
Alles mag  . .  be-alve . . .    

De stichting ZwolleFonds, is in 2017 in lèven eroepen umme de Zwolse 

binnenstad antrekkelijkerder te maken veur  ’t winkelende publiek. 
 

Now bin ik niet direct een binnestad gebruker.  Ik komme der allenig as ’t zo 

uutkump.     Doe döör de noodzakelijke boskoppen . . van de horeca maak ik al 

elemaole gien gebruuk en zuke  met de camera oofdzakelijk de veranderingen 

van of opmerkelijk details an de gèvels op.    Veur mien gevuul wazzen de  ele 

binnenstad in gebruuk enömmen deur ien en dezelde winkelketen.  Ie weten 

wel . . . die van ” SALE ”.      A-k toch ärgens een ekel an ebbe ekrègen dan is ’t 

wel van dät idiote gedoe.    Ruum-op  die  rotzooi !    
 

Ooit bin-k  ies evraogd  umme mèè te doen an een soortement van Kärsmärkt  

met as doelstellink de lokale ondernemmer te 

promoten . . jaowel . . ’t wier örganiseerd  vanuut  

Ogeskoele Windes-eim en deur studenten op  poten 

ezet.       OK. . . dät kon-k nog wel waerderen, maer dan 

kump uutendelijk de campanje-folder en dan is de kop . 

.  Buy Locally  . .  toen  gonk veur mi’j de lampe uut.   

Van naerigeid  ek toen maer een symplistische lampe op de 

kraome ezet met de beneudigde commentariserende tekst 

derbi’j,  maer dät ef elaas gieniene begrepen.  

 

 

 

Maer ik wolle ’t ebben aover de ’stichting ” 

ZwolleFonds” .  

Dit samenwärkingsverband van lokale ondernemmers, 

de winkeliersvereniging Citty-Centrum en de Gemeente 

Zwolle, ef as doelstellink   
 

 

>  de antrekkingskracht en döörmèè ’t economische functioneren van de  

    Zwolse binnenstad  te  verstärken. 
>  ’t verbèteren van de Zwolse binnenstad as plaatselijk en regionaal centrum veur 

     detailandel, dienstverlèning, horica, cultuur, onderwies en bebouwing.  
>  ’t bevörderen van de onderlinge samenwärkink. 



Dät is nogal een uutgebreid ideaal en dan zu-j toch ruumärtig met ideeën 

mutten ummegaon.   Alles is ter dus op erich  de lèèfbaar-eid in ’t ärt van de 

stad te verbèteren en veur de lokale ondernemmer en bezukers de stad weer 

antrekkelijk te maken zodät die em ook weer willen belèven. ( der graag kommen)   

 

Maer a-j de stad de leste wèken ebt bekeken  . . dan mu-k toch wel toegèven 

dät een stad zonder volk gewoonweg  gien stad is . .  dan is-’t  gewoon een 

dooie boel.      En  döör ef  gien enkele  ondernemmer of  bezuker belang  bi’j.   

En ik wille ook wel geleuven dät een financiële ondersteunink of tegemoet-

komming  vanuut  Den (h)Aag  niet echt de  bedoelink van ’t ondernemmen is.   

Dät ter ook een eleboel klagen aover  ’t niet ebben van een buffer umme 

tegenslagen op te vangen . . .  ef ook met eigen gedrach  an uutgaven en of 

lèvenstijl te maken.    Ik bin nog op-evoed met de woorden van mien va . .   

” klaegers gien nood  . . . pochers gien brood ”. 
 

Netuurlijk is ’t niet veur iederiene gelieke en a-j ’t treffen da-j oewn nering op 

komtactberoep is baseerd en ie wörren van de iene op de andere dag 

edwungen te stoppen  . . .  giet oe ’t lachen wel aover.  

 

Toch wil ZwolleFonds ondanks de corona-regels  ’t winkelende publiek wel 

weer graag naor de binnenstad ebben.   As ter dan ook maer ienigzins een 

versoepelink van de corona-regels lek te kommen . . wöör ie gelieke weer 

confronteert  dät andaving van de 1.5 mtr-economie niet altied serieus wörren 

enömmen.  Toch zal dät wel mutten . .  wi’j bint immers nog lange niet 

van de coronadreigink of. 
 

En zo kwamp  ’t  dä-k  inies een opmärkelijk  verzuuk krege umme nog een paer 

ol-de-corona-op-ofstandollers  te maken, maer dan an-epast  . .  1,5 mtr stok 

met ’t  Zwolle-logo-ändtien  en . .  of die de  volgende dag  klöör konnen  wèèn ?  
 

De binnenstadmanager Zwolle, Aukje Grouwstra, lieten weten 

dät ZwolleFonds kommende zaoterdag een antal studenten ad 

in-euurd  umme, in een billentikker (jaquet) estöken, een oge 

oed op  en een Zwolle-äntien an een stok, deur de binnenstad 

te kuieren en döör, wöör neudig,  ’t winkelende publiek belèèfd 

maer dringend te verzuken voldoende ofstand van  mekander 

te ollen.  



 

 

Ik bin der maer even gaon kieken want, ni’jskierig a-k binne, wo-k wel ies weten 

oe der op zol wörren reageerd. 

 

De weergoden adden elaas een ander idee wöördeur ’t publiek disse zaoterdag 

der wat minder wazzen dan de wèke ierveur, maer ’t giet umme ’t idee en zo 

breng  ie ook  lèven in de stad.   

 

Alles mag . .  be-alve  te dicht bi’j mekanker kommen. 

 

 

 

  

 

 

 

 
A-j in Zwolle geboren bint . . . 

kom ie der nooit meer van lös. 
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