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PEC Zwolle speler Achenteh
genomineerd voor Maatschappelijk Speler
Eredivisie 2013

Familie Yordanov wil graag werken
maar mag niet werken
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Opnieuw een schreeuw om hulp
dat geen gehoor vindt bij de instanties

Foto: Marcel Senz

Borgmeijer heeft al een heel leven achter de rug voor een 40-jarige. Hij werd geboren en groeide op in Zwolle.
“In de Indische buurt en later in Westenholte”, verduidelijkt hij. Hij werkte in verschillende branches zoals de tuinbouw, in een
magazijn en in de schoonmaakwereld. “Alles pakte ik aan, als ik maar kon werken.” Lees zijn verhaal op pagina 4.
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Mosselen in mosterd-peterseliesaus
- 1 zak mosselen
- 1 ui
- 2 tenen knoflook
- 1 eetlepel zonnebloemolie
- 2 eetlepels witte wijn
- 1 beschuit
- 125 ml crème fraîche
- 2 eetlepels Dijon mosterd
- 3 eetlepels fijngesneden peterselie
- Zout en (versgemalen) peper

Altijd goed
verzorgd

Voorbereidingen:
Was (borstel) de mosselen goed en laat ze uitlekken.
Verwijder de gebroken schelpen. Tik op de mosselen die open blijven staan.
Sluiten ze niet, gooi ze dan weg.
Bereiding:
• Pel en snipper de ui en het knoflook.
• Verhit de olie in een grote pan en fruit de ui 2 minuten. Roer het knoflook en de
wijn erdoor en voeg de mosselen toe. Kook de mosselen met het deksel op de pan
op hoog vuur in 5 minuten gaar (de schelpen zijn dan open) schud de pan tijdens
het koken een paar maal om.
• Schep de mosselen in een andere pan (verwijder de gesloten exemplaren) en
houd ze warm. Verkruimel de beschuit.
• Breng het kookvocht aan de kook en roer de crème fraîche en de beschuit erdoor.
Laat de saus op hoog vuur 3 minuten inkoken.
• Roer de mosterd en de peterselie erdoor en breng de saus op smaak met zout en
peper. Schenk het vocht dat zich onder in de pan met de mosselen heeft
verzameld, bij de saus. Giet de saus over de mosselen en schep ze een paar maal
voorzichtig om.

Wij zorgen goed voor u én uw gasten.
Of het nu gaat om een groot bedrijfsfeest of een intieme party:
wij verzorgen de catering en de hele entourage er omheen tot in de puntjes.
Sfeervol en heerlijk. Het enige dat u hoeft te doen is genieten!
Kijk op www.conradcatering.nl voor meer informatie.

Lekker met stokbrood en komkommersalade

ADVERTEREN IN DE HERBERGKRANT?

Waterlelie 19 • 8043 NZ Zwolle • Tel 038 - 45 38 014 / 06 539 20 669
www.conradcatering.nl • info@conradcatering.nl

Meer informatie mail naar:

Advertentie

info@vriendenvandeherberg.nl of bel 038 - 422 61 29
Kijk ook op de site: www.vriendenvandeherberg.nl

Colofon
ALGEMEEN
De Herbergkrant komt voor een essentieel
deel tot stand dankzij bewoners van de
Zwolse daklozenopvang De Herberg, onder
structurele begeleiding van een klein team
professionals. Doelstelling is minima,
dak- en thuislozen een stem te geven, iets te
leren en iets te laten presteren.
De Herbergkrant is journalistiek en
financieel onafhankelijk van derden.
Er is geen winstoogmerk. Eventuele winst
komt te allen tijde ten goede aan de
daklozenpot van stichting Vrienden van de
Herberg. De Herbergkrant verschijnt elke
eerste week van de maand.

VERKOOP
De Herbergkrant is te koop op straat voor €
1,75 waarvan € 1,00 voor de verkoper. De
officiële Herbergkrantverkopers zijn geregistreerd bij de WRZV-hallen en bezitten een
verkoperspas met registratienummer, pasfoto en locatie van verkoop.
BIJDRAGEN
Wilt u bijdragen? Maak uw donatie over op
bankrekeningnummer 1100.31.539 t.n.v.
Stichting Vrienden van de Herberg te
Zwolle. Uw bijdrage komt geheel ten goede
aan onze activiteiten. Hartelijk dank!
INITIATIEF EN HOOFDREDACTIE
Joop van Ommen

Oplage: 10.000.
CONTACT:
Informatie over verkoop en verkopers en
distributie:
WRZV-hallen, Buitengasthuisstraat 8,
8041 AB Zwolle, telefoon 038-4226129.
Redactie en adverteren:
info@vriendenvandeherberg.nl
tel. 038 - 4226129
www.vriendenvandeherberg.nl
Postadres:
Herbergkrant, WRZV-hallen,
Buitengasthuisstraat 8, 8041 AB Zwolle

REDACTIE EN MEEWERKENDEN
Wilfred Willemsen (uitgeverij Jupijn),
Freddy Eikelboom (Vrienden van de Herberg)
Arie Steenbergen (distributie).
OPMAAK EN DRUKWERK
JM Reclamedia, info@jmreclamedia.nl
telefoon 06 - 5555 85 88
PUBLICATIE
Niets uit deze krant mag zonder bronvermelding overgenomen worden in welke
vorm dan ook. De rechten van de fotografie
liggen bij de betreffende fotografen. Deze
mogen dan ook niet zonder toestemming
worden gebruikt.

Het Vechtgenotenhuis is een ontmoetingspunt voor iedereen die in zijn
of haar omgeving met kanker te maken heeft of heeft gehad.
Er worden naar behoefte (creatieve) workshops, thema-avonden of
yogalessen gehouden, maar meedoen is niet verplicht.
U bent ook van harte welkom voor alleen een praatje en een koffie.
Want waar het vooral om gaat is lotgenotencontact.
Samen praten, koffie drinken of wandelen.
Het Inloophuis wordt georganiseerd door stichting Vechtgenoten in
nauwe samenwerking met Beter Wonen Vechtdal en gerund door
geschoolde vrijwilligers en een coördinator.
Het Vechtgenotenhuis is gevestigd in een schitterende 17e eeuwse
boerderij op Landgoed Stekkenkam in Ommen, maar heeft een
regionale functie. Ook u bent dus van harte welkom!
Openingstijden:
maandagavond
dinsdagmiddag
woensdagochtend
donderdagmiddag
vrijdagochtend

19.30 tot 22.00 uur
14.00 tot 17.00 uur
09.30 tot 12.30 uur
14.00 tot 17.00 uur
09.30 tot 12.30 uur

Adres:
Vechtgenotenhuis
Beerzerweg 5d,
7731 PA Ommen
Tel. 0529 - 45 57 67
Mobiel 06 - 3903 2263

Kijk voor meer informatie op www.vechtgenoten.nl
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PEC Zwolle speler Achenteh genomineerd
voor Maatschappelijk Speler Eredivisie 2013
PEC Zwolle-voetballer Rochdi Achenteh is genomineerd voor de titel Maatschappelijk
Speler Eredivisie 2013. Dit omdat hij zich inzet voor de samenleving. De redactie van de
Herbergkrant had een gesprek met de linksback van de Zwolse eredivisionist.
Achenteh is genomineerd samen met Siem de Jong
van Ajax en Willem Janssen van FC Twente, nu
voetballend voor FC Utrecht. Zij werden geselecteerd
nadat iedere Eredivisieclub één speler had voorgedragen die zich op bijzondere wijze inzet voor een
sterkere samenleving. Een jury kiest de uiteindelijke
winnaar. Aan deze verkiezing is een prijs gekoppeld
ter waarde van € 50.000,- beschikbaar gesteld door
de VriendenLoterij. De prijs wordt volledig besteed
aan een maatschappelijk project naar keuze van de
winnaar. De drie spelers worden beoordeeld door
een jury bestaande uit: Alex Tielbeke (Directeur
Eredivisie Media & Marketing), Tim Gilissen
(winnaar 2012), Giovanni van Bronckhorst (winnaar
2011), Jaap de Groot (Chef sport De Telegraaf) en
Imme Rog (Managing Director VriendenLoterij).

“Dat jochie vertelde trots
tegen een ander dat ie een
boks van mij kreeg”
pakken we ook direct de sportieve prestaties er maar
even bij. We zitten op de donderdag voor de wedstrijd tegen sc Cambuur. De Zwolse eredivisionist
verraste vorig seizoen al met de elfde plaats in de
eindrangschikking, maar dit seizoen versloeg PEC
Zwolle al Feyenoord (thuis), Heracles Almelo (uit) en
NEC (uit). Met verrassend goed voetbal en veel

doelpunten. “Zaterdag is Cambuur de tegenstander.
Het gaat natuurlijk boven verwachting, maar we
moeten niet denken dat we er al zijn. Ik ben niet
bang dat we Cambuur gaan onderschatten (PEC
Zwolle won de wedstrijd met 2-0, red.). We zijn ons
terdege bewust dat we er elke wedstrijd moeten
staan. We zijn volwassen en oud genoeg.”
Achenteh is tevreden zoals het nu gaat bij zijn club.
“De prestaties zijn goed, we spelen in een prachtig
stadion én we hebben een fantastisch publiek. Een
mooi en trouw publiek dat altijd achter ons blijft
staan.”
De uitslag van de uitverkiezing tot Maatschappelijk
Speler Eredivisie was bij het ter perse gaan van deze
Herbergkrant nog niet bekend.
Kijk voor de uitslag op www.peczwolle.nl.

Achenteh is blij met zijn nominatie. Hij zet zich
onder meer in als ambassadeur voor de Streetleague
en voor de stichting Playing 4 Succes. “Ook doe ik
actief mee aan het G-voetbal bij PEC. Omdat ik bij
PEC Zwolle speel kijken kinderen tegen je op.
En daarom is het van groot belang dat je je inzet voor
dit soort dingen vind ik. Als ik kan helpen dan doe ik
dat graag. Een glimlach bij die kinderen vind ik
fantastisch. Pas gaf ik iemand een boks (een vuist
tegen de vuist van een ander als begroeting, red.) en
dat jochie vertelde trots tegen een ander dat ie een
boks van mij kreeg. Dat is toch mooi”, glundert de
25-jarige Achenteh.
Dat hij zich zo inzet voor anderen vindt de voormalig speler van Psv en FC Eindhoven niet bijzonder.
“Ik doe het niet omdat het moet van de club. Het
wordt wel gestimuleerd door de club om wat te doen
met je positie als betaald voetballer. Maar ik doe het
vanuit mijn hart. Ik sta er 24 uur per dag en zeven
dagen in de week voor open. Als ik die kinderen zo
blij zie dan ga ik zelf ook met een glimlach naar huis.
En dat ik nu genomineerd ben is natuurlijk prachtig
en uiteraard wil ik dat ook graag winnen.
Maar alleen de nominatie is al een grote waardering
voor wat ik doe.”
Nu we toch in gesprek zijn met de profvoetballer,

Foto: Marcel Senz

Socialrun tegen stigmatisering van mensen
met psychische aandoeningen
Binnenkort wordt in ons land de Socialrun gehouden. De Socialrun is een non-stop estafetteloop
van meer dan 600 kilometer in 48 uur. Start en finish zijn in Utrecht.
Er doen meerdere teams mee aan de Socialrun. Een team bestaat uit acht lopers en begeleiders.
De Socialrun heeft als kernwaarde dat mensen met een psychiatrische stoornis
betrokken zijn bij dit jaarlijkse evenement.
De Socialrun wil het taboe op psychiatrische aandoeningen
doorbreken door onder meer de Socialrun jaarlijks te organiseren
en door middel van het financieel ondersteunen van projecten
die bijdragen aan het doorbreken van het taboe op
psychiatrische aandoeningen.
Stichting Socialrun strijdt tegen stigmatisering van mensen
met psychische aandoeningen.
“Dat doen we door de Socialrun te organiseren, én daarmee
geld in te zamelen om de-stigmatiserende projecten in
Nederland financieel te ondersteunen”, aldus de organisatie.
Zo bleef er na de Run van 2012 een bedrag van liefst € 8.000,over voor Samusocial Roemenië dat overhandigd werd door
organisator en initiatiefnemer Frank Bonekamp. Samusocial

is een project dat hulp biedt aan de vele dak- en thuislozen in
de Roemeense hoofdstad Boekarest.
De regels zijn eenvoudig.
Het project wordt geïnitieerd of uitgevoerd door mensen met
psychische klachten, en de uitwerking ervan moet
stigmatisering tegen gaan.
Een commissie, bestaande uit drie ervaringsdeskundigen op
het gebied van psychische aandoeningen en een bestuurslid
van Stichting Socialrun, besluit of een project wel of geen
financiële steun krijgt.
Voor meer informatie voor het indienen van het
project kan men contact opnemen via
www.socialrun.eu.
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Opnieuw een schreeuw om hulp
dat geen gehoor vindt bij de instanties
Sinds enkele maanden schrijf ik de verhalen voor de Herbergkrant. Een mooi en
gevarieerd item. De ene keer schrijf je een politiek correct verhaal, de andere keer met
een profvoetballer, zie deze editie het verhaal met Rochdi Achenteh, enzovoorts
enzovoorts. Maar het meeste, en dat is ook het schrijnende van het hele verhaal, schrijf je
over de noodkreten van mensen die hulp hard nodig hebben.
De organisaties die daarvoor in het leven zijn geroepen, verschuilen zich dan achter de
bureaucratische regeltjes, of zijn alleen maar uit op winstbejag. Maar oog voor de
doelgroep, de mensen waar ze voor zijn, hebben ze niet. Ook dit keer weer zo’n verhaal.
Het ‘slachtoffer’ heet dit keer Johannes Borgmeijer. Een 40-jarige jongeman die graag
verder wil met zijn leven, maar daar begeleiding voor nodig heeft. En juist die begeleiding krijgt hij niet. “Ze willen me als gek in een hoekje drukken”, vertelt de Zwollenaar.

Ook was er een duidelijk cultuurverschil. “Een
vrouw daar verwacht dat je niet alleen haar maar
ook haar familie onderhoudt. Want ze denken dat
iedere westerling ook gelijk veel geld heeft. Maar dat
kan ik ze ook niet kwalijk nemen want de meeste
westerlingen die daar verblijven zijn expats (Expats
zijn over het algemeen hoog opgeleide mensen die
voor een bepaalde tijd een arbeidsbehoefte vervullen
in een land voor zichzelf of voor het bedrijf waar ze
werken, red.) of gepensioneerden die altijd een
goede baan hebben gehad en die veel geld verdiend
hebben. Maar tot deze categorieën behoor ik in ieder
geval niet”, vertelt Johannes.
En dus keerde hij in 2009 huiswaarts. Zijn ouders
maakten zich enorm bezorgd om hun zoon en
hielpen hem waar mogelijk. Johannes verbleef enige
tijd bij de opvang van het Leger des Heils en ging
aan het werk om geld te verdienen.
“Ik had twee halve baantjes en werkte hard om geld

Volgens Johannes probeert men hem bij Dimence
onder te brengen. “Ze willen je graag voor gek verklaren en je daar dan onder brengen. Maar ik ben
niet gek hoor. Ze hopen gewoon dat je wat mankeert
en proberen je dan te droppen.”
Ook in het screeningsrapport staat te lezen dat
Borgmeijer graag wil werken omdat hij niet
afhankelijk wil zijn van de bijstand. “Ik wil dolgraag
maar volgens mij moet je hier een buitenlander zijn
of een crimineel. Pas dan word je hier geholpen.”
De laatste vraag aan Johannes is: ‘wat zou je nu
graag willen.’
Het antwoord van de Zwollenaar is simpel.
“Ik wil op mezelf wonen onder begeleiding en ik wil
graag werken. Het allersimpelste werk mag dat zijn.
Geen enkel probleem. Ik sta voor alles open.
Daarna, als ik meer gesetteld ben, wil ik graag mijn
vrouw naar Nederland toe halen en een gezin
stichten.
Op de Filipijnen hebben ze daar een heel mooi
woord voor, Sambahayan. Dat houdt in hoofdlijnen
in dat de familie en de kerk ontzettend belangrijk
zijn. En dat geldt voor mij ook.
Foto: Marcel Senz

Borgmeijer heeft al een heel leven achter de rug voor
een 40-jarige. Hij werd geboren en groeide op in
Zwolle.
“In de Indische buurt en later in Westenholte”,
verduidelijkt hij. Hij werkte in verschillende
branches zoals de tuinbouw, in een magazijn en in de
schoonmaakwereld. “Alles pakte ik aan, als ik maar
kon werken.”
Jaren later, we spreken dan over het jaar 2002, leerde
hij een dame kennen tijdens de vakantie. Een
Filipijnse dame waar hij veel contact mee onderhield
en de liefde op afstand bloeide op.
“In 2006 zat ik op het punt of het wel verstandig was
om door te gaan met haar. Ik woonde en werkte hier
en verdiende net genoeg om rond te komen, dus elke
keer daar naar toe was ook geen optie.”
Maar op een bepaald moment gebeurde er een
vervelend ongeval. Johannes kreeg een plaat tegen
zijn knie en moest de ziektewet in.
“Maar als die plaat iets hoger was gekomen, dan had
ik ook dood kunnen zijn. Dat zette me aan het
denken en ik besloot vol voor mijn relatie te gaan.”
Door het bedrijfsongeval ontving Borgmeijer een
schadevergoeding en ging naar de Filipijnen.
In 2008 trouwde hij met zijn huidige vrouw.
Johannes ‘gaf’ zijn vrouw een snackbar/kiosk waar
zij van zouden moeten leven. “En daar moet je écht
hard werken voor je geld hoor”, vertelt Johannes.
Maar het ging niet goed en het geld raakte op.
“En dan kun je ervoor kiezen om terug te gaan naar
Nederland of om voortaan illegaal op de Filipijnen te
verblijven. “En ik heb het genoeg om me heen gezien
dat illegaal verblijven absoluut geen oplossing is.
Dus koos ik ervoor om terug te gaan naar Nederland.
Maar het vreemde is, is dat ik technisch nog op de
Filipijnen woon. De twee echtelieden maakten ook
nog een vreselijk voorval mee.”
De vrouw van Johannes was zwanger en de twee
waren vol van blijdschap. Tot het moment dat de
baby te vroeg ter wereld kwam. Veel te vroeg en het
kindje overleefde dat niet. “Dat heeft zowel mij als
mijn vrouw een enorme klap gegeven.”

driekwart jaar na de screening, wordt er nog altijd
niets gedaan. Uit wanhoop zeiden de ouders van
Johannes dat hij zich moest wenden tot Joop van
Ommen om te bezien of hij nog wat kon betekenen.
Joop van Ommen trekt zich het lot van de
goedwillende Zwollenaar aan: “Dit is niet het enige
voorbeeld helaas. Door de nieuwe regels in de
Herberg moeten ze om 10.00 uur de straat op en
moeten ze maar zien. Terwijl je deze mensen bezig
moet houden en moet begeleiden. Kijk, deze jongen
kan overdag gelukkig nog eens naar zijn ouders toe,
maar anders zwierf hij op straat. En dat is nou net
wat we met zijn allen niet willen. Hij is ook niet
verslaafd aan drank of drugs, maar heeft gewoon
begeleiding nodig. Deze jongen wil nog graag wat
van zijn leven maken.”

“Ze willen me als een gek
in het hoekje drukken”
te verdienen.” In 2010 vertrok hij opnieuw naar de
Filipijnen. Op de vraag waarom hij toch weer terug
ging en niet in Nederland bleef, is het antwoord:
“Ik neem mijn huwelijk zeer serieus. Daarbij heb ik
naar mijn vrouw toe het beeld duidelijker geschetst.
Dus dat niet iedere westerling veel geld heeft en
families kan onderhouden.”
Maar ook nu ging het niet goed en moest Borgmeijer
weer terug naar Nederland. In november van het
vorig jaar arriveerde hij weer in zijn geboorteplaats
Zwolle. Noodgedwongen meldde hij zich bij
De Herberg voor opvang. Johannes wil niet bij zijn
ouders gaan wonen omdat hij hen dan opzadelt met
allerlei zaken. “Dan moeten ze uitkijken voor hun
pensioen enzo en dat wil ik niet.”
Bij De Herberg vond een screening plaats.
Uiteindelijk was de conclusie van het screeningsrapport: ‘Zelfstandig wonen en functioneren met ondersteunende begeleiding’. Maar tot op heden,
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Cristien heeft haar nieuwe paspoort
In de editie van augustus vertelden wij al over de laatste stap van Herberg bewoonster
Cristien. Ze onderging eerder dit jaar haar laatste operatie waarna ze zich definitief
vrouw mocht noemen. Een belangrijk moment in haar leven. Nu is ze ook voor de wet
vrouw, want ze mocht onlangs haar nieuwe paspoort ophalen bij de gemeente Zwolle.

In de editie van de Herbergkrant van augustus viel al te lezen dat de rechtbank toestemming had gegeven
voor de naamswisseling. Cristien, eerder bekend onder de naam Eduard Bernard, ontving de verlossende
brief in juli. De rechtbank Oost-Brabant deed uitspraak in de wijziging van de geboorteakte ten aanzien van
het in de akte vermelde geslacht en die van de voornamen. Door de totstandkoming van de gerechtelijke uitspraak werden de wijzigingen ook ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand. Nu mag Cristien
dus ook nog, als aller, allerlaatste stap trots haar paspoort laten zien. “Ik ben hier heel blij mee. Nu kan ik eindelijk door het leven als vrouw. Iets waar ik al zo lang naar heb uitgekeken.”

Barbecue voor deelnemers Pauropus
Onlangs werd een barbecue gehouden voor de deelnemers van Pauropus b.v., een
werk- en re-integratie bedrijf met een groot sociaal hart. “Samen met onze deelnemers
verzorgen wij diverse klussen voor overheidsinstanties, bedrijven en particulieren.
Door samen met onze deelnemers deze klussen uit te voeren worden onze mensen klaar
gemaakt voor diverse uitstroommogelijkheden. Samen met de deelnemers kijken we
naar passende uitstroommogelijkheden. Op dit moment werken er 25 mensen in een traject. En zo’n traject kan voor iedereen verschillend zijn.”, zo vertelt Jochem van
Dooremolen, vestigingsmanager bij Pauropus b.v.

Van Dooremolen vertelt: “Ik zit hier nu sinds maart
bij Pauropus en dit soort bijzondere bijeenkomsten
willen we vaker organiseren voor onze mensen. Dit
was eigenlijk de eerste keer.
Onze mensen werken hard en die mogen daar best
eens voor beloond worden door iets extra’s als een
barbecue. We willen nu met bepaalde regelmaat, in

COLUMN JOOP VAN OMMEN
GRONDLEGGER VAN DE HERBERG
Friso was een man
naar mijn hart
Van huis uit ben ik
Koninklijk gezind en het
overlijden van Friso trof
mij enorm. Zeker ook
omdat we trots mogen
zijn op deze jongen.
Het is vreselijk dat hij op zo’n jonge leeftijd het
leven al moet laten. Hij was voorbeeldig in de zin
van dat hij geen Koning wilde worden ten koste
van alles. Hij liet zijn grote liefde Mabel niet in de
steek. Hij bleef volhouden en ging volledig voor
zijn partner en later voor zijn twee lieve
dochtertjes. Dat kan ik nou erg waarderen. Je moet
niet altijd op de voorgrond treden en dat deed
Friso ook niet. Ik denk dat hij ook een voorbeeld
was voor velen, waar zijn vader en moeder trots
op waren. Als hij iemand zag zitten met een krant
en een spaatje rood dan wist hij dat de beveiligers
hem in de gaten hielden. En eigenlijk hield hij
daar niet van. Maar ondanks dat hij een gewone
man, een gewone burger wilde zijn, moest hij zich
wel houden aan de regels.
Ook zijn begrafenis was typisch Friso. Weinig
poeha. Gewoon met familie en vrienden.
Natuurlijk is daar in het Koningshuis al eens over
gesproken en het is mooi dat de dienst zo rustig
gehouden is. Dat past gewoon bij hem. Het is
prachtig mooi zo iemand in het Koninklijk huis.
Ik ben met recht trots op Friso. En het was ook
nog eens geen domme jongen. Integendeel het
was een pientere jongen. Als je ziet welke functies
hij allemaal bekleedde.
Friso was Friso. Een man die niet a zei en b deed.
Ik vergelijk dat met een kerk. Ik heb liever te
maken met de mensen die achterin de kerk zitten,
dan degene die altijd vooraan zitten. Ik hoop dat u
begrijpt wat ik bedoel. Eigenlijk was Friso net als
zijn vader. Die was ook wars van protocollen en
aandacht. Prins Claus hoefde ook al die drukte
niet om hem heen. Friso en Claus waren uit
hetzelfde hout gesneden. Onze Prinses Beatrix zal
ontzettend trots geweest zijn op haar zoon.
Wat mij wel stak is het feit dat er toch weer
mensen zijn die nieuwsgierig worden. Nadat hij
dat ongeluk gekregen had, vlogen er direct weer
mensen boven de berg om hier een glimp van op
te vangen. En voordat Friso begraven werd, werd
er opgeroepen niet daar naar toe te gaan.
En wat denk je….
Ja hoor, er staan toch weer mensen nieuwsgierig te
zijn. Dat irriteert mij mateloos. Laat deze mensen
met rust en onderling hun verdriet verwerken.

ieder geval twee keer per jaar, iets organiseren voor
de mensen.
Bijvoorbeeld met Kerst. Maar wat vertel ik nu nog
niet. Dat is en blijft nog een verrassing.”
Kijk voor meer informatie over Pauropus b.v. op de
website, www.pauropus.com.

Foto: www.koninklijkhuis.nl
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Familie Yordanov wil graag werken, maar mag niet werken
De krant die u nu in handen heeft wordt altijd met veel plezier gemaakt. In het ene
verhaal leest u het wel en wee van de lokale politiek, in het andere een verhaal over de
mensen die onze hulp zo hard nodig hebben. Nadat de krant opgemaakt en gedrukt is,
kunnen de verkopers de kranten verkopen. En doordat u deze krant koopt, kunnen de
verkopers meer in hun behoeften voorzien en werken zij voor hun inkomsten.
De redactie van de Herbergkrant interviewt zo veel als mogelijk, per uitgave, één van
de verkopers, zodat u ook het verhaal kunt lezen achter de verkoper en kunt u deze
verkoper leren kennen. Ditmaal spraken wij met vader en zoon Yordanov.

Vader Ivaylo Dimitrov Yordanov en zijn zoon
Alex Yordanov verkopen de Herbergkrant in
respectievelijk de winkelcentra van Zwolle-Zuid en
Holtenbroek. Vader Ivaylo is samen met zijn vrouw
drie jaar geleden naar Nederland gekomen.
“En ik verblijf nu officieel twee jaar in Nederland”,
vult zoon Alex aan. De familie vertrok uit Bulgarije
aangezien daar geen werk voor hen was. “En zonder
geld kun je niet leven”, vertelt Alex, die opvallend
goed Nederlands spreekt.
Hij vervolgt: “Onze familie zijn zigeuners.
Wij trokken dus door het land op zoek naar werk.
Maar wij kregen geen baan in Bulgarije omdat we
zigeuners waren.
Bedrijven vertrouwden ons niet. Ze waren denk ik
bang dat we zouden gaan stelen. Maar zo zijn we
helemaal niet. Dat is pure discriminatie. Toen zijn we
gaan kijken waar we geld konden verdienen en zo
kwamen we in Nederland terecht.”
Yordanov en zijn ouders verblijven enkele maanden
in Nederland, gaan dan weer terug naar Bulgarije om
later weer naar Nederland af te reizen. Dit in
verband met hun verblijfsstatus.
“Het liefst willen wij gewoon een verblijfsvergunning hier in Nederland. Maar ik weet niet hoe ik dat
kan krijgen. Ik wil alles netjes doen zoals het moet in
Nederland. Ik betaal bijvoorbeeld wel belasting en
ook voor de ROVA betaal ik.
Maar we kunnen niet alles betalen omdat we niet
voldoende geld hebben.

van de Europese Unie en de EER, maar werknemers
uit deze landen hebben tot 1 januari 2014 wel een
tewerkstellingsvergunning nodig om in Nederland
te kunnen werken. Voor staatsburgers van Kroatië
geldt ook dat zij niet mogen werken in Nederland
zonder vergunning. Kroatië is sinds 1 juli 2013 lid
van de EU. “Hopelijk is het volgend jaar anders en
kunnen we wel werken in Nederland, want wij
willen graag werken.
Ik heb tegen de mensen van de sociale dienst
gezegd, ik hoef geen uitkering, geef mij maar een
werkvergunning”, vertelt Alex bijna hopeloos.
Alex is getrouwd en heeft ook drie kinderen, een
dochter van 8 en twee zoons van respectievelijk 6 en
2,5 jaar. “Zij waren ook in Nederland. Zijn zelfs nog
een jaar naar school geweest hier, maar ik kon het
gewoon niet betalen. Je moet eten kopen en kleding
en ze moeten naar school. Nu zijn ze weer in
Bulgarije. En dat is moeilijk hoor zonder je vrouw
en je kinderen. Ik wil ze graag elke dag zien en
vasthouden, maar dat kan niet.”

“Ik hoef geen uitkering,
geef mij maar een
werkvergunning”

Wij verdienen nu geld door kranten te verkopen en
door muziek te spelen.
Maar daar verdienen wij niet genoeg mee. Meestal
hebben we een hele dag gewerkt en dan hebben we
5 of 10 euro verdiend.
Op een goede dag een keer 30 euro, maar dat komt
helaas niet zo vaak voor.”

Bulgaren en Roemenen
hebben aparte regeling
omtrent tewerkstellingsvergunning
Maar waarom komt Yordanov dan niet aan de bak?
Voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië geldt
een aparte regeling. Deze landen maken wel deel uit

De familie Yordanov krijgt er binnenkort wellicht
nog een financiële domper bij. Vader Yordanov heeft
problemen met zijn longen en onlangs werd hij
onwel in het winkelcentrum van Zwolle-Zuid.
Een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis.
“Maar wij zijn niet verzekerd. Wij kunnen dat niet
betalen en ik denk dat wij dat nu moeten betalen.
Ik denk dat dat misschien wel 2000 of 3000 euro kost.
Ik kan dat toch niet betalen??? Ik hoop maar dat we
snel een werkvergunning krijgen, want dan kan ik
werken en geld verdienen.”
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Zwols SP-lid Tjitske Siderius
voor drie maanden naar Tweede Kamer
Het Zwolse gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de SP, Tjitske Siderius, neemt
vanaf 1 september tijdelijk plaats in de Tweede Kamer. Zij vervangt haar partijgenoot
Seadet Karabulut die vanwege zwangerschapsverlof haar werk in de Tweede Kamer
tijdelijk niet kan vervullen.
Op 3 september wordt het Zwolse gemeenteraadslid
officieel beëdigd. Tjitske stond tijdens de afgelopen
Tweede Kamer-verkiezingen al op de lijst voor de
Socialistische Partij. Zij was volgens deze lijst de
eerst in aanmerking komende persoon om de functie
van Karabulut te vervullen. De portefeuille van
Karabulut behelst Sociale Zaken. Een portefeuille die
Tjitske Siderius ook in Zwolle tot haar taken mag
rekenen. Inlezen en inwerken is voor de SP-politica
niet nodig, aangezien zij ook als beleidsmedewerkster voor de Tweede Kamerfractie werkt voor de SP.
“De inhoud is bij mij dus wel bekend.” Siderius
wordt woordvoerder Sociale Zaken en zal zich in en
buiten de Kamer specifiek bezighouden met de
sociale werkplaatsen, jonggehandicapten en
bijstandsgerechtigden.

Siderius is sinds 7 jaar gemeenteraadslid in de hoofdstad van Overijssel. En nu dus - alhoewel tijdelijk de Tweede Kamer in. “Ja, dat is wel leuk”, opent
Siderius. “Tijdens de vorige verkiezingen stond ik
18e op de landelijke lijst. We stonden toen heel hoog
in de peilingen, maar helaas haalden we niet voldoende zetels. Ik kan er dan in ieder geval aan wennen. Maar ik vind het wel absoluut een eer dat ik de
SP nu mag vertegenwoordigen in de Tweede
Kamer.”
Een makkelijke vraag aan Siderius is natuurlijk wat
kun je bereiken voor de regio Zwolle in de Tweede
Kamer. “Dat zal niet veel zijn in eerste instantie,
want het is natuurlijk maar een relatief korte tijd.
Maar als er besluiten zijn die ‘het Zwolse’ raken,
zoals de N35, dan zal ik zeker contact zoeken met
Arie Slob (ChristenUnie) en Eddy van Hijum (CDA)
om te kijken wat we kunnen doen.” Slob en Van
Hijum zijn beiden ook afkomstig uit Zwolle of de
regio. Andere punten waar Siderius alert op zal zijn,
zijn onder meer het sluiten van de sociale werkplaats
in Oldenzaal en de Bypass in Kampen.
Siderius kan nog iets bijzonders achter haar naam
zetten, want zij is de eerste inwoner van Overijssel
die voor de SP de Tweede Kamer in gaat. “Het zijn,
vanwege de oorsprong, natuurlijk veel mensen uit
Brabant die in de fractie zitten en uiteraard ook uit
de Randstad. Daar is binnen de SP nogal eens kritiek
op geweest hoor”, vertelt Siderius.
De uitdaging in Den Haag zal de werkzaamheden
voor de Zwolse gemeenteraad niet belemmeren.

Siderius: ‘Ik vind dat
leden van de Zwolse
gemeenteraad zichzelf
te weinig op straat
laten zien”
“Op dinsdag, woensdag en donderdag zijn er
Kamerdagen. Op de andere dagen zal ik in Zwolle
actief zijn. Want mijn raadslidmaatschap zal er niet
onder lijden. Ik ben ook geen raadslid dat alleen
maar vergadert. Ik wil de straat op. Echt wat voor de
mensen betekenen. Want als je op straat bent, dan
weet je pas wat er speelt bij de mensen. Zoals een
tijdje geleden toen er problemen waren in Dieze Oost
waar schimmel was geconstateerd in woningen.
Daar konden mensen echt ziek worden. Dan vraag je
je af hoe zoiets kan gebeuren. Je kunt dan misschien
niet alles oplossen, maar je toont wel je betrokkenheid en mensen waarderen dat. Maar ik vind dat ook
logisch. Ik wil wat kunnen betekenen voor de
achterban. Ik vind ook dat leden van de Zwolse
gemeenteraad zichzelf te weinig op straat laten zien.
Daar ben ik, zacht gezegd, niet tevreden over. Dat
kan absoluut beter. Je bent er voor de, in dit geval,
Zwolse burger. Ga in gesprek met hen.”
Een kleine twee weken na haar beëdiging zal
Siderius voor het eerst plaatsnemen in de Ridderzaal
tijdens Prinsjesdag. “Ik ga daar wel zitten, zeker.
Maar niet met zo’n hoedje. Je zult mij niet met zo’n
rare creatie door het beeld zien lopen”, lacht
Siderius. “Het is wel een bijzondere Prinsjesdag,
want het is natuurlijk voor het eerst dat Koning
Willem-Alexander de Troonrede gaat voorlezen. In
de Troonrede zal vertelt worden hoeveel Nederland
opnieuw moet gaan bezuinigen. Zoals het er nu naar
uit ziet behelst dat een bedrag van liefst € 6 miljard.
“De rijen bij de schuldhulpverlening zullen alleen
maar groter worden”, vreest Siderius.
Normaliter vindt de VVD zichzelf dé partij voor de
ondernemers. Die gedachtengang is door veel
ondernemers al los gelaten. De SP spreekt op dit
moment veel meer de taal van de ondernemers.
Iets dat Siderius onderschrijft. “Je moet niet verder
gaan bezuinigen, maar je moet investeren.
Meer koopkracht, zal het consumentenvertrouwen
juist aanwakkeren. Door extra bezuinigingen zal de
consument nog minder uitgeven. Zo bestrijd je de
crisis in ieder geval niet.”
Zwols SP-lid Tjitske Siderius
voor drie maanden naar Tweede Kamer

COLUMN J.D. ALSSEMA
VOORZITTER BESTUUR DE HERBERG

Zelfredzaamheid
in de kernregio
Zwolle
Zelfredzaamheid is
een veel gebruikt
begrip vandaag de
dag. Ook het beleid
van de overheid is
steeds meer en meer
gericht op
zelfredzaamheid.
De overheid wil
graag dat er meer
beroep wordt gedaan op familie, buurt en vrienden. Uiteraard is dat vanuit financiële overwegingen, maar men wil ook de verzorgingsstaat
verminderen en dat
mensen meer een beroep op elkaar gaan doen.
En ik snap het uitgangspunt ook van de overheid.
Maar je kunt niet alles en iedereen over één kam
scheren in dit onderwerp.
Kijk maar eens naar de doelgroep waar wij iedere
dag ons voor inzetten. De dak- en thuislozen en
de minima. De mensen die in de Herberg
verblijven zitten daar niet voor hun plezier.
Ze zijn daar terecht gekomen door verslaving,
faillissement, echtscheiding, noem maar op.
Ze hebben in ieder geval geen dak meer boven
het hoofd en verblijven daarom in de Herberg.
En niet iedereen kan zichzelf daar redden.
De mensen die daar zitten hebben niet zoveel
familie of vrienden waar ze op terug kunnen
vallen. Onze doelgroep heeft niet zo’n brede
omgeving. Deze mensen komen meestal tussen
wal en schip terecht. De overheid moet daar wel
op inspringen. Bijvoorbeeld door een extra
financiële impuls van de gemeente, ondanks dat
ik weet dat dat op dit moment lastig is. Ook de
woningcorporaties, die een belangrijke rol spelen
in de Herberg, moeten bezuinigen. Zij moeten
meer afdragen aan het Rijk en kijken nu naar alle
posten om geld te besparen. Maar doordat er
minder geld is én er meer gewezen wordt op
zelfredzaamheid, ben ik bang dat onze doelgroep
extra in de knel komt.
Ik heb altijd geleerd dat als je schreeuwt
betreffende een bepaald onderwerp dat je ook
met oplossingen moet komen. Alleen schreeuwen
heeft niemand wat aan. In de regio Zwolle mogen
we trots zijn op de Herberg. Dat is een uniek
concept en zie je verder nergens in Nederland.
In de regio Zwolle doen we het qua economie iets
beter. Daarnaast heb je een zeer dynamische
omgeving met betrekking tot onderwijs, sport en
ondernemers. Als we nou eens met zijn allen de
schouders eronder zetten. Dus én de gemeente,
én het bedrijfsleven, én het onderwijs én de sport.
Dan kunnen we zoeken naar een oplossing voor
onze doelgroep. Door het met deze takken uit de
samenleving te doen, creeer je eigenlijk ook
zelfredzaamheid. Want de lokale/regionale
samenleving zoekt dan naar een oplossing.
Het zou geweldig zijn als we dat als kernregio
Zwolle zouden kunnen bewerkstelligen.
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Het ontstaan van de WRZV-hallen
Onderstaand krantenartikel is afkomstig uit de Zwolse Courant van 1987

Vanaf deze editie starten we met een nieuwe rubriek in
de Herbergkrant, ‘uit de oude doos’. In de loop der jaren zijn er
vele honderden artikelen verschenen in de media, die ook regelmatig
in de Herbergkrant langskomen.
Onderwerpen als armoede en dak- en thuislozen.
Maar ook onderwerpen als zaalvoetbal, WRZV De Boog, politiek en
kerkgenootschappen komen aan de orde.
Tijd om eens terug te kijken naar artikelen die jaren geleden in het
nieuws kwamen en hoe bepaalde onderwerpen zijn verlopen.

Van Ommen verkondigde toen al dat naast het voetbal
van de vereniging WRZV er ook een sociale functie zou moeten zijn
voor de WRZV-hallen.
Hij doelde destijds daarbij op gehandicapten, minderheden en
randgroepjongeren. Die functie heeft Van Ommen in de loop der
jaren wel bewezen.
Naast het zaalvoetbal en andere sporten ontvangt men in de hallen
ook WRZV De Boog (gehandicaptensport) en ving hij mensen op
achter de hallen omdat hij vond dat mensen niet op straat
mogen slapen.
De rode draad die in Zwolle geldt: Niemand op straat.

We kijken nu terug naar het ontstaan van de WRZV-hallen.
Zo werd onderstaand artikel in 1987 gepubliceerd in de Zwolse krant.
Op de foto ziet u hoe de jonge Joop van Ommen het schetsontwerp
van de sporthallen overhandigt aan wethouder Dijkstra.
“Het is toch te gek dat, bijvoorbeeld, handbalteams wedstrijden
spelen in Hattem of Hasselt en trainen in Nieuwleusen?”,
opent de kop.

Tevens wordt in de WRZV-hallen tegenwoordig ieder jaar een groot
kerstdiner georganiseerd voor dak- en thuislozen en minima.

Zaalvoetbalvereniging WRZV drong aan op een nieuwe sporthal
in Zwolle, dat later de naam WRZV-hallen kreeg.
De geschatte kosten van de hal, zo staat in het artikel te lezen,
bedroegen toen ruim vier miljoen gulden.

In de Herbergkrant van oktober kijken we terug op de bouw
en opening van de WRZV-hallen. En wilt u weten welke bekende
Nederlandse artiest de hallen officieel opende?
Ook dat leest u in de Herbergkrant van oktober.

Uiteindelijk ontstond hieruit, door volhoudend en vasthoudend
werk van Van Ommen, de Herberg in Zwolle.
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Bloemink Security werkt aan betaalbare huisbeveiliging
Op 1 januari 2006 startten Martijn en Peter Bloemink het bedrijf Bloemink Security.
Ruim zeven jaar later werken er meer dan 200 mensen voor of in opdracht van het
Zwolse bedrijf.

en moet je iets uit het buitenland halen bijvoorbeeld
omdat het gewoon teveel scheelt qua prijs. Maar dat
is dan ook uit te leggen.

Bloemink Security biedt het totaalplaatje aan
beveiligingsoplossingen. Diensten die het Zwolse
bedrijf aanbiedt zijn onder meer evenementenbeveiliging, mobiele surveillance, het beveiligen van
bedrijventerreinen, alarmopvolging en persoonsbeveiliging. De werkwijze van Bloemink Security is
gericht op het vermijden van geweld.
Naast securitymensen biedt Bloemink Security in
samenwerking met Bloemink Services ook gastvrouwen, verkeersregelaars, EHBO-medewerkers
en andere beveiligings ondersteunende
medewerkers.

Maar over het algemeen proberen we in Zwolle met
zijn allen elkaar te helpen en te versterken.”
Een terrein dat Bloemink Security graag nog wat
verder zou willen uitbreiden is objectbeveiliging.
Over het absolute hoogtepunt hoeft Martijn
Bloemink niet lang na te denken.
“Het is altijd geweldig als een evenement, bijvoorbeeld het Bevrijdingsfestival in Zwolle, dat wij ook
mogen beveiligen, goed verloopt en onze
opdrachtgever tevreden is. Maar het absolute
hoogtepunt is dat.” En Bloemink wijst op een foto
dat op zijn kantoor hangt. Daarop is te zien hoe, dan
nog, Koningin Beatrix Zwolle bezoekt afgelopen
december.

“Maar dan wel puur evenement gerelateerd. We zijn
namelijk geen uitzendbureau zegt de 31-jarige
Martijn Bloemink.
Op de Veluwe en in en rondom Zwolle worden de
laatste jaren veel woninginbraken gepleegd.
Bloemink Security is nu actief om een alarmsysteem
te ontwikkelen voor particulieren zodat zij hun
woning kunnen beveiligen.
“Natuurlijk is dat er al, maar voor de meeste
particulieren zijn de huidige systemen te kostbaar.
Je denkt dan al snel aan € 2.000,-. Het zijn dan al
vaak de villa’s die uitgerust zijn met een systeem.
Wij proberen nu een systeem te ontwikkelen die
betaalbaar is voor meer mensen.
Dat ook de ‘normale’ huizen met een alarmsysteem
beveiligd kunnen worden. We zijn nog niet zover dat
we nu al meer informatie daarover kunnen geven,
maar ik adviseer de mensen om onze website in de
gaten te houden, want daar melden we het gelijk als
er nieuws is.”
Martin Bloemink vindt de steun van lokale ondernemers belangrijk.

“Ik gun de handel
liever aan de buurman”
Bij veel evenementen in en rondom Zwolle zijn de
mannen en vrouwen van Bloemink Security vaak
aanwezig om de veiligheid te waarborgen.
“We doen inderdaad veel in Zwolle. Het gros van
alle evenementen mogen wij doen. De gunfactor in
Zwolle is heel hoog. En dat is mooi want zo zijn wij
zelf ook. Waarom zouden wij iets in Limburg halen
als we hier in Zwolle of omgeving ook dat product of
die dienst kunnen afnemen. Dan gun ik het liever de
buurman, de lokale ondernemer. Soms lukt dat niet

“Dat is wel uniek hoor dat je dan je diensten mag
verrichten, want dat gebeurt niet zomaar. De mensen
die daar komen te werken worden natuurlijk goed
gescreend. En tijdens de opening van de Fundatie
mochten we dat ook doen. Ja, dat zijn bijzondere
momenten”, aldus Martijn Bloemink.

Bloemink Security is gevestigd aan de Wilhelm
Röntgenstraat 6 in Zwolle.
Kijk voor meer informatie op
www.bloeminksecurity.nl.
Foto: Marcel Senz
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Sam Baker, Gurf Morlix
Niet in de 2012 Homeless Top 20, maar hij had er maar zo in kunnen staan. Sam Baker
maakt prachtige muziek, over het echte leven. Hij raakte zwaar gewond bij een aanslag
van het Lichtend Pad in Peru. Doof aan een oor en slechthorend aan het ander.
Hand verminkt. En dan zijn muziek. Vaak blijft het beperkt tot zijn meer pratende dan
zingende stem, begeleid door een gitaar. Hij raakt je midden in je hart. Aangrijpend!
Zijn eerste drie albums, vormen letterlijk een trilogie. Mercy, Pretty World en Cotton.
Net een maandje uit is zijn - via crowdfunding van Kickstarter - gefinancierde nieuwe
album ‘Say Grace’. Sam treedt binnenkort weer in Nederland op, onder andere in
Amsterdam (Amstelkerk) en Baarn (In the Woods).

Gurf Morlix

Wie ook niet in onze Top 20 stond, maar er wel thuis
hoorde, was Gurf Morlix. Een fantastische producer
van de mooiste muziek die je maar kan bedenken.
Hij bespeelt uiteraard zelf diverse instrumenten.
Jaren geleden trad hij ondermeer op tijdens het
toenmalige Blue Highway Festival in Utrecht
(Vredenburg). Zijn prachtige zeer geëngageerde song
‘My Life’s Been Taken’ gaat over wat de crisis allemaal met de mens doet.
‘Did not have no money. Left to pay the rent. Every dollar
I made, has already been spent. Ain’t not telling, no telling
indeed. What a man might do, when there are mouth’s to
feed’.
Ook Gurf is dit jaar nog in ons land te zien. Hij toert
in december en treedt o.a. op in Baarn (In the
Woods).
Zo kunnen we nog even doorgaan. Beide heren maak
deel uit van een leger kwaliteitsartiesten die in het
najaar in ons land toeren (Jimmy LaFave, Greg
Trooper, John Gorka, Ray Bonneville, etc). Kwaliteits
muziek die wordt gespeeld in het kleine club circuit.
Het is de moeite waard. Ga kijken en genieten!
Photo’s:
Sam Baker, copyright www.sambaker.com
Gurf Morlix, copyright www.gurfmorlix.com,
Lynne Hawrelko

COLUMN GERRIT TEUNIS
DIRECTEUR WONINGCORPORATIE
BETER WONEN VECHTDAL
(HARDENBERG)
ARMOEDE
EN WONEN
Nieuwe cijfers
onderstrepen mijn
zorg over stijgende
armoede in ons land.
Eind augustus
kwamen nieuwe
cijfers uit onderzoek
in opdracht van de
Woonbond in de pers.
Zo’n 724.000 huurders houden na aftrek van hun
woonlasten onvoldoende over om van te leven.
In onze regio is dat 26,7% van de huurders van
gereguleerde huurwoningen, zeg maar de
corporatiewoningen. En in 2017 is dat zelfs 34,4%!
Alleenstaanden en jongeren zijn daarbij
oververtegenwoordigd. Daar maak ik me toch wel
een beetje zorgen over. Ook omdat we daarnaast
weten hoe problematisch de woningmarkt
functioneert. Allemaal hebben we er last van, of
het nou om de koop- of om de huurmarkt gaat.
Het wordt tijd dat er weer eens een goede
integrale discussie wordt gevoerd over de volkshuisvesting. Niet alleen in Den Haag over de taak
van de overheid, de taak van de corporaties,
enzovoort. Maar vooral ook een lokale discussie,
gebaseerd op visie. Met een paar gemakkelijke
opmerkingen kom je niet meer weg. Gemakkelijke
oplossingen zijn er ook niet! Nu komt het er op
aan. Ook in onze regio. Wonen lijkt daarmee een
top-item te worden voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen. Dat mag ook wel
eens een keer, zeg ik dan maar als volkshuisvester.

Sam Baker

SAM BAKER
CONCERT
Tickets voor Sam Baker zijn razend populair.
Tickets voor het concert van Sam Baker
zijn daarom snel uitverkocht.
De live optredens zijn altijd zeer
spraakmakend.
Zorg daarom dat je op tijd Sam Baker
tickets bestelt.
Bij TicketTribune.nl kun je eenvoudig,
veilig en snel tickets voor Sam Baker
bestellen.
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Heeft een nog leuke tips
of suggesties voor deze pagina?
Mail deze dan naar:
info@vriendenvandeherberg.nl
of stuur per post naar
WRZV, Buitengasthuisstraat 8, 8041 AB Zwolle

Hoe goed kun jij luisteren?

Je bent wat je eet

Goed luisteren, daar zijn maar weinig mensen
goed in.
Goed luisteren, betekent vooral dat je zelf
stil bent, en dan luistert naar wat de ander te
zeggen heeft. Luisteren betekent aandacht
geven en accepteren wat de ander zegt, en
niet direct zegt dat jij dat ook heb
meegemaakt, of met advies komt.
Luisteren betekent ook kijken naar de
non-verbale signalen, zoals de
gezichtsuitdrukking, gebaren, ogen, houding
en intonatie.
Deze kunnen namelijk de boodschap
ondersteunen of tegenspreken.
Luisteren luistert nauw.

Maar weinig mensen realiseren zich hoe
letterlijk ze dit gezegde moeten
nemen. Goede voeding bouwt
letterlijk een gezond en sterk mens.
Het is eigenlijk verbazend wekkend
hoeveel mensen beter op hun auto
passen dan op hun eigen lichaam.
Ze zorgen voor de juiste
brandstof, olie en water maar
ondertussen loopt hun eigen
lichaamsmotor vast. Overal zien wij
de aanwijzingen dat wij vooral
gezond moeten eten. Hoe kan het dan
dat om ons heen alles steeds ongezonder
lijkt te worden?

Wat doen kleuren met ons?
Groen is voor decoraties de populairste kleur omdat groen de natuur en
het leven symboliseert. Het is een
kalmerende en verfrissende kleur.
Geel is vrolijk, trek aandacht en
brengt de zon in huis.
Blauw is de meest populaire kleur.
Blauw is een ontspannende, kalmerende kleur en is de kleur van de
lucht en oceaan.
Rood is de meest emotionele en
intense kleur. De kleur stimuleert een
snellere hartslag en ademhaling.
Zwart is een populaire kleur in de
mode omdat het slank maakt.
Zwart is ook stijlvol en tijdloos.
Wit reflecteert licht en wordt gezien
als een zomerkleur.
Wit is ook populaire in decoratie en

mode omdat de kleur licht en
neutraal is en overal bij past.
Wit wordt vaak geassaisoneerd met
kuisheid, veiligheid en reinheid.
Bruin is solide, betrouwbare kleur.
Het is de kleur van de aarde en komt
veel in de natuur voor.
Roze is de meest romantische kleur.
Zachtroze staat voor charme,
zachtheid en liefelijkheid.

Vergelijk jezelf met de juiste mensen
Jezelf vergelijken met een
ander is niet altijd een goed
idee aangezien het kan leiden
tot jaloezie en afgunst.
Jaloezie is een negatieve emotie
die je minder gelukkig maakt.
Ga om met positieve en
succesvolle mensen.
Waar je mee omgaat,
daar raak je door besmet.

Even fijn puzzelen . . .

10 tips om irritaties en agressie
in het verkeer te voorkomen
1. Vertrek op tijd en uitgerust van huis.
2. Concerteer je op de hoofdtaak: blijf heel het traject geconcentreerd
3. Geef zelf het goede voorbeeld.
4. Accepteer dat anderen ook fouten kunnen maken.
5. Blijf kalm.
6. Maak duidelijk een sorry teken, en bedank met een sympathiek
gebaar.
7. Rij niet als u dronken of moe bent.
8. Parkeer nooit op plaatsen die zijn voorbehouden voor personen met
een handicap.
9. Waak over de goede staat van uw voertuig, voor de veiligheid van
uzelf en medeweggebruikers.
10. Neemt u verantwoordelijkheden achter het stuur en respecteer
mens en milieu. Kortom, wees een heer/dame in het verkeer.

Sauna goed voor lijf en geest
Mensen zoeken rust en ontspanning in
deze hectische tijden.
Het dagje sauna en massages kunnen
daarbij helpen. De sauna is bijna goed
voor iedereen, alleen voor baby’s is het
verboden terrein. Daarnaast doen
zwangere vrouwen en mensen met
suikerziekte of een hoge bloeddruk
er goed aan zich voor een saunabezoek
te laten adviseren door hun huisarts.
Verder kan ieder gezond mens
genieten van de ontspannende
werking van de sauna.

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

Horizontaal: 1 maaigereedschap 6 puinhoop 12 verlichting 13 vreemde munt 15 ceremonie 18 kreng 20 loflied 21 profeet 23 grootvader 24 interval 26 enig 28 schor
29 brede sjaal 31 vorm 33 papegaai 34 lidwoord 36 vlak 38 strijdperk 41 gekheid
43 bontsoort 45 overal 47 grond om boerderij 49 nieuw (in samenst.) 51 in opdracht
van 52 koeienmaag 55 gebedenreeks 58 wisselborgtocht 59 kledingstuk 60 weefsel
61 slaginstrument.
Verticaal: 2 hevig 3 biljartstok 4 lekkernij 5 een zekere 7 gravin van Holland 8 open
ruimte 9 Japans parelduikster 10 sentiment 11 bodem 14 botsing 16 kunsttaal 17 riv.
in Rusland 18 pit 19 pl. in Gelderland 22 Chinese munt 25 verdieping 26 ruiterlansier
27 richting 28 kleurmiddel 30 bid (Latijn) 32 riv. in Schotland 35 een weinig scheel
36 sportploeg 37 vis 38 koraaleiland 39 deel v.e. geschrift 40 ondersteboven 42 roem
44 zangnoot 46 vrouwelijk dier 48 verfstof 50 sprakeloos 53 memorie van antwoord
54 Engels bier 56 Ierse verzetsgroep 57 kloosteroverste.
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Kledingbank Nieuwleusen heeft onderdak
De vrijwilligers van de Kledingbank Nieuwleusen zijn verheugd. Ze kunnen sinds kort
beschikken over een nieuw uitgiftepunt. De Kledingbank leek dakloos te worden
aangezien het pand waarin zij verbleven vanaf 1 september weer verhuurd werd.
Eind vorig jaar werd de Kledingbank opgezet, mede
door een vraag vanuit de Voedselbank. “Alle kerken
in Nieuwleusen zijn opgestaan en via de voedselbank kwam er regelmatig vraag naar kleding.
Zo is het eigenlijk ontstaan”, vertelt één van de
vrijwilligsters Agnes Mulder. De Sociaal Diaconale
Werkgroep Nieuwleusen heeft het opgepakt en de
kledingbank opgezet.
“De Kledingbank Nieuwleusen wil een bijdrage
leveren aan de armoedebestrijding in Nieuwleusen
en directe omgeving door herbruikbare kleding te
verstrekken aan mensen die dit op het moment niet
(meer) zelf kunnen bekostigen”, zo staat op de
website te lezen.
En dat de Kledingbank nodig is, dat blijkt wel uit het
aantal mensen dat er gebruik van maakt.

Agnes Mulder vertelt: Toen één van de kerken de uitgifte nog deed kwam er een bepaald aantal mensen.
Bij onze eerste uitgifte was dat verdubbeld en bij de
tweede uitgifte werd dat aantal weer verdubbeld.
Ik denk dat er rond de 100 mensen komen bij onze
uitgifte. Je ziet dan maar hoe nodig dit is.
We gaan dit jaar zeker naar de zes uitgiften.”
De kleding krijgt de Kledingbank via particulieren
maar ook via winkels. “Enkele winkels geven ons de
kleding als die bijvoorbeeld niet verkocht is na de
uitverkoop. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee.
Want dan heb je kwalitatief goede kleding. Ook van
de particulieren krijgen we hele goede en mooie
kleding. Echt fantastisch”, aldus Agnes Mulder die
ook enthousiast is over het aantal van 40 vrijwilligers
waar de Kledingbank op kan bogen.

“Voor we begonnen deden we een oproepje voor
vrijwilligers en voordat we het wisten hadden we zo
een hele groep enthousiaste mensen bij elkaar.
Mulder vindt de kwaliteit van de kleding erg
belangrijk. “We hebben mensen die hier komen van
nul tot honderd. En mensen die geen geld hebben
om kleding te kopen willen er natuurlijk niet slonzig
bijlopen. Zeker met kinderen want die zijn dan al
snel het mikpunt van pesterijen en dat wil natuurlijk
niemand. We krijgen enorm veel leuke en positieve
reacties van onze doelgroep.
Sommige mensen hebben het zo hard nodig dat ze
soms zeer emotioneel zijn. En ja, daar doe je het
voor.”
Behalve kleding is de Kledingbank Nieuwleusen ook
verheugd met schoenen, bad- en keukentextiel en
beddengoed.
Kijk voor meer informatie op
www.kledingbanknieuwleusen.nl.

Zwolse ondernemer Jaap Visser helpt
Stichting Vrienden van de Herberg
Ieder jaar wordt in de WRZV-hallen in
Zwolle het kerstdiner voor dak- en thuislozen en minima gehouden. Dit jaar vindt
het plaats op 23 december. Een diner waar
de doelgroep ieder jaar weer naar uitkijkt.
En een diner dat helaas o zo nodig is.
Want de armoede wordt alleen maar groter,
zowel de zichtbare als de onzichtbare
armoede. Begon het kerstdiner ooit jaren
geleden voor 80 mensen. In het afgelopen
jaar ontving de organisatie al 450 (!)
mensen.
Na het diner ontvangen de mensen ook een kerstpakket. Dit is samengesteld door giften van veel
bedrijven. Maar doordat het aantal mensen dat het
diner bezoekt fors toeneemt, is ook het aantal kerstpakketten gegroeid. Normaliter werd dat altijd
verwerkt door de vele vrijwilligers in de WRZVhallen, maar daar ontbreekt nu de tijd en ruimte.
Daarom zocht de Stichting Vrienden van de Herberg
een nieuwe ruimte voor de opslag van de producten
en de verwerking daarvan. En die vond men al snel.
Het eigen persoonlijke netwerk van de stichtingsleden werd ingezet evenals de Social Media.
En al snel bood ondernemer Jaap Visser ruimte aan
in zijn pand. Het voormalig vrieshuis Frostyfood.
De redactie van de Herbergkrant had een gesprek
met deze sociaal ingestelde ondernemer.
Eigenlijk wilde de 61-jarige Visser geen interview.
“Ik doe dit omdat ik dit initiatief een warm hart
toedraag, maar dan hoef ik niet gelijk met mijn kop
in de krant. Ik hoef niet zonodig op de voorgrond
omdat ik iets doe voor de medemens. Ik doe dit
omdat ik blij ben dat ik het kan doen”, aldus Visser
telefonisch. Uiteindelijk stemt hij toch in met een
gesprek.
De sympathieke ondernemer vertelt over zijn voormalig bedrijf en zijn beweegreden ruimte beschikbaar te stellen voor de Stichting Vrienden van de
Herberg. Visser was eigenaar van vrieshuis
Frostyfood, een logistiek bedrijf op het gebied van
vriesgoed dat onder meer leverde aan grote supermarkten als Albert Heijn en Aldi. Frostyfood had
zeven vestigingen en op een gegeven moment ging
Jaap Visser alleen verder met vestiging Zwolle.
“Ik heb dat gedaan tot 2005/2006. Toen wilde ik wat
anders. Als je zolang in die branche zit dan is de
uitdaging op een gegeven moment weg. Dan is het

‘ouwe jongens krentenbrood’ en gaat alles op de
automatische piloot.”
Het pand waar Frostyfood in gevestigd was, was
eigendom van Visser. “Ik wilde het dan ook gaan
verhuren aan derden. Dat was nog in de
economische goede tijd.” Enkele bedrijven maakten
gebruik van de beschikbare ruimte. Maar door de
economische crisis liep het anders en werd het lastig
de beschikbare 3200 m2 te verhuren en dus ging het
roer om bij Visser. Hij ging kleinere ruimtes verhuren
aan bedrijven. Daar bleek een markt voor te zijn.
“Ik richtte me op kleinere startende ondernemers.
Uiteindelijk kom je meer en meer in de sociale hoek
terecht. Dan kom je bij organisaties terecht die het
financieel niet zo breed hebben, maar wel ruimte
nodig hebben en die kun je dan mooi helpen”, vertelt
Visser. Zo werkt er een ondernemer die handelt via
Marktplaats. “De nieuwe economie noem ik dat”,
aldus Visser.
Ondertussen raakte Visser in gesprek met de
gemeente Zwolle. Het lag in de bedoeling dat het
gebied anders bestemd werd en dat er nieuwe
initiatieven ontplooid zouden worden. “De gemeente
wilde deze locatie graag hebben. Maar dat was ook
nog vlak voor de crisis. Nou je weet hoe het gelopen
is.” De gemeente had het pand al wel gekocht van
Visser, maar van nieuwe initiatieven kwam het natuurlijk niet. Visser mocht het pand van de gemeente

Zwolle nog gebruiken voor een periode van vijf jaar.
Hij huurde het van de gemeente Zwolle en
verhuurde het weer aan kleinere bedrijven.
“Want het is en blijft nog altijd een mooi en degelijk
pand op een zichtlocatie. Visser zou nu graag in het
pand sociaal gerelateerde activiteiten willen
oppakken en ondersteunen. “En dat is niet alleen
ideologisch gezien hoor, maar natuurlijk ook
zakelijk, zo eerlijk moet je wel zijn.”

Mooie ruimte beschikbaar
gesteld voor kerstpakketten
Vanaf eind november mag de Stichting Vrienden van
de Herberg gebruik maken van ruimte binnen het
pand. “Ik werd gebeld door Peter Esmeijer en die
vertelde dat hij met Joop van Ommen had
gesproken, onder meer hierover. Joop zocht ruimte
voor de kerstpakketten en had ongeveer 200 m2
nodig. Natuurlijk wil ik daar graag bij helpen. Ik hou
die ruimte graag vrij voor hen. Ik heb hier zelf ook
een gesprek met Joop over gehad en hij was er erg
blij mee. Het is voor de organisatie, vanuit de WRZVhallen, natuurlijk ook goed bereikbaar. En ik wil
graag dit soort initiatieven ondersteunen. Want de
mensen die bij het kerstdiner komen, hebben hulp
hard nodig.”

Foto: Marcel Senz
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Qracht500 als tegenhanger van de Quote500

Armoede kan iedereen overkomen
Ieder jaar wordt er door veel mensen weer reikhalzend uitgekeken naar de uitgave van
de Quote500. Wie is de rijkste persoon van Nederland en hoeveel miljard euro bezit deze
persoon. Het bijbehorende feest is groot en dat mag geld kosten. Geld dat andere
mensen niet hebben in Nederland. Journaliste Annemiek Onstenk zag de grote affiches
over de Quote500 overal hangen en bedacht daarop het tegengestelde in beeld te willen
brengen: Vijfhonderd portretten van mensen die het niet zo breed hebben, die leven in
armoede. Het project kreeg de naam Qracht500.
Annemiek Onstenk
“Ik heb zelf het initiatief genomen”, vertelt
Annemiek Onstenk. De journaliste bood de redactie
van Quote500 aan om 500 mensen in armoede te
portretteren, maar dat stuitte op verzet. En dus zocht
zij contact met de armoedebeweging of zij het een
leuk idee zouden vinden. En dat enthousiasme was
er en dus werkte Onstenk het initiatief verder uit.
In november startte zij met de interviews.

“Een extra argument om te beginnen waren de
levensgrote verkiezingsaffiches van de VVD, die de
slogan ‘Handen uit de mouwen en niet de hand
ophouden’ gebruikten. Ik vond dat een hele
negatieve toongezette campagne.
In de beeldvorming is armoede vaak je eigen schuld,
ben je een loser als je geen succes hebt, een klaploper
of een gelukszoeker, maak je misbruik van
voorzieningen die hardwerkend Nederland moet
betalen. Ik vroeg me af of het waar is dat mensen te
gemakkelijk hun hand ophouden. Dat was makkelijk
praten van de VVD, maar niet iedereen kan uit de
negatieve spiraal komen. Er zijn mensen die hulp
nodig hebben.”

De armoede in Nederland groeit. Niet alleen veel
uitkeringsgerechtigden, daklozen, werklozen en
mensen met een beperking moeten rondkomen van
weinig of geen geld. Ook steeds meer ondernemers,
zelfstandigen en woningbezitters zien hun welstand
verdampen.

“Er is heel veel
onzichtbare armoede”
Het doel is een eenmalig magazine uit te brengen
met daarin 500 portretten van mensen die in
armoede leven. “Ik wil graag naar voren brengen
wat het verhaal van deze mensen is, wat ze doen om
hun situatie te verbeteren en of ze ‘klaplopers’ zijn,
wat veel mensen vaak over hen zeggen. En ik kan je
vertellen dat dat bij veruit de meeste mensen niet zo
is. Deze mensen willen graag werken en uit deze
situatie komen, maar kunnen dat niet omdat ze hulp
nodig hebben of omdat hun gezondheid dat niet
toelaat. De mensen die ik geïnterviewd heb zijn echt
bereid om hard te werken. Daarbij vinden deze
mensen het ook belangrijk dat ze gewaardeerd
worden in wat ze wel doen en niet om wat ze niet
hebben.”

Caroline

De mensen die het niet te breed hebben is ook een
groep die je weinig hoort in de samenleving, zo
vertelt Onstenk. “Ze protesteren niet. Je hoort ze niet,
je ziet ze niet. Er is heel veel onzichtbare armoede.”
Zo sprak Onstenk mensen die tot voor kort in een
villa woonden en een goede baan hadden. Maar
zoals zo vaak gebeurt in crisistijd, raakten ze hun
goede baan kwijt, het huwelijk strandde en voordat
je het weet sta je op straat. “Daarom is de rode draad
in Qracht 500: Armoede kan iedereen overkomen.”
Eerst was het doel alleen een magazine, maar wordt
het project Qracht 500 is een groter project geworden.
“Ik krijg heel veel bijval en er zijn veel mensen en organisaties die mee willen doen met Qracht 500. Het
magazine, dat eind dit jaar in eigen beheer uitkomt,
wordt niet zo dik als de Quote 500. Je krijgt het geld
voor zo’n dik magazine niet zo makkelijk bij elkaar.
Het magazine wordt dunner, maar de portretten
geven wel een representatief beeld van mensen in armoede in Nederland.
Op de site www.qracht500.nl ga ik door tot ik 500
mensen heb geïnterviewd. Ik ben ook zeer verheugd
dat tv-maker Harry de Winter is aangehaakt. Verder
is er een galerie die graag een foto-expositie van het
project wil maken en krijgen we medewerking van
organisaties als Dress for Success, Steuntje in de Rug
en de Tientjes Academie.” Harry de Winter zit ook in
het comité van aanbeveling van Qracht 500, net als
de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der
Laan.

Portret
Op de website zijn al meer dan honderd portretten te
lezen. Zo ook het portret van de 47-jarige Caroline.
Zij woont met drie zoons van 10, 12 en 14 jaar in
Breda. ‘Geen verkeerde stad als je arm bent. Het
zwembad en de sportvereniging voor de kinderen
worden vergoed. Vroeger ook de muziekvereniging.

Ze zaten eerst op muziek en nu op voetbal, dankzij
de gemeente. Mijn eigen bijdrage is 10%.’, zo valt er
te lezen. Caroline heeft een gezinsbijstandsuitkering.
‘Ik probeer zo gewoon mogelijk te leven en
bijvoorbeeld ook op vakantie te gaan. Dit jaar zijn we
naar Texel geweest, een weekje.’ Haar voornaamste
zorg is dat er geen reserves zijn.
‘Verder heb ik geen schulden. Maar zonder reserves
is het altijd spannend.’
Caroline heeft vijf kinderen. De twee oudsten wonen
bij hun vader in Nigeria, al tien jaar. De jongste drie
kreeg ze met een andere man, van wie ze zeven jaar
geleden scheidde. ‘Het was een uitzichtloze relatie,
ik ging weg en kwam in de bijstand omdat ik geen
werk kon vinden. Voor die tijd werkte ik dertien jaar,
onder andere bij acceptatie en beheer van Nationale
Nederlanden en bij het kanton. Ik raakte overspannen, door mijn relatie en mijn eigen problemen. Mijn
ex had ernstige psychiatrische problemen en ik kon
het gezin en mijn werk niet goed combineren.’
In 2009 begon Caroline een studie bij de Open
Universiteit. ‘Pas haalde ik mijn propedeuse rechten.
Ik deed er drie jaar over, vanwege het overlijden van
mijn ex (de vader van de drie jongsten, red.) en de
zorg voor mijn moeder. Zij woont nu in een
verpleeghuis.’ Ze wil graag door met de studie en
hoopt in de toekomst passend werk te vinden.
‘Maar ik weet niet of ik de studie volgend jaar nog
kan betalen.’
Voor het hele interview verwijzen wij u graag naar
de website.
Annemiek Onstenk roept mensen die ook hun
verhaal over armoede willen doen, op om contact op
te nemen met haar. Dat kan via de website
www.qracht500.nl of telefonisch 06 13602817.
“Men mag onder eigen naam maar ook anoniem
meedoen”, besluit Onstenk.

De site van qracht500
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Fractievoorzitter Van Boven (CU)
neemt vervroegd afscheid
Op 19 maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De politieke partijen
zijn weer druk doende met het schrijven van de partijprogramma’s en het samenstellen
van de kieslijsten. Nieuwe verkiezingen brengt ook altijd weer verschuivingen mee in
de gemeenteraden en in de colleges van burgemeester en wethouders. In de komende
maanden zullen wij regelmatig lokale politici belichten die om welke reden dan ook
vertrekken. Deze maand een gesprek met de fractievoorzitter van de ChristenUnie
Zwolle, John van Boven.

Foto: Marcel Senz

“Ruimte geven aan Gerdien Rots”
De reden een gesprek aan te gaan met Van Boven is
dat hij onlangs aankondigde al in november zijn
raadslidmaatschap neer te leggen. “Het zou sowieso
al mijn laatste periode worden”, opent Van Boven.
“Ruim een jaar geleden zijn we gaan nadenken over
de opvolging. Met als resultaat dat Gerdien Rots mij
op gaat volgen als fractievoorzitter en lijsttrekker.”
Rots is al raadslid in Zwolle sinds maart 2007, met
het vertrek van Esmé Wiegman naar de Tweede
Kamer. Van Boven verhaalt verder: “We zijn na gaan
denken hoe je een overgang zo soepel mogelijk kunt
laten verlopen. We hebben voor november gekozen
omdat dan de begrotingsbehandelingen plaats vinden voor 2014. Daarbij kan Gerdien zich dan laten
zien als fractievoorzitter van onze partij in aanloop
naar de verkiezingen en de campagne.
Want naar de verkiezingen toe is het belangrijk dat je
‘kopsbekendheid’ krijgt.”
Van Boven startte zijn politieke loopbaan in april
2000, voor toen nog het GPV. Janco Cnossen was in
2002 lijsttrekker, maar aangezien de partij één van de
collegepartijen werd, werd Cnossen wethouder en
schoof Van Boven door naar de positie van fractievoorzitter. Dat jaar deed oook het duale systeem zijn
intrede (scheiding tussen taken van college en
gemeenteraad, red.). De Raad en het College kregen
daarin hun eigen verantwoordelijkheden. Het zorgde
er voor dat er een andere benadering kwam naar het
college toe vanuit ons gezien en andersom natuurlijk
ook. Het was een hele arbeidsintensieve maar vooral
leuke tijd.”
De functie van gemeenteraadslid wordt door veel
mensen als een makkelijk baantje gezien. Maar dat is
schijn. “Ik ben als fractievoorzitter ongeveer 25 uur

per week hiermee bezig. Dat is niet alleen achter een
bureau zitten hoor, want ik zoek ook de contacten in
de stad. Daarnaast heb je natuurlijk nog individuele
burgers die je benaderen. Ik denk dat ik altijd redelijk
benaderbaar was voor de mensen, want ik wilde er
niet alleen zijn voor onze stemmers, maar voor alle
Zwollenaren.” En dat lijkt Van Boven gelukt. Op de
website Weblog Zwolle werd het persbericht van de
ChristenUnie onlangs geplaatst, waarin vermeld
stond dat Van Boven zou vertrekken. Hij vertelt:
“Daaronder stonden reacties en er waren ook reacties
met teksten als; “ik heb niets met jouw partij en de
standpunten, maar jij hebt het altijd goed gedaan”.
Nou kijk, dat vind ik nou leuk om te horen”, vertelt
Van Boven trots.
Als je raadslid wilt worden moet je
voldoen aan drie eisen is de
ervaring van het
oud-directielid van het
Greijdanus College.
“Je moet tijd beschikbaar
hebben, je moet een beetje
gek zijn en je vrouw moet
het goed vinden. En met
name de laatste is heel
belangrijk. Als je partner
niet achter je staat dan
wordt het moeilijk.
Dat laatste was
gelukkig altijd het geval.”
Een raadslid maakt altijd
bijzondere momenten mee in zijn
loopbaan. Voor Van Boven sprong
met name de nieuwbouw van het stadion
van FC Zwolle (nu PEC Zwolle, red.) er toch

wel bovenuit vanwege ons andere standpunt dan die
van de andere collegepartijen. We gaan terug naar
september 2004 naar het debat over het al dan niet
doorgaan van het stadion.
“Wij als ChristenUnie hadden veel moeite met het
feit dat een groot deel van de financiering van het
stadion moest komen uit de exploitatie van een grote
speelautomatenhal dat in het stadion zou komen.
Dat leverden hevige discussies op.
Op maandag zou in de raadsvergadering de
beslissing vallen en de vrijdag daarvoor besloten we
tegen dit plan te stemmen. Dat werd een heftige
avond, dat kan ik je wel zeggen. Louis van Daalen
van de VVD (toen geen collegepartij) was
woordvoerder. Het ging hard tegen hard.
Maar na afloop van de vergadering kwam Louis
naar mij toe, gaf me een hand en zei ‘dit was de
vergadering, even goede vrienden. Kijk dat vind ik
nou mooi. Politiek gezien kun je elkaar het vuur na
aan de schenen leggen en na de vergadering drink je
samen weer een biertje.”
Van Boven roemt de goede onderlinge
verstandhouding in de gemeenteraad van Zwolle en
die van het college van burgemeester en wethouders.
“Henk Jan (burgemeester Meijer) heeft ook een groot
aandeel in de goede sfeer.
In 2010 tijdens de onderhandelingen voor het
collegeakkoord was er ook zo’n enorm goede sfeer.
We dachten met alle partijen als het ware met én
voor elkaar. We hadden allemaal in ons achterhoofd
dat we er niet voor onszelf zaten, maar voor de
gemeente Zwolle, voor de inwoners. Dan moet je
soms wat water bij de wijn doen.
Ik heb liever 80% resultaat door 20% in te leveren,
dan dat ik voor 100% ga zonder resultaat. Dan kom
je soms op andere keuzes terecht. Ik leg dan ook
graag uit waarom wij bepaalde keuzes maken.
Ik leg niet op, maar ik leg uit, zeg ik altijd maar.”
Van Boven laat Zwolle met een gerust hart over aan
het huidige bestuur.
”Zwolle staat er gegeven de omstandigheden op zich
goed voor. Wij kunnen de ontwikkeling van de
landelijke economie niet beïnvloeden.
In Zwolle zijn we al heel lang bezig met bezuinigen.
Natuurlijk geeft dat veel narigheid. Je denkt ook
constant na hoe je hier mee om moet gaan. Maar
door de crisis leer je ook, om met zijn allen de
schouders eronder zetten”, besluit Van Boven.

De hoofdingang van het nieuwe PEC Zwolle stadion.
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JUBILEUMFEEST

COLUMN WICHERT AAN HET ROT
Deze zomer hebben we voor het eerst zoveel mogelijk
dingen ondernomen om ouderen ook in de vakantietijd
te vermaken. Met we bedoel ik dan het personeel
vanuit Driezorg en vooral met vrijwilligers die niet op
vakantie zijn. Immers juist in deze tijd zijn er veel
mensen die alleen zijn. De kinderen zijn op vakantie en
komen dan niet langs net als de eventuele bezoekjes
die ze van andere kennissen en vrienden krijgen.

25 JAAR WRZV DE BOOG
M.m.v.

JANNES

HARM WOLTERS
HENRY VAN VELZEN
SHANTYKOOR ANDERS DAN NORMAAL

Het was goed te merken. De borreluurtjes waren prima bezet, drukker dan ooit.
De reisjes waren allemaal volgeboekt. De middagen van de soos idem dito.
Dus er is werkelijk veel behoefte bij de mensen om ook in de zomer activiteiten
te organiseren.
Wat was het mooi, om Rondje Zwolle met de bus te doen met allemaal tevreden
mensen. Wat was het mooi om met de huifkar naar de Vreugderrijkerwaard te
gaan. Een prachtig natuurgebied die door veel mensen wordt onderschat, maar
niet door natuurmonumenten. Want het schijnt dat na de Biesbosch in Brabant
en de Weerribben, ook in onze provincie, de Vreugderrijkerwaard het mooiste
natuurgebied is en dat hebben wij nu ook ervaren mede door de uitleg van een
medewerker van natuurmonumenten. De dankbaarheid en de vele vrolijke
gezichten maken je een blij mens.

JANNES

HARM WOLTERS

HENRY
VAN VELZEN

SHANTYKOOR
ANDERS DAN NORMAAL

ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2013 IN DE WRZV-HALLEN
BUITENGASTHUISSTRAAT 8, ZWOLLE

Aanvang 19.00 uur. Zaal open vanaf 18.00 uur
Entree: €10,- (voorverkoop via WRZV hallen, Buitengasthuisstraat 8, Zwolle)

Dan denk ik aan het gezeur in de binnenstad over wel of geen kermis. Er zijn
veel mensen die er een mening over hebben maar in de meeste gevallen gaat
het er toch over wat ze zelf het beste uitkomt. Immers er zijn vele partijen bij
betrokken; de horeca, de winkeliers, de marktkooplieden en de bewoners van
de binnenstad. Die laatste groep wil ik zeggen; de kermis was er al eerder dan
dat u er kwam wonen, dus niet zeuren.
De andere partijen wil ik vragen om nu eindelijk eens direct na de kermis met
elkaar om tafel te gaan zitten, onder regie van de gemeente. Met veel wil kan er
in mijn ogen geschoven worden, zodat er voor alle partijen een goede oplossing
komt en dat we niet elk jaar weer met hetzelfde geneuzel te maken krijgen.
O ja, ik vergeet nog een belangrijke groep; de kermisexploitanten. Zij betalen
veel geld en werken hard. Zij maken in die twee weken misschien wel meer
uren dan ambtenaren en raadsleden in drie maanden doen, dus vergeet hen
niet. Dan hoop ik dat volgend jaar een ieder net zo blij en tevreden is als al die
ouderen die wij deze zomer door hebben geholpen en dan durf ik nog niet eens
over dankbaarheid te praten

Voor het 25-jarig jubileumfeest van WRZV de Boog
zijn nog enkele kaarten te verkrijgen!
Deze feestavond is bestemd voor iedereen,
wie De Boog een warm hart toedraagt.
De kaarten kunnen afgehaald worden bij de WRZV hallen,
Buitengasthuistraat 8 in Zwolle of besteld worden via:
info@vriendenvandeherberg.nl.
De toegang tot deze mooie feestavond is slecht €10,-.

STEVIG IN JE
SCHOENEN!

WACHT NIET TE LANG, WANT OP = OP!
Voor meer informatie kunt u ook bellen naar: 038-4226129.

U toch ook!

Adverteren in de Herbergkrant?
Meer informatie mail naar:
info@vriendenvandeherberg.nl of bel 038 - 422 61 29
Kijk ook op de site: www.vriendenvandeherberg.nl

Uw fotograaf
af voor:
• Trouwreportages
portages
• Rouwreportages
portages
• Portretreportages
eportages
t

Elke bedrijfstak heeft zijn eigen
specifieke eisen op het gebied
van werkkleding en persoonlijke
beschermingsmiddelen.
Wat zijn uw wensen?
Als specialist adviseren wij u
graag over de mogelijkheden.
Wij ontzorgen u graag met onze
passessies en levering op locatie.

Uw werkkleding onze zorg!

L&M Workwear
Langestraat 95

M. 06 - 547 257 23

8281 AH Genemuiden

E. info@lenmwork wear.nl

T. 038 - 385 53 54

I. www.werkkledingnodig.nl

F. 038 - 385 68 04

T 06 - 21 832 65
653
3 • info@marce
info@marcelsenzfotograﬁe.nl
w..marcelsenzfotograﬁe.nl
www.marcelsenzfotograﬁe.nl

@lenmworkwear
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Zullen we een schets maken?

Zomerfris

Reken maar dat het je aan inspiratie niet ontbreekt bij MART. Dat is ook

‘In de zomer spreken koele tinten aan, in

weer een uitdaging. Hoe breng je al die goede ideeën onder in een plan
voor je eigen interieur? Daar weten onze interieuradviseurs raad op.

de winter warmte tinten. Maak gerust een

Kom aan tafel zitten, dan maken we meteen een schets.

aanbidder en een liefhebber van het

Dezomer
zomer van Mart
De

keuze voor het hele jaar. Ben je een zon-

buitenleven? Dan mag je dat het hele jaar
in je interieur terugzien. Kies niet voor een
uitgesproken zomerinterieur, maar voor
lichte natureltinten en luchtige materialen.
Zomerkoel. Met een paar kaarsen en een
haardvuur is je interieur straks weer
winterwarm…’

Laten we beginnen met je woonstijl. Wordt het ‘New York’, ‘Witte Lente’,
‘Mansion’ en ‘Puur Natuur’? Welkom in onze showroom!
Diberna, interieurstyliste

Proﬁteer nú van onze

Interieuracties!

Gratis


ǩ GHOLJLQWHULHXUYDQ
 
QXYRRU 3.495,00

uradvies



Mart VI
0

Vraag het nieuwste nummer aan.
Bomvol wooninspiratie, binnenkijkers
en reportages. Bekijk ‘m online op
www.martkleppe.nl of vraag ‘m aan
via info@martkleppe.nl

gratis
interie

ǩ GHOLJLQWHULHXUYDQ
  
 QXYRRU 3.990,00
ǩ GHOLJLQWHULHXUYDQ
 
 QXYRRU 4.950,00


ǩ GHOLJLQWHULHXUYDQ
 
 QXYRRU5.950,00

Mart Kleppe
Vlijtseweg 206, Apeldoorn
T. (055) 526 22 72

www.martkleppe.nl

Daklozenopvang
De Herberg
in Zwolle
is een bijzondere
daklozenopvang
RODE DRAAD

NIEMAND OP STRAAT

Stichting Vrienden van de Herberg stelt zich ten doel om die
rode voor nu en voor de toekomst te waarborgen.
Door fondsen en donateurs te zoeken en te werven, door
geld in te zamelen en door de uitgave van de Herbergkrant.
De inkomende gelden worden goed besteed.
Aan mensen die geen geld hebben om kleding te kopen of
naar de tandarts te gaan.
Aan een kerstdiner voor de minima, of aan een
bijdrage voor de Voedselbank.
Ook aan mensen die hun onderdak in de Herberg even niet
kunnen betalen. Lezers van de Herbergkrant en donateurs
worden geregeld op de hoogte gehouden van de inkomsten
en uitgaven van de Stichting van de Herberg.

Wilt u
ook b
ijdrag
en?
Maak
uw do
op ba
natie
nkrek
over
ening
numm
er 11
00.31
ten na
.539
m
e
v
Sticht
an
ing V
riend
en va
Herb
n de
erg te
Zwoll
e.
Harte
lijk d
ank!

www.vriendenvandeherberg.nl - info@vriendenvandeherberg.nl - Buitengasthuisstraat 8, 8041 AB Zwolle, telefoon 038 - 422 61 29

