IntermeZZo
Een intermezzo is een Italiaans weurtien in de betekenisse van een muzikaal
tussenstukkien oftewel een rustpuntien, wöörin ie èven aosem kunt alen veurdä-j
an ’t volgende stukkien begint.
Maer IntermeZZo is ook een an de Isala Oncologisch Centrum verbunnen instelling
in Zwolle en Kampen die mensen, die de diagnose kanker ebt ekrègen en/of un
pärremetaosie, preberen te elpen. IntermeZZo is het nazorgcentrum voor mensen
met kanker en hun naasten. Wij helpen je de regie en levensvreugde terug te
vinden door het
geven van informatie over de gevolgen van kanker en het bieden
van ontspannen activiteiten met lotgenoten zoals yoga, massages en creatieve
workshops.
Zo stiet ’t vermeld in de eertse regel op de website van IntermeZZo.
De locale omroep rtv-ZOo steunt ’t belang van IntermeZZo met radiospöties en
radio-interviews umme de naamsbekendeid in disse regio te vergroten en zo is die
örganisatie ook onder mien andacht ekommen.
IntermeZZo bestiet ondertussen 5 jöör en ef döörmet ’t bestaonsrecht wel bewèzen.
In de uidige tied is ’t aoste gien doen oe aof te vraogen o-j met kanker te maken zult
kriegen, maer völle eerder . . . wanneer ? En ook al stèèk ie oe kop in ’t zand,
’t zal oe gien enkele vri’jwaering gèven dät ’t oe dan niet zol aoverkommen.
Maer a-j ienmaol de bosskop kriegt dä-j an de beurte bint, zal de rest van oe lèven
toch een andere wending kriegen.
Veur die mensen die dan de annen in de luch stèken en misskien onze lieve
(H)Eer anroepen met . . . . wöörumme ikke ? . . . is een örganisasie as IntermeZZo
allicht een uutkomst. Ier ku-j zonder meer, ongeacht oe geleuf of achtergrond,
terechte veur een gesprek, mentale of fysieke ulpe.
IntermeZZo stiet dus veur
een rustpunt in de (h)ektische tied van betrökken mensen.
Maer dit stukkie is allenig maer een inleiding veur ’t volgende belèvingsveraeltien.
Ie adden ’t ook in de Zwollenaer van 31 mei kunnen lèzen . . . Der is ook een
stellegien locale ondernemmers die dit jöör, al weer veur de derde keer, een
Solextour rondum Zwolle örganiseren en döörmet geld inzamelen veur
IntermeZZo.
In disse wereld giet now ienmaol alles umme geld en ook now
is ’t niet anders, waere ’t niet dät now direct een locaal doel veur ieders belang
kan wörren esteund.
Umdä-k as Görendrögien.W in de studio van rtv-ZOo, Wim van Enteren, mede
örganisator, in een uutzending tröffe waere ik dus op de eugte van disse Solextour
en e-k ’t wärk maer elaoten veur wat ’t was, ’t atelier dichte edaon en bin
donderdagmiddes naor De Molle e-rejen. Èven met de örganisatie aoverlegd o-k
foto’s veur een veraeltien mogge maken en ebbe de tour veur een groot gedeelte
mèè-erejen, (niet op een solex), umme ook onderweg wat sfeerplagies te skieten.

Wim Sloots,
directeur van Multicopy,
is samen met
Wim van Enteren,
veurzitter SV Zwolle en lid
van Solexclub Windesheim,
de drievende kracht achter
disse Solextour veur
ondernemmend Zwolle.
foto’s e-liend van internet
Deur van de deelnemmers an disse tour een inskriefgeld van
onderdnegenennegentig euro en negenennegentig eurocent te vraogen, let wel
exclusief btw, wil men zo een bedrag van tienduzend euro as financiële
ondersteuning veur IntermeZZo binnenärken.
De eren sprakken döörveur un netwärkrelasies an en wieren bi’j elke opgave van
deelnemmers enthousiaster aover ’t slagen van de doelstelling.
En a-j denken . . . dät kunt die lui makkelijk betalen . . . mu-j oe is èven achter de
oren krabben en preberen oe veur te stellen oevake der gien beroep op
ondernemmers wörren edaon met geskooi umme geld veur ’t ien of ’t ander.
En geleuf mi’j . . . met dit soort zaken ku-j drukker wèèn dan met wärken . . . en der
giet een alderbärstense oevöl-eid tied met op sjouw.

Maer disse keer ebben de eren en dames deelnemmers toch met völle plezier een
middaggien vri’j in-e-plant en bint, de weergoden dankend, maer èven ant
netwärken egaon.
Want dät is toch wel de grootste
driefveer veur disse mensen . .
netwärken.
Èven ontspannen met mekaere
wat doen en contacten maken of
verstärken.

Bi’j ontvangst in cafe De Molle, wieren eerst de annen eskud en de inskrievingen
cotroleerd. Kregen de deelnemmers een alsbantien met een kärtien, een koppie
koffie met een breudtien en kon ’t praoten begunnen.

Peter en Wim
Solexmensen in ärt en nieren

Buten stonnen de 40 solexen van ’t veruurbedrief al klöör en kon ik èven met de
camera an de gank umme de eerste indrukken en biezunder-eden vastte te lègen.

’t Stuur mut naor rechts . . .
een Solex vallen altied naor links umme !

’t Was èven zuken, maer ik vonne um toch een R.S.Stokvis – van der Heem, de
Nederlandse Solex.
En al was de Solex sinds 1946 op de märkt, ooit ’t nog ienigzins betaalbaere
vervoermiddel veur de nao-oorlogse ärbeiders, now is ’t een vervoermiddel veur de
liefebbers en obbyisten.
Ook von ik ook een eel ampärte Solex 6000,
van Stappenbelt uut (h)Eino, uut 1964.
Mage ik ummewippen, zoies kennen ik agees
niet en zo blik maer weer is da-j nooit te old bint
en ie altied nog ärgens wel wat kunt
opstèken.
Stappenbelt . .
löp op klompen

Zien Solex ef cardanandrieving op ’t achterwiel !

Tegen alf twie gongen de deelnemmers naor de grote pekeerplase bi’j De Molle
umme toe-espröken te wörren deur een Dol entousiaste eer Sander, uut-edöst as
een drie sterren kapitein die in een lang verlèden uut de
tropen met een bonke kolder in de kop op zien solex is
weg-e-rejen.
IJ vertellen dät niet iederiene in staot is umme Solex te
riejen. Dus as ’t oe niet direkt goed ofgiet ie oe der niet
veur oeven te skamen, maer a-j ienmaol de tour ebt
emaakt , dan e-j wel de ieuwige roem van
’t ebben edaon verdient.
Nao wat instructies van de veruurder van de solexen,
aover oe zo’n dink wärken en oe ie em mut stärten en
stoppen, gonk iederiene èven een paer runties op de
pekeerplase drei’jen wöörnao de stoet van 60 Solexen
an de IntermeZZO-Solextour 2016 kon begunnen.

Zo-ezegd ebbe ik de tour veur een groot gedeelte mèè-e-rejen umme zo ier en döör
wat foto’s te maken van de veurbi’j raozende knorrepotten. A-j dan de tronies van
de deelnemmers bekieken, kan-k alenig maer zègen dät ter met plezier wört erejen.
Ook zie de mensen gewoon ontspannen onder ’t riejen èven een prötien met
mekaere maken. Men is gewoon uut . . . niks sores van ’t wärk . . . die is veur later.

De stärt van de IntermeZZo Solextour 2016:

Now ajuu . . .
en de groeten.

Ik ebbe de groep op-ewach bi’j Erfte Veld-oek en op de Vechtdiek. Ik wolle
preberen de groep veur te kommen deur vanaof de Doorn een andere route te
kiezen, maer in Genne re’je ik ze weer achterop en mosse preberen aover de smalle
Zeediek langes de groep te kommen, want ik wolle eerder in (h)Asselt wèèn.

Herfte Veldhoek

Op de Vechtdiek

(h)Erengracht
(h)Asselt

Nao Asselt bin-k de groep elemaole
kwiet eraekt en bin op de gok direct naor
‘s(h)Eerenbroek e-rejen en later op de
Iesseldiek op un ewach.
Now mooi niks dus . . . wat ter kwamp . . gien iene Solex, laot staon een stellegien
tourrieders.
Nao een uur wachen bin-k, lankzaem riedend en umme mi’j en loerend, maer weer
op pad egaon en maer kieken wat ’t brengt. Komme ik langes een ärstikke mooi
Ponykörregien en een kladde toesenbollen en beslute döör maer een paer foto’s van
te maken. Ik pakke de camera . . stao naor de toesebollen te kieken en wache op
de Ponykörre . . dan inies . . döör kump de Solextour anriejen!
Zoies ku-j niet bedenken . . . dat aoverkump oe.

Vreugdehoeve - Zalkerveerweg

Foto’s e-sköten en rap achter ’t ele zeugien an naor ’t Katerveer veur een kleine
rustpauze.

En veur mensen die niet weten wat Toesebollen bint . . .
Lisdodden!

Katerveer

Rustpunt Katerveerdiek:

As der een foto van de
groep mut wörren
e-maakt as die op de
klapbrugge staon,

kan ik ’t wel is èven van de andere
kante bekieken.

En deur giet ’t weer. . . Aover de Iesseldiek naor de (h)Ärculo-centrale en dus pak ik
de groep in de öörspeldbochte bi’j de Kleine Veerweg.

En ook ier was ’t weer genieten a-j die mensen plezier ziet ebben.

De ervaeren rieders (de begeleiders) dachen hier toch nog èven Sterling Moss

te wèèn . . . .

plat deur de bochte !

Umda-k de route niet kenne, gok ik der op dät zi’j aover Laog Zuthem en Soesloo
naor de Molle terugge gaon. Mooi mis dus. Ik adde mi’j een ärstikke mooi plasien
bedacht aover de brugge bi’j ’t Lange Slag, maer der kwam mooi gien tour langes.
Ondertussen was ’t kwärt veur zesse ewörren en in gien velden of wegen iets te
vernemmen van Solexri’jers. Dan maer naor de Molle. Ier was de bosskop dät de
tour net bi’j de Golftuin op de (h)Ärculose Ech was vertrökken en der zo an zol
kommen.
Döörop is disse alve gek dus langes de (h)Einoseweg in ’t oge
grös ekröpen, wachend op de solexen.
Die achterof stiekem van de andere kante kwamp.
Eb ik weer !

en der kwamp gieniene solex langes !

Evenzogoed . . .
De deelnemmers waeren
weer in de Molle en ston een
mooie vermakelijke aovend te
wachen . . .
mien vrouwe met een bak
kold èten . . .
en de veruurder mos an ’t
wärk.

Ik zal in de komende dagen wel een keer euren wat de opbrengst veur InetrmeZZo is
eweörren en wat an
Corine den Hollander,
manager van IntermeZZo,
in ontvangst ef mogen
nemmen.

Ien dink is zeker . . .
de gasten van IntermeZZo, zo wörren de vraogende mensen döör benuumd,
kunnen van de meugelijkeden die deur IntermeZZo wört e-böden gebruuk blieven
maken zolange der ondersteuning is vanuut de samenlèving.

Wat de ele opzet van disse 3e Solextourtocht betreft
kan ik allenig maer concluderen dät ’t in alle
opzichten een geslaagd evenement is ewörren en ik
bin de eren örgenisatoren dankbaer dä-k toch èven
an dit spektakel ebbe mogen snuffelen.
17 juni 2016

Görendrögien W.

