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Vanuit het bestuur

WIJKVERENIGING BERKUM     

Nieuws van het bestuur wijkvereniging

De Weijenbelt: de stand van zaken
Het is alweer eind september en “het verenigingen 
seizoen” is links en rechts voorzichtig en kleinschalig 
opgestart. Van beide kanten is het even wennen hoe 
we in specifieke situaties met de corona maatregelen om moeten gaan, maar we komen 
er nog steeds met de bezoekers uit. 

Richting de gemeente/veiligheidsregio hebben we nog wat vragen uitstaan over wat in 
bepaalde situaties nu wel of niet kan, want daar zijn wel eens andere gedachten over. 
Verder zijn we heel tevreden hoe de bezoekers van de Weijenbelt hun best doen om de 
coronamaatregel, zoals de 1,5 meter maatregel, na te leven. We gaan er van uit dat ie-
dereen zijn best daarvoor blijft doen voor ieders veiligheid en gezondheid. Traditioneel zijn 
de maanden juli en augustus de dal maanden van de Weijenbelt. Toch zijn we best blij 
met het gegeven dat het financiële resultaat iets gunstiger uitpakte dan vooraf ingeschat. 
Laten we hopen dat zich dit de komende periode gaat voortzetten.
Begin oktober hebben we informatie over wat de standaard drukke september maand dit 
jaar aan resultaat opgeleverd heeft en kunnen we een eerste vervolg inschatting maken 
van de toekomst. In de volgende Berkumer meer daarover.

De komende maand gaan we beginnen met de invoering van het nieuwe kassasysteem. 
Alle voorbereidingen zijn bijna voltooid. Daarmee gaan we een forse stap zetten in de 
vereenvoudiging van de administratieve werkzaamheden met een grote kostenbesparing 
als structureel resultaat.

Tegen bedrijven en organisaties zouden we willen zeggen: onze bedrijfsleider 
Marco Baan (bedrijfsleider@deweijenbelt.nl; 06-22762304) kan u, zeker in deze 
coronatijden, prima informeren over onze ruime zaal- lunch mogelijkheden. 
Schroom niet om nadere informatie te vragen.

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

Zondag 11 oktober:  PG Hoofdhof, Presentatie Marius van Dokkum 19.00 uur.
Woensdag 14 oktober: Froukje Idsardi. Presentatie biodiversiteit in de natuur. 
 Start 14.30 uur. Weij Senioren
Vrijdag 6 november:  Optreden Pauwergirls. 19.30 uur. Weij Senioren
Zaterdag 14 november:  Reviusplantsoen. Grenzeloos Herdenken. 
 Tijdstip volgt.
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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

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

Vandaag stellen wij u Pol Sandmann voor. Zijn passie is 
alles wat met groen en dan met name bomen te maken 
heeft. Pol heeft al zijn jeugd deze liefde en passie. Pol 
woonde als kind vlak bij de Kroondomeinen in Apeldoorn 
en was zeer regelmatig het bos in. Dat vertaalde zich ver-
volgens in een opleiding boomteelt en daarna heeft hij hierin 
ook onderwijs gegeven. Hij leert studenten dan om bomen 
en groen te herkennen en hoe deze het beste te onder-
houden zijn. Sinds 2017 is Pol als bestuurslid betrokken bij 
Zwolle Groenstad (ZGS) en doet dat met veel plezier. Hij is 
o.a. verantwoordelijk voor de tweemaandelijkse nieuwsbrief.

 Zwolle Groenstad is erg betrokken bij het Groen in Zwolle en wil, ook als er een kapvergunning 
is aangevraagd, goed kijken of deze aanvraag wel zinvol is. Op bouwlocaties heeft het groen niet 
altijd de prioriteit en dat is jammer. Voordat je weer een nieuwe boom hebt gaan daar jaren over-
heen. Zo staan er bijvoorbeeld op het terrein van de Emmaüskerk twee monumentale beuken die 
ook door Zwolle Groenstad als zodanig zijn benoemd. Dat betekent dat Zwolle Groenstad actief 
betrokken is bij het behoud van deze bomen.  

Zwolle groener maken doen zij ook door ieder jaar herinneringsbomen te planten. Particulieren 
kunnen zich hiervoor opgeven bij het secretariaat van Zwolle Groenstad. Op dit moment is de 
planning om in de A-landen nieuwe bomen te planten. Voorheen was dat achter de Isala en in het 
Vegtlusterbos.

De groene kaart in Zwolle is voor iedere Zwollenaar ter inzage en geeft per wijk aan wat de groene 
wijkstructuur is en de hoofdgroenstructuur. Bomen die daarin voorkomen zijn vergunning plichtig. 
Ook bomen in particuliere tuinen kunnen zeer waardevol zijn, zeker als deze 50 jaar en ouder 
zijn en beeldbepalend. Berkum heeft een bovengemiddelde hoeveelheid groen ten opzichte van 
andere wijken in Zwolle. Wij hebben mooie groene lanen en het behoud is belangrijk. Dat wordt 
nog eens onderstreept door recente metingen tijdens de warme periode. Onder een grote boom 
werd deze zomer een temperatuur gemeten van 28 graden terwijl onbeschut een temperatuur 
van 42 graden werd gemeten. Het onderstreept het belang en behoud van grote bomen ook voor 
de leefbaarheid van een wijk.

De gemeente heeft ZGS gevraagd om waardevolle bomen van 50 jaar en ouder per wijk te inven-
tariseren. Twaalf groenwaarnemers zijn hierbij betrokken en Pol is verantwoordelijk voor Berkum 
en het buitengebied tot aan de grens met Dalfsen. Deze grens loopt tot de Emmersloot in het 

Mataram bos waar ook mooie eiken staan.

Met behulp van een gps app op de smartphone wordt dit werk 
uitgevoerd. Berkum, samen met het buitengebied, is een groene 
wijk en het valt op dat er veel mooie historische bomen in de 
particuliere tuinen staan. Pol is blij dat deze bomen op de groene 
kaart zijn gezet en deze zo mogelijk behouden kunnen blijven 
voor de wijk. Op de foto ziet u Pol bij de grote bomen in het 
bos bij de Helmhorst. Deze zijn 200 jaar oud! Wat hebben deze 
bomen in de tijd allemaal wel gezien! Pol is onder de indruk van 
macht van deze bomen die ook door de gemeente goed onder-
houden worden. Snoeien is daarbij een belangrijke taak. Op de 
mooie website zwollegroenstad.nl kunt u veel informatie over de 
monumentale bomen achterhalen.

Heeft u, of kent u iemand met een interessante hobby of passie? 
Laat het de redactie weten!
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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

De Berkumer okt 2020.indd   6De Berkumer okt 2020.indd   6 22-09-20   10:3522-09-20   10:35



6. 7.

N
ieuw

s en activiteiten van d
e w

ijkverenig
ing

Hulp bij geldzorgen? Bel 0800-8115!
Heb je te maken met geldzorgen? Dan kun je vanaf nu bellen 
naar het gratis telefoonnummer 0800-8115. Je ontvangt fi nancieel 
advies en je kunt worden doorverwezen naar hulpverlening in de 
buurt. Dit telefoonnummer is ontwikkeld om je nog beter te kun-
nen helpen bij geldzorgen. Inwoners in Zwolle kunnen al bellen 
naar het nummer voor de juiste lokale hulp. 

“Wat goed dat je ons hebt gebeld. Ik ga je helpen. Heb je een moment? 
Dan verbind ik je door met schuldhulpverlening bij je in de buurt.”
Wanneer je belt of chat met 0800-8115 biedt een van de medewerkers je een
luisterend oor. De medewerker stelt je vragen om een goed beeld te krijgen van jouw situ-
atie. Ook wordt er om je postcode gevraagd. Op die manier kan de medewerker uitein-
delijk kijken welke hulp je nodig hebt en waar je in de buurt terecht kunt.  

Martin Suithoff, directeur van de Nederlandse Schuldhulproute, vertelt voor wie het num-
mer vooral is bedoeld: “Pak je toch liever de telefoon als je hulp nodig hebt bij geldzor-
gen? Dan zijn we er voor jou. Er staan mensen klaar om je verder te helpen.”

Nederlandse Schuldhulproute
0800-8115 is het nummer van de Nederlandse Schuldhulproute. Ze 
werkt samen met gemeenten, bedrijven en schuldhulporganisaties in 
heel Nederland. De gemeente Zwolle is een van deze gemeenten en is betrokken bij de 
Nederlandse Schuldhulproute. Daarnaast werkt de gemeente samen met Geldfi t. Maak jij je 
zorgen over geld? Blijf er niet mee zitten. Misschien vind jij het ook fi jner om te bellen voor 
hulp. Hier hoef je je niet voor te schamen. Wij zijn er om je te helpen.

Bel gratis met 0800-8115. Wij luisteren naar jouw verhaal en denken met je mee. 
Kijk voor meer informatie op 0800-8115.nl. 

Groente verbouwen in eigen schooltuin!

De leerlingen op basisschool De Duyvencamp krijgen niet alleen 
les in rekenen, taal en spelling, maar leren ook hoe ze groente 
moeten verbouwen en oogsten. 
Sanne uit groep 6 vertelt over de schooltuin. ’We hebben radijsjes geplant, die groeien 
heel goed.’ ‘We hebben ook tuinkers, veldsla, rode biet, aardappels, andijvie, wortels, 

tomaat en uien.’ ‘Je moet de plantjes wel water geven, dan 
groeien ze het beste.’ ’De meester ging de plantjes in de 
zomervakantie water geven en toen we terug waren na de 
vakantie waren sommige plantjes heel hoog gegroeid.’
De geoogste groente wordt verkocht onder de ouders. Als er 
veel groente geoogst is zullen de leerlingen bij wijkbewoners 
langs gaan om de groente te verkopen. 

Voor de begeleiding van het onderhouden van de schooltuin 
zoeken we nog een hulpouder of wijkbewoner die het leuk 
vindt om op een vast moment 1x per week te willen helpen. 
Liefst een half uurtje per week rond 10 uur (aanmelden kan 
via directie.duyvencamp@vivente.nu).
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Kanouters ontdekt bij de kinderboederij

Er zijn kanouters gesignaleerd op de kinderboerderij. U leest het goed: kanouters.  
De jongste wijkbewoners hebben tijdens de laatste activiteit waarbij ze zochten naar 
kabouterjes en elfjes op de kinderboerderij, en terloops de dieren lekker hebben gevo-
erd en geknuffeld, dus heuse kanouters gespot. De indruk is gewekt dat kanouters 
voor volwassen onzichtbaar zijn, maar de kleintjes hebben er veel plezier aan beleefd, 
en daar gaat het natuurlijk om.

Verder is er weer stevig gewerkt tijdens de klus-zaterdag. Als de omstandigheden het 
toelaten gaat er vaker geklust worden op de laatste zaterdagmiddag van de maand. 
Als u het leuk vindt, bent u van harte welkom. Na het harde werk is er tijd voor een 
drankje en gezelligheid. 

Wijkkrant Zwolle zuid

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

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

MAAK JIJ JE 
ZORGEN 
OVER GELD
OF WERK? 
Voor Elkaar Zwolle helpt jou om overzicht te krijgen in je 
financiën of zoeken naar passend werk. Ook helpen we 
jou als nieuwe inwoner om meer te leren over wonen en 
leven in Zwolle. Onze maatjes staan voor jou klaar en 
helpen jou met allerlei praktische zaken.

U zult gemerkt hebben 
dat er 2 konijnen zijn bij 
gekomen. Na een tijdje 
wennen zijn de nieuwe 
dieren gewend en maken 
ze het goed samen. De 
rammen van de Schoone-
beker-schapen zijn weer 
apart gezet van de vrou-
wtjes. Pas aan het eind 
van de herfst mag de grote 
ram weer voor nageslacht 
zorgen. 

Tot zover de berichten van 
de kinderboerderij. 

Graag tot ziens!
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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

De Berkumer okt 2020.indd   10De Berkumer okt 2020.indd   10 22-09-20   10:3522-09-20   10:35



10. 11.

N
ieuw

s en activiteiten van d
e w

ijkverenig
ing

De herkomst van de naam Berkum.

Al in de 14e eeuw werd Berkum genoemd in oude 
documenten. Geen belangwekkende historische 
hoogtepunten, grote namen of veldslagen of iets 
dergelijks. Nee, dat hebben we niet kunnen vinden, 
maar wel offi ciële documenten over wie de dijken langs 
de breeduit meanderende Vecht een beetje in orde 
moesten houden en wie de eigenaren van opstallen 
en lapjes grond waren. Daar, in de leenregisters, die 4 
eeuwen lang, tot 1805, zijn bijgehouden vinden we de 
oorsprong van de naam Berkum.
Erg zorgvuldig waren de schrijvers in de offi ciële docu-
menten niet. Of men schreef het op zoals het ongeveer 
klonk, want anders is het niet te verklaren dat de naam 
Berkum zo verschillend werd geschreven. Lees maar 
eens mee in de leenregisters. Zeg maar; het oude kadaster:

Byrcmede, Bircmede, Berckmede, Barck-
mede en Berckman hebben uiteindelijk geleid 
tot de naam Berkum. De meest gebruikte 
oude naam is Bircmede.
Over oude namen gesproken, wie weet 
de vele bovengenoemde streeknamen te 
plaatsen? En waar stond het veel genoemde 
huize ten Dale? Was dit misschien de voorlop-
er van de Kranenburg?

Roel van ’t Oever 0655810555

Groeten uit 

Berkum
Berkumer historie...

brug over Nieuwe Vecht 1967

- Een hoeve lants op Byrcmeder Merssch….. 
- Dat erve to Bircmede mit aller slachter ….  
- Dat goet ten Dale ende mit al sinen toebehoren, gheleghen in Swoller kerspel in 
 Bircmeder buerscap.
- Een broeckslach uyt het erve ten Dale to Berckmede, waeraen oestwaert gelegen de 

commissaris Haersolte, westwaert Jan Roeberts, streckende voir van de Meeckeler 
tot achter aen 't Broeck 

- Een stucke lants, genoempt den Oest opte Vechte, tusschen landen van Cockman 
ende Berchclooster, gehoort hebbende onder hett erve ten Dale to Berckmede.

- Eenige stucken landes, Millekesgoet, gehoort hebbende [onder] het erve ten Dale, 
 gelegen to Barckmede in den kerspel van Swolle.
- Johansguet ende Henricusguet, daerynne mede gelandet ende gelegen is 't guet, 
 geheeten Ludolffi nck, gelegen in onsen kerspell van Zwolle in der buyrschap van 

Nemele ende Berckman
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Weij Senioren Woensdag 9 september: 
Workshop schilderen

Voorzichtig proberen we weer activiteiten te organiseren met in achtneming van de geldende coro-
namaatregelen.
Een volle zaal met deelnemers aan de workshop schilderen. Gesprekken, gelach maar soms ook 
opperste concentratie, waardoor je een speld kon horen vallen. Onze bezoekers waren blij dat er weer 
een activiteit op de agenda stond en gingen vol overgave aan de slag. Het resultaat mocht er zijn.

Na iets meer dan twee uur gingen de deelnemers met een eigen meesterwerk naar huis. Voor sommi-
gen al een werk woonkamerwaardig, anderen vertelden thuis nog verder aan de slag te willen om hun 
werk te vervolmaken. Een bijzonder geslaagde middag! 

Weij Senioren woensdag 14 oktober: 

Froukje Idsardi komt vertellen over de biodiversiteit 
in de natuur om ons heen.
Waarom gaat het niet goed met diverse insecten, 
wat kunnen wij er aan doen om hun leefklimaat 
te verbeteren? En welke bloemen of planten zijn 
hiervoor nodig. 

Aan de hand van een presentatie met foto’s geeft 
zij tips over het aantrekkelijker maken van onze 
eigen omgeving voor deze insecten. Ook verhaalt 
zij over insecten in de moestuin.

Aanvang 14.30 uur. Kosten 4,- euro (incl. eerste kopje koffie/ thee en 1 euro coronatoeslag)
Aanmelden is verplicht in verband met het beperkte aantal plaatsen via email: 
senioren@wijkverenigingberkum.nl of door te bellen naar Ellen van het Hul: 06-18081418

Bezorgers Berkumer gevraagd 

Gevraagd bezorger/ster voor de Kloosterbrink
Het gaat om 43 Berkumers

Reacties naar: Johan Dingerink - tel. 038-4531650
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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

De Berkumer okt 2020.indd   14De Berkumer okt 2020.indd   14 22-09-20   10:3522-09-20   10:35



14. 15.

N
ieuw

s en activiteiten van d
e w

ijkverenig
ing

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

Weij Senioren organiseert in De Weijenbelt een cabaretavond:

“De Pauwergirls”
Muziek met een knipoog en een snufje theater. Op vrijdagavond 6 november

De meisjes van de radio brengen voor elk publiek vrolijke muziek, driestemmige zang en theater 
met een knipoog! Herkenbare liedjes van de jaren ’40 tot nu. Vaak driestemmig, met een grap of 
een verrassende inval. Van de Andrew Sisters tot Caro Emerald, van luisterliedjes tot meezingers 
en dans hits!

In verband met de coronamaatregelen zijn er 
slechts 70 plaatsen beschikbaar. 
De kaarten kosten € 10,- per persoon inclusief 
een kop koffi e of thee bij binnenkomst. De kaarten 
worden in de voorverkoop verkocht op donderdag 
22 oktober en donderdag 29 oktober in wijk-
centrum De Weijenbelt van 19.15 tot 20.15 uur. 
Mochten alle kaarten op 22 oktober al zijn verkocht 
zullen wij dit op de website van de wijkvereniging 
vermelden.

Aanvang cabaretavond is om 20.00 uur, de zaal 
is open om 19.30 uur. Bij binnenkomst vindt er 
een gezondheidscheck plaats. Kom niet naar de 
voorverkoop of de cabaretavond zelf als u coron-
aklachten heeft of in aanraking bent geweest met 
iemand die corona heeft of het vermoeden hiervan.
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Berkum en de jeugd - Hut bouwen

Hoi, ik ben Daan en ik ben 9 jaar. Mijn vrienden Gijs en Thomas komen mij ophalen. We gaan 
een geheime hut maken. We fietsen naar het Vegtlusterbos. We zetten onze fietsen tegen de 
rand van het bos op het voetbalveldje. Daar kunnen we makkelijk het bos in lopen. Onder het 
lopen verzamelen we grote takken die in het bos op de grond liggen. We slepen de takken 
mee naar het midden van het bos. Daar is een open plek. We leggen de takken op elkaar 
tussen twee bomen. Zo krijgen we al een mooi muurtje. “Waar is Joep eigenlijk?” Thomas kijkt 
op en zegt: “Kijk maar achter je”. Ik kijk om en daar staat Joep. “Ik moest naar de tandarts, 
geen gaatjes!”, zegt hij met een grijns. We lopen ieder een kant uit van het bos en gaan nog 
meer takken zoeken. We komen alle vier terug met de handen vol. We beginnen gelijk met het 
maken van de andere muren. Binnen een uur hebben we een echte hut gemaakt, net groot 
genoeg om met vier jongens in te zitten. Ik heb krassen op mijn armen zitten van de takken 
van de bomen, maar dat geeft niet. “Eigenlijk moeten we nog een dak maken, want als het 
gaat regenen worden we nat”, zegt Thomas. Hij heeft gelijk. Een hut zonder dak is niet wat. 
We gaan op zoek naar iets wat we als dak kunnen gebruiken. We struinen het bos helemaal 
af. We komen bij een andere open plek in het bos. Daar liggen twee grote houten platen van 
wel bijna twee meter lang en een meter breed. Ze zijn wel een beetje vies maar dat geeft niet. 
Thomas en ik pakken de ene plaat en Gijs en Joep pakken 
de andere plaat. Achter elkaar lopen we terug naar onze 
hut. Als ik nog even achterom kijk, zie ik twee vuilniszakken 
liggen op de plek van de houten platen. “Wacht even”, roep 
ik tegen de jongens. “Kijk dan, twee vuilniszakken. Wat zou 
erin zitten?”. We laten de houten platen op de grond vallen 
en lopen voorzichtig naar de vuilniszakken. Ik geef zachtjes 
met mijn rechtervoet een tikje tegen een zak. Het rammelt 
een beetje in de zak. Ik geef nog een tikje met mijn voet 
tegen de andere zak. Ook daar rammelt het een beetje. “Het 
lijkt wel of er bestek in zit”, zegt Thomas. Eigenlijk vinden we 
het alle vier een beetje spannend. “Laten we maar naar huis gaan en het thuis vertellen”. We 
laten de platen liggen en rennen naar onze fietsen. We weten niet hoe snel we weg moeten 
komen. Bij mij thuis vertellen we aan mijn moeder wat we hebben gezien. Zij vindt dat we 
de politie moeten bellen. En dat doen we. We geven alles door aan de agent die we aan de 
telefoon krijgen. “Ze sturen een auto en wij moeten op ze wachten bij het voetbalveldje”, zeg 
ik tegen mijn moeder en de jongens. We fietsen weer heel snel terug naar het veldje. Even 
later zien we een politieauto het fietspad oprijden. We zwaaien naar de agenten. Ze rijden 
onze kant op. “Laat maar eens zien wat jullie hebben gevonden”, zegt de ene agent. We lopen 
stoer voorop naar de plek van de vuilniszakken. Daar aangekomen kijken de agenten elkaar 
aan. Ze pakken plastic handschoenen uit hun jaszak en trekken die aan. Ze lopen voorzichtig 
naar de zakken en net zo voorzichtig pakken ze een zak op. Het rammelt weer, maar nu iets 
meer dan bij ons. De agenten maken de zakken open en kijken erin. Bij de ene agent zit er 
zilver bestek en bij de andere agent zitten er zilveren kandelaars in de zak. De agenten kijken 
naar ons en beginnen allerlei vragen te stellen. Wanneer we dit hebben gevonden, of we er 
zelf in hebben gekeken, waar die houten platen zijn die erop lagen enzovoort. We geven netjes 
overal antwoord op. Ook moeten we opbiechten dat we een hut aan het bouwen zijn. En dat 
we een dak aan het zoeken waren en we zo deze zakken hebben ontdekt. De agenten luis-
teren naar ons verhaal. Ze zeggen dat het heel goed is dat we de politie hebben gebeld. Deze 
zakken met inhoud zijn waarschijnlijk afkomstig van een inbraak. Ze nemen de zakken mee 
naar de politieauto en leggen de zakken in de kofferbak. De agenten bedanken ons. “Ik moet 
jullie ook zeggen dat jullie eigenlijk geen hut mogen maken in het bos”, zegt de ene agent. “Ga 
maar terug om het af te breken en dan hebben we het nergens meer over” en geeft aan ons 
een vette knipoog. “Jeetje, dat we gewoon een inbraak hebben opgelost!”, zegt Thomas. We 
vinden het alle vier supergaaf dat we dit hebben ontdekt. Zonder spijt breken we onze hut af. 
Nu weten we wat we willen worden, later als we groot zijn. We gaan alle vier bij de politie!!

Tekst: Diana Smilde
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Geen Berkumer aan het woord deze 
keer, wel een Zwollenaar. Frank 

Geerlings, woonachtig in de Aa-landen, is 
aangetrokken als nieuwe projectleider voor 
de eerste pijler van BEN: energiebesparing. 
Dit betekent o.a. dat Frank het project 
Verduurzamen onder zijn hoede heeft 
genomen, waarbij de eerste 85 Berkumse 
woningen het komende half jaar worden 
verduurzaamd: “Deze huishoudens zijn 
de voortrekkers van de wijk als het gaat 
om verduurzamen. Ze zijn enthousiast en 
stellen goede vragen. Heel leuk om mee 
te werken.” 

Even voorstellen dan. Frank is zelfstandig 
ondernemer met een duidelijke focus 
op verduurzaming: “Ik heb 20 jaar bij 
Oost NL gewerkt, waar ik me met name 
bezighield met het verduurzamen van 
bedrijventerreinen. In januari 2019 ben 
ik gestart met mijn eigen bedrijf: You 
Better Call Frank. Ik richt me vooral op het 
coachen van bedrijven en projecten in 
gebiedsontwikkeling en circulariteit.” Want 
dat je met alleen een paar zonnepanelen op 
het dak nog niet energieneutraal bent, mag 
duidelijk zijn: “De beste volgorde is: eerst 
kijken wat je kunt besparen, dan pas aan de 
slag met duurzaam opwekken. En daarbij 
geldt: elke aanpassing is goed voor het 
klimaat. Elke stap die je kan zetten is er één.”

Een update over het project kan Frank 
ook geven: “De meeste energiescans zijn 
inmiddels gedaan, we maken nu de laatste 

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

Elke aanpassing is goed 
voor het klimaat. Elke stap 
die je kan zetten is er één.

“
”

EVEN VOORSTELLEN:

FRANK GEERLINGS
Projectleider 
energiebesparing BEN

Nieuwe maand, nieuwe plannen! De online talkshow 
DuurZaam zit erop, we stellen een nieuwe projectleider 
aan je voor en praten je bij over Berkum als mogelijke 
proeftuin voor aardgasvrije wijken. Wil je volledig op 
de hoogte blijven? Check dan regelmatig de website 
www.berkumenergieneutraal.nl. Ook via Facebook 
delen we inspirerende inzichten over verduurzamen. 
Volg onze pagina om niks te missen!

afspraken. Binnenkort leggen we alle scans 
naast elkaar en verdelen we de resultaten 
over vier ‘mandjes’: isolatie, glas, installatie 
en zonnepanelen. Hier koppelen we 
vervolgens marktaanbieders aan, waarna 
de woningeigenaren hun keuzes kunnen 
maken. Uiteraard kunnen ze ook zelf met 
de uitslag van de scan aan de slag, maar we 
verwachten met deze aantallen een mooie 
korting te kunnen verkrijgen.”

Het zal niet verbazen dat Frank duurzaam-
heid in zijn dagelijks leven ook hoog op 
de agenda heeft staan: “We hebben een 
paar jaar geleden meegedaan met een 
verduurzamingsproject in de Aa-landen, 
opgezet door DCZ. Sindsdien hebben we 
o.a. zonnepanelen op het dak. Ik vind het 
nog steeds geweldig om op zonnige dagen 

de meter te zien teruglopen. Misschien ook 
leuk om te vermelden: ik lease duurzame 
maatpakken. Dat kan via het Arnhemse 
bedrijf DutchSpirit, een geweldig initiatief.” 

BERKUM PROEFTUIN 
AARDGASVRIJE WIJKEN?
In het Klimaatakkoord is afgesproken 
dat gemeenten de regie hebben 
in het stap voor stap aardgasvrij 
maken van wijken. Het Programma 
Aardgasvrije Wijken selecteert 
hiervoor proeftuinen en heeft een 
Kennis- en Leerprogramma. Voor 
de tweede ronde proeftuinen 
aardgasvrije wijken hebben 71 
gemeenten een aanvraag ingediend, 
waaronder ook wij! De geselecteerde 
gemeenten worden rond 1 oktober 
2020 bekend gemaakt. Zij ontvangen 
een financiële bijdrage van het Rijk 
om bestaande woningen en andere 
gebouwen via een wijkgerichte 
aanpak aardgasvrij of aardgasvrij-klaar 
te maken. Updates hierover volgen 
via onze website en Facebookpagina!

En… heb je meegekeken? Op 
woensdag 2 september vond de 
Zwolse online talkshow DuurZaam 
plaats. Hessiëlle Kerkhoff sprak met 
vier vrouwelijke leiders, onder wie 
Marjan Minnesma, over leiderschap 
in de aanpak van de energietransitie. 
Minnesma is directeur van Urgenda, 
een Nederlandse organisatie die 
zich ten doel stelt om Nederland 
sneller duurzaam te maken. 
Overige gasten aan tafel waren 
Monique Schuttenbeld (wethouder 
Energietransitie Zwolle), Riksta 
Zwart (Berkumer en directeur 
Waterbedrijf Groningen) en Carlijn 
Postma (Berkumer en oprichter van 
contentmarketingbureau The Post). 
Het werd een interessante avond!

Mocht je de uitzending gemist 
hebben, je kunt ‘m terugkijken via: 
https://hnk.tv/zwolleduurzaam/

TERUGBLIK:
ZOMERAVONDGESPREK
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Geen Berkumer aan het woord deze 
keer, wel een Zwollenaar. Frank 

Geerlings, woonachtig in de Aa-landen, is 
aangetrokken als nieuwe projectleider voor 
de eerste pijler van BEN: energiebesparing. 
Dit betekent o.a. dat Frank het project 
Verduurzamen onder zijn hoede heeft 
genomen, waarbij de eerste 85 Berkumse 
woningen het komende half jaar worden 
verduurzaamd: “Deze huishoudens zijn 
de voortrekkers van de wijk als het gaat 
om verduurzamen. Ze zijn enthousiast en 
stellen goede vragen. Heel leuk om mee 
te werken.” 

Even voorstellen dan. Frank is zelfstandig 
ondernemer met een duidelijke focus 
op verduurzaming: “Ik heb 20 jaar bij 
Oost NL gewerkt, waar ik me met name 
bezighield met het verduurzamen van 
bedrijventerreinen. In januari 2019 ben 
ik gestart met mijn eigen bedrijf: You 
Better Call Frank. Ik richt me vooral op het 
coachen van bedrijven en projecten in 
gebiedsontwikkeling en circulariteit.” Want 
dat je met alleen een paar zonnepanelen op 
het dak nog niet energieneutraal bent, mag 
duidelijk zijn: “De beste volgorde is: eerst 
kijken wat je kunt besparen, dan pas aan de 
slag met duurzaam opwekken. En daarbij 
geldt: elke aanpassing is goed voor het 
klimaat. Elke stap die je kan zetten is er één.”

Een update over het project kan Frank 
ook geven: “De meeste energiescans zijn 
inmiddels gedaan, we maken nu de laatste 

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

Elke aanpassing is goed 
voor het klimaat. Elke stap 
die je kan zetten is er één.

“
”

EVEN VOORSTELLEN:

FRANK GEERLINGS
Projectleider 
energiebesparing BEN

Nieuwe maand, nieuwe plannen! De online talkshow 
DuurZaam zit erop, we stellen een nieuwe projectleider 
aan je voor en praten je bij over Berkum als mogelijke 
proeftuin voor aardgasvrije wijken. Wil je volledig op 
de hoogte blijven? Check dan regelmatig de website 
www.berkumenergieneutraal.nl. Ook via Facebook 
delen we inspirerende inzichten over verduurzamen. 
Volg onze pagina om niks te missen!

afspraken. Binnenkort leggen we alle scans 
naast elkaar en verdelen we de resultaten 
over vier ‘mandjes’: isolatie, glas, installatie 
en zonnepanelen. Hier koppelen we 
vervolgens marktaanbieders aan, waarna 
de woningeigenaren hun keuzes kunnen 
maken. Uiteraard kunnen ze ook zelf met 
de uitslag van de scan aan de slag, maar we 
verwachten met deze aantallen een mooie 
korting te kunnen verkrijgen.”

Het zal niet verbazen dat Frank duurzaam-
heid in zijn dagelijks leven ook hoog op 
de agenda heeft staan: “We hebben een 
paar jaar geleden meegedaan met een 
verduurzamingsproject in de Aa-landen, 
opgezet door DCZ. Sindsdien hebben we 
o.a. zonnepanelen op het dak. Ik vind het 
nog steeds geweldig om op zonnige dagen 

de meter te zien teruglopen. Misschien ook 
leuk om te vermelden: ik lease duurzame 
maatpakken. Dat kan via het Arnhemse 
bedrijf DutchSpirit, een geweldig initiatief.” 

BERKUM PROEFTUIN 
AARDGASVRIJE WIJKEN?
In het Klimaatakkoord is afgesproken 
dat gemeenten de regie hebben 
in het stap voor stap aardgasvrij 
maken van wijken. Het Programma 
Aardgasvrije Wijken selecteert 
hiervoor proeftuinen en heeft een 
Kennis- en Leerprogramma. Voor 
de tweede ronde proeftuinen 
aardgasvrije wijken hebben 71 
gemeenten een aanvraag ingediend, 
waaronder ook wij! De geselecteerde 
gemeenten worden rond 1 oktober 
2020 bekend gemaakt. Zij ontvangen 
een financiële bijdrage van het Rijk 
om bestaande woningen en andere 
gebouwen via een wijkgerichte 
aanpak aardgasvrij of aardgasvrij-klaar 
te maken. Updates hierover volgen 
via onze website en Facebookpagina!

En… heb je meegekeken? Op 
woensdag 2 september vond de 
Zwolse online talkshow DuurZaam 
plaats. Hessiëlle Kerkhoff sprak met 
vier vrouwelijke leiders, onder wie 
Marjan Minnesma, over leiderschap 
in de aanpak van de energietransitie. 
Minnesma is directeur van Urgenda, 
een Nederlandse organisatie die 
zich ten doel stelt om Nederland 
sneller duurzaam te maken. 
Overige gasten aan tafel waren 
Monique Schuttenbeld (wethouder 
Energietransitie Zwolle), Riksta 
Zwart (Berkumer en directeur 
Waterbedrijf Groningen) en Carlijn 
Postma (Berkumer en oprichter van 
contentmarketingbureau The Post). 
Het werd een interessante avond!

Mocht je de uitzending gemist 
hebben, je kunt ‘m terugkijken via: 
https://hnk.tv/zwolleduurzaam/

TERUGBLIK:
ZOMERAVONDGESPREK
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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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OldStars tennis in Zwolle van start
“Je stopt niet met bewegen, omdat je ouder wordt.

Je wordt oud, omdat je niet meer beweegt!”

En wat is er dan mooier om tenminste 1 keer in de week, samen met leeftijdsgenoten 
(60+), op een vaste tijd samen te komen, onder begeleiding een warming-up te doen, een 
balletje te slaan, na afl oop gezellig samen een kopje koffi e/thee te drinken en de opgedane 
ervaringen uit te wisselen? Op een kleiner veld, met een zachtere bal en aangepaste spel-
regels probeert OldStars tennis met behulp van een bevoegde leraar en begeleiders alle 
deelnemers op een verantwoorde manier in beweging te krijgen en te houden. Wij richten 
ons vooral op de doelgroep 60+ of je nu wel of niet hebt getennist.
Dit is de gelegenheid om structureel verantwoord en onder goede begeleiding sociaal en 
sportief in beweging te zijn en te blijven. 

Nu ook in 

zwembad 

“De Vrolijkheid”

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

OldStars 
tennis bij ZTC 
de Pelikaan

Hee�  u jarenlang getennist, maar lukt het niet meer om volledig te tennis-

sen, vanwege bijvoorbeeld een blessure? Of hee�  u vroeger getennist en 

zou u het toch weer willen proberen op een aangepast niveau? Of wilt u (weer) 

bewegen en bent u benieuwd hoe leuk bewegen in combinatie met tennis is? Dan hebben 

we goed nieuws voor u: OldStars tennis! ZTC de Pelikaan organiseert OldStars tennis

voor 60 plussers en gaat daarmee van start op maandag 28 september 2020.

Wat is OldStars tennis?
OldStars tennis is geschikt voor alle ouderen die op een gezonde manier en zonder 

 blessuregevaar willen blijven bewegen én voor ouderen die ooit tennis hebben gespeeld 

en nu door bijvoorbeeld een blessure niet meer tennissen. Met de aangepaste spelvorm 

én begeleiding liggen er prachtige kansen om op de tennisbaan actief te zijn en nieuwe 

mensen te ontmoeten. Bewegen en het verbeteren van uw coördinatie en motoriek 

staan centraal, gecombineerd met tennis. Tennis wordt gespeeld volgens de bekende 

tennisregels, maar dan met de volgende aanpasmogelijkheden:

  dubbelspel op enkelveld   de bal mag twee keer stuiteren

  derde persoon draait in na    40-40 = winnend punt

kantwissel (bij oneven games)   duur set: 4 gewonnen games, 

  onderhands serveren  bij 3-3 tie-break

De groene bal is een aangepaste tennisbal die zachter is, waardoor senioren meer tijd 

hebben om naar de bal te bewegen. Hierdoor kunnen senioren gemakkelijker actief zijn 

op de tennisbaan.

zou u het toch weer willen proberen op een aangepast niveau? Of wilt u (weer) 

Tennislegende
Tom Okker

aanwezig
bij start

Fit en scherp blijven

Sociaal actief

Met OldStars tennis

Op maandag 5 oktober gaat ZTC 
de Pelikaan van start met het 
wekelijks OldStars tennis onder 
deskundige leiding en begeleid-
ing. Deelname aan het wekelijks 
programma is op volgorde van 
aanmelding! 
Op www.oldstars.nl vindt u meer 
informatie over alle soorten Old-
Stars initiatieven. Op de web-
site van ZTC de Pelikaan www.
ztcdepelikaan.nl/OldStars vindt 
u meer informatie over OldStars 
tennis en kunt u zich opgeven voor 
het wekelijks OldStars programma 
dat van start gaat op maandag 5 
oktober. 

Nadere informatie:  
Peter Buter per mail 
oldstars@ztcdepelikaan.nl 
of per telefoon 06-47399302)

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!

De Berkumer okt 2020.indd   21De Berkumer okt 2020.indd   21 22-09-20   10:3522-09-20   10:35



22.

26-9-2020 14:30 Oene VR1 Berkum VR2 Sportpark De Hoge Kamp OENE
3-10-2020 14:00 Berkum VR2 DSV ‘61 VR1 Sportpark de Vegtlust ZWOLLE
10-10-2020 12:00 Horst FC VR1 Berkum VR2 Sportpark De Adelaar ERMELO
24-10-2020 12:30 Batavia ‘90 VR1 Berkum VR2 Sportpark De Doggersbank LELYSTAD
31-10-2020 16:45 Berkum VR2 SDC Putten VR1 Sportpark de Vegtlust ZWOLLE

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

3-10-2020 14:30 Berkum VR1 Saestum VR2 Sportpark de Vegtlust ZWOLLE
10-10-2020 14:30 RCL VR1 Berkum VR1 Sportpark De Bloemerd LEIDERDORP
24-10-2020 15:00 ACV VR1 Berkum VR1 Catawiki Sportpark ASSEN
31-10-2020 14:30 Berkum VR1 Wartburgia VR2 Sportpark de Vegtlust ZWOLLE

3-10-2020 14:30 RKAV Volendam Berkum Sportpark Volendam VOLENDAM
10-10-2020 14:30 Berkum Noordscheschut Sportpark de Vegtlust ZWOLLE
17-10-2020 14:30 Berkum Swift Sportpark de Vegtlust ZWOLLE
24-10-2020 15:00 HZVV Berkum Sportpark Bentinckdijk HOOGEVEEN
31-10-2020 14:30 Berkum DETO Sportpark de Vegtlust ZWOLLE

3-10-2020 12:00 Berkum 2 Nunspeet 2 Sportpark de Vegtlust ZWOLLE
10-10-2020 12:00 Veensche Boys 2 Berkum 2 Sportpark Nijkerkerveen NIJKERKERVEEN
17-10-2020 12:00 Berkum 2 Excelsior’31 2 Sportpark de Vegtlust ZWOLLE
24-10-2020 12:00 WHC 2 Berkum 2 Sportpark Mulderssingel WEZEP
31-10-2020 12:00 Berkum 2 Enter Vooruit 2 Sportpark de Vegtlust ZWOLLE
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23.22.

Speelprogramma VV Berkum

Programma VV Berkum Vrouwen 2 

26-9-2020 14:30 Oene VR1 Berkum VR2 Sportpark De Hoge Kamp OENE
3-10-2020 14:00 Berkum VR2 DSV ‘61 VR1 Sportpark de Vegtlust ZWOLLE
10-10-2020 12:00 Horst FC VR1 Berkum VR2 Sportpark De Adelaar ERMELO
24-10-2020 12:30 Batavia ‘90 VR1 Berkum VR2 Sportpark De Doggersbank LELYSTAD
31-10-2020 16:45 Berkum VR2 SDC Putten VR1 Sportpark de Vegtlust ZWOLLE

Speelprogramma VV Berkum

Programma VV Berkum Vrouwen 1

3-10-2020 14:30 Berkum VR1 Saestum VR2 Sportpark de Vegtlust ZWOLLE
10-10-2020 14:30 RCL VR1 Berkum VR1 Sportpark De Bloemerd LEIDERDORP
24-10-2020 15:00 ACV VR1 Berkum VR1 Catawiki Sportpark ASSEN
31-10-2020 14:30 Berkum VR1 Wartburgia VR2 Sportpark de Vegtlust ZWOLLE

Speelprogramma VV Berkum

Programma VV Berkum 1

3-10-2020 14:30 RKAV Volendam Berkum Sportpark Volendam VOLENDAM
10-10-2020 14:30 Berkum Noordscheschut Sportpark de Vegtlust ZWOLLE
17-10-2020 14:30 Berkum Swift Sportpark de Vegtlust ZWOLLE
24-10-2020 15:00 HZVV Berkum Sportpark Bentinckdijk HOOGEVEEN
31-10-2020 14:30 Berkum DETO Sportpark de Vegtlust ZWOLLE

Speelprogramma VV Berkum

Programma VV Berkum 2 

3-10-2020 12:00 Berkum 2 Nunspeet 2 Sportpark de Vegtlust ZWOLLE
10-10-2020 12:00 Veensche Boys 2 Berkum 2 Sportpark Nijkerkerveen NIJKERKERVEEN
17-10-2020 12:00 Berkum 2 Excelsior’31 2 Sportpark de Vegtlust ZWOLLE
24-10-2020 12:00 WHC 2 Berkum 2 Sportpark Mulderssingel WEZEP
31-10-2020 12:00 Berkum 2 Enter Vooruit 2 Sportpark de Vegtlust ZWOLLE

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)

V
V

 B
erkum

 - activiteiten en nieuw
s
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Herfst Voetbaldagen 2020 Berkum

Zoek jij een sportieve activiteit voor de 
herfstvakantie? Twee dagen compleet 
verzorgd voetballen inclusief lunch, 
ranja en fruit, begeleiding van ervaren 
jeugdtrainers en een voetbalshirt. Op 
maandag 12 oktober en dinsdag 13 
oktober organiseren wij van 09.00 uur – 
15.00 uur de Herfst Voetbaldagen 2020 
bij VV Berkum in Zwolle. 

Techniektrainingen, nieuwe skills, Smartgoals, King of the Hill en een heuse Champions 
League, Je maakt het allemaal mee bij de Herfst Voetbaldagen 2020. Twee dagen 
voetbalplezier in de herfstvakantie! De Herfst Voetbaldagen 2020 is een tweedaags evenement 
voor voetballiefhebbers uit de leeftijdscategorieën O7 t/m O15. Jongens en meisjes van álle 
verenigingen zijn van harte welkom. Indelingen worden gemaakt op basis van leeftijd en niveau, 
zodat iedereen op zijn of haar eigen niveau kan meedoen. 

Onder leiding van enthousiaste en ervaren trainers krijg 
je twee dagen lang allerlei leuke voetbalactiviteiten. 
Iedere ochtend uitdagende techniektrainingen met snel 
voetenwerk, balbehandeling en nieuwe skills. Iedere 
middag zijn er leuke uitdagende voetbalactiviteiten als 
voetvolley, 1 tegen 1, latje trappen, boarding voetbal en 
natuurlijk de Champions League. Alle techniektrainingen 
en voetbalactiviteiten zijn gericht op plezier en de 
ontwikkeling van jou als voetballer.

De Herfst Voetbaldagen 2020 vinden plaats op maandag 12 oktober en dinsdag 13 oktober op 
sportpark De Vegtlust bij vv Berkum in Zwolle. De kosten voor deze twee dagen zijn € 60,- en 
daarvoor krijg je naast techniektrainingen, voetbalactiviteiten, begeleiding, lunch, ranja, fruit, 
een voetbalshirt en ook nog een leuk presentje.

Via de link hieronder kun je je inschrijven voor de Herfst Voetbaldagen 2020: 
https://skillszwolle.nl/herfst-voetbaldagen

Doe jij samen met een vriendje 
of vriendinnetje mee? Laat het 
ons via het inschrijfformulier 
weten en wij houden hier 
rekening mee!

Als de Herfst Voetbaldagen 2020 
geen doorgang kunnen vinden 
i.v.m. het coronavirus, dan krijg je 
uiteraard je geld terug!
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25.24.

Activiteiten Supportersvereniging VV Berkum

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

Mark en Roderick nemen afscheid

Zoals u weet ben ik (Roderick) sinds jaar en dag supporter van de sportvrienden van Berkum 
9. Soms ook Berkum 8 of Berkum 10, omdat bestuursleden bepalen dat het verschuiven 
van teams wenselijk is.
Wekelijks verlaat ik moeder de vrouw om te gaan kijken naar de verrichtingen van dit team. 
Soms zie je ze groeien in hun spel, maar meestal zie je ze alleen en vooral groeien in hun 
shirt. Langs de kant merk je dat deze ploeg plezier heeft in het spelletje, maar daarnaast 
is het ook een sociale groep. Zolang ik mij kan heugen is Mark al van de partij. Bij navraag 
blijkt dat hij in september 23 jaar bij dit team zit. In het begin als krachtige verdediger, later 
als meer ervaren kracht, maar altijd met een tomeloze inzet. Loopt het even niet, dan is het 
Mark die vaak: ”Kom op nou hé!” schreeuwt naar zijn mede sportvrienden. 
De laatste jaren merkte ik wel dat Mark minder vaak tussen de krijtlijnen opdook. Was de 
selectie groter dan 14 man, dan kleedde hij zich vaak niet eens om, tenzij er door blessures 
toch nog een beroep op hem gedaan werd. 

Ook naast het veld, in de kantine en kleedkamer was Mark niet te beroerd om zijn steentje 
bij te dragen. Ik heb verhalen gehoord over teamweekenden en uitjes, maar de aanwezigen 
zullen dat waarschijnlijk veel beter kunnen verwoorden dan ik. 
Samen met een aantal anderen binnen het team heeft Mark ook twee keer het Nederlagen-
toernooi georganiseerd. De 1e keer voor het Ronald McDonaldhuis en de 2e keer voor Floor. 
Mooie initiatieven waar Mark op de achtergrond veel 
voor gedaan heeft. Daarnaast heeft Mark, samen met zijn 
gezin, de sportvrienden meerdere malen uitnodigde om bij 
hem te komen lunchen, alvorens de strijd aan te gaan met 
de plaatselijke club. 

Dus toen ik hoorde dat Mark stopte heb ik gelijk gekeken of ik 
aanwezig kon zijn bij zijn terechte afscheidswedstrijd. Helaas 
stond er al een dubbele afspraak in de agenda, dus heb ik 
besloten om dit bericht op deze manier aan jullie te delen.
Door de corona perikelen ben ik er ondertussen achter ge-
komen dat er naast voetbal, op zaterdag nog andere leuke 
bezigheden zijn. Ik besefte steeds meer dat ik de gang naar 
de Vegtlust minder mistte dan ik had verwacht. Voor mij is het 
afscheid van Mark dan ook gelijk een goed moment om mijn 
pen naast zijn schoenen in de wilgen te hangen. 

Mark, en alle andere sportvrienden, het ga jullie goed en ik zal 
jullie vast nog wel ergens tegenkomen in de toekomst, maar 
het wekelijkse verslag van mijn kant zullen jullie nu moeten gaan 
missen.

“Roderick”
Noot van de redactie: Roderick, jammer dat ook jij afscheid 
neemt. We zullen jouw mooie en vooral ludieke verhalen mis-
sen. Voor de outsiders is jouw werkelijke naam een vraagteken. 
En die mystiek laten we mooi in tact.  
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Jan Dirk van der Zee begint zijn column met de titel ‘Doodschop van de AP (Autoriteit Persoons-
gegevens)’. Een dergelijke omschrijving is niet terug te vinden in de standaard omschrijvingen 
van de KNVB van door spelers begane overtredingen. Of het hanteren van deze omschrijving 
een verrijking is van het vocabulaire van de KNVB, valt te bezien.

Hij verwijst in zijn column om te beginnen naar de rechter die uitspraak heeft gedaan, waardoor 
VoetbalTV feitelijk is failliet verklaard. Daarmee komt een voorlopig einde aan het videoplatform, 
dat drie jaar geleden werd gestart door Talpa Network en de KNVB.

Eerder deze maand was het platform al op zwart gegaan, na een sanctie van de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP). Op dat moment telde VoetbalTV ruim 500.000 gebruikers en maakte 
een snelle groei door. Het onlineplatform was populair omdat het werd gezien als een verrijking 
van het clublidmaatschap. Door de zelfregistrerende videopaal langs het voetbalveld konden 
spelers makkelijk filmpjes van zichzelf delen en waren grootouders altijd in staat de verrichtingen 
van hun kleinkinderen te volgen. Coaches gebruikten het om trainingen te optimaliseren en de 
deelnemende clubs zagen de preventieve werking tegen agressie. Tot op de dag van vandaag 
is er bij de organisatie van het videoplatform geen klacht binnengekomen. Sterker nog; teams 
vroegen zelfs of ze mochten spelen op het VoetbalTV-veld.

Toch ontving VoetbalTV op 1 november 2019 een brief van de AP. De instantie was anders 
gaan kijken naar de Europese privacywetgeving (AVG). Mochten clubs voorheen toestemming 
verlenen voor het verspreiden van de beelden (‘het gerechtvaardigd belang’), nu moest iedere 
speler (en toeschouwer) schriftelijk goedkeuring geven.
 
Saillant detail; tijdens de weinige overlegmomenten met VoetbalTV is er nooit over zo’n rigou-
reuze wending gesproken. Zelfs niet toen er verbeteringen zijn aangebracht door het videoplat-
form. Ook toen hield de AP de deur al stijf dicht. Op onverklaarbare wijze heeft men tijdens het 
spel de regels veranderd.
 
Hoe leg je dat uit? Aan al die clubs die hebben geïnvesteerd in camera’s en de communicatie? 
Wat zeg je tegen alle kinderen die niet snappen, dat iets wat iedereen leuk vindt, onmogelijk 
wordt gemaakt? Neem de reactie van Jop op Instagram: “Waarom mogen wij niet beslissen. 
Waarschijnlijk zit die privacy-organisatie niet eens op voetbal”.
 
Daarom is VoetbalTV een rechtszaak begonnen tegen de AP. Deels vanuit genoegdoening (in 
andere Europese landen mag het wel), deels om samen met de KNVB de politiek wakker te 
schudden. Den Haag verwacht namelijk een voortrekkersrol van de bond. Eentje die de online 
generaties bij het voetbal weet te betrekken.
 
Half oktober is de hoorzitting in de zaak tegen de AP. Daarna duurt het nog maanden voor-
dat de rechter uitspraak doet. Een uitkomst waarover het vonnis al is geveld: de AP heeft een 
doodschop uitgedeeld.

Forse taal van directeur amateurvoetbal t.a.v. Autoriteit Persoonsgegevens.
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27.26.

Prijzen Grote Clubactie.
Op 19 september 2020 zijn we weer gestart met de Grote Clubactie. 
De loten kosten € 3,= waarvoor € 2,40 is voor onze Club.

De volgende prijzen zijn te winnen: 
1e prijs € 100.000,=
2e prijs Elektrische auto Seat
3e prijs Reischeque € 2500,=
4e en 5e prijs Elektrische Fiets
En nog 650 andere prijzen.

Voor meest verkopende senioren elftal (dames en heren)
1e prijs 8 kannetjes bier
2e prijs 5 kannetjes bier
3e prijs 3 kannetjes bier.

Doe allen mee. Namens de organisatie Grote Clubactie Pim van Hoesel

We hebben ook een interne verloting:
1e prijs € 100,= voor meest verkopende lid
2e prijs €  50,=  voor tweede meest verkopende lid
3e prijs € 25,-= voor derde meest verkopende lid
4e prijs  voetbaltas
5e prijs  Berkum sjaaltje.

In Memoriam 
Wim van Zon

Op 9 september jl. overleed Wim van Zon. Wilhelm Petrus 
Frederik om precies te zijn. De mens Wim kan je vanuit verschil-
lende invalshoeken typeren. Maar hij was vooral een familieman. 
Zijn (enige) kleindochter haalde vandaag (15 september)   tijdens 
de crematieplechtigheid op ontroerende wijze herinneringen op 
om deze typering te bevestigen. In 2019 hebben Wim en Dini 
nog hun 60 jarig huwelijksjubileum mogen vieren.In  november 
kwamen er qua gezondheid minder goede berichten. Zeker naar 
het gevoel van zijn vrouw en directe naasten hadden zij gehoopt 
dat hij, ondanks zijn ziekte, nog wat langer onder hen zou kun-
nen zijn. Hij werd 86 jaar.

Wim was, met een kleine onderbreking, vanaf de oprichting van Berkum (1961) lid van Ber-
kum. Hij was een man van muziek en gezelligheid. Een ware entertainer destijds bij feesten 
in ‘Ons Hoekje’. Ook later, op De Vegtlust, wist hij met zijn accordeon de stemming erin te 
houden. Vanaf de eerste wedstrijd in 1961 was Wim als keeper erbij. Na vijf jaar keepen in 
het  1e elftal en een paar jaar in het 3e, werd hij grensrechter bij het 1e, keeperstrainer, KNVB 
scheidsrechter, bardienst coördinator, nachtwaker bij de Middenstandsshows en 10 jaar 
secretaris. Tot aan zijn ziekte bleef hij actief als vrijwilliger. Bij thuiswedstrijden van Berkum 
1 vervulde hij de rol van ‘poortwachter’, bij de entree van De Vegtlust. Bijzonder nietwaar, 
hij begon als keeper en eindigde geheel in stijl als ‘poortwachter’. Wanneer we straks bij 
thuiswedstrijden van Berkum 1 ons sportpark oplopen, door het al dan niet geopende hek, 
moeten we maar even naar boven kijken en ons herinneren dat dat de laatste jaren de plek 
was van Wim. 

Een veelzijdig en warm mens. Als vereniging zijn we heel dankbaar voor zijn vele nuttige en 
plezierige bijdragen binnen de club. Wij wensen Dini, zijn vrouw, en de naaste familieleden 
de kracht om hun leven zonder hem op waardige wijze voort te zetten. Zaterdag aanstaande 
hangt op De Vegtlust de vlag halfstok. Waarmee wij als vereniging met respect en waardering 
afscheid  nemen van een man die VV Berkum mede groot heeft gemaakt.

Namens Algemeen Bestuur VV Berkum.
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Coop Zwolle Oldengarm
Campherbeeklaan 54-2

Ina Velzen heeft het laatste goede doel van dit 
jaar aangedragen. Het laatste kwartaal kunnen 
jullie je statiegeld doneren aan Hospice Zwolle. 
Hospice Zwolle biedt een thuis voor mensen 
in de laatste terminale fase van hun leven. Het 
Hospice is voor een groot deel afhankelijk van 
giften en draait bijna helemaal op vrijwilligers.

Doneer je statiegeld 
aan Hospice Zwolle

Lever snel de volle spaarkaarten 
in van de voorleesboeken én 
knu� els. 
Deze kunnen ingeleverd worden t/m 
zondag 25 oktober.

Spaar samen voor Goliath
gezelschapsspellen

Deze spaaractie loopt van maandag 19 oktober 
t/m zondag 22 november 2020.

Duurzaam en lekker eten 
met Coop & Too Good To Go

Elk jaar verspillen we in Nederland tussen 
de 1,7 en 2,5 miljoen ton eten. Hartstikke 
zonde! Daarom heeft Coop vrijwel alle ruim 
300 winkels aangesloten bij Too Good To Go. 

Koop jij een Magic Box? 
Dan geniet jij tegen een 
leuke prijs van een smakelijke 
maaltijd én draag je bij 
aan het verminderen van 
voedselverspilling.

Heb jij Too Good To Go
al eens geprobeerd? 

Download nu de gratis app 
en bekijk het aanbod bij jou 

in de buurt. Zo strijden 
we samen tegen 

voedselverspilling!

 tegen voedselverspilling
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29.28.

Keepers VV Berkum ontvangen handschoen

Alle jeugdkeepers van VV Berkum ontvingen afgelopen maandag (31 augustus jl.) een set 
keeperhandschoenen. Uit handen van Albert Flier van Flier Sport & Fashion uit Genemuiden 
en Gerben Visscher van werving & selectiebureau TopCareerz kreeg elke keeper een paar 
handschoenen uitgereikt.

Keepercoördinator Alrik van den Berg geeft aan blij te zijn met deze sponsoring: “Keepers 
gebruiken vaak meerdere handschoenen per jaar. Als er dan twee sponsoren op staan is dat 
natuurlijk een geweldige tegemoetkoming voor alle jeugdkeepers”, aldus Van den Berg.

Albert Flier, jarenlang keeper bij SC Genemuiden, en dus geen onbekende in het keepersvak 
werkte niet alleen graag mee aan de levering, maar gaf ook aan de sponsoring op zich te 
willen nemen. Dit werd uiteindelijk een mooie samenwerking met het Zwolse bedrijf TopCa-
reerz.

Coop Zwolle Oldengarm
Campherbeeklaan 54-2

Ina Velzen heeft het laatste goede doel van dit 
jaar aangedragen. Het laatste kwartaal kunnen 
jullie je statiegeld doneren aan Hospice Zwolle. 
Hospice Zwolle biedt een thuis voor mensen 
in de laatste terminale fase van hun leven. Het 
Hospice is voor een groot deel afhankelijk van 
giften en draait bijna helemaal op vrijwilligers.

Doneer je statiegeld 
aan Hospice Zwolle

Lever snel de volle spaarkaarten 
in van de voorleesboeken én 
knu� els. 
Deze kunnen ingeleverd worden t/m 
zondag 25 oktober.

Spaar samen voor Goliath
gezelschapsspellen

Deze spaaractie loopt van maandag 19 oktober 
t/m zondag 22 november 2020.

Duurzaam en lekker eten 
met Coop & Too Good To Go

Elk jaar verspillen we in Nederland tussen 
de 1,7 en 2,5 miljoen ton eten. Hartstikke 
zonde! Daarom heeft Coop vrijwel alle ruim 
300 winkels aangesloten bij Too Good To Go. 

Koop jij een Magic Box? 
Dan geniet jij tegen een 
leuke prijs van een smakelijke 
maaltijd én draag je bij 
aan het verminderen van 
voedselverspilling.

Heb jij Too Good To Go
al eens geprobeerd? 

Download nu de gratis app 
en bekijk het aanbod bij jou 

in de buurt. Zo strijden 
we samen tegen 

voedselverspilling!

 tegen voedselverspilling
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Samenwerking VV Berkum en FysioPlus Zwolle

VV Berkum en FysioPlus Zwolle werken vanaf dit seizoen (met in-
gang van 28 september a.s.) samen om de medische begeleiding 
binnen de voetbalvereniging te optimaliseren. Naast de fysiothera-
pie ten behoeve van Berkum 1 zal FysioPlus Zwolle zich met name 
inzetten voor de rest van de vereniging.

FysioPlus Zwolle, wie zijn wij.
FysioPlus Zwolle is een grote praktijk voor fysiotherapie die sinds 2011 actief is in Zwolle. 
Ze richt zich op algemene fysiotherapie, manuele therapie, kinderfysiotherapie, oncologie 
fysiotherapie en sportfysiotherapie.

FysioPlus Zwolle, wat doen wij.
De praktijk volgt de laatste ontwikkelingen binnen de beroepsgroep op de voet, zodat 
altijd de beste zorg gegeven kan worden. Dit alles gericht op behandelingen bij VV Ber-
kum, mogelijke revalidatietrainingen en zo nodig begeleidt in de praktijk. FysioPlus gaat 
daarbij uit van het principe van actieve revalidatie, gekoppeld aan lokale behandelingen, 
waarin de patiënt/sporter
centraal staat. Individuele en sport specifi eke benadering is dan ook een van hun pijlers. 
Daarnaast beschikt de praktijk over een Fitnessruimte met moderne apparatuur.

Voor wie is FysioPlus Zwolle bij VV Berkum beschikbaar.
Berkum 1 heeft een eigen fysiotherapeut. Dit zal ook zo blijven. FysioPlus Zwolle is dus 
voor de rest van de vereniging beschikbaar. Een speler die geblesseerd is wil natuurlijk 
weer zo snel mogelijk spelen. De fysiotherapeut kan hierbij ondersteuning verlenen door 
een blessure te inventariseren, behandelen, blessureadvies te geven, een aangepast 
trainings- of oefenschema schema te geven of te zorgen voor een snelle doorverwijzing 
naar een specialist in het kader van de ketenzorg. Wanneer je als speler geblesseerd 
raakt, meld je bij de fysiotherapeut van FysioPlus Zwolle bij de fysio/verzorger ruimte 
onder de hoofdtribune.

Inloopspreekuur
Christan Beltman (fysiotherapeut en speler VV Berkum 35+) zal 
middels een inloopspreekuur aanwezig zijn op maandagen tussen 
16.00 en 18.00 uur. Binnen deze tijd kan je zonder afspraak 
binnenlopen met je vragen.

Kosten 
Het inventariseren van de blessure is gratis! 

Mocht blijken dat er meer behandelingen nodig zijn om de blessure zo snel mogelijk te 
verhelpen, dan zal in overleg met de speler (<18 jaar overleg met ouders van de speler) 
gekeken worden of de behandelingen gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverze-
keraar. Zorg dat uw zoon/dochter hiervoor dan ook goed verzekerd is en controleer de 
polisvoorwaarden!
De afspraken voor fysiotherapeutische behandelingen of revalidatietrainingen worden 
gemaakt met de desbetreffende speler. Deze speler dient op de afgesproken tijd(en) 
aanwezig te zijn bij VV Berkum.

Indien fysiotherapie noodzakelijk is, dan dient de speler zich te melden bij FysioPlus 
Zwolle (locatie Landstede Sportcentrum). Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.

De Berkumer okt 2020.indd   31De Berkumer okt 2020.indd   31 22-09-20   10:3522-09-20   10:35



32.

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 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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