofsink

Met medewerking van:

Musica Vocalis
Projectorkest

Heleen Koele | Sopraan
Roele Kok | Bas/bariton
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Nieuws van de Kinderboerderij

Elfjes en Kabouterpad    
      
 In gezelschap van een lekker zonnetje 
op zaterdagochtend 21 september waren 
de kinderen van de partij bij het Elfjes- en 
Kabouterpad. Samen, want de mama’s en 
papa’s mochten ook mee, zochten we naar 
de elfjes en kabouters. Die waren er volop. 
Als eerste werden er eieren geraapt voor 
kabouter Sietse. Het waren er wel 10! Bij 
elfje Wazilia hebben we de was, van de 
kabouters, van het lijntje gehaald. Varkentje 
Peppa had het elfje geholpen met wassen; 
dat doet hij met zijn neus! Verder 
hebben we kennis gemaakt met Gradius de 
grapjeskabouter en elfje Zafira, die graag bij 
de cavia’s theedrinkt. Dichtbij de bijenkorven 
kregen we  zelfgemaakte honing en jam, 
nadat we een mooi en warm hutje hadden 
gemaakt van takken en schapenwol voor 
de verliefde elf Peter. Tot slot had kabouter 
Sietse als verrassing de geraapte eieren 
gekookt en versierd. Nog even op de foto 
met de eieren en voldaan weer naar huis.

Kippen |
De Barnevelder kippen leggen eieren! Daar-
om had kabouter Sietse die hulp natuurlijk 
nodig. Het zijn mooie grote bruine eieren. 
Ze zijn te koop tijdens onze openings- of 
voedertijden.

Oproepje
Lijkt het je leuk om ons vrijwilligersteam te 
versterken? We hebben mensen nodig voor 
de donder- of vrijdagmiddagdienst. Er wordt 
elke 6 weken een rooster gemaakt. Overleg 
is natuurlijk mogelijk. Wil je proberen of het 
wat voor je is? Je kan altijd eerst 
gezellig meelopen. Bel ons maar: Annelies 
06 48858233 of Henriëtte 06 48615559

Kerstpakkettenactie Zwolle: 
voor en door Zwollenaren!
Kerst laat nog even op zich wachten, maar 
achter de schermen wordt er alweer hard 
gewerkt aan de Kerstpakkettenactie Zwolle. Dit 
inmiddels bekende vrijwilligersproject laat in de 
decembermaand in alle Zwolse wijken van zich 
horen. Ruim 2.500 mensen in Zwolle ontvan-
gen dan een feestelijk kerstpakket, vrijwillig 
samengesteld door honderden Zwollenaren, in 
samenwerking met Stichting Kerst Zwolle! Lijkt 
het u leuk om samen met anderen zinvol bezig 
te zijn? En met elkaar te bouwen aan een Zwols 
project van betekenis? Dan rekenen we graag 
op u! De Kerstpakkettenactie Zwolle heeft zich 
dit jaar weer als doel gesteld om 2.500 pak-
ketten samen te stellen. Deze zijn voor bijvoor-
beeld de Voedselbank en de daklozenopvang. 
Wist u dat bij de actie van vorig jaar ruim 700 
vrijwilligers hebben meegeholpen? Ook toen 
werden ruim 2.500 kerstdozen samengesteld.
 Nu al inzamelen? Kies voor een stompkaars!
Een extra lichtje voor in het kerstpakket dit jaar: 
wat zou het mooi zijn wanneer in elk pakket een 
mooie stompaars zit! Misschien leuk om –nu 
al- in te zamelen als school of vereniging? Maar 
ook los zijn deze kaarsen heel welkom tijdens 
het inzamelweekend! Meer weten of nu al inlev-
eren? Mail naar sietske@kerstzwolle.nl

Helpt u mee?
Op vrijdag 13 december worden de hele 
dag - en op zaterdag 14 december van 8:00 
tot 18:00 uur - boodschappen ingezameld 
bij supermarkten door heel Zwolle. Dan kan 
u boodschappen kopen en doneren voor de 
actie. Daarnaast is het mogelijk om als vrijwillig-
er het winkelend publiek bij de supermarkt om 
producten te vragen. Of u kunt de ingezamelde 
artikelen met uw eigen auto vervoeren naar 
de opslagplaats. Of deze te sorteren bij de 
voedselbank. Elke klus duurt maximaal 2 uur. 
Het is leuk om dit bijvoorbeeld samen te doen 
als buurtgenoten, sportmaatjes of als onder-
nemers. Zet deze dagen vast in uw agenda! 
Op maandag 4 november opent onze digitale 
klussenlijst op www.kerstzwolle.nl, daar kunt u 
uzelf -of als groep- digitaal inschrijven voor een 
klus. Houdt onze Facebookpagina in de gaten 
voor updates en nieuwtjes!



  

 

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

Klachten aan nek, schouders, rug? 
Moeite met bewegen? 
Spanningsgerelateerde klachten? 
Ondersteuning nodig bij trauma? 
 

Kies voor een andere aanpak. Neem 
gerust contact op. 
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Adventsconcert  op 13 december 2019.

U bent van harte uitgenodigd voor het Adventsconcert van het Chr. Gemengd Koor Zwolle 
o.l.v. Jan Willem Docter op vrijdag 13 december in De Hoofdhof, Kerkweg 26, 8024 AN 
Zwolle. Naast koorzang is er samenzang van kerstliederen. Muzikale medewerking wordt 
verleend door Gerwin van der Plaats (piano), Harry Hamer (orgel), Chloë Elsenaar (viool) en 
Gert Pannekoek (solist). De gastheer is Ton ten Hove.

Toegangskaarten kosten € 10,00 en zijn verkrijgbaar bij de diverse koorleden. Mocht u 
geen koorleden kennen, dan kunt u terecht bij: Brenda Klompjan, tel: 06-38604084, Gerda 
Dekker: 038-4528887; Goedhart Boekhandel, Assendorperstraat 79 en Boekhandel Levend 
Water, Vechtstraat  72. Op 13 december zijn deze ook te koop bij de ingang van de kerk.

CBS De Duyvencamp een erkende 
Earlybirdschool in Zwolle!

Sinds juli 2019 is De Duyvencamp een Ealry bird 
school. Op Early bird scholen wordt meer, beter 
en eerder Engels gegeven dan op andere 
basisscholen. Volgens de visitatiecommissie van 
Early Bird verdient De Duyvencamp een 
waardering van 3 sterren. Dit is het hoogst 
haalbare en daarmee is De Duyvencamp een 
erkende Earlybirdschool.

Basisschool De Duyvencamp geeft kwalitatief 
goed Engels onderwijs vanaf groep 1 t/m groep 
8. In de Engelse lessen staat het spreken van 
de Engelse taal en het luisteren centraal. Naast 
de reguliere les Engels per week, worden er in 
meerdere groepen ook andere vakgebieden in 
het Engels gegeven. Ook is de school bezig met 
internationalisering. Zo corresponderen de 
kinderen van De Duyvencamp met leerlingen van 
een school in Frankrijk. Op deze manier is het 
Engels spreken voor de leerlingen van 
De Duyvencamp niet gek of lastig, maar 
heel gewoon! 
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Maand van de Mantelzorg: waardering voor mensen die voor hun 
naasten zorgen

Zondag 10 november is de landelijke Dag van de Mantelzorg. Zwolle/Berkum kent veel 
mantelzorgers die het verdienen om in het zonnetje te worden gezet, daarom roept ZwolleDoet! 
november uit tot de Maand van de Mantelzorg. De hele maand worden er met vele partijen uit 
de stad diverse activiteiten georganiseerd speciaal voor mantelzorgers. De opgave is reeds 
geopend! Een mantelzorger geeft hulp aan iemand in zijn omgeving die dat nodig heeft. Vaak is 
dit een partner, familielid of bekende. “Veel mensen weten zelf niet dat ze mantelzorger zijn. Ze 
helpen vanuit liefde en zorg voor de ander, het voelt als vanzelfsprekend”, aldus Ineke, regis-
seur bij Steunpunt Mantelzorg van ZwolleDoet!. De zorg is echter vaak intensief en langdurig, 
wat tot overbelasting kan leiden. Ineke: “Onze rol is dan om die persoon te ondersteunen en 
adviseren. We herinneren mantelzorgers eraan ook goed voor zichzelf te zorgen.”

Tijd voor de mantelzorger
In de Maand van de Mantelzorg is het tijd voor de mantelzorger. Samen met veel betrokken 
partijen in Zwolle organiseert Steunpunt Mantelzorg van ZwolleDoet! diverse culturele, 
ontspannende en informatieve activiteiten. Van een voorstelling in de Zwolse Theaters tot een 
Workshop Mindfulness of rondleiding bij PEC Zwolle: er is voor ieder wat wils. De 
aanmeldingen voor de activiteiten stromen snel binnen, maar er zijn nog diverse activiteiten 
waar mensen zich voor in kunnen schrijven. Dit kan via www.zwolledoet.nl/maand-mantelzorg. 

Individuele waardering
De gemeente Zwolle waardeert het werk en de inzet van mantelzorgers enorm. Daarom kunnen 
mantelzorgers naast de Maand van de Mantelzorg het hele jaar door meedoen aan gratis 
activiteiten. Ook kunnen ze een individuele waardering aanvragen. Dit jaar is dit een VVV 
cadeaukaart en voor jonge mantelzorgers tot en met 12 jaar een bioscoopbon. De individuele 
waardering kan tot 31 december 2019 worden aangevraagd via 
www.mantelzorgwaarderingzwolle.nl. 

Ben ik een mantelzorger? 
Wil je graag meer informatie over mantelzorg of ben je op zoek naar ondersteuning of advies? 
Ga dan naar www.zwolledoet.nl/informatie-over-mantelzorg.

Burgemeester Drijbersingel 11
8021 DA Zwolle. 

We zijn iedere maandag t/m vrijdag geopend 
van 09.00 tot 17.00 uur.



	

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	

18.



Speelprogramma VV Berkum

Programma Vrouwen 2

2-11-2019 11:45 Klarenbeek SC VR2 Berkum VR2 De Pauw    KLARENBEEK

9-11-2019 14:30 Berkum VR2 SDV Barneveld VR1 de Vegtlust ZWOLLE

16-11-2019 12:30 SDC Putten VR1 Berkum VR2  Putter Eng PUTTEN

23-11-2019 14:30 OWIOS VR1 Berkum VR2  Bovenmolen OLDEBROEK

30-11-2019 10:45 DVS’33 Ermelo VR2 Berkum VR2     DVS ‘33  ERMELO

Speelprogramma VV Berkum

Programma Vrouwen 1

2-11-2019 14:30 Berkum VR1 HZVV VR1 Sportpark de Vegtlust ZWOLLE

9-11-2019 14:30 Winsum VR1 Berkum VR1 Schouwerzijlsterweg WINSUM GN

16-11-2019 14:30 Berkum VR1 ASC ‘62 VR1 Sportpark de Vegtlust ZWOLLE

23-11-2019 14:30 Vitesse’63 VR1 Berkum VR1 Sportpark Vitesse KOEKANGE

30-11-2019 16:45 DZC ‘68 VR1 Berkum VR1 Sportpark Zuid (ingang 2)DOETINCHEM

Speelprogramma VV Berkum

Programma Berkum 1

2-11-2019 14:30 Flevo Boys Berkum Sportpark Ervenbos EMMELOORD

9-11-2019 14:30 SDC Putten Berkum Sportpark Putter Eng PUTTEN

23-11-2019 14:30 Berkum  RKAV Volendam Sportpark de Vegtlust ZWOLLE 

30-11-2019 14:30 Buitenpost Berkum Sportpark De Swadde BUITENPOST

Speelprogramma VV Berkum

Programma Berkum 2

2-11-2019 12:00 Berkum 2 Excelsior’31 2 Sportpark de Vegtlust ZWOLLE

9-11-2019 12:00 Veensche Boys 2Berkum 2 Sportpark Nijkerkerveen

23-11-2019 16:45 Berkum 2 VVOG 2  Sportpark de Vegtlust ZWOLLE

30-11-2019 12:45 DETO  2 Berkum 2 Sportpark Het Midden VRIEZENVEEN

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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 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 
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• 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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Activiteiten Supportersvereniging VV Berkum.

Sint komt langs op 30 november a.s.
Het bestuur van de Supportersvereniging en de 
BG Pupillen hebben de Sint geappt en gevraagd 
of hij ook dit jaar weer een bezoekje wil brengen 
aan de kinderen van de VV Berkum. 

De Sint appte terug en liet ons weten dat hij weer 
graag langs komt, want hij heeft het altijd erg naar 
zijn zin bij Berkum. 

De Sint heeft laten weten dat hij op zaterdag 
30 november rond 10.00 uur op de Vegtlust 
hoopt aan te komen om samen met kinderen te 
kunnen vieren. Hierbij zijn alle JO-8 (F-pupillen), 
F-league, Ukken van de VV Berkum en kinderen 
van leden van de Supportersvereniging tot en 
met 7 jaar zijn van harte uitgenodigd.

Klaverjasseizoen
Op dinsdagavond 8 oktober is het klaverjasseizoen gestart. Het seizoen duurt van 8 oktober 
tot en met 28 april 2020. De eerstvolgende klaverjasdata zijn: 29 oktober, 12 en 26 november 
2019. Iedereen is welkom om mee te klaverjassen. 
Aanvang van de reguliere klaverjasavonden is om 20.00 uur, inschrijven vanaf 19.30 uur in de 
kantine. 

Inschrijfgeld per avond:
leden supportersvereniging:  € 3,00 per avond
niet leden supportersvereniging:  € 3,50 per avond
Voor de beste klaverjassers is er een prijs te verdienen. 
Tevens is er een prijs voor de 
deelnemer met de meeste sprintjes en een poedelprijs.

Voetbal Quizavond op vrijdagavond 22 november 2019.
Aanvang 20.00 uur, open vanaf 19.30 uur.

De Voetbal Quiz is een groot succes gebleken in de voorgaande edities. De grote vraag is wie 
worden er dit jaar voetbalquizmasters van VV Berkum. De Voetbal Quiz is dit jaar op vrijdag 22 
november, aanvang 20.00 uur (open vanaf 19.30 uur). We hopen op veel aanmeldingen. 
De Voetbal Quiz wordt gespeeld met teams van 2,3 of 4 personen. De vragen zijn ingedeeld 
in 10 verschillende categorieën met 5 vragen per categorie. De vragen en categorieën van de 
Quiz gaan over voetbal in de breedste zin van het woord. Er zijn voor de beste teams prijzen 
beschikbaar en natuurlijk een wisselbeker. 
De opgave geschied per team waarbij men zelf een team kan samenstellen van 2, 3 of 4 
personen en een teamnaam!

Deelnamekosten pp:  Leden Supportersvereniging: € 2,-
                                   Niet-leden:                              € 3,-

Opgave is mogelijk bij: Ronald Bredewold: ronald-bredewold@hotmail.com  
06-13 59 77 80Marc van der Meulen: marcvdmeulen@hotmail.com  /06-50 90 22 80 
VOL=VOLIedereen die niet wilt meedoen maar wel wil komen kijken, zijn of haar favoriete team 
wil aanmoedigen wil is uiteraard ook van harte welkom.



22.



V
V

 B
e

rk
u

m
 - a

c
tiv

ite
ite

n
 e

n
 n

ie
u

w
s

23.

 

Rad van Fortuin.
Het Rad van Fortuin wordt gedraaid na elke competitiewedstrijd thuis 
(en andere thuiswedstrijden bij voldoende belangstelling) van het 1e. 

Bestuur Supportersvereniging VV Berkum
Albert Oelen (Voorzitter), Klaas Weertman (Secretaris), Rinny van der Meulen (Penningmeester)
Ronald Bredewold, Maud Kip, Laura Meertsen, Marc van der Meulen, Gerald Tijhuis, Hannah 
Geerlings (bestuursleden), Johan Schoot Uiterkamp (adviseur)

Algemene Ledenvergadering VV Berkum.
Op 20 november a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Aanvang 20.00 uur. 
Op De Vegtlust, Grote Kantine. De agenda moet nog definitief worden vastgesteld. In ieder 
geval zullen de volgende onderwerpen op de agenda staan:  

- Jaarverslag Penningmeester 2018-2019    -    Begroting 2019-2020 
- Contributie seizoen 2020/2021             -    Algemeen beleidsplan 2019-2023
- Vrijwilligersbeleid    -    Rookbeleid
- Jubilarissen     -    Vrijwilliger van het jaar



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

24.

Nu ook in 

zwembad 

“De Vrolijkheid”

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

simone@stormconcept.nl | stormconcept.nl | 06 558 26 134
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25.

In Memoriam Lambert Pellinkoft

Insiders waren op de hoogte. De gezondheidssituatie was zorgelijk. 
Het perspectief was somber. Dinsdag 24 september jl. overleed 
Lambert Pellinkoft op 67 jarige leeftijd. De ziekte, die wij mensen 
eigenlijk liever niet bij naam noemen, had zijn verwoestende
werk gedaan. Daarmee nemen wij afscheid van één van de vier 
Berkumleden die zich in het oprichtingsjaar (mei 1961) als lid 
aanmeldden. Dat feit op zich zegt al genoeg over de innige band 
tussen Lambert en onze club. Waar hij uiteraard begon als speler. 
Zo werd Lambert in 1963 kampioen met P1 met Piet Slot als trainer. 
Enige tijd later haalde hij zijn eerste titel binnen. Er bestaat 
de uitdrukking ‘op een slof en een oude voetbalschoen’. Door de nood gedwongen maakte 
Lambert daarvan ‘op gympies en met gebreide kousen’. Zijn voetbalschoenen was hij eerder 
kwijtgeraakt tijdens een toernooi en hij had niet direct nieuwe kicks beschikbaar. 
Tien jaar later speelt Lambert, in de zeventiger jaren, in het eerste. Succesvolle tijden met 
mooi voetbal onder Jan de Roos. Aanvankelijk als rechtsbuiten, later omgeturnd tot r
echtsback. De snel langs de lijn oprukkende vleugelverdediger. Een spelconcept dat je 
de laatste jaren veelvuldig ziet worden toegepast. Maar toen al door Lambert met succes 
gehanteerd. In 1980 stopt Lambert en gaat wat lager spelen. In die periode gaat hij zich ook 
bestuurlijk inzetten met de portefeuille materiaal en accommodatie. Zo wordt hij de trekker 
van het project ‘leaseshirts’, een nog niet eerder vertoond fenomeen. Toen later de 
shirtsponsoring zijn intrede deed was het aannemersbedrijf Pellinkoft BV een van de eersten 
die daarmee begon.

Lambert en bouwbedrijf Pellinkoft BV zijn als sponsor decennia lang met de club verbonden 
geweest. In 2008 werd na 25 jaar het hoofdsponsorschap overgenomen door een andere 
sponsor, maar bleef bouwbedrijf Pellinkoft sponsor tot begin 2018. Op dat moment bereikte 
Lambert zijn pensioen-gerechtigde leeftijd en werden de medewerkers en activiteiten overge-
dragen aan een ander aannemersbedrijf uit Zwolle.

We gedenken de grote persoonlijke betrokkenheid van Lambert t.a.v. de club ondersteund 
door een betekenis- en waardevolle sponsorrelatie. We zullen hem missen als trouw 
supporter van Berkum1. Er blijft een lege plek achter bij zijn vrienden van de businessclub. 
Want Lambert was een trouw supporter en volger van Berkum 1, een clubmens.

We zouden nog zoveel meer kunnen schrijven over Lambert in relatie tot onze club. Daardoor 
zal onze waardering, ons beeld en onze herinnering van Lambert niet wezenlijk veranderen. 
Wij wensen zijn vrouw (Agnes) en overige naasten de wijsheid en het geduld toe om dit 
verlies te verwerken, opdat ze na verloop van tijd de nieuwe levensfase die er nu aankomt 
een waardevolle en zinvolle invulling kunnen geven.

De Grote Clubactie 2019 is dit jaar begonnen op 
zaterdag 14 september en loopt tot en met 10 
december. Vanaf september worden er loten verkocht 
door alle leden van onze vereniging. Van de opbrengst 
van de lotenverkoop gaat 80% meteen naar de clubkas 
van VV Berkum. De opbrengst is bestemd voor nieuwe 
dug outs. Als de verkoopperiode voorbij is vindt de 
trekking van de loterij plaats op 11 december. Iedereen 
die een lot gekocht heeft kan vanaf 12 december de 
loten checken de website van de Grote Clubactie.
In januari is alles afgerond en ontvangen de 
verenigingen het opgehaalde bedrag.
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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

We zijn er voor u.

U kunt bij Monuta terecht na het overlijden van een dierbare. Maar wist u dat u ook eerder kunt kennismaken?

U bent van harte welkom op ons ‘koffi  e-uurtje’, elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur in het Monuta 

Informatie centrum, Boeierweg 13 in Zwolle. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Uiteraard kunt u 

ook op een ander tijdstip een afspraak met ons maken om uw uitvaartwensen te bespreken. 

Meer informatie vindt u op www.monuta.nl/zwolle. 

Monuta

T 038 - 421 19 33

E zwolle@monuta.nl

I www.monuta.nl/zwolle

Uitvaartverzorgers Elise Weda, Robert Schepers en Margriet Krook
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Vrouwen 1 gaat als een speer in de competitie.
Links de stand per 18 oktober. Die laat niets te raden over. Er zijn weliswaar nog 18 
wedstrijden te gaan, maar de Hoofdklasse lonkt. Dit alles onder leiding van trainer Ruud 
Westerhoven en leider Tanja van Leuven.

Vrouwen 1 wint in eerste bekerronde 
op Het Kasteel.

Zaterdag 19 oktober jl. mocht VR1 voor 
de beker afreizen naar Rotterdam.In Het 
Kasteel werd op de zaterdagavond de 
bekerwedstrijd tegen ST Sparta/JVOZ  1 
gespeeld. De trotse winnaar van de beker-
finale 2017/2018. Helaas voor STSparta/
JOVZ 1 gaat dat dit seizoen niet 
gebeuren. De Vrouwen van Ruud 
Westerhoven (trainer/coach) en Tanja van 
Leuven (teamleider) wonnen met 5-3.

Zwolle International Cup 2020.
Euro-Sportring , de organisator van dit internationale
toernooi, heeft ons opnieuw gevraagd om de 
Zwolle International Cup opnieuw te organiseren.

Dit toernooi zal gehouden worden op zaterdag 13 en zondag 14 juni 2020.
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OP NAAR DE 30ste EDITIE IN 2020!

Bedankt namens bestuur Berkumloop
- Rutger, Jan, André en Theo -

WWW.BERKUMLOOP.NL

Alle deelnemers, toeschouwers,vrijwilligers en sponsoren bedankt

PARTNERS
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29.

Oktoberfest op 9 november a.s.
Feest is feest. Of we het nou vieren in oktober of november. Nu dus op 9 november 2019. 
Er is voldoende frisdrank ingeslagen….. En er zijn ook nog wat vaten gevuld, zo gaat het 
verhaal. Leden, aanhang, leden supportersverenigingen en allen die willen verschijnen 
in Lederhosen of Dirndl zijn welkom. Op de Vegtlust in de grote Kantine, aanvang 17.00 
uur. Sluitingstijd: wanneer het is afgelopen…. Het dak gaat eraf, reken erop. Op zich geen 
probleem, want de club is toch voornemens om volgend seizoen ons clubgebouw te gaan 
verbouwen. Het feest is verboden, zo laat de organisatie weten, voor mensen met 
‘bierschaamte’. Aan het einde van het feest staat buiten de zwarte roetveeg BOB te 
wachten voor de bezoekers die in een rechte lijn huiswaarts willen keren. 



30.

Bezoekadres

Erasmuslaan 50

8024 CS Zwolle

Bewegen is 
gezond voor jong en oud!

Postadres

Postbus 658

8000 AR Zwolle

Telefoon  

(038) 200 11 00

E-mail  

info@driezorg.nl

Internet  

www.driezorg.nl

Wanneer u ouder wordt en uw spieren worden strammer 

is de verleiding groot om op de stoel te blijven zitten. 

Blijven bewegen is goed om 

uw spieren soepel en sterk te 

houden. U voelt zich beter, maar 

heeft ook minder kans om te 

vallen wanneer u sterker blijft. 

Driezorg en Wijz bieden in 

samenwerking de  ‘milde 

beweegvormen’ aan op 

woensdag van 10.00 - 10.45 

uur op Berkumstede (in de 

Brink). Heerlijk ontspannen 

en gezellig met uw mede 

cursisten bewegen. De 

bewegingen zijn afgestemd 

op de mogelijkheden van 

de groep. 

Proefl es is gratis! Komt u mee 

doen met de beweeggroep op 

Berkumstede?

U bent van harte welkom om te 

komen kijken en meedoen!

Kosten: 15 lessen voor € 50,25 

(te betalen aan Wijz)
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31.

Column van Jan Dirk van der Zee, 
directeur amateurvoetbal KNVB.

‘Sorry lijkt een vergeten woord.’

Regelmatig krijg ik e-mails met vragen en klachten over 
het strafbeleid van de KNVB. Onlangs reageerde een 
bestuurslid technische zaken uit Brabant op een straf 
die was uitgedeeld aan een eredivisiespeler met een 
dieprode kaart. De prof kreeg drie wedstrijden 
uitsluiting, waarvan een voorwaardelijk. 
Onbegrijpelijk vindt de bestuurder.

“Als ik zie wat er bij ons wordt uitgedeeld voor verbale 
overtredingen, dan slaat de KNVB toch echt de plank 
mis. Een jeugdspeler krijgt 7 wedstrijden (40 procent 
van het totale aantal wedstrijden in het seizoen!) - 
omdat hij tegen een andere speler zei: ‘Ik sla jou zo 
dadelijk op je bakkes’. Weer een andere spelers krijgt 
4 wedstrijden schorsing na een fout van de 
grensrechter die hij voor ‘schele’ uitmaakt.”

Onafhankelijke 

tuchtrechters 

sprekean recht 

binnen de KNVB

Lastig uit te leggen.

“Begrijp me niet verkeerd,” stelt het bestuurslid technische zaken: “Dit soort gedrag keur ik af, 
en ik zal zeker de eerste zijn die hier iets van zegt, maar zo lang schorsen gaat mij ook weer 
te ver. De speler kwam van heel ver en we hebben hem als club (en werkgever) met veel inzet 
weer op de goede weg gekregen. 

Snap ik - en ook weer niet.

Allereerst moet ik een misverstand uit de wereld helpen. Er wordt vaak gedacht dat straffen 
binnen het voetbal zijn opgelegd door de KNVB zelf. Dat is onjuist. Onafhankelijke tuchtrech-
ters spreken recht binnen de KNVB. Een straf is dus niet het oordeel van de KNVB, maar van 
onafhankelijke vrijwilligers die vaak als professional werkzaam zijn in de justitiële wereld.

Op deze wijze wordt het voor mij wel heel lastig om uit te leggen waarom hij 7 wedstrijden 
wordt geschorst en een profvoetballer maar 2 voor een zware overtreding.” 

Grote verschillen

Is de KNVB het daarom eens met alle beslissingen? Nee. Ook 
wij zien grote verschillen in de strafmaat tussen het betaalde en 
amateurvoetbal. Vandaar dat de KNVB in het nieuwe seizoen 
een aantal aanpassingen wil doorvoeren. Waaronder het 
voorstel om met de gele kaartenregel uit het betaalde voetbal 
te werken. Bij de profs wordt een speler na 2 gele kaarten (in 
een 1 wedstrijd) automatisch uitgesloten voor de eerstvolgende 
competitiewedstrijd. De andere verandering is een aanklager 
amateurvoetbal. Toch zullen deze reglementaanpassingen niet 
de excessen van het veld wegnemen. Wangedrag ontvlamt én 
dooft namelijk bij de voetbalclubs. Het zijn juist de verenigingen 
die voor een sfeer zorgen waarin iedereen graag komt. Ook de 
tegenstander.

Daadkrachtige houding

Mocht het onverhoopt een keer misgaan, dan past een voetbalclub een daadkrachtige 
houding die wangedrag veroordeelt, speler(s) sanctioneert en verontschuldigingen aanbiedt 
aan de tegenstander. Laatstgenoemde is echter een zeldzaam gehoord geluid uit de mond van 
bestuurders, trainers en spelers. ‘Sorry’ lijkt een vergeten woord in het voetbal.

Mocht het een 

keer misgaan, 

dan past een 

voetbalclub 

een daad-

krachtige 

houding die 

wangedrag 

veroordeelt



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


