
SKATZUKEN RONDUMME ZWOLLE

ZWOLLERKÄRSPEL

Van 31 juli op 1 augustus 1967 wier Zwollerkärspel deur de overeid e-annexeerd. 14000 ha wier 
verdeeld en ‘t grootste deel wier eigendom van de gemeente Zwolle. Zwollerkärspel lei ron-

dumme Zwolle en beston uut verskillende dörpen en buurskappen. ZwolsePraot prebeert met 
aer serie caches “Zwollerkärspel” de Zwolse taal en cultuur lèvend te ollen.

Z W O L S E P R A O T
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Dankwoord

Wi’j willen iederiene bedanken die de tied nemt umme Zwollerkärspel te ontdekken op de meniere 
zoas wi’j dit ebben mogen belèven. Wi’j willen al diegenen bedanken die zovölle aover Zwollerkär-
spel ebben ekrèven. Völle informasie ebben wi’j evunnen op internet. Bi’j ‘t HCO en andere bron-
nen. Mocht u zich erkennen in delen van de tekst dan willen wi’j oe bedanken veur de inspiratie 
die er toe ef eleid disse tekst te gebruken in dit bukien.
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Zwollerkärspel #1

Buurtskap Oldeneel, de Iesselzone

De Iesselzone bestiet uut de buurtskap Oldeneel en de dörpen Schelle en Spool-
de (onderdeel van Zwollerkerspel, zie stadswapen). De Oldeneel ef zich veural 
evormd deur de revier de Iessel en de olde revierärm de Schellerwade. De Schel-
lerwade lag in de buurte van et uidige Kleine Veer en zol in directe verbinding 
met de stadsgrachte ebben estaon. Via disse route zol Zwolle een rechtstreekse 
verbinding ebben met de Iessel (ten tiede van de deurbraak ok wel de (H)isla of 
Isala eneumd). De Schellerwade zol in 1420 binnendieks elegen ebben. In 1308 
kreeg Zwolle Diekrech en wier de Iessel veur altied beteugeld deur de dieken 
die de gemeente opwierp tegen et wassende water.

Et Tichelwärk

In 1324 woedde er een grote brand in de met olt op-etrokken uuzen achter de 
oge stadsmure. De soldaoten van Roderik van Voorts wierpen brandende fakkels aover de stadsmure. De 
stad wier op de kapel van de Proosdij en negen uuzen nao bi’jna volledig verwoest. Ditte nooit weer! De be-
stuurders gaven opdracht om alle ni’jbouw te veurzien van leie of panne. Stro of riet was niet toe-estaon. In 
de Oldeneel en de rest van de Iesselzone wier ard ewärkt in de stienfebrieken. De revierklei zörgen veur de 
anvoer van grondstoffen en de Zwolse gemeenschap was grootafnemer. Tientallen jaoren wieren de pänne-
gies gratis deur et toenmalige bestuur verstrekt.

Et Tichelwärk Oldeneel
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Zwollerkärspel #2
Buurtskap Spoelde, Spoelderbärg

Spoelde is ien van de völle dörpen van Zwollerkärspel. Een belangrieke plekke 
van de buurtskap Spoelde was dan ok de Spoelderbärg. In Zwollerkärspel ver-
dienen bi’jnao of bi’jkans iederiene zien brood as boer. Toch was ter ok indus-
trie. In Spoelde, an de uterwaarden stiet nog steeds de boerderi’je “De IJssel-
hoeve” van Enk Dubbeldam. Veurdät zien va der in 1934 een vee-ouderi’je be-
gun, was ierin töt 1912, ‘t ketoor van de stienfebriek Klaarwater. De meeste in-
woners van Zwollerkärspel verdienen un daegelijkse brood in ‘t boerenbedrief. 
Zo ston töt in de jören twintig an de Beukenallee in Spoelde een modelboerde-
ri’je.

De Spoelderbärg

Wat ter now nog van de bärg lig is ‘t oaverbliefsel van de ies zeer beruumde “Spoelderbärg”. Disse euvel, 
deur ofgravingen veur verskillende doeleinden stärk verkleind, is bi’j de olde Saksers altied as vergaderpla-
se in gebruuk ewest. Toch wier zi’j pas in 1308 veur ‘t eerste enuumd. In dät jöör vergaderen de twie en veer-
tigste Bisschop van Utrecht, Guido van Ollant ier um de diekrechten van Salland vaste te kunnen stellen, zie 
ok onze cache Zwollerkärspel#1; Oldeneel. Doch toen reeds wier ‘t een zeer old gebruuk dät ‘t bestuur van 
Salland “Bi grase” (in ‘t veurjöör) en “Bi stroo” (in’et naojöör) op de “Spolderberch” samen kwamp. 

De laaste vergadering wöörvan in kronieken melding wört emaakt was die in 1549, toen Philips döör as op-
volger van Kaerel V wier in-e-uldigd.

Karel-V Spoelderbärgbrugge naor Theetuun Thijssen 
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Bärg wört euvel

De bärg, niet meer in gebruuk, verloor aer betèkenisse. Tiedens ‘t twafeljörig bestand wier de verdedigings-
linie van Zwolle töt de Iessel an-elegd. ‘t Zand dät men döörveur neudig ad wier of-egraven van de Spoel-
derbärg. De bärg zels veranderen in een groot bastion.

Tègen’et eind van de 18e eeuw was de totale verdedigingslinie in verval eraakt, èvenas de Zwolse förten. 
Zwolle wier töt “open” plase verklöörd en de verdediginglinie wier esloopt.

De Spoelderbärg, now niet meer dan een euvel in umvang, wier veranderd in een klein pärk en kwamp een 
jöör nao ‘t Engelse Wärk gereed.

De anleg van de verdedigingslinie was echter niet de ienige oorzake van ‘t verkleinen van de Spoelderbärg. 
Ok andere, meest pärtekelieren alen ier zand weg veur eigen gebruuk. In 1644 wier um die reden in de mär-
keroad beslöten dät veurtaan allenig tègen betaling zand kon wörren e-aald, umdät anders van de euvel 
niets zol aoverblieven. Allenig an de stad Zwolle wier vergund ier gratis zand weg te alen.

De anleg van de Willemsvöört kossen de euvel ok terrein. Volgens  de beskrieving wier ze der um-en elegd, 
toch is de anloop van de euvel an disse zied totaal verdwenen. An ‘t begin van de Ruiterlaan kan men nog 
ontdekken dät, zowel ‘t kenaal as de weg dwärs deur de euvelbel (?) bint an-elegd. De koepel van Theetuun 
Thijssen stiet op een uutloper van de bärg.

Inmiddels is deur de anleg van de ni’je Spoelderbärgbrugge  (Thijssenbrug) en de uzenbouw an de voet van 
de Spoelderbärg ok ‘t wandelpärk, wel ies “‘t Klein Engelse Wärk” enuumd, verdwenen. ‘t Ienige oaverblief-
sel van dit pärk lig in de tuun ‘t uus “De Vieverbärg”.

Willemsvöört Vestingwärk ‘T Engelse Wärk
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Zwollerkärspel #3

Buurtskap Langenholte

Buurskappen zijn/bint vake in de volksmond ontstaon, as benaming veur de 
locatie van een verzameling van uzen, boerderi’jen of buurskappen zijn/bint 
ontstaon in gebieden/polders wöör men vri’j is zich in te vestigen, zuke gebie-
den nuumt men ok Ering. Umdät ‘t vri’j was, was er dan ok gien zeggenschap 
van of aover zo’n plase. Dit in tegenstelling töt een buurskap of een boerskap, 
wöör een eer of boeren zeggenschap adden van of aover t plasien. Soms werd 
een buurskap of boerskap  opgeheven en werd dan of een buurskap of een ge-
ucht as ‘t klein genog was. Bouwde men ter plase een kärk(ien), möllen of 
kroeg, dan kon ‘t deurgruuien naor een (kärk)dörp. Dät is ier dus niet ‘t geval, 
Langenholte is een buurskap eblöven.

De lucht “ruikt” naor veurjöör as wi’j ‘t buurskap Langenholte, èven ten noorden van 
Zwolle, passeren. Een enkeld boerderi’je is nog in bedrief. De meeste zijn/bint verbouwd 
töt “boerderette” wöör “butenlui” genieten van rust. Eel völle rust.

Verdwienen van buurskappen

‘T verdwienen van een buurskap kan op völle verskillende wiezen gebeuren, zo kan ‘t opgaon in een grotere 
plase, wöörbi’j er gien sprake meer is van een echte eigen lösse gemeenschap. Soms aoverlèèft zo’n buurs-
kop nog wè as een buurte binnen de kom van een plase maer soms verdwient ‘t ok wärkelijk en giet ‘t op in 
de grotere gemeenschap. Soms lèèft de name ok veurt as wiekname of stadsdeel.

Buurskap Langenholte

Langenholte is een buurskap in de Oaveriesselse gemeente Zwolle. De buurskap Langenholte lig op een 
zandrugge die in het Weichselien is evörmd deur opewaaid zand, zogenuumd dekzand. Er wordt veur ‘t 
eerst melding emaakt van Den Hoff toe Langenholte in 1401. Van oorspronk is Langenholte een marke. Disse 
was gelegen tussen de marken Dieze en Berkum en wordt an de andere zieden begrensd deur de revieren de 
Vecht en ‘t Zwärte Water.

Langenholte Kievietsbloeme
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Buutenlanden Langenholte

An disse grenzen mondt de Oaveriesselse Vecht uut in ‘t Zwärte Water. De buutendiekse graslanden van 
disse revieren maken ier deel uut van ‘t netuurreservaat Buutenlanden/Langenholte. ‘T gebied is vanwege 
zien grote kwetsbaareid niet toegankelijk. Landschap Oaveriessel stemt ‘t beheer veural of op de beskärming 
van de zeldzame kievitsbloeme. Ok is ‘t een belangriek weidevogelgebied, wöör zeldzame weidevogels 
veurkommen, wööronder kempanen.

Net ten noorden van Zwolle döör wöör de Vecht uutmondt in ‘t Zwärte Water, lig Buutenlanden Langenhol-
te. ‘T is ien van de twie belangriekste plekken in de wereld wöör de kievitsbloeme zich staonde weet te hou-
den. En dät is iets umme eel zunig op te zijn.

Langenholte en iezertied

In 1984 zijn er sporen van de iezertied evunnen langes de Brinkhoekweg op ‘t peseel genaamd “De Kamp”. 
‘T peseel, dät op een oge zandkop lig, lag vrogger an een Vechtärm, wat nog goed is te zien. Er zijn/bint 
verskillende sporen van paalgaten en uusafval evunnen, dät dut vermoeden dät ier vrogger een nederzetting 
moet zijn ewest. Uut een plattegrond van enkele paalgaten is vastesteld dät er een “spieker” moet ebben 
estaon. Een “spieker” is een opbärgskure met meestal vier palen die in de buurte van een boerderi’je ston. 
Ok werden een kuil evunnen, wöörin onderden verkoolde eikels lagen. Dät wordt ok as een spoor uut de 
Iezertijd beschouwd.
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Zwollerkärspel #4
Buurskap Zuthmenerbroek

Sekdoorn

In de vrogge Middeleeuwen wier er deur de vlakke ligging van ‘t landskap in 
de lage delen nauwelijks sprake van een ofwateringsrichting. De laagten ron-
dumme Zwolle waren van neture vruchbaar wöördeur al vrogge (11-14e eeuw) 
kon wörren begunnen met de ontginning van de woeste broeklanden (Marslan-
den, Sekdoorn, Maatgraven, Haersterbroek) en de komgronden (Molenpolder, 
Holtenbroek). Ok ‘t gebied Mastenbroek wier rond die tied ontgonnen. In de 
twiede elft van de negentiende eeuw wier ok ‘t ontveende landskap tussen 
Vecht en Dedemsvaart verkaveld (Berkummerbroek, Tolhuislanden, Ruiten) en 
ontstonden de eerste boerderi’jen. Disse bewoning wier in de twintigste eeuw 
pas goed deurezet. Töt 1960 wieren gebieden as de polder Sekdoorn en Haer-
sterbroek nog volkomen onbewoond.

Komvlakte bij Laag-Zuthem

Veurdät in de Middeleeuwen de Iesseldieken wieren an-elegd, ad de revier bi’j oog water vri’j spel. Grote 
delen van westelijk Salland wieren döörbi’j regelmaotig aoverstroomd. In de komgebieden, värre van de re-
vierloop kwamp ‘t revierwater töt rus(te) en kon slib rustig bezinken. In de loop der eeuwen leidde ditte 
plaatselijk töt een dikke, zware komkleilaag. Nao de anleg van de dieken kwammen aoverstromingen nog 
maer weinig veur. De kommen wieren an ‘t ende van de Middeleeuwen ontwaterd, verkaveld en umme-ezet 
in grösland. 

De steenwetering Zandhove
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‘T plangebied eurde ooit töt ‘t gebied ‘De Mars’, een uutestrekt weidegebied dät liep töt an de Wèzenlanden 
en Assendörp. Deur de uitbreidingen van de stad en de anleg van de spoorliende en de Wijheseweg is ‘t 
zuukgebied slechts een restant. ‘T vochtig grösland wier oorspronkelijk gemeenskappelijk gebruukt as wei-
deterrein. In ‘t begin van de 14e eeuw wier ‘t gebied verdeeld. De stad Zwolle wier döörbi’j eigenaer van de 
Olde Mars.

In de periode ernao bint ter verskillende aoverstromingen ewest. Bekend is de grote deurbraak van 1573. De 
diek lei toen veertig jöör open. Bi’j de aoverstromingen bint grote oevöleden zand afezet. Een deel döörvan is 
opestoven töt dunen. Disse bint onder andere op ‘t landgoed Zandove te vinnen. ‘T zand ef ok de name ege-
ven an ‘t landgoed, aan de zandwetering en an verskillende boerderi’jen in de umgeving. 

De westelijke begrenzing van ‘t plangebied, ‘t landgoed Zandove, istorisch-geografisch weerdevol. Een an-
dere olde begrenzing, ten oosten van ‘t zuukgebied, is de Soestwetering. De spoorliende en de Wijheseweg, 
de tègenweurdige grenzen, bint ni’j. An de zuudkante van ‘t zuukgebied, op enige ofstand van en parallel an 
de uidige bosrand, löp vrogger de gemeentegrense tussen Zwolle en Zwollerkärspel. Veur de tied van de 
gemeenten wazze ditte de markegrens tussen Zwolle en Zuthem. De vier olde eiken die in ‘t grösland staon, 
marken de grense. ‘T kleine gedeelte van de verkaveling dat resteert, is old. Ok de plek van boerderi’je de 
Olde Mars is old. De boerderi’je kende vrogger een fraaie erfbeplanting. 
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Zwollerkärspel #5
Gemeente Zwollerkärspel

De coördinaten verwiezen naor 't laaste gemeente-uus van Zwollerkärspel. 
De Skat lig ier niet, de vraogen mu-j eerst oplössen. 

Zwollerkärspel. Van 31 juli op 01 augustus 1967 wier Zwollerkärspel deur de 
aovereid e-annexeerd. 14000 ha wier verdeeld en 't grootste deel wier eigendom 
van de gemeente Zwolle. Zwollerkärspel lei rondumme Zwolle en beston uut 
verskillende dörpen en buurskappen. ZwolsePraot prebeert met aer serie ca-
ches, vernuumd naor Zwollerkärspel, de Zwolse taal en cultuur lèvend te ollen.

Zwollerkärspel betèkent ‘t grondgebied van de mensen, die in Zwolle ter kärke 
eurden te gaon. De name Zwollerkärspel kwamp veur ‘t eerstes veur in 1330. In 
‘t gebied van de schoutambt van Zwollerkärspel ston ok een parochie, naeme-
lijk die van Cathen. Dit waere een kärke an de kante van Attem, 't buurskap eet-
te Katen. Disse buurskap is laoter deur de revier de Iessel aoverstroomd.

Zwollerkärspel is dan ok een geskiedenisse van de buurskappen en marken. Disse waeren te vinnen op de 
oge revierdunen. Zoas Voorst in ‘t westen, wöör in 1362 ‘t Roofridderslot Voorst wier in-enomen en verwoest 
en Westenholte wöör vrogger bi’j de Knienenbelten een erfgenamenbos mot ebben elègen. Ok 't Rot bi’j 
Frankhuis en de naam Katwolde erinneren an een gerooid erfgenamenbos. Spoelde en de Spoelderbärg erin-
neren weer an spulen of stromen die lagen langes de oger gelègen revierdunen.

De euvels in ‘t oosten bint de vrogst bewoonde gebieden. Wijthmen (Witoheim), kent nog altied ‘t Erfgena-
menbos dät ‘t gemeenskappelijke bos waere van de vri’je boeren in de marke Herfte. Namen as Helmhorst, 
Selhorst en Valkenberg wiezen op oogten. Namen op heim, zoals Berkum (Berkheim) Ittersum (vrogger It-
tersheim) en netuurlijk ok Windesheim wiezen op kolonisatie deur oldgediende Frankische soldaeten in de 
tied van Karel de Grote in dit toen Saksische gebied.
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 In oktober 1802 kwamp der een ende an de juridische band met Zwolle. In 1795 - 1806 kwamp naor veur-
beeld van de Fransen een ni’je bestuursvorm: de gemeente. De archieven van gemeente Zwollerkärspel gaon 
terugge töt ‘t jöör 1803, waerskijnlijk ‘t jöör van de instelling van de gemeente. ‘T bestuur van ‘t schoutambt 
Zwollerkärspel wier gescheiden van dät van de stad Zwolle. 

Een bestuurscollege wier belast met ‘t be-artigen van de belangen en ‘t ofdoen van de daegelijkse zaken van 
‘t “Carspel”. Umdät ien van de zeuven gecommiteerden die de gemeente bestuurden, deur de stad wier an-
ewezen be-ield Zwolle nog wè ienige invloed op Zwollerkärspel. De eer L.H.C. Nilant wier eerste börge-
meester, ij kwamp uut een Zwolse regentenfemilie.

Zwollerkärspel ad rondumme 1813 ongeveer 3500 börgers verdeeld aover 17 buurskappen. In 1818 kwam-
men döör deur een erindeling nog twie bi’j. De gemeente Zwollerkärspel (opp. 147,5 km2) waere toendertied 
völle malen groter dan Zwolle. ‘T ad gien centrale kernen, maer ad dörpen en buurskappen zoas: Berkum, 
Cellemuiden, Frankhuis, Genne, Haerst, Harculo, Herfte, Hoog- en Laag-Zuthem, Ittersum, Langenholte, 
Mastenbroek, Oldeneel, Schelle, Spoolde, Streukel, Voorst, Westenholte, Windesheim, Wijthmen en Zalné.

Pas in 1823 wieren de grenzen van Zwollerkärspel daodwärkelijk vastesteld. De verdeling blik veur Zwolle 
een achteruutgang. Völle börgers uut Zwolle gongen in de gemeente Zwollerkärspel wonen, umdät de be-
lastingen döör lager waeren. Deurdät Zwollerkärspel, een zelfstandige buurgemeente, as een iezeren klem-
me umme de stad Zwolle lei konnen de stad zich niet zo uutbreiden as e-ad ewild. In de geskiedenisse van 
Zwolle ef Zwollerkärspel altied een belangrieke rolle ehad. De boeren die ier woonden lèverden de stad 
gruunte, vleis, melk en boter. Töt verre in de 20e eeuwe wieren zi’j met un waren te vinnen op de Zwolse 
märkten. Maer ‘t gebied waere ok op een andere meniere belangriek veur de Zwollenaeren. Der ontstonnen 
in de Middeleeuwen verre buten de stadsgrenzen beruumde kloosters van de moderne devoten in Windes-
heim en ‘t Agnietenbärgklooster (Thomas à Kempis). Vermeldingsweerd is ok de toch(t) van de Wederdo-
pers in meert 1534 naor de Agnietenbärg, wöör disse een verzamelplase adden umme van ier uut gezamen-
lijk te vertrekken naor ‘t emels Jeruzalem (Munster).
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Bekende Zwollenaeren zoas Thorbecke en Potgieter verlieten Zwolle tussen 1815 en 1820 umdät un femilies 
failliet gongen. Dit gaf al an dät de economische situatie in de 19 eeuwe niet best waere. Zwolle verleur aer 
belangriekste börgers, al verspreidde Thorbecke de ideeën van de Zwolse Patriotten in zien staatkundige 
wärk en Potgieter in zien gedichen. In de tussentied blif Zwollerkärspel een agrarische gemeente met een 
grotendeels bepaalde godsdienstige geloofsleer, al ef die nooit meer dan 10.000 inwoners eteld. In de 20 
eeuwe kwammen der völle stedelingen naor Zwolle die buten wilden wonen. De wijken zoas Berkum, Itter-
sum en Westenholte bint nao de twiede WO veur un ebouwd. ‘t Gebied bestiet van olds-er uut enkele oge 
zandruggen, naost völle laag gelegen land, gedeeltelijk broekland, dät töt bouwland is emaakt en laoter, veu-
ral in de 19e eeuw, is um-ezet in weiland.

De annexatie

Van 31 juli op 1 augustus 1967 wier Zwollerkärspel deur de overeid e-annexeerd. 14000 ha wier verdeeld en 
‘t grootste deel wier eigendom van de gemeente Zwolle. De rest gong naor Genemuiden, Asselt, Eino en IJs-
selmuden. Nao de samenvoeging was het grondgebied van Zwolle in één klap verviefvoudigd en ‘t aantal 
inwoners met 12.889 toe-enomen. Zwolle ad döörmee weer de macht aover ‘t butengebied in anden zoas die 
‘t veur 1802 ok eb e-ad. Nao de opeffing van Zwollerkärspel in 1967 veranderde der niets veur de börgers, zij 
waeren en bleven veur un dagelijkse be-oeften op de stad Zwolle an-ewezen. ‘T gemeente-uus stonnen nae-
melijk ok in de stad Zwolle. In die tied ef ‘t op verskillende plase estaon, te weten: eerstes in ‘t Stadswijnuus 
an de Sassenstraote dan an de Koestraote en döörnao an de Ni’je Märkt en an de Melkmärkt en as laaste van 
1916 tot de opeffing van de gemeente in 1967 in ‘t grote erenuus aan 't Ter Pelkwijkpark. Disse mooie Villa 
met koetsuus is ebouwd in 1884 naor een ontwerp in neo-renaissancestijl van de Zwolse architect S.J.H. 
Trooster.

De afskeidswoorden van de laaste börgemeester wieren uut esproken in de Raodszaal van 't woonuus van 
de börgemeester, ‘t Buten Boschwijk en eindigde met de woorden: Mogen ‘t u en de uwen in de toekomst 
goed gaon.
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De vraogen umme ‘t coordinaot veur Zwollerkärspel #5 uut te rèkenen

1. Wat was waerskijnlijk ‘t jöör van de instelling van de gemeente Zwollerkärspel? A= laaste ciefer van 't 
jöörtal

2. Wie wier de eerste börgemeester? B = stapeltellen achtername min 7

3. Wat is de Nederlandse vertaling van 't Zwolse woord pärremetaosie? C = letterwaarde eerste letter

4. Wat is 't uusnummer van 't laaste gemeenteuus? D = laaste ciefer

5. In welk jöör wier de gemeente Zwollerkärspel e-annexeerd? E = laaste ciefer min 6

6. F = A min J

7. Wanneer wieren de grenzen van Zwollerkärspel daodwärkelijk vastesteld? G = somme van de laaste twie 
ciefers

8. 'T aantal börgemeesters die Zwollerkärspel ef e-ad is H

9. Oevölle ectare kreeg Zwolle deur de annexatie der bi'j? I = aantal ciefers

10 Oe wier 't euft van een marke enuumd? J = stapeltellen

‘T juuste plekkien : N 52º AB.CDE    E 006º FG.HIJ
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Bibliografie

"Wi’j" bint Christina en Arjan Kremer, gelukkig etrouwd en al völle  jören samen. Op een 
gegèven ogenblik bint wi’j terechte ekommen in een levensfase wöörbi’j ie oe gaot ofvra-
ogen oe iets is ontstaon en leer ie de tradities en de streektaol te wöörderen. Christina is 
een geboren Zwolse en Arjan is geboren in Drenthe, ij woont al vanof zien därde jöör in 
Zwolle. Wi’j bint ons gaon verdiepen in Zwolle en de Zwolse Taal. Wi’j volgen nu al een 
aantal jören de cursus Zwolse Taal en Cultuur bi’j de IJsselacademie. De cursus bestaot 
uit 8 lessen in de wintermaonden en is een gezellig en ok informatief samenzijn van ou-
deren en een aantal jongeren. Ie eurt völle veraelen aover de geskiedenisse van disse 
mooie stad. Der bint al völle istorische gebouwen verloren egaon, maer deur de veraelen 
c.q. cultuur leer ie eel völle van oe ‘t vrogger was. Wat de taal betreft verbindt het Ne-
dersaksisch de noordelijke en oostelijke provincies wööronder Drenthe en Overijssel. Der 
zit wè verskil in wat te maken eeft met de verskillende dialecten. Alleen Zwolle eeft al 
een aantal stadsdialecten, te weten: ‘t Kamperpoortse-, ’t Assendorpse en ‘t "echte" Zwol-
se dialect. Naost tradities en interesse in de geskiedenis ebben wi’j sinds 2011 een ni’je 
obby, ‘t geocachen. Wi’j waeren op zuuk naor een geschikte name ierveur en uutendelijk 
is ZwolsePraot ontstaon. Veur onze eigen skatten maken wi’j gebruuk van de cultuur van 
Zwolle en de veraelen döörbi’j bint in ‘t Zwols eskrèven. Een mooiere combinatie van 
ditte alles kunnen wi’j ons niet veurstellen.

Ditte bukien gef een overzich van Zwollerkärspel wöörbi’j de verskillende lokaties 
bezöch kunnen worren aan de and van GPS Coördinaten. Op elk coördinaat is een “skat” 
te vinnen. Disse lokaties bint onderdeel van een wereldwied spel Geocaching 
(www.geocaching.com / www.geocachingzwolle.nl). 
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