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Een wijk in stilstand?
We kijken terug op een jaar met beperkingen. Door de wereldwijde pandemie zijn ook in onze wijk
vrijwel alle “normale” activiteiten stil komen te liggen.

Samenstelling van bestuur op 31 december 2020
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Commissie Wijkzaken
Voorzitter Jeugdcie.
Voorzitter Seniorencie.
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

:
:
:
:
:
:
:
:

vacant (tijdelijk ingevuld door John Vullers en Wim Hovestad)
Jan Molhoek
Wim Hovestad
John Vullers en Wim Hovestad
Ivan van der Vegte
Ellen van het Hul
John Vullers
Otto de Vente
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Wijkzaken
Locatie Emmaüskerk
Ook in 2020 stond de voorgenomen bouw van een
appartementencomplex op de locatie van de (voormalige)
Emmaüskerk vol in de belangstelling.
Niet alleen bij de Gemeente Zwolle en
projectontwikkelaar Resido maar ook bij voor -en
tegenstanders in de wijk.
In de tweede helft van 2020 hebben zowel de
wijkvereniging Berkum als Berkumers gebruik gemaakt
van recht om in te spreken bij de Gemeenteraad Zwolle, voorafgaand aan de besluitvorming. Vervolgens
heeft de gemeente Zwolle besloten om een bouwvergunning te verlenen voor de bouw van een
appartementen complex op de locatie van de Emmaüskerk.
In de daarna volgende publicatie periode is er door omwonenden gebruik gemaakt van het recht om
bezwaar in te dienen bij de Raad van State. Die procedure loopt in 2021 door.

Wijkenergiesysteem
Samen met o.a. de gemeente Zwolle en Enexis wordt deelgenomen aan het verder uitwerken van de
mogelijkheden om Berkum van een toekomstbestendige manier van energie te voorzien. Het gaat
dan om de varianten: volledig waterstof/alternatief gas; volledig elektrisch ; hybride ( combinatie
elektrisch- waterstof/alternatief gas) en warmtenet.
Alle voor- en nadelen alsmede de kosten in zijn totaliteit en de gebruikerskosten worden daarbij in
kaart gebracht.
De hybride en warmtenet variant lijken het meest kansrijk.
Verdere uitwerking en informeren van de wijk over de opties en de uitwerkingen volgen in
2021/2022.

SATL
Als wijkvereniging zijn wij aangesloten bij SATL ( Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen ).
SATL heeft ook in 2020 op meerdere gebieden ( geluidsnormen/berekeningen; stikstof;
vergunningsaanvragen) spijkerhard aangetoond dat de plannen van de overheid onderbouwd
worden met absoluut onjuiste ( en dat is zwak uitgedrukt) berekeningen en daardoor onjuiste
conclusies en (mogelijke) besluiten. SATL blijft strijden tegen dit onrecht.

Vechtdijk
Landschap Overijssel heeft het traject
opgestart tot inventarisatie en verbeteringen
van de Vechtdijk aan de rand van Berkum,
gebaseerd op een prognose van toekomstige
mogelijke waterstanden.
Enkele voorlichtingsbijeenkomsten daarover
in de Weijenbelt zijn daar een eerste stap van
geweest.
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Herziening buslijnen
Zonder veel informatie en zeker zonder overleg bleek de bus route door Berkum te zijn aangepast en
fors beperkt.
E.e.a. is een besluit van de Provincie Overijssel ( gemeente Zwolle bepaald dat niet).
De maximale afstand tot een opstappunt voor de bus kan daarbij oplopen tot 1.100m. Op verzoek
van bewoners heeft de wijkvereniging dit aangekaart met als doel de maximale loopafstand voor alle
Berkumers ( kern) te beperken tot ca 550m. Om de bus overlast ( ook al zijn ze duidelijke stiller
geworden door elektrische aandrijvingen) te beperken is een lage frequentie voorgesteld.
Voorlopig wachten we stappen van de Provincie Overijssel af.

Omgevingsvisie
Met de gemeente Zwolle zijn enkele gesprekken gevoerd over de plannen voor de nieuwe
Omgevingsvisie Zwolle.
Het zwaartepunt lag daarbij over het verkrijgen van duidelijk over de inspraak – en meebeslis
mogelijkheden voor bewoners.
Die helderheid is nog steeds niet verkregen en is aanleiding geweest om eind 2020 over te gaan tot
samenwerking met andere Zwolse wijken en is het Platform Zwolse Wijken opgericht.
Een van de onderwerpen die we samen met de gemeente Zwolle willen bespreken en realiseren is
een van bij Berkum passende ontwikkeling (uiteraard nog niet verder ingevuld) van Vechtpoort,
samen met de Berkumers.
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Afdeling Jeugd
2020 was een moeilijk jaar om activiteiten te organiseren. Gelukkig hebben wij in het Corona jaar 2
activiteiten georganiseerd. Wederom een genot op onze jeugd zo te zien genieten van sport, spel en
vermaak.
• Oudhollandse spelletjesmiddag
• Sinterklaas: elk jaar een groot feest als hij weer in Berkum is geweest dit jaar kwam de Sint in
de straat.
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.

Oudhollandse spelletjesmiddag
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Sinterklaas
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Weij Senioren.
Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van de commissieleden Johanna Bos en Riëtte
Hovestad. De commissie bestond op 31 december uit de volgende leden: Ellen van het Hul, Linda
Meijer, Anneke Meeuwisse, Emmy Willems, Sabine Bakker, Veronica van het Hul.
De taakverdeling was als volgt:
Voorzitter
Notulist
Penningmeester
Pr en communicatie:
Beheer mailbox
Afgevaardigde bestuur

: Ellen van het Hul
: wisselend
: Anneke Meeuwisse
: Anneke Meeuwisse/ Emmy Willems
: Ellen van het Hul
: Ellen 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.”
De commissie had een mooi jaarprogramma klaar, maar door de corona uitbraak zijn bijna alle
geplande activiteiten niet doorgegaan. Ook onze activiteit tijdens de Oranjeweek in Berkumstede
hebben we moeten afblazen.
Wat wel georganiseerd kon worden:
een spellenmiddag, cabaretavond,
een lezing van een imker, workshop
schilderen en een lezing over de
biodiversiteit in de natuur om ons
heen. Ook werden er twee koffie
ochtenden gehouden.
Naast de “vaste”
woensdagmiddagen heeft de
commissie ook een extra avond
georganiseerd over
mantelzorg.
Na een enquête onder onze
bezoekers en publicatie hiervan
in De Berkumer over bewegen
voor ouderen zijn we gestart
met wandelen voor senioren.
Deze activiteit heeft in
samenwerking met Sportservice Zwolle een paar
keer plaatsgevonden.
Om onze bezoekers te laten weten dat ze door Weij Senioren niet worden vergeten hebben de
commissieleden vlak voor Kerst persoonlijk een pakketje aangeboden met als boodschap hou vol en
we denken aan jullie.
Voor het seizoen oktober 2020- mei 2021 heeft de commissie subsidie aangevraagd en toegekend
gekregen van De Gasthuizen. Hier is door de corona maatregelen nog geen gebruik van gemaakt en
wordt opnieuw aangevraagd voor ons programma 2021-2022.
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Moestuinen

"Het was dit jaar een vreemd jaar, begroeten op afstand, 1,5 m afstand houden en goed deel van het
jaar alle winkels dicht. Wat het weer betreft was het wat gematigder dan de afgelopen jaren, met
een flink nattere herfst. De tuin opruimdag en de jaarvergadering zijn in 2020 net voor de
gedeeltelijke 1ste lock down nog wel gehouden. De schaduw tuinen zijn een lust voor het oog en
langzamerhand begint het besef, dat de tuinen zelf wat meer opgeruimd horen te zijn meer door te
dringen. Dit uitgespreid over een periode van 3 jaar, waarin we aan de hand van steekproeven wat
meer sturing proberen te geven.
Tevens werd er dit jaar weer gebruik gemaakt van de subsidie, waar voor een plan werd ingediend,
om een schuilhokje op de tuin te maken ter plaatse van de schaduw tuinen. Dit schuilhokje, dit dan
ook als informatiebord.
Uiteindelijk, Corona of niet, voor de meeste was het weer een mooi moestuinjaar met een mee of
tegenvallende opbrengst en ook jammer genoeg het vertrek van een aantal tuinders die al lang hier
tuinierden.

Enkele cijfers
-vertrokken tuinders: 9; 1x schaduwtuin.
-nieuwe tuinders: 9; 1x tuin gesplitst in 2x 50m2.
Er zijn nu 49 tuinders; en 5 schaduw tuinen.
De tuincommissie bestaat evenals vorig jaar uit 3 tuinders, te weten:
- Carla Klaasen.
- Annemieke Tijhuis.
- Erik Wilbrink.,

9

expositiecommissie

Wegens de “corona sluiting” van de Weijenbelt is er in 2020 geen expositie geweest.

Bingo
In 2020 zijn er t/m de eerste week van maart reguliere bingoavonden gespeeld. Daarna is alles
stilgelegd i.v.m. Corona. We kijken uit naar het moment dat we het weer kunnen opstarten.
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Kinderboerderij

Zaterdag 25 januari is de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Ook is de ouder stalmest verspreid over ons
grasland. Voor de gezondheid van de dieren zijn er bordjes ‘niet voeren’ opgehangen en voor de veiligheid
van de bezoeker zijn er bordjes ‘handen wassen na contact het de dieren’ opgehangen.

Lekkage dak kinderboerderij.
Op de eerste zaterdag van februari is het dak van de kinderboerderij gerepareerd. 8.00 uur starten
aannemer Bert Aalbers, Henk, Bertus en Jarig Jan met de werkzaamheden.

Brandblusser
Vanwege de brandverzekering moet er een brandblusser aanwezig zijn op de kinderboerderij. Deze is
aangeschaft en op een gemakkelijk bereikbare plek bevestigd.

Corona
1 april is er een online vergadering geweest vanwege Corona regels. De geplande jeugdactiviteiten
kunnen daardoor tot de zomer ook niet doorgaan.

Eikenprocessierupsen
Per 1 juni kon de kinderboerderij weer open voor kinderen. Er zijn echter veel haarden
eikenprocessierupsen in onze eikenbomen. Daarom gaat de kinderboerderij nog niet open. De gemeente
is benaderd de nesten eikenprocessierupsen te verwijderen. Daarna gaan we weer open. De groep van
Frion komt ook weer regelmatig op bezoek.

Diversen
6 juni zijn de schapen geschoren. Ondanks dat er geen activiteit was georganiseerd, was er toch wel
belangstelling.
Eind augustus is er voor het eerst weer gezamenlijk geklust door een groep vrijwilligers. De
kinderboerderij is wat aangekleed met ‘wegwijzers’ naar alle dieren.
12 september is de eerste activiteit voor kinderen georganiseerd: elfjes/kabouterpad.
De klusdag op 31 oktober is vervallen vanwege Coronamaatregelen. Ook de kinderactiviteit die gepland
stond op 7 november is geannuleerd. Helaas zijn alle activiteiten rondom kerst ook geannuleerd. In plaats
daarvan hebben alle vrijwilligers thuis een kerstattentie ontvangen!
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Dieren
Er zijn dus 6 nieuwe cavia’s bij gekomen in ons nieuwe caviaverblijf. Verder zijn er 2 nieuwe konijnen bij
gekomen aangezien er nog maar 2 konijnen over waren. De dieren hebben weer hun gebruikelijke
controle gehad voor de dierenarts en de benodigde entingen, waardoor de kinderboerderij weer de ‘Dier
Oké’ sticker heeft gekregen. De kippen zijn aan het eind van het jaar weer een hele tijd binnen gehouden
vanwege de dreiging van vogelgriep. Dit is een landelijke maatregel.

Financiën
De kinderboerderij heeft mee gedaan aan de COOP statiegeld actie. Dit heeft ons € 1228,- opgeleverd,
met dank aan de COOP.
De Berkumloop gaat niet door. Daar kan de kinderboerderij dus geen inkomsten van verwachten.
Aan het eind van het jaar heeft de kinderboerderij een gift gekregen van de Ichthuskerk ter waarde van €
4000,-, waarvoor we erg dankbaar zijn.
Door de bovenstaand financiële meevallers heeft een kinderboerderij over 2020 een positief resultaat
gehaald.

Vrijwilligers
Hester Plas is per 1 januari 2020 helemaal gestopt als beheerder. Annelies kempenaar is per 1 januari
2020 ook gestopt. Dit betekent dat er veel zaken overgedragen zijn naar andere vrijwilligers.
Bertus Veldhuis is aanspreekpunt (bij calamiteiten) voor de dieren geworden. Bertus Veldhuis is ook
bekend bij de Dierenambulance als aanspreekpunt, voor het geval de dierenambulance een melding
binnen krijgt over dieren van de kinderboerderij.
Henriette Zijp regelt de voerdiensten. Ook regelt Henriette Zijp de activiteiten. Er is een beheergroep
bestaande uit 5 personen die alle zaken bespreekt, regelt en besluit.
Ente van der Meer kan geen voerdiensten meer doen. Hij blijft wel penningmeester.
Er zijn een heel aantal nieuwe vrijwilligers bij gekomen, zodat de voerdiensten goed ingevuld kunnen
worden.
Er is een app-groep aangemaakt waar alle vrijwilligers in zitten die Whatts App hebben, zodat iedereen
sneller en beter geïnformeerd kan worden. Helaas heeft nog niet iedereen Whatts App. De vrijwilligers
worden ook maandelijks geïnformeerd via een “Wist je datjes”.

PR
In iedere Berkumer is de stand van zaken van de kinderboerderij vermeld. Verder is er een Instagram
account aangemaakt van de kinderboerderij, waar veel foto’s en filmpjes te zien zijn van onze dieren.
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