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Een wijk in beweging. 
 
 We kijken terug op een mooi jaar met verrassend veel activiteiten.  

 

 

 

 

Samenstelling van bestuur op 31 december 2019 
  

Voorzitter   : vacant (tijdelijk ingevuld door John Vullers en Wim Hovestad) 
Penningmeester   : Jan Borger 
Secretaris   : Wim Hovestad 
Commissie Wijkzaken  : John Vullers en Wim Hovestad 
Voorzitter Jeugdcie.  : Ivan van der Vegte 
Voorzitter Seniorencie.  : Ellen van het Hul 
Algemeen bestuurslid  : John Vullers 

Algemeen bestuurslid  : Theo van de Krol 
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Wijkzaken 
 

Emmaus 
De voorgenomen bouw op de locatie van de Emmaus kerk heeft ook in 2019 de gemoederen 

beziggehouden. Het overleg met Gemeente Zwolle, projectontwikkelaar Resido, ondernemers op “het 

plein” en omwonenden heeft ook weer veelvuldig plaatsgevonden. Echter, de voortgang is nihil, het zit 

vast. 

De gemeente Zwolle heeft besloten toch een volgende stap te zetten een heeft een bouwvoornemen 

gepubliceerd. Door zowel de Wijkvereniging Berkum als door vele omwonenden is een zienswijze met 

andere ideeën/bezwaren ingediend. Wordt vervolgd in 2020.    

Groenstroken 
De gemeente Zwolle heeft een update gedaan van zogenaamde  “kleine groenstroken “ in de wijk.  

Na een voorgesprek met de Wijkvereniging Berkum de omwonenden van de betreffende stroken 

geïnformeerd. Het project is eind van het jaar gerealiseerd en afgerond. 

Upgraden buitenkant  “de Weijenbelt” 
Het pand “de Weijenbelt “ is eigendom van de Wijkvereniging Berkum , dus daar moeten we goed voor 

zorgen. Ook de gemeente Zwolle draagt daaraan bij. Na gevoerd overleg is eind van het jaar begonnen 

met het vervangen van het houten schroten werk in de bovenbouw van het pand.  

Gekozen is voor een ander, onderhoudsarm, materiaal waarbij gelijk gebruik is gemaakt van de kans om 

die bovenbouw te isoleren. De werkzaamheden worden, inclusief buitenschilderwerk, afgerond in 2020. 

Daarna ziet er pand er weer fris en moderner uit. 

Laadpalen 
De gemeente Zwolle gaat vooruitlopend op de komst van veel elektrische auto alvast de openbare 

laadpaal infrastructuur in de wijken uitrollen . Over de plannen voor Berkum is een presentatie met 

vragenuurtje in de Weijenbelt geweest. De ingebrachte punten worden door de gemeente Zwolle 

meegenomen in de plannen. 

Omgevingsvisie 
Op dit moment kennen we de bestemmingsplannen waarin alles over een wijk wordt vastgelegd.  

Op basis van de nieuwe omgevingswet gaat dat veranderen en wordt alle opgenomen in de 

omgevingsvisie Zwolle. De komende jaren gaat dat ingevuld worden. De Wijkvereniging Berkum heeft een 

aantal Berkumers bereid gevonden om hier samen hiermee aan de gang te gaan , nog voordat er keuzes 

zijn gemaakt. Ons uitgangspunt is dat we als wijk het beste zelf aan kunnen geven wat wel of niet onze 

wensen zijn. Het overleg met de gemeente is opgestart en de eerste bijeenkomsten zijn geweest. Zodra er 

beeld ontstaat over de kant die het uitgaat of de keuzes die gemaakt moeten worden , worden de 

Berkumers geïnformeerd en erbij betrokken 

 

Sluipverkeer  
Het onderwerp sluipverkeer door de wijk staat al vele jaren op de agenda voor het overleg met de 

Gemeente Zwolle. We zitten nu in de fase dat er concrete maatregelen genomen worden. Na een 

informatiebijeenkomst in de Weijenbelt met uitleg over het deel Brug Oude Verlaat- kruising 

Campherbeeklaan/Boerendanserdijk. De door Berkumers aangereikte punten zijn meegenomen en in de 

loop van het jaar is dit deel gerealiseerd. Tegelijk zijn daarbij de problemen door het “wegdek 

experiment” ter hoogte van de Weijenbelt opgelost. Daar ligt nu strak asfalt als vervanging van de 

rammelende, onder water lopende, bestrating 
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Gebouw kinderopvang Lorentzlaan 
De firma Janssen heeft het voornemen kenbaar gemaakt om op de hoek van de Erasmuslaan/ Lorentzlaan 

het kinderopvang gebouw af te breken en er een nieuw gebouw met twee verdiepingen voor terug te 

plaatsen. Het ontwerp is besproken en er volgde een informatieavond. De omwonenden hadden geen 

inhoudelijke bezwaren maar wel een aantal vragen. Met name het parkeren kwam naar voren. 

Uiteindelijk was er instemming met het plan dat in 2020 gerealiseerd zal worden. 

SATL 
De Wijkvereniging Berkum is aangesloten bij SATL ( Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen) en 

neemt daar deel aan periodiek overleg. Over de uitkomsten daarvan wordt gepubliceerd in de Berkumer 

en wordt een groep geïnteresseerden op de hoogte gehouden. 

Inmiddels zijn door SATL de nodige tekortkomingen en onjuistheden in de plannen en documenten van de 

overheid geconstateerd. Al die zaken worden ook met de overheid/ andere instanties besproken. De 

opening van Lelystad Airport is, o.a. vanwege de constateringen door SATL, opgeschort   
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Evenementen 
 

ORANJEWEEK BERKUM 2019   “een feest om trots op te zijn” 
 
Wat hebben we een mooie Oranjeweek beleefd. Dat hadden we vooraf niet kunnen voorspellen. 
Een volledig nieuwe commissie ging immers de taak van een geolied team vervangen. 
  
Voor het nieuwe team bleek dat al snel een feesttent organisatorisch en financieel dit jaar niet haalbaar 
was, en is gekozen voor een feest op 2 locaties. Een klein team met enthousiaste Berkumers met als doel: 
er komt een feestweek ! In de week voorafgaand aan de feestweek hebben meer dan 50 collectanten de 
straten afgestruind voor een kleine bijdrage.  Dat hebben ze niet voor niets gedaan want het heeft geleid 
tot de hoogste opbrengst ooit: ruim 4200 euro ! Daar mogen we terecht trots op zijn en was de perfecte 
start. 
En wat een week hebben we gehad. De dinsdag met de seniorenmiddag, Univé jeugdloop en de 
Berkumloop was een goede start. De kleedjesmarkt in de Weijenbelt i.v.m. de regen, maar zeker niet 
minder succesvol. Onze jeugd heeft ook weer volop staan dansen op hun discoavond.  
In 2018 hadden we de eerste pubquizavond, gezellig en succesvol,  en dat we hebben we dus doorgezet in 
2019. Erg leuk om te zien dat hele straten gezamenlijk kwamen en samen de avond van hun leven 
hadden. 19 teams van circa 5 personen hebben meegedaan met als winnaar de Campherbeeklaan. Lijkt 
zeker een item voor 2020 ! 
Op vrijdag was er Survival & Fun, georganiseerd door de jeugdcommissie. Een mooie opkomst en 
kinderen &hun ouders hebben ervan genoten. Aansluitend door naar de wijk BBQ. Theo van der Stouwe 
van het Parochiehuis heeft deze keurig verzorgd met een opkomst die in jaren niet zo hoog is geweest. 
De jeugdcommissie heeft op zaterdagochtend een gezellige spelochtend voor de jeugd neergezet. 
Broodjes bakken, bellenblazen en diverse attracties oftewel feest! 
Op zaterdagmiddag vertrok de motortoertocht met ongeveer 40 deelnemers. Groot was de schok toen 
we hoorden over het ongeval in Olst. Tijdens een pauze zijn enkele motorrijders geschept door een auto. 
2 mannen moesten een operatie ondergaan in de Islala klinieken. Ze zijn inmiddels hersteld maar er is 
sprake van blijvend letsel.  
Terwijl de motorrijders genoten van hun biertje en bijpraten over de roerige dag, was de band al bezig 
met het opbouwen voor de feestavond. Sanne de Band heeft voor een mooie avond gezorgd met ruim 
200 bezoekers. Hun feedback was lovend. Zeker voor herhaling vatbaar. 
De Sundayfair genoot van het Oranjeweek zonnetje. De exposanten hadden hun handen vol aan alle 
bezoekers, die aansluitend ook gezellig bleven hangen op ons Sundayfairterras. Aan het einde hielp 
iedereen fff met opruimen. 
De afsluitende kerkdienst is gehouden in het wijkcentrum de Weijenbelt. Niet zo goed bezocht als vorige 
jaren, maar daar ligt dus nog een uitdaging. 
 
Samenvattend een top week in een top wijk. Diverse bewoners hebben hun hulp aangeboden voor 2020. 
Wij zullen begin oktober al beginnen met de opzet voor 2020. De organisatie van het Oranjefeest van 
2020 zal bestaan uit jonge, enthousiaste Berkumers. We verwachten een andere opbouw maar met de 
vaste ankerpunten. Er liggen zeker uitdagingen. Zo worden de versierde straten erg mist...  
De vele vrijwilligers die dit mooie feest mogelijk hebben gemaakt verdienen alle complimenten en onze 
dank !  
De Oranjeweek Berkum nog steeds springlevend ! 
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Afdeling Jeugd 
 

Wederom een genot op onze jeugd zo te zien genieten van sport, spel en vermaak. 
 

• Fortnite event:  40 – 60 jongeren gezamenlijk hun favoriete game spelen 

• Kinderdisco: dansen en hossen op de beat van onze eigen DJ 

• Oranjeweek:  Hardloopwedstrijd, rommelmarkt, kinderdisco, survival & fun,sport aan de vecht en 

een spellenmiddag. Alles op het feestterrein 

• Lasergamen:  obstakels, donker, licht, rook, muziek en schieten maar ! 

• Sint Maarten:  je eigen gemaakte lampion laten keuren door de jury en daarna in optocht door de 

wijk 

• Sinterklaas: elk jaar een groot feest als hij weer in Berkum is geweest 

Diverse foto’s hieronder van de diverse activiteiten. Op onze site onder “activiteiten” is er een aparte 
groep jeugdactiviteiten aangemaakt. Nog veel meer foto’s in het fotoalbum onder dezelfde button.  
 
 

Fortnite event 

 
 
 

Lasergame 
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Kinderdisco 
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Fun and Games 
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Survival and Fun 
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Sinterklaas 
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Weij Senioren. 
 
Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van de commissieleden Gerda van den Hof en Fokje van der 
Kolk. Er zijn ook twee nieuwe commissieleden toegetreden: Sabine Bakker en Veronica van het Hul. 
De taakverdeling is als volgt: 
Voorzitter: Ellen van het Hul 
Notulist: wisselend 
Penningmeester: Anneke Meeuwisse 
Pr en communicatie: Anneke Meeuwisse/ Emmy Willems 
Beheer mailbox: Ellen van het Hul 
Afgevaardigde bestuur: Ellen van het Hul 
Leden: Linda Meijer, Riëtte Hovestad, Johanna Bos, Anneke Meeuwisse, Emmy Willems, Sabine Bakker, 
Veronica van het Hul. 
 
Elke 2e woensdagmiddag van de maand, van oktober tot en met april, vanaf half drie zijn de senioren uit 
onze wijk welkom in wijkcentrum “De Weijenbelt”. Doel is om ouderen met elkaar in contact te brengen 
en zo te bouwen aan contacten dichtbij huis. Dit is belangrijk, omdat de actieradius afneemt naarmate 
ouderen echt ouder worden en beperkingen krijgen. 
Een greep uit de georganiseerde activiteiten: verhalenverteller, lezing door Harry Pierik over de verborgen 
stadstuin, hoedenmuseum, paaslunch, High Tea, lezing Herman Aarts over “Zwolle in wederopbouw na 
1944”,keramiek. 
In mei was er een dagje uit georganiseerd met een rondwandeling door Zwolle, een lunch bij Het Refter 
en afsluitend een vaartocht door de Zwolse stadsgrachten. 
Naast de “vaste” woensdagmiddagen heeft de commissie ook extra avonden georganiseerd:  
Fotopresentatie Afrika en een cabaretavond met Karel van de Kate. 
Ook heeft de commissie de seniorenmiddag tijdens de Oranjeweek voor haar rekening genomen met een 
optreden van “De juf, de bakker en de dominee”. 
Voor het seizoen oktober 2019- mei 2020 heeft de commissie subsidie ontvangen van het Buurt 
Cultuurfonds om de vele activiteiten financieel mogelijk te maken. 
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Moestuinen 
 
"Dit jaar was het wat minder droog dan afgelopen jaar, maar we werden nog wel geconfronteerd met een 
hele hete periode van tegen de 40 graden. Afgelopen jaar werd ook geconstateerd dat er, waarschijnlijk 
door het droge jaar hiervoor, meer ongedierte (Colorado kever) in de beplanting zat. Een goede reden om 
de discussie aan te zwengelen, met welke middelen deze bestreden worden en meer op het milieu te 
gaan letten. 
Na het uit de verhuur halen van een aantal schaduwtuinen, en een proefproject op de werkdag NL.Doet 
via het Oranjefonds in 2018, is dit jaar dit proefproject uitgebreid, met het planten van struiken en het 
zaaien van veldbloemen om de zo broodnodige bijen en vlinders naar de tuinen te lokken.  
Tevens zijn op deze tuinen een aantal fiets parkeerplekken gerealiseerd om te voorkomen dat de fietsen 
maar in de berm van de “Tussen de verlaten” worden gestald. 
Na het vervallen van de lunch voor de vrijwilligers op de jaarlijkse tuinopruimdag voorafgaand aan de 
jaarvergadering, is er het initiatief ontstaan, om deze lunch maar zelf te organiseren. Met wat broodjes, 
een gebakken eitje, en van alle kanten aangedragen drinken hebben we hiervan een leuke invulling 
gemaakt, welke positief bijdraagt aan de sociale saamhorigheid. 
 
Enkele cijfers: 
 
-vertrokken tuinders: 8; op grond van verhuizing of leeftijd 
-nieuwe tuinders: 7; Op het moment worden geen tuinders op de wachtlijst van buiten Berkum 
aangewezen. De wachtlijst is 8 personen 
 
Er zijn nog nu 51 tuinders; alle tuinen zijn bezet, buiten de 4 schaduw tuinen. 
 
De tuincommissie bestaat in 2019 nog uit 4 tuinders, evenals vorig jaar: 
- Carla Klaasen, secretariaat en communicatie 
- Annemieke Tijhuis,  
- Erik Wilbrink,  
- Peter de Reuver, voorzitter   
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Expositiecommissie  
 
De expositiecommissie legt zich toe op het organiseren van kunstuitingen die zich ervoor lenen om in De 
Weijenbelt geëxposeerd te worden. 
 
De expositiecommissie expositiecommissie@wijkverenigingberkum.nl bestaat uit: 
 
Margreet Udo                038 – 4536821                      werving exposanten 
Carla Kums                    06 -  51689907                         algemene taken 
Truus van Haaster         038 – 4538517                       administratie en PR 
 
Taken expositiecommissie 
De expositiecommissie vergadert 3 x per jaar. Zo nodig vaker. 
Nieuwe exposanten worden door Margreet Udo benaderd.  
 
Alvorens de schilderijen worden geëxposeerd gaan 2 commissieleden bij de exposant thuis de schilderijen 
bekijken.  Gewoonlijk blijven de schilderijen 2 maanden hangen. De eerste 3 maanden van dit jaar zijn een 
uitzondering. In de zomermaanden is er geen expositie. We gaan uit van 5 exposities per jaar. 
 
Truus van Haaster stuurt persberichten naar de Berkumer, site van De Weijenbelt, De Stentor, De 
Peperbus en De Swollenaer. Ook maakt Truus een begroting en een Jaarverslag voor de wijkvereniging. 
 
Exposities 2019 
 
Januari – Febr. – Maart Marius Klemann 
April – Mei – Juni             Anneke Smit 
September – Oktober     Mies Gorter 
November – December  Enno Kuijpers 
 
De expositiecommissie kijkt met plezier terug op een mooi jaar. De samenwerking is prima en we gaan 
dan ook enthousiast aan de slag in 2020.          
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Verenigingszaken 
 

Klaverjas  
Tweewekelijks komen vele  Berkumers bij elkaar voor een gezellige  klaverjas avond in de Weijenbelt. 
Voor "nieuwelingen" werd er dit jaar tevens een cursus klaverjassen georganiseerd. 
 

Berkum Bridge 
Naast de diverse  grote  Bridge verenigingen blijkt er al de nodige  jaren behoefte aan een kleinschalige  
Bridge avond. Enkele keren per maand maken Berkumers hier enthousiast gebruik van. 
 

Kinderboerderij 
   

6 april, 6/7 jarigen, leerzame activiteit over boerderijdieren 
Gebruik gemaakt van de leskist: voelen van vachten, keutels verschillende dieren, voer voor 
verschillende dieren.  Verder: ezels borstelen, berijden en mest opruimen. Kleine dieren eten 
gegeven. Cavia (van Henriëtte) gebruikt om te kijken wat de cavia wel/niet eet. 
Opgegeven/aanwezig:  6 kinderen (2 jongens/4 meiden) 
 
25 mei, 8/9/10 jarigen, verzorging van dieren 
Activiteit is niet doorgegaan; er was 1 aanmelding. 
 
8 juni, schaapscheerdersfeest   
Rondom het scheren waren er verschillende activiteiten: ezel rijden, dieren van Karl, schminken, 
kleien en schapen knutselen. Activiteiten waren gratis. Veel mensen aanwezig. De voor verkoop 
meegebrachte taarten werden helaas door de regen nat en is er niet zoveel verkocht. 
Actief : heel veel vrijwilligers van de KB 
 
21 september, 4/5 jarigen, elfjes- en kabouterpad. 
D.m.v. elfjes en kabouterverhaaltjes kwamen de kinderen op speelse wijze bij de verschillende dieren 
van de boerderij. Bij de één een opdracht, bij de ander wat te drinken/eten. 
Opgegeven: 4 kinderen  
aanwezig: 5 kinderen (2 jongens/3 meiden) + de ouders. 
 
Scholen en kinderopvang 
Juni en juli (vakantie)  Partou (kinderopvang). Zij mochten meehelpen met voeren en borstelen van 
geiten en ezels. grote groepen kinderen (20).  
 
15 september, Bezoek school ‘de Campherbeek’ 
In het kader van lessen fotografie maakten de kinderen foto’s van onze dieren.  
15 kinderen 
 
24 december, Kerstviering Frion 
De kinderboerderij heeft ook een goede samenwerking met de Frion vestiging Prunuspark. Naast de 
tweewekelijkse bezoeken kwam er een verzoek om er ook een kerstviering te houden. Op 24 
december heeft het plaatsgevonden  met kerststal ,ezel ,schapen  en geiten.  Natuurlijk ontbraken 
Jozef  en Maria en baby  Jezus en de herders niet. Samen hebben we het kerst evangelie gelezen en 
mooie liederen gezongen. Na terugkomst op de locatie samen genoten van een lekkere 
broodmaaltijd.  Het enthousiasme van alle deelnemers en de begeleiders was erg groot. 
Een mooi voorbeeld van samenwerking in ons mooie Berkum. 
  


