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Het afgelopen jaar heeft het klimaat 
en de hoge prijzen van boodschappen, 
gas en elektriciteit ons goed bezig 
gehouden. Dat heeft veel wijkbewoners 
zorgen gegeven. Voor nu en voor de 
toekomst. Hoe houden we de aarde nog 
leefbaar voor onze kinderen? Kunnen 
we de dagelijkse boodschappen nog wel 
betalen? Moeten we in de winterkou 
zitten, omdat de energierekening 
onbetaalbaar wordt? 
En toen kwam ook nog het bericht dat 
we voor restafval gaan betalen. Dat 
betekent nog meer bezuinigingen en 
besparen!

In deze krant krijg je bespaartips. Zodat 
je er toch een beetje warmpjes bijzit deze 
winter. 

Je leest waar je hulp kunt krijgen om je 
huis energiezuiniger te maken. Inwoners 
met een laag inkomen krijgen hulp om 
de energietoeslag aan te vragen. Luiers 
en incontinentiemateriaal hoeven niet 
bij het restafval, maar kun je gratis 
inleveren. 

Een kleine troost is dat we met al die 
bespaar- en bezuiningstips ook een 
steentje bijdragen aan de verbetering van 
het klimaat.

Verder in deze krant ook weer aandacht 
voor al die wijkbewoners en- werkers die 
zich inzetten voor de wijk en voor elkaar. 
Hen dragen we een warm hart toe.

Fijne Kerstdagen en een warm 2023!

Warme wensen

Charlotte van der Gun nieuw gezicht
Wim van Hattum, wijkmanager bij de 
gemeente Zwolle voor Holtenbroek gaat 
met pensioen. Zijn opvolger is Charlotte 
van der Gun. Wim maakt haar tot eind 
februari wegwijs in de wijk. In de krant 
van maart 2023 nemen we afscheid van 
Wim.

Charlotte (45 jaar) woont met haar zoon 
en dochter in Assendorp. ‘Naar volle 
tevredenheid, want Zwolle is bruisend, 
maar rustiger dan in de Randstad en met 
een mooie omgeving’, aldus Charlotte. 
‘Ik heb acht jaar bij de Provincie gewerkt 
en twaalf jaar bij het Waterschap. Ik 
werkte nog niet zo lang bij Vitens en was 
niet op zoek naar een andere baan. Maar 
toen ik de vacature van wijkmanager 
zag, wist ik dat ik niet moest aarzelen. 
Want hoe leuk ik mijn werk ook vond, 
ik miste het werken met mensen. Want 
veranderingen beginnen bij mensen die 
besluiten iets te gaan doen. 

En hoe leuk is het niet dat ik bij de 
gemeente Zwolle ben komen werken 
toen de resultaten van het Buurt-voor-
Buurt Onderzoek net bekend werden?! 
Ik ben benieuwd naar de ideeën van 

bewoners en (wijk-) collega’s hoe we 
de wijkopgaven uit het onderzoek gaan 
oppakken. Ik kijk in ieder geval uit naar 
onze samenwerking!’

Charlotte vormt samen met haar 
collega’s wijkregisseur Robert Jansen en 
wijkmedewerker Vanessa Sahetapy het 
team van het Wijkservicepunt Noord in 
het wijkcentrum Holtenbroek. 

www.zwolle.nl/holtenbroek 

bij stilstaan. Maar we kijken ook 
vooruit. Wat gaan we doen in 2023? 
Wat staat er allemaal te gebeuren? 

Kom je ook om te proosten en 
elkaar het beste te wensen voor het 
nieuwe jaar? We zien je graag in het 
wijkcentrum Holtenbroek!

Medewerkers van Travers Welzijn, 
Wijkplatform Holtenbroek en de 
gemeente Zwolle

Beste wijkbewoners,
Wij nodigen jullie van harte uit voor de 
nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2023 
van 18.00 tot 20.30 uur. Het is fijn dat 
we elkaar na jaren van Corona weer live 
kunnen ontmoeten. 

Er is het afgelopen jaar weer hard 
gewerkt. We hebben dan ook veel 
successen en mooie momenten met 
elkaar beleefd. Daar willen we dan even 

Politiekids behalen typediploma 

Project Zwolle Ondersteboven heeft 
een prijs gewonnen van het Koninklijk 
Nederlands Waternetwerk. 

Van harte gefeliciteerd Mahmoud Alaraj 
en Daliya Nur-Hussein met het behalen 
van jullie welverdiende typediploma. 

Als je naar het voortgezet onderwijs 
gaat, dan is het fijn als je blind en snel 
kunt typen. Niet alle kinderen leren dat. 
De leiding van de Politiekids organiseert 
daarom de cursus Typetopia.
De Politiekids leren ieder op eigen niveau 
en in eigen tempo snel en blind typen. 
Elke donderdagavond in het wijkcentrum 
is er de groepsles. Ook thuis wordt er 
geoefend. 

Mahmoud en Daliya laten zien dat als 
je maar wilt, je veel kunt bereiken. 
Het team Politiekids is trots op ze. 
Zij hopen nog veel kinderen te kunnen 
helpen bij het aanleren van typen.
Wil je ook Politiekid worden en leren 
typen? Stuur een mailtje naar 
politie.kids@gmail.com 

Met geïllustreerde stoeptegels krijg je informatie over 
wat er zich in de bodem afspeelt. De tegels liggen in 
Stadshagen, Zwolle Zuid, Assendorp en Holtenbroek.
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Energietoeslag
Voor inwoners met een laag inkomen is er extra geld 
om hun energiekosten te betalen: de energietoeslag. De 
toeslag van € 1.300 kun je aanvragen op de website van de 
gemeente Zwolle tot 1 februari 2023. Heb je daar hulp bij 
nodig, dan kun je naar het gratis spreekuur van Op Orde.

Het spreekuur is elke donderdag van 9.00 uur tot 11.00 uur 
in het wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20. Je hoeft geen 
afspraak te maken. 

Wat moet je meenemen
• Een geldig identiteitsbewijs
• Digid van jezelf en eventuele partner
• Overzicht van je inkomen
• Betaalbewijs van de energiekosten

www.zwolle.nl/energietoeslag

Klaas de energiecoach komt langs

Binnenkijken in het  
energiezuinige huis van Gerald

Denk je aan grotere maatregelen in je huis, zoals isolatie, 
zonnepanelen, van het gas af of een warmtepomp? Gerald 
heeft al meerdere huizen gasloos en energieneutraal ge-
maakt, ook zijn eigen huis in Holtenbroek. Wil je weten hoe 
hij dat deed? Maak een afspraak voor een kijkje in zijn huis. 
Stuur een mailtje naar duurzaamholtenbroek@gmail.com. 

Ontvang 25 cent subsidie per liter

Plaats een regenton
Al het regenwater dat op het dak terecht komt, gaat via de 
regenpijp het riool in. Dat is zonde want je kunt dat regen-
water goed gebruiken voor je tuin. En het is ook nog eens 
gratis. 
De gemeente Zwolle geeft subsidie voor de aanschaf van 
een regenton en infiltratiekrat of voor het maken van een 
wadi (greppel die regenwater opvangt). Voor elke liter dat 
de ton, krat of wadi kan opvangen krijg je 25 cent.
Vraag het aan via www.zwolle.nl/elkedruppeltelt

De meeste CVketels staan ingesteld op 80 graden. Veel te hoog! 60 graden is 
hoog genoeg en dus energiezuiniger. Je kunt de CVketel zelf lager instellen, 
zonder de installateur in te schakelen. 

Kijk op de website www.zetmop60.nl. Daar staan van bijna alle merken en 
typen CV-ketels filmpjes die laten zien hoe je in een minuut zelf de temperatuur 
kunt aanpassen. Een fluitje van een cent, waarmee je heel wat geld bespaart.
https://blauwvingerenergie.nl 

Betalen voor restafval 
Ons afval bestaat uit verschillende dingen. Zoals plastic, blik, papier en etensresten. Het afval dat over-
blijft na het scheiden, noemen we restafval. Restafval moeten we laten verbranden. Dat is slecht voor 
het milieu én erg duur. Daarom gaan inwoners vanaf 1 januari 2023 betalen voor het restafval.

Gebruik je luiers of incontinentiemateriaal? Dat 
is restafval waarvoor je vanaf 1 januari 2023 gaat 
betalen. Je kunt dit materiaal nu gratis wegbrengen 
naar speciale containers. Dat scheelt je dus geld. 

Om de containers te gebruiken, heb je toegang nodig.  
Die vraag je aan op 
www.rova.nl/luierszwolle.  
Of bel (038) 427 37 77. 
Je krijgt dan toegang tot alle luiercontainers in Zwolle. 
De containers in Holtenbroek staan: 
•  Bachplein bij de parkeerplaats
•  Wanningstraat op de hoek met de Gombertstraat

Luierzakken
De luiers gooi je weg in speciale luierzakken. Die kun je 
ophalen zodra je toegang hebt tot de luiercontainers. 
Kijk op www.rova.nl/luierszwolle of haal de folder en 
de luierzakken op bij het Wijkservicepunt Noord in het 
wijkcentrum Holtenbroek.

Armoede Werkgroep Holtenbroek

DeltaWonen heeft het magazine Betaalbaar en Duursaam 
Wonen gemaakt voor hun huurders. Daarin krijg je uitleg 
hoe je stap voor stap je energieverbruik kunt verlagen.

Met kleine aanpassingen in je huis 
kun je al veel energie besparen. Wil 
je weten wat jij thuis kunt doen voor 
een lagere energierekening? Maak 
een afspraak met de gratis energie-
coach Klaas.

Klaas heeft zijn huis in Holtenbroek 
zelf energiezuinig gemaakt en helpt 
graag wijkbewoners om energie te 
besparen. ‘Ik ben voor mijn werk altijd 
bezig geweest met energiebesparing. 
Nu ik gepensioneerd ben, heb ik de 
tijd om andere mensen te helpen.’

Klaas komt bij je langs en helpt je om te kiezen welke kleine 
maatregelen je kunt nemen om het meeste geld en energie te 
besparen. Wil je een afspraak met Klaas? Mail dan naar  
duurzaamholtenbroek@gmail.com.
https://duurzaamholtenbroek.nl 

Gratis hulp bij energie besparen 

Heb je geen geld om je huis te verduurzamen? Je bent niet 
de enige. Warm Thuis Zwolle helpt inwoners die dat zelf niet 
kunnen betalen aan een energiezuiniger huis. 
Kijk of je in aanmerking komt voor gratis hulp en meld je aan 
op www.warmthuiszwolle.nl of bel 06 1125 05 79.

Luiers en
incontinentiemateriaal

Wij zijn een werkgroep begonnen om aan-
dacht te geven aan armoede. We weten 
dat er veel kinderen in Nederland opgroei-
en in armoede, dus ook in Holtenbroek.

Wij zijn
Joélla: van de Stichting Meer Doen  
Met Minder Geld en buurtbewoner
Ida: van Basisschool het Carillion
Petra: van Travers Welzijn
Jessica: stagiaire bij Travers Welzijn  
en buurtbewoner
Anke: van Duurzaam Holtenbroek
Dieudonee: buurtbewoner

Doen
Wij willen niet alleen praten, maar ook doen! De weggeef-
kledingmarkt die we organiseerden was een groot succes. 
Veel blije buurtbewoners brachten kleding of gingen met 
mooie kleding naar huis. Op RTV-Oost (QR code) staat  
een leuk filmpje hierover.

Doe je mee?
Veel nieuwe vrijwilligers hebben zich gemeld. In januari 
gaan we weer plannen maken. 
Heb jij ook goede ideeën, wil je meer informatie of op de 
hoogte blijven? Mail dan naar Petra Staas: p.staas@travers.
nl. Je mag ook langs komen in het wijkcentrum Holten-
broek, Bachlaan 20.

Goed scheiden = minder restafval
Hoeveel je gaat betalen hangt af van 
hoeveel restafval je weggooit. Door 
goed afval te scheiden, houd je minder 
restafval over en dat is dus goedkoper.

Afvalcoach
Heb je vragen over het scheiden van 
afval? Of heb je ergens anders hulp bij 
nodig? Maak dan een afspraak met 
de afvalcoach. Hij/zij komt gratis bij 
je langs voor advies. De afvalcoach is 
bereikbaar per telefoon 14038 of mail 
afvalcoach@zwolle.nl.
www.zwolle.nl/tarief-restafval

Gratis materialen met 
de Warme Winter Actie!
Met kleine maatregelen kun je vaak al veel ener-
gie besparen. Voor de Warme Winter Actie heeft 
Duurzaam Holtenbroek een tasje gevuld met 
gratis materialen. Daarmee kun je zelf gemakke-
lijk aan de slag.

In het tasje zit:
• Tochtband           • Deurdranger
• Douchetimer           •  Handleiding
• Radiatorfolie               CV-ketel op 60 graden 

Bestel het tasje met gratis materialen op
https://duurzaamholtenbroek.nl

•  Groene Vrijdag 3 februari 2023 16.30 
tot 17.30 uur

Elke 5 weken organiseert Team Kli-
maat Actief! Groene Vrijdag. Inwo-
ners laten elkaar zien wat ze gedaan 
hebben om hun buurt of tuin groener 
en klimaatbestendiger te maken.

Leg wat karton in je afval-
emmertje of container voor groente-, 
fruit- en tuinafval. 
Dat neemt vocht op en daardoor krijg 
je geen last van fruitvliegjes.

Zelf je CV-ketel energiezuiniger afstellen

Deltion Repair Café
reparaties voor 
de kerstdagen

De kerstdagen staan voor de deur. Hoog tijd om het gezellig te maken in huis! Heb 
je kerstverlichting die het niet meer doet, een sneeuwpop die niet meer zingt of 
kerstkleding die vermaakt moet worden? 

Of misschien heb je ergens nog een kapotte elektrische verwarming liggen? Gooi het 
niet weg, maar neem het mee naar het Repair Café van Deltion! 
Vrijwilligers weten er bijna altijd raad mee en helpen je graag de kerstdagen 
gezellig door te komen. Repareren is gratis, maar het bijbestellen van onderdelen 
betaal je zelf. Het Repair Café van Deltion aan de Willaertstraat is iedere dinsdag 
van 9.00-12.00 uur geopend (m.u.v. schoolvakanties).
www.deltion.nl/repaircafe | repaircafe@deltion.nl | (038) 850 35 30
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Syrische mannengroep
Huis van Kansen basisschool  
de Toonladder Bachlaan 156a
Dinsdag van 12:00 - 14:00 uur
Aanmelden bij Taha Hasan | 
t.hasan@travers.nl 

Turkse vrouwengroep
Huis van Kansen basisschool  
de Toonladder Bachlaan 156a
Woensdag van 19:00 - 22:30 uur
Aanmelden bij Petra Staas | 
p.staas@travers.nl | 06 – 5472 55 32

Klets en Brabbel voor ouders met jonge 
kinderen
Huis van Kansen basisschool  
de Toonladder Bachlaan 156a
Iedere tweede en vierde vrijdag van de 
maand van 10:00 - 12:00 uur
Aanmelden bij Peggy Blokland | 
p.blokland@travers.nl | 06 1190 54 05 

Samen bewegen, samen gezond voor 
vrouwen
Wijkcentrum Holtenbroek
Woensdag van 9:00 – 10:00 uur
Aanmelden bij Esther van Dijk | 
e.vdijk@travers.nl | 06  4991 85 33

Fietslessen voor mannen en vrouwen
Wijkcentrum Holtenbroek
Maandag van 10:00 – 12:00 uur
Woensdag van 10:30 – 12:30 uur
Aanmelden bij Esther van Dijk | 
e.vdijk@travers.nl | 06 4991 85 33

Voeding en gezondheid voor vrouwen
Huis van Kansen
Donderdag van 10:00 -12:00 uur
Aanmelden bij Esther van Dijk | 
e.vdijk@travers.nl | 06 4991 85 33

Yoga voor vrouwen
Wijkcentrum Holtenbroek
Maandag van 09:00 -10:00 uur
Aanmelden via Esther van Dijk | 
e.vdijk@travers.nl | 06 – 4991 8533 

Overzichtelijk Holtenbroek

Wijkcentrum Holtenbroek
Het hart van de wijk voor ontmoeten, acti-
viteiten, informatie, hulp en advies. In het 
wijkcentrum zijn gehuisvest Formulieren-
hulp Op Orde, Digitaal Servicepunt, Sociale 
wijkteam Noord, Wijkservicepunt Noord 
gemeente Zwolle, MT thuiszorg en Travers 
Welzijn. Bachlaan 20. Telefoon (38) 422 49 
33.

Uiterwaarden Zwarte Water
Deze natuurplek bij wijkboerderij Klooien-
berg is samen met bewoners ingericht en vrij 
toegankelijk voor bewoners. Een doe-, leer-, 
speel-, ontmoet- en rustplek voor jong en 
oud met een speeltuin, bloemen- en krui-
denweide, pizzaoven, vuurplaats, paaivijver, 
aanlegsteiger, struinpad, ijsvogelburcht, 
paddenpoel, kinderboerderijen en veel meer.  
www.zwolle.nl/uiterwaarden-holtenbroek 

Hondenspeelweide
Tussen de Klooienberglaan en de dijk is door 
vrijwilligers en hondenbezitters een honden-
speelweide ingericht op gemeentegrond. Zij 
onderhouden het terrein zelf. Iedereen met 
hond is welkom. De hond mag vrij rondlo-
pen, maar de baas heeft wel een opruim-
plicht. 
Facebook @hondenspeelweideholtenbroek 

Gymzaal Brahmsstraat
Hier sporten kinderen en volwassenen onder 
begeleiding van de buurtsportcoaches van 
SportService Zwolle. Ook de activiteiten van 
de Buurtsportclub Noord zijn in deze gym-
zaal. De zaal is geschikt voor verschillende 
sporten zoals: basketbal, volleybal, verde-
digingssporten, circusactiviteiten, gymnas-
tiek, dansen, conditietraining en badminton. 
Maar ook leuk voor buurtactiviteiten en 
kinderfeestjes. Brahmsstraat 3, tel. 06 2093 
98 88 
buurtsportclubnoord@sportservicezwolle.nl

Park Palestrinalaan
De groene zone tussen de James Last en 
Glenn Miller flats aan de Palestrinalaan is 
door bewoners samen met de gemeente, 
Travers en de woningcorporatie ingericht. 
Met een wandelpad, beweegroute, speel-
plek, bankjes en moestuin. Hier staat de Out 
Of The Box, een zeecontainer met buiten-
speelmateriaal dat kinderen een paar keer 
per week gratis kunnen lenen. 
www.zwolle.nl/palestrinalaan 
www.facebook.com/palestrinalaan

Buurtmoestuinen Holtenbroek
Tussen de James Last en Glenn Miller flat en 
tussen de Glenn Miller en Elvis Presley flat. 
Voor inwoners in en rond Palestrinalaan. 
Om eigen voedsel te verbouwen en tuinieren 
met de buren. 
www.facebook.com/palestrinalaan/
buurtmoestuin.palestrinalaan@gmail.com
https://straatboer.nl/de-buurt-vergroen-
ten/

Buurtkamers
•  Koffieochtend Buurtkamer James Last flat,  

Palestrinalaan 1A | Vr van 10.00 tot 12.00 uur
•  Koffieochtend Buurtkamer Louis Armstrong 

flat, Palestrinalaan 917A 
Maandag van 10:00 tot 11:00 uur en vrijdag 
van 10.00 tot 12.30 uur (vanaf najaar)

•  Koffieochtend Buurtkamer Elvis Presley flat, 
Palestrinalaan 615 | Maandag en vrijdag van 
10:00 tot 12:00 uur 

Contact:  p.blokland@travers.nl en 
m.philipsen@travers.nl

Cruyff Court en Teqball
Voetballiefhebbers kunnen een balletje trap-
pen op het Cruyff Court bij de Elvis Presleyflat 
aan de Palestrinalaan. Naast het voetbalveld 
staat de Teqballtafel die de wijk gratis heeft 
gekregen van de Cruyff Court Foundation.

Speeltuin de Regenboog
Een speelplek voor jong en oud tussen 
Bachlaan en Beethovenlaan. Met speeltoestel-
len en een beweegtuin met sporttoestellen. De 
speeltuin gaat op 1 april weer open. 
Facebook @Speeltuin de Regenboog Zwolle

Sutu voetbalmuur 
Dit voetbalspel ligt in het groene park aan de 
Sibeliusstraat. Het heeft 16 lichtgevende vlak-
ken met tien uitdagende spellen.

Repair Café 
Wijkbewoners zijn iedere dinsdag (behalve in 
de schoolvakanties) tussen 9.00 en 12.00 uur 
van harte welkom bij het Repair Café Deltion 
aan de Willaertstraat. Kapotte spullen zoals 
koelkasten, broodroosters, maar ook textiel, 
meubels en lampen worden gerepareerd. Dat is 
gratis, maar het bijbestellen van onderdelen is 
voor eigen rekening.  
repaircafe@deltion.nl en (038)  850 35 30.

Speel en sportveld
Op de hoek Bachlaan-Lassuslaan ligt een ver-
hard en onverhard voetbalveld, basketbalveld 
met een kleine skatebaan.

Taaloefenwerkplaats
Wijkcentrum Holtenbroek
Maandag van 9:30 – 11:00 uur  
en van 11:15 – 12.45 uur
Aanmelden bij Petra Staas | 
p.staas@travers.nl | 06 5472 55 32

Taaloefenwerkplaats  
voor groepen (vrouwen)
Wijkcentrum Holtenbroek
Woensdag van 9:30 – 11:00 uur
Aanmelden bij Petra Staas | 
p.staas@travers.nl | 06 5472 55 32

Vertalen en hulp (spreekuur)  
voor anderstaligen
Wijkcentrum Holtenbroek
Donderdag van 9:00 -11:00 uur
Aanmelden bij Petra Staas | 
p.staas@travers.nl | 06 5472 55 32

Computerles voor beginners
Wijkcentrum Holtenbroek
Vrijdag van 9:30 - 11:30 uur
Aanmelden bij Petra Staas | 
p.staas@travers.nl | 06 5472 55 32

Vrouwencafé voor vrouwen
Wijkcentrum Holtenbroek
Dinsdag van 10:00 -12:00 uur
Aanmelden bij Esther van Dijk | 
e.vdijk@travers.nl | 06 4991 8533

Bingo Holtenbroek
Wijkcentrum Holtenbroek
Iedere derde donderdag van  
de maand vanaf 18:30 uur
Aanmelden via (038) 422 49 33
€ 3,50

Mama-Me-Time
Huis van Kansen basisschool  
de Toonladder Bachlaan 156a
Iedere eerste en derde vrijdag van de 
maand van 10:00 - 12:00 uur 
Aanmelden bij Peggy Blokland | 
p.blokland@travers.nl | 06 1190 54 05

Naaiatelier voor mannen en vrouwen
Wijkcentrum Holtenbroek
Maandag van 13:00 – 15:00 uur
Aanmelden bij Sawsan Al Zuhairi | 
s.alzuhairi@travers.nl | 06 3318 25 25 

Lift je leven
Huis van Kansen basisschool  
de Toonladder Bachlaan 156a
Dinsdag van 9.30 – 12.30 uur
Aanmelden bij Peggy Blokland |  
p.blokland@travers.nl | 06 1190 54 05

Activiteiten

Stichting Wijkplatform 
Holtenbroek zoekt 

penningmeester
Het wijkplatform is een groep van enthou-
siaste wijkbewoners. Zij streven naar een 
actieve samenwerking, belangenbeharti-
ging en informatievoorziening met en voor 
bewoners. 

Contact 

Politie, brandweer en ambulance
Spoed 112 
Geen spoed en wijkagenten 0900 – 8844
Twitter @wa_zwollenoord
 
Huiselijk geweld en kindermishandeling
Veilig Thuis 0800 – 2000 
www.vtij.nl
Sociaal wijkteam Noord
Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20
(038) 498 99 80. 
www.swtzwolle.nl

De Luister Lijn
Voor een goed gesprek of luisterend oor
0900 – 0767
www.deluisterlijn.nl

Op Orde
Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20
Inloopspreekuur voor hulp bij thuisadmi-
nistratie
Donderdag van 9.00 tot 11.00 uur
(038)  456 97 00 
info@opordezwolle.nl
www.opordezwolle.nl

Digitaal Servicepunt Holtenbroek 
Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20 
Inloopspreekuur voor digitale vragen
Donderdag van 9.00 tot 12.00 uur

Wijkservicepunt Noord gemeente Zwolle
Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20
14038
wijkservicepuntnoord@zwolle.nl
Twitter @wspnoord
www.zwolle.nl/holtenbroek 
MijnWijk www.zwolle.nl/mijnwijk
www.zwolle.nl/meldingen

Stichting Wijkplatform Holtenbroek 
Facebook @WijkplatformGroenHolten-
broek 
WhatsApp Buurtpreventie:  
www.veilig-holtenbroek.nl/aanmelden 
Nieuwsbrief Groen Holtenbroek: 
groenholtenbroek@gmail.com
Poëziepad Holtenbroek: 
poeziepadholtenbroek@gmail.com

Duurzaam Holtenbroek
duurzaamholtenbroek@gmail.com
Travers Welzijn Noord
Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20
(038) 422 49 33
Facebook @travers.welzijn.noord
traverswelzijn.nl

Sociaal wijkteam Noord
Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20
Inloopspreekuur voor een persoonlijk 
gesprek
Woensdag en donderdag tussen 9:00 
en 12:00 uur
(038) 498 99 80
Facebook @ Sociaal-wijkteam-Zwolle
www.swtzwolle.nl

Waterschap Drents Overijsselse Delta
Dokter van Deenweg 186-205, 8025 BM 
Zwolle
088 233 12 00
Facebook @wdodelta
Twitter @ WDODelta 
www.wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle 

Woningcorporatie SWZ
Galvaniweg 2, 8013 RG Zwolle
Postbus 40040, 8004 DA Zwolle
(038) 468 01 23
Facebook @woningcorporatieswz
Twitter @ swz_zwolle
www.swz.nl

Woningcorporatie deltaWonen 
Veerallee 30, 8019 AD Zwolle
(038) 851 02 00
Facebook @deltaWonen
www.deltawonen.nl

Woningcorporatie Openbaar Belang 
Binnengasthuisstraat 1, 8022 NH 
Zwolle
(038) 456 72 22
Twitter @openbaarbelang
www.openbaarbelang.nl

Zwarte Waterzone
www.nieuwbouw-zwartewaterzone.nl
www.zwolle.nl/zwartewaterzone

Zwartewaterallee
zwartewateralleezwolle.nl

ZwolleDoet!
Steunpunt vrijwilligerswerk en  
mantelzorg
Burgemeester Drijbersingel 11
maandag t/m vrijdag van  
09.00 tot 17.00 uur
(038) 422 52 00
WhatsApp 06 3900 8072
info@zwolledoet.nl 
https://zwolledoet.nl/ 

Het platform bestaat uit de werkgroepen Veilig Holtenbroek, Groen Holten-
broek, Duurzaam Holtenbroek, Buurtkamers en het Poëziepad Holtenbroek. 

Heb jij interesse of wil je weten wat de functie inhoudt, neem dan contact op 
met de huidige penningmeester Edwin Beumer 06 4856 41 24.
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‘Om maar met de deur in huis te vallen: 
ik ben blij met de veranderingen die 
komen in Holtenbroek. Ik woon met 
veel plezier nu zeven jaar met man en 
kinderen in de Muziekwijk. Het is een 
groene wijk waar je je kan ontspannen; 
en heel centraal gelegen, dichtbij allerlei 
voorzieningen. In onze buurt wonen 
veel jonge gezinnen. Het contact is 
daardoor heel gemakkelijk ontstaan; de 
betrokkenheid op elkaar is groot. Wij 
voelen ons veilig in de wijk. 

Dat er plannen zijn voor woningbouw, 
recreatie en meer groen langs het Zwarte 
Water, daar zijn wij heel blij mee. Ik zie 
die plannen ook als erkenning; dat het de 
wijk waard is om in te investeren.

Daar dragen wij in onze buurt ook een 
steentje aan bij. Ik deed een oproepje 
in onze buurtapp wie er mee wil doen 
om de Nicolaihof meer kleur en groen te 
geven. Daar kwamen gelijk enthousiaste 
reacties op. In een bijeenkomst kwamen 
de ideeën op tafel. Daarna legden we 
contact met een bewoner aan de Hän-
dellaan. Die hebben hun straat zo mooi 
ingericht. We wilden vooral weten hoe 
ze het hadden aangepakt. Onze ideeën 
bespraken we met Robert Jansen van de 
gemeente. Duidelijk werd dat we aan de 

slag konden, maar dat we de grond van de gemeente moesten 
adopteren. Dat betekent zelf inrichten en onderhouden. 
We zijn begonnen in de steeg. Daar werd gevaarlijk snel door-
heen gefietst. En er was geluidsoverlast van voetballen tegen 
de gevel. Met hulp van ROVA verwijderden we een groot aantal 
tegels voor bloemen en planten. 

We doen het stap voor stap. Niet alles hoeft in een keer. Het 
voordeel daarvan is dat buren die niet actief meedoen in kleine 
stapjes zien hoe onze ideeën uitpakken. Leuk om te zien dat 
daardoor steeds meer buurtbewoners meedoen. Op dit moment 
doen 16 mensen actief mee. Daarvoor hebben we een speciale 

groenapp. De andere bewoners houden we op de hoogte via 
de algemene buurtapp. 

Met Burendag hebben we plantvakken ingericht in het gras-
veld en zijn we begonnen met het vergroenen van de speel-
tuin. We maken nu plannen voor de verdere inrichting van de 
speeltuin en de aanschaf van een waterpomp.  
We willen graag de bewoners van de huurappartementen er 
bij betrekken. Daar wonen ook cliënten van Frion. Binnenkort 
ligt er bij hen een flyer in de brievenbus.’

Henrieke Dirks, wijkbewoner

MijnWijk
 
Heb je ook een goed idee voor de buurt? 
Plaats je idee op de website voor bewo-
nersinitiatieven MijnWijk. Zo krijg je au-
tomatisch contact met de wijkregisseur 
van de gemeente Robert Jansen.
www.zwolle.nl/mijnwijk 

Tuindag Buxtehudestraat Renovatie
De tuindag is onderdeel van de renovatie 
van de witte woningen. Deze zijn dit 
jaar aan de binnen- en buitenkant 
opgeknapt. Gemeente Zwolle en 
SWZ kregen daarvoor subsidie van de 
Provincie Overijssel.

Positieve reacties
Bewoners reageerden enthousiast. 
Mevrouw Alhussain: ‘Wij zijn heel 
tevreden. Met alle hulp, het advies en 
de spullen die we konden lenen ging het 
heel goed.’

Ook mevrouw Fieman kijkt terug 
op een geslaagde dag. ‘Ik vind het 
biologisch gezien een fijn project. De 
gemeente heeft de wijk al vergroend 
en doet nu een beroep op de bewoners. 
Ik denk ook dat het een gedeelde 
verantwoordelijkheid is. Ook verbindt 
het de buurt. Ik heb een nieuwe 
buurman leren kennen. Dat vind ik leuk.’

Leefbaarheid
Natascha Akkerman, sociaal beheerder 
bij SWZ: ‘We zijn blij dat er zoveel 
enthousiaste bewoners meedoen met 
dit project. De groene tuinen zorgen 
voor een mooie uitstraling in de wijk. 
Daarnaast geeft een groene tuin 
verkoeling in de zomer en helpt het bij 
het afvoeren van water.’

In het voorjaar van 2023 komt er weer 
een tuindag. Bekijk de video van de 
tuindag op www.swz.nl/tuindag. Op 
deze website kunnen huurders die zich 
nog niet hebben aangemeld alsnog 
aanmelden.

De Gemeente Zwolle en SWZ organiseerden 15 oktober 2022 een tuindag. Kopers 
en huurders van de witte woningen in de Buxtehudestraat en omgeving deden 
mee. Zij kregen aarde, planten en materialen om hun voortuin te vergroenen en 
hulp van de Stadshovenier, Straatboer en Travers Welzijn. 

Buurtkamer Louis Armstrongflat geopend

Drie volwassen bomen langs de Klooienberglaan hebben 
een nieuw thuis. Door de aankomende dijkversterking kon-
den de bomen niet blijven staan op hun oude plek. Water-
schap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) verplantte de 
bomen naar hun nieuwe plek, zo’n 250 meter verderop.

Wanneer worden de Stadsdijken versterkt?

Werkbezoek Zwartewaterallee
Gedeputeerde Monique van Haaf van de provincie Over-
ijssel en wethouder Gerdien Rots van de gemeente Zwolle 
waren te gast bij het project Zwartewaterallee. 

Langs de Zwartewaterallee in Holtenbroek en Aa-landen 
komen 1300 woningen. Ook voor starters, ouderen en men-
sen die zorg nodig hebben. De buitenruimte wordt groener 
en goed bestand tegen de gevolgen van de klimaatverande-
ringen zoals wateroverlast. Met (verkeers)maatregelen moet 
de wijk goed bereikbaar blijven. De provincie heeft hiervoor 
subsidie gegeven van €1 miljoen. 

https://zwartewateralleezwolle.nl 

Vrijdag 11 november 2022 was het zover! De 
nieuwe Buurtkamer in de Louis Armstrongflat 
aan de Palestrinalaan werd geopend. Het was een 
feestelijke middag met hapjes, drankjes, muziek 
en activiteiten. 

René van Rijn van Travers Welzijn en Wiepke van 
Erp Taalman Kip van SWZ openden de middag 
samen met twee bewoners. Na de opening kreeg 
iedereen een rondleiding door de nieuwe Buurt-
kamer en was het feest! Bekijk de video van de 
opening op www.swz.nl/openingsfeest  

Over de Buurtkamer
In de Buurtkamer ontmoeten bewoners uit Holten-
broek elkaar. Er worden activiteiten georganiseerd 

voor en door bewoners. Denk aan samen koken, een 
kop koffie drinken of muziek maken. Travers Welzijn 
helpt bij het organiseren van de activiteiten. 

Wil je een activiteit organiseren in de Buurtkamer? 
Neem dan contact op met Peggy Blokland: 
p.blokland@travers.nl of bel 06 1190 54 05.

Renovatie
De Buurtkamer is onderdeel van de renovatie van 280 
flats Louis Armstrong en Elvis Presley. 
Volgend jaar wordt de Buurtkamer in de Elvis Presley-
flat geopend. 

Kijk voor meer informatie op www.palestrinalaan.nl 
en op pagina 4 van deze krant.

De afgelopen jaren werkte Dijkteam Zwolle aan het 
ontwerp voor de dijkversterking. Deze is nu af! En 
ook de voorbereidende werkzaamheden zijn klaar. 
Maar waarom is de schop dan nog niet de grond in? 
Dat leggen we je graag uit.

Projectplan Waterwet
Het Projectplan Waterwet is het plan waarin alle 
details van de dijkversterking zijn opgeschreven. 
Wat betekent de dijkversterking bijvoorbeeld voor 
de natuur, de bedrijven en bewoners in de buurt van 
de dijk? En wat doet het Dijkteam om de overlast 
zoveel mogelijk te beperken? 
Tegen dit projectplan kon iedereen bezwaar maken. 
Dat hebben twee partijen gedaan. We wachten nu 
op de uitspraak van de Raad van State. Het verster-
ken van de dijken kan pas beginnen als deze uit-
spraak is geweest. 

Hoge prijzen 
Daarnaast is alles om ons heen veel duurder gewor-
den. Niet alleen de boodschappen of energie. Ook 
bouwmaterialen en brandstof kosten meer. Om de 
dijken te kunnen versterken is veel geld en materiaal 
nodig. Daarvoor vraagt het Waterschap subsidie aan 
bij het Rijk. Het gaat om vele miljoenen euro’s. 

Voor de subsidieaanvraag moet uitgezocht worden 
wat alles kost. En omdat alles zo duur is geworden, 
moet ook bekeken worden of het werk nog slimmer 
uitgevoerd kan worden.

Het uitvoeringsplan en de begroting kosten daar-
om meer tijd. Het Waterschap gaat er vanuit dat in 
2023 de eerste schop dan echt de grond in kan. 
www.wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle.

Bewoners Nicolaihof richten plantvakken in en maken de steeg veiliger

Holtenbroek 
is het waard

Hoe werk  
de QR-code?
1)  Pak je mobiel of  

tablet. 

2)  Open je camera en 
houdt die voor de 
QRcode. 

3)  Er verschijnt dan 
een link op je  
scherm waar je  
op klikt. 

•  10 en 11 maart 2023 
NLdoet

Donderdag 12 januari 
2023 kunnen buren, 
buurttuinen en 
maatschappelijke 

initiatieven met hulp van Groene 
Loper Zwolle geld aanvragen bij Het 
Oranje Fonds. Dit geld kun je inzetten 
om op NLdoet van 10 en 11 maart 
2023 de omgeving te vergroenen.
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Jeugdig Holtenbroek

Colofon
Dit is een uitgave van de gemeente 
Zwolle in samenwerking met:
•  Travers Welzijn
•  Politie Zwolle
•  Sport Service Zwolle

•  Woningcorporatie SWZ
•  Waterschap Drents  

Overijsselse Delta 
•  Stichting Wijkplatform  

Holtenbroek
•  ROVA

•  Zwarte Water  
Ontwikkelcombinatie

•  Relly Fotografie
•  Bewoners Holtenbroek 
•  Op Orde
•  Deltion College

•  Sociaal wijkteam
•  Politiekids
•  Woningcorporatie  

deltaWonen

Vormgeving: Hans Dienaar bNO 
Eindredactie: gemeente Zwolle
wijkservicepuntnoord@zwolle.nl
www.zwolle.nl/holtenbroek

Zwolle, december 2022

Jeugdactiviteiten 
wijkcentrum Holtenbroek

Superkidsclub 6 tot 10 jaar
Donderdag van 15:30- 17:00 uur
Aanmelden bij Halima Jafar 
 h.jafar@travers.nl | 06 4341 09 40

Meidengroep (10 – 12 jaar)
Vrijdag van 15:00-17:00 uur
Aanmelden bij Halima Jafar
h.jafar@travers.nl | 06 4341 09 40

Meidengroep (12 – 16 jaar)
Huis van Kansen, basisschool  
de Toonladder Bachlaan 156a
Dinsdag van 18:30 - 20:00 uur
Aanmelden bij Marleen Junte
h.jafar@travers.nl | 06 4341 09 42  

Marleen Junte is de nieuwe tienerwerker
Marleen (24 jaar) werkt nog maar een paar maanden bij Travers Welzijn. Zij is er voor tieners van 12 t/m 
16 jaar en hun ouders. ‘Waar ik vooral heel erg veel zin in heb, is het kennismaken met de jongens en 
meiden en hun gezinnen. Dat is soms nog een beetje zoeken, want hoe kom ik het best met ze in contact? 
Gelukkig kennen mijn collega’s al heel veel mensen in de wijk,’ vertelt Marleen. 

Meidengroep
Marleen heeft de Meidengroep opgezet. Iedere 
dinsdag van 18.30 tot 20.00 uur komen de meiden 
van 12 t/m 16 jaar samen in Het Huis van Kansen 
aan de Bachlaan. Zij bedenken zelf het programma. 
‘Ik kan wel voor ze verzinnen wat we gaan doen, 
maar zij moeten iets doen wat zíj leuk of belangrijk 
vinden. Ik help ze wel met het organiseren.’

In de Meidengroep komen meiden van verschillende 
culturen. Marleen vertelt verder: ‘Veel meiden in 
Holtenbroek groeien op tussen twee culturen, vaak 
de islamitische en de Nederlandse cultuur. Hoe ga 
je bijvoorbeeld om met de regels die je misschien 
van je ouders krijgt en de regels van de Nederlandse 
cultuur? Ik zie dat veel meiden dat moeilijk vinden.’

Jezelf zijn
‘Het komt ook voor dat ouders geen Nederlands 
praten. Hun kinderen moeten dan de gesprekken 

doen over ‘volwassen’ zaken van hun ouders. Je 
wilt dat ze die taak een beetje los kunnen laten, 
zodat ze echt tiener kunnen zijn en vriendinnen 
kunnen maken. In de Meidengroep ontmoeten ze 
leeftijdsgenootjes en kunnen ze zichzelf zijn.’

Ook voor jongens
Marleen organiseert ook activiteiten voor jongens. 
Op deze pagina staan er twee. Daar zijn jongens en 
meiden welkom. 

Contact
Ben je nieuwsgierig naar alle activiteiten voor 
jongens en meiden? Volg dan @jeugdwerkersnoord 
op Instagram. 
Wil je kennismaken met Marleen? Ze werkt in het 
wijkcentrum Holtenbroek. Op dinsdagavond is ze in 
het Huis van Kansen in basisschool de Toonladder, 
Bachlaan 156a. Of stuur een mailtje naar 
m.junte@travers.nl. Bellen mag ook: 06  4341 09 42.

Jeugdactiviteiten
Oud en Nieuw 

Waar:   wijkcentrum Holtenbroek
Wanneer:  zaterdag 31 december
Aanmelden bij:   Marleen Junte
  m.junte@travers.nl
  06 4341 0942 
Kinderbingo 
•  Voor kinderen van 6 t/m 10 jaar 
•  Van 14.30-15.30 uur 

Tienermiddag
•  Voor kinderen van 10 t/m 16 jaar. 
•  Van 16.00-20.00 uur 
•  Oliebollen bakken, scrub maken, gamespelletjes
•  Samen eten 
•  Bingo

Vuurwerk en carbid
Met oud en nieuw mag je weer vuurwerk afsteken en 
carbid schieten. Er zijn wel regels. Die zijn er voor de 
veiligheid en het plezier van iedereen.

Vuurwerkregels
•  Vuurwerk mag je afsteken van 31 december van 18.00 uur 

tot 1 januari 2.00 uur.
•  Kinderen vanaf 12 jaar mogen vuurwerk in de categorie 

F1 kopen en afsteken. Dat zijn bijvoorbeeld sterretjes en 
knalerwten. 

•  Consumentenvuurwerk (categorie F2) mag je kopen en 
afsteken als je 16 jaar of ouder bent. Lees de verpakking 
van het vuurwerk!

•  Houd bij het afsteken van vuurwerk altijd rekening met 
andere mensen, dieren en het milieu.

•  Kijk voor alle regels op www.zwolle.nl/vuurwerk 

Regels carbid schieten
•  Carbid schieten mag alleen op 31 december van 10.00 tot 

18.00 uur.
•  Je mag alleen carbid schieten op speciale plekken in de 

stad. Het mag niet in Holtenbroek of Aa-landen. De 
plekken waar het wel mag staan op www.zwolle.nl/carbid  

•  Carbid schieten mag als je 16 jaar of ouder bent.
•  Alleen een bal mag je gebruiken om mee te schieten. De 

melkbus mag niet groter zijn dan 40 liter.
•  Doe het veilig. Bereid je goed voor, bescherm jezelf en 

anderen en zorg voor EHBO. 

Ben je 15 jaar of jonger? Dan kun je weer 
kerstbomen inleveren. Voor iedere kerstboom krijg 
je € 0,20 en een stempel op de stempelkaart. Met 
tien stempels mag je gratis zwemmen in Zwembad 
De Vrolijkheid. 
De kerstbomen lever je in op woensdag 4 en 
woensdag 11 januari 2023 van 13.00 tot 16.00 uur 
bij wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20.
www.rova.nl/kerstbomenactie

Tien kerstbomen voor een 
gratis zwemkaartje 

Gratis zwemles 
voor jongeren van 13 tot en met 17 jaar

Het is belangrijk dat je goed kunt zwemmen. 
Natuurlijk voor je eigen veiligheid, maar ook om 
lekker te kunnen spelen en sporten. Of dat nou in een 
zwemplas buiten is of in het zwembad.
Als je ouders een laag inkomen hebben, dan kunnen zij 
een vergoeding krijgen voor gratis zwemlessen voor het 
diploma A en B.  Alle informatie staat op  
www.zwolle.nl/zwemlessen-13-tm-17-jaar
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