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Onze adverteerders
denken aan ons!
Denkt u ook aan
onze adverteerders?

Koop bij hen!!!!

Assendorperstraat 164

www.kip2day.nl
038—420 40 89
OOK VOOR UW CATERING !!

Sfeervol à la carte Restaurant
Koud en warm buffet
Voor al uw computerproblemen

SNELSERVICE
HERINSTALLATIES
REPARATIES
COMPUTERS OP MAAT
VIRUSVERWIJDERING

Restaurant “De Oase”
Kerkplein 3

8276 AM Zalk

www.deoase-zalk.nl

ONDERHOUD
Diezerplein 8

8012 CV Zwolle

Telefoon 038 ‐ 850 20 30
www.computerservicezwolle.nl

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

Als dit geschreven wordt, schijnt de zon! Dat is wat anders dan dat vreselijke donkere
weer van de laatste dagen! Geen weer om er op uit te gaan, maar dat zal binnenkort
wel veranderen en dan kunnen we weer genieten van het weer en de mooie wande‐
lingen, die voor dit jaar op het programma staan. Als het goed is, hee iedereen dit
overzicht al ontvangen. Tijdens onze jaarvergadering zal dit programma worden be‐
sproken. Heb je zelf nog leuke ideeën voor een mooie tocht, meldt dit dan jdens de
jaarvergadering en het kan besproken worden. Kom allemaal naar deze belangrijke
jaarlijkse vergadering (uitnodiging ontvang bij dit blad). Ook voor de jaarvergadering
van de Zwolse Wandel Verenigingen ben je uitgenodigd (zie verderop in dit blad).
De redac e.

KOPIJ
De kopij voor het volgende nummer graag voor 1 april 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
e
kochra@xs4all.nl
2 penningmeester: Dineke Koch-van Ree
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
8011 AJ Zwolle

www.dezwolsetippelaars.nl
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
allo wandelvrienden,
Zo alle feestdagen weer voorbij. We beginnen weer aan een nieuw jaar. Ik hoop dat
een ieder er goed door gekomen is. Alle vingers er nog aan en niets aan de ogen, dan
kunnen we weer vrolijk het nieuwe wandeljaar in. De laatste tocht die we vorig jaar
gelopen hebben, was in december de Midwinterhoorntocht. Dit was een geweldige
tocht! Met snert natuurlijk. We hadden die zondag ook geweldig weer. De zaterdag
er voor was niet zo best. Volgend jaar maar weer. De eerste wandeltocht is al weer
voorbij als dit clubblad uitkomt. De nieuwe jasjes zijn klaar. Deze zullen we voor het
eerst dragen in Barchem. We willen dan ook proberen om dan een nieuwe clubfoto
te maken of anders bij het deﬁlé van de Avond4daagse. De laatst genomen clubfoto
is al heel wat jaartjes oud. U hebt ook als het goed is de jaarconvo ontvangen. Zo
niet dan even melden bij het secretariaat. Er staat een klein foutje in. De jaarverga‐
dering van de Zwolse Wandel Verenigingen is niet op 5 maart, maar op 26 maart. Er
staan weer leuke wandeltochten op ons jaarprogramma. In maart is de jaarlijkse le‐
denvergadering er weer. Probeer er met z’n allen zoveel mogelijk te zijn. Ik heb na‐
tuurlijk alle foto’s van de meeste tochten op de website. De clubbladen, die u nog
wilt terug zien als u iets zoekt, staan er ook op. Deze blijven voorlopig dit jaar er nog
op staan. De data van WijZ staan er ook op. Tevens de adressen, waar u kunt starten.
Ik probeer straks ook een link naar het blad van de Avond4daagse er op te ze en.
Kijk iets vaker naar de site. Ik heb er links op staan, die u misschien wel mooi of inte‐
ressant vind. Ik probeer dit steeds bij te houden. Het lukt niet al jd. Er hebben vorig
jaar een paar leden bedankt, maar er zijn ook weer een paar mensen lid geworden;
dus het gaat met het lidmaatschap op en neer. Hier zijn we wel blij mee. Ik wens alle
zieken beterschap en alle wandelaars een ﬁjn wandeljaar.
Met vriendelijke groet,
Wim Koopman,
voorzi er.

De Zwolse Tippelaars | 5 | maart 2019

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

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

DE GRAAF



PIANO’S



VLEUGELS



ORGELS



KLEINE INSTRUMENTEN


STEMMEN



ONDERHOUD



VERHUUR
Hanekamp 2 ‐ 8

Zwolle

Telefoon 038 ‐ 453 55 87
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Lichtjeswandeling
Zondagmiddag 9 december moesten we ons verzamelen om 16.45 in Het Wandel‐
honk. Zo'n 90 personen van beide wandelverenigingen hadden zich voor deze tocht
opgegeven. We kregen een kopje koﬃe of thee met een kerstkrans en ook nog een
consump ebon. Even wat bijpraten met elkaar en geleidelijk aan werd de zaal goed
gevuld. Om 17.00 gingen we van start onder leiding van Rini en Wessel. Uiteraard
rich ng de binnenstad. Op de diverse pleinen stonden mooie verlichte ﬁguren, zoals
een sneeuwpop, Kerstman, rendieren, beer, ster, harten, kerstbomen, bomen waar‐
van de takken voorzien waren van lichtjes enz. Het zag er allemaal prach g en sfeer‐
vol uit. Zo wandelden we rich ng de Bonbonnerie van Peter, waar we getrakteerd
werden op een beker warme chocolademelk. Borstplaat, chocoladepepernoten en
chocolade: het was prima verzorgd. Daarna de tocht vervolgd. Het begon even te re‐
genen, maar gelukkig ze e dit niet door. Iedereen genoot van de mooie wandeltocht
en uiteraard werden er vele foto's gemaakt. Ook was het een hele toer om met zo'n
grote groep veilig over te steken. Rini en Wessel leidden dit in goede banen en zij
hielden, waar nodig, het verkeer tegen. Na bijna 1½ uur wandelen kwamen we terug
in Het Wandelhonk. De snert met roggebrood/spek stond al klaar en dat lieten we
ons goed smaken. Het was een gezellige en heel goed verzorgde wandeltocht. Ieder
die hieraan hee meegeholpen, wordt hartelijk bedankt.
Be y de Gunst

Kerstbrunch
Hier een berichtje van ons over de kerstbrunch. Ook dit keer weer een geweldig goed
verzorgd evenement. Het was een heel gezellige ochtend. Je kon genoeg eten en
drinken. Na aﬂoop konden wij nog een dansje doen.
Wij wensen iedereen een geweldig wandel jaar toe.
Theo en Dikkie
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Voor:
Cadeau‐ en wenskaarten
Foto’s en kansspelen
Tickets en boeken

Gaat u natuurlijk naar
Primera ter Schuur
Assendorperstraat 147
Telefoon 038 ‐ 421 23 67
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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
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038 - 465 59 90

Snuﬀelmarkt in “Het Wandelhonk”
Hebt u nog spulletjes, die u graag wilt geven aan de vereniging, dan
kunt u deze inleveren op vrijdag 15 maart tussen 17.00 en 19.00 uur
in “Het Wandelhonk”.
We nemen alleen kleingoed aan (geen meubelen).
De evenementencommissie

Crea efavond
Voor vanavond moest er een emmertje van de snoeptomaatjes worden meege‐
bracht, evenals wi e wol en rood vilt. We gingen namelijk een kerstklok en/of Kerst‐
man maken. Uiteraard dronken we vooraf eerst koﬃe/thee met een lekkere koek er‐
bij. Voor de kerstklok was er een soort band, garen kon je dat eigenlijk niet noemen,
in allerlei mooie kleuren en sommige zelfs in 2 kleuren. In de jaren '80 was dit ook in
de mode en mijn moeder had voor mij een trui hiervan gebreid in diverse soorten
lichte paarse nten en wit. Was een leuke trui en ik kreeg er posi eve reac es op. De
schoolfoto waarop ik deze trui draag, staat op facebook. Eerst kregen we uitleg van
Ida en gingen we met de kerstklok van start. Deze beplakken met een paar repen
dubbelzijdig plakband en daarna het band er omheen draaien. Zo bleef het goed
vastzi en. In sommige emmertjes zaten in de bovenkant gaten. Daar kon je band of
wol doorheen doen om later de pompoen/klepel in te hangen. Het maken van de
pompoen was niet zo moeilijk. Ida had voor ieder een aantal cirkels getekend, die we
uit moesten knippen. Ook in het midden een klein gedeelte eruit knippen en daarna
de 2 cirkels op elkaar leggen. Nu de wol eromheen draaien totdat het gat in het mid‐
den vol was. Dan kreeg je ook een dikkere pompoen. Voorzich g met de schaar tus‐
sen de 2 cirkels doorknippen. Wanneer je dat gedaan had, eerst een draad er tussen‐
door halen en vastknopen. Hierna pas de cirkels/kartonnetjes verwijderen anders lag
de hele pompoen uit elkaar. De pompoen beves gde ik in de klok. Een paar sterre‐
tjes erop en zo werd het een mooie kerstklok. Daarna nog aan de slag voor een kerst‐
mannetje. Die pompoen maakte ik met de kleine rondjes en dat werd te priegelig. Ik
knipte de wol door, maar de schijven ook. Toen lag de hele pompoen uit elkaar. Ui‐
teraard geef ik niet snel op. Gewoon opnieuw proberen. Het vilt moest je knippen in
een bepaald patroon en daarna vouwen tot een kerstmutsje.
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Maatgevend in zorg
J.C. OLLAND







Bij Koninklijke Beschikking Hoﬂeverancier

Welkom bij de gezelligste
drankenspeciaalzaak van Nederland.

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.

Of het nu gaat om een mooi
speciaal bier, een sublie‐ Pvc Vloeren
me wijn, een stoere bor‐ Laminaat
rel of een exquise cognac. Tapijt
Mitra Assendorp hee
Gordijn en Raambekleding
haar eigen 3 lokale dran‐
ken:
‘t Assendorpertje, ‘t Zwol‐
lenaartje en de Zwolse
Babbelaar (likeuren).

Assendorperstraat 85
8012DG Zwolle
telefoon 038 ‐ 4229133

Medische speciaalzaak
sinds 1898.
Erkend leverancier
zorgverzekeringen
SIDM erkend ‐ Lid NVAB
Lid Orthobanda
Erkend leverancier van
therapeu sche elas sche
kousen

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

Onze adverteerders denken aan ons!
Denkt u ook aan onze adverteerders?
Koop bij hen!!!!
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De pompoen was erg klein. Ik kon de oogjes er niet goed opplakken. Dan maar op de
rand van het mutsje. En zo werden er verschillende klokken gemaakt in diverse kleu‐
ren en leuk beplakt met sterretjes, enz. Ook de kerstmannetjes zagen er mooi uit. Dit
was de laatste crea efavond van 2018 en het was erg gezellig.
Be y de Gunst

ZWV Kaarten/sjoelen 28 december
Vrijdag 28 december kon er weer gekaart en gesjoeld worden voor mooie prijzen. Er
waren 7 sjoelers, 14 jokeraars en 24 klaverjassers. Er was een goede wedstrijdsfeer.
Iedereen wil natuurlijk winnen. Maar ja, dat kan niet. Na een welkomspraatje van
Wim Overink 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. Omstreeks 11.00 uur was iedereen uitgespeeld en konden de punten geteld
worden door Riet van der Maaten en Bert Edelenbos. Nadat de prijzen verdeeld wa‐
ren konden we, nadat we de rekening van de drankjes hadden betaald, huiswaarts.
Hieronder de prijswinnaars (en de verliezers).
Sjoelen:
Lies Verstege
Elaine van Groningen
Margreet Kluiver
Marinka de Vogel
Ali Pap
Corry Overink
Joke Horstman

Aantal punten
809
751
718
668
662
656
577 (poedelprijs)

Jokeren:
Riet van der Maaten
Dinie Egberts
Angela Veltman
Gea van Kleef
Gerrie van Ginkel
Sien Sluiter

Aantal punten
48
50
66
68
70
75
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Trees Kleine
Gerrie Cremer
Gery de Vogel
Be e Spanhak
Peter van der Molen
Hilly Breunis
Karel Schuurman
Ans van Ree

77
79
82
93
103
110
117
128 (poedelprijs)

Klaverjassen:
Bea Runneboom
Dries de Vogel
Theo Horstman
Mien Diender
Herman Kraijer
Gerrit Post
Hans Edelenbos
Johan Hendriks
Loes Kleine
Wim Overink
Greet van de Anker
Rini Spanhak
Erik Hoekman
Alex Vleesdrager
Dinie Huisman
Bert v.d. Bogaard
Johan Kleine
Eef van Ginkel
Dennis v.d. Vegt
Bert Edelenbos
Jan Huisman
Wessel v.d. Maaten
Dini Smit
Leon Post

Aantal punten
5641
5223
5193
5166
5050
4940
4939
4924
4915
4890
4774
4771
4637
4440
4432
4301
4299
4206
4184
4171
4133
4080
4011
4004 (poedelprijs)

Dit waren dan de uitslagen van een gezellige kaart‐/sjoelavond.
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Midwinterhoornwandeling in Dalfsen
Op één van de laatste dagen van
december lopen wij de laatste ja‐
ren en met ons veel anderen de
Midwinterhoornwandeling. Er wa‐
ren ca. 2500 deelnemers, waarvan
op deze zondag ca. 1200. De start
was bij speeltuin Madrid, bij ieder‐
een wel bekend, omdat onze Bos‐
en Weidewandeling daar ook start.
We moesten de auto bij camping
het Tolhuis parkeren, omdat het bij
Madrid al helemaal volstond. Bij
de startkaart ontvingen we 2 consump ebonnen voor in de rusten. Dat was erg han‐
dig voor een snelle a andeling op deze plaatsen. Thea, lid van onze vereniging, was
er ook en samen hebben we de tocht gelopen. Wat opviel, was dat de pijlen een dui‐
delijke verbetering hadden ondergaan. Niet meer de paaltjes met een gekleurd
bandje, maar pijlen net als de Z.W.V. ze gebruikt, echter voorzien van de Vechtdalan‐
jer, ook bekend als de Zwolse anjer, wat extra opviel. De wandeling van de 20 km.
ging eerst door het bos en langs weilanden, rich ng Dalfsen tot het ﬁetspad op de
dijk. Vanaf daar had je een prach g gezicht op kasteel Rechteren. We liepen nu weer
terug rich ng het kasteel en daar moesten we de weg oversteken en via o.a. de Die‐
zerstaat kwamen we, na eerst nog voorbij midwinterhoornblazers te zijn gegaan, bij
de eerste rust op boerderij de Wi e Wieven. Daar konden we de eerste bon inleve‐
ren voor een kop snert. Na rust ging de route door bos en over heidevelden, zelfs
over een heuvel tot we in Vilsteren de volgende rust hadden bij het landgoedcen‐
trum.
Deze koe op de foto gaf de loca e aan. Hier kon
je o.a. glühwein, warme chocolademelk en ap‐
peldrank op je laatste bon krijgen. De warme
appeldrank smaakte heerlijk. Het was hier erg
druk, omdat alle afstanden hier hun laatste rust
hadden, wat op de eerste rust niet het geval
was. Hier troﬀen we onze naaste buren met
hun vrienden, die de 12 km route liepen. Ook
troﬀen we Marquerite Roze uit Steenwijk. Zij
hee bij de 100ste Vierdaagse de Overijsselse
vlag in 9 dagen van Zwolle naar Nijmegen gebracht. Met zijn vieren zijn we naar Ma‐
drid teruggelopen. Het eerste wat bij binnenkomst opviel, was het schilderij van de
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alles voor (elektrische) rijwielen en bromﬁetsen

Rembrandtlaan 70



speciale raceﬁetsen

8021 DJ Zwolle



lichtgewicht regenkleding

Telefoon 038 ‐ 453 15 27



kom vrijblijvend een kijkje nemen

www.gaitrigter.nl

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

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
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Nachtwacht. Wij hebben ons 25‐ jarig huwelijksfeest bij Madrid gehouden en een
uitleg over dit schilderij gehad. Het was een mooie afslui ng van een mooie wandel‐
dag. Voor meer foto’s van deze wandeling verwijzen we naar www.2Wild.nl. Hier kun
je ook foto’s van andere wandelingen bekijken, ook van de Z.W.V. , als de 2 heren
tenminste langs geweest zijn.
Piet en Lenie

De snertwandeltocht Ro emeren
Zaterdag 5 januari ging om half zes de wekker. Wat had ik een spijt dat ik beloofd
had om te gaan wandelen in Zevenhuizen bij Zoetermeer in de buurt. De spijt kwam
omdat Karelien en ik samen met haar broertje en
zijn vrouw onze eerste ten eest van het jaar 2019
hadden bezocht. Onze bruilo sband Karambam
trad op samen met Ancora en PartyfrieX. Dit was
een feest ter ere van een jonge motorcoureur uit
Staphorst, waar ze geld voor inzamelden zodat hij
over een paar jaar in het wereldkampioenschap
Moto 3 mee kan gaan doen. Talent hee hij er zeker voor. Het team waar hij nu voor
rijdt, is een juniorteam van een WK‐team. Het feest duurde tot 01.00 uur ‘s nachts.
Toen hee Karelien haar broertje met zijn vrouw naar huis gebracht. Al met al waren
wij om half twee in de nacht thuis. De wekker dus half zes.
Half zeven in de auto, want het was bijna twee uur rijden naar Zevenhuizen. Daar
aangekomen bij een kennis, die wij al jaren achter elkaar tegen komen jdens onze
zomervakan es in Sonthofen. En hij had ons al een paar keer gevraagd om eens bij
hem te komen wandelen. Na eerst koﬃe bij hem gedronken te hebben, zijn we naar
de startloca e gelopen: Eetcafé de Roerdomp. Deze ligt aan de rivier de Ro e, die op
zijn beurt weer meerdere meren met elkaar verbindt, samen de Ro emeren ge‐
naamd. De wandeltocht werd door ijsclub Zevenhuizen georganiseerd om wat extra
geld in het laatje te krijgen. En dat lukte met 1.400 voorinschrijvingen en uiteindelijk
bijna 1.600 wandelaars. Je kon 5, 11, 15, 21 en 25 km wandelen. Wij hadden gekozen
voor 11 km, omdat het vanaf het huis van onze kennis ook 2 km naar de start was en
natuurlijk 2 km terug, wat voor ons samen ook 15 km maakte. En dat waren precies
genoeg kilometers na een zware avond. De wandeltocht ging rondom de Ro emeren
en de 21 plus 25 kilometer gingen ook nog om de Zevenhuizerplas heen. Na 5 km
kwamen wij langs 4 molens te wandelen. De molens hadden de namen Tweemans‐
polder 1, 2, 3 en 4. Deze molens hielden vroeger trapsgewijs de polder droog en
pompten het water uit de polder de Ro e in. Nu gebeurt dat met een elektrisch ge‐
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maal. Bij deze molens was ook onze eerste stempelpost. Hier was verder geen rust
mogelijkheid. Dus verder wandelen naar de volgende stempelpost. Deze was ook on‐
geveer 5 km verder bij restaurant De Meerenbos. Hier was het best druk en er stond
een shantykoor te zingen. Doorgelopen dus, rich ng de volgende stempelpost. Die
was bij de jachthaven De Ro emeren. Hier stond een dameskoor te zingen, maar ze
hadden ook broodjes Unox. Het gezang maar voor lief genomen om van het broodje
worst te genieten. Vanaf hier was het nog 2 km naar de ﬁnish. Daar aangekomen on‐
ze volle stempelkaart laten zien en alle drie kregen we een medaille. En daar loop je
uiteindelijk toch voor of was het nou de gezelligheid en de kilometers? Hierna lie‐
pen wij rich ng het huis van onze kennis en daar aangekomen, liet hij mij zijn nieuwe
auto nog even zien. Daarna zijn wij rich ng Zwolle vertrokken, want daar begon om
3 uur de nieuwjaarsrecep e.
Henri Steenbruggen

Midwinterhoorntocht
Zondag 30 december Midwinterhoorntocht in Dalfsen. 's Morgens gestart met 16
personen voor de 8 km. Door prach g bosgebied tussen Speeltuin Madrid en Vil‐
steren. Mooie smalle bospaden met soms een stuk helling en heuvelach g land‐
schap. Met rond om ons heen de klanken van de midwinterhoorn. Op de 1e rust‐
plaats lekker warm drinken of snert.
Hiervoor hadden wij een consump ebon (2 stuks) gekregen. En een ontvangst met
life‐muziek. Daarna doorgelopen naar Vilsteren: 2e rust. Daar konden wij glühwein
of chocolademelk krijgen. De glühwein was heerlijk. Ook daar weer life‐muziek, ge‐
speeld op oude (historische?) instrumenten. De instrumenten waren allemaal door
de man zelf gemaakt. Ook kwam er nog een boerenkar aan met twee mooie paarden
ervoor. Die waren ingespannen in een met koper beslagen paardentuig. Daarna door
het bos terug naar Speeltuin Madrid, waar je ook nog kon zien hoe midwinterhoorns
worden gemaakt. Binnen weer ontvangst met life‐muziek en een demonstra e door
een dansgroep met line dance. Al met al een ontze end leuke dag gehad. Volgend
jaar weer!!!
Beppy te Wierike

De Zwolse Tippelaars | 16 | maart 2019

Nieuwjaarsrecep e
Zaterdag 5 januari kon ieder lid van de beide Zwolse verenigingen jdens een gezellig
samenzijn een dronk uitbrengen op het nieuwe jaar. Om 15.00 uur zat het clubge‐
bouw vol! Bij een hapje en een drankje (waarvoor we bonnen kregen) hee iedereen
zich prima vermaakt. Er werd wat afgekletst!! De voorzi er van de ZWV (Wim Ove‐
rink) wenste een ieder een goed en spor ef 2019 toe.
Om 18.00 uur was de gezelligheid voorbij en ging men huiswaarts.

Algemene Ledenvergadering ZWV
De Algemene Ledenvergadering van de Zwolse Wandel Verenigingen vindt plaats op
dinsdag 26 maart. Deze vergadering is toegankelijk voor de leden van de beide aan‐
gesloten verenigingen en vangt aan om 20.00 uur in ‘Het Wandelhonk’ aan de Vee‐
markt 35 te Zwolle.
Concept‐agenda van de vergadering is als volgt:
1. Opening voorzi er
2. Ingekomen stukken
3. Notulen 27 maart 2018
4. Mededelingen voorzi er
5. Jaarverslag Secretariaat over 2018
6. Jaarverslag Penningmeester over 2018
7. Begro ng 2019
8. Verslag kascommissie
a. Verslag uit te brengen door de kascommissie
b. Afspreken datum kascontrole 2020
9. Rondvraag
10. Slui ng

Oproep voor Avond4daagse 2019
Binnenkort zullen de vrijwilligers wederom benaderd worden voor de Avond4daagse,
maar waar we speciﬁek de aandacht op willen ves gen dit jaar is extra hulp voor het
uitze en (bepijlen) van de routes voor de Avond4daagse. Door geplande (wandel)
vakan es zijn een aantal vaste uitze ers niet in de gelegenheid om jdens de
Avond4daagse de routes te bepijlen (en weer te verwijderen). De routes worden
door het vaste team voorbereid, maar mocht u uw steentje bij willen dragen met het
bepijlen jdens de Avond4daagse dan kunt u zich aanmelden bij Jos ten Voorde via
het mailadres: jos@j‐tv.nl Telefonisch kan ook, maar dan via 06‐22964681 (Peter van
der Molen, secretariaat ZWV).Het plaatsen van de pijlen gebeurt overigens met de
ﬁets.
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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

Uw adres voor:

Pvc Vloeren

Laminaat

Tapijt

Gordijn en Raambekleding

www.ﬂoorever.nl
Wipstrikkerallee 35
8023 DS ZWOLLE
Tel: 038 ‐ 453 56 44

Ambachtsstraat 29
8263 AJ KAMPEN
Tel: 038 ‐ 333 37 70
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Sorry, sorry, sorry!!
Joke Horstman was 18 september jl. jarig. Even geleden, maar helemaal niet opgeno‐
men in ons september‐/oktobernummer. Sorry Joke, we hopen het dit jaar goed te
doen.

Schoonmaken
Eén keer in de twee maanden wordt door een ploegje dames
en heren het clubgebouw schoon gemaakt. Doordat er wat
medewerkers zijn uitgevallen, willen wij jullie om hulp vragen.
Is er iemand, die ons wil komen helpen bij het schoonmaken?
Meld je dan aan bij Sien Sluiter.

Ziekenboeg
Wij wensen alle zieken van harte beterschap en hopelijk ben je de
volgende keer weer bij een evenement.

E‐mail
Wil je het clubblad per mail ontvangen, geef dit dan door aan Hilly Breunis – breu‐
nisw@hetnet.nl
Ook je e‐mailadres vermelden s.v.p.

Bedankt
Hierbij wil ik graag iedereen bedanken voor de belang‐
stelling voor, jdens en na het plaatsen van mijn halve
knieprothese. Het gaat prima met mij. Ook onze vereniging en de Zwolse Wandel
Verenigingen bedankt voor de a en es.

Wandelingen van WijZ (7 km)
maart
5 Theehuis Agnietenberg
12 Wijkcentrum Holtenbroek
19 De Bolder Aa‐landen
26 De Golfclub Wijthmen
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april
2 De Pol Zwolle‐Zuid
9 Cultuurhuis Stadshagen
16 SV Zwolle Marslanden
23 Parkeerplaats de Bleek,
vanaf De Terp, Hogenkampsweg
30 De Terp, Hogenkampsweg
Behalve op 23 april (vertrek 09.30 uur) is de vertrek jd om 10.00 uur. Deelname is
gra s. U kunt gewoon naar de startplek komen en u behoe zich van te voren niet
aan te melden.

VERJAARDAGSKALENDER
maart
12 Pieternel Zwartbol
14 Wim van Lenthe
16 Ankie Bu nk
27 Harriët Poot
30 Anita Melchers

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

Van harte gefeliciteerd en een hele ﬁjne dag!!

De Zwolse Tippelaars | 20 | maart 2019

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.

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

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

www.boerglas.nl

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

alle Ins en OUTs
van glas.
24‐uurs service
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WAT IS ER OOK ALLEMAAL TE DOEN?
AGENDA
maart
8 Kaarten aanvang 19.30 uur
15 Snuﬀelmarktspullen inleveren
zie convo
16 Snuﬀelmarkt – zie convo
17 5e Wandeltocht Winterserie
Barchem – vertrek 09.30 uur
aanwezig 9.00 uur ivm
uitreiken nieuwe jacks
21 Jaarvergadering – zie uitnodiging
22 Kaarten – 19.30 uur
26 Jaarvergadering Z.W.V. – ieder
lid is welkom – aanvang 20.00 uur
29 Kaarten – 19.30 uur
april
7 Bos‐ en Weidetocht Dalfsen
eigen vervoer – vertrek 09.30 uur v.a. Het Wan‐
delhonk
12 Kaarten (laatste) – 19.30 uur
18 Bestuursvergadering – 20.00 uur
21 Paasbrunch – zie convo
Alle evenementen vinden plaats in “Het Wandelhonk”, tenzij anders vermeld.
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