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ALLE ACTIVITEITEN PER STADSDEEL
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WijZ daagt uit

WijZ daagt mensen uit om actief te zijn en om de regie over het eigen leven te 
houden. WijZ is een welzijnsorganisatie en biedt activiteiten en diensten, in de 
wijk en thuis, om hen te ondersteunen bij het vinden van balans in het leven.
WijZ werkt in de gemeenten Zwolle, Ommen, Raalte, Olst-Wijhe en Deventer.

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met de receptie                
tussen 08.30-17.00 uur. Tel.: 038 - 8 515 700 of www.wijz.nu

Een gids voor een goed leven
Voor u ligt weer een prachtige WijZ gids voor het seizoen 2020. Als ik de gids doorblader dan 
moet ik met name aan alle deelnemers denken die gebruik maken van de diensten en onder-
steuning van WijZ Welzijn.
Sommige van hen ken ik persoonlijk en als ik op een WijZ locatie ben, maak ik graag een praat-
je. “Ik heb buikpijn van het lachen,” zei iemand pas tegen mij. En iemand anders zei: “Als ik de 
buurtkamer niet had, had ik niemand om mee te praten.”

Iedereen heeft z’n eigen reden om mee te doen. Dat vind ik belangrijk om te weten: wat is 
jouw reden om een activiteit te willen bijwonen, om naar de buurtkamer te gaan, om gebruik te 
maken van Op Orde, of om vrijwilligerswerk te doen? Het gaat immers om jouw leven. En onze 
wens voor jou is dat jij een zo goed mogelijk leven hebt. 

‘Wat is goed leven voor jou?’. Die vraag zie je steeds meer op onze gebouwen en in onze tek-
sten. Dat vinden we een belangrijke vraag voor iedereen in onze samenleving. Van jong tot oud.
Daar willen we graag samen over nadenken. Dan kunnen we samen bedenken op welke manier 
we dit kunnen bereiken.

En zo zit deze gids ook in elkaar. We beginnen met de vraag ‘Wat is goed leven voor jou?’ en 
we zijn erg benieuwd naar jouw antwoord. Want met dat antwoord kunnen we samen bedenken 
wat er nodig is voor jouw goed leven. Bijvoorbeeld een activiteit, een maatje, ondersteuning of 
een gesprek … 

Zo bouwen we ieder seizoen weer zo’n gids op. En daarom vind ik hem prachtig. 
Omdat ik jou een goed leven wens.

Hans Bonten
Directeur WijZ, De Kern, Jeugd ggz en Impluz
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Het gevoel dat je er
toch uit komt
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heer/dame zijn achter de bar tot 
een maatje zijn voor mensen die 
niet alleen leuke dingen willen doen.
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“Tegen sommige 
problemen helpen geen pilletjes”



overzicht van activiteiten

 Fietsen

FITNESS
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Stadsdeel Noord  
Aa-landen en Holtenbroek

Bewegen Noord
activiteit dag en tijd locatie (kosten pag. 34)

Badminton Di. 16.15 - 17.15 de Bolder   Dobbe 29

Milde Fitgym Ma. 09.45 - 10.45  Rivierenhof  Zijpe 4
 Do. 09.30 - 10.30  Rivierenhof  Zijpe 4
  Ma. 11.15 - 12.15  Havezate  Gombertstraat 350

Fitgym Ma. 15.00 - 16.00 de Bolder   Dobbe 29 

Fitness Ma. 11.45 - 12.45   Fysiotherapie Holtenbroek  Haydnstraat 4
 Ma. 13.00 - 14.00   Fysiotherapie Holtenbroek  Haydnstraat 4
 Ma. 19.15 - 20.15   Fysiotherapie Holtenbroek  Haydnstraat 4
 Ma. 20.30 - 21.30   Fysiotherapie Holtenbroek  Haydnstraat 4
 Di. 10.00 - 11.00   Fysiotherapie Holtenbroek  Haydnstraat 4
 Wo. 09.00 - 10.00  Squash en Cardio Fitcentrum Dobbe 69
 Wo. 10.00 - 11.00  Squash en Cardio Fitcentrum Dobbe 69
 Wo. 11.00 - 12.00  Squash en Cardio Fitcentrum Dobbe 69
 Wo. 19.00 - 20.00   Fysiotherapie Holtenbroek  Haydnstraat 4
 Vr. 09.00 - 10.00  Squash en Cardio Fitcentrum Dobbe 69

Koersbal  Di. 14.00 - 15.30   Fermate   Handellaan 315

Pilates Vr. 10.30 - 11.30  Squash en Cardio Fitcentrum Dobbe 69

Sport en Spel Ma. 15.45 - 16.45   Gymzaal Waallaan Waallaan 10 (links)
 Di. 15.45 - 16.45   Gymzaal Gouwe  Gouwe 10

Tai Chi Ma. 14.00 - 15.00   de Bolder   Dobbe 29

Zumba Wo. 10.00 - 11.00   DIFF Dancemasters  Palestrinalaan 913

overzicht van activiteiten 
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BILJARTEN

SCOOTMOBIELCLUB

Ontspannen een keutje leggen

overzicht van activiteiten

Prachtige zomertochten
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Stadsdeel Oost  
Berkum, Wipstrik, Dieze en Indische buurt

Sociaal cultureel Oost
activiteit dag      tijd locatie  kosten

Biljarten competitie          Ma. en wo.   13.00 - 17.00 de Terp 30,- (half jaar)

Vrij Biljarten      Dagelijks    09.00 - 17.00 de Terp     Klokkengeld

Gespreksgroep Om de week op di. 10.00 - 12.00     de Terp 30,- (per jaar)

Roze middag 2e wo. van de maand 14.00 - 16.00     de Terp 2,50

Bingo 1e vr. van de maand  14.00 - 16.00 de Terp 2,50 (plankje)

Jokeren Di.        13.00  de Terp 0,10 per partij

Tekenen en Schilderen Do.       09.30 - 11.30 de Terp        69,- (15x)

Kantklossen Om de week op ma. 13.30 - 15.30 de Terp 2,50 

Postzegelclub Ma.           09.00 - 11.30  de Terp gratis 

Cinema de Terp                  3e vr. van de maand  14.00 - 16.00 de Terp 2,50

Computertrefpunt             Di. 10.00 - 12.00 en Do. 14.00 - 16.00    de Terp 2,50

iPad cursus 6 x 2 uur  (1 x per week)    de Terp  incl. huur iPad 35,- 

Koor “Jong van Harte” Wo.        13.45 - 15.45 de Terp        51,-  (15x)

Buurtrestaurant  Ma. t/m do.  12.00 - 13.00 de Terp 6,50
“Radewijntje”

Pannenkoekenrestaurant  1e en 3e vr. v.d. maand 12.00 - 13.00 de Terp vanaf 1,- p.s.

Groot Restaurant               2e en 4e vr. v.d. maand 12.00 - 13.00  de Terp 6,50    

Scootmobielclub 2e  wo. v.d. maand 10.00 - 12.30  de Terp       4,- 
 April t/m september  

Taalles  Ma.       13.00 - 16.00 de Terp gratis

Mannenkoor Mankracht Do.       15.00 - 17.00 de Terp    70,50  (20x)

Naai-atelier Ma.       10.00 - 13.00  de Terp gratis
 
Hèt Zwols Senioren Koor Wo.       19.15 - 21.00 de Terp    53,50  (15x)

overzicht van activiteiten 
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overzicht van activiteiten

Buitensport

MILDE FITGYM

LINE DANCEMilde yoga
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Bewegen Oost
activiteit dag en tijd locatie (kosten pag. 34)

Bewegen op muziek Do.  14.00 - 15.00   de Terp   Radewijnsstraat 1

Buitensport HTC Do. 13.00 - 14.00  Sportcampus HTC  Brinkhoekweg 200

Milde Fitgym Di. 13.35 - 14.45   Arcadia   Hogenkampsweg 150
 Wo. 10.15 - 11.00   Berkumstede   Erasmuslaan 50
 Wo. 10.45 - 11.30   Berkumstede   Erasmuslaan 50

Fitgym Ma. 10.45 - 11.45   de Weijenbelt   Campherbeeklaan 82
 Ma. 13.00 - 14.00   de Terp   Radewijnsstraat 1
 Di.  10.15 - 11.15   Menistenflat   Menistenstraat 37
 Di.  11.00 - 12.00   Bestevaer  Trompstraat 10b
 Di.  19.00 - 20.00   de Weijenbelt  Campherbeeklaan 82
 Wo. 09.00 - 10.00   de Terp   Radewijnsstraat 1
 
Internationaal dansen Do. 10.00 - 11.15   de Terp   Radewijnsstraat 1

Koersbal Vr.  09.00 - 10.30   de Terp   Radewijnsstraat 1
  Ma. 10.00 - 11.30   de Terp   Radewijnsstraat 1

Line Dance Do. 15.30 - 16.30   de Weijenbelt  Campherbeeklaan 82

Mindfitness Do.  08.50 - 09.50   de Terp   Radewijnsstraat 1

Oldstars  Wo. 14.30 - 15.30  Sportcampus de Pelikaan  Haersterveerweg 2
Walking Football  Do. 14.30 - 15.30 Sportcampus HTC Brinkhoekweg 200

Pilates Ma. 14.15 - 15.15   de Terp   Radewijnsstraat 1
 Wo. 10.15 - 11.15   de Terp   Radewijnsstraat 1

Milde Pilates Wo. 11.15 - 12.15 de Terp  Radewijnsstraat 1

RollatorFit (gratis) Ma. 10.30 - 11.30 de Terp  Radewijnsstraat 1 

Stijldansen Di.  13.30 - 14.45   de Terp   Radewijnsstraat 1
 Di.  14.50 - 16.05  de Terp   Radewijnsstraat 1

Tai Chi Ma. 15.30 - 16.30   de Terp   Radewijnsstraat 1
 Do.  11.20 - 12.20   de Terp   Radewijnsstraat 1

Milde Yoga Di. 12.10 - 13.10   de Terp   Radewijnsstraat 1

Yoga Di.  08.55 - 09.55   de Terp   Radewijnsstraat 1
 Di.  10.00 - 11.00   de Terp   Radewijnsstraat 1
 Di.  11.05 - 12.05   de Terp   Radewijnsstraat 1
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overzicht van activiteiten

COMPUTERTREFPUNT

KLAVERJASSEN

“Hier leer ik echt wat van”

“Gezelligheid troef”
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Stadsdeel Zuid 
Zwolle Zuid

Sociaal cultureel Zuid
activiteit dag      tijd locatie  kosten 

Soos  SIO Di.       14.30 - 16.30  SIO 30,- (15x)
          Thorbeckelaan 2

Biljartclub Di. en wo.    08.30 - 17.00  de Pol 
(KNBB en recreatief) Ma. en do.   13.00 - 17.00  de Pol  30,- (15x)

Bridge   Ma.       19.00 - 22.30  de Pol Gratis inloop
  Vr.        19.00 - 22.30 de Pol Gratis inloop

Tekenen en schilderen  Vr.        13.30 - 15.30 de Pol 30,- (15x)

Computertrefpunt Di.         10.00 - 12.00  de Pol 2,50
 Do.        10.00 - 12.00  de Pol 2,50
 Do.        14.00 - 16.00  de Pol 2,50

iPad cursus 6 x 2 uur  (1 x per week)    de Pol  incl. huur iPad 35,- 

Vrij biljarten  Ma. en do.   09.00 - 12.00  de Pol  klokkengeld
 Vr.              09.00 - 17.00  de Pol  klokkengeld

Bingo  Laatste vr. v.d. maand  14.00  de Pol  2,50 (plankje)

Klaverjassen Ma.       14.00  de Pol gratis

Jokeren Vr.        14.00  de Pol 0,10 per partij

Chinese Mahjong Do.        14.00  de Pol  gratis

Canasta  Ma. en do.  14.00  de Pol  gratis 
 
Scrabble Di.        14.00  de Pol  gratis

Vrouwenkoor Do.        10.00 - 12.00 de Pol 51,-  (15 x)
   
Handwerkcafé  Wo.       09.30 de Pol gratis

Buurtrestaurant  oneven wo. en do. 17.30  de Pol  7,-
De Keuken van Zuid

Pannenkoekenrestaurant  2e vr. van de maand  12.00 de Pol 1,- p.st. (naturel)

Scootmobielclub                Wo.       10.00 - 12.30  de Pol  4,- 

Soep in de Pol   Do.       12.00  de Pol 1,-

overzicht van activiteiten 
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overzicht van activiteiten

Op Orde inloop

KOERSBALYOGA

d
aa

g
t 

ui
t 

 p
. 1

4



Ook in wijkcentrum de Pol
activiteit         dag en tijd  locatie
   
Schuurtje van Zuid (wijkklussen)     Dagelijks  de Pol nvt

2e handskledingwinkel ‘OpNieuw’    Di. tm vr. vanaf 10.00 de Pol nvt

Wijkagent Spreekuur          Wo. 10.00  de Pol nvt
 
Sociaal wijkteam         Dagelijks 09.00 - 12.00  de Pol nvt

Sociale raadslieden en Op Orde inloop   Vr.  09.00 - 11.00   de Pol nvt

Vrijdag middag inloop (samen doen)  Vr. 13.00 - 15.30  de Pol nvt

Wijkenvereniging Zwolle Zuid       Ma. t/m vr. (variabele tijden) de Pol nvt
         
Wijkservicepunt Zuid (gemeente) Spreekuur Wo11.00 - 12.00  de Pol nvt

Inloop spreekuur Sociaal wijkteam    Dagelijks 09.00 - 12.00 de Pol nvt

Bewegen Zuid 
activiteit dag en tijd locatie (kosten pag. 34)

Badminton Ma. 13.30 - 14.30   Sporthal Zwolle-Zuid v.d. Heydenstraat 2

Bewegen op muziek Di.  14.15 – 15.15   Sporthal Zwolle-Zuid v.d. Heydenstraat 2

Milde Fitgym Ma. 14.30 - 15.30   de Kievitsbloem   Patriottenlaan 3

Fitgym Di. 13.00 - 14.00   Sporthal Zwolle-Zuid v.d. Heydenstraat 2

Internationaal dansen Di.  10.30 - 11.45   de Pol   Gelijkheid 1
 Di.  14.00 - 15.15   Herfte/Wythmen  Valkenbergweg 24

Pilates Ma. 12.20 - 13.20 de Pol  Gelijkheid 1
 Di.  11.15 - 12.15   Sporthal Zwolle-Zuid v.d. Heydenstraat 2
 Ma. 16.00 - 17.00  Topfit Fysiotherapie Schelle Forelkolk 55

Sport en Spel Do.  17.45 - 18.45   de Pol  Gelijkheid 1 

Tai Chi Ma. 13.30 - 14.30   de Pol   Gelijkheid 1
 Di. 09.00 - 10.00   de Pol   Gelijkheid 1

Milde Yoga Ma. 16.45 - 17.45   de Pol   Gelijkheid 1

Yoga Ma. 14.35 - 15.35   de Pol   Gelijkheid 1
 Ma. 15.40 - 16.40   de Pol   Gelijkheid 1
 Do.  08.45 - 09.45 de Pol   Gelijkheid 1 d
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overzicht van activiteiten

SCHILDERCLUB

“Schilderen geeft mij voldoening”
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“Ik heb nu veel contact”

iPad cursus



Stadsdeel West 
(Westenholte en Stadshagen)

Sociaal cultureel West
activiteit dag      tijd locatie   kosten  

Buurtrest. De Streek   3e di. v.d. maand. 17.30 - 19.30 Cultuurhuis  7,-

Handwerkcafé     Do.       10.00 - 12.00 Cultuurhuis  gratis

Schildergroep                Wo.       14.00 - 16.00 Cultuurhuis  30,- (15x)

Schilderclub              Do.       13.30 - 15.30 Cultuurhuis  2,50

Soep van de Dag              Ma.       12.00 Cultuurhuis  1,-

Yoga
Vrouwen van Stadshagen Di.       09.15 - 11.30 Cultuurhuis  gratis    

Weggeefwinkel Ma.       14.00 - 16.00 Cultuurhuis  gratis
 Wo.       14.00 - 16.00  Cultuurhuis  gratis

Inloop spreekuur Sociaal wijkteam   Dagelijks  09.00 - 12.00  Cultuurhuis  gratis

Stadkamer        Dagelijks 10.00  Cultuurhuis  gratis 

Bewegen West
activiteit dag en tijd locatie (kosten pag. 34)

Milde Fitgym Di.  09.45 - 10.45   Westenhage Voorsterweg 44-001
 Di. 15.15 - 16.15  Westenhage Voorsterweg 44-001

Fitgym Ma. 13.10 - 14.10   Cultuurhuis  Werkerlaan 1
 Wo. 08.45 - 09.45   Het Anker  Voorsterweg 36

Koersbal Ma. 10.00 - 11.30 Westenhage Voorsterweg 44-001 
 Wo. 09.45 - 11.30  Cultuurhuis  Werkerlaan 1

Line Dance  Ma. 11.15 - 12.15  Cultuurhuis  Werkerlaan 1

Mindfitness  Do. 10.15 - 11.15  Cultuurhuis  Werkerlaan 1

Sportfit Do.  09.15 - 10.15   Cultuurhuis  Werkerlaan 1

Tai Chi Vr. 09.30 - 10.30  Cultuurhuis  Werkerlaan 1

Yoga Do. 09.15 - 10.15  Cultuurhuis  Werkerlaan 1
 Do.  10.15 - 11.15  Cultuurhuis  Werkerlaan 1
 Do. 11.30 - 12.30 Cultuurhuis Werkerlaan 1

overzicht van activiteiten 
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overzicht van activiteiten

Wandelen

FITGYMDUOFIETS
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WIJZZWEMMEN



Stadsdeel Midden 
Assendorp, Kamperpoort en Centrum

Bewegen Midden

activiteit dag en tijd locatie (kosten pag. 34)

Brein en fitness Ma. 10.45 - 11.45  Clubgebouw S.V. Zwolle  Hyacinthstraat 66

Fitgym Di. 09.30 - 10.30   de Enk   Enkstraat 67

Fitness Ma. 09.30 - 10.30   Clubgebouw S.V. Zwolle  Hyacinthstraat 66
 Di.  09.30 - 10.30   Clubgebouw S.V. Zwolle  Hyacinthstraat 66
 Di. 10.45 - 11.45 Clubgebouw S.V. Zwolle Hyacinthstraat 66

Koersbal Do.  10.00 - 12.00  Clubgebouw S.V. Zwolle  Hyacinthstraat 66

Oldstars Walking Footbal Do. 10.15 - 11.15 Clubgebouw S.V. Zwolle  Hyacinthstraat 66

Sport en Spel Ma. 18.00 - 19.00   de Enk   Enkstraat 67

Yoga Do. 15.30 - 16.30   de Enk   Enkstraat 67

activiteit dag en tijd locatie (kosten pag. 34)

Duofiets  Dagelijks op afspraak de Terp   Radewijnsstraat 1

Fietsen, ± 25-30 km  Wo. 13.15   diverse startlocaties 
  (dagtochten 10.00)
  
Fietsen, 15 km Wo. 13.15   diverse startlocaties 

Wandelen, ± 7 km Di. 10.00   diverse startlocaties

Wandelen, ± 7 km Wo. 19.00   Cultuurhuis   Werkerlaan 1

Wandelen, 4 km Do. 14.00 diverse startlocaties (tevens groep ’rustig tempo’)

WijZZwemmen Ma. 10.00 - 12.00 de Vrolijkheid   Ossenkamp 7
 Di. 10.00 - 12.00 de Vrolijkheid   Ossenkamp 7
 Do. 10.00 - 12.00 de Vrolijkheid   Ossenkamp 7

overzicht van activiteiten 
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Bewegen Algemeen 
Zwolle
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Vitaal      Veilig Thuis
Om zelfstandig te blijven
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We willen allemaal vitaal blijven en zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in onze eigen 
vertrouwde omgeving. Maar is uw thuissituatie daar nog helemaal geschikt voor? 
Om u daar inzicht in te geven is door WijZ Welzijn in samenwerking met o.a. brandweer, 
politie en fysiotherapeuten het project Vitaal & Veilig Thuis gestart voor Zwolse bewoners 
van 70 jaar en ouder. 
Speciaal getrainde adviseurs komen bij u op bezoek om uw thuissituatie in kaart te bren-
gen. Zo krijgt u informatie en advies over o.a. veilig wonen, brand- en inbraakpreventie. 
Ook krijgt u informatie over activiteiten bij u in de buurt en wordt er bijvoorbeeld advies 
gegeven over het voorkomen van valongelukken. U bekijkt samen of u hulp of ondersteu-
ning kunt gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld ook bij het op orde houden van uw financiën. Wij 
brengen u dan in contact met organisaties die u daarbij verder kunnen helpen. Zo zorgen 
we er samen voor dat u een vitaler, veiliger en comfortabeler leven krijgt. 

Gratis en vrijblijvend advies
Het advies dat u van ons krijgt is vrijblijvend. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? 
Neem dan telefonisch contact met via 038-851 57 00 of ga naar www.vitaalenveiligthuis.nl 
Hier kunt u ook heel makkelijk uw gegevens achterlaten. Wij nemen dan zo spoedig 
mogelijk contact met u op. Ook zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers die op huisbezoek 
willen bij de 70-plussers in Zwolle.
Vitaal & Veilig Thuis is al actief in de wijk Aa-landen en vanaf 2020 ook in Zwolle-Zuid.
Meer informatie over Vitaal & Veilig Thuis en Valpreventie vindt u op pagina 22.

Belangstelling o? Dan willen we graag met je kennismaken! 
Neem contact op met WijZ Welzijn.
038-851 57 00 of via info@vitaalenveiligthuis.nl

Langer thuis blijven wonen met 
‘Vitaal & Veilig Thuis’



Projecten en Diensten
Wilt u graag zelfstandig blijven wonen en zelf de touwtjes in 
handen houden?

Dan biedt WijZ u de helpende hand. Bijvoorbeeld met hulp bij 
uw administratie of met een goed gesprek.

Allochtonenadviseur
Als u graag een ouderenadviseur wilt 
spreken die u in het Nederlands, maar 
ook in het Turks te woord kan staan. 
Enkele taken van de allochtonenadviseur zijn:
• Aanvragen indienen bij de gemeente
• Brieven en formulieren lezen en vertalen
• Instanties bellen (samen)
• Adviseren waar men terecht kan met een  
 bepaalde hulpvraag
• Adviseren aan de gemeente hoe te 
 communiceren met de doelgroep
• Vraaggericht werken
• Algemene ondersteuning bieden aan 
 allochtonen/ouderen

Voor meer informatie:
Allochtonenadviseur, Birsen Tas. 
info@wijz.nu of 038 - 8 515 700 
of 06-31640064

Welzijn op recept
Ondersteuning bij het behouden en 
verbeteren van gezondheid en welzijn

Welzijn op Recept (WOR)  is in een samen-
werkingsinitiatief van WijZ en de eerstelijns-
zorg. De huisarts, fysiotherapeut, maat-
schappelijk werker en het Sociale wijkteam, 
verwijzen wijkbewoners naar WOR, wanneer 
er een sterk vermoeden is dat mensen kun-
nen worden geholpen met welzijswerk. 
In een gesprek met de welzijnswerker van 
WijZ wordt gekeken naar de drijfveren en 
acties waar je je goed bij voelt. In het gesprek 

worden de mogelijkheden hiervoor verkend 
en wordt gericht een passende 
activiteit gezocht, die bijdraagt aan plezier 
en zin in het leven. Waar word je weer 
enthousiast en blij van! Voorbeelden zijn 
creatieve activiteiten, vrijwilligerswerk, 
sport en bewegen, koken en eten, of een 
combinatie hiervan. Het doel is dat je door 
deze activiteiten zelf actief wordt en je 
gezondheid verbetert.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u 
contact opnemen met WijZ:
info@wijz.nu of 038 - 8 515 700

Mantelzorgsalon
Ontmoeting, ontspanning en ervaringen 
delen onder het genot van een kop koffie!

WijZ en Steunpunt Mantelzorg  organiseren 
van januari tot en met juli en van september 
tot en met oktober 1 keer per maand op 
woensdagochtend van 09.30 tot 12.00 uur 
een bijeenkomst met een wisselend thema 
voor mantelzorgers en hun zorgvrager.

Voor data in 2020 wordt u o.a. geïnformeerd 
via De Peperbus en de website van beide 
organisaties. 
Locatie: Zwolle Doet
De Drijber, Burgemeester Drijbersingel 11

Voor meer informatie en aanmelding: 
Steunpunt Mantelzorg 038 - 4 225 200
Info: b.tas@wijz.nu of
038 - 8 515 700
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Samen Uit Samen Thuis
Samen is leuker dan alleen!

Samen Uit Samen Thuis ondersteunt u bij de 
activiteiten die u graag zou willen onderne-
men. Soms lukt het niet om hobby’s, activitei-
ten of juist de ‘gewone’ dagelijkse dingen te 
blijven doen. Bijvoorbeeld door een ziekte, 
beperking of weinig sociale contacten.
Wilt u boodschappen doen, samen winkelen, 
gezellig een kopje koffie drinken, muziek luis-
teren of maken of een fijne wandeling maken, 
maar kunt u dit niet alleen? Samen Uit Samen 
Thuis zoekt een passend maatje en maakt dit 
weer mogelijk.

Door Samen Uit Samen Thuis kan een maa-
tje samen met u, de ‘gewone’ dingen weer 
mogelijk maken. Niet eenmalig, maar voor 
een langere periode, zodat het weer gewoon 
wordt. Zowel ouderen als jong volwassenen 
kunnen zich aanmelden.

Eén van onze medewerkers maakt een 
afspraak met u om kennis te maken. 
Zij vertellen over de mogelijkheden van 
Samen Uit Samen Thuis en WijZ Welzijn. 
Daarna gaat onze medewerker op basis 
van uw hulpvraag op zoek naar een 
passend maatje voor u.

Wilt u een dagje samen uit, WijZ helpt!

Wilt u een dagje uit en wilt of kunt u dit niet 
alleen, dan kan WijZ Welzijn u daarbij helpen.

Maak kennis met ‘Dagje SUST’. 
Wij bieden u een vrijwilliger aan die met u 
mee gaat ter ondersteuning of gezelschap. 
U kunt hierbij denken aan een dagje gezellig 
naar de braderie, een voetbalwedstrijd be-
zoeken of een gezellige fietstocht maken met 
als afsluiting op een terrasje zitten. 

Alle kosten die er tijdens deze dag gemaakt 
worden zijn voor eigen rekening, dus ook de 
kosten van de vrijwilliger. 

Voor meer informatie en aanmelden kunt u 
contact opnemen met WijZ:
info@wijz.nu of 038 - 8 515 700

Vitaal en Veilig Thuis
Vitaal en Veilig Thuis richt zich op 70+-ers 
in Zwolle, waarbij het zelfstandig thuis 
blijven wonen centraal staat. 

De opgeleide vrijwilliger komt bij u op huis-
bezoek, waarbij in het gesprek wordt stilge-
staan bij uw wensen, behoeften, mogelijkhe-
den en welzijn. Hierbij gaan we uit van wat 
iemand nog kan. Op basis hiervan vindt een 
advies plaats over de woning, valpreventie, 
het welzijn en een passend programma. 
Een aanbod tot een fittest en valtraining 
behoren hierbij tot de mogelijkheden. De 
map met de resultaten blijft bij u thuis achter, 
zodat u deze later nog eens kunt doornemen, 
eventueel met uw (klein-)kind(eren).

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen via: info@vitaalenveiligthuis.nl of 
038 - 8 515 700

Valpreventie (Zicht op evenwicht)
Bij het ouder worden neemt de kans op val-
len toe. Bent u ook bezorgd om te vallen? 
Of vermijdt u wel eens activiteiten omdat u 
bezorgd bent daarbij te vallen, zoals wande-
len, traplopen of boodschappen doen? De 
cursus Zicht op Evenwicht helpt u om weer 
onbezorgd actief te zijn.

Met de cursus Zicht op Evenwicht verbetert 
u uw conditie en evenwichtsgevoel. 
Zo gaat u met meer zelfvertrouwen op pad.

De cursus is 8x 1,5 uur.
Kosten: € 87,50 inclusief koffie/thee en 
cursusmateriaal. 
Voor de eerste 30 aanmeldingen wordt het 
cursusmateriaal gratis aangeboden en be-
draagt de cursus € 75,-.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden de 
cursus vanuit de aanvullende verzekering. 

Voor meer informatie en aanmelden kunt u 
contact opnemen met WijZ:
info@wijz.nu of 038 - 8 515 700
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Buurtkamer
Dagbesteding voor mensen uit de wijk.

De buurtkamer is bedoeld voor mensen die 
zelfstandig wonen en graag meer sociale 
contacten zouden willen.
Met het klimmen der jaren vallen steeds meer 
contacten om u heen weg en dan kan het zijn 
dat u vaker alleen bent dan wenselijk is.
U bent ook van harte welkom op een van de 
buurtkamers als u uw eventuele mantelzorger 
wat ruimte wilt geven. 
Buurtkamers hebben onder andere het effect 
dat u langer zelfstandig kunt blijven wonen. 

Vrijwillige medewerkers begeleiden de deel-
nemers bij het dagelijkse programma.  
Zij worden daarbij ondersteund door een 
vaste beroepskracht. Gezamenlijk koffie 
en theedrinken, lunch of warme maaltijd zijn 
vaste programma punten. Samen 
zoeken we graag naar een passende individu-
ele en/of groepsactiviteit.

Wanneer en waar
1. Buurtkamer de Terp 
 WijZ locatie de Terp 
 Ma., di. en vrij. 10.00 - 16.00 uur

2. Buurtkamer Dieze 
 WijZ locatie de Terp 
 Di. 09.30 - 13.00 uur

3. Buurtkamer Zwolle Zuid 
 WijZ locatie de Pol 
 Di. en vrij. 09.30 - 13.00 uur

4. Buurtkamer Assendorp 
 Locatie Jeruzalemkerk  
 Do. 09.30 - 13.00 uur

5. Buurtkamer Diezerpoort 
 Zorghuis Wilhelmina van Sonsbeeck 
 Do. 09.30 - 13.00 uur

Bij buurtkamers 1 t/m 5 ligt het accent op 
lichamelijke en/of visuele beperkingen.

6. Buurtkamer Plus  
 WijZ locatie de Terp 
 Wo. en do. 10.30 - 15.30 uur
Buurtkamer Plus is voor mensen met 
beginnende geheugenproblemen.

Daarnaast biedt WijZ buurtkamers voor speci-
fieke doelgroepen. Dezelfde achtergrond en 
gelijksoortige ervaringen bieden een veilige 
en vertrouwde sfeer.

7. Buurtkamer Rumah Kenangan
 Locatie Kembang Baru, (Händellaan 237)
 Ma. en wo. 10.00 - 16.00 uur
Buurtkamer Rumah Kenangan is voor Indische 
en Molukse mensen. Voor de lunch worden 
verse Indische maaltijden bereid.

8. Multiculturele- en Chinese Buurtkamer 
 Locatie Kembang Baru, (Händellaan 237)
 Di. 09.30-13.00 uur (multicultureel)
  13.30-16.00 uur (Chinees) 
 WijZ locatie de Terp 
 Wo.10.00 - 16.00 uur (multicultureel)
Buurtkamer Multicultureel is voor mensen van 
alle culturen. De voertaal is Nederlands.

9. Buurtkamer Cem
 Locatie De Esdoorn: Esdoornstraat 7
 Vr. 13.00 - 16.00 uur
Buurtkamer Cem is voor mensen met een 
migratie achtergrond.

10.  Buurtkamer De Streek
 Locatie Het Cultuurhuis, Werkerlaan 1
 Di. 14.00 - 16.00 uur

11.  Buurtkamer Arcadia
  Locatie Arcadia: Radewijnsstraat 1
  Wo. 10.00 - 12.00 uur

12.  Buurtkamer Berkum
  Locatie v.v. Berkum, Boerendanserdijk 55
  Wo. 14.30 - 16.30 uur

13. Sportbuurtkamer 
  Locatie Sportpark de Siggels SVI
  IJsselcentraleweg 9
  Do. 10.00 - 12.30 uur

14. De Huiskamer van Assendorp 
 Locatie Jeruzalemkerk  
 vr. 09.30 - 13.00 uur

U kunt ook vrijblijvend binnenlopen bij één 
van de buurtkamers voor een eerste indruk 
en informatie. 

projecten en diensten
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Joe: ‘Zonder Henk was 
het een grote ramp’

Joe en vrijwilliger Henk (van de Thuisadministratie van WijZ) kennen elkaar een paar 
maanden en langzamerhand komt er weer orde in zijn financiële en administratieve chaos. 
Deze chaos is ontstaan nadat Joe chronisch ziek werd en daardoor in de ‘molen van het 
UWV’ terecht kwam. Vrijwilliger Henk, inmiddels met pensioen, heeft jarenlang gewerkt bij 
het UWV en zijn expertise komt nu goed van pas.
Joe is via de website van Op Orde Zwolle aangemeld en vandaaruit is vrijwilliger Henk 
voor hem geregeld. Henk komt nu wekelijks bij Joe thuis, omdat er zoveel uitgezocht 
moest worden. Joe geeft aan dat er zoveel meer rust en overzicht is gekomen door de 
komst van Henk: ‘heel erg fijn’. 
De heren hebben het goed samen. Wat is hun geheim? Ze hebben het gezellig, werken 
op basis van gelijkwaardigheid en Joe laat zich door Henk aanspreken als het nodig is. 
Zo komen ze stap voor stap samen verder. Henk geeft aan: ‘Er begint licht te komen aan 
het eind van de tunnel’. Joe, een optimistisch man, ziet het anders: ‘Ik loop in de zon en 
soms is er een beetje schaduw’. 
De verwachting is dat Joe op termijn weer zelfstandig verder kan, maar dit is mede afhan-
kelijk van hoe zijn ziekte zich ontwikkelt. Henk blijft graag beschikbaar op de achtergrond. 
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WijZ Thuisadministratie
Vrijwilligers bieden hulp en ondersteuning 
bij uw administratie en financiën.

Als u langere tijd hulp nodig heeft, omdat u 
niet (meer) goed kunt lezen en/of schrijven, 
brieven niet begrijpt, als er betalingsachter-
standen ontstaan of het niet lukt om de admi-
nistratie te ordenen, kunt u hulp krijgen van 
een vrijwilliger van WijZ thuisadministratie.
Een vrijwilliger komt bij u thuis en biedt hulp 
afgestemd op uw situatie. Dat kan zijn: samen 
de post doornemen, formulieren invullen, 
rekeningafschriften controleren of bellen 
met instanties.
WijZ thuisadministratie is onderdeel van Op 
Orde en biedt langdurige ondersteuning aan 
mensen met een laag inkomen die niet kun-
nen terugvallen op de eigen sociale omge-
ving. Deze hulp is gratis.

Voor meer informatie en aanmelden kunt 
u contact opnemen met WijZ:
038- 8 515 700, info@wijz.nu of 
www.opordezwolle.nl

Heeft u geen hulpvraag maar lijkt het u leuk 
om mensen op het gebied van financiën 
en administratie voor langere tijd te onder-
steunen? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. Voor meer informatie kunt u ons 
bellen of mailen.

Op Orde
Het aanmeldpunt in Zwolle voor gratis hulp 
bij uw financiën en administratie.

Als u af en toe een vraag heeft op financieel 
en/of administratief gebied kunt u terecht bij 
een inloopspreekuur van Op Orde. 
Binnenlopen kan tussen 09.00 en 11.00 uur. 

Maandag: de Enk, Enkstraat 67
Dinsdag: het Cultuurhuis, Werkerlaan 1
Woensdag: de Slinger, Jacob Gillesstraat 1A
Donderdag: Wijkc. Holtenbroek, Bachlaan 20
Vrijdag: Wijkcentrum de Pol, Gelijkheid 1

Voor meer informatie:
038- 45 69 750 of www.opordezwolle.nl

BeweegSamen
Samen bewegen met een vrijwilliger. 

Wilt u graag zwemmen of fietsen, maar liever 
niet alleen? Of wilt u samen met een maatje 
naar een beweeggroep? Het lijkt allemaal 
heel gewoon, maar als het niet meer lukt zijn 
deze activiteiten zo bijzonder. Bij BeweegSa-
men kan een vrijwilliger, samen met u, die ge-
wone dingen weer mogelijk maken. Niet één 
keer, maar gedurende een langere periode. 
Want samen bewegen is leuker dan alleen! 

Voor wie? 
BeweegSamen is voor mensen die niet meer 
in staat zijn om beweegactiviteiten te doen. 
Bent u bijvoorbeeld slechter ter been, door 
ziekte of een beperking, of kent u geen men-
sen om de activiteiten samen mee te doen? 
Doe dan met ons mee! 

Eén van onze medewerkers gaat met u in 
gesprek over uw wensen en mogelijkheden. 
Daarna gaan we  op zoek naar een vrijwil-
liger die bij u past. Vervolgens wordt er een 
kennismakingsgesprek gepland met u en 
de vrijwilliger. Als er een goede klik is kunt 
u samen met uw beweegmaatje activiteiten 
ondernemen die u fijn vindt om te doen. 

Voor meer informatie of aanmelden kunt u 
contact opnemen met WijZ:
bewegen@wijz.nu of 038 – 8 515 700

Roze Middag
Ontmoeting voor LHBTIQ+ senioren.

LHBTIQ+ (Lesbisch, Homo, Biseksueel, Trans-
seksueel, Intersekse en Queer personen) se-
nioren ontmoeten elkaar iedere 2e woensdag 
van de maand om met elkaar te praten, een 
film te kijken of een boek te bespreken.  
Dit alles natuurlijk met roze ingrediënten, in 
een ongedwongen sfeer en over 
uiteenlopende onderwerpen.
De roze middag vindt plaats in de Terp van 
14.00 uur tot 16.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met WijZ: 
info@wijz.nu of 038 - 8 515 700

projecten en diensten
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HET GEVOEL DAT JE ER
TOCH UIT KOMT
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Echt contact maken, van hart tot hart, daar hebben mensen behoefte aan, 
is de ervaring van Zwanet Hamhuis. Als coördinator Home-Start legt zij de contacten 
tussen ouders en vrijwilligers in Zwolle. Waar ouders met 
problemen behoefte aan hebben is vooral vaak een luisterend oor. 
Een Home-Starter die hoort en begrijpt wat er speelt. 

Ouder Gerlinde; “ík mag zelf bepalen waar het over gaat en er is respect voor wat ik be-
langrijk vind. Ik voel me daardoor meer begrepen en 
volwaardig. Dit is helpend, hierdoor groei ik en het maakt mij sterker. 
Ook in het contact met anderen.”

Zwanet; “Een ervaren Home-Starter is iemand die zelf ook ouder is, erkent en herkent dat 
opvoeden een klus kan zijn. Als ouders weer goed in hun vel zitten, heeft dit een positieve 
uitwerking op de kinderen”.

Home-Start biedt gratis ondersteuning aan gezinnen met kinderen tot 18 jaar.

www.home-start.nl of bel Zwanet Hamhuis 038 - 8 515 700



De draad weer oppakken
Een steuntje in de rug bij vragen rondom 
verlies en zingeving.

‘De draad weer oppakken’ richt zich op 
65-plussers die een steuntje in de rug goed 
kunnen gebruiken om hun leven weer invul-
ling te geven zoals ze zelf graag zouden 
willen. Dit kan bijvoorbeeld zijn na een 
ingrijpende gebeurtenis zoals het overlijden 
van een partner, rondom ziekte of door het 
wegvallen van zorg en ondersteuning. 
Vanuit het project kunnen vrijwilligers worden 
ingeschakeld die met luisteren en praten veel 
kunnen betekenen. Ook is het mogelijk dat 
vrijwilligers samen met u op pad gaan om 
weer activiteiten te ondernemen. 
De inzet van vrijwilligers is gedurende een 
jaar op regelmatige basis mogelijk. Hieraan 
zijn geen kosten verbonden. 
WijZ benadert actief mensen die het afge-
lopen jaar hun partner hebben verloren. 
Ze krijgen een brief met de vraag of zij een 
gesprek op prijs stellen. Mocht u zich om een 
andere reden willen aanmelden dan kunt u 
ons vrijblijvend bellen of mailen. 

Voor informatie en aanmelden kan contact 
worden opgenomen met WijZ, 
Wilma Wildeboer 
t. 038 8515700 
e. w.wildeboer@wijz.nu

Alzheimer Café Zwolle
Voor mensen die te maken hebben met 
Alzheimer

Locatie: Restaurant Urbana, 
Wipstrikkerallee 213 Zwolle
Aanvang: dinsdag 19.30 uur 
Inloop vanaf 19.00 uur

Programma 2020
21 jan: Sociaal wijkteam
18 feb: Gerdien Breimer met Patat en Pavlov
17 mrt: de rol van muziek bij dementering
21 apr: Monique Branse begeleider laatste   
   levensfase
19 mei: Onbegrepen gedrag met psycholoog  
   Danielle Olthof
16 juni: Bewegen

Lotgenotencontact na 
partnerverlies
Gezelschap, herkenning en delen van 
ervaringen.

De projecten Steun na Partnerverlies en 
De Draad weer Oppakken organiseren geza-
menlijke koffiemomenten en workshops voor 
lotgenoten na partnerverlies van 18 tot 99 jr. 
Het ontmoeten van weduwen en weduwnaars 
geeft veel steun en (h)erkenning. En draagt 
bij aan de rouwverwerking. In een ongedwon-
gen sfeer biedt WijZ u een gezellig contact 
met lotgenoten, jong en oud. Het kan fijn zijn 
om weer wat gezelschap buiten de deur te 
ontmoeten en te kunnen delen met lotgeno-
ten met een lach en een traan.

Er zijn vaste bijeenkomsten in Woonzorgcen-
trum Fermate te Holtenbroek en WijZlocatie 
de Pol, Zwolle Zuid.

Woonzorgcentrum Fermate, Händellaan 315, 
zaal de Tamboerijn, 10.00 - 12.00 uur.            
Di. 21 jan, Ma. 17 feb, Di. 17 mrt, 
Ma. 20 apr, Di 19 mei, Ma 15 juni, 
Di. 21 juli, Ma. 14 sept, Di. 20 okt, 
Ma. 16 nov, Di. 15 dec.                                                     

WijZlocatie de Pol, Gelijkheid 1, Zwolle Zuid. 
Elke 1e maandag van de maand, 
10.00 – 11.30 uur.

Voor meer informatie data en aanmelden 
kun je contact opnemen met WijZ:
info@wijz.nu of 038 - 8 515 700
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“Mensen komen bij voorbeeld bij de huisarts met klachten die 
niet medisch te verhelpen zijn. Zoals het overlijden van je part-
ner, waarna je de deur niet meer uitkomt. Of je verliest je baan 
en voelt je waardeloos. Of je blijft ontredderd achter na een 
echtscheiding. Allemaal veranderingen in iemands leven, waar-
door zijn welzijn in gevaar komt. En daar helpt geen pilletje 
tegen. Een huisarts kan zo iemand dan in contact brengen met 
Welzijn op Recept. De huisarts (of de maatschappelijk werker, 
of het wijkteam) wordt op de hoogte gehouden van hoe het 
verder gaat”.

“TEGEN SOMMIGE 
PROBLEMEN HELPEN 
GEEN PILLETJES”

Tineke is één van de vijf coaches 
van Welzijn op Recept
“Er is in ons land veel medische hulp, maar voor mensen 
die wat kwetsbaarder zijn is er nog onvoldoende hulp ge-
richt op kwaliteit van leven. Het gewone menselijke con-
tact lijkt wel uit te sterven. Gelukkig kunnen we via Welzijn 
op Recept  veel mensen helpen. En zelf haal ik ook veel 
voldoening uit dit werk”.
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projecten en diensten

Gilde Levensboek
Uw eigen Levensverhaal op papier?

GildeLevensboek biedt vrijwilligers voor men-
sen die hun Levensverhaal willen opschrijven 
en daar hulp bij kunnen gebruiken.
De vrijwilligers van GildeLevensboek schrijven 
uw eigen verhaal en kunnen daar een mooi 
boekje van maken, dat uw verhaal en herin-
neringen weergeeft op een manier die u voor 
ogen staat. 

Meer informatie:
Gilde Zwolle, per mail (info@gildezwolle.nl) 
www.gildezwolle.nl of telefonisch via 
WijZ: 038 - 8515700
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‘’Blijven bewegen is belangrijk voor iedereen’’ stelt 
Tamar. Dit is soms best een uitdaging. De milde be-
weegvormen worden naast of vanaf de stoel gedaan, 
zodat iedereen makkelijk mee kan doen. De lessen 
richten zich op het verbeteren van uw houding, aan-
dacht voor uw ademhaling, versterkt de balans tussen 
lichaam en geest en zorgt voor een grotere flexibili-
teit. ‘’Maar’’ vervolgt ze, ‘’het bewegen in een groep 
is ook heel gezellig , hier onderhoud je contact en 
ontmoet je nog eens nieuwe mensen’’.

MILDE BEWEEGVORMEN

038 - 8 515 700   info@wijz.nu



vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zijn volop actief bij WijZ en gebruiken 
zo hun talent. Daarmee zijn zij van betekenis voor 
anderen, maar ook voor zichzelf.
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De kracht van vrijwilligers

WerV (voorheen servicepunt vrijwilligerswerk & participatie) is een onderdeel van 
WijZ en zorgt ervoor dat het vrijwilligerswerk voor alle stichtingen van de Dimence 
Groep goed wordt georganiseerd. Dit is belangrijk want vrijwilligers leveren een 
onmisbare bijdrage in ons werk. 

Vrijwilligerswerk varieert van gastheer/dame zijn 
achter de bar tot het ondersteunen van iemand 
thuis bij de administratie. Van gezelligheid bren-
gen op een GGZ afdeling tot een wandelmaatje 
van een oudere. Kortom er zijn voldoende moge-
lijkheden om iets te doen voor een ander. Wilt u 
een belangrijke schakel zijn voor onze doelgroep 
en daarnaast ook energie krijgen van uw vrijwil-
ligerswerk? Wij gaan graag met u in gesprek. 

Meer informatie en aanmelden:
038 - 8 515 799
www.wervdg.nl 



uitleg sport- en beweegactiviteiten

Sport- en beweegactiviteiten
Bewegen op muziek
Een dansgroep met elke week een 
warming-up, het aanleren van een dans 
en een cooling-down.

Brein en fitness
Train je spieren, uithoudingsvermogen 
maar ook je geheugen, concentratie en 
logisch denken.

Buitensport HTC
Een gevarieerd buitensportprogramma, met 
o.a. tennis, korfbal, frisbee, fithockey, wandel-
vormen etc.

Duofiets
De duofiets is een elektrisch ondersteunde 
driewiel tandem, waarbij gebruikers naast 
elkaar zitten. Eén persoon stuurt, beide per-
sonen kunnen onafhankelijk van elkaar trap-
pen. Samen met een familielid, kennis, vriend 
of vrijwilliger kunt u een tocht maken vanaf 
WijZlocatie de Terp, Radewijnsstraat 1. 
Reserveren: 038 - 8 515 740 of 
beheerdeterp@wijz.nu

Fiets & Geniet
Samen fietsen in Zwolle en omgeving. 
Toeristische routes onder begeleiding van 
vrijwilligers met routes van 25 a 30 km.
De fietsfolder is af te halen in alle 
WijZlocaties.

Fitgym
Van gymnastiek oefeningen tot het bewe-
gen op muziek en het uitvoeren van diverse 
bewegingsvormen met bekende sportmate-
rialen.

Fitness
Werken aan uw conditie, houding en uw spie-
ren, door middel van cardio-oefeningen en 
spierversterkende oefeningen.

Internationaal dansen
Verschillende soorten volksdansen zoals Israë-
lische, Griekse en Ierse dansen.

Koersbal
Afgeplatte ballen worden op de lange koers-
balmat naar een klein balletje gerold.
De ballen zijn aan één kant wat zwaarder, 
hierdoor ontstaat er bij het rollen een
afwijkende curve.

Line Dance
De dansvorm kenmerkt zich door met een 
groep op/’in een lijn’ te dansen op muziek, 
waar het voetenwerk centraal staat.

Milde Vormen (divers)
De oefeningen naast en vanaf de stoel 
richten zich op een betere houding, 
ademhaling, balans, flexibiliteit en 
voor meer kracht en ontspanning.

Mindfitness
Fysieke en mentale ontspanning door een 
combinatie van o.a. ontspanningsoefeningen, 
bewegen op muziek, mindfulness (aandachts-
training) en meditatietechniek. 

Pilates
Pilates zorgt voor een betere houding, adem-
haling, balans en flexibiliteit en voor meer 
kracht en ontspanning.

Rollator Fit
Samen met de vrijwilliger gaat u op pad voor 
een wandeling. Tussendoor worden er diver-
se oefeningen gedaan, welke u achter of op 
uw rollator kunt uitvoeren. 
 
Sport en Spel
Er worden afwisselend diverse sporten beoe-
fend: volleybal, basketbal, uni-hockey, bad-
minton etc.

Sportfit
Trainen van uithoudingsvermogen met ge-
wichtjes en dynabands. Tevens spiervers-
terkende oefeningen(pilates), loopvormen, 
balspelen en badminton.
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uitleg sport- en beweegactiviteiten

Stijldansen
U leert onder andere de Quickstep, 
de Engelse Wals, de Cha cha cha en 
een Line Dance.

Tai Chi 
Ontspannen bewegen voor lichaam en geest. 
De bewegingen bevorderen de concentratie, 
de coördinatie en de lenigheid.

Walking Football Oldstars
Voetbal zonder te rennen, waarbij de bal niet 
boven heuphoogte mag komen, er geen 
slidings gemaakt worden en er zonder keeper 
wordt gespeeld. 

Wandelen - kort
De routes op donderdagmiddag zijn onge-
veer 2 en 4 km lang. Er wordt maximaal 30 
minuten of 1 uur gewandeld. De startplaatsen 
wisselen. De folder ligt in de WijZlocaties.

Wandelen – lang 
De routes op dinsdagochtend  en woensdag-
avond zijn ongeveer 8 km en de startplaatsen 
wisselen. De folder ligt in de WijZlocaties. 

Yoga
Yoga bestaat uit ontspanningsoefeningen. 
Door de oefeningen komen lichaam 
en geest in balans.

Milde Yoga
Zitoefeningen en staande oefeningen voor 
het zo lenig mogelijk houden van het li-
chaam, voor meer balans en stevigheid.

Zumba
Zumba is een intensieve dansvorm op Caribi-
sche muziek. Een pittige maar vrolijke work-
out die goed is voor een stevige conditie.

Zwemmen (aanmelden bij de Vrolijkheid)
WijZZwemmen op ma. di. en do. ochtend. 
Dit is vrij zwemmen afgewisseld met korte 
intermezzo’s. Een zweminstructeur verzorgt 
de instructie en oefeningen. 
  Ma., di. en do. 10.00 -12.00 uur 
 - vrij zwemmen

  Ma. 10.00 - 10.30 uur  
 - groepsles in het 6-banenbad

  Di. 10.45 - 11.00 uur
 - groepsles in het instructiebad 

  Do. 10.30 - 11.00 uur
 - aquajogging in het 6-banenbad

MANKRACHT

Zingen in een Zwols mannenkoor?

Mannenkoor “Mankracht” is een koor dat zich bezighoudt met een repertoire van 
klassiek tot hedendaags. Tot hoever? Daar waar wij, met elkaar, de grens leggen …!
Samen met een saxofonist en een pianist/organist is iedereen die kan of wil zingen, 
waar dan ook vandaan welkom bij “Mankracht”.

Repetitietijden: donderdagmiddagen 15.00 – 17.00 uur
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kosten

Kosten
Voor de beweegactiviteiten ontvangt u een factuur tenzij u ons 
gemachtigd heeft voor een doorlopende incasso
Standaard  € 50,25 voor 15 lessen van 1 uur
Badminton   € 65,25  voor 15 lessen van 1 uur
Fitness   € 65,25  voor 15 lessen van 1 uur
Brein Fitness  € 65,25  voor 15 lessen van 1 uur
Mindfitness   € 54,-   voor 15 lessen van 1 uur
Zumba   € 66,-   voor 15 lessen van 1 uur
Koersbal   € 30,-   per half jaar
Fietsen   € 2,50   per keer op de dag zelf betalen (incl. koffie/thee)
Wandelen   gratis
Zwemmen*   € 64,-  voor 15 x WijZ, 1 x p/w
(aanmelden en      € 120,60 voor 30 x WijZ, 2 x p/w
betalen aan de kassa € 6,50  eenmalige kosten (polsbandje)
van de Vrolijkheid) € 5,40  voor 1 losse les

Voor de € 30,- activiteiten ontvangt u een factuur tenzij u ons 
gemachtigd heeft voor een doorlopende incasso
- Soos Sio  € 30,-   per half jaar
- Biljart   € 30,-   per half jaar
- Gespreksgroep  € 30,-   per jaar 
- Schilderen zuid € 30,-   per half jaar 
- Schildergroep CH € 30,-   per half jaar

De € 2,50 activiteiten dient u te betalen op de dag zelf
- Bingo   € 2,50   per plankje
- Cinema   € 2,50   per keer
- CT 50+   € 2,50  per keer
- Duofiets  € 2,50  per uur
- Kantklossen  € 2,50  per keer
- Roze middag  € 2,50   per keer
- Reislezing   € 2,50   per keer
- Schilderclub CH  € 2,50  per keer

Gratis activiteiten
- Spelletjessoos (scrabble/rummikub/mahjong/canasta) 
- Creatieve inloop 
- Bridge
- Jokeren
- Klaverjassen
- Ontmoeting flat 
- Postzegelclub
- Handwerkcafé

* Prijswijzigingen voorbehouden.
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Stedelijk Bureau
Bitterstraat 57 Antwoordnr: 383 8000 WB Zwolle
8011 XK Zwolle Postbus: 1378 8001 BJ Zwolle 
038 - 8 515 700  
info@wijz.nu

contact

Contact
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www.wijz.nu

Speciaal voor senioren met vragen over reizen met het openbaar vervoer organiseren 
OV-ambassadeurs een maandelijks inloopspreekuur in Zwolle. 

Wanneer: 3 jan 2020  7 feb 2020
   6 mrt 2020  3 apr 2020
   1 mei 2020  5 juni 2020
Hoe laat: vrijdag van 10.00 - 11.30 uur
Waar:   Wijkcentrum De Pol, Gelijkheid 1, Zwolle

OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens het maandelijkse inloopspreekuur veel gestelde vragen over 
reizen met bus en trein. Dit zijn ervaren OV-reizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten op weg helpen. 
Met duidelijk informatiemateriaal krijgen senioren uitleg over de OV-chipkaart, tarieven en 
abonnementen, het plannen van een reis en in- en uitchecken bij diverse vervoerders. Ook geven zij 
informatie over het deelnemen aan een proefreis. Belangstellenden mogen kosteloos en vrijblijvend 
binnenlopen. Kijk voor meer informatie op www.ervaarhetov.nl of bel met 038 - 4540130.

Wijkcentrum de Pol
Gelijkheid 1
8014 XC Zwolle
038 - 8 515 780

WijZlocatie de Terp
Radewijnsstraat 1
8022 BG Zwolle
038 - 8 515 740

Cultuurhuis Stadshagen
Werkerlaan 1
8043 LT Zwolle
038 - 8 515 760  

Ervaar het openbaar vervoer!



Er is iedere dag iets leuks te doen in Zwolle voor ouderen! 
Van sport en spel tot groen en theater. Om u te helpen heeft 

SamenZwolle het Zwolse activiteitenaanbod in beeld gebracht. 
Dit doen we met WijZ Welzijn als drijvende kracht en in 

samenwerking met de Zwolse zorg en welzijnspartijen, kerken, 
scholen en sportverenigingen. Het totale activiteitenoverzicht 
kunt u zien op www.samenzwolle.nl/samenouderen. Hier ziet u 

in één oogopslag wat er die dag, week of maand te doen is. 

Bekijk de activiteiten, laat u inspireren door alle leuke dingen in 
onze mooie stad en vul uw agenda. Weet u niet goed wat bij u 

past? Wilt u graag dat we even met u meedenken? 
Bel naar 038 750 83 87 of mail naar info@samenzwolle.nl.


