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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het één‐na‐laatste nummer van 2019 heb je weer in handen. Wat het wandelen be‐
tre , hebben we nog twee tochten te gaan in dit jaar, namelijk onze eigen Blauwvin‐
gertocht en de Midwinterhoorntocht in Hoonhorst. Verder nog wel wat evenemen‐
ten, die ook in ons programma staan en waarvan we een vermelding doen verderop 
in dit blad (nl. Kerstmarkt en Lichtjeswandeling). De vorige keer zijn wat stukjes blij‐
ven liggen, die wij nu plaatsen. Voor wat betre  de toekomst van ons blad krijgen we 
in 2020 een probleem. Onze vaste samensteller, Rob Dekker, stopt m.i.v. het komend 
jaar met zijn werkzaamheden i.v.m. gezondheidsproblemen. Dit betekent dat wij op 
zoek zijn naar iemand, die de tekst in elkaar kan ze en en het dan naar de drukker 
kan sturen. Help ons zoeken!!! 

De redac e 
 
 
 

KOPIJ 
 
Kopij voor het Kerst‐/Nieuwjaarsnummer graag voor 1 december a.s. inleveren bij 
Hilly Breunis‐Huisman, Johan van Oldenbarneveltstraat 17 of (het liefst) per mail 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, 

 

Herfst, herfst! Veel water gevallen 
de laatste  jd; daarom is de wandel‐
tocht in Gorssel door ons ook afge‐
last. Er was voor die zondag slecht 
weer voorspeld. Jammer, leek mij 
een mooie tocht. Volgend jaar beter, 
hoop ik. Bladeren verkleuren, kas‐
tanjes vallen uit de bomen en de 
paddenstoelen komen uit de grond. 
Ga in de herfst naar buiten en zie 
hoe de natuur zich klaar maakt voor 
de winter. In het hele land kun je 
aan diverse georganiseerde herfst‐
wandeltochten deel nemen. Op 
Wandel.nl staan de herfstevene‐
menten vermeld.  

 

Wij zijn alweer bezig om voor volgend jaar mooie tochten uit te zoeken. Dat valt niet 
mee, want er zijn meer tochten op zaterdag dan op zondag, valt ons op. Maar eerst 
gaan we weer aan de Kerstevenementen denken. We hebben samen met wsv. 
Wipstrikkwar er weer een Kerstreis naar Münster geregeld en een lichtjestocht door 
Zwolle. Convoca es ontvang je samen met dit clubblad.  

Ook is er weer een Kerstbrunch. Er zijn leden, die zeggen dat ze de voorzi er zo wei‐
nig zien bij tochten. Ja, dat is zo, maar mensen, ik heb ook een privéleven. Als ik niet 
kan wandelen dan heb ik thuis wat te doen of er is iets met mijn kinderen of klein‐
kinderen. De laatste keer dat ik niet kon, was de verjaardag van mijn moeder, die 88 
jaar werd. Ja, die gaat dan voor, sorry. Dus ik hoop dat hier begrip voor is.  

Verder heb ik niet veel meer te schrijven. Ik wens alle zieken beterschap en tot het 
volgende evenement. 

Met vriendelijke groet, 

Wim Koopman, voorz. 
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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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Mail 
 
Wil jij dit clubblad per mail ontvangen, laat dit dan even weten aan  
breunisw@hetnet.nl 
 
 
 
 
 
 

Ziekenboeg 
 
Wij wensen alle zieken een voorspoedig herstel toe en wij hopen 
hen binnenkort weer te zien bij een evenement. 
 
 
 
 
 
 

Kerst‐/Nieuwjaarswens 
 
Alle leden en donateurs kunnen hun Kerst‐Nieuwjaarswens voor 1 december a.s. 
weer opgeven bij Hilly Breunis. De kosten zijn 3,‐‐ euro per adverten e. 
 
 
 
 
 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
 
De gezamenlijke Nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats op 4 januari a.s. van 13.30 tot 

18.00 uur. 
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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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Lichtjestocht 
 
De gezamenlijke Lichtjestocht (georganiseerd door de beide wandelverenigingen) 
vindt dit jaar plaats op zondag 8 december. Tijds p van vertrek is 17.00 uur. De tocht 
is ongeveer 5 kilometer lang. De kosten zijn 4,‐‐ euro per persoon. Voor verdere ge‐
gevens: zie de convoca e (hier staat de juiste datum op – kan nl. ook een andere da‐
tum worden ivm vanaf welke datum de lichtjes worden aangebracht).  
 
 
 
 
 

Kerstbrunch 
 
Zondag 22 december a.s. vindt onze jaarlijkse Kerstbrunch plaats. De zaal is om 11.00 
uur open en de aanvangs jd van de brunch is om 11.30 uur. Deze brunch is voor le‐
den en donateurs met hun partner. Zie voor meer informa e de convo, die je bij‐
gaand ontvangt. 
 
 
 
 
 
 

Rheinbach 5/6 juli 
 
Na 2x met Harry te hebben gelopen, was het voor 
hem duidelijk: geen Rheinbach weer. Hij had 2x de 
voeten zo kapot gelopen, dat hij er geen zin in had. Hij 
ging de Kennedymars in Someren lopen met Janny, die 2x Rheinbach ook genoeg 
vond. Ik wilde het graag 1x meemaken zonder een blaar te hoeven prikken. Dus vorig 
jaar stond mijn besluit vast: opgeven voor de 3e edi e van deze 100 kilometertocht. 
Toen Wiebe dit hoorde, zei hij: we gaan met een busje. Ik keek met grote ogen en 
wach e af. Ondertussen hoorden Linda en Eduard ook, dat ik die kant op zou gaan 
en die gaven zich ook op. En ja hoor, Wiebe regelde een busje. Wiebe, Agnes, Sie‐
men, Paul en ik zouden daar voor de 3e keer lopen. En Marcel, Coby en Be y voor de 
2e maal. Er werd besloten dat we 's nachts in een groep zouden gaan: de zingende 
Hollanders. Er waren veel vuurvliegjes toen we door het bos liepen. Dat is zo schi e‐
rend om te zien. Weer mochten we niet, zoals het eerste jaar, door Bonn. Bij een 
voorstad van Bonn kwamen we bij de Rijn.  
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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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Dit pad gingen we nog dik 20 kilometer volgen. Donker was het niet. Aan de overkant 
zag je op de bergen lichtjes en ook boten met lichtjes. Zo kwamen we op de hel  en 
waren we in Remagen, dat was ons 50‐km‐rustpunt. We konden bij de tas: zaklamp, 
hesjes erin en cap en wat proviand eruit. Wij wilden weggaan en toen kwamen 
Eduard en Linda binnen. Die konden het tempo niet helemaal volhouden. Ik bleef 
wat achter met Be y. Vanaf toen herkende ik de plekjes, waar ik heb gezeten blaren 
door te prikken. We liepen hetzelfde als vorig jaar. Bij de volgende rust ging Be y 
door, daar sloot ze aan bij de groep. Ik rus e en at wat. Daarna op pad. Toen ik bij 

een rustpost kwam, zat daar de groep. Be y en Coby bleven op mij wach‐
ten. We kwamen bij de bekende wijnkelder. Nu zou het zwaarste stuk ko‐
men, maar qua natuur het mooiste.  
Genoten van de “rote wein” en we vertrokken. Dit stuk was zo smal en zo 
mooi! Daar ging je klimmend naar boven: 29 graden: loeizwaar. Maar het 
uitzicht was prach g. Bij een sta onnetje kregen we pauze. Ik wist dat er 
nog een klim kwam en ging door. De snelle groep zag ik op het terras zi en 
en later zag ik ze op een slingerpad beneden mij. Extra rust post i.v.m. de 

warmte.  
Deze rust nam ik. Het uitzicht bovenaan was prach g; genoten van koffie en meloen. 
Ging verder en kreeg appjes: waar ben je? Iedereen hee  deze rust overgeslagen en 
bleek niet gezien te hebben, dat ik afsloeg. Teruggeappt: koffie en meloen waren 
heerlijk! Zo'n pauze na die klim deed me goed. Ik liep zelfs Coby en Be y voorbij, die 
op een bankje zaten en er een beetje doorheen waren. Ik kwam bij de één na laatste 
rust. Ik schrok: Marcel uit onze bus lag op een zitzak bij de EHBO. De snelle groep 
was er nog en ze vonden het verstandig dat Marcel stopte. Ik ging lopen. Nog een 
smerige berg op, nog 4,8 km. Daar waar ik vorig jaar Harry zijn teennagel aan mijn 
duim had hangen, kwam Agnes naast me. Ik zei dat het me goed deed dit keer zon‐
der blaren prikken te lopen. We liepen naar de laatste rust en zo nog 3 km naar de 
finishplek. Die laatste km was het zwaarst, maar ik kwam met Wiebe, Agnes, Siemen 
en Paul binnen. Gelijk naar een rus g plekje: even bellen. Harry was onderweg naar 
Someren. De eigenwijze Marcel wilde toch uitlopen. Deed hij ook gelijk na de EHBO‐
behandeling. Die vertrouwden hem niet. Ondertussen kwamen Eduard en Linda bin‐
nen. We wilden graag naar ons hotel: douchen, maar Marcel mocht niet mee. Een 
uur later moest hij toch naar het ziekenhuis. Wij naar het hotel, douchen en wachten 
op het laatste bericht van Marcel. Hij moest die nacht blijven. Na het ontbijt zijn we 
naar het ziekenhuis gereden en 2 zijn er naar binnen gegaan. Na een dik uur werd 
duidelijk dat hij mee terugging, nadat we er 3 uur hadden gestaan, kregen we groen 
licht en begon onze terugreis. 
 

J.W.D. 
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Twee wandelingen 
 
Zo de vakan e is weer voorbij en dus gaan we weer wandelen. In Dalfsen de Vistrap‐
wandeling gelopen. Als rustplaats hebben wij het sta on gekozen, want daar kon 
Theo ons opwachten. Na wat  te hebben gebruikt, zijn we doorgelopen. Toen we bij‐
na bij de vistrap waren, hebben we Theo gebeld dat hij naar ons toe kon komen. De 
wandeling was plus minus vij ien kilometer lang. 
 
Vandaag 25 augustus zijn wij naar Heerde geweest. Bij de schaapskooi hebben we 
heerlijk in de zon gelopen. Weer acht kilometer, toen was de koek op en konden we 
niet meer. Hoofdpijn bele e mij om verder te gaan; hier waren ook de anderen  het 
mee eens. Nu nog een foto en dan is het goed. 

Dikkie en Theo 
 
 
 
 
 
 

Dam tot Damwandeltocht 
 
21 september 2019 ‐ Om kwart over 
vier liep de wekker af en om vijf uur 
zat ik in de auto naar Weesp. Vanaf 
daar de trein naar Amsterdam CS en 
dan nog een wandelingetje naar de 
Dam. Op  jd voor de Dam tot Dam‐
wandeltocht. In Weesp had ik Wout 
Kelder al getroffen. Misschien zou‐
den we samen kunnen oplopen. Zal wel las g worden, want hij loopt normaal toch 
een stukkie harder dan ik. Om exact zeven uur klonk het startschot. Nog even het 
eerste stempel op de kaart laten ze en en we konden beginnen aan de 42 kilometer 
lange tocht naar Zaandam. 
Twee wandelaars (Wout en Fred) hadden hun stempel wat eerder te pakken dan ik 
en liepen 30 meter voor mij. Uiteindelijk kon ik me na twee kilometer aansluiten. In 
hoog tempo (7,5 km/u) ging het rich ng de eerste stempelpost op km 5. Hier kregen 
we een mueslireep mee en gingen door. Even later raakte ik toch even achter vanwe‐
ge een plaspauze en de brugwachter van de Schellingwouderbrug bedacht, dat het 
een goed idee was om de brug vlak voor mijn neus op te halen. Wout en Fred waren 
er net over. Een verplichte pauze van 10 minuten dus. Ook een goed excuus trou‐
wens, want ik was toch niet meer in staat geweest er opnieuw bij te komen. 
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In een wat rus ger tempo ging het verder door het watergebied rond Durgerdam en 
Ransdorp. Vogels, water, weiland, riet, voor mij is dit rondje toch het mooiste stuk 
van deze tocht. Na deze prach ge lus kwamen de 27‐kilometer‐lopers erbij en werd 
het drukker. De route ging nu echt rich ng Zaandam en ging nu langs huisjes in de 
karakteris eke Zaanse s jl. Er was veel muziek en kinderen probeerden wat te ver‐
dienen door drinken, snoep, etc. aan te bieden. Best gezellig allemaal. Weer een 
stukje verder kwamen de twin g‐kilometer‐lopers er ook bij en vanaf nu was inhalen 
bijna niet meer mogelijk. Gezamenlijk schuifelden we rich ng finish, waar iedereen 
een medaille omgehangen kreeg. Voor mij was dat om kwart voor twee. Ondanks de 
snelle start er toch een kwar ertje langer over gedaan dan vorig jaar. Of misschien 
juist wel door die snelle start.  
Nu nog bij het treinsta on in Zaandam zien te komen. Er waren twee mogelijkheden. 
Een wandelingetje van twee en een halve kilometer of gebruik maken van de pendel‐
bus. Gezien mijn toch wel pijnlijke voeten was die keuze niet moeilijk. 
 

door Bernard Holtrop 
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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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Zondag 15 september 2019 Bos en Heidetocht Ha em 
 

zoals al jd georganiseerd door 
de Zwolse Wandel Verenigin‐
gen 

Samen met Cobi op de fiets naar Ha em. Het weer was goed, dus dat kon makkelijk 
en wat bleek, er waren meer wandelaars op de fiets naar Ha em gegaan. Gemeld bij 
het startbureau, wandelboekjes laten afstempelen en de routebeschrijving gepakt. 
Eigenlijk heb je deze niet nodig, want de route was weer perfect aangegeven, zowel 
met pijlen op de bordjes als met krijtpijlen op de grond. Toppie weer! 
Als ik me het goed herinner, waren we met 22 Tippelaars verdeeld over drie wandel‐
afstanden: de vijf, de  en en de vij ien kilometer. Cobi en ikke zijn op de  en kilome‐
ter gegaan. Deze route liep voor een groot gedeelte langs het Apeldoorns kanaal, 
met mooie vergezichten en via een mooie natuurroute terug naar het startpunt voor 
de pauze. Na deze pauze besloot Cobi, in verband met een blessure niet verder te 
wandelen, dus met één persoon minder de tweede 
hel  gewandeld. Na de pauze liep de route eerst 
weer door een mooi stuk natuurschoon en het laatste 
deel door de mooie Hanzestad Ha em. 
Ook deze keer kunnen we weer terugkijken op een 
mooie wandeldag en uiteraard weer een grote pluim 
voor de tochtuitze ers. Op het moment dat ik dit 
schrijf is het 29 september en vandaag stond de wandeling in Gorssel op de agenda 
of deze door is gegaan, weet ik niet want de weersvoorspelling voor deze dag was 
niet geweldig en ik kan me dan ook voorstellen dat de tocht is geschrapt. 

HJK 
 
(De tocht in Gorssel is inderdaad voor ons niet doorgegaan: wat een weer!! – red.) 
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Kaart‐ en sjoelmarathon 
 
Deze keer was ik vrij en kon 
er weer eens heen. Vanaf 
half 10 kon je terecht in 
“Het Wandelhonk” om 
vooraf een kopje koffie/
thee te drinken. Om 10 uur 
gingen we van start: klaver‐
jassers, jokeraars en sjoe‐
lers. We waren met 9 sjoe‐
lers. Voor de gezelligheid 
sjoelden we met 1 bak i.p.v. 
2. Er moet tussen de bedrij‐

ven door ook worden bijgepraat. En zo sjoelden wij onze rondjes totdat het  jd was 
voor de lunch. Nou en die was zeer goed verzorgd.  
Eerst kregen we groenten‐ of tomatensoep, heerlijk van smaak en goed gevuld. 
Broodjes belegd met kaas en vleeswaren, salade, gekookte eieren, krentenbollen, 
kroket, fruit en diverse warme en koude dranken. We lieten het ons goed smaken en 
gingen vol goede moed verder met het kaarten en sjoelen.  
Tussendoor werden er in de ochtend en middag ook al hapjes, zowel koud als warm, 
rondgedeeld. Een wijntje smaakte er goed bij en zo vloog 
de dag om.  
Tijd voor de prijsuitreiking: de eerste 3 winnaars van het 
sjoelen, klaverjassen en jokeren kregen een waardebon. 
Verder was er voor de anderen ook een prijs. Niemand 
ging met lege handen naar huis. Ik had een pak chocola‐
demelk met slagroom en koekjes gewonnen. Dat komt 
de komende dagen met dit herfstach ge weer zeker op.  
We hebben een gezellige dag gehad en alles was goed 
verzorgd. Namens alle deelnemers wil ik de organisa e, 
die dit mogelijk hee  gemaakt, hartelijk bedanken. 

Be y de G. 
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Fiets‐/wandeltocht 
 
Op zondag 29 september zou de fietstocht plaatsvinden, maar er werd heel slecht 
weer voorspeld. 's Morgens rond 8 uur werd ik door Be e Spanhak gebeld, dat we 
gingen wandelen i.p.v. fietsen. Regenpak aan en naar “Het Wandelhonk” gereden. 
Daar kregen we eerst een bakje koffie of thee met een heerlijke koek. Het plan was 
om rond half 10 te vertrekken voor een mooie wandeltocht door de Zwolse binnen‐
stad. We waren met 17 personen en we hebben heel gezellig gewandeld door de 
mooie straatjes en steegjes. We waren goed gekleed voor het regenach ge weer: ik 
had mijn hele regenpak maar aangetrokken. Bleef zo lekker warm en droog. Met een 
paraplu vind ik het las g wandelen. Na een mooie wandeltocht door de bijna uitge‐
storven Zwolse stad, kwamen we terug in “Het Wandelhonk”. Wederom koffie, thee 
of fris gedronken met een broodje erbij. Daarna groentesoep en patat met snacks, 
wat was het weer goed verzorgd. Heel hartelijk bedankt maar weer voor de organisa‐
e en we kunnen terugkijken op een fijne morgen. 

Be y de G. 
 
(Dit was een evenement van wsv. Wipstrikkwar er – red.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Help    Help    Help 
 
Zoals in het redac estukje reeds vermeld staat, 
houdt onze “helper‐in‐nood” op met het samenstel‐
len van ons blad. Dit is natuurlijk niet echt leuk! Wij 
zoeken nu dus iemand, die het blad in elkaar kan 
ze en. De “pla e” tekst wordt door ons verzorgd, 
maar voor het samenstellen tot één geheel en dan 
doorsturen naar de drukker hebben we iemand no‐
dig, die dit voor ons verzorgd. Kijk alsjeblie  eens 
om je heen of vraag eens of iemand ons hierbij kan 
helpen.  
Vinden we niemand, dan zien wij, als redac e, het 
donker in. 
 



 

De Zwolse Tippelaars | 18 | november 2019 

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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Kennedymars Vij uizen 
 
Op zaterdag 7 september  gingen wij met de 
trein naar Schiphol. Vanuit daar gingen we 
door met de bus. We waren niet de enige wan‐
delaars in de bus. Janny en Appie Bos  waren 
er ook en die wisten de weg naar de startloca‐
e. Deze Kennedymars was voor de 15e keer en tevens de laatste keer. Binnen was 

de tafel, waar we ons moesten melden, nog niet klaar, maar de koffie al wel.  
De start ging vanuit de fees ent. De feestende mensen en buurtbewoners vormden 
een erehaag en zo gingen we het donker in. We liepen met ons 4‐en: Harry, Linda, 
Niek en ik. Hoeveel bruggetjes we overgelopen hebben, heb ik niet bijgehouden. We 
kwamen naast de startbaan van Schiphol terecht. Geweldig die motoren te horen en 
de ops jgende vliegtuigen te zien. Aan de andere kant konden we het dalen en lan‐
den volgen, prach g! Uiteindelijk was er ook nog een vuurwerkshow; genoeg te zien. 

Na dik 12 km kwamen we terug op de start‐
loca e: koffie, cola, koek, brood, fruit! We 
kwamen er niets te kort. We gingen het 
donker in en kwamen langs een fort. We lie‐
pen door naar Spaarndam. Hier kregen we 
bij een restaurant soep, drinken en een be‐
legd broodje. Echt super wat een verzor‐
ging. We liepen weer in buitengebieden. 
Het was gewoon warm. We liepen voor ons 
over onbekend terrein naar een veerpont.  
 

Voordat we over gingen, stond daar een 
vrachtwagen met stoeltjes, koffie en ander 
drinken, broodjes, koek en fruit en er werd er 
gevraagd: welke saus? Waarvoor? Oh, hier bij 
de veerpont hoort het bekende broodje bal! 
Op 30 kilometer! Oh, wat een verwennerij. 
We gingen op de veerpont en vervolgden de 
weg in het donker. We liepen langs een fort, 
dat me vaag bekend voor kwam en ja hoor, 
we belandden op de meubelboulevard van Beverwijk en we liepen langs de Bazaar. 
We gingen een fietspad op en weer herkende ik iets: de sluizen van IJmuiden.  
Waar we ooit gelopen hebben en de allerlaatste sluis moesten hebben, maar we lie‐
pen nu de andere kant op. We zagen een pontje, maar hadden eerst een rust in een 
vrachtwagen, heel bijzonder!  
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Een pannenkoek en weer van alles, wat je zo kon pakken. We gingen naar de pont. 
Helaas net weg: extra rust. Eenmaal overgestoken liepen we langs de buitenrand van 
IJmuiden; langs de visindustrie en we liepen de duinen in. Daar stond weer een 
vrachtauto. Weer werden we verwend. Nu gingen we 6 kilometer wandelen op het 
strand. Even bij een strandtent een bakje koffie en dan door de Kennermerduinen, 

waar de racewagens in Zandvoort goed te 
horen waren. We kregen een paar drup‐
pels regen, niet veel. Dan kwamen we bij 
het waterwingebied buiten Zandvoort. 
Hier een rust en toen gingen we het wa‐
ter/win/duinengebied in. Oh wat mooi: 
hertjes die je bijna kon aanraken. Wat een 

mooi stukje in het bos. Dan hadden we weer een rust. Nog 3 kilometer en de laatste 
rust bij een restaurant, waar we namens de vrijwilligers een kleine a en e kregen. 
Nu de laatste 2,5 kilometer en we liepen op een pad, waar geen einde aan kwam, 
tussen 2 grote waterplassen. Maar er stonden zelfs aalscholvers met de vleugels uit 
te zonnebaden. We kwamen bij het laatste bruggetje …bewoners stonden te klap‐
pen…nog 50 meter en een flesje speciaal bier, medaille en een bos gladiolen kregen 
we. Wat jammer dat we deze Kennedymars niet vaker gelopen hebben! 

J.W.D. 
 
 
 
 
 
 
 

Kaart‐ en sjoelmarathon 28 september 
 
Voordat we losbarsten met een belevingsverslag van deze kaart‐ en sjoelmarathon 
even een paar opfrissertjes. 

In 490 v. Chr. werd de eerste marathon gehouden. Dit was 
een nogal ruw prototype van de marathon, die we afgelopen 
maand in ons “Wandelhonk” hebben gehouden. Deze eerste 
marathon was een thuiswedstrijd voor de an eke Grieken, 
die het op moesten nemen tegen de al jd las ge Perzen (de 
latere uitvinders van dito tapijten, niet te verwarren met de 
vliegende exemplaren: die zijn later opgenomen in de vloot 
van de Iraanse na onale luchtvaartmaatschappij ATA met als 
eerste president Ali Baba).  
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De Perzen verloren glansrijk en om het heugelijke feit van deze overwinning aan het 
thuisfront te melden, werd er een vrijwilliger aangewezen, die het hele eind van Ma‐
rathon naar Sparta (42 km. en 200 m.) moest lopen.  
 
Toen hij daar le erlijk doodmoe in de plaatselijke kroeg aankwam, kon hij nog net 
uitbrengen: “gegroet, we hebben gewonnen” en viel toen dood neer. Deze helden‐
daad was natuurlijk een inspira e voor allerlei ac viteiten. Om wat meer cachet aan 
het woord marathon te geven, bedacht onze evenementencommissie hier wat pas‐
sende varianten op. Allereerst was de originele afstand 42 km. en 200 m. Dat zou wat 
al te veel  jd vergen op zo’n kaart‐ en sjoeldag. Deze afstand is – voor iedereen – te‐
ruggebracht naar 42 m en 20 cm. Symbolisch is dat de gemiddelde afstand van tafel 
naar de bar of naar het toilet. Een geniale vondst van de evenementendames. Het is 
overigens niet de bedoeling om bij het bereiken van bar of toilet dood neer te vallen. 
Vervolgens zijn er wat vergelijkingen getroffen voor het melden van een overwinning 
zoals vroeger in de oudheid. Bij eerdere kaart‐ en sjoelwedstrijden was het gebruike‐
lijk, dat de roem (bij klaverjassen), het uitkomen (bij jokeren) en een bokkie (bij sjoe‐
len) gemeld moesten worden bij de wedstrijdjury. Die kregen het daardoor ont‐
ze end druk en de dames Gea en Riet hadden deze dag wel wat anders te doen. 
Daar hebben ze papier met bijbehorende balpen voor uitgevonden. 
 
Tot zover de overeenkomsten tussen de marathon vroeger en nu.  

Om 10.00 uur ’s morgens werd het “Wandelhonk” bestormd 
door spelers en organisa e. Natuurlijk stond de koffie/thee 
klaar met wat erbij. Daarna de lo ng: al jd spannend! Er wa‐
ren 9 sjoelers, 12 jokeraars en 20 klaverjassers. Samen met de 
organisa e goed voor zo’n 49 personen: volle bak! Zie daar 
maar eens chaos in te krijgen! De eerste ronde ging van start, 
waarbij opviel dat er bij het sjoelen aardig wat eendjes ge‐
voerd werden (veel stenen in de één).  
Bij het jokeren leek het wel een kippenhok, omdat de rest‐
kaarten in elke hand voor iedereen zichtbaar en hardop moe‐
ten worden geteld. Het klaverjassen daarentegen is een erns ‐

ge zaak. Seinen, hoewel verboden, viel op door getrap onder tafel, gesprekken over 
de ramen, opvallend op de borst krabben (wat las ger voor de dames) en afgeven op 
Flappie met de Kerst.  
Na nog 2 rondes waren spelers en organisatoren totaal uitgeput. Dat was het teken 
voor de catering om de deelnemers op te kalefateren. Wat er toen gepresenteerd 
werd, leek wel op een estafe e  jdens de marathon: het ontbrak ons aan niets. Ger‐
rit, normaal gesproken bewaakt hij de mayonaise en ketchup als een leeuw, had 
twee geweldige maal jdsoepen in elkaar gedraaid en de frituur onder zijn hoede ge‐
nomen, terwijl de cateringdames broodjes hadden gesmeerd, eieren hard hadden 
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gekookt, fruitschalen hadden opgemaakt, salades opgetuigd en ervoor gezorgd had‐
den, dat de koffie bruin, het water voor de thee heet en het fris, de melk, karnemelk 
en chocomel koel op tafel stond. Het ontbrak iedereen aan niets. Luilekkerland in op‐
ma forma en alleen daarom werden de cateringdames genomineerd voor een extra 

schakel in hun keukenke ng.  
De tweede ronde bood ieder weer nieuwe kansen. De roemmeldingen vlogen over 
de tafel, de schijven vlogen de sjoelbak uit en bij de jokeraars probeerden ze met de 
kaarten de toekomst te voorspellen. Hoe het ook zij: het was een gezellige onge‐
dwongen bedoening. Aan de jurytafel werden overuren gemaakt. Eindelijk was het 
dan zover: de prijsuitreiking. Met ingehouden emo e kondigde Gea de prijswinnaars 
aan. Bij de sjoelers was dat Lies Verstege. Geëmo oneerd nam Lies de eerste prijs in 
ontvangst. Bij de jokeraars werd Karin Mul naar voren geschoven: verrassend genoeg 
was dat niet voorspeld. Met het klaverjassen mocht Mans Bos, vroeger vaak in de 
onderste regionen bivakkerend, een keer naast zijn schoenen lopen. De rode lan‐
taarn was voor zijn zoon Mark. Duidelijk een gebrek in het opvoedend vermogen van 
papa. Tegen vijven was het dan toch echt afgelopen met deze marathon en pas nu 
begrepen de deelnemers wat de loper vroeger in Griekenland mee hee  moeten 
maken. Meer dood dan levend verlieten de deelnemers het pand. Maar alle gekheid 
op een stokkie: het was een beregezellige dag, goed georganiseerd en een 10 met 
een griffel voor de evenementencommissie: dank jullie wel! 
Een niet van proefverlof teruggekeerde TBS‐er.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaart– en sjoelmarathon  
28 september 
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Wandelingen van WijZ (4 km.) 

 

november 

7  De Vogellanden 

14  De Pol 

21  De Venus 

28  Westenhage 

december 

5  Strandhuis Millingerplas 

12  Het Cuktuurhuis 

19  Wijkcentrum Holtenbroek 

Deelname is gra s en zonder aanmelding. Start om 14.00 uur. 

 

Wandelingen van WijZ (7 km.) 

 

november 

5  Berkumstede 

12  De Golfclub 

19  Wijkcentrum Holtenbroek 

26  Cultuurhuis 

december 

3  SV Zwolle, Marslanden 

10  De Pol 

17  De Bolder 

Vertrek 10.00 uur. Deelname is gra s en je kunt zo naar de startplaats komen 

Onze adverteerders denken aan ons! 

Denkt u ook aan onze adverteerders? 

Koop bij hen!!!! 
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V E R J A A R D A G S K A L E N D E R 

november 
10  Gerda de Koster 
18  Ali Pap 
24  Rudi Sluiter 
26  Anja v.d. Worp 
30  Klara Edelenbos 

december 
18  Dineke Koch 
20  Hilly Breunis 
20  Hans Edelenbos 
21  Hanh Thi‐Nguyen 
30  Anneke Oosterhaar 
30  Gery de Vogel 

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 
 
 
 
november 
2 en 3   Blauwvingerwandeltocht 
    Wij lopen 's zondags; vertrek  
                    10.00  uur v.a. Wandelhonk 
 
 8    Kaarten 19.30 uur 
21    Bestuursvergadering 
30    Kerstmarkt Münster Duitsland 
     
december 
6    Kaarten 19.30 uur 
20    Kaarten 19.39 uur 
22    Kerstbrunch ‐ uitnodiging volgt 
28     Oudejaarskaarten/‐sjoelen ZWV 
                     20.00 uur Wandelhonk 
29    Midwinterhoorntocht Hoonhorst 
    Vertrek 09.30 uur Wandelhonk 
    Eigen vervoer. 
 

Laat je eens zien op een evenement! 



 




