
Talteren(d) deur de stad 

 

Oe langerder 't touw . . . oe zwierder de zwei ! 

Een enkele keer kwammen ie ze wel ies tegen in 't pärk of een openbaer stuk bos 

en dan was 't altied wel antrekkelijk dan ook èven te talteren.  Die lange zwei . . . 

gewoon fantastisch! 

Ken ie 't nog ?  Een stevige boom kiezen . . . een dikke takke uutzuken die dwärs 

op de stamme stiet en een vri'je ruumte ef töt de grond . . . dan een stevig stuk  

touw der aover en angen . . . een planke der tussen knuppen . . en klöör bi'j.        

Zwieren maer!  

En dan kwamp de Gemeente weer in verweer dat dät niet de bedoeling is van 't 

openbaere gruun . . . ie zollen de bomen kunnen beskadigen . . 't grös deronder 

vertrappen en . . as iederiene dät zollen doen . . is 't ende zuuk.   

Anders ezech . .  't wier niet toe-estaon as 't  niet in oe eigen tuin stiet.   

Gekker nog . . a-j veur de kinder een boomut in de veurtuin bouwen en de kinder 

uut de buurte  kommen der ook graag in spöllen . . . kan 't dan wel op oe eigen 

grond staon . . . maer is 't niet toe-estaon dät de buurtkinder der ook un plezier an 

zollen belèven, want dan zol 't wel ies kunnen wèèn dät de buren gaon klagen dät 

't op een spöltuin lieken.    
 

En wï'j weten wel oe dät wärkt . . oe grotere kèle 

a-j opzetten . . oe eerder dät de Gemeente dänkt 

te mutten ingriepen.   

Gevolg: . . een bonke gezanik en de kinderpret is 

bedörven.   (gebeuren in de Tesselskadestraote)   

 

Een enkele keer ontsnappen der toch nog iene 

an de and-aversandacht en blif een spölboom 

bestaon töt vreugde en ‘t vermaak van de 

buurtkinder.  



De veranderende tieden, wöörin maer al te vake 't wiel opni'j lek te wörden uut-e-vunnen, 

brengen steeds weer van die ideeën op de märkt . . asof dät 't ei van Columbus is. 

In de anloop naor de 75 jörig bevri'jdings festiviteiten is ter binnen de 

samenwärking van binnenstad-ondernemmers en de gemeente Zwolle in 2019 't 

plan op-evat umme spöltoestellen in een route deur de stad te plasen. 
 

’t Wier bekend emaakt met . . Wie kent het niet: als kind onbezorgd spelen. Het geeft 

het ult ieme gevoel van vrijheid. Dit gevoel wil Zwolle iedereen, jong of oud, laten ervaren 

door dit t ijdeli jke init iatief:   Zwolle Speelstad. 

't Idee ”Zwolle Spölstad” wazzen geboren.  Ien en ander mos nog värders wörren 

uut-ewärkt en zol in april 2020 van stärt gaon.  Now dät is dan ietsie laterder 

ewörren (75+1 = 2021).  Want zoas bi’j alle veur-enömmen festiviteiten, kon ook 

dit idee achteransluten in de ri'je van uut-estelde feesten. 

 

Toch is ter, deur versoepeling van de bepärkende maotregelen, weer wat meugelijk 

ewörren . . . veurige wèke (12 mei) ef wet-older Monique Schuttenbeld – met 

onderandere ”Cultuur” in aer portefeuille, asnog 't stärtskot egöven veur 

Zwolle-Spölstad. 

En wöör e-k 't ier dan aover ? . . . Talters !  (bèter bekend as Skommels !) 

Op meerdere plasen bint an de ter plase staonde 

bomen, skommels op-e-angen.  En zo a-j dät zollen 

willen, ku-j now een route deur de stad lopen en zo of 

en toe èven gaon talteren. Ie oeven oe niks van 

anderen an te trekken . . zi'j kunt dan wel dänken dä-j 

de goedwies kepot ebben, maer a-j vot bint is ’t eel 

annemmelijk dät zi'j derzels op gaon zitten. 

 

Ik ebbe is èven ekèken oe a-k die route zolle (kunnen) 

doen.   Op de Sukerbult, tegenaover 't Sukerbärgien 

stief achter Museum de Fundasie . . midden in 't 

plansoentien . . angt ter iene . . döör bin-k begunnen. 



Van döör gao-j naor ’t Ni'je (h)Ofvliet, wat dan now 

de Brasseri'je de Ofvlietvilla ieten, . . direct naost 't 

ende (of begin) van de voetbrugge, angen der ook iene 

an de boom. 

 

 

 

 

 

 

 

Bij dissent ku-j ook preberen zo ärd te zweien dät de 

bellen an ’t wiel gaon rinkelen. 

 

 

 

A-j nog een entien värders gaon aover de 

Pannekoekendiek . . de (h)Ofvlietbrugge aover 

kom ie bi'j de Skuttevaer-aven en naost de 

entree van ms. de Oosterschelde angen een 

iezeren Pèperbusse die as skommel is bedoeld.   

 

Opletten . . . a-j meer dan 100 kilo wègen is 't niet an te raojen ‘t te preberen . . .  

dan ol ie um veur een ander ook eel. 



Van ieruut ku-j deur naor Waanders in de Broeren.  

Ier ing ook een skommel, maer now de terrassen weer 

open maggen wi-j netuurlijk niet ien töfeltien missen.  

Dus . . . skommel weg !  

 

Dan maer deurlopen naor de Pletterstraote. 

Veur ’t Pelserbruggien gao-j rechtsof de traptreden of en 

kom ie op de wandelkade langes de stadsmure  an de 

veurmalige  Waeterstraote. 

 

Ier bint meerdere talters op-e-angen.  

Met iene döörvan ebben een 

stellegien meiden machtig völle 

plezier belèèfd. . . of zol dät 

anders bedoeld wèèn?) 



De klimtouwen, skommel en 

turnringen an de Kestanjeboom, naost 

de Veraelenboot, angen der al völle 

langerder en doen in disse route 

misskien niet mèè, maer ie kommen 

der toch langes.  

Dit ele stukkien wandelkade langes de 

Thörbeckegrachte is èvenzo goed een 

antrekkelijk stukkien Zwolle wöör de 

mensen ook graeg verblieven.  

 

Een mooie plekkie umme angenaam te 

verpozen, te wandelen, . . veer talters . 

. meerdere bankies met zicht op de 

grachte en een uutzonderlijk vraaie 

zitoek bi'j de Diezerpoortenbrugge.  

 

 

 

 

 

 

 



Volgens opgave op de Gemeente-site zol der in de        

Koestraote ook ien mutten wèèn (kommen) en bi'j de 

Spinuusbrugge ook iene angen.  

In de Koestraote e-k ter gieniene kunnen vinnen en in 

de ele straote (buurte) stiet maer iene boom.  Naos ’t 

Van Haersolteuus (veurmalige kantongerecht) an de 

Bli’jmärtk.  En a-j döör een skommel in zollen wille 

angen, mu-j wel ele körte bienties ebben anders knal 

ie zo in de gestalde fietsen.      

Rèkent ter op . . dät döt piene ! 

 

 

 

Nao lange zuken bink ter dan 

toch achter ekommen dät de 

bedoelde skommel niet in de 

Koestraote angen maer an een 

boom op ’t van Nao-uusplein .  

 

’t Is maer een weet.  

 

 

Bi'j de Spinuusbrugge is 't etzelde verael . . . gien boom . . . gien skommel !   

 

Now . . ol 't maer op de Menno van Coe-oornsingel, naobi'j  't Flevogebouw. .  

dan bi'j der dichterbi'j.  Döör bint zels een stukkies glas-in-lood an-e-brach, maer 

ze bint vergèten dä-j deur glas (h)en kunt kieken en döörumme is 't verrekte lastig 

umme te lèzen dät ter ”Swing” stiet.   



 

Aopelijk stopen ze der nog ies een stukkien kärton tussen dan zal 't wat 

makkelijkerder te lèzen wèèn. 

 

 



De leste uut de ri'je stiet naost 't Pärkpaviljoen in pärk De Wezenlanden. 

  

Mooi dicht bi'j uus, dus maer rap ter op an, anders bin-k te lange bi'j vrouwe weg.   

Ojao . . a-k nog ies èven in de gelègen-eid  komme,  za-k nog ies een paer  
börties maken met een tekst die ikzels  maer niet genog konne zingen, a-k met 
mien kleinzönne in de spöltuin wazze.  Die wi-k dan nog wel weer an de bomen 
knuppen . .  Kan de iene mooi mèèzingen as de ander taltert. 

Talteren:  (zingen in ’t ritme van ’t zweien)   Schommelen: 

(h)Ela - (h)Ola . . . talter ik (h)en en weer    hela - hola . . schommel ik heen en weer 

(h)Ela - (h)Ola . . . döör giet te nog een keer  hela - hola . . daar gaat het nog een keer 

(h)Ela - (h)Ola . . . gèèf ik oe weer een douw  hela -hola . . geef ik je weer een duw 

(h)Ela - (h)Ola . . . zwierend an een touw  hela - hola . . zwierend aan een touw 

(h)Ela - (h)Ola . . . talter ik (h)en en weer  hela - hola . . schommel ik heen en weer 

(h)Ela - (h)Ola . . . döör giet te nog een keer  hela - hola . . daar gaat het nog een keer 
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