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Gespecialiseerd in:
seniorenverhuizingen
kamerontruimingen
discreet en begripvol.
Beleefd aanbevelend:
Larry Breunis
Unizorg BV Dienstverleners
Mobiel: 06 ‐ 34 13 62 65
E‐mail: info@unizorg.nl
www.unizorgbv.nl

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: Oreganoweg 35, 8042 NT Zwolle - Telefoon 038 - 421 52 53
Redactie: J. v. Oldenbarneveltstraat 17, 8022 AX Zwolle tel.: 038 - 454 55 00
Fax: 038 - 455 18 45 E-mailadres: breunisw@hetnet.nl

Nog een paar dagen en 2017 zit er op. Wel kunnen we nog genieten van de Kerst en
Oud‐ en Nieuw. Voor veel mensen is dit genieten, maar er zijn ook heel veel mensen,
die alleen zijn jdens deze periode. Denk daar eens aan!! Geef daar eens aandacht
aan!! Voor 2017 willen wij alle bezorgers van ons blad heel hartelijk bedanken. Te‐
vens diegenen, die ons blad van kopij voorzien: hartelijk dank! Zonder jullie wordt
het wel erg moeilijk. Ook de adverteerders zijn wij dank verschuldigd. Zij maken het
mogelijk dat ons blad 6 keer per jaar uitkomt. Koop bij hen en laat ze ook eens weten
dat je bij hen koopt, omdat zij adverteren in ons clubblad. Wij wensen iedereen een
heel spor ef wandeljaar 2018 toe!
De redac e

Kopij
Voor ons maartnummer ontvangen wij de kopij graag voor 1 februari a.s. bij Hilly
Breunis‐Huisman, tel. 06‐12221487. Het liefst per mail: breunisw@hetnet.nl. Alvast
bedankt voor de medewerking!
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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
8032 KA, Fioringras 7
Penningmeester:
Sien Sluiter- van Essen
8031 ET, Händellaan 433
2e penningmeester: Dineke Koch - van Ree
8014LP, Radenlaan 65
Secretaris:
Jan Huisman
8042NT, Oreganoweg 35
Lid:
Gerrit van Kleef
8012 EC, Asterstraat 6

koopman.w@home.nl
tel. 038 - 422 68 72
uiterb@gmail.com
tel. 038 - 421 89 71
kochra@xs4all.nl
tel. 038 - 465 78 50
jggh@home.nl
tel. 038- 421 52 53
gerritgea@gmail.com
tel. 038 - 421 92 99

Wandelhonk:

Veemarkt 35
8011 AJ Zwolle

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”

tel. 038 - 423 64 54

Jaarcontribu e/Dona e 2018
Een verzoek van de penningmeester om de jaarcontribu e en/of dona e voor 2018
in de maand januari te betalen op NL91INGB0004204399 tnv “De Zwolse Tippelaars”.
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Van de voorzi er
Het jaar is alweer bijna voorbij, Eerst weer de Kerst en dan nog Oud‐ en Nieuw. Dit
jaar weer veel gewandeld met z'n allen: onze eigen tochten, Gorssel, Barchem, Darp,
enz. Helaas moesten we Apeldoorn opnieuw a lazen door het slechte weer. Wij ho‐
pen dat het volgend jaar beter is.
Met dit clubblad ontvang je ook de jaarconvoca e 2018. Er staan weer mooie toch‐
ten bij. Wel wordt het moeilijker om tochten op zondag uit te zoeken. Er komen
steeds meer zaterdagtochten. Wij doen ons best om het voor iedereen zo pre g
mogelijk te maken. Zoals je in het vorige clubblad hebt kunnen lezen, is de ingelaste
ledenvergadering goed verlopen. Wij, als bestuur, zijn hier erg blij mee. Wij hebben
voor het penningmeesterschap en het secretariaat dus twee kandidaten gevonden.
Wel moeten zij jdens de Voorjaars‐ALV nog worden gekozen. Zij zijn jdens de be‐
stuursvergaderingen aanwezig, zodat ze (als zij worden gekozen) al wat inzicht heb‐
ben in de materie. Jan Huisman zal de ledenadministra e blijven doen. Als Gea tot
penningmeester wordt gekozen, zal Gerrit afscheid nemen van het bestuur. Hilly zal
na de jaarvergadering dan vrijwel niet meer notuleren.
Er komen twee plaatsen vrij in het bestuur, waarbij zich al 1 kandidaat hee gemeld.
De Nieuwjaarsrecep e zal weer door de beide verenigingen worden georganiseerd.
Ook deze convoca e heb je ontvangen.
Namens het bestuur wil ik alle vrijwilligers van De Zwolse Tippelaars bedanken voor
hun werkzaamheden in dit jaar en wij hopen volgend jaar weer een beroep op je te
mogen doen. Verder alle zieken beterschap gewenst en iedereen een goed uiteinde
en een prima begin van het nieuwe wandeljaar. Laat de kurken knallen!!
Wim Koopman,
voorzi er
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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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Watervaltocht 15 oktober 2017
Eerst Beb ophalen van de carpoolplaats en dan
naar Loenen. Onderweg even de stom‐stom instel‐
len zonder dat je de juiste straatnaam weet: dat
gaf genoeg stof voor een gesprek. Daar aangeko‐
men even inschrijven bij onze kennissen van “De
Trekvogels”. Na wat koﬃe te hebben gedronken,
zijn we begonnen aan de Watervaltocht. We heb‐
ben genoten van het mooie weer en de kleuren van de herfst.
Ook hebben wij een hert met groot gewei gezien. Beb zag hem het eerst, maar kon
geen foto maken; daar ging het te snel voor. Verder hebben we leuke gesprekken ge‐
voerd. Naast de paddenstoelen en eikels hebben we mooie natuur gezien.
Na de tocht hebben we genoten op het terras, waar we wat hebben gedronken met
Theo, die weer op ons stond te wachten. De wandeling was, in vergelijking met voor‐
gaande, jaren omgedraaid, wat ook weer andere aspecten bood.
DIKKIE & THEO &BEB
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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

Sallandse vierdaagse
Van 23 t/m 27 oktober weer gezellig naar Raalte geweest om heerlijk de Vierdaagse
te lopen. Na aanmelding weer naar onze bed&breakfast gegaan, waar veel bekenden
aanwezig waren en waar weer nieuwe mensen aankwamen.
Tijdens de wandelingen in de omgeving zeer genoten. Ook weer bekenden gezien. En
natuurlijk, zoals gewoonlijk, mijn trouwe supporter Theo weer bij alle rustposten en
hij zat bij het eindpunt in de tent te wachten.
Bij het afmelden gauw naar de fysio gegaan om de spieren los te masseren. Dan even
nagenieten en naar onze bed‐&breakfast om te genieten van de rust en het lekkere
eten. Bijkletsen met de gasten en dan naar bed.
Dikkie

Jaarcontribu e/Dona e 2018
Een verzoek van de penningmeester om de jaarcontribu e en/of dona e voor 2018
in de maand januari te betalen op NL91INGB0004204399 tnv “De Zwolse Tippelaars”.
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Maatgevend in zorg
J.C. OLLAND







Bij Koninklijke Beschikking Hoﬂeverancier

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

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

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

Onze adverteerders denken aan ons!
Denkt u ook aan onze adverteerders?
Koop bij hen!!!!
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Wâh mooi!
Wandelen in Salland zoveel te zien
Zie je de haenen in het stoppelveld
Daarginds is een pomp, die nooit leugens vertelt
Wand'len door Salland zoveel te zien
Grazende koeien, een kasteeltje of en
Wind in je haren, het ruikt nog naar hooi
Wâh zeggie? Wâh kiekie? Wâh mooi!
Met dit lied van De Roalter Jongs begint elke wandeling van de Sallandse Wandel
Vier Daagse. En dat maakt deze Vierdaagse tot één van de gezelligste van Nederland:
de sfeer zit er meteen goed in. Gecombineerd met de Sallandse toegankelijkheid en
dat je er gewoon met Zwols terecht kunt, maakt het voor Zwolsen aantrekkelijk om
hier aan mee te doen en dat doen dan ook diversen.

Dag van HalloWieje.
De eerste dag gaat naar Wijhe, omgedoopt tot Hallowieje. Dus wees niet verbaast als
je spoken, wi e wieven of andere heksen tegen komt. De voorspelling was wat re‐
gen, maar we vertrokken toch droog. Al gauw kwam er een motregentje, zodat de
poncho’s aankonden of de plu’s op. Gelukkig maar van korte duur. Dit zou deze dag
nog een paar keer nodig zijn, maar over het algemeen goed wandelweer. Het lange
lint aan wandelaars trok vanuit Raalte door de velden van Ramele naar de Elshof, al‐
waar de eerste rust was. Het was een komen en gaan van begroe ngen van oude be‐
kenden. Sommige mensen zie je elk jaar weer en dan is het even kort bijpraten, zoals
met Jan Vuijk, de man op de klompen.
Na de Elshof door het afwisselende bos‐ en weidelandschap rich ng
het Nijenhuis. Echter dit jaar alleen rich ng, want we bereikten dit
slot niet. We sloegen af naar de biologische boerderij “de Overesch”,
alwaar de rust was. Dit stuk opgelopen met een man, die uit de
buurt kwam en die dus allerlei leuke details wist te vertellen. Bij “de
Overesch” een bakkie snert; om ondertussen met enkele bekende
wandelaars de ervaringen van de vorige tochten uit te wisselen. Vooral de FLAL‐
moddertocht van het weekend ervoor. De foto’s daarvan deed velen toch schrikken.
Na de snert in één ruk door naar Roalte, waar ik nog even van een massage genoten
heb, aangeboden door de organisa e. Perfect geregeld allemaal. Op naar huis, juist
toen Dries Kwakkel de Vierdaagse tent kwam binnen lopen om de aanwezigheid van
wsv Wipstrikkwar er weer op peil te brengen.
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Rode dag van Heino.
Op de woensdag tradi oneel naar Heino. Het was droog en in
ganzenpas ging de meute wandelaars langs het gebied van de
Raalter Wetering naar de Veldhoek. Dit gebied is vol weiden en
kleine bosschages, maar na de eerste rust (die ik oversloeg) doken
we de bossen in. De bossen hier zijn vrij heuvelach g
(vergelijkbaar met Nemelerberg te Zwolle, maar dan veel uitge‐
breider) en dat was dus een mooi parcours, hoewel wat ouderen
er toch wel moeite mee gehad zullen hebben. Omdat de meeste
mensen bij de rust achter gebleven waren, kon het van de gan‐
zenpas over op stevig wandeltempo. Ik liep tot Heino samen met
de vrouw van één van de parcoursbouwers en kon haar alleen
maar vragen mijn complimenten over te brengen aan haar man.
Hij was de laatste weken nog druk geweest met allerlei wijzigin‐
gen wat veel passen en meten had opgeleverd om toch de juiste
afstand te halen. Een wandelroute uitze en is zo éénvoudig nog niet.
In Heino was alles rood en omdat ik een rode cap droeg werd ik geïnterviewd door
de lokale radio. Na Heino ging ik alleen verder, maar niet voor lang, want al snel
vond ik weer een nieuw groepje om mee op te lopen. Door de weilanden, gelukkig
vrij droog. De grond dan want ondertussen kwam er een heel lichte motregen. Zo
licht dat je er nauwelijks nat van werd: dus poncho bleef uit. Na de weiden kwamen
we aan de N35, waarvan we een paar kilometer de parallelweg namen tot we in
Raalte waren. Het laatste stuk was minder fraai en vreemd voor de SW4D. Ik ver‐
moed dat er door regenval of organisatorische problemen bepaalde stukken route
waren geblokkeerd, waardoor we niet weer de bossen in konden duiken zoals dat
vorig jaar wel het geval was.
Dag van Lu enberg.
De eerste volledig droge dag. De wandelmeute liep langs het “kanaal” rich ng Leme‐
lerveld om halverwege af te buigen
naar Lu enberg. Niet rechtstreeks
natuurlijk, maar via enkele boch ge
wegen en vele bospaden.
Langs een pas geoogste maisakker
zagen we plots 3 reeën wegrennen.
In Lu enberg was het weer gezellig‐
heid troef. Men had overal grote ge‐
kleurde hoeden opgesteld langs de
route onder het mo o “petje af
voor de wandelaars”.
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Het bestuur van D.Z.T
wenst alle leden en donateurs en ook de adverteerders
een voorspoedig Nieuwjaar.
Ali Pap
wenst iedereen pre ge Kerstdagen
en een goed 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 en Ankie
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 2018 toegewenst.

Hilly en Willem Breunis
wensen iedereen pre ge Kerstdagen
en een goed lopend 2018.

Bert en Rika Edelenbos
wensen iedereen goede feestdagen en de bes‐
te wensen voor het nieuwe jaar.
Jerry en Anneke Rikkert
wensen iedereen pre ge Kerstdagen en een
gelukkig Nieuwjaar.
Henny en Leo Tardy
wensen iedereen pre ge Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.
Harriët Poot
wenst iedereen pre ge Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.
Dick en Dinie Egberts
wensen u pre ge Kerstdagen en een gelukkig
2018.
Willem en Corrie Overink
wensen iedereen pre ge Kerstdagen en een
heel gelukkig Nieuwjaar.
Roel en Dineke Koch
wensen iedereen pre ge Kerstdagen en een
voorspoedig 2018.
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 2018 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 2018 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 2018 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 2018.

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 2018.
Sientje Timmerman
wenst iedereen een gezond, spor ef 2018 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 2018.
Dikkie de Kleine / Theo van Tol
wensen alle wandelaars een gelukkig en spor ef 2018.
Margreet Kluiver
wenst iedereen pre ge Kerstdagen
en een goed Nieuwjaar.
Anneke Oosterhaar‐van der Bend
wenst alle bekenden ﬁjne feestdagen
en een goed 2018.
Bep Klaassen
wenst alle leden en donateurs
pre ge Kerstdagen
en een voorspoedig Nieuwjaar.

Bij de controle werden “appeltjes/eitjes” uitgedeeld. Even een eitje ter versterking
voor de col van deze dag te nemen: de Lu enberg van wel 38 meter hoog. Op het
terrein van de plaatselijk camping stond de wandelaars weer een verrassing te wach‐
ten. We hoorden al oerwoudgegil. Hier staan al jd een 3‐tal dames, die ieder jaar
verkleed de wandelaars aanmoedigen; soms wi e wieven.
Dit jaar als Afrikaanse matrones met kookpot. Overal waren dierentekeningen ge‐
plaatst van de Lion King. Hyena's en leeuwen grijnsden ons uit de bosjes toe. De da‐
mes deelden bananen uit. Hierna een mooi traject: bospaden, langs kronkelige pa‐
den met knotwilgen en een stuk dwars door het weiland. Nu geen leeuwen die op
ons loerden, maar alleen nieuwsgierige koeien. Via Mariënheem kwamen we bij de
3e rustplaats: een geiten‐ boerderij: wel een beestenbende vandaag. Gesterkt door
een bakkie snert ging ik vervolgens door naar Raalte. Bijzondere van deze geitenfok‐
kerij is, dat men op een enorme schuur het landschap van Salland als panorama
hee geschilderd; dus de Vierdaags in één blik gevangen.
Dag van Heeten.
Op de laatste dag waren velen op verzoek van de organisa e verkleed. Ik besloot een
vest te dragen met al mijn IVV‐ en IML‐wandelbadges. Gevolg was dat ik veel volgers
kreeg, die de badges wilden lezen en dito aanspraak. Extra gezellig dus! De tocht ging
eerst een stukje langs het Overijsselsch Kanaal. In het verleden liepen we daar 7 km.
langs tot voorbij Heeten. Nu doken we de bossen van Schoonheeten in. Afwisselen‐
der, want deze bossen beva en ook weiden en akkers. Rond Heeten werd het land‐
schap opener met lange met bomen begrensde lanen: eiken, beuken en berken. Dit
tot de rust bij Reimink. Daar heb ik tradi oneel een bak snert genu gd, welke weer
voortreﬀelijk was. Reimink is her verste punt en vandaar ging het weer terug naar
Heeten. Sommige bomen hadden al hun herfs ooi. In Heeten was het groot feest:
alles in het kader van Oktoberfest. Om met de sfeer mee te doen, heb ik dan ook een
biertje gedronken. Geen Beierse bierlaars echter, want er was nog 9 km, te gaan. De‐
ze kilometers gingen via een andere route wederom door het Schoonheetense land‐
goed. Ik liep dit stuk op met een gezellig echtpaar uit Noord ‐Brabant. Vanaf de laat‐
ste rust was het dwars door de weilanden naar Raalte, waar we werden ingehaald
door een man in geel‐zwarte Schotse kilt. Deze ervaren wandelaar was ook geïnte‐
resseerd in mijn stoﬀen badges, dus wederom een ander aanspreekpunt. Zoals zo
vaak waren de laatste kilometers het zwaarst.
We hadden de hele dag stralende zon, maar bij het bordje “Raalte” kregen we ineens
een plensbui‐van‐je‐welste: toch nog drijfnat geworden….15 minuten later liepen we
echter de “Via Sallandia” op en was mijn 7e SW4D in successie voltooid.
Jan Ka enberg
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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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Kaartcompe

e 2017/2018

We hebben nu 5 kaartavonden gehad en er zijn 16 personen, die komen kaarten; 1x
in de 14 dagen.
Het is erg gezellig, soms wordt er spontaan een lied ingezet. Een beginnend zang‐
koor?
Hieronder de stand van dit moment. Gemiddeld aantal punten nl. kaartpunten ge‐
deeld door het aantal bomen.
Greet v.d. Anker
Gea van Kleef
Corry van Voorst
Karel Schuurman
Leo Tardy
Angela Velthuis
Dinie Egberts
Hilly Breunis
Gerrie Cremer
Wilma Bouwhuis`
Sien Sluiter
Ankie Bu nk
Hennie Tardy
Dikkie de Kleine
Theo van Tol
Jelle Oﬀringa

19.1
21.8
22.0
24.2
24.8
25.0
25.4
25.8
26.0
26.1
28.2
28.3
29.3
30.1
30.7
38.7

Greet v.d. Anker is de grootste nul met 38 keer
uit.
Er zijn nog steeds jokeraars van harte welkom.
De kaartcommissie

Jaarcontribu e/Dona e 2018
Een verzoek van de penningmeester om de jaarcontribu e en/of dona e voor 2018
in de maand januari te betalen op NL91INGB0004204399 tnv “De Zwolse Tippe‐
laars”.
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Jubileum tocht van de OLAT
17 november 2017: de weersvoorspellingen waren
niet best. Koud en nat, maar toch gingen we op pad
om 80 km te lopen vanuit de “Vresselse hut” in St.
Oedenrode. We waren 110 van plan, maar omdat ik al
een week of wat bij de fysio loop, leek ons 80 kilome‐
ter beter. In het zaaltje was het druk toen we binnen‐
kwamen. We kwamen te gelijk binnen met Eduard en
Linda. Het was de bedoeling, dat we samen zouden
lopen. Er was ook promo e voor de tocht in Rhein‐
bach voor 2018 en omdat we er hadden gelopen, kre‐
gen we een reﬂexhes met hun reclame. Van de OLAT
kregen we ook een hes. Na overleg die van de OLAT 's
nachts aan en het reclamehes overdag. De avond be‐
gon koud. Het startschot klonk om 11 uur en de pick‐
nickbanken zaten gewoon onder het ijs.
Een jongen sloot zich bij ons aan, die liep een thuis‐
wedstrijd, want hij kwam uit Veghel. Met 5 km. zaten
we in Mariahout, toen kwamen we op het industrie‐
gebied van Veghel. Niks geen herkenning: rechte we‐
gen koud en donker.
Bij 30 kilometer hadden we een caférust ..…eindelijk
een wc, warme soep en de tas. Dan ging je de nacht
verder in. Voor ons geen herkenningspunten: lange
donkere koude wegen. We waren Eduard kwijt, die
liep gewoon te slaapwandelen. Hij verklaarde: het is
hier ook zo saai. We kwamen bij de “Vresselse hut”.
We hadden er een macaronimaal jd, die we ons
goed lieten smaken. We hadden er 50 kilometer op‐
zi en. Adriaan en Ragini sloten zich bij ons aan. Rikie
kwam binnen en ging ook mee. “Hoe meer zielen hoe
gezelliger” dus sloot Ruud zich ook aan. Nu was het inmiddels licht. We kwamen
door een bos en we liepen langs een vennetje. Heerlijk! Je zag, waar je liep en geen
steen maar onverhard. Veel regen hebben we niet gehad, maar de wind haalde ﬂink
aan. Ons groepje werd nog groter en het was hars kke gezellig. Harry kreeg weer
een stempel op zijn Kennedymars‐ kaart: de laatste van dit jaar.
JWD
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Voorlich ng voet‐ en bewegingsklachten
Het bestuur van wsv. Wipstrikkwar er hee contact gehad met Exper secentrum
Voet & Beweging. De mensen van dit centrum willen graag een voorlich ng geven
over voet‐ en bewegingsklachten. De planning is om dit begin volgend jaar te doen
plaatsvinden in het Exper secentrum aan de Ceintuurbaan en ook onze leden zijn
daar welkom. Veel, vooral oudere, mensen krijgen klachten over hun voeten. Dit is
dus een mooie gelegenheid om wat meer over je klachten en wat er aan te doen is,
gewaar te worden. Alle voetklachten behandelen, zal teveel jd kosten en daarom
kun je drie klachten van onderstaand lijstje opgeven. De drie meest voorkomende
klachten worden dan behandeld. Ook als je geen klachten hebt, ben je van harte
welkom. Opgeven voor deze avond kan bij Hilly Breunis (breunisw@hetnet.nl), een
brie e te sturen of telefonisch (06‐12221487). Heb je er bezwaar tegen dat iemand
jouw klachten kent dan kun je anoniem een brie e inleveren. Wel je dan zelf nog
aanmelden!! Diegenen, die zich opgeven, krijgen t.z.t. de datum door. De voetklach‐
ten, waaruit men kan kiezen, zijn: hielspoor – likdoorns – stressfraktuur – pijnlijke
hiel – doorgezakte voorvoet – platvoeten – koude voeten – zweetvoeten – holvoet –
eelt – eeltkloven – zwemmerseczeem – achillespeesontsteking – teenklachten: bv.
ingegroeide teennagel – ontstoken teennagel – kalknagels – schimmelnagels. Van de‐
ze klachten dus maximaal drie opgeven.

50 jaar
Op 22 november jl. vierden Jan en Dini Huisman hun 50‐jarig
huwelijksfeest. Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal!

Bedankt
Bij deze bedanken wij bestuur en leden voor de bloemen en vele felicita es, die wij
mochten ontvangen voor ons 50‐jarig huwelijk.
Jan en Dini Huisman
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Spiegelstraat 4

8011 VE Zwolle

Telefoon: 038 ‐ 421 55 18
Email: info@kousenlingeriejanssen.nl

WANDEL– EN HARDLOOPSOKKEN

U zoekt kwaliteit met daarbij een pre ge prijs?
Dan kunnen wij u dat bieden.
Van schoonmaak tot verhuizingen en alles wat zich daar
binnen bevindt. Korte lijnen voor uw contact met ons
Kortom: Waar voor uw geld!
Uw partner in dienstverlening.
Postbus 40005 8004 DA Zwolle
www.vos‐vos.nl
Email info@vos‐vos.nl

038 ‐ 452 93 29

Hogenkampsweg 37
8022 DA Zwolle
Telefoon 038 ‐ 452 83 97 Fax 038 ‐ 452 83 96
www.alexvanassen.nl
E‐mail: info@alexvanassen.nl
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Uitslagen kaart‐/sjoelmarathon oktober jl.
De uitslagen van de kaart‐/sjoelmarathon hebben jullie nog tegoed (hier was de vori‐
ge keer geen plaats voor).
Sjoelen
Punten
12 keer gegooid
1. Kees Oosterling
1.329
2. Margriet v.d. Vegte
1.316
3. Elaine van Groningen
1.247
4. Alie Pap
1.237
Jokeren
6 bomen gekaart
1. Rini Spanhak
2. Dinie Egberts
3. Be e Spanhak
4. Hilly Breunis
5. Riet v.d. Maaten
6. Ankie Bu nk
7. Karin Mul
8. Karin Post
9. Gerrie van Ginkel
10. Jan van Wilsum
11. Ans van Ree
12. Vera Bazen
13. Gea van Kleef
14. Gerrie Cremer

87
110
118
121
138
142
148
153
168
185
198
200
209
225

Klaverjassen
6 bomen gekaart
1. Dini Smit
2. Ina de Groot
3. Erik Hoekman
4. Bert v.d. Bogaart
5. Jan Post
6. Leon Post
7. Johan Hendriks
8. Mien Diender
9. Jacob de Vries
10. Bea Runneboom
11. Nico Smit
12. Wessel v.d. Maaten
13. Gerrit Post
14. Eef van Ginkel
15. Mans Bos
16. Johan Kleine
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10.685
9.963
9.507
9.474
9.449
9.397
9.218
9.150
9.119
9.005
8.931
8.829
8.210
7.939
7.837
7.463

VERJAARDAGSKALENDER
januari
11 Margreet Kluiver
13 Hanneke Rijgersveer
14 Corry van Voorst
22 Leen Karssen
23 Fien Onderberg

februari
4 Theo Horstman
9 Cobi Kraijer
10 Wilma van Vilsteren
15 Lex Root
22 René Sluiter
26 Herman Kraijer

Van harte gefeliciteerd en een hele ﬁjne dag!!
Cursus Wandelletsel
De Zwolse Wandel Verenigingen zijn af‐en‐toe op zoek naar vrijwilligers, die willen
helpen als EHBO‐er jdens een wandelevenement. In het nieuwe jaar organiseert
de KWBN regio Overijssel‐Flevoland een cursus “wandelletsel”. Ben je bereid om
eens te helpen en/of lijkt die (gra s) cursus je iets als extra aanvulling op je kennis,
geef je dan op bij Hilly Breunis – tel. 06‐12221487 of breunisw@hetnet.nl.

Nieuwjaarsrecep e
De Nieuwjaarsrecep e zal ook in 2018 weer door de beide verenigingen worden ge‐
organiseerd. Het fes jn vindt plaats op 6 januari a.s. De convoca e hiervoor is bijge‐
voegd. Hierop staan de verdere gegevens. Kom ook eens voor een gezellig samenzijn
in “Het Wandelhonk”.

Ziekenboeg
Alle zieken wensen wij weer beterschap en heel veel sterkte! Hopelijk zien we je
spoedig weer op één van onze evenementen.
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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.

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

De Zwolse Tippelaars | 21 | december 2017

WAT IS ER OOK ALLEMAAL TE DOEN?
AGENDA
januari
6 Nieuwjaarsbijeenkomst
zie convoca e
12 Kaarten
19.30 uur
18 Bestuursvergadering 20.00 uur
26 Kaarten
19.30 uur
februari
9 Kaarten
19.30 uur
15 Bestuursvergadering 20.00 uur
18 Peperbuswandeling 10.00 uur
5‐10‐15‐25 km
23 Kaarten
19.30 uur
Alle evenementen vinden plaats in het clubgebouw, tenzij anders vermeld is. Ook het
vertrekpunt van onze wandeltochten is “Het Wandelhonk”.
WijZ‐wandelingen
januari
2 De Pol
9 De Bolder
16 Berkumstede
23 Cuktuurhuis
30 Golfclub
februari
6 De Bolder
13 De Pol
20 SV Zwolle, Marslanden
27 Berkumstede
Alle wandelingen starten om 10.00 uur. Deelname is gra s en je hoe je niet aan te
melden: gewoon naar de startplaats gaan.
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Wandelen doe je bij
De Zwolse Tippelaars

Thomas à Kempisstraat 24
Telefoon 038 - 454 72 30

LEKTUUR
KANTOORBENODIGDHEDEN
UITGEBREIDE COLLECTIE WENSKAARTEN
LOTTO, TOTO, KRASLOTEN
EN STAATSLOTEN
BOEKEN TOP 50
Wij hopen u spoedig te mogen begroeten,
Fam. v.d. Poel

