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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”. 
Secretariaat: Walstroweg 36, 8042 MC Zwolle ‐ Telefoon 038 ‐ 421 36 31 

Redac e: J. v. Oldenbarneveltstraat 17, 8022 AX  Zwolle tel.: 038 ‐ 454 55 00 
E‐mailadres: breunisw@hetnet.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is de laatste van dit jaar. Nog een paar dagen en dan zit 2018 er weer op. Ook in 
het afgelopen jaar konden wij weer zes keer ons clubblad uitbrengen; vooral door de 
medewerking van onze adverteerders. De meesten van hen staan ons al jaren bij. Wij 
willen hen dan ook van harte bedanken voor hun bijdrage. Beloon dit door bij hen te 
kopen!! En zeg dan ook dat je bij hen koopt, omdat zij bijdragen aan ons blad. Verder 
de bezorgers, die door weer en wind het blad en de convoca es bij je bezorgen: har-
telijk dank!! Dan diegenen, die elke keer zorgen dat wij voldoende kopij hebben om 
dit blad te vullen, ook heel veel dank!! Dit geldt niet alleen voor leden van onze ver-
eniging, maar ook voor wandelaars van wsv. Wipstrikkwar er. En last-but-not-least: 
Rob Dekker hartelijk dank voor het samenstellen van ons blad! Dit jaar sluiten wij af 
met de jaarlijkse kaart- en sjoelavond van de Zwolse Wandel Verenigingen. Kom ook 
eens. Je kunt kiezen uit: sjoelen, jokeren en klaverjassen. Verder wensen wij iedereen 
pre ge Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een spor ef 2019! 
 

De redac e. 
 
 
 

KOPIJ 
De kopij voor het volgende nummer graag 
voor 1 februari 2019 inleveren bij Hilly 
Breunis-Huisman, Johan van Oldenbarne-
veltstraat 17 of (het liefst) per maail aan: 
breunisw@hetnet.nl 
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Neutrale wandelsport vereniging 
 

“De Zwolse Tippelaars” 
 

Opgericht 24 maart 1941 te Zwolle 
 

www.dezwolsetippelaars.nl 
 

Aangesloten bij: Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) 
 
Voorzitter: Wim Koopman koopman.w@home.nl 

 8032 KA, Fioringras 7 tel. 038 - 422 68 72 

Penningmeester: Gea van Kleef-Schoemaker gerritgea@gmail.com 

 8012 EC, Asterstraat 6 tel. 038 - 421 92 99 

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

 8014LP, Radenlaan 65 tel. 038 - 465 78 50 

Secretaris: Anja van de Worp-Dam hworp@home.nl 

 8042 MC, Walstroweg 36 tel. 038 - 421 36 31 

2e secretaris Hilly Breunis-Huisman breunisw@hetnet.nl 

 J. v. Oldenbarneveltstraat 17 tel. 06 - 12 22 14 87 

Lid: Sien Sluiter- van Essen uiter@gmail.com 

 8031 ET, Händellaan 433 tel. 038 - 421 89 71 

 Anneke Oosterhaar-v.d. Bend  

 8014 VR, v.d. Capellenstr. 94 tel. 038 - 465 77 80 
 
Wandelhonk: Veemarkt 35 www.dezwolsetippelaars.nl 
 8011 AJ  Zwolle tel. 038 - 423 64 54 
 
Lidmaatschap: Leden betalen contributie, per maand € 4,50 

per kwartaal € 13,50, per halfjaar € 27,00,  
per jaar € 54,00 

 
Donateurs: De minimum donatie is vastgesteld op € 7,00  

per persoon per jaar, per gezin € 14,00 
 
Betaalwijze: NL91INGB0004204399  
 t.n.v. “De Zwolse Tippelaars” 
 
STOPPEN: 
Lidmaatschap stop zetten? Liever niet, maar als je wilt stoppen, dient dit voor 
1 oktober van enig jaar te gebeuren, anders ben je verplicht het af te dragen 
bedrag aan de Bond voor het komende jaar alsnog te betalen. 
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Van de voorzi er 
 
Hallo wandelvrienden, 
 

Het laatste clubblad alweer dit jaar. Wat gaat de  jd toch snel. Zo is het 1 januari en 
zo is het weer 31 december. Dit jaar hebben we niets te klagen over het weer.  
 
We hebben een fantas sche zomer gehad; soms te warm om te wandelen. Maar dat 
mocht de pret niet drukken. Als ik dit schrijf, hebben we 's middags thuis Sinterklaas. 
Ja, die komt ook nog bij ons. De evenementencommissie hee  dit jaar ook weer haar 
best gedaan met het organiseren van brunches en de fietstocht. Allen bedankt!  
 
Het bestuur hee  een nieuwe beze ng gekregen. Zoals je weet, zi en we nu met 6 
vrouwen en 1 man: wel gezellig hoor! Bij dit clubblad ontvang je ook de jaarconvoca-
e 2019. De vermelde tochten zijn door Jan Huisman uitgezocht. Jan, bedankt voor 

je inzet. Het wordt steeds moeilijker om wandeltochten uit te zoeken, die op zondag 
plaats vinden. In verband met de buskosten proberen we namelijk zoveel mogelijk 
tochten “in de buurt” uit te zoeken.  
 
De Nieuwjaarsrecep e wordt weer door de Z.W.V. georganiseerd (zie convo). Ko-
mend jaar krijgen we nieuwe jacks; deze zijn inmiddels besteld. Namens het bestuur 
bedank ik iedereen, die dit jaar vrijwilligerswerk hee  gedaan: bedankt voor je inzet! 
We hopen volgend jaar weer een beroep op je te kunnen doen.  
 
Verder wens ik alle zieken beterschap en iedereen een fijne Kerst en een Gelukkig 
Nieuwjaar. Tot het volgende evenement. 
 

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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Sallandse Wandel4daagse 
 
Samen met Theo naar de Vierdaagse van Salland geweest. Geweldige ontvangst bij 
onze bed & breakfast in Wesepe. Even bijpraten. In een jaar zijn er veel dingen ge-
beurd; dus voldoende stof. Gezellig 4 dagen wandelen in de mooie omgeving van Sal-
land rond Raalte. Elke morgen gestart zoals al jd met gezang van Jong Raalte. Theo 
hee  na afloop aan Bep & Marina een roos gegeven, wat ze geweldig vonden (omdat 
ze de Vierdaagse hadden uitgelopen). De laatste dag ben ik onthaald door Bep, die 
nog buiten stond, en in de tent door Theo, Marina, Angela en Anneke: dat was ge-
weldig! Ik stond in de belangstelling omdat ik mijn klederdracht droeg. 
 

Dikkie 
 
 
 
 
 

Crea efavond 
 

De 1e crea eve avond van het seizoen begonnen we met een high tea. Om 18.00 uur 
zou deze van start gaan. Voor mij werd het haasten, omdat ik eerst moest werken. 
Het lukte mij niet eerder dan rond 17.40 uur 2 crea evelingen op te halen. Nou ja, 
het is ongeveer een kwar er rijden, dus moest lukken. Kwamen we in een file op de 
IJsselallee. Ida stond voor ons en Hennie achter ons in de rij. Eindelijk was de file op-
gelost en kwamen we rond 18.20 uur, als ik het goed heb, in “Het Wandelhonk” aan.  

De tafels waren heel mooi gedekt en mooie bloemen maakten het af. Eerst werd ons 
een glaasje wijn of appelsap aangeboden en ieder zocht een plekje aan tafel. Daarna 
konden we kiezen uit groenten- of tomatensoep. Nou, dat smaakte al heerlijk. Er was 
krentjebrij/watergruwel om te proeven, maar ik houd daar niet zo van. Gelukkig 
lie ebbers genoeg. De dames hadden er veel werk van gemaakt. Per 4 personen 
kregen we een plankje met heerlijke har ge hapjes. Sandwiches, wraps, blokjes kaas, 
stukjes worst, pannenkoekjes met banaan en zo nog meer. Het smaakte voortreffelijk 
en tussendoor maakte ik een aantal foto's. Hierna kregen we eerst een stuk kwarkge-
bak, wat heerlijk fris smaakte. Daarna werden de zoete lekkernijen op tafel gezet. 
Muffins, bonbons, koekjes, pannenkoekjes met chocoladevulling en wat al niet meer. 
Uiteraard konden we kiezen uit diverse soorten thee en op een gegeven moment 
smaakte een kopje koffie ook niet verkeerd. Elaine bedankte de dames, die dit zo 
goed hadden georganiseerd, namens ons allemaal voor de goede zorgen. We hebben 
een gezellige avond gehad en het was heel goed verzorgd. 

Be y de G. 
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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 o
verdekt 

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 

ERKEND TECHNISCH BURO 

W.A.M. ELFERINK 
  LOODGIETER EDISONSTRAAT 12 

ELECTRICIEN ZWOLLE 

INSTALLATEUR  038 - 465 59 90 
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KAART-/SJOELMARATHON 
6 Oktober was er voor de 5e keer de kaart-/sjoelmarathon.De opkomst was weer 
goed: sjoelen: 5 personen, klaverjassen: 16 personen en jokeren: 14 personen. Ieder-
een had er weer zin in om de beste te worden van deze dag. Na een kop koffie/thee 
en een gebakje met een leuke print (verwijzend naar het sjoelen en het kaarten) ter 
ere van dit lustrum (gemaakt door Peter) gingen we, na een korte intro van Be e, 
om 10.00 uur van start. Er waren lekkere hapjes tussendoor en drinken kon iedereen 
halen aan de bar (wel voor eigen rekening). Dit werd allemaal geregeld door het bar-
personeel t.w.: Femmie Spanhak, Rika Edelenbos, Tineke Bos en Gerrit van Kleef 
(achter de soeppannen en de frituur). Ook hebben deze mensen weer gezorgd voor 
een lekkere lunch (eieren, salades, kroke en, krentenbollen, belegde broodjes, melk, 
karnemelk en sapjes), waar na drie rondjes sjoelen/kaarten gre g gebruik van werd 
gemaakt. Na de lunch verder met de wedstrijd en tussendoor waren er nog weer 
warme hapjes (pfff). Om ± 16.00 uur was iedereen klaar en konden de punten geteld 
en gecontroleerd worden door Riet en Gea. Daarna de prijsuitreiking. Er was voor ie-
dereen een prijsje. Dit i.v.m. dit lustrum. Eerst de prijzen voor de sjoelers. 
 
Sjoelen Punten 
12 keer gegooid 
1. Lies Verstege 1375 
2. Elaine van Groningen 1283 
3. Alie Pap 1264 
4. Klara Edelenbos 1234 
5. Dineke Koch 1058 
 
Jokeren 
6 bomen gekaart 
1. Riet v.d. Maaten 114 
2. Karin Mul 119 
3. Gea van Kleef 152 
4. Ans van Ree 153 
5. Be e Spanhak 159 
6. Dinie Egberts 160 
7. Jan van Welsum 163 
8. Vera Bazen 164 
9. Rini Spanhak 169 
10. Gerrie van Ginkel 171 
11. Margriet v.d. Vegte 181 
12. Cobi Kraijer 182 
13. Gerrie Cremer 184 
14. Sien Sluiter 188 
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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 
orthopedische  middelen),  thera-
peu sche  elas sche  kousen,  re-
valida ehulpmiddelen  en  ADL-
verzorgingsar kelen. 
 
Eveneens  levert  Olland  diverse 
medische  instrumenten  t.b.v. 
(para)medici,  zoals  
stethoscopen,  massageappara-
ten,  

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 sublie-
me wijn, een stoere bor-
rel of een exquise cognac. 
Mitra Assendorp hee  
haar eigen 3 lokale dran-
ken: 
‘t Assendorpertje, ‘t Zwol-
lenaartje en de Zwolse 
Babbelaar (likeuren). 
 

Assendorperstraat 85  
8012DG Zwolle  

telefoon 038 - 4229133 

Onze adverteerders denken aan ons! 

Denkt u ook aan onze adverteerders? 

Koop bij hen!!!! 

Pvc Vloeren 

Laminaat 

Tapijt 

Gordijn en Raambekleding 
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Klaverjassen 
6 bomen gekaart 
1. Hans Edelenbos 10941 
2. Herman Kraijer 10403 
3. Theo Horstman 9753 
4. Bea Runneboom 9552 
5. Erik Hoekman 9461 
6. Leon Post 9454 
7. Bert Edelenbos 9386 
8. Johan Hendriks 9226 
9. Gerrit Post 8914 
10. Bert v.d. Bogaard 8781 
11. Alex Vleeschdrager 8592 
12. Wessel v.d. Maaten 8512 
13. Eef van Ginkel 8468 
14. Mien Diender 8213 
15. Mans Bos 8197 
16. Johan Kleine 7724 
 
Dit waren dan weer de namen met de uitslagen van deze dag. Wij hopen dat we in 
oktober 2019 weer zo’n dag kunnen organiseren. Wij deden dit met plezier. 

Be e Spanhak, Riet v.d. Maaten en Gea van Kleef 
 
 
 
 
 
 

Barbecue ZWV 
 
Zondag 7 oktober werden wij onthaald op een barbecue, die georganiseerd werd 
door het bestuur van de ZWV in het kader van het 60 jarig bestaan op 23 april. Maar 
liefst 109 mensen hadden zich opgegeven. Veel meer hadden er waarschijnlijk ook 
niet in “Het Wandelhonk” gepast. Was het zaterdag de 6e nog een schi erende en 
aangename dag, de zondag was een stuk minder en soms zelfs koud. De barbecue 
vond plaats achter “Het Wandelhonk” op het schoolplein, waar de zon, zo die er al 
was, nauwelijks toegang had. Maar het was gelukkig wel droog. Met ruim voldoende 
consump ebonnen om je warm te drinken, werd het op de buiten geplaatste houten 
banken toch wel gezellig. Vlees was er in overvloed, waarvan sommigen misschien 
wel al te gre g gebruik maakten.  
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Maar ja, als je thuis ook gewend bent om vier, vijf stukken op je bord te scheppen….. 
Enig toezicht was misschien wel zo pre g geweest. Verder was de sfeer prima en 
kan het bestuur terugkijken op een geslaagde middag. Nu maar hopen dat de 75 jaar 
gehaald gaat worden! 
Met vriendelijke groet, 

Roel Koch 
 
 
 
 
 
 

Wandeltocht Markelo 
 
Zondag 21 oktober stond in het teken van een wandeling in Markelo. We gingen met 
28 mensen op pad. Voor wat betre  het weer: waarschijnlijk de 
laatste echt mooie zondag van dit jaar. Onderweg was het prach g 
weer met volop zon. Zo kwamen wij aan bij de startloca e cam-
ping Monte Bello (Italiaans voor: mooie berg). Echter na koffie ge-
dronken te hebben, liet de zon ons bij het vertrek in de steek en 
bleef achter de wolken. Gelukkig was dat na de pauze anders. Wat 
was dat een schi erend stuk langs het glooiende landschap met koeien. We liepen 
een heel stuk langs de bosrand en genoten van het fantas sche uitzicht over de vel-
den en bossen. Eén van de mooiste wandelingen van de laatste jaren vond ik per-
soonlijk. Deze herfs ocht was uitgezet door Trimgroep Kariboes. Hiervoor niets dan 
lof, want wat had men alles goed aangegeven! Je hoefde alleen maar de pijlen te vol-
gen. Voor de rustpauze wandelden wij een heel stuk door de bossen, waarbij het wel 
uitkijken was om niet te struikelen over de vele, soms onder het reeds gevallen blad 
verscholen, boomwortels. Niet ver voor de rust, komende uit een bos, stond op een 
bord een toelich ng over de geschiedenis van het gebied, waar wij door heen ge-
wandeld waren. Er lagen gra euvels. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, dat ze mij 
niet opgevallen waren. Die heuvels dateren uit de steen jd, circa 2.850 jaar voor Chr. 
Toen moeten er dus al mensen gewoond hebben. Er zijn vondsten gedaan uit de 
brons jd zo’n 1.150 jaar voor Chr. De pauze was bij herberg De Pot. De jonge vrouw, 
die binnen de bestellingen aannam, vertelde dat zij de 7e genera e was van de fami-
lie, die de herberg uitbaat. Haar stamboom ging terug tot in de 16e eeuw. De herberg 
dateert, dacht ik, van 1845. Binnenin was vrijwel niets aan de inboedel veranderd. 
Prach g betegeld. Een bijzondere loca e. Wat mij betre  een tocht voor herhaling 
vatbaar. Zeker ook in privé. 
Met vriendelijke groet, 

Roel Koch 
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2e Crea eve avond 
 
De 2e crea eve avond van het seizoen 2018-2019 begonnen we met koffie/thee en 
een lekkere koek. Iedereen had crêpepapier meegenomen en daarvan gingen we 
bloemen maken. We kregen eerst uitleg hierover van Ida. Uit een aantal lagen papier 
moesten cirkels worden geknipt, daarna een nietje erdoor en ernaast een gaatje ma-
ken met de prikpen. Hier werd later het satéstokje in geprikt; 
dit werd de steel van de bloem. De lagen crêpepapier moest 
je van elkaar losmaken en wat naar boven halen. Zo werd er 
een bloem van gemaakt. Sommigen gebruikten 2 kleuren pa-
pier, wat een erg mooi effect gaf. Groen crêpepapier werd 
om de satéprikker gewikkeld en boven-/onderaan met een 
beetje lijm vastgeplakt. En zo werden er meerdere bloemen 
gemaakt. Ik had o.a. paarse en wi e bloemen. Ieder ging 
naar huis met een mooie bos bloemen. 

Be y de G. 
 
 
 
 
 
 

Sallandse Wandel4daagse 
 
Op donderdag 25 en vrijdag 26 oktober heb ik de laatste dagen van deze vierdaagse 
gewandeld. De start voor de 20 km. was om half 10. In een woonwijk dichtbij de 
startloca e kon ik beide dagen mijn auto goed parkeren. Naar de tent gelopen. Wat 
een drukte was het bij de start van de 20 km, maar gewoon met de meute meegelo-
pen. Hier en daar ingehaald wanneer het te langzaam ging. Er waren 4 rusten in deze 
wandeltocht en ook mooi over de afstand verdeeld. Bij de 1e rust geprobeerd om 
een kop koffie te halen: een kwar er gewacht, is ook prima, heb toch vakan e. Maar 
toen ik bijna aan de beurt was, was de koffie op. Toen ben ik maar verder gelopen. 

Bij de 2e rust kon men de drukte ook niet goed 
aan. Vlakbij was een soort plantsoen met een 
paar bankjes en daar heb ik gepauzeerd. Brood, 
fruit en water had ik voldoende meegenomen. De 
route was erg mooi. Deze leidde door- uiteraard -
het mooie Sallandse landelijke gebied, maar ook 
een beetje door de bossen. De 3e rust was op 
een camping, hier was het niet zo druk en heb ik 
koffie gedronken en een broodje gegeten.  
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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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Er trad een koor op en het was daar erg gezellig. Hierna verder gelopen en zo kwam 
ik in Lu enberg aan. Daar was ook een rust, maar ik liep door. Er werden mandarij-
nen en gekookte eieren uitgedeeld en later stonden er dames met snoep aan de 
weg. Even begon het te miezeren, maar de regen stelde weinig voor. De laatste rust 
was langs een landweggetje. Helaas erg weinig ruimte om te zi en, maar ik vond ge-
lukkig nog een plekje. Men deelde bananen uit en na de rust verder voor de laatste 
kilometers. En zo kwam ik weer in Raalte aan na een mooie wandeldag. 
 
Vrijdag ook rond half 10 gestart en 
we liepen eerst een poos langs een 
kanaal. Vandaag was het de dag van 
Heeten. De 1e rust was in de bossen. 
Ik heb maar geen poging gedaan om 
koffie te halen.... Er was een soort 
houtschuur met rieten dak. Net als 
een paar andere wandelaars pakte ik 
een blok hout om op te zi en. Nou, 
dat was prima om even uit te rusten. 
Hierna weer verder gelopen. Ook nu door mooi landelijk en wat bosgebied. Soms 
door weilanden en over erven van boerderijen, langs de stallen met koeien, enz. De 
2e rust: warme chocolademelk en brood genomen. Hier was het niet zo druk. Je kon 
binnen of op het terras zi en; daar was het prima weer voor. Af en toe probeerde 
het zonnetje erdoor te komen. Op de heenweg naar Raalte miezerde het wat, maar 
toen ik aankwam, was het droog. Na de rust weer verder door de mooie omgeving 
met de prach ge herfstkleuren. En zo kwam ik in Heeten aan: een gezellig terras met 
vuurkorven en muziek. Even gepauzeerd en daarna verder naar de laatste rust. Via 
landwegen bereikten we de boerderij, waar de rust in de schuur werd gehouden. 
Ook hier warme chocolademelk gedronken en er was uiteraard muziek. Toen de ban-
ken vol waren, zochten de wandelaars een plekje op de strobalen of zakken met 
kunstmest, voer enz. Hier zag ik Dries, Henk en Janneke. Henk en Janneke liepen de 
12 km en Dries uiteraard de 30 km. Op voor de laatste kilometers. Onderweg werd 
er weer allerlei lekkers uitgedeeld. Mandarijnen, broodje, banaan, pakje drinken en 
snoepjes door de kinderen. Het laatste stuk weer via het kanaal rich ng Raalte. Er 
stond een grote boog, waarop werd aangegeven dat er nog 1 km te gaan was. In 
Raalte was de rode loper uitgelegd. Veel mensen langs de kant en muziek. Het was 
erg gezellig en men deelde nog stukken worst en een drankje uit. Vlakbij de tent be-
gon het te regenen; was ik mooi op  jd binnen. Het wandelboekje af laten stempe-
len en een paar s ckers en een speldje gekregen. Het was al een  jdje geleden, dat 
ik 20 km had gelopen en het ging prima. In 2 dagen 40 km in the pocket. Dit was het 
einde van 2 mooie wandeldagen in het prach ge Sallandse wandelland. 

Be y de G. 
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Wandeltocht Markelo 
 
Op zondag 21 oktober gingen wij wandelen in Markelo. Het was een mooie dag en er 
waren ongeveer 25 wandelaars aanwezig. Vooraf  
konden onze leden nog even een jack aanpassen.  
De maat werd dan genoteerd en later zou men dan  
dit jack krijgen. Het bestuur had een schenking  
toegezegd gekregen van de s ch ng Gasthuizen en  
had besloten deze schenking te gebruiken om  
nieuwe blauwe jacks aan te schaffen. Toen iedereen  
klaar was met het aanpassen, was de bus inmiddels  
al gearriveerd en vertrokken wij iets na half  en  
rich ng Markelo. Rond half elf kwamen wij daar  
aan en de start was bij camping Monte Bello aan de  
Goorseweg. Na eerst een lekker bakje koffie of thee  
te hebben genu gd, uiteraard met een meegenomen  
broodje, gingen wij tegen elven op pad. Er werd gelopen  
op de afstanden 5, 10 en 15 km. Wij liepen met ons vieren  
(Elaine, Rika, Klara en Hans) op de 15 km. Vanaf de camping 
 liepen wij bij wandelknooppunt (U24) door de hekken, in het  
bos en later de voorrangsweg overstekend weer op een mooi  
zandpad. Het parcours was heel afwisselend: mooi, heuvelach g en goed uitgezet. 
Wij waren het erover eens dat door bepaalde stukken, mede gezien het heuvelach -
ge parcours, ons tempo vermoedelijk lager laag dan anders. Nadat wij op een be-
paald moment langs een picknick-tafel en kiepkar liepen, kwamen we zelfs over een 
heideveld. Hierna over een klein aangelegd voetbalveldje en parkeerplaats om ver-
volgens onze route te blijven volgen. Nadat wij langs een recrea e-/vakan epark 
hadden gelopen, gingen wij via een 4-sprong rechtdoor tot aan onze rust. Deze was 
bij Herberg De Pot en toen hadden wij plm. 8 km gelopen. Uiteraard eerst wat ge-
dronken en na een kleine 20 minuten pauze weer op pad gegaan. Na de Potdijk en 
de voorrangsweg weer te zijn over gelopen, kwamen wij bij de Smitshoeve (gol aan 
voor o.a. Boerengolf). Een leuke loca e, die men eventueel ook had kunnen gebrui-
ken als rustplaats. Wij moesten het veld oversteken, door een hekje en de route met 
“rode voetjes” volgen. Hier vielen wij van de ene verbazing in de andere. Zo mooi 
was dit: langs landerijen, langs slootjes, kleine paadjes door bos en ook obstakels 
(bomen die over het pad waren gevallen en waar wij overheen moesten 
''klauteren”). Toen wij via een zandpad verder liepen en op een 5-sprong kwamen, 
werden wij verrast door de organisa e met een heerlijke appel. Op dit punt bleek 
ook nog wat anders aan de hand te zijn: oude auto's, jeeps en landrovers hadden 
hier een trail, dat daar met vakmanschap was uitgezet en ook afgezet. Hier hadden 
wij totaal geen last van, maar wij konden hier wel even van genieten.  



 
Het bestuur van D.Z.T 
wenst alle leden en donateurs en ook de adverteerders  
een voorspoedig Nieuwjaar. 
 
Hans en Klara Edelenbos 
wensen iedereen pre ge Kerstdagen en een  
gelukkig Nieuwjaar. 
 
Herman en Cobi Kraijer 
wensen iedereen pre ge Kerstdagen en een  
gelukkig Nieuwjaar. 
 
wsv "Wipstrikkwar er" 
wenst alle 'Zwolse Tippelaars' pre ge Kerstdagen en een genoeglijk 
nieuw wandeljaar. 
 
Corry, Ankie en Marcus 
wensen iedereen pre ge Kerstdagen en een gezond, gelukkig Nieuwjaar. 
 
Sientje en Rudi Sluiter 
wensen iedereen pre ge Kerstdagen en een spor ef wandeljaar. 
 
Gery en Dries de Vogel en kinderen 
wensen iedereen goede feestdagen  
en de beste wensen voor het nieuwe jaar.  

 
De clubblad redac e 

Alle lezers, schrijvers en beguns gers  
een prima lopend 2019 toegewenst.  

 
Hilly en Willem Breunis 

wensen iedereen pre ge Kerstdagen  
en een goed lopend 2019. 

 
Bert en Rika Edelenbos 

wensen iedereen goede feestdagen en de beste 
wensen voor het nieuwe jaar. 



 
Henny en Leo Tardy 

wensen iedereen pre ge Kerstdagen en een 
gelukkig Nieuwjaar. 

 
Dick en Dinie Egberts 

wensen u pre ge Kerstdagen en een gelukkig 
2019. 

 
Willem en Corry Overink 
wensen iedereen pre ge Kerstdagen en een goed en gezond 2019. 

 
Roel en Dineke Koch 
wensen iedereen pre ge Kerstdagen en een voorspoedig 2019. 
 
Leen Karssen en kinderen 
wensen iedereen pre ge Kerstdagen  
en een gelukkig Nieuwjaar. 
 
Gerrit en Gea van Kleef 
wensen iedereen pre ge Kerstdagen  
en een gezond, gelukkig Nieuwjaar. 
 
Hanh T. Nguyen 
een gezond en gelukkig 2019 voor iedereen in onze club. 
 
Wim en Marian Koopman 
wensen iedereen goede feestdagen en de beste wensen voor het nieuwe 
jaar. 
 

Karel Schuurman 
wenst alle leden en donateurs pre ge  

Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar. 
 

Het clubblad bezorgteam 
wenst alle leden, donateurs en adverteerders pre ge 

feestdagen en een prima lopend nieuwjaar. 
 



Theo en Joke Horstman 
wensen iedereen een goed 2019 en een spor‐
ef wandeljaar. 

 
Gerrie Cremer 
wenst iedereen pre ge Kerstdagen en een 
spor ef wandeljaar. 
 
Monique en Jan 
wensen iedereen een reislus g en gezond 2019 
toe. 
 
Angela Veltman‐Massaro 
wenst iedereen pre ge Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar. 

 
Anneke Trentelman 
wenst iedereen pre ge Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar. 

 
Joop Eilander 
wenst iedereen pre ge Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar. 

 
Beppy en Freek te Wierike 
wensen iedereen pre ge Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar. 

 
Peter van der Molen 

wenst alle wandelaars een gelukkig en spor ef 2019. 
 

Wilma, Gerard en Rik 
wensen iedereen pre ge Kerstdagen  

en een gelukkig Nieuwjaar. 
 

Elaine en Bert van Groningen 
wensen iedereen pre ge Kerstdagen  

en een gelukkig Nieuwjaar. 
 

Kim Tran 
wenst alle wandelaars pre ge 

Kerstdagen en een gelukkig en spor ef 2019.  



Sientje Timmerman 
wenst iedereen een gezond, spor ef 

2019 en fijne wandelingen toe. 
 

Anneke Burbach 
wenst een ieder pre ge kerstdagen 

en een gelukkig nieuwjaar. 
 

Marina Orchdesch 
wenst iedereen een hele fijne kerst en een gelukkig en gezond 2019. 

 
Dikkie de Kleine / Theo van Tol 
wensen alle wandelaars een gelukkig en spor ef 2019. 
 
Margreet Kluiver en Ali Pap 
wensen iedereen pre ge Kerstdagen en een goed Nieuwjaar. 
 
Anneke Oosterhaar‐van der Bend 
wenst alle bekenden fijne feestdagen en een goed 2019. 
 
Bep Klaassen 
wenst alle leden en donateurs pre ge Kerstdagen  
en een voorspoedig Nieuwjaar. 
 
Joop Schakelaar 
wenst alle bekenden fijne feestdagen  
en een goed 2019. 
 
Anja en Jacomien 
wensen iedereen een fijne kerst, een  
gezond 2019 en veel wandelplezier 
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Hoe zij daar hun parcours in het heuvelach g gebied aflegden. 
Dit gebied liep langs een leemkuil. Daar voorbij gelopen moes-
ten wij langs een slagboom, links aanhouden om zodoende via 
een bankje bij een 4-sprong en twee wandelpaden weer rich-
ng de camping te gaan. Dit was nog ongeveer 10 minuten lo-

pen en door weer een hekje kwamen wij rond half drie terug 
bij camping Monte Bello. Op het startbureau ons afgemeld. De 
organisa e daar bedankt voor het geweldig mooie parcours 
(met dank aan de tochtuitze ers) en zo rond drie uur ver-
trokken wij weer rich ng Zwolle. Om kwart over vier kwamen 
wij weer aan bij “Het Wandelhonk” en hadden wij genoten van 
een fijne wandeldag. 

Tippel (HE) 
 
 
 
 
 
 

Blauwvingertocht 
 
Weer een fantas sch mooie wandeltocht (zo. 4 nov. gelopen) georganiseerd door de 
Zwolse Wandel Verenigingen. Maar liefst 533 deelnemers hebben onder ideale 
weersomstandigheden genoten van een prach g wandelweekend. 
Nu kun je wel weer berichten over de indrukwekkende parken en plantsoenen rond 
de bebouwing en in het buitengebied, over al die vijvers, meren en plassen, zoals de 
Wijde en Smalle Aa, over de bossen getooid in een kleurrijke herfstpracht, over de 
varia e in de vele typen bebouwingen, over de monumentale gebouwen en culture-
le hoogstandjes, over dat uitdagende klimmetje over de oude vuilnisbelt of over die 
karakteris eke bruggen enz. 
Nee, deze keer aandacht voor zaken die voor mij totaal nieuw of erg opvallend wa-
ren. 
 
 Nieuw en opvallend: Na binnenkomst in “Het Wandelhonk” wilden we ons inschrij-

ven. Vanachter de wedstrijdtafel werd ons gevraagd als groep gebruik te maken van 
1 inschrij aart. Had ik nog nooit ergens gedaan. Kaarten besparen??Economischer 
werken?? 
Geef mij maar een individuele inschrij aart om zelf aan te kunnen geven of je wel of 
geen medaille wilt, wat jouw e-mailadres is en KWBN-lidmaatschapsnummer. Nu 
moet je achteraf het inschrijfgeld nog verrekenen met de groepsleden. 
 Opvallend: Bij de WRZV-hallen was het een drukte van belang. Diverse verkeersre-
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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 
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gelaars met oranje hesjes moesten het verkeer en het parkeren in goede banen lei-
den. Nu bleek het om een “gewone” kerkdienst in de hallen te gaan van de Vrije 
Evangelisa e. Op internet werd vermeld dat er in het weekend ruim 3.000 bezoekers 
aanwezig zijn. Toch een mooi lichtpuntje in deze  jd van ontkerkeling. 
 
 Nieuw: een omweggetje voor een sight-seeing van de Hornbach‐bouwmarkten 

aan de Katwolderweg. 
 
 Opvallend: Een medewandelaar meende dat de Masten‐

broekerbrug ( zie foto) was gebouwd rond een neergestort 
vliegtuig. De vleugels prijkten nog sta g het luchtruim in. 
 
 Nieuw en opvallend: Nog nooit heb ik als wandelaar Thee‐

huis Agnietenberg als pauzeplek aangedaan. En eerlijk gezegd 
vind ik deze loca e voor de modale wandelaar een wat min-
der goede keuze. Een prach g restaurant, maar wel een beet-
je veel luxueus en van een erg hoog niveau. Wat ook van een 

hoog niveau was, waren de consump-
eprijzen. Geef mij maar een modale pauzeplek, zoals we die 

tot twee keer toe in de kan ne van vv. Storica mochten bele-
ven. Schappelijke prijzen, gemoedelijkheid alom en je kunt er 
rus g je boterhammetje opeten. Maar bij het theehuis had 
ik gelijk iets van: Met twee woorden spreken, ABN praten en 
op de huis-e que e le en. Even haalde ik het zelfs in m’n 
hoofd om hier “m’n stoete op te e en. Maja, bedacht me 
nog net op  ed. Want veur dej ’t weet, s et d’r zo’n deerne 
noast oe met de opmerking: “Mijnheer in deze loca e mag U 
geen meegebrachte etenswaren consumeren.” Je zit in een 
keurslijf. Een mede-wandelaar wist zich nog net in te hold’n, 

toen hij dreigde te mu en goan boer’n. Hij liep wel wat rood an.” 
Moest weer terugdenken aan een andere (eenmalige) pauzeplek  jdens een wandel-
tocht bij het luxueuze etablissement “Mooi Rivier” in Vilsteren. Tevens een gerenom-
meerd conferen eoord. Hier werd je gelijk gesommeerd meegebrachte etenswaren 
in de tas te doen of te laten. Dan maar koffie en thee besteld. De koffieklanten kre-
gen er een koekje bij, ik als theeklant niet. Gevraagd naar het waarom: “Volgens de 
e que e passen thee en een koekje (of was het dit koekje?) niet bij elkaar”. Zo leer 
je nog eens wat. 
Toen we bij de Agnietenberg weer buiten liepen, hoorde ik ineens iemand ongege-
neerd boeren. Het Sallandse neul’n en ouwehoer’n kon weer opgepakt worden. 
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 Opvallend: Halverwege de route werden we ineens opgeschrikt door enkele oer-
kreten van een ons bekende stem: J van T te H en B.G.B. te R weergalmde er door 
het bos. Wij omkijken, maar zagen niemand. Na verloop van  jd kwam hij achter een 
dikke boom vandaan: die rebelse kwajongen, ene Dries Kwakkel. Hebben hem gelijk 
teruggepakt met de verwijzing naar de perfecte bepijling en belin ng van deze tocht. 
We wisten immers dat hij deze keer niet aan de bepijling had meegedaan. 
 
 Nieuw: Deze route kende diverse nieuwe onderdelen. Denk maar aan de prach ge 

bospaden op en rond de Agnietenberg en vlak voor de 3e pauze bij vv. Storica leidde 
de route ons achter de hockeyvelden langs. 
 
 Nieuw: Achter de wedstrijdtafel zat een nieuw talent voor de toekomst.  

Het blij  achter die tafels toch een domein voor de dames. 
 
 Nieuw: een totaal nieuwe medaille van de Blauwvingertocht. Erg mooie vormge-

ving. 
 
Al met al hebben vele wandelaars kunnen genieten van een afwisselende tocht. Ie-
dereen die dat mogelijk hee  gemaakt: hartelijk dank !! 
 

 Niet nieuw maar lichtelijk belegen: de schrijver van dit stukkie: 
Ben Groot Beumer 

 
 
 
 
 
 

Sint Nicolaaswandeling Haaksbergen 
 
Zondag 25 november stond de Sint Nicolaaswan-
deling in Haaksbergen op de agenda. De afgelo-
pen twee jaar stond een dergelijke wandeling in 
Apeldoorn gepland. Maar die beide keren vielen 

prak sch le erlijk in het water. Deze keer was het weer ons, net als zo vele malen 
eerder dit jaar, guns g gezind. Alleen jammer dat het zo grauw was en een zonnetje 
ontbrak. De bustocht naar Haaksbergen bleek vooral, voor wat betre  het laatste 
stuk, een uitdaging. Smalle weggetjes vormden een bijna onoverkomelijk probleem 
voor de bus. Achteraf bleek dat wij op de heenweg niet voor de juiste route hadden 
gekozen. Maar goed, we hebben inmiddels enige ervaring waar het penibele situa-
es met de bus betre .  
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Voordat wij van start gingen, werden wij overvallen door twee echt zwarte Pieten en 
Sinterklaas. Luidkeels zingend werd de Goedheiligman welkom geheten daartoe aan-
gemoedigd door zijn enthousiaste Pieten. De Sint wenste ons een pre ge wandeling 
en liet weten ons nog wel vaker te zien die dag. En zo geschiedde. De wandeltocht 
waaraan wij met 22 leden deelnamen, was mooi. Door bossen en een heel stuk over 
de heide. Overal lag veel afgevallen blad, wat natuurlijk normaal is in deze  jd van 
het jaar. Zoals eerder gezegd ontbrak de zon. Wel jammer, want dan was het nog 
mooier geweest. Nu was alles grijs. We moesten eigenlijk die tocht in augustus kun-
nen lopen. Een vroege Sinterklaas dan maar. Maar och, ook in augustus zijn er al pe-
pernoten. Dus waarom niet? 

Roel Koch 
 
 
 
 
 
 

Fjoertoer 2018 Egmond aan Zee 
 
Het was zover: zaterdagochtend 24 november de dag van de Fjoertoer. De ochtend 
stond in het teken van de koffer pakken en thuis eerst nog rus g een bakje koffie 
drinken. Om vervolgens rond 12.00 uur in de auto rich ng Egmond aan Zee te ver-
trekken. Waar Karelien en ik begin dit jaar al hadden ingeschreven. Natuurlijk met 
een hotelovernach ng in hotel Golfzang. Vorig jaar waren wij er met een flinke groep 
aanwezig. Dit jaar in eerste instan e met z’n tweetjes. Later vertelde Gerard van 
Wielink, dat hij en Yvonne ook kwamen. Gezellig: hoe meer zielen hoe meer vreugd. 
Ook twee vrienden van Karelien en mij hadden het idee opgevat om te komen wan-
delen, maar geen overnach ng te doen. Rond 14.00 uur kwamen wij aan in Egmond 
aan Zee. Direct onze auto in de garage van het hotel gestald en onze kamer opge-
zocht. Kort daarna kwamen onze vrienden ook aan en zijn we in het restaurant van 
het hotel gaan zi en om wat te drinken en te eten. Bij iedere overnach ng krijg je 
een voucher voor gra s bi erballen. Deze maar gelijk verzilverd. Gerard en Yvonne 
kwamen wat later, omdat ze eerst nog sinterklaasfeest hadden in de “Bestevaer”.  
Nadat zij er ook waren, hebben wij eten besteld wat in het hotel al jd erg goed is. 
Rond half 6 hebben wij ons klaar gemaakt om naar hotel Zuiderduin te wandelen, 
waar de start was van de Fjoertoer. Om iets voor zessen liepen wij langs de start met 
het bekende petje van de Fjoertoer op onze kop met het led lichtje erin. Voor we 
konden starten eerst even een controleknipje. We liepen eerst door een paar straten 
van Egmond aan Zee heen, waar al best wel veel vuurtonnen stonden te branden. 
Laat dat nou net een probleem voor Karelien zijn. Gelukkig liepen we snel de duinen 
in. Om vervolgens bij de splitsing te komen van noord- en zuidroute. 
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De zuidroute gaat merendeels 
door duinen en dorpjes en maar 
1 km. over het strand. Wij liepen 
de noordroute, wat betekende 
dat wij 5 km. strand voor de 
boeg hadden. En zo liepen wij 
eerst naar Egmond aan de Hoef 
naar de tweede stempelpost. 
Hier loop je door een kerkje 
heen. Om vervolgens door een 
woonwijk te lopen, waar het al-

jd mooi verlicht is. De diverse straten hebben een vorm van licht in de straat met 
daarbij versiering. Helaas dit jaar niet het huis dat vol kerstversiering hangt. In deze 
wijk zijn er al jd groepjes mensen buiten, die onder het genot van een biertje en 
muziek de wandelaars ondersteunen. In deze wijk kregen wij water en een manda-
rijn. Van Egmond aan de Hoef liepen wij door Wimmenum heen naar onze rustplek, 
waar wij koffie hebben gedronken en een gevulde koek kregen. Vanuit de rust liepen 
wij over het fietspad rich ng de schaapskudde van het Noord Hollands Duinreser-
vaat. Ook hier was er een rust en mogelijkheid om te plassen. Nadat de oudere man-
nen van ons clubje geplast hadden, liepen wij verder rich ng Bergen aan Zee. Voor-
dat je daar aan komt, is er eerst nog een flinke klim de duinen in rich ng landgoed 
Huize Glory. Ook hier een stempelpost en een gra s kaasstengel. De afdaling kon be-
ginnen: een smal zandpaadje naar beneden met veel uitstekende wortels, wat best 
spannend is in het donker. Opeens stoppen of vallen is daar een mogelijkheid. Dit 
keer was het niet Karelien, die viel;). Na de afdaling liepen wij Bergen aan Zee bin-
nen. Na even wat gedronken te hebben bij de Duinerij en sommigen even naar de wc 
waren geweest, hebben we onze weg vervolgd langs het zeeaquarium van Bergen 
aan Zee. Eindelijk liepen wij het 
strand op. Het was onbewolkt en 
winds l. En zo begonnen wij aan onze 
laatste vijf kilometer. Elke kilometer is 
er een verlicht kunstwerk of een zeil-
schip, waar je een alcoholische ver-
snapering kunt kopen op het strand. 
Zo ook een vuurspuwende draak. 
 
Toen wij de draak waren gepasseerd, 
was het nog 1,5 kilometer naar de fi-
nish. Ook de wandelaars van de 19 ki-
lometer zuid kwamen de laatste kilometer het strand op. De KNRM gaf nog een de-
monstra e hoe ze een reddingsboot te water lieten.  
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Dit was echt supergaaf om te zien. De volgende dag zagen we het voertuig in de 
loods staan, die de boot het water in had gebracht. En na 19 kilometer liepen wij on-
der de finishvlag door. Langs de laatste contrôlepost. Je mag als deelnemer naar ho-
tel Zuiderduin om daar te genieten van het feest met alle wandelaars. Maar wij ko-
zen ervoor om lekker in ons hotel in het restaurant gezellig nog met elkaar te praten 
en te drinken. Onze vrienden vertrokken naar huis. Zodat Gerard, Yvonne, Karelien 
en ik nog even met z’n viertjes plannen konden maken voor de volgende wandel-
tochten. Fjoertoer Terschelling staat inmiddels op de bucketlist. Rond een uur of 1 
zijn wij ook naar onze kamers vertrokken. De volgende ochtend met z’n viertjes lek-
ker ontbeten en nog even over het strand gewandeld naar een strandtent (de Noord-
hoekegmond). Daar een kleine versnapering gegeten en wat gedronken, waarna het 
jd was om naar huis te gaan, want Karelien en ik dansen nog elke zondagavond in 

de Ballroom Meppel (voormalig dansschool van van de Stroet). 
Henri Steenbruggen 

 
 
 
 
 
 

Sint Nicolaaswandeltocht 
 
Zondag 25 november Sint Nicolaaswandeltocht Usselo georganiseerd door DIO - 
Haaksbergen.Met 23 personen om goed  en over half  en vertrokken naar deze Sint 
Nicolaaswandeltocht, waar de startloca e was op camping Twente (Usselo). Na heel 
veel zoeken (de DOM DOM deed het niet goed) kwamen we om elf uur aan op de 
startloca e en kon Dineke ons vast gaan inschrijven. Door allerlei redenen waren een 
aantal vaste wandelaars niet mee: verjaardagen, Sinterklaas vieren en waarschijnlijk 
toch te koud. Ondertussen haalde Roel een kopje thee voor Dineke en ook de rest 
ging een kop koffie, thee of chocomelk halen, voordat we op stap gingen voor onze 
respec evelijke afstand.  

Onze adverteerders denken aan ons! 

Denkt u ook aan onze adverteerders? 

Koop bij hen!!!! 



 

De Zwolse Tippelaars | 24 | december 2018 

De meesten moesten nog wel even een plasje doen, voor-
dat men op weg ging. En om goed half twaalf ging de  en 
kilometergroep op pad: Bep, Dikkie, Roel, Dineke, Alie, 
Margreet, Angela, Gerie, Marinka, Marina, Cobi en ikke. 
De wandelaars op de vijf kilometer gingen gelijk met ons 
op pad: Anneke O., Beppy, Silvio en Han. De wandelaars 
op de vij ien kilometer waren al eerder vertrokken en dat 
waren: Thea, Rika, Ankie, Sientje T., Elaine en Marcus. De 
ople ende lezer hee  natuurlijk gezien, dat we 1 persoon 
missen en dat is uiteraard Theo, onze vaste supporter/
oppasser. Dus een ieder was on-
derweg en Theo zat, tenminste dat 
neem ik aan, lekker te lezen.De 

wandeltocht op zich was prach g uitgezet. Goed op papier en 
met pijlen aangegeven. Het leek wel of ze bij de ZWV op cur-
sus waren geweest – hahaha! De rust was bij "de Wakel" een 
gebouw van Natuurmonumenten in het Buurserzand. Sommi-
gen namen daar een lekkere kop snert of een kopje koffie/
thee met daarbij appelgebak. Na deze heerlijke rust verder 
met onze wandeling door het prach ge Buurserzand. Een fan-
tas sche wandeldag met over beide dagen 565 deelnemers. 
Ook uiteraard Sinterklaas nog gezien en zijn beide pieten: heel 
erg gezellig. Helaas was er op deze geweldige wandeldag ook nog een klein smetje: 
Alie Pap kwam in het restaurant "Wissinkhoes" op de camping lelijk te vallen met als 
gevolg een snee boven haar rechteroog. Ook een klein voordeel: je hoe  maar op 
één oog oogschaduw aan te brengen (grapje Alie). De volgende dag Alie nog even 

gebeld en het ging 
goed met haar alleen 
net onder de wenk-
brauw was het wat ge-
zwollen. Verder moet 
iedereen, die Hennie 
Horst kent, de groeten 
van hem hebben. 

Herman en Cobi 
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Herfstwandeltocht Markelo 
 
Hierbij een verslag van de Herfstwandeltocht in Markelo. Wij gingen met 8 personen 
de 5 km. lopen. Een mooie tocht. Onderweg kregen we een appel. Er was een motor-
cross. Wim, Marian, Jan en Diny gingen een andere route lopen. Ze zijn een andere 
weg ingeslagen en dat kwam omdat een ander de weg aangaf. Wij waren Gerrit in-
eens kwijt. Hij was eerder dan wij bij het eindpunt. Een mooie tocht was het toch 
wel. 

Anneke Oosterhaar- v.d. Bend 
 
 
 
 

Bedankt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik heb bedankt om nog ac ef bezig te zijn voor de Avondvierdaagse Zwolle. Tijdens 
de BBQ-middag werd ik verrast door de andere commissieleden, die mij een present-
je aanboden. Daarvoor hartelijk dank! Ik dacht dat ik alles al had gehad, toen ik ook 
door het ZWV-bestuur naar voren werd gevraagd en dat ik toen de ZWV-speld -Lid 
van Verdienste- opgespeld kreeg. Ik werd hierdoor aangenaam verrast.  
Bedankt allemaal! 

Corry Overink 
 
 
 
 
 

Jaarcontribu e/Dona e 2019 
 
Een verzoek van de penningmeester om de jaarcontri-
bu e en/of dona e voor 2019 in de maand januari te 
betalen op NL91INGB0004204399 t.n.v.  
"De Zwolse Tippelaars". 



 

De Zwolse Tippelaars | 26 | december 2018 

Nieuwjaarsrecep e 
 
De Nieuwjaarsrecep e 2019 wordt door de Zwolse 
Wandel Verenigingen georganiseerd. Het fes jn vindt 
plaats op 5 januari a.s. De uitnodiging is bijgevoegd. 
Kom ook eens naar dit gezellig samenzijn!! 
 
 
 
 
 
 
 

Ziekenboeg 
 
Alle zieken van harte beterschap gewenst en wij hopen jullie binnenkort weer te zien 
op één van onze evenementen. 
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Over de Wadden 
 
In oktober van dit jaar is de “Bosatlas van de Wadden” verschenen. De bezoekers-
aantallen van de Waddeneilanden namen de afgelopen jaren al toe; nu is er met dit 
boek een uitgebreide beschrijving van dit populaire gebied, volop begeleid door fo-
to’s en kaarten. De atlas beschrij  het Nederlandse, Duitse en Deense Waddenge-
bied met al zijn flora, fauna, cultuur en highlights, waarbij de balans tussen natuur-
behoud en menselijke ac viteiten een terugkerend thema vormt. Het Waddenge-
bied staat sinds 2009 op de UNESCO-werelderfgoedlijst en kreeg eerder dit jaar al de 
nodige aandacht door lancering van de film “Wad”. Enkele foto’s uit deze produc e 
werden ook gebruikt in “De Bosatlas van de Wadden”. Uitgeverij Noordhoff, sinds 
1877 maker van “De Grote Bosatlas” en 55 andere edi es, die inmiddels verschenen, 
bracht ook deze variant uit. Op www.bosatlas.nl lees je meer over alle Bosatlassen 
en deze nieuwste variant. 

Uit: Wandelmagazine.nl 
 
 
 
 
 
 
 

Wandellied 
 
Hieronder nog eens een liedje, wat wij  
vroeger vaak zongen  jdens het wandelen. 
 
Hoog op de gele wagen 
 
Hoog op de gele wagen rijd ik door berg en dal, 
Lus g de kleppers draven, blij klinkt het hoorngeschal. 
Water, wouden en weiden stromen zo mach g en vrij, 
Ik kan van uw schoon haast niet scheiden, 
Maar ‘t gaat voorbij, voorbij. 
 
Bassen, violen en fluiten zingen door dorpen blond, 
Vrolijke frisse kornuiten springe’ om de linde in ‘t rond, 
Mee danst het blad in de winden, zwierend en zwaaiend joechhei! 
Hoe graag bleef ik daar bij de linde, 
Maar ‘t gaat voorbij, voorbij. 
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V E R J A A R D A G S K A L E N D E R 

januari 
11 Margreet Kluiver 
14 Corry van Voorst 
22 Leen Karssen 
23 Fien Onderberg 
30 Reinhilde Schuderer 

februari 
4 Theo Horstman 
9 Cobi Kraijer 
9 Marcus Nijkamp 
15 Lex Root 
22 René Sluiter 
26 Herman Kraijer 

Van harte gefeliciteerd en 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 
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WAT IS ER OOK ALLEMAAL TE DOEN? 

AGENDA 
 
 
januari 
5 Nieuwjaarsrecep e  ZWV zie convo 
11 Kaarten  19.30 uur 
24 Bestuursvergadering  20.00 uur 
25 Kaarten  19.30 uur 
 

februari 
8 Kaarten  19.30 uur 
17 Peperbuswandeltocht  vertrek 10.00 uur 
21 Bestuursvergadering  20.00 uur 
22 Kaarten  19.30 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 

WijZ 
Helaas hebben wij nog geen data van de wandeltochten van WijZ in 2019.  
Zie t.z.t. de folders die in het clubhuis zullen liggen. 



 




