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Koningin Máxima opent Isala

ZWOLSE KRUIMELS

Wim T.

Koningin Máxima opent
donderdag 17 oktober het
nieuwe ziekenhuis Isala
in Zwolle.

Z

e weten het mij wel moeilijk te
maken hier in Olst. Ga ik naar links,
dan kom ik uiteindelijk op de algemene begraafplaats terecht, sla ik rechtsaf
dan ga ik richting het Willy Dobbeplantsoen. Laat ik eens gek doen: rechts. Willy
Dobbe here I come. (Zoiets zou ik ook nooit
over de begraafplaats zeggen.)

Isala verwelkomt
Koningin Máxima met
een koor bestaande uit
Isala-medewerkers,
ondersteund door het
Kameroperahuis uit
Zwolle.
door de redactie

Koningin Máxima tijdens het kenninsmakingsbezoek aan
Overijssel in juni. Foto Frans Paalman

OOSTERENK - Poppentheater
Gnaffel zal een belangrijke
rol spelen in het bekendmaken van ‘De wens voor Isala’.
Medewerkers en duizenden
bezoekers hebben tijdens de
publieksdag op 6 juli hun
wens voor Isala bekend gemaakt. ‘De wens voor Isala’
is een initiatief van Stichting Vrienden van Isala.
Na de openingshandeling
krijgt Koningin Máxima een
rondleiding waarbij onder
andere een bezoek wordt gebracht aan het Amalia kin-

dercentrum en de afdeling
Hartbewaking.
Het nieuwe ziekenhuis aan
de Dr. Van Heesweg is begin
augustus in gebruik genomen. Het is een toonaangevend, kleurrijk gebouw met
een bijzondere vormgeving
en toegerust voor ingewikkelde medische zorg. Het is
groot, maar doet kleinschalig aan door de menselijke
maat die de architecten Alberts & Van Huut hebben
gehanteerd. Het ziekenhuis
is ontworpen om gerust te

stellen; een gebouw waarin
mensen zich, ondanks de
omvang, op hun gemak kunnen voelen.
In het ontwerp van het gebouw is deze spanning opgelost doordat de architect
gebruik heeft gemaakt van
zijn inzichten op het gebied
van organisch bouwen en
‘healing environment’, zonder de noodzaak van een efficiënt gebruik uit het oog te
verliezen.

Filmexpositie in Historisch Centrum
DIEZERPOORT - In het Historisch Centrum Overijssel
aan de Van Wevelinkhovenstraat is vanaf maandag 30
september film-tentoonstelling ‘Wie niet weg is wordt
gezien’ te bekijken. De expositie wordt vrijdag geopend.

COLUMN

De compacte tentoonstelling bestaat uit vier films.
Die films zijn onderdeel van
een multimediaal project
over taal, foto’s en film, met
vrouwen in klederdracht uit
Staphorst en vaders & zonen
van de Vrije School uit De-

venter. Deze inwoners van
Overijssel zijn gefotografeerd, geïnterviewd en gefilmd door Het Wilde Oog.
Dit is een document in de
vorm van een tentoonstelling waarin zingeving met
identiteit wordt verbonden.

In de Kortricklaan zijn op nummer 3 een
moeder en een kind bezig een gevecht te
leveren tegen het onkruid. Hij heeft hulp
gekregen van een klein oranje kruiwagentje. Een plastic gevalletje. Sommige
-positief ingestelde- mensen zouden
datgene wat hij doet “tuinieren” noemen.
Vooruit dan maar: tuinieren. De beide
buren hebben de hoop al opgegeven, zij
verbouwen steentjes. Bij de ene buur liggen de donkergrijze, de ander heeft zijn
tuin opgevrolijkt met een kuub lichtgrijze
keitjes. Ik heb nu al heimwee naar de algemene begraafplaats kan ik u zeggen.
Ik zet de pas er in, laat de stenen achter
mij, en een eindje verder -schuin tegenover Huidtherapie Olst- loop ik een
perenboom tegen het lijf. Hij staat tegen
een voetbalveldje aan. Tijdens de theepauze kunnen de voetballers hier het verse
fruit zo van de boom trekken. Er hangen
er nog meer dan 22 aan. Genoeg voor twee
elftallen, de reserves en de trainers. En
dan krijgt de scheidsrechter ook nog een
peer. Er is voor ieder wat wils; de vliegen
ontfermen zich over de gevallen exemplaren in het gras.
Het bordje met de tekst “Willy Dobbeplantsoen” leidt mij naar ’n asfaltpad die
tussen twee beukenhagen door gaat. Willy
zit goed verstopt. Willy doet mij denken
aan Annemaria Koekoek. Die was er ook

nooit. Hoe je als kind ook gilde, hoe hard
je ook schreeuwde: Anne! Maria! Koe!
Koek! Niks. Helemaal niks. Ik kom bij
kinderboerderij De Vijverhof terecht. Een
grijs hangbuikzwijntje snuift zich een weg
door het gras heen. De Vijverhof wordt
financieel gesteund door Hondentrimsalon de Meente én autoschadeherstelbedrijf Nijkamp. Een mooie combinatie. De
kinderboerderij heeft kippetjes, een haan,
een hangbuikzwijn en wat parelhoenders.
(Ik schrijf gewoon de bordjes over.) Er zijn
zelfs Welsumers. Dat is een kip die ontstaan is in de IJsselvallei rond de dorpen
Epe, Oene, Olst en Welsum. (Kijk, dat weet
ik dan weer wel.)
Een stukje verderop aan de waterkant
staan een paar groene visserstentjes. Eén
jongen zit te pielen met een haakje en een
draadje. Er volgt een bruggetje, maar ik
blijf links lopen en daar achter het kinderspeelplaatsje is het beloofde land. Nou ja,
in ieder geval het beloofde plantsoen. Nu
ga ik u hier niet uitleggen wie Willy Dobbe
is en waarom ze hier in Olst een plantsoen
naar haar genoemd hebben. Ken uw klassieken. Wat ik wel wil doen, is beschrijven
hoe het plantsoen er uit ziet.
Er staan twee witte bankjes die uitzicht
bieden op de plas. Rechts en links een
perkje met afrikaantjes. In het plantsoen
hangt een penetrante strontlucht. Ze hebben werkelijk kosten nog moeite gespaard
om het zo authentiek mogelijk te maken.
Een visser roept: ‘U schrijft over de opening?’
Welke opening?,’ is mijn wedervraag.
‘Geen idee,’ luidt het antwoord. Ik herken de hand van Wim T. Schippers.

‘

Ronald Kamps
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Extra lange openingstijden en veel winkels zijn ook op zondag geopend.
shop ook online en kijk voor onze openingstijden en adressen op prenatal.nl

