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Gespecialiseerd in:
seniorenverhuizingen
kamerontruimingen
discreet en begripvol.
Beleefd aanbevelend:
Larry Breunis
Unizorg BV Dienstverleners
Suurhoﬀstraat 3, 8015 AH Zwolle
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

Het meinummer ligt weer voor jullie en de zomer zit er weer aan te komen.
Dit betekent dat diverse leden van onze vereniging al druk bezig zijn met het trainen
voor één van beide Vierdaagses: Apeldoorn en/of Nijmegen. Men wandelt alleen of
b.v. met onze zustervereniging “Wipstrikkwar er”. Data hiervoor staan veder op in
ons blad. Verder hebben we een paar nieuwe leden kunnen verwelkomen. Wij hopen
dat ze een leuke jd bij ons hebben en lang lid van onze vereniging blijven.
Iedereen, die weer een stukje voor dit blad hee geschreven: hartelijk dank!!

Kopij
Voor ons julinummer willen wij de kopij graag uiterlijk 1 juni a.s. binnen hebben.
Dit omdat degene, die ons blad in elkaar zet half juni met vakan e gaat. Kopij kun je
sturen aan Hilly Breunis; liefst per mail (breunisw@hetnet.nl), maar ook op een tocht
of per post is kopij welkom.
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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:

Overmaken naar: mevrouw S. Sluiter - van Essen
NL91INGB0004204399
t.n.v. “De Zwolse Tippelaars”
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tel. 038 - 423 64 54

Van de voorzi er
Hallo Wandelvrienden,
Al weer april (als ik dit schrijf), wat gaat de jd snel. Alweer een paar dingen achter
de rug nl.: de snuﬀelmarkt. Dit was weer een geslaagde dag: een goede opbrengst
voor de evenementencommissie.
De jaarvergadering: er zijn een paar dingen veranderd: de eigen bijdrage voor het
trainingspak vervalt (alleen als er een nieuw pak beschikbaar wordt gesteld, zal er
een bijdrage gevraagd worden). Jan Huisman blij secretaris. Dit ging erom dat er ie‐
mand jdens de vergaderingen zou moeten notuleren; dit doet Hilly Breunis voort‐
aan. Verder gaan we zo door. Wij zouden wel graag nog iemand in het bestuur willen
in de plaats van Annie Burbach. Deze persoon is dan algemeen bestuurslid. Ik wil ver‐
der langs deze weg Annie ook nog bedanken voor haar inzet. Verder verliep de ver‐
gadering, na wat heen en weer gepraat, rus g.
Jullie hebben misschien wel op gemerkt dat je geen Landelijk Wandel Programma
(LWP) meer krijgt. Dit hebben we gedaan om de kosten een beetje te drukken. Als je
deze wel wilt hebben, kun je contact opnemen met Jan Huisman. Verder hoop ik dat
het een leuk en gezellig wandeljaar wordt. Er staan leuke tochten en evenementen
op het jaarprogramma. Houd echter even in de gaten, dat de Kerstbrunch niet op 24
december is, maar op 17e. Wij hopen wel dat er in de toekomst meer deelname is
voor de wandeltochten. Dit jaar zal er geen Kennedymars meer worden georgani‐
seerd door de ZWV. Dit hee te maken met de kosten; deze waren erg hoog. Er
moest veel geld bij.
Verder wens ik alle zieken beterschap en een ieder verder ﬁjne wandelmaanden.
Wim Koopman
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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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Bezuinigen!!
In het kader van de bezuinigingen, die ook aan onze vereniging niet voorbij gaan, is
besloten om onze leden als basislid in te schrijven bij de Bond (kWbn). Dit houdt in
dat je alleen een wandelpas krijgt en geen LWP (Landelijk Wandel Programma). Wil
je wel een LWP dan zijn daar kosten aan verbonden, nl. € 2,‐‐. Indien je het LWP per
post wilt ontvangen, zijn de verzendkosten € 1,‐‐. Je kunt het LWP ook jdens een
wandeltocht krijgen (scheelt verzendkosten). Heb je belangstelling, neem dan con‐
tact op met Jan Huisman, tel. 038‐4215253 (e‐mail: jggh@home.nl).

Onderstaande twee stukken had Roel Koch wel aan de redac e gestuurd, maar......dit
is nooit overgekomen. Dus een beetje laat, maar wel de moeite waard om te plaat‐
sen en te lezen.

Wandeltocht Hengelo
De laatste zondag in september 2016 stond in mijn agenda vermeld: wandeling Hen‐
gelo. Vroeg mij af wat dat moest worden of wat ik mij erbij moest voorstellen. Door
vakan e etc. vertrokken wij met slechts 19 personen. Aanzienlijk minder als met de
tocht naar Valthe. Om met de deur in huis te vallen: van Hengelo hebben wij niets
gezien. Hooguit rook misschien, want we kwamen uit onder de rook van Hengelo in
het dorpje Beckum. Voor de geïnteresseerden, en dat zijn jullie natuurlijk allemaal,
Beckum ligt tussen Bentelo en Twekkelo, niet ver van Usselo. Ja, en nu zullen er wel
een aantal diep zuchten, Nou vooruit, ik maak het wat makkelijker. Je kunt ook zeg‐
gen dat Beckum tussen Hengelo en Haaksbergen ligt. Hè, hè, dat komt natuurlijk be‐
kender voor. Maar kijk maar eens op een kaart en je zult zien dat het klopt. Ouder‐
wets misschien, maar het gee meer weer dan een Tom Tom, hoewel die vaak ook
wel makkelijk is. We vertrokken uit een dorpshuis vlak bij ﬁetsknooppunt 11. Al jd
makkelijk om te weten, mocht je eens terug willen gaan naar die plek. Wat goed be‐
dacht was, dat in ons geval de 10 km. verdeeld was in twee lussen, zodat we voor de
pauze ook weer in het dorpshuis terecht kwamen. Goed voor de omzet natuurlijk.
We wandelden weer door een mooie omgeving met o.a. maisvelden, weilanden en
ook nog wat bos. Daarbij kwam dat het weer ook meewerkte. Onderweg kwamen
we langs een boerderij waar kinderen onder meer fruit te koop aanboden. De op‐
brengst ging naar een goed doel, het WNF o ewel het Wereld Natuur Fonds. De ap‐
pel die ik meenam, at ik pas een dag of vijf later op. Als ik geweten had dat die zo
lekker was, had ik een hele zak meegenomen. Inmiddels zijn er, terwijl ik dit schrijf, al
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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

weer een aantal weken voorbij. Wel herinner ik mij dat Gerda voor het eerst met ons
meeliep. Dat beviel blijkbaar goed, want inmiddels is zij lid geworden. Dat kunnen
we alleen maar toejuichen, want we kunnen wel een aantal nieuwe leden gebruiken!
Van harte welkom dus. Tot slot: Hilly had nog al last van een voet. Ja, later bleek er
een tubetje in haar schoen te zi en. Loopt natuurlijk niet zo makkelijk. Hoe krijg je
het voor elkaar!
Zo valt er al jd wel wat te lachen, moet je maar denken.
Met vriendelijke groet,
Roel Koch

Wandeltocht Lu enberg
Zondag 9 oktober 2016 vertrokken wij uiteindelijk toch met 25 wandelaars naar
Lu enberg. En dat terwijl een aantal vaste wandelaars op vakan e was. Voor het ver‐
trek kwam onze voorzi er met het droevige bericht dat Johan Cremer, bij velen zo
niet allen bekend, op vrijdag 7 oktober was overleden. Vooral bij de mensen die hem
al heel lang en dus goed kenden, kwam dit aan als een schok. Wat blij zijn de herin‐
neringen aan een kleurrijk persoon. Al jd in voor een grap.
De dag begon met even een voorzich g zonnetje. Maar helaas was dat van korte
duur. Want verder was het bewolkt. Pas op de terugweg in de bus liet de zon zich
weer zien. Maar ook dat was maar voor even, want vlak voor Zwolle begon het te re‐
genen. Neemt niet weg dat wij van een prach ge wandeling hebben kunnen genie‐
ten. En weer verbaasde ik mij over de schoonheid van het landschap en nog wel zo
vlakbij ons vertrouwde Zwolle. Op zeker moment leek het even of je in Zuid‐Limburg
liep. Zo’n wijds uitzicht. De wandeling was afwisselend, over bospaden maar ook
langs mais‐ en grasvelden. Onderweg waren uiteraard ook paddenstoelen te bewon‐
deren. Hans ging er voor eentje zelfs op de knieën om hem van uit de best mogelijke
hoek te kunnen fotograferen.
Vertrek en aankomst waren bij Museum “De Laarman”, dat in het teken stond van de
ontwikkeling van het boerenbedrijf na de oorlog. Het rustpunt was ook een goed ge‐
kozen mooie loca e: Het Oosterbroek met een kleine beschu e binnenplaats, waar
het goed toeven was. Met een koﬃe en een plak krentenwegge kon je van de rust‐
pauze genieten. Of met iets anders natuurlijk.
Kort na de pauze werden wij gepasseerd door de nodige oude Porsches. Aan de ken‐
tekenplaten te zien, waren sommigen bijna zes g jaar oud. Denk dat het er tussen de
15 en 20 waren. Allemaal uiteraard glimmend gepoetst en gereden door trots zwaai‐
ende mensen. Leuk om te zien.
Resteert nog te vermelden dat wij wederom een nieuw lid mogen verwelkomen in
de persoon van Michiel Visser. Welkom bij de vereniging en veel wandelplezier. En
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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

Dat doe je natuurlijk bij
de Zwolse Tippelaars!!
De Zwolse Tippelaars | 10 | maand jaar

dat terwijl wij de vorige wandeling ook al een nieuw lid mochten verwelkomen. Ho‐
pelijk volgen er meer, want dat is wel nodig!
Roel Koch

Onderstaand verhaaltje is de vorige keer blijven liggen (paste er niet meer in).

Snertwandeling
Op zondag 15 januari heb ik, samen met mijn schoondochter, deelgenomen aan de
jaarlijkse Snertwandeling in Oudleusen (georganiseerd door IJsclub “De Poel”). De
start was bij B&B “De Hilde”. Het was die dag prach g weer. Hier en daar lag nog
sneeuw en op sommige plekken was het wat glad. Dat ondervond ook een automo‐
biliste, die de auto niet door de bocht kreeg, maar die rechtdoor ging de sloot in. Al‐
les liep goed af: ze reed niet erg hard en er zat geen water in de sloot. De route was
prima bepijld en erg mooi. We liepen achter Calluna langs door de weilanden en
door de bossen van de O e Menisten (voor wie niet weet, waar dit is: volgend jaar
ook meedoen!). Bijna op het eind waren enkele leukerds bezig geweest: zij hadden
de pijl de verkeerde kant opgezet. Dit was op zich niet erg: de ﬁnish kon je via beide
kanten bereiken, maar voor de jeugd was er nog een puzzel gemaakt en ja, er kon‐
den onderweg nog opgaves staan. Dus, iemand hing de pijl weer goed na telefonisch
overleg met de organisa e, en de jeugd kon de puzzel ook afmaken. Na aﬂoop was er
snert in de gezellige kan ne van “De Hilde”. De moeite waard om deze tocht te lo‐
pen: keuze uit 6 en 10/12 kilometer.
Hilly Breunis

Ooievaarstocht Gorssel
Weer lekker op jd bij “Het Wandelhonk” om te gaan wandelen met onze club in
Gorssel: de Ooievaarstocht. De tocht was mooi uitgezet: voor de rust een rondje en
na de rust ook een rondje. We kwamen op hetzelfde punt uit van voor de rust; al‐
thans dat was bij de 15 km. zo. Deze werd gelopen door 8 personen van onze vereni‐
ging. Omdat één persoon na het wandelen nog naar een verjaardag moest, moesten
wij opschieten. Dus werd ook het tempo hoog gehouden, wat voor mij te hard ging.
Daarom bleef ik achter met nog drie wandelaars van onze club; anders had ik deze
tocht helemaal alleen gelopen. Er zijn gelukkig nog maatjes, die toch aan mij denken.
De eenzame wandelaarster
De Zwolse Tippelaars | 11 | maand jaar

Tweede Bekendal en Waardentocht Ede
Om 7 uur (25 februari) gingen we van start voor 60
km. Het was nog niet eens goed licht, maar we had‐
den er zin in! We liepen onder de Enkapoort door en
kwamen op het grote schoorsteenplein, waar ooit de
Enkafabriek had gestaan. Nu begint hier de nieuw‐
bouw. Niet veel later kwamen we al in het bos en
daar waren ze nog bezig met de rustpost op te bou‐
wen bij de beeldentuin Quadenoord; met een klein
lusje van 4 km. konden we daar rusten. Nu gingen we
rich ng kasteel Doornwerth, waar we de volgende
rust hadden. Op een bospad ernaar toe werden we
opgeschrikt door een op hol geslagen paard, maar de
rust in de kelder van kasteel Doornwerth maakte veel
goed. Nu werd het
klimmen (en gelukkig dalen); zo kwamen we voor
de 2de keer bij de beeldentuin. Vanuit hier gingen
we door de bossen naar Wageningen, daar was de
carnavalsoptocht net gearriveerd en was het heel
druk in het centrum. Via het Plein 5 mei en restau‐
rant "De Wereld " liepen we over een tapijt van
gli ers, die de optocht achter gelaten had. In de
stad Wageningen waren ook de grote hoogtever‐
schillen goed te zien. Nu op naar de uitwaarden
van de Rijn, waar je na dik 40 km. over een hek
moest klimmen en dan in een modderstukje lopen
glijden. Ja de tocht was WS 78 waardig. Nu gingen
we de trappen op en kwamen op het ''Belmonte
Arboretum''. Een prach g aangelegd park, waar je
vanaf de hoogte de Rijn kon zien. Het uitzicht was
grandioos en we liepen weer naar de beeldentuin,
waar de laatste rustpost op ons wach e. We zwier‐
ven nog door de bossen en kwamen de fruitpost
tegen. Daar was het nog
een km. of 5 voor we weer in het Marnixcollege waren.
Ik heb genoten van een zware, maar prach ge tocht.
J.W.D
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Twee dagen startburo
Beloofd is beloofd! (Ik zou een weekend “startburo” verslaan en iemand anders zou
over de tocht schrijven). Dus moet ik nu een verslag schrijven over twee dagen start‐
buro. Wel, dit begint met de opmerking: “Ook een 30‐kilometer‐afstand dit keer”.
Wat zoveel betekent als: om 7.00 uur aanwezig zijn! Nu kan ik best een vroege vogel
zijn en dat lukte zaterdags ook wel jdens de Peperbustocht, maar 's zon‐
dags......toen was het weer wel even anders. Op zaterdag sneeuw en daardoor wat
gladheid, maar 's zondags was het slecht weer (dit was ook voorspeld). Ik had Gerard
Velthuis beloofd om om 7.00 uur koﬃe te hebben, maar wie er was geen Gerard.
Bleek hij al wel geweest te zijn; de sporen van de ﬁetsbanden waren zichtbaar in de
sneeuw en hij was dus al onderweg om pijlen aan te brengen. In het clubhuis was
het super‐koud!! Hoe kon dat?? Wel om 8.00 uur kwamen wij er achter dat Gerrit en
Ida Kolkman vergeten waren, dat er om 8.00 uur werd gestart. Voor de start waren
ze dus op jd, maar voor de verwarming niet. Dus zelf de temperatuur maar ver‐
hoogd. Om 7.00 uur was de eerste wandelaar al binnen (Gerrit v.d. Veen van wsv.
Wipstrikkwar er). De inschrij aarten werden door ons klaar gelegd op de eerste ta‐
fel in het clubhuis. Hier kunnen wandelaars hun naam op invullen. Wij zijn dan nog
bezig om het startburo in te richten. De wandelaars willen al jd wel vroeger weg,
maar dat gaat niet: 8.00 uur is de start en krijgt men de routebeschrijving. Sien Slui‐
ter begint met nummer 1 in te schrijven en ik begin op nummer 500. Ik hoop al jd
dat zij de 499 nummer nodig hee , maar dit weekend in ieder geval niet. Ik schrijf de
wandelaars van wsv. Wipstrikkwar er in en Sien de wandelaars van wsv. De Zwolse
Tippelaars. Verder hebben we geen voorkeur voor wat betre de inschrijvers. Tot
13.00 uur kan men zich inschrijven voor wat betre de 5 en 10 kilometer. Voor de
andere afstanden gelden natuurlijk andere slui ngs jden. Corry Overink en Ida Kolk‐
man verzorgen de kilometerboekjes en andere administra eve zaken. Zij verzorgen
ook de verkoop van diverse dingen van de KWBN regio Overijssel‐Flevoland, zoals
verkoop presta ekruizen, verkoop kilometerboekjes, nieuwe leden voor de Bond in‐
schrijven, enz. Ondertussen zorgen de mensen van de keuken/bar of wij zelf voor de
inwendige mens. Bij de wandelaars zijn natuurlijk ondertussen heel veel mensen, die
wij kennen en waar we dan ook wel eens een praatje mee maken (het sociale con‐
tact heet dat). De “parkeermensen” hebben het dat weekend niet erg best: koud,
koud, koud! Om 17.00 uur sluit het startburo en zijn nog niet alle wandelaars terug.
Dat is voor ons vervelend, omdat wij tot 17.00 uur moeten wachten, ook als men
zich dus niet afmeldt, zoals nu. Soms gaat men naar de markt en komt dan om 5 mi‐
nuten voor slui ngs jd binnen. Erg jammer, bel dan even dat we niet hoeven te
wachten. Zondag was er een wandelaar, die vooraf aangaf dat hij zich niet zou afmel‐
den en wij dus niet op hem hoefden te wachten. Ik schrijf dat dan op zijn kaartje. Op
de routebeschrijving staat het telefoonnummer van het clubgebouw en zo kun je la‐
ten weten dat je je niet afmeldt – gebruik dat dan, denk ik weleens.
De Zwolse Tippelaars | 13 | maand jaar



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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Als op zondag de routemensen terug zijn, zi en we nog even gezellig bij elkaar. We
drinken nog wat en maken de restjes aan snert op. Tegen 18.00 uur gaan we (niet al‐
jd voldaan ivm, voor ons gevoel, te weinig wandelaars en dat ligt niet aan de rou‐
tes, want alleen maar lof daarover!!) naar huis. Dat was weer een weekend wande‐
len!
Hilly Breunis

Wandeling in Amsterdam
Op zondag 12 maart jl. zijn wij met 9 personen ( Herman, Cobi, Rika, Bert, Gerda,
Mien, Ali, Anneke en Margreet)met de trein op een meermanskaart naar Amsterdam
afgereisd, om deel te nemen aan de wandeltocht van “Ons Genoegen”. De treinreis
verliep vlot. Met de metro zijn we naar de Elandstraat (Jordaan) gegaan: het begin‐
punt. Het wordt zo langzamerhand een tradi e om aan de prach ge wandelingen
van “Ons Genoegen” deel te nemen. Dit jaar werd de 25ste tocht georganiseerd: een
jubileum! Het weer was prima. Het thema was dit keer: “Oud en Nieuw”. Na een
kopje koﬃe op weg via de Egelan ersgracht rich ng Haarlemmerdijk. Toen waren we
toe aan ons 2e kopje koﬃe en onze lunch. Daarna ging de wandeling via het Centraal
Sta on en de lange Prins Hendrikkade naar de Ka enburgergracht. Bij de splitsing
van 5 en en 10 kilometer zou Anneke eigenlijk alleen verder gaan op de 5 kilometer,
maar het liep zo lekker, dat ze besloot om samen met ons de 10 kilometer te wande‐
len. Gezellig natuurlijk en dapper, maar ze hee het wel geweten. Het was ruim 13
kilometer en dan ook nog wandelend naar de Warmoesstraat om te eten!Ook voor
de rest was het best een pi ge, maar mooie wandeling. Via Ar s en het Waterloop‐
lein weer rich ng het eindpunt in de Jordaan. Na wat gegeten te hebben weer rich‐
ng sta on, gelukkig niet te ver meer. De treinen waren aardig vol, zodat we niet al‐
lemaal bij elkaar konden zi en. Na het overstappen in Almere moesten er een paar
zelfs staan. Moe maar voldaan kwamen we weer in Zwolle. Het was een mooie dag
geweest.
M.K.

Bedankt
Graag wil ik bedanken voor het bezoek, dat ik mocht ontvangen en voor het scha ‐
ge bakje met bloemen. Ik merk dat er aan mij wordt gedacht en dat doet mij als ou‐
dere goed! Heel veel liefs van mij voor iedereen!
Truus Scholten
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Wandelen
Er zullen veel mensen in en uit je leven wandelen, maar alleen echte vrienden laten
voetafdrukken achter in je hart.
Uit: Wandel.nl

Winter5maandse Barchem
Hallo wandelvrienden,
Hierbij een verslag van de wandeltocht in Barchem. Wij waren met 8 personen op de
5 kilometer. Wij hadden een nieuw lid in ons midden. Het was een leuke tocht. Er
was regen voorspeld, maar prak sch niks gehad. Nadat wij allemaal uitgewandeld
waren, zijn wij weer huiswaarts gegaan met de bus.
Groetjes
Anneke Oosterhaar‐v.d. Bend

Extra trainingstochten
Voor diegenen, die mee willen met de trainingstochten van wsv. Wipstrikkwar er
volgen hierna nog enkele data: 29 april – vertrek 09.00 uur (30 km.); 17 juni – vertrek
08.00 uur (40 km.); 8 juli – vertrek 08.00 uur (30 + 42 km.) Er wordt vanaf “Het Wan‐
delhonk” vertrokken. Wil je meelopen, neem dan contact op met Dineke de Graaf:
dineke.benny@ziggo.nl. De kosten voor “iets” onderweg bedragen € 3,50 en dit
dient voor de tocht te worden betaald.

Bedankt
Naar aanleiding van mijn val begin februari en daardoor het breken van mijn rechter‐
pols wil ik de vereniging bedanken voor de bloemen a en e.
Rika Edelenbos
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Barchem
Met de vereniging op zondag 19 maart naar de Winter5maandse in Barchem ge‐
weest. Ongeveer 20 leden waren aanwezig (waaronder 1 nieuw lid nl. Pieternel
Zwartbol). Hartelijk welkom en een mooie jd toegewenst bij onze vereniging. Op de
heenreis viel er nogal wat regen en op het eerste stuk bracht de paraplu ook nog uit‐
komst. Verder mooi wandelweer. Na een kop koﬃe/thee gingen de 15‐kilometer‐
lopers op pad. Een kwar er later de 10‐kilometer‐wandelaars en daar een kwar er
achteraan de 5‐km‐bedwingers. Het eerste stuk was wel een beetje lang en recht,
maar om ergens te komen, kun je niet al jd rekenen op een mooie route. Onderweg
kwamen we nog een optocht met werkmaterieel tegen, waarbij “Jan 40 jaar” bij het
bedrijf was. Erg leuk en twee weken later stond dit ook in de Stentor (dus: hé, heb ik
gezien!) Na de verharde weg kwamen we in een bos aan, waar je kon genieten van
de omgeving! Sprengetjes, die je over kon/moest steken door over bruggetjes te lo‐
pen. (“Hoe zo bruggetjes? Heb ik niet gezien” hoorde ik later één van onze leden zeg‐
gen). Al‐met‐al was het een geslaagde tocht. Nadat we binnen waren, moesten we
op de andere wandelaars wachten en een half uur, nadat de 15‐km‐lopers binnen
waren, vertrokken we weer naar Zwolle.
HBH

2e Midden‐Veluwetocht
Op zaterdag zijn wij naar de Cantarel (v.d. Valk‐hotel Ugchelen) geweest om te wan‐
delen. Het weer was fantas sch. Samen met Margriet Schut gestart om de eerste 20
km. voor Nijmegen te lopen. Wat hebben wij weer gezellig gewandeld en ﬁjn bijge‐
praat. Het werd georganiseerd door de S ch ng Apeldoornse Vierdaagse. Wij vinden
dat het voor herhaling vatbaar is en dat doen we zeker. Natuurlijk was Theo ook
weer aanwezig en hij hee met Roel Schut gepraat, die hij kent van de Vierdaagse
Apeldoorn, want Roel was bij de verzorging van wsv. “De Trekvogels”. Zeer tevreden
zijn wij huiswaarts gegaan.
Dikkie & Theo
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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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Jaarverslag secretaris D.Z.T. 2016
Op onze jaarvergadering waren aanwezig 17 leden en 7 bestuursleden. Ons leden‐
aantal is verminderd, waardoor ons ledenbestand nog bestaat uit 80 leden. In 2016
hee het bestuur 9x vergaderd. Deze vergaderingen zijn al jd in “Het Wandelhonk”
en beginnen om 20.00 uur. Als u eventueel wat hebt mee te delen aan het bestuur
dan kunt u dit via de secretaris aan het bestuur laten weten.
Ook de evenementencommissie hee een aantal keren vergaderd om er voor te zor‐
gen, dat alle evenementen weer piekﬁjn in orde zijn en ik denk dat ik schrijf namens
allen, die aan de verschillende evenementen hebben deelgenomen: dit was weer
zeer geslaagd.
Daarnaast was er het 75 jarige jubileum, wat werd gevierd met een dagje uit op 1
mei (verzorgd door de jubileumcomissie). Ook de vergaderingen van KWBN regio
Overijssel‐Flevoland werden door het bestuur bezocht. Gewandeld werd er uiteraard
ook in 2016. Zo gingen we naar alle wandelingen georganiseerd door de ZWV en ver‐
der gingen we naar Gorssel (Ooievaarstocht), Ugchelen (1e Midden Veluwetocht),
Wijk aan Zee (48e Duintocht), Enkhuizen (Drommedariswandeltocht),Valthe (De Goe‐
de Doelentocht), Hengelo (Twentse Roswandeling), Lu enberg (Herfstwandeling). De
wandeltocht in Apeldoorn (Pepernotenwandeling) hebben we afgelast wegens slecht
weer. Ook hebben een aantal leden van onze vereniging meegedaan aan de Vier‐
daagse van Apeldoorn en/of van Nijmegen; in totaal 12 personen.
Alle leden, die in 2017 gaan deelnemen aan de Vierdaagse van Apeldoorn en/of
Nijmegen: geef dit even door aan het secretariaat.
De evenementencommissie organiseerde op 1e Paasdag weer de paasbrunch. Verder
de ﬁetspicknicktocht, een rommel‐/snuﬀelmarkt. In oktober de afsluitavond en uiter‐
aard in december weer de Kerstbrunch. Als laatste wil ik alle vrijwilligers binnen onze
vereniging bedanken voor hun inzet.
Zwolle, maart 2017
Jan Huisman
Secretaris “De Zwolse Tippelaars”
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Kaartcompe

e 2016/2017

Vrijdag 7 april: de laatste avond van het kaartseizoen. Het was een gezellige groep
kaarters, die allemaal gestreden hebben voor de eerste plaats. Soms was het moppe‐
ren (niet gemeend) op de slechte kaarten, die men kreeg, maar die kaarters waren
dan meestal als eerste op de tafel met 40 punten. Wilma Bouwhuis hee het hele
seizoen bovenaan gestaan, was niet te verslaan. Op de laatste kaartavond tellen de
punten niet meer mee voor de compe e. Wel kaarten we die avond 2 bomen en
zijn er drie prijzen te verdelen. Wij (de kaartcommissie) hopen dat we jullie allemaal
weer zien in september a.s. Probeer ook anderen enthousiast te maken om te komen
kaarten. Deze laatste avond was ook Jelle Oﬀringa van de par j. Hij doet niet mee
aan de compe e, maar komt kaarten wanneer hij daar jd voor hee . (Hij kreeg
wel een prijsje deze avond en kon met Pasen genieten van heerlijke chocolade‐eitjes
– red.)
De prijzen van deze laatste avond zijn gewonnen door:
1. Hennie Tardy
2. Gerrie Cremer
3. Leo Tardy

17 pnt.
32 pnt.
44 pnt.

De punten van de compe

e zijn geteld en de stand is als volgt:
Aantal nullen
1. Wilma Bouwhuis met een gemiddelde van 22.1
72
2. Gea van Kleef met een gemiddelde van 23.
79
3. Leo Tardy met een gemiddelde van 24.0
58
4. Dikkie de Kleine met een gemiddelde van 24.5
49
5. Corry van Voorst met een gemiddelde van 24.7
60
6. Dinie Egberts met een gemiddelde van 25.1
61
7. Greet v.d. Anker met een gemiddelde van 25.4
76
8. Sien Sluiter met een gemiddelde van 27.1
55
9. Hilly Breunis met een gemiddelde van 28.2
53
10. Hennie Tardy met een gemiddelde van 30.3
53
11. Theo van Tol met een gemiddelde van 30.9
41
12. Ankie Bu nk met een gemiddelde van 31.7
46
13. Gerrie Cremer met een gemiddelde van 33.0
25
14. Karel Schuurman met een gemiddelde van 34.7
41
De grootste nul is Gea van Kleef.
Voor iedereen was er een prijs die volgens mij in goede aarde viel.
De kaartcommissie wenst iedereen een goede zomer en graag tot ziens in
september.
Wilma en Gea
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Ziekenboeg
Alle zieken wensen wij van harte beterschap en wij hopen hen spoedig terug te zien

Verjaardagskalender
JUNI

MEI
1
2

3
9
10
11
12
16
23
26

6
12
13
14
15
21
29

Gerard Velthuis
Nancy uit de Bulten
Anneke Burbach
Jennemiek Stoﬀer
Janet Hagedoorn
Truus Scholten
Wim Koopman
Jan Huisman
Gerry v.d. Kolk
Herman Vulkers
Gerrie Cremer
Bep Klaassen

Beppy te Wierike
Freek te Wierike
Anneke Klaassen
Roel Koch
Elaine van Groningen
Auke Gerritsen
Thea Steen

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een hele ﬁjne dag!

Een gezegde van Daniël Lohues
Aardig doen tegen mensen, die niet aardig doen,
want die hebben aardigheid het hardst nodig.
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Tochtuitze ers
Tochtuitze ers: vrijwilligers waar je als vereniging “zuinig” op moet zijn.
Zonder tochtuitze ers geen routewandeling!!!
Tochtuitze ers zijn wandelaars, die een aantal uren weggeven t.b.v. hun vereniging
en zij proberen tevens om ook nog een stuk route op papier te krijgen. Door de ogen
van een wandelaars zie je wat nodig is om de tocht te doen slagen (althans wat de
route betre ). Je wordt dan “eensklaps” route‐uitze er en tevens word je dan de
Kop van Jut als het gaat om, zeg maar, “storingen” in de uitgeze e route.
Opmerkingen als te veel verkeer, pijlen na de bocht in plaats van voor de bocht, geen
stukje harde weg, onduidelijke splitsingen, etc. zijn zo gemaakt, maar denk voordat
je daar aan begint hoeveel werk de tochtuitze ers al hebben verzet.
Route‐uitze ers zijn over het algemeen wandelaars, vrijwilligers voor de vereniging,
die meerdere keren klaar staan om een route
uit te ze en.
Het uitze en van een route is werk!!
En waar gewerkt wordt, worden fouten ge‐
maakt. Een pijl is zo verdwenen en dan moet
er weer een ander worden aangebracht. We
moeten als wandelaar nooit meer vergeten,
dat het ophangen van pijlen, het uitze en van
de tocht, een hele klus is. Blij over: hoe laat
ik het de uitze er weten dat ik zijn tocht waar‐
deer? Dat kan toch niet zo moeilijk zijn. Wees (redelijk) posi ef over de uitgeze e
tocht. Maak zaken bespreekbaar. Een goede uitze er staat open voor (opbouwende)
kri ek en hij zal er de volgende keer rekening mee houden.
Als we het “Zwolse” bekijken, dan weten de uitze ers al jd weer een stukje weg/
pad op te zoeken, waar men nog niet is geweest. Elke keer is dit weer een verrassing!
Wel worden ook de uitze ers van de Zwolse Wandel Verenigingen ouder! Ja, helaas
valt ook bij ons weleens iemand af ivm ouderdom, ziekte of iets anders.
De Z.W.V. is dan ook naars g op zoek naar tochtuitze ers.
Bedenk dat vele handen licht werk maken; ook in de wandelsport.
Dus voel je je aangesproken, meld je aan en kijk eens
wat jij kunt betekenen voor
onze mooie sport!!
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Een bezorgde opa en oma
Waarom is de jeugd zo verpest?
Sneeuwwitje slaapt met 7 gasten tegelijk
Doornroosje komt de hele dag d’r nest niet uit
Assepoester komt midden in de nacht thuis
Roodkapje luistert niet naar haar moeder
Hans en Grietje vreten andermans huis op
Tarzan loopt de hele dag in z’n blote reet
Pinokkio liegt erop los en loopt de hele dag rond met
een lange neus
Tom Poes is stront‐eigenwijs en Heer Ollie B.Bommel
weet alles beter
Dagobert Duck jaagt alleen op geld
Sjors & Sjimmie halen constant ro gheid uit
Alladin is de koning der dieven
En Batman rijdt 320 km/per uur

En met deze ﬁguren brengen wij onze kleinkinderen groot!
Vind je het gek dat de jeugd zo asociaal is!
Groeten van een bezorgde opa en oma
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Wandelaar geraakt door kogel
Een man is jdens zijn wandeling langs het kanaal Dessel‐Schoten in België geraakt
door een verdwaalde kogel. Hij liep met zijn echtgenote, toen hij plotseling veel pijn
voelde in zijn lies. Thuis gekomen bleek dat hij onder het bloed zat. In het ziekenhuis
bleek dat de kogel in zijn bil zat, waarop hij werd geopereerd. De kogel was a oms g
uit een geweer of een kleine revolver.
De poli e hee de buurt uitgekamd,
maar kon de schu er niet vinden.
Uit: Te Voet januari 2017

Tweede druk Landschapsbiograﬁe Drentsche Aa
Sinds de presenta e van het boek over de landschapsbiograﬁe Drentsche Aa liep het
storm en was het boek binnen een half jaar uitverkocht. Het boek werd genomineerd
voor de Harry de Vroome‐penning en het landschap voor de publieksverkiezing “Het
mooiste natuurgebied van Nederland”.
Daarom is een tweede druk uitgebracht. De land‐
schapsbiograﬁe van de Drentsche Aa is vormgege‐
ven met veel illustra es, landschapreconstruc es
en kaarten. De inhoud –50 jaar wetenschappelijk
onderzoek naar één van de twee “vijf sterren”
natuurgebieden in Nederland‐ blij hetzelfde en
komt hiermee in beperkte oplage opnieuw beschik‐
baar.
Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel, web‐
winkel.vangorcum.nl en bol.com.
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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 | 25 | maand jaar

WAT IS ER OOK ALLEMAAL TE DOEN?
AGENDA
Mei
8 Kaart‐ en sjoelmarathon 09.15 uur
Hiervan heb je een convoca e gehad om je op te geven.
25 Fietspicknicktocht 10.00 uur
Juni
11 Gelderse Poortwandeling, Pannerden
Per bus 09.30 uur
12 t/m 16 Avondvierdaagse Zwolle
Diverse startplaatsen.
Alle evenementen vinden plaats in “Het Wandelhonk”, tenzij anders vermeld. Ook
het vertrekpunt van onze wandeltochten is het clubgebouw. Ken je iemand, die wel
eens mee wil naar een wandeltocht, dan kan dit tegen vergoeding. Neem dan con‐
tact op met de secretaris.

WijZ
Mei
2 Berkumstede
9 Windesheimerweg v.a. De Terp
16 Golfclub
23 De Pol Zwolle‐Zuid
30 Herberg Molecaten v.a. De Terp
Juni
6 Cultuurhuis
13 Wijkcentrum Holtenbroek
20 De Horte v.a. De Terp
27 Golfclub
Star jden zijn om 10.00 uur, behalve 9 mei,
30 mei en 20 juni vertrek om 09.30 uur.

Wandelen doe je voor je plezier. Maar ook......om ﬁt en gezond te blijven!
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Thomas à Kempisstraat 24
Telefoon 038 - 454 72 30

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

