
15 OKTOBER
      10:00-17:00 uur Rodetorenplein Zwolle

    ZATERDAG 

WEEK VAN DE DUURZAAMHEID 
BELEVINGSTOUR
OOK VOOR KIDS

BELEVINGSTOUR OOK VOOR KIDS
Op verschillende locaties in de binnenstad kun je leerzame, 
gekke, smaakvolle en verrassende activiteiten beleven bij lokale 
ondernemers tijdens de Week van de Duurzaamheid.
Start: 10.00 uur tot 17.00 uur (duur 1,5 uur) 
Locatie: Rodetorenplein |  Deelname is gratis

TOUR:  
OP ONTDEKKING 
MET STAN DE VERHALENMAN
Laat je meevoeren door zijn vertellingen, door muziek,  
en door bijzondere Zwollenaren.
Start: 13.00 uur tot 14.30 uur 
Locatie: Rodetorenplein 
€ 5,- ( kinderen tot 14 jaar zijn gratis)

IMPACTLUNCH*
Kom (h)eerlijk eten en ontmoet verschillende  
mensen uit de samenleving.
Start: 11.30 - 13.00 uur
Locatie: Rodetorenplein | Deelname is gratis
* De lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Zwolse  
foodondernemers , bekijk onze partners van deze (h)eerlijke lunch. 

ACTIVITEITEN ZATERDAG 15 OKTOBER 

JIJ BENT OOK EEN
IMPACTMAKER
Vertel ons al jouw goede ideeën zodat we samen de wereld 
een stuk duurzamer kunnen maken. Ben je een duurzame 
ondernemer die ook graag een steentje bij wil dragen. 
Laat het ons weten!

WWW.IMPACTMAKERSZWOLLE.NL

Volg al onze duurzame 
belevenissen

Sup it up!  Op pad met Trashunters in de stadsgrachten van Zwolle
Start: 8.30 uur - tot 10.45 |  Locatie: Potgietersingel bij Hiawatha

Kajak je trup Op pad met Trashunters in de stadsgrachten van Zwolle
Start: 11.00 - 13.00 uur | Locatie: ‘Zwaneneilandje’ bij Thorbeckegracht

Film: Mijn buurman Abdi Een openhartige documentaire over het 
leven van Abdi als vluchteling en de stappen die hij maakt vanuit  
het grimmige verleden naar een nieuw heden. 
Start: 11.00, 13.00 en 15.00 uur (duur 30 min) | Locatie: Stadhuis 

Speciale (gratis) activiteiten voor en of tijdens de belevingstour:

Ook genoten van alle  
activiteiten in de Week 
van de Duurzaamheid?
Je kan ons steunen 
met jouw gift:

Zeker van 
een plekje?
Meld je aan! 

Zeker van 
een plekje?
Meld je aan! 



DE WEEK 
VAN DE DUURZAAMHEID 
Duurzaamheid is iets voor stoffige types? Nee hoor!
Het is juist iets voor jou en mij... voor iedereen.
ImpactmakersZwolle organiseert op zaterdag 15 oktober  
de hele dag avontuurlijke en verrassende workshops op  
16 locaties in de binnenstad van Zwolle. Hier kan jij  
kostenloos aan deelnemen. De bijbehorende  
speurtocht maakt het ook nog eens superleuk voor kids.

Workshops
Je maakt een gezellige tour door de binnenstad van Zwolle. 
Hierbij bezoek je de 16 hotspots waar impactondernemers een 
workshop verzorgen. Zo leer je bijvoorbeeld in de workshop bij 
De Buurman hoe je salades maakt van onbekende groenten en 
kun je bij museum Anno inspiratie opdoen hoe jij je huis kan ver-
duurzamen. Je leert van een tassenontwerper hoe je van gebruikt 
leer een te gekke armband maakt of je waant je even een groene 
fietskoerier op een uitdagend parcours. Teveel leuke activiteiten 
om op te noemen. Kom vooral meedoen!

Duurzaamheid; een musthave!
Tijdens de week van de duurzaamheid ontdek je hoe jij op een 
leuke manier ook duurzamer kan leven.  Want we zijn het er met 
z’n allen wel over eens dat we zuinig moeten zijn op onze mooie 
aarde. Niet alleen voor onszelf maar voor iedereen!
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+ Leuke speurtocht voor kids (t
ot ca 10 jaar)

Door krachten te bundelen werken we aan een duurzame 
en mooie stad. Samen werken we aan een stad waar 
iedereen mee kan doen. Waar we zorg hebben voor elkaar 
en zorg voor het klimaat. We bouwen aan een stad van de 
toekomst        Gemeente Zwolle

“ 

“ 
Bezoek alle stops 
en ontvang 
een goodiebag* 
*voor de eerste 100 deelnemers

Start route en ophaalpunt  
programmaboekje (Rodetorenplein) 

Fietsenstalling naast de Belgische Keizer      
Cycloon, Deelfietsen

De Belgische Keizer (Melkmarkt 58) 

Rova, Tiem

Anno Museum in de maak (Melkmarkt 41)     

Cibap

Het vliegende Paard (Voorstraat 17/19)        

Bij de dag

Gemeentehuis (Grote kerkplein 15)        

Uw Stadsboer, Mijn Wand, Map Renes

Engel winkelcafé  (Sassenstraat 11) 

Relaef

De Hete brij (Nieuwe markt 9) 

Kiem

Meneer Jan (Nieuwe markt 4) 

Climate Escape Room

Cafee Koos (Nieuwe markt 11) 

Oudfits

Wendyz (Hagelstraat 6e) 
Wendyz, FenTalks

Aula conservatorium (Stadsmuur 88) 
Claca, Deantjes, De Huppe, Zwolle’s  got 
Talent, Vakantiestraat

Galerie Dennie Boxem (Roggenstraat 21) 

Dennie Boxem

De Buurman (Vispoortenplas 4) 
De Buurman

De Tagrijn (Buitenkant 8) 
Saeed 

De Belgische Keizer (Melkmarkt 58) 

Verrassing  + goodiebag actie *
*(1e 100 deelnemers)
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Hoofdsponsoren activiteiten Week van de Duurzaamheid zijn Gemeente Zwolle en Zwolle Marketing. De Belevingstour en de Impactlunch 
zijn mogelijk gemaakt door de deelnemende impactondernemers, foodsponsoren en alle locaties die hun deuren openstellen. 
ImpactmakersZwolle dankt alle partijen die zich belangenloos inzetten voor een duurzame samenleving.


