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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

Graag willen wij alle deelnemers aan de Apeldoornse en/of Nijmeegse Vierdaagse
heel veel succes wensen. Hopelijk hebben zij een week met mooi weer en kan er
weer volop genoten worden. Verderop in dit blad staat een ar keltje over de bijeenkomst voor de Vierdaagselopers (zondag 21 juli a.s.). Iedereen, die voor september
met vakan e gaat: veel plezier, een mooie jd en kom gezond terug.
De redac e

Kopij
De kopij voor het volgende clubblad graag voor 1 augustus a.s. aanleveren bij
Hilly Breunis, Johan van Oldenbarneveltstraat 17 of (het liefst) per mail:
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
Hallo wandelvrienden,
We zi en in juli; al weer een half jaar om. Wat gaat het snel. Het grote evenement:
de Avondvierdaagse weer achter de rug. Dit hee een grote impact op alle vrijwilligers, die hier aan meewerken. Gelukkig waren de weergoden met ons. We hoefden
geen één avond af te gelasten. Er waren wel avonden, waarop het een beetje dreigde, maar dat mocht ons niet deren: geen spatje regen. Het deﬁlé was ook weer gezellig: 27 leden van ons waren aanwezig en allemaal in de nieuwe jasjes. We hebben
ook een foto gemaakt. Jammer dat niet iedereen er op staat, maar het is moeilijk om
alle leden bij elkaar te krijgen.

Onze jaarlijkse ﬁetstocht hebben we ook weer gehad. Het was erg gezellig: 22 ﬁetsers en 7 begeleiders. Bij “Boerhoes” koﬃe en krentenwegge gehad; was lekker. De
tweede stop was voorbij Hoonhorst en de derde stop op de Marslanden. In het clubhuis hebben we een broodje kroket en nog een ander broodje kunnen verorberen.
De evenementencommissie hee dit weer goed gedaan. De volgende evenementen,
waar een aantal leden aan meedoen, zijn de Vierdaagse van Apeldoorn en/of van
Nijmegen. Iedereen, die hier aan meedoet: heel veel succes toegewenst en mooi
weer. Verder heb ik niet veel nieuws te melden. Ik wens alle zieken beterschap en
een ieder een ﬁjne vakan e en ﬁjne wandelingen.
Met vriendelijke groet,
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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Bijeenkomst Vierdaagselopers: zondag 21 juli
Ook dit jaar is er een gezellige afslui ng van de Vierdaagses van Apeldoorn en
Nijmegen. Alle deelnemers worden uitgenodigd om tussen 14.00 en 17.00 uur, onder
het genot van een hapje en een drankje, terug te kijken op (hopelijk) mooie en geslaagde evenementen. De loca e is “Het Wandelhonk”.

De Nijmeegse Vierdaagse
Willem Breunis hee het “Grootboek 1” van D.Z.T. (in gebruik genomen 1-2-1948)
omgezet in een 62 bladzijden groot geheel. Het boekje staat vol verhalen van de Nijmeegse Vierdaagse in de jaren 1948 - 1950. Het is een handgeschreven boek, maar
hij hee het woordelijk (dus met fouten en oude woorden, zoals “zoo”) met de computer tot een boekje gevormd. Er staan wat oude foto's in van o.a. Cees en Diny la
Faille, Gerrit en Jenny Eilander, enz. Het boekje is te koop voor € 5,-- en te bestellen
bij Willem Breunis, tel. 038-4545500.

Gewonnen prijs
Vorig jaar jdens de Avond4daagse was er een wedstrijd voor scholen en groepen
i.v.m. “Groen-Nederland”. De begeleiding kreeg opdrachten mee, die de kinderen op
school/bij de groep konden afwerken. Uit de ingeleverde opdrachten kwam één
groep/school als winnaar te voorschijn. Dit alles was in samenwerking met de wandelbond (Koninklijke Wandel Bond Nederland: kWbn) te Nijmegen en het IVN.
De oplossingen zijn door ons dan ook doorgestuurd. De “Schatkamer” uit Stadshagen
hee de prijs gewonnen. Dit was een dagje naar dierenpark Wildlands in Emmen.
Door de Zwolse Wandel Verenigingen werd als lunch een menu aangeboden met als
sluitstuk een ijsje. Om negen uur 's morgens vertrokken de kinderen met begeleiding
en om ongeveer 17.30 uur waren zij terug in Zwolle. De kinderen doen onderstaand
verslag van hun dagje uit. Zelfs jdens deze Avond4daagse werd nog al eens gezegd
hoe leuk ze het hebben gehad. De verhalen van de kinderen zijn niet gecorrigeerd.
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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

8012 DK Zwolle

ofzuigen
Gratis overdekt st

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

Bente:
Onze klas is naar Wild Lands geweest. We waren erachter gekomen jdens een spelling dictee. Veel kinderen reageerde met YES en joeppie! Het was geen
schoolreisje maar we hadden vorig jaar gewonnen
met een ac e van de avond vier daagse. We gingen
er met auto's van ouders naar toe. Toen we aan kwamen gingen we naar binnen en zagen allemaal leuke
winkeltjes. Als eerst gingen we een 4d ﬁlm kijken en daarin bewogen de stoelen en
voelden we muizenstaarten. Daarna gingen we naar de dieren en insecten toe. We
kwamen langs de vlinders en de papegaaien leeuwen stokstaartjes doodshoofd aapjes en nog veel meer interessante vogels en andere dieren. Bij de papegaaien kon je
ze voeren en ze gingen op je hand zi en. Tussen de middag kregen we limonade patatjes en kipnuggets. Daarna gingen we verder en gingen we in een busje tussen de
dieren door en zagen we giraﬀen een soort herten en nog veel meer. We hebben het
naar ons zin gehad en hebben op de terugweg naar de uitgang nog wat gekocht. Om
half zes kwamen we terug op school en gingen we met een blij hoofd naar huis.
Dimphy:
Ik en de klas zijn naar wildlands geweest. En
we hadden het leuk gehad samen. We hebben veel leuke dingen gedaan en mooie dieren gezien zoals: Leeuwen, zebra's, apen en
nog veel meer andere dieren. En we zijn nog
in een bootje gegaan met allemaal leuke dingen die je kon zien. We gingen ook in een
soort busje waarin je veel dieren van dichtbij
kon bekijken. We zijn ook in de achtbaan gegaan de tweestrijd. Eerst leek het wel een
beetje eng maar toen je erin ging was het helemaal niet zo eng maar juist heel leuk.
Daarna zijn we in de binnenspeeltuin geweest. En toen gingen we naar huis.
Ihsane:
Wij hebben gewonnen met de avondvierdaagse. En toen ineens hoorden we dat we
naar Wildlands mochten gaan. Onze eerste reac e was
jeeeee, ik was namelijk ook heel erg blij dat we naar
wildlands mochten gaan. We gingen maandag 15 April
daarnaartoe. Je kunt daar naar dieren kijken bijvoorbeeld pinguins, leeuwen, giraﬀen en kamelen en nog
veel meer. Er zij daar 3 verschillende plekken 1 Nor ca
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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 orthopedische middelen), therapeu sche elas sche
kousen, revalida ehulpmiddelen en ADLverzorgingsar kelen.
Eveneens levert Olland diverse medische instrumenten t.b.v. (para)medici, zoals
stethoscopen,
massageapparaten,
oorthermometers, bloeddrukmeters, bloedsuikermeters,
weegschalen,
pedicureinstrumenten, 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
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2 Jungola 3 Serenga,We gingen als eerste naar de 4d ﬁlm en toen ineens ging de
stoelen bewegen en er waren muizenstaarten en dat bewoog ook dat was best eng.
Tussen de middag hadden we patat, kipnuget en ranja gekregen dat was ook heel erg
lekker. Na de patat en de kipnuget en ranja hadden we ijsje gekregen, dat was ook
heel lekker na het eten gingen we naar safari daar gingen we in een busje zi en, dan
kon je allemaal dieren zien. Na dat gingen we naar de achtbaan dat net nieuw is, hij
is echt heel leuk. En toen mochten we nog naar de souvenir winkel wat kopen en
toen was het weer jd om naar huis te gaan we gingen met de auto's naar school.
Rond 5.00 waren we op school en toen gingen
we allemaal met een blij gezicht naar huis.
Isis:
Het was GEWELDIG toen we hoorden dat we
naar wildlands gaan! Het was er superleuk en
iedereen was aardig. Er waren veel dieren:
Leeuwen Pinguins Giraﬀen Olifanten, Apen, Papegaaien, Nijlpaarden, Sneeuwuilen, Geiten, Ezels en nog veel meer dieren. Ook waren er a rac es: tweestrijd, 4D ﬁlm, bootjes, een soort karretje Het is ook heel
groot, je hebt 3 delen: jungle, woes jn, pool, Er waren 2 welpjes een jdje terug geboren ze heten: Zuna en Kimani.
Jade:
Ik vond het leuk om in wildlands te zijn en om met de
dieren te spelen.Het leukste vond ik de safari tocht
door de wilde dieren.Toen we hoorden dat we daarheen gingen vond ik het al leuk ik had er veel zin in.En
het was erg leuk om de vogels voer te geven. En de
boo ocht was ook heel erg leuk want er kwam een
krokodil achter ons aan (natuurlijk geen echte) En de
leukste dieren vond ik de stokstaartjes de leeuwen en
de pinguins.En er waren heel veel dieren zoals: Pinguins, Leeuwen. Geiten, Apen en
nog veel meer dieren. Het was een leuke dag en ik heb ook nog souvenirs gekocht.
Jesper:
Hooi ik ben een jongetje van de schatkamer Jupiter. Ik ben heel blij want iemand uit
mijn klas hee met de avondvierdaagse een uitje gewonnen. Toen we het wisten
sprong ik een gat in de lucht. We gingen naar Wildlands met de hele groep we werden verdeeld door een paar ouders waar van mijn moeder er een was er werd eerst
een foto van ons gemaakt voordat we weg gingen. Na de foto was het jd om te vertrekken ik zat met een paar vriendjes in een auto het waren er vier dus het was wel
krap. Toen we er uiteindelijk waren bleek het best wel druk te zijn dus we moesten
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wachten en wachten en wachten. We le en even niet op en iedereen was binnen
dus wij kwamen erachteraan en we hadden besloten om als eerste naar nor ca te
gaan dus dat deden we. Wouden als eerste naar de 3d ﬁlm maar iedereen wou ook
naar de voorstelling en dat begon over een paar minuten. Dus daar gingen we heen
toen bleek het alleen maar uitleg te zijn dus we gingen weg naar de pinguins. Toen
kwamen we onderweg een reiger tegen en een soort van
walrussen en sneeuwuilen toen we bij de pinguins. Daarna gingen we friet eten en dronken we ranja in jungola na
het eten kregen we een ijsje en gingen we er weer vandoor. Daarna gingen we naar het klimparkour in jungola
toen we uit gespeeld waren gingen we naar de bootjes.
Na de bootjes gingen we naar Serenga ondertussen het
lopen zagen we doodskopaapjes en olifanten. Na even waren we bij Serenga we zagen daar leeuwen en welpjes toen we daaruit gekeken waren gingen we naar de grote wildernis bus toen stonden we even in de rij toen gingen we erin en reden weg we
zagen allemaal dieren waaronder giraﬀe neushoorns zebra's en kamelen. Daarna gingen we naar de tweestrijd en gingen erin toen we daar mee klaar waren gingen we
weer verzamelen en naar de auto. Toen we bij de auto waren gingen we gelijk weg
en kwamen we 17:15 terug.
Kyra:
Wij zijn met onze klas naar wildlands geweest. Ik kon het bijna niet geloven dat we
gewonnen hadden. Toen was de dag aangebroken
we gingen naar de dierentuin. We moesten helaas
wel en minuten lopen om bij de dierentuin te komen. We hebben veel dieren gezien zoals: zeehonden en zeeleeuwen, zebra's, giraﬀe, neushoorn,
leeuwen en nog veel meer. We zijn ook in de achtbaan de tweestrijd geweest de tweestrijd vond ik
ook nog het leukste en we hebben een 4d ﬁlmpje
gekeken. En we zijn op safari geweest in een bus en
in bootjes. En bij de bootjes ga je door een soort jungle. Het was echt geweldig!!
Lara:
Wildlands gewonnen
Ik hoorde dat we naar wildlands gingen. Ik vond het heel leuk.En ik zij het tegen papa. En hij zij dat we over twee weken ook naar wildlands gingen. Op weg naar
wildlands.Ik en Nora zaten de hele jd op k tok. En muziek luisteren.
Na een uur rijden waren we aan gekomen.
Binnen komen: we moesten wachten. Omdat de moeder van Kyra verkeerd was gereden. Toen ze aan kwamen moesten we in een rij staan.
De Zwolse Tippelaars | 12 | juli 2019

En ging de medewerker van wildlands met een telautomaat ons tellen. Of de wandelvereniging ons allemaal wel had betaald. Wildlands dieren: De
dieren waren leuk en er waren heel veel dieren. En deze waren er. Leeuwenwelpjes zebra's, giraﬀe, vlinders en dat soort
dieren en er was ook een soort kinderboerderij ac viteiten:Er
waren ook ac viteiten zoals: de 4d ﬁlm dat was heel leuk. De
safari bus was heel leuk en je kon heel veel dieren daar zien.
En vertelde ze allemaal info en er waren shows ook heel
leuk.En de tweestrijd dat is de nieuwe achtbaan daar ben ik
wel 10 keer in geweest.En er was een trein en daar kon je
door heen lopen en dan zag je allenmaal kamelen.En als het je leuk lijkt moet je er
zelf heen gaan.
Nisa:
Het was heel leuk in wildlands. We gingen eerst in een ﬁlm en die ﬁlm was 4D. En het
was best eng want je voelde een ra enstaart. Na de ﬁlm gingen we even naar de
zeehonden kijken. En de zeehonden konden hele leuke kunstjes en ze waren ook
heel snel in het water. Na de zeehonden gingen we naar de vlinders en het was daar
heel warm. Ik zwee e me kapot!!! We gingen ook
nog naar de vogels Daar was het ook heel warm. En
mijn juf is bang voor vogels omdat ze ﬂadderen.
Daarna gingen we eten in een tentje. Er was patat,
kipnuggets, ranja en mayonaise. Toen kregen we allemaal een schatkist ijsje. Na het eten gingen we in
een bootje varen. Na het varen gingen we gingen
we naar heel veel dieren kijken zoals zebra, giraﬀen,
neushoorns en herten. Er waren ook leeuwen, leeuwinnen en welpjes. En die welpjes hee e
Zuna en Kimani. En ik vond de welpjes het allerleukste van de dieren. We gingen ook
nog leuke dingen kopen in een winkeltje. Ik ga niet te veel vertellen maar ik wil nog
een ding zeggen. Er was ook één a rac e. En het was heel leuk in de a rac e want
je ging helemaal naar boven en toen ging je heel hard naar beneden. En je ging ook
de bocht om en dat was de leukste a rac e waar ik ooit in mijn leven ben geweest!!!!!!
Noor:
Het was heel leuk in wildlands .Eerst zijn we naar een 4D
ﬁlm geweest het was best cool want je voelde het ook echt
zoals toen we door de noordpool heen vlogen voelde het
alsof je echt nat werd en toen we bij de ra en kwamen leek
het alsof je ra enstaarten tegen je voeten aan kwamen. En
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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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daarna gingen we zeehonden kijken ze waren echt scha g. Toen gingen we naar de
vlinders en vogels het was daar wel heet omdat het een dichte cabine was maar het
was leuk dat je de vogels kon voeren en er waren heel mooie vlinders bijvoorbeeld
wi e en Orange en nog veel meer kleuren. Daarna gingen we frietjes eten met kipnuggets en mayonaise en nog ranja het was erg lekker. Toen gingen we in het bootje
varen we kregen uitleg uit de radio en we gingen langs een waterval. Nu gingen we
naar het busje door de wilde dieren zoals zebra's en giraﬀen de neushoorn. En daarna gingen we in de 2strijd dat is een achtbaan alleen eentje was stuk maar de andere
deed het nog je ging heel snel eerst gingen we helemaal omhoog en toen heel snel
naar beneden de bochten om. We gingen daarna spelen in de binnenspeeltuin er
was ook water en een bootje en je kon klimmen als de apen. Als laats gingen we nog
naar het winkeltje ze hadden er leuke spulletjes.
PS ik raad je het aan.
Nora:
Hoi ik ben Nora ik ben 10 jaar.
Toen ik hoorden dat we naar
wildlands gingen was ik erg blij
want het schoolreisje vond ik
niet erg leuk maar dit was geweldig! Wij waren bij wildlands omdat iemand uit onze klas iets gewonnen hee daarom mochten
we met de hele klas naar
wildlands. Dat was erg cool!
Want we gingen in een vrachtwagen langs dieren zoals zebra's of giraﬀen en neushoorns en kamelen daar hebben we
best veel van geleerd. We zijn ook in a rac es geweest nou tenminste andere kinderen uit mijn klas want ik durfde niet maar gelukkig was ik niet de enige. Er waren
ook speeltuinen en er was een show van de zee Leeuwe maar helaas kon ik er niet
naar toe. We gingen ook naar een soort ﬁlm dat je een 3D bril op moet doen en die
stoelen gaan echt heen en weer dat was cool! We hebben nog in een tent patat gegeten met kipnuggets en daarvoor gingen we naar de losse vogels dat was erg leuk
want je kon een bakje hallen met vogel voer en toen gingen ze uit dat bakje eten. Op
het einde gingen we wat leuks kopen en ik had een beetje snoep en een leuke beker.
Dat was het vet leuke uitje!!!
Ravi:
Mijn eerste reac e was jess! We gaan naar wildlands. Het leukste dier vond ik de giraﬀe. En de leukste a rac e vond ik natuurlijk de tweestrijd die was heel leuk. Ik
vond het leukste gebied de Serenga.
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Ik vond het ook leuk dat we niet met de hele klas hoefde te lopen. Met kleine groepjes lopen vind ik leuker. Want dan kan je sneller bepalen wat je wil doen.
Robin:
Ik vind het erg bijzonder dat we een prijs hebben gewonnen bij de avondvierdaagse
Het leukste vond ik de tweestrijd het is een
achtbaan die eerst achteruit een hoogen heling
op gaat en dan 5 seconden wachten en dan ga je
heel snel naar beneden en maak je helen scherpen bochten en dan denk je dat je met je hoofd
tegen hout aankomt maar dat gebeurt net niet
en dan nog een keer en dan gaat je weer de helling op en dan stop je de achtbaan staat in de
savannen. O ewel de Serenga er is ook een noord-ar ca er was een show en ijsberen die was jammer genoeg dicht er was een 4d ﬁlm ook die was dicht en er was op
het begin een winkeltje en ik heb een aapje gekocht en 2 pakken jailbrakers van 5
euro
Veerle:
Ik vind het heel cool dat onze klas dit gewonnen hee ! We hebben dit van de avondvierdaagsen gewonnen. Ik doe ook vaak mee met
de avondvierdaagse bijna elk jaar. Ik vond het heel
leuk dat je de dieren van heel dichtbij kon zien. Er
was een 4d ﬁlm en de banken gingen bewegen en
er kwam wind en damp en ra en starten. Er waren heel veel dieren: Leeuwen, Zebra's, Giraﬀen,
Neushoorns, Zeeleeuwen, Nijlpaarden, Vlinders,
Vogels, Herten, Kamelen, Pinguins, Vissen, Apen, Olifanten, Stokstaartjes, Schildpadden, Slang, Kippen en Ra en. En er was een achtbaan. En de achtbaan ging eerst
omhoog naar achter en toen los en halve bocht en heel hard en weer omhoog en
toen ging je achteruit. En twee hele grote speeltuinen en ook twee souvenirwinkeltjes. Ik vond het mooiste dier een leeuw. Ik vind de manen van de leeuw heel mooi!
Ik vind dat een mooi dier omdat ik die
manen heel mooi vindt! We hadden in
de middag patatjes gegeten met kipnuggets en mayonaise en daarna een ijsje.
En er was een bootje en we gingen lang
een waterval. En een safari bus door de
dieren.
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BOS‐ EN WEIDETOCHT 2019
7 en 8 april hebben weer honderden wandellie ebbers meegedaan aan en genoten van de Bosen Weidetocht, georganiseerd door de Zwolse Wandel Verenigingen vanaf café-restaurant Madrid in
Dalfsen. Op de eerste dag hadden 416 wandelaars
van heinde en verre de wandelschoenen aangetrokken om aan deze tocht mee te doen. Omdat de zondag veel zonniger uitviel, zal het me niet verbazen
dat de magische grens van 1.000 deelnemers over
twee dagen ruimschoots gehaald werd. Zoals we
van de Zwolse Wandel Verenigingen mogen verwachten, hebben ze weer voldaan aan de bijbehorende verwach ngen: een geweldig mooie, diverse
wandeltocht met een prima routebeschrijving, perfecte bepijling, zeer goede organisa e (routeuitze ers, verkeersbrigade, vlo e inschrij afel, EHBO, bardienst enz.),
goed gezinde weergoden (vooral op zondag) en dat de natuur al weer een fris groen
kleurtje liet zien en dat een begeleidend vogelorkest alle registers los trok ter vermaak van ..... was mooi meegenomen.
De organisa e houdt gelukkig van afwisseling: daarom dit jaar -voor wat de 20 km.
betre - weer een nieuwe route voorgeschoteld, die volledig recht deed aan de naam
van deze tocht: veel bos en weide. Heb zaterdags gelopen met Jan uit Heino, Timo
uit Nijverdal, Riet uit Oldenzaal en Harrie uit Raalte. De eerste pauze na 5 km. bij de
Foreco hebben we overgeslagen (te vroeg).
Na ongeveer 10 km. de hoofdpauze bij Madrid. Vind het al jd jammer als een startloca e ook als pauzeplek wordt gekozen. Er zullen zeker commerciële redenen aan
ten grondslag liggen, maar je komt op deze manier nooit zo ver “van huis”. Het voordeel van zo'n pauze, zoals bij Madrid, kan zijn, dat degenen die op het eerste deel
een blessure hebben opgelopen of zwak, ziek of misselijk zijn geworden dan gemakkelijk kunnen uitstappen en eventueel de auto opzoeken. Ook wandelaars met weinig doorze ngsvermogen kunnen in de verleiding worden gebracht om het hier voor
gezien te beschouwen.
Zo'n pauze na 15 km. op het boerenerf van fam. Hulsman hee ook al jd wel wat,
dat knusse, dat gemoedelijke, dat ons kent ons, enz. Omdat nu ook weer de klant,
alias de wandelaar, koning is, heb ik net zoals vorig jaar een aantal medewandelaars
naar hun ervaringen over deze tocht gevraagd. Mar n Blanke en dochter uit Heino:
Liepen de 20 km. Waren zeer tevreden over de tocht.
Het totaal gaven ze een dikke 9 ! # Pre ge ontvangst # Goede organisa e van start
tot ﬁnish # Gemoedelijke en spraakzame medelopers # Wisselende omgeving, dit
was verrassend voor ons, zo dicht bij huis # Relaxte sfeer, onderweg,
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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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op de startloca e en op de rustpunten # Voldoende goed ingerichte rustpunten #
Goede bewegwijzering, behalve op de splitsingen, hier was wat onduidelijkheid. ( te
veel tekst op deze bordjes). Jan Post uit Genemuiden (een oude bekende van ons)
was ook dik tevreden over zijn tocht. Was inmiddels na vele verwoede pogingen gestopt met roken en wilde wat meer aan de wandelsport gaan doen. Had een nieuwe
hobby gevonden: verzamelen van brie es van 500,00 euro. Kon moeilijk een begin
krijgen. Wie wil hem helpen op gang te komen? Jan van Tongeren uit Heino had
vooral genoten van zijn wandelmaten: Timo-Riet-Harrie en ondergetekende. Kan me
goed voorstellen dat elke wandeltocht met zulke maatjes een
feestje is. Had ook erg genoten
van de natuur, de kleurenpracht
van de ontluikende lente en de
vogelorkesten. Was wat minder
blij met al die plas c slierten
langs de route, die aan de bomen en struiken wapperden. Gaf
deze tocht een 8.
Dochter Lyzet uit Raalte en
vriendinnen hebben deze tocht
op de zonnige zondag gelopen.
Als startende training voor de Nijmeegse 4daagse. Op zich een mooie tocht. Erg veel
respect voor het vele werk van alle vrijwilligers. Maar toch nog enkele posi ef bedoelde kan ekeningen en/of wensen. Ze hebben vooral de bossen met de smalle
bospaadjes en zo af en toe wat klimwerk gemist, zoals vorig jaar. Vonden mede daarom de Dialectentocht van de vorige week in Olst mooier. De route kende een aantal
erg lange stukken, minder boeiend. De bepijling was perfect. Jammer dat “Madrid”
ook pauzeplek was. Een pauze op 5, 10 en 15 km. is wel erg veel van het goede. Liever 1 of 2 pauzes op een 20 km.-tocht. Wat dit jaar ook opviel was het feit dat, ondanks het geweldige mooie weer, het erg rus g was op het parcours. Al met al was
het weer een tocht, waar iedereen in meer of wat mindere mate, veel plezier en een
goed gevoel aan moet hebben overgehouden.
Ben Groot Beumer, Raalte
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5 april 2019 – de 80 van Altena

Vandaag gaan we starten voor een EEN-malige Kennedymars langs de 21 dorpen van
Altena. Er waren 940 inschrijvingen voor deze Kennedymars. We kregen bij de
star afel een wi e plas c tas met de startkaart etc. en bij een ander kraampje kregen we een geel hesje en een rood lichtje in de vorm van een hartje. Het was gezellig: veel bekenden, toespraken van de burgemeester en wethouders over de fusie,
die de 21 dorpen samen brengt tot 1 gemeente.
Klokslag 22 uur gingen we van start. Er waren veel omwonenden om ons aan te moedigen. De route was veelal versierd met lichtjes en er waren ook veel mensen, die
opbleven. Super gezellig! We liepen eerst noordwaarts rich ng Uppel. Daar kwamen
we langs een mooie watertoren. Helaas het was donker. We kwamen door o.a. Hank
en Dussen. In Babyloniënbroek was een doorlooppost, in een soort van partytent bij
de ijsclub. We liepen door Drongelen. Het was net of we in Waalwijk liepen. Er ontbraken alleen op sommige plekken van die sanitairunits. Hier was een enkele Dixie:
weinig voor 940 mensen.
We hadden 16 rust(doorloop) posten, te veel om op te noemen, maar 1 ding werd
gemist …koﬃe: dat spul wat je 's nachts wakker houdt! Bij de molen “de Hoop” in
Veen was een doorlooppost en nu werd het licht, we liepen over een mooi dijkje met
aan beide zijden van die leuke dijkhuisjes, waarvan de ramen op de hoogte van de
dijk zaten.We liepen verder en kwamen in Giessen, waar op de parkeerplaats van de
HAK een hoofdrustplaats was ingericht. We gingen verder en 5 km verder een doorlooppost met vlaﬂip …heerlijk! De plaatselijke harmonie zat er voor ons te spelen. En
weer verder.
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Op het laatst liepen we over een dijk, waar we bij een fort (nu was er een b&b in geves gd) een doorlooppost hadden. Een bijzonder mooi plekje. Nog 5 km en we zijn
binnen. Het laatste stuk na de ﬁnish werden we nog aangemoedigd. Het was gezellig
druk op het kor alterrein. We ontvingen een prach ge medaille en een oorkonde.
J.W.D.

Kaartcompe

e 2018/2019

Vrijdag 12 april was onze laatste kaartavond van de kaartcompe e 2018/2019.
Eerst nog 2 bomen kaarten voor een leuk prijsje. Deze bomen golden niet meer voor
de compe e. De 1e prijs van deze avond was voor Theo van Tol, met 28 punten, 2e
prijs was voor Dinie Egberts met 34 punten en de 3e prijs was voor Wilma Bouwhuis
met 41 punten. Nadat de kaartcommissie was bedankt voor het werk, wat zij voor de
kaartavonden hadden gedaan en Gerrit voor zijn werk achter de bar, gingen we over
naar de prijsuitreiking. Er waren paashazen met een waardebon op de rug voor iedere kaarter.13 gezellige kaartavonden vanaf september 2018 t/m 12 april 2019 hebben we gekaart: dus 39 bomen. Niet iedereen is alle avonden geweest, die hebben
dus geen 39 bomen gekaart. De stand wordt bepaald door het aantal kaartpunten
gedeeld door het aantal bomen. Daar komt dan een gemiddelde uit.
De stand is als volgt:
Aantal punten Aantal bomen Gemiddelde
1. Dinie Egberts
712
36
19.78
2. Dikkie de Kleine
814
39
20.87
3. Wilma Bouwhuis
765
36
21.25
4. Leo Tardy
809
36
22.47
5. Greet v.d. Anker
746
33
22.61
6. Gea van Kleef
916
39
23.49
7. Angela Veltman
722
30
24.07
8. Hennie Tardy
895
36
24.86
9. Ankie Bu nk
903
36
25.08
10.Sien Sluiter
983
39
25.21
11.Hilly Breunis
838
33
25.39
12.Gerrie Cremer
1132
39
29.03
13.Theo van Tol
1188
39
30.46
14.Karel Schuurman
1106
36
30.72
Hennie Tardy is de grootste nul met 60 keer uit.
Dit was de stand van zaken.
Wij hopen iedereen weer te zien op 13 september 2019. Nieuwe jokeraars zijn van
harte welkom.
De kaartcommissie Wilma en Gea
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Bedankt
Klara en Hans Edelenbos bedanken bestuur en leden voor de a en e, die zij ontvingen bij hun 50-jarig huwelijksjubileum.

Vriendschap
Vriendschap is zwijgen, niets zeggen
maar een arm om een schouder leggen
Vriendschap is vreugde en verdriet
samen beleven
Vriendschap is niets vragen
maar gewoon helpen dragen
Vriendschap is gauw even bellen
om de laatste nieuwtjes te vertellen
Vriendschap is praten en vertrouwen
dat de ander zijn mond kan houden
Vriendschap is durven tonen
welke gevoelens er in je wonen
Aan goede vriendschap komt geen eind
En heb je echte vriendschap gevonden
legt ze een pleister op vele wonden
Daarom is het zo ﬁjn
om goede vrienden te zijn!
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Ladies Night
Op woensdag 9 oktober beginnen bij de Wandelsportvereniging
Wipstrikkwar er weer de crea ef avonden voor alleen de vrouwelijke leden. Ze beginnen het seizoen met een ﬁlmavond en wel de
ﬁlm “Grease” met John Travolta en Olivia Newton John. Hierbij worden ook de vrouwelijke leden van “De Zwolse Tippelaars” uitgenodigd. Je mag in s jl komen dus heb je nog een pe ycoat in de kast
liggen met een leuke wijde rok, doe hem aan (tenminste als alles nog past.....). Aan
deze avond zijn geen kosten verbonden. Alleen de consump es zijn voor eigen rekening. Tot dan.
Groet Rika

Bedankt
Hilly en Sien bedankt voor jullie bezoek na mijn opera e aan duim en hand. Bedankt
voor de gezellige bon namens de Tippelaars en de bloembak voor op het balkon namens de ZWV.
Groetjes van Rika Edelenbos

Ziekenboeg
Alle zieken van harte beterschap gewenst en wij hopen jullie spoedig te zien bij onze
ac viteiten.

Onze adverteerders denken aan ons!
Denkt u ook aan onze adverteerders?
Koop bij hen!!!!
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E‐mail
Wil je het clubblad per mail onvangen?
Geef dit dan door aan Hilly Breunis via breunisw@hetnet.nl.
Ook je e-mailadres vermelden.

VERJAARDAGSKALENDER
juli
2 Angela Veltman
5 Jacomien Rijpstra
12 Kim D Tran
15 Jan de Vries
16 Marina Orchudesch
19 Ka e Eissens
23 Martha van Heuveln

augustus
5 Gerrit van Kleef
8 Theo van Tol
28 Sientje Timmerman
31 Cylia Theihzen

Van harte gefeliciteerd en een hele ﬁjne dag!!
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Wandelingen van WijZ
(4 km)
juli
4 Het Cultuurhuis
11 Wijkcentrum Holtenbroek
18 De Bolder
25 De Terp
augustus
1 Berkumstede
8 Guusz
15 De Vogellanden
22 De Pol
29 De Venus
Deelname is gra s en zonder aanmelding. Vertrek 14.00 uur.
(7 km)
juli
2 Golfclub
9 De Terp
16 Theehuis Agnietenberg
23 SV Zwolle, Marslanden
30 Herberg Molecaten (v.a. De Terp)
augustus
6 De Terp
13 Cultuurhuis
20 De Horte (v.a. De Terp)
27 De Huppe
Vertrek om 10.00 uur, behalve op
30 juli en 20 augustus: vertrek
09.30 uur.
Deelname is gra s en je kunt zo
naar de vertrekplaats komen.
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Zeeland krijgt nieuwe Parelroute
“Veerkracht”. Dat is de naam van de nieuwe Parelroute in Zeeland, die door en rond
Brouwershaven gaat. Parelroutes zijn digitale en interac eve wandelroutes door de
provincie. Zeeland wordt voor de Parelroutes vergeleken met een grote oester met
veel parels. Met de routes ontdekt de wandelaar deze verborgen scha en. Soms zijn
ze zo goed verborgen en zijn ze alleen te vinden door goed te kijken, te luisteren en
te doen. Tijdens de zoektocht leert de wandelaar hoe rijk Zeeland is aan geschiedenis, natuur en meer. Parelroutes maken gebruik van de hele omgeving. Tijdens de interac eve wandeling gebruikt de deelnemer ogen, oren, handen en voeten. In heel
Zeeland zijn diverse Parelroutes te vinden. De routes lopen deels via het wandelroutenetwerk en deels gaat het om een eigen route. De Parelroutes vertellen het verhaal van Zeeland. Door de Parelroutes aan elkaar te verbinden, ontstaat één lange
wandeling: het Oesterpad.
Uit: Te Voer – Voorjaar 2019
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“Wij zijn jong”
Dit is de tel van een wandellied, wat wij vroeger vaak zongen jdens een wandeltocht.
Wij zijn jong, de aard’ ligt open,
Lokt en roept met sterk geluid,
Ons verlangen en ons hopen,
Drijven ons de huizen uit.
Makkers laat het hoofd niet hangen,
Kijk maar in de zonneschijn,
Er op uit met sterk verlangen,
Wij zijn jong en dat is ﬁjn.
Ligt daar achter gindse bomen,
Niet een onbekend gebied,
Zingt de wind niet langs de stromen,
Zijn bekoorlijk zang’rig lied?
Of wij zwerven op de heiden,
Dan wel in de duinen zijn,
Of wij gaan langs bos en weide,
Wij zijn jong en dat is ﬁjn.
Op dan op: de zon zal stralen,
Overal langs heg en steg,
Als de nacht te vroeg mocht dalen,
Wijzen sterren ons de weg.
‘t Vrolijk lied klinkt uit de kelen,
Mocht er soms een buitje zijn,
Regen, wind: Kan ons niet schelen,
Wij zijn jong en dat is ﬁjn.
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Wandelroute Mon erlandse Toppentocht
Monstertocht met heel veel topjes
De Mon erlandse toppenroute in het oosten van Gelderland is een lange wandelroute van 34 kilometer, waarbij je maar liefst 18 heuvels 'beklimt'. De tocht is vooral
populair bij trailrunners, een spor ef volkje dat prima matcht met wandelaars, dus
go! Je wandelt door bossen, heidevelden en zandverstuivingen en komt zelfs heel
even door Duitsland (Elten). De He enheuvel en Kale Jacob zeggen je nu misschien
nog niets, maar deze restanten van een stuwwal uit de laatste ijs jd zijn pi ge klimmetjes als we de ervaringsdeskundigen mogen geloven.
Flinke kuitenbijter
Je kunt de route op verschillende
punten beginnen en met behulp
van de routekaart ook eenvoudig
inkorten. Wie de wandelroute met
de klok mee loopt, krijgt het zwaarste van de wandelroute als eerste.
Ook ﬁjn: op meerdere plekken kun
je een koﬃepauze houden, bijvoorbeeld in het sfeervolle kasteel Huize Bergh in 's Heerenberg.
Wie de route te lang
vindt, knipt het beste het
stuk door Duitsland eruit.
Daar wandel je voornamelijk over asfalt. Het
enige nadeel is dan dat je
de klim van Elten naar
Hoch Elten mist, een ﬂinke kuitenbijter.
Bron: wandel.nl Ver. Koninklijke Wandel
Bond Nederland
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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

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

www.boerglas.nl
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van glas.
24‐uurs service

WAT IS ER OOK ALLEMAAL TE DOEN?
AGENDA

juli
7
9 t/m 12
16 t/m 19
21

15e Klaverbladwandeltocht Uﬀelte vertrek 09.30 uur
Vierdaagse Apeldoorn
Vierdaagse Nijmegen
Bijeenkomst Vierdaagselopers 14.00– 17.00 uur Het Wandelhonk

In augustus dus geen ac viteiten!
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