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Onrustige dag op Windesheim
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“Zijn jullie studenten journalistiek?” Terwijl RTL 13-1-2012
Nieuws-verslaggever Jaap van Deurzen willekeurige
studenten aanspreekt, parkeert even verderop een busje
van de NOS. Bij de hoofdingang van Hogeschool Windesheim is het al duidelijk
dat dit niet een normale dag is.

Wipstrik

“Op de basisschool was ik al bezig met grafisch
vormgeven”

Zuid

Assendorp

Op de middelbare school leek het even mis te 29-12-2011
gaan, maar na een studieswitch koos Titia Huisman dan
toch voor het creatieve werk. De creativiteit zit deze jonge
onderneemster in het bloed en dat verklaart wellicht het
succes met haar ondernemingen. In 2005 begon ze haar
website in geboortekaartjes Saakje en een jaar later startte ze haar eigen
trendbureau. Het trendbureau StudioThuis is inmiddels op nationale en
internationale markt een groot succes.
VIDEO | Zo viert Zwolle-Zuid Oud-e n-Nieuw

Mama maakt
alles weer
goed
7-6-2012

Met een stanleymes snij ik
voorzichtig het plakband door.
Op het moment dat ik met
bonzend hart de doos open voel
ik me als een kind op
sinterklaasavond. Modelbouw is
een dure hobby, maar dankzij
Marktplaats weet ik het toch
enigszins betaalbaar te houden.
225 modellen voor slechts
honderd euro, daar zeg ik geen
nee tegen.
Meer blogs...

Zuid
29-12-2011

Oliebollen, champagne en vuurwerk staan vast.
Maar bij wie de inwoners van Zuid de laatste momenten
van het jaar doorbrengen, is verschillend. Bij de buren
langs voor een borrel of naar vrienden in Stadshagen?
Het bijzondere verhaal achter Fietsjoe Zwolle
Assendorp

Arjan Kok is sinds drie jaar de trotse eigenaar van Fietsjoe Fietstaxi 28-12-2011
Zwolle. De Zwollenaar begon zo’n drie jaar geleden met zijn eigen bedrijf aan
huis. De eerste fietstaxi’s stonden ’s nachts zelfs in zijn woonkamer. Inmiddels
heeft hij vijf fietstaxi’s door Zwolle rijden. “De eerste twee jaar kostten alleen
maar geld, inmiddels levert het wat op.”
Meer eten voor minder kilo's
Assendorp
28-12-2011
Marianne van Ast zit met haar zaak Bodylifeplan gevestigd aan de
Van Karnebeekstraat in Assendorp. Ze is gewichtsconsulent en
bewegingsdeskundige. Bodylifeplan gaat verder dan alleen helpen met
afvallen. Het helpt mensen hun complete leefstijl te veranderen. “De grootste
fout die mensen kunnen maken bij het afvallen is enkel minder eten. ”

Jenapleinactie wederom groot succes
Assendorp
28-12-2011
De Jenapleinschool heeft zich net als ieder jaar, ook dit keer weer
ingezet voor Unicef. Middels een jaarlijkse verkoopactie plus eens per drie jaar
een kerstmarkt wordt er geld ingezameld voor dit goede doel. Zwolsnieuws was
aanwezig bij de kerstmarkt en sprak daar met Alice Tanis en Pierre
Schoonhoven, medewerkers van Unicef Zwolle.

Leer Super Buur Dini kennen!
Zuid

Ze moet er nog steeds een beetje om grinniken, 28-12-2011
Super Buur Dini. Een titel die niet bij haar hoort, vindt ze
zelf. Anderen noemen het bescheidenheid. “Als ik heel
eerlijk ben kan ik het allemaal niet zo serieus nemen”, zegt ze grijnzend. Maar
stiekem vindt ze het ook wel weer een groot compliment. Een compliment dat
niet nodig zou moeten zijn. “Ik vind het vanzelfsprekend dat je dingen voor je

buren doet. Het klinkt als een cliché, maar beter een goeie buur dan een verre
vriend, toch?” Haar buurtjes waarderen Dini in elk geval enorm. Wanneer je
een paar uur met haar hebt doorgebracht, snap je dat meteen.
Leer Super Buur Ed kennen!
Zuid

Een heel bescheiden man, 75 jaar met het hart 28-12-2011
op de goede plaats. Meerdere buren zijn het er over eens:
Ed Meijer is een Super Buur. Zelf snapt Ed niet waarom hij
zoveel lof krijgt van zijn buren. De ietwat verlegen buur doet veel voor zijn
buurtje. Zo heeft hij de hond van zijn zieke buurvrouw in huis genomen.
“Ik geniet het meest als mensen helemaal
opgeladen de deur uitgaan”
Assendorp
23-12-2011
“Als schoonheidsspecialiste ben ik een soort
kunstenaar. Ik maak een schilderijtje van iemand”, vertelt
de 23-jarige Sabine Specht gepassioneerd. Sinds 2010
heeft zij haar eigen schoonheidssalon aan huis in Pierik.

Test: inbraakpreventie in de binnenstad
Centrum

Op 16 januari organiseert de redactie centrum 23-12-2011
een voorlichtingsavond in inbraakpreventie voor bewoners
van de binnenstad. In het buurtonderzoek scoorde de preventie een 3,2. Dat
vraagt om een test!
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