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Sporten en bewegen 
helpt u om fit te blijven

Dat is belangrijk, vooral in deze 
gekke tijd waarin er minder te doen is. 
Daarom geven wij u in deze WijZ gids ook leuke ideeën en handige tips 
die u thuis of vlakbij huis kunt doen. Zo blijven we met elkaar in beweging. 
Wij zien uit naar het moment dat we elkaar weer kunnen ontmoeten!

Hartelijke groet,
Namens alle collega’s van WijZ

Voorwoord
Samen sporten of wandelen, leren schilderen, samen zingen, aanschuiven bij een buurtrestau-
rant of een kop koffie drinken bij de buurtkamer. Dit zijn maar een paar voorbeelden van de vele 
activiteiten die WijZ Welzijn te bieden heeft. 

De meeste activiteiten zijn tijdelijk uitgesteld in verband met COVID19, maar we staan te trap-
pelen om met volle energie van start te gaan zodra het weer kan. Bent u er dan ook bij? In deze 
gids vindt u onder andere het aanbod wat weer van start zal gaan zodra de maatregelen rond-
om het coronavirus weer worden versoepeld. 

Maar we praten u ook graag bij over de activiteiten waar u nu juist wél aan mee kunt doen. 
Denk hierbij aan de buurtkamers waar u gezellig samen kunt komen in de wijk voor een kop kof-
fie en een praatje. Door het volgen van de richtlijnen van het RIVM kunnen we u op een veilige 
manier ontvangen. Meer weten over de buurtkamer? Lees hierover v.a. pagina 12.

Gaat u momenteel liever niet de deur uit en heeft u wel behoefte aan contact? 
Bel de SamenOuderen Kletslijn of schuif aan bij het digitale koffiemoment.

SamenOuderen kletslijn 

Bel de kletslijn voor een gezellig praatje, 
het vertellen van uw verhaal of misschien 
heeft u wel een hulpvraag. 

De kletsmajoors van WijZ zitten 
klaar van maandag t/m vrijdag 
tussen 09.00-17.00 uur, 
tel. 088-2011250.

Digitaal koffiemoment

Op maandagmorgen kunt u aanschui-
ven bij het digitale koffiemoment van 
SamenOuderen tussen 10.00-11.00 uur. 
Met uw eigen computer, laptop of 
tablet kunt u online een praatje met 
elkaar maken met een zelfgemaakte 
kop koffie erbij. 

De aanwezige gastheer- of vrouw 
van WijZ zorgt altijd voor een gezellig 
gesprek. Doe mee door in te loggen 
via de volgende link: www.samenzwolle.
nl/digitaal-koffiemoment. Wilt u erbij zijn 
maar weet u niet precies hoe het werkt?
Neem dan contact op met WijZ Welzijn, 
tel. 038 -8515700.
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BEWEGEN IS
BELANGRIJK 
VOOR IEDEREEN

12 BUURTKAMER
Dagbesteding voor mensen uit de wijk
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Blijf in beweging
Beweegt u graag binnen of juist buiten? Vindt u een bepaalde activiteit leuk, of juist een 
variatie aan activiteiten? Wij dagen u uit om actief te zijn en om iets te doen wat bij u past. 
Kunt u nog vrijwel alles, of door beperkingen minder dan voorheen? Er is altijd iets te 
vinden wat aansluit bij uw wensen. 

Hier vindt u een overzicht van de beweegactiviteiten 
die wij gedurende het jaar aanbieden. Zodra de 
maatregelen met betrekking tot het coronavirus 
weer worden versoepeld gaan deze activiteiten zo 
snel mogelijk van start, ook in de zomerperiode. 

Houdt de website www.wijz.nu in de gaten voor 
het actuele aanbod in de verschillende wijken of 
neem contact op met de receptie van 
WijZ, tel. 038-8515700.

Beweegrichtlijn

Bewegen is goed, meer bewegen 
is beter. Doe minstens 150 
minuten per week aan matig 
intensieve inspanning, zoals 
wandelen en fietsen, verspreid 
over diverse dagen. Langer, vaker 
en/of intensiever bewegen geeft 
extra gezondheidsvoordeel
Doe minstens tweemaal per 
week spier- en botversterkende 
activiteiten gecombineerd met 
balansoefeningen.

Stilzitten is geen optie!

Kijk op pagina 10 & 11 
voor beweegtips voor thuis

sport- en beweegactiviteiten
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Overzicht sport- en beweegactiviteiten
Zodra de maatregelen met betrekking tot het coronavirus weer worden versoepeld

Bewegen op muziek 
Na een warming up volgen al snel dansoefeningen om het lijf even lekker los te swingen. 
Dansplezier, daar gaat het om en dan met energie weer naar huis. 

Brein en fitness 
Bewegen met uw lichaam én uw brein. We trainen de spieren, het uithoudingsvermogen en 
daarbij het geheugen, de concentratie en logisch denken. 

Buitensport HTC 
Samen sporten in de gezonde buitenlucht, dat bevordert een betere spierkracht en coördinatie 
en de opname van vitamine D. Doe mee met voetbal, tennis, korfbal, frisbee, fithockey of wan-
delen. 

Duofiets 
Zin om met een vriend, familielid of vrijwilliger naast elkaar zittend te genieten van een fiets-
tocht in de omgeving op een elektrische driewiel tandem? Eén persoon stuurt en u kunt onaf-
hankelijk van elkaar trappen. Reserveren en vertrekken kan via WijZlocatie de Terp, 
tel. 038 – 8515740, mail: beheerdeterp@wijz.nu.

Fitgym 
Een leuke manier om op muziek aan de conditie te werken naast, op en rond de stoel. Fitgym is 
een combinatie van fitwalk, aerobic en grondoefeningen. 

Fitness 
Bij de fitness werken we aan een betere conditie, houding en meer kracht door cardio- en spier-
versterkende oefeningen. 

Internationaal dansen 
Kom in beweging door lekker te (volks)dansen op internationale muziek. 

Koersbal
Houdt u van gezellige balspelletjes en wilt u net even wat anders dan jeu de boule? Dan raden 
wij koersbal aan. 

sport- en beweegactiviteiten
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Line Dance 
Samen met een groep op één lijn dansen en dan 
vooral op countrymuziek. Het voetenwerk, daar 
gaat het om. Doet u mee?

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

Mindfitness 
Mindfitness bestaat uit een mix van oefeningen: 
dansen, lachen, Pilates, Yoga ademhalingsoefeningen, 
visualisatie en meditatie. De perfecte ingrediënten 
voor een goede mentale én fysieke conditie.

Pilates 
Pilates zorgt voor de verbetering van de spierkracht, lenigheid en balans. 

Rollator Fit 
Samen met de vrijwilliger gaat u op pad voor een wandeling. Tussendoor worden er diverse 
oefeningen gedaan, welke u achter of op uw rollator kunt uitvoeren. 

Sport en Spel 
Lekker bewegen en samen sporten in de gymzaal. Iedere week worden er verschillende activitei-
ten gedaan zoals basketbal, volleybal, voetbal of badminton

Sportfit 
Een goede manier om de spieren soepel te houden en aan de conditie te werken. Met gewicht-
jes en dynabands (elastiek) trainen we eerst het uithoudingsvermogen waarna er een balspel of 
badminton wordt gespeeld. 

sport- en beweegactiviteiten

Wilt u graag 
bewegen, maar 
liever niet alleen?

Beweeg samen met 
een vrijwilliger
Bent u bijvoorbeeld slecht ter 
been of kent u geen mensen 
om de activiteiten samen mee 
te doen? Neem dan contact 
met ons op, dan zoeken wij 
na ons gesprek een maatje 
voor u om samen te bewegen.  
Tel. 038-8515700.

MILDE FITGYM
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sport- en beweegactiviteiten

Stijldansen 
Van Engelse Wals tot Quickstep, van Cha cha cha tot Line Dance. Niets leuker dan leren dansen 
op gezellige muziek. 

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 
Zin om samen met anderen een ommetje te maken? Wandel dan mee met een korte wandeling 
(3 a 4 km) op donderdagmiddagen of een lange wandeling op dinsdagochtenden (7 km). Kijk 
voor de verschillende startplaatsen op de website van WijZ, www.wijz.nu, haal de folder in één 
van de WijZlocaties of tel. 038-8515700.

Yoga en milde yoga
Yoga verbetert de balans en stabiliteit, is goed voor de botten en spieren en maakt het lichaam 
flexibeler. Het is ook goed voor het brein. 

Zumba 
Zumba is een intensieve dansvorm op Caribische muziek. Een pittige maar vrolijke workout die 
goed is voor een stevige conditie. 

Wandelen
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Zwolle Beweegt… nu nog even Thuis 
Kom in beweging met de Zwolle beweegkaart aan de hand van een zestal 
oefeningen. Wij dagen u graag uit om vanuit huis in beweging te komen.

Aan de slag met de beweegkaart! Maar vóór u begint…
• Kies een plek waar u vrij kunt bewegen en lees de oefening goed door. 
• Doe goede schoenen aan met grip op de vloer. 
• Houd uw rug recht tijdens de oefeningen. 
• Neem rust wanneer u buiten adem raakt en start wanneer uw ademhaling en hartslag   
 weer normaal zijn. U kunt de oefeningen zo vaak mogelijk uitvoeren als u wil en kan.

01 Stap op de plaats in één tempo. De armen gaan tegelijk omhoog en omlaag. 
 Als de armen voor zijn dan knijpt u uw handen tot vuisten. Als ze boven uw hoofd zijn,   
 zijn de handen weer los.

02 Pak twee gewichtjes, bijvoorbeeld flesjes water. Strek uw armen naar beneden met 
 uw handpalmen omhoog. Breng daarna uw handen naar uw schouders en strek ze 
 vervolgens weer naar beneden.

03 Met uw voeten op schouderbreedte zakt u door uw knieën, waarna u weer rechtop 
 gaat staan. Vanuit de stoel komt u rustig omhoog. Gebruik uw handen alleen ter     
 ondersteuning.

sport- en beweegactiviteiten



04 Plaats uw wijsvinger op uw duim en druk deze stevig aan. Doe hetzelfde met de     
 andere vingers. Wissel af in snelheid. Om de hartslag te verhogen kunt u blijven     
 stappen op de plaats.

05 Stap met één voet naar voren en zak iets door uw achterste been. Stap weer terug 
 en doe hetzelfde met uw andere been. Vanuit de stoel heft u om de beurt uw      
 been naar voren.

06 Zet uw voeten op schouderbreedte en steek één van uw armen in de lucht.      
 Buig langzaam naar de andere kant en houd dit even vast. Buig daarna rustig      
 terug en doe met uw andere arm hetzelfde.
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sport- en beweegactiviteiten

WijZ Sport thuis

Volg nu gratis videolessen 
via onze website 
www.wijz.nu. Sporten op 
het moment dat het u 
uitkomt. Zet uw favoriete 
muziekje op en beweeg 
30 minuten met ons mee.

Bent u enthousiast en wilt u meer oefeningen? 
Neem dan contact op met 
Harold of Maaike! Zij helpen u 
graag verder op weg.

Harold: tel. 038 – 8515700
E-mail: h.vanriessen@wijz.nu 

Maaike: tel. 038 – 4236686
E-mail: m.vanvugt@sportservicezwolle.nl
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Gezelligheid in de Buurtkamer
In de buurtkamer is het altijd gezellig! In elke wijk is er wel een buurtkamer te vinden om even 
bij te kletsen met buurtgenoten onder het genot van een kop koffie. Er worden regelmatig 
activiteiten georganiseerd zoals een bingo, spelletjes of een lezing. Vindt u het leuk om andere 
mensen te ontmoeten in een ontspannen sfeer? Kom dan zeker een keertje langs in één van de 
buurtkamers.

buurtkamers

“Ik verheug mij er altijd enorm op, het 
klinkt misschien bijzonder maar het voor 
mij voelt alsof ik naar een feestje ga, zo 
blij word ik ervan. 

We hebben het gezellig met elkaar en 
we kunnen ons verhaal kwijt ook als er 
moeilijkheden zijn bespreken we dit met 
elkaar en de begeleiding.” 

Waar en wanneer? 

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

Buurtkamer Arcadia 
Locatie Arcadia/ de Terp
Radewijnsstraat 1 
Wo. 10.00 - 12.00 uur 

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

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

De Huiskamer van Assendorp 
Locatie Jeruzalemkerk 
Assendorperdijk 134
Vr. 09.30 - 13.00 uur

Bij deze buurtkamers ligt het 
accent op lichamelijke en/of 
visuele beperkingen:

Buurtkamer de Terp 
WijZ locatie de Terp 
Radewijnsstraat 1
Ma. di. en vrij. 10.00 - 16.00 uur 

Buurtkamer Dieze 
WijZ locatie de Terp 
Radewijnsstraat 1
Di. 09.30 - 13.00 uur 

Buurtkamer Zwolle Zuid 
WijZ locatie de Pol 
Gelijkheid 1
Di. en vrij. 09.30 - 13.00 uur 

Buurtkamer Assendorp 
Locatie Jeruzalemkerk 
Assendorperdijk 134
Do. 09.30 - 13.00 uur 

Buurtkamer Diezerpoort 
Zorghuis Wilhelmina van Sonsbeeck 
Bagijneweide 3
Do. 09.30 - 13.00 uur
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buurtkamers

Buurtkamer Plus en 
buurtkamer de Boven-
kamer is voor mensen 
met beginnende 
geheugenproblemen

Buurtkamer Plus 
WijZ locatie de Terp 
Radewijnsstraat 1
Wo. en do. 10.30 - 15.30 uur 

Buurtkamer de Bovenkamer
WijZ locatie de Bolder 
Dobbe 29
Di. 10.30 - 12.00 uur
Start binnenkort,
Tel. 038 - 8515700

WijZ buurtkamers voor mensen 
met dezelfde achtergrond en/of 
ervaringen

Buurtkamer Rumah Kenangan is voor 
Indische en Molukse mensen. Voor de 
lunch worden verse Indische maaltijden 
bereid:

Buurtkamer Rumah Kenangan 
Locatie Kembang Baru
Händellaan 237
Ma. en wo. 10.00 - 16.00 uur 

Buurtkamer Multicultureel is voor 
mensen van alle culturen. 
De voertaal is Nederlands:

Multiculturele- en 
Chinese Buurtkamer 
Locatie Kembang Baru 
Händellaan 237
Di. 09.30-12.30 uur (gemengd) 
Di. 13.30-16.00 uur (Chinees) 
Di. 12.30-16.00 uur (vrouwen)
Do. 09.30-13.00 uur (vrouwen)
Do. 13.00-17.00 uur (mannen)

WijZ locatie de Terp
Radewijnsstraat 1 
Wo.10.00 - 12.00 uur (vrouwen) 

Locatie de Bazuin
Jupiterstraat 8-A 
Di. 13.00-17.00 uur (mannen)
Wo. 12.30-16.30 uur (vrouwen)

Buurtkamer Cem is voor mensen met 
een migratie achtergrond:

Buurtkamer Cem 
Locatie De Esdoorn
Esdoornstraat 7 
Vr. 13.00 - 16.00 uur (vrouwen)

Meer informatie en 
aanmelden:

www.wijz.nu
info@wijz.nu 
Tel. 038 - 8515700
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Gezelligheid in de Buurtkamer

buurtkamers

De 95-jarige Miep kijkt elke week weer uit naar die gezelligheid van de buurtkamer in het 
clubgebouw van Voetbalvereniging Berkum aan de Boerendanserdijk. 

Vanaf de eerste keer dat de 
buurtkamer werd gehouden, 
in september 2019, is ze ‘van 
de partij’. Net als een aantal 
andere wijkbewoners. Elke 
woensdagmiddag wordt zij 
kort voor half twee met een 
rolstoelbus van de Regiotaxi 
thuis opgehaald.

Voor Miep is de buurtkamer 
in Berkum een middag om 
naar uit te kijken. Fysiek mag 
de 95-jarige dan niet meer 
alles kunnen, maar geestelijk 
is ze nog ongelofelijk fit. 
Voor de buurtkamers geldt 
overigens geen leeftijdsgrens; elke senior is er welkom, ongeacht of je bijvoorbeeld nog maar 
net bent gepensioneerd of dat je al bijna ‘eeuweling’ bent.

“Wat we hier doen?”, herhaalt ze de vraag, terwijl ze in haar kopje thee roert: 
“Met elkaar kletsen, natuurlijk. En bijvoorbeeld sjoelen. Daar ben ik gek op. Dan word ik 
door een van de andere bezoekers in mijn rolstoel naar de sjoelbak geduwd”. 

“Het is hier in de buurtkamer altijd gezellig. Ik voel me hier elke keer weer met warmte 
verwelkomd. Ja, hoe zal ik het zeggen… Het is gewoon fijn om hier te zijn. Al die liefde 
die ik krijg van de andere bezoekers van deze buurtkamer...dat is heel mooi.”
 
Sjoelen is natuurlijk niet de enige activiteit van de wekelijkse buurtkamer in het clubge-
bouw dat de VV Berkum belangeloos ter beschikking heeft gesteld. “We doen ook wel 
scrabbel of andere spelletjes, we maken puzzels of knutselen. 
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activiteiten

Buurtkamer ‘Samen het goede gesprek’

Vindt u het fijn om verdiepende gesprekken te voeren samen met anderen in een ongedwon-
gen en veilige sfeer? Vanaf 12 april start de nieuwe buurtkamer ‘Samen het goede gesprek’ 
onder leiding van een professionele gespreksleider in Wijkcentrum Gerenlanden in Zwolle Zuid. 
Tijdens deze zes bijeenkomsten gaan we samen in gesprek over uiteenlopende thema’s zoals 
ontmoeten, familie, vriendschap, loslaten, 
ouder worden en verandering. 
Elke 12 weken start er een nieuwe groep 
met deelnemers die elkaar nog niet kennen. 
Het is mogelijk om na de bijeenkomsten het 
gesprek verder voort te zetten tijdens een 
1 op 1 gesprek bij u thuis.

Overzicht activiteiten
Vindt u het leuk om lekker creatief bezig te zijn of vindt u het prettig om 
samen te komen voor een goed gesprek? Of heeft u de behoefte uw digitale 
vaardigheden te verbeteren? Er zit vast een leuke activiteit voor u tussen.  

Hieronder vindt u een overzicht van alle activiteiten die wij gedurende het jaar aanbieden. 
Zodra de maatregelen met betrekking tot het coronavirus weer worden versoepeld gaan 
deze activiteiten zo snel mogelijk van start, ook in de zomerperiode. 

Houdt de website www.wijz.nu in de gaten voor het 
actuele aanbod in de verschillende wijken of neem 
contact op met de receptie van WijZ, tel. 038-8515700.

Biljarten  -  Gespreksgroep  -  Bingo  -  Jokeren  -  Tekenen  -  Schilderen  -  

Kantklossen  -  Postzegelclub  -  Cinema de Terp (film kijken)  -  Naai-Atelier  -

Koren: (Jong van Harte, Vrouwen Overdag Koor Zwolle Zuid, Mankracht)  - 

Bridge  -  Klaverjassen  -  Canasta  -  Chinese Mahjong  -  Scrabble  -  

Handwerkcafé  -  Ipad cursus  -  Computertrefpunt  -  Buurtrestaurant  -  

Scootmobielclub  -  Taalles

Meer informatie en aanmelden:

d.hart@wijz.nu 
Tel. 038 - 8515700
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Vitaal      Veilig Thuis
Om zelfstandig te blijven

d
aa

g
t 

ui
t 

 p
. 1

6

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. 
Een adviseur van Vitaal & Veilig Thuis brengt samen met u uw thuissituatie in kaart en 
geeft advies op gebied van veiligheid in en om uw huis, gezondheid en/of welzijn. Zo krijgt 
u informatie en advies over o.a. veilig wonen, brand- en inbraakpreventie. Dat verloopt 
via een vragenlijst. Normaal gesproken komt deze adviseur bij u thuis, maar vanwege 
corona nemen ze de vragenlijst telefonisch met u door. Zodra de maatregelen het 
toestaan worden ook huisbezoeken weer ingepland.  Na het gesprek ontvangt via 
de post een adviesrapport over uw situatie.

Gratis en vrijblijvend advies
Het advies dat u van ons krijgt is vrijblijvend. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? 
Neem dan telefonisch contact met ons op 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. 

Vitaal & Veilig Thuis is al actief in de wijken 
Aa-landen, Zwolle Zuid en Westenholte. 
Meer informatie over Vitaal & Veilig Thuis 
en Valpreventie vindt u op pagina 17 en 19.

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’

Vrijwilliger worden?
Vindt u het leuk om op huisbezoek te gaan 
bij 70-plussers voor een Vitaal en Veilig 
Thuis advies? Neem contact op met de 
receptie van WijZ, tel. 038-8515700.
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Projecten en Diensten

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in eigen huis
WijZ biedt u de helpende hand met diverse diensten

WijZ Welzijn vindt het van groot belang dat mensen van alle leeftijden zelfstandig kunnen 
blijven functioneren in hun eigen huis en omgeving. Daarom bieden wij samen met de inzet en 
persoonlijke aandacht van heel veel vrijwilligers diverse praktische diensten aan huis. 
Afhankelijk van uw eigen situatie en behoeften, maken deze diensten het u makkelijk om uw 
thuissituatie zo prettig mogelijk en naar eigen wens in te richten. Denk bijvoorbeeld aan hulp 
bij uw financiën en administratie of het programma Vitaal en Veilig thuis.

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

Een adviseur van Vitaal & Veilig Thuis brengt 
samen met u uw thuissituatie in kaart en geeft 
advies op het gebied van veiligheid in en om 
uw huis, gezondheid en/of welzijn. Dat ver-
loopt via een vragenlijst. Normaal gesproken 
komt deze adviseur bij u thuis, maar vanwege 
corona worden de vragen telefonisch met u 
doorgenomen. Zodra de maatregelen het 
toestaan worden ook huisbezoeken weer 
ingepland. Na het gesprek ontvangt via de 
post een adviesrapport over uw situatie.

Meer informatie en contact:
info@vitaalenveiligthuis.nl 
Tel. 038 - 8515700

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 betalingsach-
terstanden ontstaan of het niet lukt om de 
administratie te ordenen, kunt u hulp krijgen 
van een vrijwilliger van WijZ thuisadministra-
tie. Een vrijwilliger komt bij u thuis en biedt 

hulp afgestemd op uw situatie. Dat kan zijn: 
samen de post doornemen, formulieren invul-
len, rekeningafschriften controleren of bellen 
met instanties. 

Meer informatie en contact:
WijZ: tel. 038- 8515700
info@wijz.nu of www.opordezwolle.nl

WijZ thuisadministratie is onderdeel van 
Op Orde en biedt langdurige ondersteuning 
aan mensen met een laag inkomen die niet 
kunnen terugvallen op de eigen sociale 
omgeving. Deze hulp is gratis.

projecten en diensten

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

WijZ: 038- 8515700, 
info@wijz.nu



Joe: “Zonder Henk was het een grote ramp”
Joe en vrijwilliger Henk (van de Thuisad-
ministratie van WijZ) kennen elkaar een 
paar maanden en langzamerhand komt er 
weer orde in zijn financiële en administra-
tieve chaos. Deze chaos is ontstaan nadat 
Joe chronisch ziek werd en daardoor in 
de ‘molen van het UWV’ terecht kwam. 
Vrijwilliger Henk, inmiddels met pensi-
oen, 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, om-
dat 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 afhankelijk van hoe zijn ziekte zich ontwikkelt. Henk blijft graag beschik-
baar op de achtergrond. 

ORDE

“Het gevoel dat je er toch uit komt”
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 belangrijk 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 onder-
steuning aan gezinnen met kinderen tot 18 jaar. 

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

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

Ondanks de beperkende maatregelen i.v.m. 
Corona, blijven wij beschikbaar voor uw (ook 
eenmalige) vragen over post, financiën of 
financiële regelingen. Een mix van beroeps-
krachten en vrijwilligers bieden hulp op maat 
bij allerlei soorten vragen en problemen 
rondom papieren en financiën. 

Binnen Op Orde Zwolle werken we samen 
met vier organisaties: de Sociaal Raadslieden 
(van Stichting De Kern), WijZ Thuisadministra-
tie (van WijZ Welzijn),  Humanitas Thuisadmi-
nistratie en Schuldhulpmaatje (van Stichting 
Voor Elkaar Zwolle). 

Valpreventie 
Zicht op evenwicht

Bij het ouder worden neemt de kans op 
vallen toe. Vermijdt u wel eens activiteiten 
omdat u bezorgd bent daarbij te vallen, zoals 
wandelen, traplopen of boodschappen doen? 
De cursus Zicht op Evenwicht helpt u om 
weer onbezorgd actief te zijn en verbetert uw 
conditie en evenwichtsgevoel. Zo gaat u met 
meer zelfvertrouwen op pad. 

De cursus is 8 x 1,5 uur. Kosten: € 87,50 
inclusief koffie/thee en cursusmateriaal. 
Voor de eerste 30 aanmeldingen wordt 
het cursusmateriaal gratis aangeboden en 
bedraagt de cursus € 75,-. Sommige 
zorgverzekeraars vergoeden de cursus 
vanuit de aanvullende verzekering. 

Meer informatie en contact:
www.wijz.nu
info@wijz.nu 
Tel. 038 - 8515700

Allochtonenadviseur 
Ondersteuning door een tweetalige 
ouderenadviseur Nederlands/Turks 

Bent u van allochtone afkomst en heeft
u vragen over welzijn, zorg, wonen, 
financiën en gezondheid, dan kunt u 
terecht bij de allochtonenadviseur van WijZ. 
Deze adviseur kan u onder andere helpen 
bij het indienen van aanvragen bij de 
gemeente, het lezen en vertalen van 
brieven en formulieren, samen instanties 
bellen en advies geven waar u terecht 
kunt met een bepaalde hulpvraag. 

projecten en diensten
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Meer informatie en contact:

Tel: 038- 4569700 
(werkdagen: 09:00-17:00 uur)
Whatsapp: 06-12185437 
(alleen appen, reactie binnen 
2 werkdagen)
www.opordezwolle.nl, 
info@opordezwolle.nl
Spreekuren: Op afspraak 
(na telefonisch contact)

Meer informatie en 
contact:

Allochtonenadviseur: 
Birsen Tas

info@wijz.nu
Tel. 038-8515700 of 
06-31640064



De kracht van vrijwilligers
WerV (voorheen servicepunt vrijwilligers-
werk & 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 brengen op een GGZ 
afdeling tot een wandelmaatje van een 
oudere. Kortom er zijn voldoende 
mogelijkheden om iets te doen 
voor een ander. 

Wilt u een belangrijke schakel zijn voor onze doelgroep 
en daarnaast ook energie krijgen van uw vrijwilligerswerk? 
Wij gaan graag met u in gesprek. 
Meer informatie en aanmelden: 
038 - 8 515 799 www.wervdg.nl

“Tegen sommige problemen helpen geen pilletjes”
“Mensen komen bij voorbeeld bij de 
huisarts met klachten die niet medisch 
te verhelpen zijn. Zoals het overlijden van 
je partner, 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, 
waardoor 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”. 

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 gericht op 
kwaliteit van leven. Het gewone menselijke contact 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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Welzijn op recept 
Ondersteuning bij het behouden en 
verbeteren van gezondheid en welzijn 

Welzijn op Recept (WOR) is in een samenwer-
kingsinitiatief van WijZ en de eerstelijnszorg. 
De huisarts, fysiotherapeut, maatschappelijk 
werker en het Sociale wijkteam, verwijzen 
wijkbewoners naar WOR, wanneer er een 
sterk vermoeden is dat mensen kunnen 
worden geholpen met welzijnswerk. In een 
gesprek met de welzijnswerker van WijZ 
wordt gekeken naar de drijfveren en acties 
waar u zich 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 wordt u weer enthousiast 
en blij van? Zijn dat creatieve activiteiten, 
vrijwilligerswerk, sport en bewegen of 
koken en eten? Het doel is dat u door 
deze activiteiten zelf actief wordt en uw 
gezondheid verbetert. 

Samen Uit Samen Thuis 
Samen is leuker dan alleen! 

Samen Uit Samen Thuis ondersteunt u bij 
de activiteiten die u graag zou willen onder-
nemen. Soms lukt het niet om hobby’s, 
activiteiten of juist de ‘gewone’ dagelijkse 
dingen te blijven doen. Bijvoorbeeld door 
een ziekte, beperking of weinig sociale con-
tacten. Wilt u boodschappen doen, samen 
winkelen, gezellig een kopje koffie drinken, 
muziek luisteren 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. Niet 
eenmalig, maar voor een langere periode, 

zodat het weer gewoon wordt. Zowel oude-
ren als jong volwassenen kunnen zich aan-
melden. 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. 

Belmaatjes
Het is heel fijn wanneer iemand u regelmatig 
belt voor een praatje en een luisterend oor, 
een bekende stem waar u een warm contact 
mee op kunt bouwen en uw verhalen mee 
kunt delen. Wilt u (in deze coronatijd) geen 
face to face contact maar toch graag een luis-
terend oor? Een passende vrijwilliger wordt 
uw vaste belmaatje en zo ontstaat er hopelijk 
een mooi en waardevol contact.

Meer informatie en contact:
www.wijz.nu 
info@wijz.nu / samenuitsamenthuis@wijz.nu
Tel. 038 - 8515700
Coördinator: Marije Hammer

Roze Middag 
Ontmoeting voor LHBTIQ+ senioren

LHBTIQ+ (Lesbisch, Homo, Biseksueel, 
Transseksueel, Intersekse en Queer).
Senioren 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, een ongedwongen 
sfeer en met  uiteenlopende onderwerpen. 
De roze middag wordt georganiseerd in 
de Terp van 14.00-16.00 uur. 
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Meer informatie en contact:

www.welzijnoprecept.nl
info@wijz.nu 
Tel. 038 - 8515700

Meer informatie en 
contact:

www.wijz.nu
info@wijz.nu 
Tel. 038 - 8515700



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 
invulling 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 afgelopen 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. 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                           

Lotgenotencontact na 
partnerverlies 
Gezelschap, herkenning en delen 
van ervaringen

We organiseren gezamenlijke koffiemomen-
ten 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 lotgenoten met een lach en een traan. 
Er zijn vaste momenten:
- Zwolle Zuid (Wijkcentrum Pol), iedere 1e   
  maandag van de maand 09.30-11.30 uur.
- Stadshagen (Cultuurhuis), iedere 3e vrijdag 
  van de maand 14.00-16.00 uur.

Meer informatie en contact:
steunnapartnerverlies@ziggo.nl 
Tel. 038 - 8515700

Gilde Levensboek 
Uw eigen Levensverhaal op papier? 

Wilt u uw eigen levensverhaal opschrijven
 en kunt u hierbij wel wat hulp gebruiken? 
De vrijwilligers van GildeLevensboek schrijven 
met u samen uw verhaal en kunnen daar een 
mooi boekje van maken. 
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Meer informatie en contact:

Wilma Wildeboer
w.wildeboer@wijz.nu 
Tel. 038 - 8515700

Meer informatie en 
contact:

Gilde Zwolle
www.gildezwolle.nl 
info@gildezwolle.nl
Tel. 038 - 8515700
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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 en informatie
Kijk voor meer en actuele informatie op www.wijz.nu of 
neem telefonisch contact met ons op.

WijZlocatie Wijkcentrum de Pol (Zwolle Zuid)
Gelijkheid 1
8014 XC Zwolle
038 - 8 515 780

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

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




