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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
E-mailadres: breunisw@hetnet.nl

Het tweede blad van 2018 ligt voor je. Dit keer ook met het verslag van de Algemene
Jaarvergadering van onze vereniging. Er waren dit keer meer leden aanwezig dan
vorig jaar. Dit is alleen maar heel ﬁjn, want dat gee dan aan, dat het welzijn van onze vereniging toch wel lee bij de leden. Gelukkig hebben wij een nieuwe secretaris
en een nieuwe penningmeester gevonden; dit zijn resp. Anja van de Worp en Gea
van Kleef. Voor verdere gegevens: zie volgende bladzijde. Er is jdens de vergadering
gekozen voor enkele veranderingen, dus lees de notulen goed.
De redac e

Kopij
Voor ons volgende clubblad willen wij de kopij graag voor 1 juni a.s. ontvangen. Het
liefst per mail op: 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-Schoenmaker 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
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

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

STOPPEN:
Lidmaatschap stop zetten?
Liever niet, maar als je wilt stoppen, dient dit voor 1 november van enig jaar
te gebeuren, anders ben je verplicht het af te dragen bedrag aan de Bond
voor het komende jaar alsnog te betalen. (zie ook pagina 21)
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Van de voorzi er
Hallo wandelvrienden,
Ja, april is alweer bijna voorbij. Wat gaat het snel. Het is weer heerlijk voorjaar: de
krokussen, narcissen en tulpen schieten de grond uit. De zomerwandelingen komen
er aan. Dalfsen is de eerste tocht van deze zomer. Amsterdam hebben we gehad,
maar dat was in de winter. Dit was opnieuw een mooie tocht: veel gezien en gefotografeerd. Foto’s staan op onze site. 's Morgens regende het even, maar later scheen
de zon. De snuﬀelmarkt hebben we ook gehad. De krant hee het laten afweten met
de vermelding, dus we hebben niet zoveel kopers gehad (dit kwam ook door het gigan sch koude weer die dag – red.) Dit was voor de evenementencommissie erg
sneu, want: weinig opbrengst.
Als dit blad uitkomt, hebben we de jaarvergadering weer achter de rug. We hebben
nu een nieuwe penningmeester: Gea van Kleef en een nieuwe secretaris: Anja van
de Worp. Ik wens hen veel succes toe. Gerrit van Kleef en Jan Huisman zijn afgetreden en Sien Sluiter blij in het bestuur. Anneke Oosterhaar is als bestuursfunc onaris toegetreden. We zi en nu met vier vrouwen en één man in het bestuur.

Ik mocht Rudi Sluiter feliciteren met
het 60-jarig lidmaatschap. Hij is, zoals
u weet, erelid.

Qfinder Pro.lnk

Verder is de vergadering goed verlopen. We zullen in de toekomst iets bijdragen aan
de buskosten. Dit is in de vergadering besloten.
Verder heb ik niet zoveel nieuws. Ik wens alle zieken beterschap en alle wandelaars
heel veel wandelplezier.
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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Peperbuswandeltocht
Dit keer een tocht in onze eigen stad, het mooie
Zwolle. Zaterdag verzamelen in “Het Wandelhonk”
om eerst een kopje koﬃe te drinken. Veel leden
waren al eerder vertrokken, omdat ze een langere
afstand wilden wandelen. Om 10 uur van start gegaan. Het was mooi zonnig winterweer. Samen met
John en Ria gewandeld. Al gauw kwamen we in de
woonwijk bij de Veerallee; een paar straten doorgewandeld. Er komt nogal wat nieuwbouw bij; wel
vlak bij de snelweg. De wijk weer uit en rich ng de
Katerveersluizen. Wat een mooie omgeving! Al
gauw staken we de Spoolderbergweg over om richng het Engelse Werk te wandelen. Langs de Venus, dus even naar binnen om te genieten van een
heerlijke cappuccino. Mijn 2 collega's hielden net
pauze en nog even met ze gepraat. Dan door naar het Engelse Werk, wat ook een
heel mooi park is. Hierna rich ng de binnenstad.
Wij namen een andere route, omdat John de
markt over wilde op zoek naar de stroopwafelkraam. Daar genoten we van 2 grote stroopwafels met warme stroop ertussen: heerlijk. En
weer verder rich ng het Wezenlandenpark. Van
daaruit het Almelose kanaal overgestoken om in
de Wipstrik onze rustplaats op te zoeken. Dat
was in wijkcentrum Bestevaer en daar kocht ik
warme chocolademelk en heb ik ook mijn brood
opgegeten. Na de rust weer rich ng de stad,
maar wij liepen naar de Thomas à Kempisstraat:
John en Ria hadden nog boodschappen te doen
bij Toko Bali. Met een aantal maal jden kwamen
ze weer naar buiten. De route weer opgepakt en
via de binnenstad met mooie straatjes rich ng
“Het Wandelhonk”.
Zondags wandelde ik deze tocht met 11 leden
van de ac viteitenclub “Ak vo”. Vanaf half 11
was het verzamelen en werd er nog een kopje
koﬃe/thee gedronken. Om 11 uur gestart; ook nu was het heerlijk zonnig wandelweer. Bij mijn werk even naar binnen voor de sanitaire stop. De pauze was pas na 10
km. en wij wandelden de 15 km.
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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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8012 DK Zwolle
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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

Even gezeten en sommigen namen koﬃe of thee om daarna weer verder te gaan.
Door het mooie Engelse Werk wat velen een schi erend park vonden. Er waren veel
deelnemers van buiten Zwolle bij. Ook de binnenstad van Zwolle vonden ze erg
mooi: de parken, kleine straatjes, ho es, enz. Ja, de tochtuitze ers hebben er weer
een mooie wandeling van gemaakt. Ieder jaar net even weer anders en met mooie
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Maatgevend in zorg
J.C. OLLAND







Bij Koninklijke Beschikking Hoﬂeverancier

Welkom bij de gezelligste
drankenspeciaalzaak van Nederland.

Wij hebben een zeer uitgebreid assor ment
aan borstprotheses met de bijbehorende
lingerie en badmode.
Tevens hee Olland alles op het gebied van
bandages
(waaronder
korse en,
sportbraces, enkelzwachtels en
orthopedische middelen), therapeu sche elas sche kousen, revalida ehulpmiddelen en ADLverzorgingsar kelen.

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

Assendorperstraat 85
8012DG Zwolle
telefoon 038 - 4229133

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

Eveneens levert Olland diverse
medische instrumenten t.b.v.
(para)medici,
zoals
stethoscopen, massageapparaten,

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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plekjes van Zwolle. Ook nu was de rust in het wijkcentrum in de Wipstrik/
Zeeheldenbuurt. Snert, warme chocolademelk, koﬃe of thee lieten we ons goed
smaken. Rich ng het voetbalstadion gewandeld. We kwamen in de stad al veel polie en ME tegen. Ook vandaag via de woonwijken rich ng de binnenstad gewandeld
door parken en leuke straatjes. Ieder vond het een heel mooie tocht. “Wat is Zwolle
toch groot en wat een mooie stad”, hoorde ik geregeld van de deelnemers. Na een
prach ge afwisselende tocht kwam “Het Wandelhonk” weer in zicht. Met elkaar nog
wat gedronken en heerlijke patat van Dennis gegeten. Het was een gezellige wandeldag.
Be y de G.

Crea ef bezig zijn
Vanavond hebben we een bakje met serve en erin gemaakt. Hiervoor moesten we
lege boterkuipjes en serve en meebrengen. Eerst een servet om het boterkuipje
vouwen en hier en daar wat vastplakken. Daarna de serve en netjes vouwen en in
het bakje ze en. We waren hier al snel klaar mee en konden eieren van piepschuim
versieren. Vierkantjes van theezakjes ( het papieren zakje wat er omheen zit) maken
en diagonaal vouwen. Met kleine spelden op de eieren prikken. Dat ging nog niet zo
makkelijk; enkelen kregen het voor elkaar. Ik nam wat lint en ze e dat met speldjes
vast op het ei: simpel maar toch leuk. Uiteraard ook gezellig met elkaar koﬃe/thee
gedronken. Het was weer een ﬁjne avond.
Be y de G.
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SamenLoop voor Hoop
Op 26 en 27 mei is de vierde edi e van de SamenLoop voor Hoop in Zwolle. SamenLoop voor Hoop is een evenement voor iedereen, die iets tegen kanker wil doen. Gedurende een 24-uurs wandelestafe e staan we samen met lotgenoten s l bij kanker
èn vieren we het leven. Twee jaar geleden hebben wij, Femmie Spanhak-Elhorst en
Freddie Spanhak, hieraan meegedaan. Ook dit jaar zullen wij weer met een team inschrijven. Nu willen we jullie vragen om ons bij te staan in deze wandelestafe e.
Sluit aan bij ons team ”Dom deurdoen en bliev'n lach'n”. Het enige wat je hoe te
doen, is een paar uurtjes te wandelen, zodat we de 24 uur kunnen volbrengen. Kun
je je niet aansluiten bij ons team, maar wil je ons toch steunen, dan kan dat. Je kunt
één of meerdere kaarsenzakken kopen voor € 5,- per stuk. Deze worden bij de
'kaarsenceremonie' op 26 mei om 23.00 uur neergezet. Door een eigen tekst of tekening er op te ze en, kun je de kaarsenzak persoonlijk maken. Uiteraard ben je van
harte welkom om bij de ceremonie aanwezig te zijn. Femmie zal jdens de wandeltochten deze kaarsenzakken bij zich hebben. Je kunt je bij Freddie of Femmie aanmelden, daarna krijg je meer informa e over de Samenloop voor Hoop.
Met spor eve groet,
Freddie & Femmie
freddie.spanhak@gmail.com / femmiespanhakelhorst@gmail.com

Wandeltocht Oud Amsterdam
Zondag 11 maart stond de wandeling in Amsterdam gepland. Vooraf was de weersvoorspelling niet bepaald denderend. Toch hadden zich 40 mensen aangemeld om
met de bus mee te reizen. Daarvan gingen 38 daadwerkelijk wandelen. Dat gee
maar weer eens aan, dat deze tocht geliefd is en de mensen aanspreekt. De afgelopen jaren gingen een aantal mensen op eigen gelegenheid. Dit jaar dus weer een
keer met de vereniging. Amper waren wij iets na enen gearriveerd in clubgebouw
“Ons Genoegen” in de Elandstraat of het begon te miezeren. Volgens buienradar zou
het zo rond 11.15 uur droog worden. En laat dat nu ook nog eens uitkomen! De paraplu kon dicht en de rest van de dag geen drup meer gehad. Uiteindelijk kwam de
zon nog tevoorschijn. Dit jaar was het thema van de wandeltocht “Torens in Amsterdam”. Nou, daarvan hebben ze er natuurlijk zat, net als van de door toeristen zo geliefde grachten.
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We waren nog maar net op weg of we passeerden de Westerkerk met de door Willy
Alber luidkeels bezongen Westertoren. Dit is overigens met zijn 87 meter de hoogste toren van Amsterdam. Toen wij de toren voorbij wandelden, hoorden wij het carillon.
Anne Frank hee in haar boek beschreven, dat zij dit carillon vanuit haar kamer
hoorde. Toch wel benauwend als je daar over nadenkt. De 10-km-tocht voerde verder via o.a. de Leliegracht, het Singel, Spuistraat, Martelaarsgracht naar de Prins
Hendrikkade. Daar passeer je op een gegeven moment de Schreierstoren, gebouwd
in 1487 en daarmee de oudste toren van Amsterdam. Het is de enige bewaard gebleven verdedigingstoren en is dus vergelijkbaar met onze eigen Sassenpoort. Iets verder is de Montelbaanstoren uit 1516 te zien. Bijnaam van de toren is Malle Jaap. Ooit
begonnen de klokken op onregelma ge jden spontaan te spelen, vandaar die bijnaam. Verder kwamen we ook nog langs de Zuiderkerk met de Zuidertoren uit 1614.
Wij hebben koﬃe gedronken in een zaak aan het Waterlooplein. Gingen de mensen
vroeger naar dat plein voor een koopje, de koﬃe was dat bepaald niet! Bijna vij ien
euro voor vier koﬃe. Maar goed mij smaakte hij wel. Tijdens de wandeling kwamen
we ook verder langs het landelijk bekende theater Tuschinski, het Muntplein met
Mun oren. Ook de Bloemenmarkt pikten wij nog even mee. De tocht ging onder de
poort van het Rijksmuseum door en een stukje door het Vondelpark. Lopend langs
de Tweede Kostverlorenkade zagen we aan de overkant de Westermoskee. Een imposant gebouw met minaret van 43 meter. Tot slot een compliment aan de organisae van deze tocht. Er was zeer veel aandacht besteed aan de routebeschrijving,
waarin veel wetenswaardigheden vermeld stonden. Wat mij betre een tocht voor
herhaling vatbaar. Zeker ook privé. Na de tocht was er een koor, dat (vooral Amsterdamse) liedjes ten gehore bracht. We vermaakten ons ook toen prima.
Met vriendelijke groet,
Roel Koch
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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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Notulen ALV van de neutrale wandelsportver. “De Zwolse Tip‐
pelaars” gehouden op 22 maart 2018.
Aanwezig: 27 personen (incl. bestuur).
1.

Opening om 20.10 uur door voorzi er Wim Koopman(WK).

2.

Notulen ALV 23 maart 2017: geen opmerkingen.

3.

Notulen speciale vergadering op 19 oktober 2017.
Hilly Breunis(HB): Angela Veldman moet zijn: Veltman. Rest akkoord.

4.

Ingekomen stukken/Mededelingen: geen ingekomen stukken.
Afmeldingen van: Angela Veltman, Hans Edelenbos, Hanneke Rijgersveer, Cobi
Kraijer, Theo en Joke Horstman, Silvio Massaro, Anneke Trentelman, Pieternel
Zwartbol, Gerrit van Kleef.

5.

Jaarverslag secretaris: geen opmerkingen.

6.

Financieel verslag penningmeester.
WK: tekort 421,89 euro: dit is opgelost; had Sien Sluiter(SS) nog thuis. Nieuwe
penningmeester begint met een saldo van 0,-- euro. WK: er wordt geen nieuwe
kleding aangescha i.v.m. de ﬁnanciële stand van zaken. Anja v.d. Worp(AvdW):
wanneer clubkleding aan? WK: vanaf Bos- en Weidetocht tot oktober. Rest jaar
eigen kleding. HB: ac es, die geld kunnen opbrengen in de gaten houden
(iedereen!!!)

7.

Financieel verslag clubblad: akkoord.

8.

Financieel verslag evenementencommissie.
WK: Snuﬀelmarkt stond niet in de krant en het was erg koud die dag: weinig animo. Erg jammer!! Opbrengst ongeveer 35,-- euro. Harrie de Vries(opkoper) zal
contact opnemen met Herman Kraijer over een vergoeding voor de opgehaalde
goederen.

9.

Verslag kaskommissie (3 personen).
Anneke Oosterhaar: alles was oké en er wordt décharge verleend aan penningmeester en bestuur.
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10. Verkiezing kaskommissie (3 personen).
Marian Koopman, Gerry Cremer. Reserve: Jan Huisman.
11. Bestuursverkiezing.
WK: er zijn geen tegenkandidaten opgegeven, zodat Gea van Kleef wordt gekozen tot penningmeester en Anja v.d. Worp tot secretaris. Gerrit van Kleef is gestopt als bestuurslid. Anneke Oosterhaar wordt gekozen als bestuurslid. A redend waren Jan Huisman als secretaris en Sien Sluiter als penningmeester.
12. Begro ng 2018.
WK: totaalbedrag reiskosten geen 3.500,-- euro, maar 3.600,-- euro. Verder
geen opmerkingen.
13 + 14. Samenstelling wandelprogramma + jaarprogramma.
WK: Kerstbrunch verzet naar 16 december. In 2018 gaan we niet naar de Kerstmarkt in Duitsland.
15.

Kaartcommissie.
Gea van Kleef: we jokeren met 16 personen: erg gezellig. Er kunnen nog wel
kaarters bij. In oktober (6/10) is er een kaart-/sjoelmarathon (jokeren, klaverjassen, sjoelen).

16. Wat er verder ter tafel komt.
a. Bijdrage buskosten 3,-- euro per tocht per persoon: vergadering is hiermee
akkoord. Vanaf 10 juni (Haarle) gaat dit in
b. Bondscontribu e leden: voor 1 november dient het lidmaatschap te worden
opgezegd; te laat opgezegd: dan dient de bondscontribu e voor het nieuwe jaar
te worden betaald. Iedereen is basislid. Wil men volledig lid zijn (dus ook een
LWP en 5 keer per jaar het bondsblad ontvangen) dan dient men het verschil
zelf te betalen. Doorgeven hiervan kan bij de secretaris. Roel Koch(RK): we zijn
veel te laat met een contribu everhoging. Hij berekent het e.e.a.
c. Rudi Sluiter 60 jaar lid: hij wordt gehuldigd. Sien Sluiter wordt bedankt als
penningmeester; zij blij wel in het bestuur. Jan Huisman voor zijn werkzaamheden als secretaris. Roel Koch voor het bijstaan van de penningmeester. Gerrit
van Kleef voor het bestuurslidmaatschap. Allen krijgen bloemen.
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17. Rondvraag.
a. Anneke Burbach kreeg bondsblad als bestuurslid en nu niet meer (WK) – zie
16b.
b. Rika en Bert Edelenbos gaan de 4daagse in Curaçao lopen.
c. Herman Kraijer bedankt het bestuur voor de gedane werkzaamheden in 2017.
Slui ng om 21.30 uur door WK.
Hilly Breunis-Huisman,
Notulist

Wim Koopman,
Voorzi er

Een gezellige produc eve avond
Deze avond gingen we van vilt uiltjes of cupcake's maken en er waren weer veel crea evelingen op afgekomen. Na de koﬃe/thee met een lekkere koek gingen we van
start. Er waren diverse patronen, maar ik had van internet een patroon voor het maken van een uiltje gehaald. Alle delen op karton overgetrokken en uitgeknipt. Zo kon
ik gemakkelijk aan de slag gaan. De kartonnen delen op het vilt gelegd en even omtrekken met pen of s . Daarna de vleugeltjes, ogen en pootjes op het lij e van de
uil genaaid. Corry zei, dat ik hiervoor de festonsteek moest gebruiken, dan werd het
mooi afgewerkt. Ik heb dit in een ver verleden op de lagere school geleerd, maar hoe
dat ook alweer moest............Corry hielp mij op weg en toen ging het goed. Niet zo
heel netjes, omdat ik niet zo handig ben met naald en draad. (Borduren wel hoor, dat
kan ik heel netjes/goed) Daarna de voor- en achterkant van de uil op elkaar gelegd
en dichtgenaaid. Uiteraard een opening vrijgelaten om de vulling erin te stoppen.
Het laatste stukje nog even dichtnaaien en de uil was klaar. Het resultaat viel mij niet
tegen. Het uiltje hee een plekje in mijn auto gekregen: zit er toch een wijze uil achter het stuur :-). Ook nu had ieder weer andere kleuren vilt gebruikt en waren er behalve uilen ook mooie cupcake's in allerlei kleuren gemaakt. Volgende maand gaan
we verder met het vilt. Dan ben ik van plan om een paar cupcake's te maken. Het
was weer een gezellige avond.
Be y de G.
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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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Waterpoortloop 2018
Op weg naar Ooltgensplaat: vanaf Ro erdam hadden we echt stortregen. Maar wat
toen viel, viel ’s nachts na een uur of 2 niet meer. Om 11 uur vertrokken we. Er klonk
muziek van een blaaskapel en wij gingen de na e, donkere nacht in. Al snel liepen
we onder een tunneltje van de N59. Aan de andere kant was een hek, waar we via een strobaal
over heen moesten klimmen. Toen merkten we
voor het eerst de vorst in de grond en nu die regen: het zou op sommige plekken glibberen worden! Iets verder onder de Haringvlietbrug hadden
we de 1ste rustpost: snel iets drinken pakken en
verder. We kwamen in een bosgebied; daarna liepen we langs de Volkeraksluizen. We zijn de IJssel
gewend, maar dit is het echte water, compleet
met boten en al. Nu liepen we over een drassig
pad en ja hoor, ik gaf maatje Ragini een hand met
Adriaan, Ragini ging onderuit. Harry takelde haar
op en gaf mij een hand. Daar ging ik met mijn
knieën op de moddergrond. Nu klimmen over een
strobaal ivm met prikkeldraad en we kwamen bij
de rust: fort de Hell. Hier was een kraan voor de
modderhanden; even naar het toilet, drinken en verder. We gingen rich ng Willemstad, toen we daar kwamen, liepen we eerst boven op de ves ngwal met een prachg uitzicht op het stadje. We liepen langs de haven met mooie boten en kwamen
weer bij de Volkeraksluizen. Nu mochten we het
bos in: glibberen en even daarna kwamen we bij
een dijkje, waar het ook al glad was. Hier gingen
we via een moddertrap griezelig naar beneden en
kwamen bij fort Sabine. Nu hadden we de 24 km.
er op zi en en werden verwend met soep. We
gingen verder over een dijkje met een hek. De
strobaal was te laag om te klimmen, dan maar laten vallen aan de andere kant en je gleed zo verder. We kwamen over een industriegebied. Nog
een paar kleine rusten o.a. in Dinteloord, de stad
van de suiker. Uiteindelijk kwamen we bij een grote rust op 44 km., waar we bij de koﬀer konden.
De nachtspullen konden weg: droge sokken aan
en we werden verwend met een bord macaroni
met een glaasje fris.
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Het deed iedereen zichtbaar goed. We kwamen aan de praat met Arie, heel gezellig
en ondertussen passeerden we dijkjes, water en nog veel meer water. We kwamen
langs een bord “Zeeland” en we staken het Schelde-Rijn-kanaal over. Een rust onderaan de brug en dan op een dijk: zo’n fantas sch uitzicht. Een schouwspel met paarden….Keek je naar de andere kant: daar stonden de windmolens van de Philipsdam.
“Zo jammer”, zou Adriaan zeggen. Bij de Krammersluizen kregen we vlaﬂip en liepen
we verder langs het Grevelingenmeer over het ﬁetspad naar Oude Tonge. Waar het
bordje einde “Oude Tonge” staat, hadden we nog een grote rust op 66 km. We liepen
nu het grootste gedeelte door de weilanden terug. Nog een laatste rust, waar we
Arie meenamen. Het was zijn 1ste Kennedymars en hij zat er helemaal door. Net als
Adriaan na zijn 3 maanden vakan e. Op het laatst konden we kiezen: langs het fort
lopen in Ooltgensplaat of op de dijk blijven. Dat laatste hebben we maar gedaan,
want 2,5 km extra modder lopen…. 80,3 km stond op de teller: dat is voldoende voor
een Kennedymars.
Jolien

Ziekenboeg
Alle zieken wensen wij heel veel sterkte en een
spoedig herstel toe. Wij hopen je weer spoedig
te zien op één van onze evenementen.

Fietspicknicktocht
In verband met het opgeven voor de ﬁetspicknicktocht
(zie bijgaande convoca e) ligt dit clubblad wat eerder
bij je op de mat.
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Verzoek penningmeester
Wil je bij de betaling van de contribu e, donateursgeld of iets anders duidelijk vermelden, waarvoor je betaalt?? Dit vergemakkelijkt het werk van de penningmeester.

Beëindiging lidmaatschap
Er is een verzoek om, bij beëindiging van het lidmaatschap, rekening te houden met
de opzeggingstermijn van de Bond. Wij moeten dit namelijk voor 1 november doorgeven aan de Bond. Ben jij te laat met opzeggen en daardoor wij te laat met doorgeven aan de Bond, moeten we toch de afdracht betalen voor het nieuwe jaar. Zeg je
dus na 1 november je lidmaatschap op dan ben je toch verplicht het bondsgeld te
betalen. Het bestuur bedankt je alvast voor de medewerking. Uiteraard is het ﬁjner
als je gewoon lid blij !

Avond4daagse
De Avond4daagse is dit jaar van 4 tot en met 8 juni a.s. Het zou heel ﬁjn zijn als we
met een grote groep wandelaars dit jaar deelnemen aan het deﬁlé. Het deﬁlé start
om 19.30 uur bij het Provinciehuis. Daarvoor dien je om 19.00 uur aanwezig te zijn
achter het Provinciehuis (links), waar bloemen worden uitgereikt. Na aﬂoop van het
deﬁlé zou het pre g zijn als er wordt meegeholpen in het park met het opruimen.
Daarna is er nog een gezellig samenzijn in “Het Wandelhonk”. Laat je daar ook eens
zien!!
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Verkeersregelaars op de weg: wat nu?
“Staat m'n verkeerslicht op rood, staat daar iemand in zo'n oranje geel vest met een
driehoek erop te gebaren, dat ik door moet rijden. 't Licht is toch rood, dan moet ik
toch stoppen?” “Kom ik aanrijden, verderop is een ongeluk gebeurd, volgens mij kan
ik daar makkelijk langsrijden, ruimte genoeg, maar een poli e-agent laat mij er niet
door en gee aan dat de weg is afgesloten en dat ik een andere route moet kiezen, ik
snap dat niet”. “Elke dag rijd ik hier rechtsaf naar huis, staat er een verkeersregelaar
op de weg, die gebaart dat ik hier niet in mag en rechtdoor moet gaan, omdat de
weg is afgesloten: wat moet ik nu?” Regelma g worden verkeersdeelnemers geconfronteerd met verkeersregelaars of poli e-agenten, die het verkeer staan te regelen
op oversteekplaatsen of kruisingen bij bijvoorbeeld evenementen of verkeersongevallen, wegwerkzaamheden of zelfs afslui ng van wegen. Nog steeds is niet iedereen
op de hoogte van de actuele verkeersregels rond verkeersregelaars of verkeer regelende poli e-agenten en weten dan ook niet precies hoe daar mee om te gaan. Hierbij een reminder.
In het RVV (Reglement voor Verkeersregelaars en Verkeerstekens) staat:
“Weggebruikers zijn verplicht alle aanwijzingen op te volgen, die mondeling of door
middel van gebaren worden gegeven door de daartoe bevoegde en als zodanig herkenbare verkeersregelaars”. Daarnaast hee de wetgever een volgorde van opvolging bepaald, die afwijkt van de normale structuur van verkeersregelaars. Er is bepaald dat aanwijzingen van verkeersregelaars, poli e-agenten of ambtenaren van de
Koninklijke Marechaussee de hoogste prioriteit hebben.
We elijke volgorde van opvolging
Aanwijzingen van verkeersregelaar, poli e-agent of marechaussee
Verkeerslichten (rood, geel, groen)
Verkeerstekens (borden en tekens op de weg)
Verkeersregels
Wordt er een stopteken gegeven op een plaats, waar u normaliter niet mag stoppen,
dan gaat die aanwijzing voor verkeerstekens of -regels. Als er op een kruising tenminste 1 herkenbare verkeersregelaar of poli e-agent staat, zal dat betekenen dat deze
daar het verkeer aan het regelen is. Deze regelaar hee dan ook ALLE regie op die
loca e. Het maakt daarbij niet uit of de verkeerslichten aan of uit zijn. Verkeersregelaars zijn herkenbaar aan de geel-oranje hes met reﬂecterende striping en driehoeksymbool (poli e-agenten zijn herkenbaar aan hun blauwe uniform, gele poli ehes of
gele poli everkeersjas). Veiligheid is de belangrijkste factor bij situa es, waar verkeerregelend wordt opgetreden. Bij verkeersongevallen wordt vaak een weg of rijstrook(-stroken) ( jdelijk) afgesloten om veiligheid van slachtoﬀers en hulpverlening
te waarborgen.
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Ook jdens een (poli e)onderzoek naar de exacte toedracht van een ongeval moet
veilig gewerkt kunnen worden en moet men niet telkens gehinderd worden door
passerende voertuigen. Wanneer onbelemmerd onderzoek plaats vindt, zal het weggedeelte sneller vrij gegeven kunnen worden.
Wandeltochten
Bij evenementen komen diverse verkeersstromen elkaar tegen of kruisen elkaar. Als
er een paar honderd wandelaars op een weg lopen, is het niet verkeersveilig om daar
( jdelijk) gemotoriseerd verkeer toe te laten. Een verkeersregelaar zal dan bestuurders aanwijzingen geven of vragen om bijvoorbeeld een straat verder af te slaan. Parkeren of even stoppen om van heel dichtbij deelnemers te kunnen zien, moet ook
verkeersveilig plaatsvinden, dus niet direct op een oversteekplaats, kruising of dichtbij verkeersregelaars. Staat u (met uw voertuig) in de weg of te dichtbij, dan kunt u
ook een aanwijzing verwachten om uw plaats vrij te maken en ergens anders veilig te
parkeren.
Bron: Vrijwillig Clusterverkeer

Vierdaagsetrainingen
Voor diegenen, die mee willen doen aan de trainingstochten van wsv. Wipstrikkwarer staan hieronder de data:
zaterdag 12 mei
zaterdag 9 juni
zaterdag 7 juli

vertrek 8.00 uur 34 km.
“
8.00 “
40 km.
“
8.00 “
43 km.

De kosten zijn € 3,50 per persoon per tocht; hiervoor
wordt dan “iets te nu gen” gekocht. Indien je mee wilt
wandelen, kun je je opgeven bij Be e Spanhak – tel. 0681391329. Het vertrek is vanaf “Het Wandelhonk”.
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WIJZ‐wandelen 7 km.
mei
1 Berkumstede
8 Parkeerplaats Windesheimerweg/
Bulderingsweg, vanaf de Terp
15 Golfclub
22 de Pol
29 Herberg Molecaten, vanaf de Terp
juni
5
12
19
26

Cultuurhuis
Wijkcentrum Holtenbroek
Den Alerdinck, vanaf de Terp
Golfclub

Alle wandelingen starten om 10.00 uur met uitzondering van 8 en 29 mei en 19 juni;
dan vertrek vanaf de Terp om 9.30 uur.

WIJZ‐wandelen 3,5 km.
mei
3
17
24
31

de Terp
Sportcampus de Pelikaan
Berkumstede
Isala (Rest. Hoofdingang)

juni
7
14
21
28

Vogellanden
de Pol
Venus
Westenhage

De start is om 14.00 uur. Men kan zonder aanmelding naar de startplaats komen.
Deelname is voor beide afstanden gra s. Informa e: 038-8515700 of www.wijz.nu/
www.zwolle-wandel.nl;
www. Wipstrikkwar er.nl; www.dezwolse ppelaars.nl
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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 | mei 2018

WAT IS ER OOK ALLEMAAL TE DOEN?
AGENDA
mei
10 Fietspicknicktocht
17 Bestuursvergadering

zie convo
20.00 uur

juni
4 t/m 8 Avondvierdaagse (zie schrijven in dit blad)
10 Sallandse Heuveltocht, Haarle
Vertrek 09.30 uur
21 Bestuursvergadering
20.00 uur
Alle evenementen vinden plaats in “Het Wandelhonk”, tenzij anders vermeld. Ook
het vertrekpunt van de wandeltochten is het clubgebouw

VERJAARDAGSKALENDER
mei
1 Gea van Kleef
Gerard Velthuis
2 Nancy uit de Bulten
Anneke Burbach
Jennemiek Stoﬀer
3 Janet Hagedoorn
9 Truus Scholten
10 Wim Koopman
11 Jan Huisman
12 Gerry v.d. Kolk
16 Herman Vulkers
23 Gerry Cremer
26 Bep Klaassen

juni
6
12
14
15
21
29

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

Van harte gefeliciteerd en een hele ﬁjne dag!!
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