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Onze adverteerders 

denken aan ons! 

Denkt u ook aan  

onze adverteerders? 

Koop bij hen!!!! 

 
Sfeervol à la carte Restaurant 

 
Koud en warm buffet 

Restaurant “De Oase” 
 

Kerkplein 3 8276 AM  Zalk 

www.deoase-zalk.nl 

Assendorperstraat 164 

 

www.kip2day.nl 

038—420 40 89 
 

OOK VOOR UW CATERING !! 

Voor al uw computerproblemen 

SNELSERVICE 

HERINSTALLATIES 

REPARATIES 

COMPUTERS OP MAAT 

VIRUSVERWIJDERING 

ONDERHOUD 

Diezerplein 8  8012 CV  Zwolle 

Telefoon 038 ‐ 850 20 30 

www.computerservicezwolle.nl 
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Clubblad van “De Zwolse Tippelaars” 

Uitgegeven door wandelvereniging “De Zwolse Tippelaars” 

Secrtariaat: Walstroweg 36, 8042 MC Zwolle – tel. 038-4213631 

Redactie: J. van Oldenbarneveltstraat 17, 8022 AX Zwolle – tel.038-4545500 

                        E-mailadres: breunisw@hetnet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Ons eerste blad van 2020 ziet er misschien wel iets anders uit dan 

jullie gewend zijn. Dit is dan het gevolg van het feit dat Rob 

Dekker de lay-out niet meer kan verzorgen. Ondanks onze 

oproepen om iemand te vinden, die dit zou kunnen en willen doen, 

heeft zich niemand aangemeld. Erg jammer! Wel wilde een 

persoon van buiten de vereniging dit voor ons doen, maar tegen 

een te hoge prijs voor ons. Met het advertentiebestand en de 

opbrengst hiervan kunnen wij dit niet betalen. 

In overleg met de drukker, de firma de Leeuw uit Dalfsen, hebben 

wij ook dit werk op ons genomen (“Is niet zo moeilijk”, zegt 

mijnheer de Leeuw). Nou, het oordeel is aan jullie. Wij doen ons 

best. Wel vragen wij jullie om toch nog eens kopij aan te leveren 

van een wandeltocht of evenement. Wij kunnen het niet alleen! 

 

De redactie 

 

 

 

KOPIJ 

De kopij voor het volgende clubblad graag aanleveren voor 1 april 

a.s. Het liefst per e-mail aan Hilly Breunis: breunisw@hetnet.nl. 

Geschreven of getypt mag ook. 

 

mailto:breunisw@hetnet.nl
mailto:breunisw@hetnet.nl
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                    Neutrale wandelsportvereniging 

                        “De Zwolse Tippelaars” 

                     Opgericht 24 maart 1941 te Zwolle 

  www.dezwolsetippelaars.nl 

   Aangesloten bij de Koninklijke Wandel Bond Nederland (kWbn) 

 

Voorzitter:  Wim Koopman      koopman.w@home.nl 

                                    Fioringras 7, 8032 KA     038-4226872 

Penningmeester: Gea van Kleef-Schoemaker      

                      gerritgea@gmail.com  

   Asterstraat 6, 8012 EC     038-4219299 

2e penningmeester:  Dineke Koch-van Ree     kochra@xs4all.nl 

   Radenlaan 65, 8014 LP    038-4657850 

Secretaris:  Anja v.d. Worp-v. Dam  hworp@home.nl     

   Walstroweg 36, 8042 MC 038-4213631 

2e secretaris:  Hilly Breunis-Huisman 

breunisw@hetnet.nl 

   J.v.Oldenbarneveltstraat 17,8022 AX 

   06-12221487 

Lid:   Sien Sluiter-v. Essen       

   Händellaan 433, 8031 ET   038-4218971 

   Anneke Oosterhaar-v.d.Bend 

   v.d.Capellenstraat 94,8014 VR 038-4657780 

Wandelhonk:  Veemarkt 35, 8011 AJ Zwolle 

   038-4236454 

Lidmaatschap: Leden betalen contributie per maand E 4,50; 

   per kwartaal E 13,50; per halfjaar E 27,00;  

    per jaar E 54,00. 

Donateurs:   De minimumdonatie is vastgesteld op  

                                   E 10,00 per persoon per jaar en per gezin  

                                   E 17,50. 

Betaalwijze:  NL91INGB0004204399 t.n.v. De Zwolse  

    Tippelaars 

Donateurs worden verzocht hun bijdrage in de 1e helft van het 

jaar te voldoen. 

http://www.dezwolsetippelaars.nl/
mailto:koopman.w@home.nl
mailto:gerritgea@gmail.com
mailto:kochra@xs4all.nl
mailto:breunisw@hetnet.nl
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VAN DE VOORZITTER 

 

Hallo Wandelvrienden, 

We zitten alweer 2 maand in 2020. We hebben de eerste 

wandel- tocht gehad. De snuffelmarkt is weer geweest en zo 

gaan we verder in 2020. Zoals jullie weten, ben ik al heel lang 

voorzitter. Ik heb besloten om met de jaarvergadering definitief 

te stoppen als voorzitter. Ik ben niet herkiesbaar. Ik heb dit 

vorig jaar al aan gegeven en de tijd is nu aangekomen. De één 

vindt het misschien jammer en de ander is er misschien wel blij 

om. Ik heb geprobeerd om al die jaren mijn beste beentje voor 

te zetten en dat is aan de ene kant wel gelukt, maar aan de 

andere kant ook niet. Ik heb al die jaren het werk met plezier 

gedaan, maar de laatste tijd niet meer. De energie is er uit en 

daarom dit besluit. Ik zal de website blijven beheren en zal ook 

in de evenementencommissie blijven. Dus ik ga jullie nog niet 

verlaten. Ik hoop ook dat er snel iemand gevonden wordt, die 

mijn taak overneemt; anders moeten de dames zonder voorzitter 

verder en dat zou jammer zijn. Verder heb ik niet veel nieuws 

voor u. Ik wens alle zieken beterschap en allen een goed 

wandeljaar. 

Met vriendelijke groet,                                                             

 

Wim Koopman, voorzitter 
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DE GRAAF 

 PIANO’S 

 VLEUGELS 

 ORGELS 

 KLEINE INSTRUMENTEN 

   STEMMEN 

 ONDERHOUD 

 VERHUUR 

Hanekamp 2 ‐ 8  Zwolle 

Telefoon 038 ‐ 453 55 87 

Gaal, waar ik mijn bloemen haal. 
 
Specialist in boeketten, 
bloemenarrangementen, rouw- en 
trouwwerk. 
 
Aangesloten bij 

Alles wat je nodig hebt om 

in condi e te komen of te 

blijven, vind je bij ons. Van 

running schoen tot hemdjes 

en van loopadvies tot  

fysiotherapeut. 

 

www.run2day.nl/zwolle 
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Creatieve avond        

10 december                                            

De kerstdagen komen dichterbij, vandaar dat we vanavond 

kerstballen gingen maken. Je kon hiervoor zelf crêpepapier 

meebrengen, maar het was ook in “Het Wandelhonk” te 

verkrijgen. Als eerste moest je 40 velletjes crêpepapier  of 

gewoon dun papier knippen. Daarna werd het op een 

bepaalde manier op elkaar gelijmd, zodat je de juiste vorm 

van de kerstbal kreeg, wanneer deze (na het drogen van de 

lijm) uit elkaar werd gevouwen. Aan de voor- en achterkant 

werd nog een kartonnetje geplakt in de vorm van een halve 

cirkel. Het was nogal een gepriegel om vooral het 

crêpepapier op elkaar te lijmen. Je moest niet teveel lijm 

gebruiken. De eerste kerstbal kon ik nog redelijk uitvouwen, 

maar ik kwam niet verder dan een halve bal. Verder zat alles 

aan elkaar vastgelijmd. Ik kon proberen om deze verder uit te 

vouwen, maar dan trok ik het papier kapot. We gaven de 

moed niet zomaar op, dus begon ik met een 2e kerstbal. Nou. 

die was helemaal niet uit elkaar te krijgen. Iemand was niet 

verder gekomen dan het uitknippen van de velletjes 

crêpepapier....En ook bij anderen was het niet goed gelukt. 

Hennie had een prachtige kerstklok in 2 kleuren en ook de 

kerstbal van Femmie zag er heel mooi uit. We hebben in ieder 

geval een gezellige avond gehad en het houdt je van de 

straat.? 

 

Betty de Gunst. 
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Voor: 
Cadeau‐ en wenskaarten 
Foto’s en kansspelen 
Tickets en boeken 
 
 

Gaat u natuurlijk naar 
Primera ter Schuur 
Assendorperstraat 147  8012 DK  Zwolle 
Telefoon 038 ‐ 421 23 67 

Gratis overdekt stofzuigen 

Was uw auto blinkend schoon 
bij de beste Carwash van Zwolle! 

www.effewassen.nl      Ceintuurbaan 3,  Zwolle   038 - 454 88 07 

Hoogstraat 115c  Zwolle  Telefoon 038 ‐ 422 31 90 
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ZWV Kaart/sjoelen 27 december 2019

Vrijdag 27 december 2019 kon er weer gekaart en gesjoeld worden 
voor mooie prijzen.  Er waren 5 sjoelers, 17 jokeraars en 20 
klaverjassers. Er was een goede wedstrijdsfeer. Iedereen wil 
natuurlijk winnen. Maar ja, dat kan niet. Na een welkomstpraatje van 
Peter v.d. Molen kon er, nadat iedereen een nummer had getrokken, 
gespeeld worden. In de keuken stonden Rika Edelenbos en Gerrit van 
Kleef voor een drankje en een hapje. Toen iedereen was uitgespeeld, 
konden de punten geteld worden door Riet van de Maaten en Bert 
Edelenbos. De prijzen werden verdeeld door Peter. Voor een ieder, 
die niet in de prijzen viel, waren er nog wat prijsjes beschikbaar. De 
namen van de NIET-winnaars zaten in een doos, die er uit gehaald 
werden eerst door de jongste deelnemer Marinka de Vogel, toen door 
de oudste deelnemer Kees Oosterling, toen door de gezelligste 
deelnemer Margriet v.d. Vegt, toen door de rustigste deelnemer Rini 
Spanhak, toen door de meest serieuze deelnemer Alex Vleeschdrager 
en als laatste werd er een briefje uit de doos gehaald door de meest 
chagrijnigste deelnemer Hilly Breunis. Ik weet niet wie deze selectie 
heeft gemaakt, maar volgens mij klopt het van geen kant. Nadat we 
de rekening van de drankjes hadden betaald, gingen we huiswaarts. 
Hieronder de prijswinnaars (en de verliezers).

Sjoelen:
Aantal punten

Lies Verstege 816
Marinka de Vogel 711
Kees Oosterling 682
Margreet Kluiver 658
Ali Pap 630

Jokeren:
Aantal punten

Bettie Spanhak 41
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Rini Spanhak 41
Cobi Kraijer 47
Gea van Kleef 56
Sien Sluiter 59
Angela Veltman 63
Margriet v.d. Vegt 64
Riet v.d. Maaten 64
Gerie de Vogel 66
Klaas Bootsma 70
Gerrie van Ginkel 82
Gerrie Cremer 84
Anneke Trentelman 90
Hilly Breunis 101
Ans van Ree 103
Gerben Zuiderbaan 111
Peter v.d. Molen 114
Bij een gelijke eindstand geldt het aantal keren dat je uit geweest 
bent.

Klaverjassen:
Aantal punten

Johan Kleine 5234
Theo Horstman 5130
Jelle Offringa 5011
Gerrit Post 4788
Bert Edelenbos 4762
Tineke Neu 4748
Bea Runneboom 4714
Ina de Groot 4632
Erik Hoekman 4591
Dries de Vogel 4547
Henk Kwakkel 4476
Dinie Smit 4468
Loes Klink 4359
Wessel v.d. Maaten 4303
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Herman Kraijer   4234 

Alex Vleeschdrager   4176 

Mien Diender    4082 

Bert v.d. Boogaard   3942 

Johan Hendriks   3935 

Dennis v.d. Vegt              3758 

 

Dit waren dan de uitslagen van een gezellige kaart-/sjoelavond. 

 

GvK 

 

 

Van de penningmeester 

 

In de Algemene Leden Vergadering van maart 2019 is 

besloten, dat de bijdrage van de donateurs m.i.v. 1 januari 

jl. 17,50 euro per gezin en 10,-- euro per persoon zou gaan 

worden (zoals eerder vermeld in ons blad). Er zijn nog 

diverse donateurs, die niet het juiste bedrag hebben 

overgemaakt. Wilt u dit z.s.m. aanvullen?? Ook wil ik 

graag de donatie in de eerste helft van het jaar ontvangen. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

Gea van Kleef-Schoemaker, 

penningmeester 
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 Medische speciaalzaak 

sinds 1898. 

 Erkend leverancier  

zorgverzekeringen 

 SIDM erkend ‐ Lid NVAB 

 Lid Orthobanda 

 Erkend leverancier van  

therapeu sche elas sche 

kousen 

Maatgevend in zorg 
J.C. OLLAND 

Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier 

Wij  hebben een  zeer uitgebreid assor ment 
aan  borstprotheses  met  de  bijbehorende  
lingerie en badmode. 
Tevens hee  Olland alles op het gebied van 
bandages  (waaronder  korse en,  
sportbraces,  enkelzwachtels  en  orthopedi‐
sche  middelen),  therapeu sche  elas sche 
kousen,  revalida ehulpmiddelen  en  ADL‐
verzorgingsar kelen. 
 
Eveneens  levert Olland diverse medische  in‐
strumenten  t.b.v.  (para)medici,  zoals  
stethoscopen,  massageapparaten,  
oorthermometers,  bloeddrukmeters,  bloed‐
suikermeters,  weegschalen,  pedicure‐
instrumenten, enz. 

J.C. Olland 
Kamperstraat 6‐8, 8011 LM  Zwolle 

Tel. 038 ‐ 421 58 98  Fax 038 ‐ 422 20 86 
Geerdinksweg 137‐9, 7555 DL  Hengelo 
Tel. 074 ‐ 259 37 47   Fax 074 ‐ 259 37 48 

Welkom bij de gezelligste  

drankenspeciaalzaak van Nederland. 

Of het nu gaat om een mooi  
speciaal bier, een sublieme wijn, 
een stoere borrel of een exquise 
cognac. 
Mitra Assendorp hee  haar eigen 3 
lokale dranken: 
‘t Assendorpertje, ‘t Zwollenaartje 
en de Zwolse Babbelaar (likeuren). 
 

Bij ons ben je aan het juiste 
adres! 

Assendorperstraat 85  
8012DG Zwolle  

telefoon 038 ‐ 4229133 
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PAASBRUNCH 

 

De evenementencommissie organiseert op zondag 12 april 

a.s. weer de jaarlijkse Paasbrunch. Voorafgaand wordt er 

een wandeling van ongeveer 6 kilometer georganiseerd. 

Opgeven voor deelname kan tot 3 april. Het vertrek van 

“Het Wandelhonk” is om 11.00 uur precies. De kosten zijn 

5,-- euro leden en 7,50 donateurs; te voldoen bij opgave. 

Het is de bedoeling, dat iedereen die kan lopen, meeloopt. 

Nordic-walkers zijn ook van harte welkom. Diegenen, die 

niet mee kunnen lopen, zijn vanaf 12.00 uur van harte 

welkom in het clubhuis. 

Opgave bij Gea van Kleef – tel. 038-4219299/06-

23460862. 

 

 

Bedankt 

 

Graag wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling, die 

ik heb ondervonden tijdens mijn “ziek” zijn ivm met de 

verwonding aan mijn arm door een valpartij. Ook mijn 

dank voor de kadobon, die ik heb ontvangen. 

Marina Orchudesch. 
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Algemene Jaarvergadering Zwolse Wandel 

Verenigingen 

 

Op 10 maart a.s. vindt de Algemene Jaarvergadering van de 

Zwolse Wandel Verenigingen plaats in “Het Wandelhonk”. 

Begintijd 20.00 uur. Onze leden zijn hier ook van harte 

welkom! 

 

Agenda 

1. Opening voorzitter 

2. Ingekomen stukken 

3. Notulen 26 maart 2019 

4. Mededelingen voorzitter 

5. Jaarverslag secretariaat over 2019 

6. Jaarverslag penningmeester over 2019 

7. Begroting 2020 

8. Verslag kaskommissie 

a. Verslag uit te brengen door de kaskommissie 

b. Afspreken datum kascontrôle 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

 

 

 

Ziekenboeg 

 

Wij wensen alle zieken van harte beterschap en wij hopen 

ze spoedig weer te zien bij één van onze evenementen. 

 

 



De Zwolse Tippelaars                      - 15 -                            februari 2020 

E-mail 

 

Wil je het clubblad per mail ontvangen, geef dit dan door 

aan Hilly Breunis – breunisw@hetnet.nl 

Ook je e-mailadres doorgeven s.v.p. 

 

 

Kerstbrunch 

 

Zondag 22 december stond in het teken van de Kerstbrunch 

georganiseerd door de evenementenkommissie. Om 

ongeveer 11.00 uur schoven 45 personen aan. De mensen 

van de evenementenkommissie hadden er toen al een 

werkzaam “uurtje” opzitten. Er was weer gezorgd voor een 

grote tafel met heel veel prima producten. Begonnen werd 

met een lekker soepje en daarna kon men zich tegoed doen 

aan het heerlijke brood van Bakker Bart en het 

overvloedige beleg. Alles was weer heel goed verzorgd. Na 

afloop kon men nog gezellig bij elkaar zitten en van een 

lekker (zelf gekocht) drankje genieten. Ja, zelf gekocht, 

want de penningmeester moet goed op de centjes letten! 

(Doet ze dan ook wel!). Al-met-al een prima samenzijn. 

H. 

 

 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS 

 

 

 

mailto:breunisw@hetnet.nl
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 alles voor (elektrische) rijwielen en bromfietsen 

 speciale racefietsen 

 lichtgewicht regenkleding 

 kom vrijblijvend een kijkje nemen 

Rembrandtlaan 70 

8021 DJ  Zwolle 

Telefoon 038 ‐ 453 15 27 

www.gaitrigter.nl 

Boskampstraat 30    8043 RH  Zwolle 

Telefoon 038 ‐ 465 34 15 

E‐mail info@aquaflame.nl 

www.aquaflame.nl 

Midgetgolf 
Exposi e 
Speeltuin 

 
Tolhuisweg 5 

7722 HS Dalfsen 
Telefoon (0529) 458585 
www.expomadrid.nl 

Een bedrijf met ruim 20 jaar 
ervaring in de installa ebranche; 
een gerenommeerd bedrijf waar 
kwaliteit hoog in het vaandel 
staat.  
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Midwinterhoorntocht 

 

Elk jaar op 29 en 30 december organiseert 

wandelvereniging de Green Shoes uit Dalfsen hun 

Midwinterhoorntocht. Elke twee jaar op een andere 

startplaats. Dit jaar was Hoonhorst aan de beurt; volgend 

jaar ook. Daarna twee jaar Camping De Boskamp en dan 

twee jaar op (voor ons bekend terrein) Restaurant Madrid. 

Afgesproken was dat wij met eigen vervoer er heen zouden 

gaan. Vertrek om 10.00 uur vanaf “Het Wandelhonk”. Daar 

kwamen niet veel leden. De meesten waren rechtstreeks 

naar Hoonhorst vertrokken. De kortste afstand was 7,5 

kilometer. Voor sommigen van onze leden is dat te ver. Wij 

hadden dus contact gezocht met de tochtuitzetter Jan 

Bredewold en hij gaf een tussendoor route aan, zodat de 

afstand 5 kilometer kon zijn. Ongeveer 20 leden van onze 

vereniging hebben meegedaan. De tocht wordt altijd 

omlijst door midwinterhoorngeschal. Prachtig! Bovendien 

krijgt men onderweg de gelegenheid om glühwein te 

drinken of erwtensoep te eten. Prima verzorgd allemaal! De 

wandelaars hebben genoten van de prachtige omgeving van 

Hoonhorst/Dalfsen. Na afloop heeft Angela Veltman nog 

even laten zien hoe je 

moet line dancen. 

Prima gedaan Angela. 

Wij hebben daar ook 

van genoten. 

HBH 
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Hogenkampsweg 37 
8022 DA  Zwolle 
 
Telefoon 038 ‐ 452 83 97   Fax 038 ‐ 452 83 96 
www.alexvanassen.nl 
E‐mail: info@alexvanassen.nl  

 

De nummer 1 in vloer en raam bekleding  

Wipstrikkerallee 35 

8023 DS ZWOLLE 

Tel: 038 ‐ 453 56 44  

Ambachtsstraat 29 

8263 AJ   KAMPEN 

Tel: 038 ‐ 333 37 70  

Uw adres voor: 

 Pvc Vloeren 

 Laminaat 

 Tapijt 

 Gordijn en Raambekleding 

www.floorever.nl 
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Algemene Leden Vergadering 

Onze ALV wordt dit jaar gehouden op 24 maart a.s. in “Het 
Wandelhonk”. Bij dit blad is de uitnodiging gevoegd. 
Probeer die avond te komen! Zoals uit de uitnodiging en 
het voorzitterswoord blijkt, heeft Wim Koopman zijn 
functie als voorzitter vacant gesteld. Vorig jaar heeft hij al 
te kennen gegeven dat het zijn laatste jaar zou zijn als 
voorzitter. Het gevolg hiervan is, dat wij wel een nieuwe 
voorzitter nodig hebben. Voel jij er iets voor of weet je 
iemand, laat dit dan aan de secretaris weten.  Ook de 
andere punten van de agenda zijn belangrijk: dus KOM!!

VERJAARSDAGSKALENDER
maart
14 Wim van Lenthe
16 Ankie Butink
27 Harriet Poot
30 Anita Melchers

april
5 Drea van Oene
11 Bert Edelenbos
17 Marian Koopman
22 Dikkie de Kleine
29 Diny Huisman

Alle jarigen een hele fijne dag!
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Horlogerie W.J. van der Wijk 
Madurastraat 7 
8022 PP  Zwolle 
038 ‐ 454 00 12 
 

Repara es: Horloges, Klokken 
Goud en Zilver 
De wandklokken worden na repara e weer 
thuis bezorgd. 

Baileystraat 9 
8013 RV  Zwolle 
Telefoon 038 ‐ 460 00 22 
Fax: 038 ‐ 460 00 88 
E‐mail info@boerglas.nl 

www.boerglas.nl  24‐uurs service 

alle Ins en OUTs 

van glas. 

Dobbe 69    ‐    8032 JX  Zwolle 
038 ‐ 454 84 85 
www.squashzwolle 
E‐mail info@squashzwolle.nl 
 
Openings jden Fitness 
Maandag t/m vrijdag 08.30 ‐ 22.00 uur 
Zaterdag 09.00 ‐ 18.00 uur 
Zondag 09.00 ‐ 21.00 uur 

 
 
 
 
 
Algemene openings jden 
Maandag t/m vrijdag 08.30 ‐ 23.30 uur 
Zaterdag 09.00 ‐ 18.30 uur 
Zondag 10.00 ‐ 21.00 uur 



De Zwolse Tippelaars                      - 21 -                            februari 2020

Trainingstochten
Evenals andere jaren organiseert wsv. Wipstrikkwartier 
weer oefentochten (speciaal voor de Vierdaagselopers, 
maar iedereen is welkom). De eerstvolgende tocht is op 
zaterdag 21 maart a.s. Het vertrek is vanaf “Het 
Wandelhonk”. Vertrektijd 9.00 uur. De route van 10 – 15 –
20 – 25 kilometer is rondom Zwolle. Als je mee wilt, moet 
je je voor 16 maart aanmelden. Dit kan bij Dineke de 
Graaf, per  telefoon, nummer 038-4549530 of via de mail: 
dineke.benny@ziggo.nl
De kosten voor niet-leden van wsv. Wipstrikkwartier zijn
4,50 euro per deelnemer. Bij opgave wel mededelen welke 
afstand je loopt.

De daarna volgende tochten zijn op 16 mei – 20 + 33 
kilometer – vertrek 8.00 uur en 14 juni – 20 + 33 + 42 
kilometer – vertrek 8.00 uur.

Wandelen met WijZ (4 km)
5 maart Het Anker
12   Milligers
19 Cultuurhuis
26 Wijkcentrum Holtenbroek

2 april De Bolder
9 De Terp
16 De Agnietenberg
23 Berkumstede
30 GuuZs

mailto:dineke.benny@zigge.nl
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WijZ 7 km. 

10 maart Agnietenberg 

17  De Bolder 

24   Golfclub 

31  De Pol 

 

7 april Cultuurhuis 

14  SV Zwolle, Marslanden 

21  Vanaf de Terp (P.de Bleek) 

28                 De Terp 

Alle wandelingen vertrek 10.00 uur (behalve 21 april: 9.30) 

 

WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN? 

maart 

10 Jaarvergadering ZWV zie in dit blad 

13 Kaarten 19.30 uur 

22 12e Taribuchwandelfestival Dwingeloo 

 vertrek 9.30 uur 

24 Jaarvergadering DZT – zie uitnodiging 

27 Kaarten 19.30 uur 

april 

10 Paaskaarten ZWV – 20.00 uur  

12 Paasbrunch – zie uitnodiging 

17 Kaarten – 19.30 uur 

23 Bestuursvergadering – 20.00 uur 

 

Alle evenementen vinden plaats in “Het Wandelhonk”, 

tenzij anders vermeld. 

Laat je eens zien bij de evenementen!! 
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