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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

Het is weer lente! De jd om weer te gaan wandelen. Helaas is de eerste tocht van
dit jaar niet doorgegaan. De zaterdag van de Snuﬀelmarkt was het geen mooi weer
en zondags zou het ook zo erg slecht zijn, zodat werd besloten niet te gaan wande‐
len. De lopers onder ons hebben bericht gehad (op een enkeling na niet – sorry!!).
Tijdens de jaarvergadering is dit goed gemaakt! Over de huldiging jdens de jaarver‐
gadering staat verderop in dit blad een verslag te lezen.
De redac e

Kopij
Voor het volgende nummer de kopij graag inleveren voor 1 juni a.s. bij Hilly Breunis‐
Huisman, Johan van Oldenbarneveltstraat 17 of (het liefst) per mail aan
breunisw@hetnet.nl
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Neutrale wandelsport vereniging

“De Zwolse Tippelaars”
Opgericht 24 maart 1941 te Zwolle
www.dezwolsetippelaars.nl
Aangesloten bij: Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN)
Voorzitter:

Wim Koopman
koopman.w@home.nl
8032 KA, Fioringras 7
tel. 038 - 422 68 72
Penningmeester: Gea van Kleef-Schoemaker
gerritgea@gmail.com
8012 EC, Asterstraat 6
tel. 038 - 421 92 99
e
kochra@xs4all.nl
2 penningmeester: Dineke Koch-van Ree
8014LP, Radenlaan 65
tel. 038 - 465 78 50
Secretaris:
Anja van de Worp-Dam
hworp@home.nl
8042 MC, Walstroweg 36
tel. 038 - 421 36 31
2e secretaris
Hilly Breunis-Huisman
breunisw@hetnet.nl
J. v. Oldenbarneveltstraat 17
tel. 06 - 12 22 14 87
Lid:
Sien Sluiter- van Essen
uiter@gmail.com
8031 ET, Händellaan 433
tel. 038 - 421 89 71
Anneke Oosterhaar-v.d. Bend
8014 VR, v.d. Capellenstr. 94
tel. 038 - 465 77 80
Wandelhonk:

Veemarkt 35
8011 AJ Zwolle

www.dezwolsetippelaars.nl
tel. 038 - 423 64 54

Lidmaatschap:

Leden betalen contributie, per maand € 4,50
per kwartaal € 13,50, per halfjaar € 27,00,
per jaar € 54,00

Donateurs:

De minimum donatie is vastgesteld op € 7,00
per persoon per jaar, per gezin € 14,00

Betaalwijze:

NL91INGB0004204399
t.n.v. “De Zwolse Tippelaars”

STOPPEN:
Lidmaatschap stop zetten? Liever niet, maar als je wilt stoppen, dient dit voor
1 oktober van enig jaar te gebeuren, anders ben je verplicht het af te dragen
bedrag aan de Bond voor het komende jaar alsnog te betalen.
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Van de voorzi er
Hallo Wandelvrienden,
Het is alweer mei: wat gaat de jd snel. De narcissen staan weer volop in bloei en de
vogels maken weer nesten. Wij zijn alweer bezig met de wandeltochten. Sommigen
zijn alweer druk met oefenen voor Apeldoorn en/of Nijmegen. We hebben de
snuﬀelmarkt weer achter de rug. Jammer dat er weinig animo is van onze leden om
even om de deur te komen kijken naar dit evenement. Dit zou de evenementencom‐
missie, die hier zo druk voor is, wel een keer leuk vinden. Ze doen het wel voor jullie.
Helaas moesten we de reis naar Barchem a lazen door het slechte weer. Wij konden
het risico niet nemen om te gaan wandelen. Er was zo veel regen gevallen, dat de
bossen zeer nat waren en de paden glad. Wij hopen dat het volgende wandelevene‐
ment beter gaat. De Jaarvergadering is ook geweest. Deze is weer goed verlopen. We
hadden 5 jubilarissen t.w. 2x 40 jaar lid (Jolanda Karssen en Gery de Vogel); 1x 50
jaar lid (Gerry v.d. Kolk); 1x 60 jaar lid (Gerrit van Kleef) en we hebben Hilly Breunis
tot Lid van Verdienste benoemd. Na de ALV hebben we de nieuwe jassen en een
mooie pen uitgedeeld. Leden die de jas nog niet hebben, kunnen zich melden bij Di‐
neke of bij Gea. Als dit clubblad uitkomt, hebben we de Paasbrunch ook al achter de
rug. Met de ﬁetstocht zijn we alweer bezig. De Z.W.V. vraagt tochtuitze ers. Mis‐
schien zijn er mensen die dit wel leuk vinden. Je hoe niet alle tochten uit te ze en,
maar je kunt kiezen welke je leuk vindt om te doen. Je hoe het ook niet alleen te
doen. We hebben experts in het uitze en, die meehelpen, maar niet genoeg men‐
sen! Dit hoeven natuurlijk geen leden te zijn; donateurs en andere mensen van bui‐
ten de vereniging zijn ook van harte welkom. Vraag eens bij familie, buren, vrienden.
Het zou jammer zijn als we deze evenementen niet meer kunnen organiseren. Eén
tocht meehelpen en verder zelf het hele jaar kunnen wandelen, moet toch niet zo
moeilijk zijn. Dit geldt ook voor de Avondvierdaagse, m.n. voor het aanbrengen en
ophalen van de pijlen worden mensen gezocht. Verder heb ik niet zo veel meer te
vertellen. Ik wens alle zieken beterschap en alle wandelaars tot het volgende evene‐
ment.
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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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 ivm de ﬁnanciële stand van zaken. Anja v.d. Worp(AvdW):
wanneer clubkleding aan? WK: vanaf Bos‐ en Weidetocht tot oktober. Rest jaar ei‐
gen 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 ani‐
mo. 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 kascommissie (3 personen).
Anneke Oosterhaar: alles was oké en er wordt decharge verleend aan penning‐
meester en bestuur.
10. Verkiezing kascommissie (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 wa‐
ren 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.
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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

13. Samenstelling wandelprogramma + jaarprogramma.
WK: Kerstbrunch verzet naar 16 december. In 2018 gaan we niet naar de Kerst‐
markt in Duitsland.
14. 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, klaverjas‐
sen, sjoelen).
15. Wat er verder ter tafel komt.
a. Bijdrage bus kosten 3,‐‐ euro per tocht per persoon: vergadering is hiermee ak‐
koord. Vanaf 10 juni (Haarle) gaat dit in (in clubblad opnemen).
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 (in clubblad). Iedereen is basis lid. 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 pen‐
ningmeester; 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.
16. 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.
17. Slui ng om 21.30 uur door WK.
Hilly Breunis‐Huisman
Notulist

Wim Koopman,
voorzi er

Aangekomen bij punt 12, het huldigen van de jubilarissen, vertelde Wim dat het ver‐
zoek was binnen gekomen om een lid van de vereniging te benoemen tot Lid van
Verdienste.
Wie het was, liet hij nog even in het duister. Als erkenning voor haar buitengewone
verdiensten voor de vereniging als: bestuurslid, jeugdleidster, waarnemend voor‐
zi er, afgevaardigde naar de Bond, animator van het clubblad, regionaal secretaresse
van de Bond, lid van het inschrij uro, notulist en algehele drijvende kracht van de
vereniging sinds 1973, hee Wim de leden gevraagd akkoord te gaan met de benoe‐
ming van Hilly Breunis tot Lid van Verdienste.
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Maatgevend in zorg
J.C. OLLAND







Bij Koninklijke Beschikking Hoﬂeverancier

Welkom bij de gezelligste
drankenspeciaalzaak van Nederland.
Of het nu gaat om een mooi
speciaal bier, een sublieme wijn,
een stoere borrel of een exquise
cognac.
Mitra Assendorp hee haar eigen 3
lokale dranken:
‘t Assendorpertje, ‘t Zwollenaartje
en de Zwolse Babbelaar (likeuren).
Bij ons ben je aan het juiste
adres!
Assendorperstraat 85
8012DG Zwolle
telefoon 038 ‐ 4229133

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

Wij hebben een zeer uitgebreid assor ment
aan borstprotheses met de bijbehorende
lingerie en badmode.
Tevens hee Olland alles op het gebied van
bandages
(waaronder
korse en,
sportbraces, enkelzwachtels en orthopedi‐
sche middelen), therapeu sche elas sche
kousen, revalida ehulpmiddelen en ADL‐
verzorgingsar kelen.
Eveneens levert Olland diverse medische in‐
strumenten t.b.v. (para)medici, zoals
stethoscopen,
massageapparaten,
oorthermometers, bloeddrukmeters, bloed‐
suikermeters,
weegschalen,
pedicure‐
instrumenten, enz.
J.C. Olland
Kamperstraat 6‐8, 8011 LM Zwolle
Tel. 038 ‐ 421 58 98 Fax 038 ‐ 422 20 86
Geerdinksweg 137‐9, 7555 DL Hengelo
Tel. 074 ‐ 259 37 47 Fax 074 ‐ 259 37 48

Onze adverteerders denken aan ons!
Denkt u ook aan onze adverteerders?
Koop bij hen!!!!
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Onder luid applaus werd de benoeming beves gd. Met de nodige kussen en bloe‐
men werd daarna de oorkonde uitgereikt aan de verbaasde Hilly.
Anja van de Worp, secretaris

Jaarverslag van de secretaris van De Zwolse Tippelaars 2018
Sinds maart 2018 ben ik, Anja van de Worp, secretaris van De Zwolse Tippelaars en
het is nu voor het eerst dat ik een jaarverslag mag schrijven voor de Algemene Le‐
denvergadering. Het was een leerzaam jaar voor mij. Vele wandelaars heb ik al ge‐
zien, maar ik ken u nog lang niet allemaal. Hopelijk zie ik u op de Algemene Leden‐
vergadering!
Op de jaarvergadering van 22 maart 2018 waren 27 personen incl. bestuur aanwezig.
De notulen van deze vergadering hee u allen ontvangen met het clubblad. Het be‐
stuur hee in 2018 in totaal 9x vergaderd. Deze vergaderingen zijn al jd in Het Wan‐
delhonk en beginnen om 20 uur. Hee u iets te melden, dan kunt u dat aan mij door‐
geven. Mijn telefoonnummer staat bovenaan deze brief, net als mijn mailadres. Het
bestuur hee de vergaderingen van de KWBN regio Overijssel‐Flevoland alsook de
vergaderingen van de ZWV bezocht. Op dit moment hee onze vereniging 68 leden.
De nieuwe leden wil ik nogmaals van harte welkom heten en ik hoop dat zij veel
wandelplezier zullen hebben binnen onze vereniging. En ook wil ik ze van harte uit‐
nodigen om deel te nemen aan de andere evenementen van onze vereniging. On‐
danks de nieuwe leden, zijn wij toch in aantal achteruit gegaan. Dat gee te denken
voor de toekomst.
De evenementencommissie hee diverse ac viteiten georganiseerd en dat is zoals
al jd top gedaan. De Paasbrunch, de ﬁetspicknicktocht, de snuﬀelmarkt, de afsluit‐
avond en de Kerstbrunch alsook de kaartavonden, al jd gezellig en goed verzorgd! En
dan natuurlijk onze wandeltochten. De tochten in samenwerking met ZWV in Zwolle,
Ha em en Dalfsen zijn goed bezocht. En onze tochten met de bus naar Oud‐
Amsterdam, Hunebedtocht, Sallandse Heuveltocht, Klaverbladwandeling, Boeren‐
landwandeltocht, Imminkhoeve, Herfstwandeltocht en de Sint Nicolaaswandeltocht.
Dat we met elkaar hier met de bus naar toe kunnen, is al jd pre g. De lopers van de
4daagse in Nijmegen en Apeldoorn hebben we geëerd met een gezellige middag. Als
u dit jaar meeloopt met de 4‐daagse van Nijmegen of Apeldoorn, wilt u dit dan door‐
geven aan het secretariaat? En natuurlijk het 60 jarig bestaan van de Zwolse Wandel
Verenigingen. Dat hebben we samen gevierd met een heerlijke bbq.
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Ik ken nog lang niet alle vrijwilligers, maar zij zijn van groot belang voor onze vereni‐
ging. Heel hartelijk dank voor jullie inzet dit jaar!
Zwolle, maart 2019
Anja van de Worp
Secretaris “De Zwolse Tippelaars

Waterpoortloop 2019
Nadat we vorig jaar deze tocht hadden gelopen, nu weer be‐
sloten om hem te doen. Dit maal zou de route omgekeerd
gelopen worden en dat sprak me wel aan. Deze Kennedy‐
mars gaat door 3 provincies: Zuid‐Holland, Zeeland en Bra‐
bant.
Om 0.00 uur was de start op 9 maart. Het waaide en regen‐
de. De eerste rust was op 9,5 km en voor die jd was er al ie‐
mand uitgegleden in de modder. Hij zei: “Nog maar 30 km.
dan kan ik me omkleden”. De regen hield aan. De wind
(kracht 5) ook. Bij 17 km. weer een rust. Dit was in een boe‐
renschuur. Er waren al wat mensen, die stopten, nat en koud.
Hier moest Rosalie uit Capelle in haar eentje verder. Ze vroeg of ze zich aan mocht
sluiten. Prima. We liepen verder. Het werd droog en we zagen een brug, die herken‐
den we. Onderaan was een rustpost. Gelijk de poncho uit, want als je daar het gele
hesje niet goed overheen had. Het was nog steeds donker. De wind vanaf de zijkant
tegen. Zo kwamen we bij een dorpshuis, waar we als ontbijt soep met brood en cola
kregen. Harry zijn sokken waren nat; die verwisseld en de zaklantaarns en hesjes in
de tas. We gingen met z’n 3‐en weer op pad. Het was licht en nu zagen we de route,
die vorig jaar donker was geweest.
Bij de volgende rust gaf Rosalie aan iets langer te willen rusten. Oké, dan doen we
dat. En dan weer verder. We merkten dat Rosalie steeds achter bleef; telkens s l‐
staan is geen op e. Het waaide nog steeds. Bij de volgende rust met lekkere Zeeuw‐
se bolus (een gesuikerd broodje – een echte trakta e), besloten we dat Rosalie ach‐
ter zou blijven omdat ze langer wilde rusten. Nu kwamen we langs lange saaie we‐
gen met industrie totdat we een grasdijkje op mochten. We liepen boven op de dijk.
Rechts van ons van die draaiende windmolens (die hoor je echt wel), links van ons
van die grote vrachtschepen en voor ons werd Fort Sabina steeds duidelijker zicht‐
baar.
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Daar hadden we de rust van 60 km. Wat was het daar mooi. Echt bijzonder om dit
met licht te zien. We werden daar verwend met o.a. een pannenkoek. We konden
ook weer bij de koﬀer. Net toen we weg zouden gaan, kwam Rosalie binnen. Ze zei
dat ze ging stoppen. We gingen verder over een grasdijk en een stuk langs de snel‐
weg, die we onderdoor gingen en in Willemstad
terecht kwamen. Hier liepen we over de dijk
langs de bunkers en met uitzicht op het Maurits‐
huis, wat was dat mooi om hier met licht te lo‐
pen. We hadden bij de haven een rust. We ge‐
noten van vlaﬂip en gingen verder. Een stukje
bos door en langs de sluizen over een wildpad
het talud op en de wind haalde aan naar kracht
7. Harry werd naar de reling op de brug gewaaid
en dit zouden zware 15 laatste km. worden.
Toen we de brug over waren, kwamen we tussen struiken te lopen. Even geen wind
en de op één na laatste rustpost onder de Haringvlietbrug passeerden we. We kwa‐
men op een dijk. Het begon te hagelen en de wind had uitschieters naar windkracht
8! De hagel hield met 10 minuten op en nog 6 km. dijk: zo zwaar, loeizwaar die te‐
genwind! We moesten over een hek klimmen, waar vrijwilligers stonden te helpen.
Daar was de schapentunnel. We hadden al dik 80 km. gelopen: de laatste rust. Even
uitblazen en nog gaan voor het laatste stukje: 85,2 km zat er op. Dit is een Kennedy‐
mars, die we niet gauw vergeten.
J.W.D.

10 Maart 2019
27e Wandeltocht door Oud Amsterdam, ge‐
organiseerd door speeltuin(buurt)
vereniging “Ons Genoegen”. Met 14 perso‐
nen met de trein van 09.17 uur naar Am‐
sterdam met overstap in Almere Centrum;
uitstappen Amsterdam Centraal en met
trammetje 17 (13 kon ook) naar de Elands‐
gracht. Van daar een klein stukje lopen naar
het startbureau in de Elandstraat.
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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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De treinreis uiteraard met goedkope kaartjes van het Kruidvat (reclame). Theo, Joke,
Mien, Gerda en Alie liepen de 5 km. en Marinka, Gery, Ans, Dineke, Rika, Elaine, Co‐
bi, Bert en ikke gingen voor de 10 km. Het thema van deze wandeling was: Film en
Theater in Amsterdam. Helaas speelde het weer niet mee: regen, regen en nog eens
regen en toch nog over beide dagen 2.229 deelnemers. Toch zijn we vol goede moed
begonnen aan onze wandeling en we hoopten, tegen beter weten in, dat het toch
nog droog zou worden. Vanuit de startloca e ging het re‐af en aan het eind li‐af Prin‐
sengracht op. Hier zijn ter hoogte van hotel Pullitzer de opnames gemaakt voor de
ﬁlm "Oceans Twelve". Verder gegaan rich ng de Dam en hier zijn de opnames ge‐
maakt voor de ﬁlm over Michiel de Ruyter. Aan de overkant van de Dam is een scene
gemaakt voor de ﬁlm "Alles is Liefde". Onze wandeltocht vervolgd, waarbij we nog
een aantal loca es passeerden, waar ook ﬁlmscènes zijn opgenomen en langs hui‐
zen, waar verschillende ﬁlmsterren hebben gewoond of misschien nog wonen. Tij‐
dens deze wandeling kwamen we ook op het Rembrandtplein. We waren ondertus‐
sen zo nat en koud geworden, dat we maar gauw een kroeg in zijn gegaan om te
gaan genieten van een warme
kop chocomelk met slagroom
voor sommigen en koﬃe voor an‐
deren. Aan de overkant van deze
kroeg, in het NH Schillerhotel
werd "RTL Late Night" opgeno‐
men. Nadat we weer enigszins
waren opgewarmd onze tocht
vervolgd. We kwamen toen op de
Reguliersgracht, waar de ﬁlm
"Diamonds are Forever" is opge‐
nomen. Maar nog steeds regen
en na een jdje kwamen we op
het "Leidseplein". Hier wordt in het gebouw van de H&M, "RTL Boule‐
vard"uitgezonden. Ook kwamen we gedurende deze wandeling langs verschillende
bioscopen en theaters en langs poli ebureau "Raampoort". Hier is de serie "Bureau
Raampoort"opgenomen en is tevens het hoofdbureau van poli e. Hier gee de
woordvoerder(ster) van de poli e al jd tekst en uitleg als er wat gebeurd is in Am‐
sterdam. Bij velen van ons is dit hoofdbureau bekend, want een aantal jaren geleden
hebben we hier de bus neergezet, toen we met de vereniging hier zijn wezen wande‐
len. Gelukkig waren we vlakbij het startbureau en konden we lekker bij de verwar‐
ming gaan zi en, want het regende nog steeds en we waren kletsnat. Uiteraard wer‐
den we weer ontvangen met gezellige Jordaanse muziek, gebracht door een accor‐
deonist met twee vrolijk zingende dames. Om kwart over vier zijn we vertrokken
naar het Surinaams restaurant "Kam‐Yin" (reclame) in de Warmoesstraat.
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Hier hadden we een tafel besproken en hee een ieder heerlijk genoten van haar of
zijn maal jd. Dit was een mooie en vooral heerlijke afslui ng van een kletsna e
wandeldag, maar volgend jaar, dan zijn we er weer.
Groeten van veer en kletsna e en koude wandelaars.
HJK

Crea ef
De avond voor Valen jnsdag...…… we gingen een
bonbondoosje maken. De avond begonnen met koﬃe
of thee en koek om daarna van start te gaan. Karin
Post gaf uitleg over het maken ervan en ook kregen
we een kopietje met de precieze beschrijving. We
konden van thuis mooi papier meebrengen, maar ui‐
teraard was dit ook in “Het Wandelhonk” en mooie
lintjes, s ckers, versieringen, enz.
Eerst 4 doosjes van gelijke groo e maken; dit was
niet zo moeilijk. Hierna een groter vierkant knippen
en in 4‐en vouwen. De doosjes werden er schuin on‐
der elkaar opgeplakt, wanneer je het dicht vouwde,
kwamen de bonbondoosjes precies boven elkaar. Een
dekseltje om het geheel af te sluiten, hoorde er ook
bij; maar dat paste bij mij niet goed.
Iets groter gemaakt en nu ging het prima. Je had nu een langwerpig bonbondoosje
en kon er een lintje omdoen of met een andere kleur papier een wikkel erom maken.
Met s ckertjes en/of gli ertjes beplakken, enz. Voor velen was het passen en me‐
ten, maar zoals elke crea eve avond ,kwamen er mooie en verschillende bonbon‐
doosjes tevoorschijn.
Karin deelde nog bonbons uit om
erin te doen en daarna was deze ge‐
zellige avond afgelopen.
Be y de G.
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28 september 2019
Zaterdag 28 september 2019 organiseren w.s.v. Wipstrikkwar er en w.s.v. De Zwolse
Tippelaars voor de 6e keer een kaart‐/sjoelmarathon in “Het Wandelhonk” aan de
Veemarkt voor leden en donateurs van de verenigingen.
De aanvang van de kaart‐/sjoelmarathon is 10.00 uur. Vanaf 09.15 bent u welkom
voor het drinken van een kopje koﬃe/thee met een versnapering. Tussen de middag
is er een uitgebreide lunch. De verdere consump es komen deze dag voor eigen re‐
kening.
De kaart‐/sjoelmarathon houdt in, dat wij voor en na de lunch 3 bomen kaarten.
De sjoelers doen ook voor en na de lunch hun sjoelrondes.
Om e.e.a. te organiseren aanmelden voor 21 september 2019 bij:
Be e Spanhak, 038‐4230882
Riet van de Maaten, 038‐4651842
Gea van Kleef, 038‐4219299
De kosten zijn zoals voorgaande jaren € 10.00 p.p.
Hebt u zich niet opgegeven en toch zin om te kaarten of te sjoelen, kom dan gerust
op 28 september meedoen.
Wij hopen op een geslaagde marathon.
Be e, Riet en Gea

Crea efavond 13 maart
Vanavond konden we onder leiding van Rosalien paashaasjes, kuikentjes of schaapjes
maken. Uiteraard eerst begonnen met een kopje koﬃe en thee om daarna aan de
slag te gaan. We moesten zelf de wol meebrengen en van Rosalien kregen we een
duidelijke uitleg en beschrijving hoe de haasjes, schaapjes of kuikentjes konden wor‐
den gemaakt. Diverse pompponnen maken in verschillende groo es; ik maakte een
haasje. Dus een pompon voor het lij e, een kleinere voor de kop en een nog kleinere
voor de staart. Eigenlijk moesten er nog pootjes onder, maar ik vond het wel goed
zo. De wol was best dik, dus voor de pootjes, enz. maar even gesplitst (dunnere
draad).
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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

De Zwolse Tippelaars | 18 | mei 2019

Mijn haasje leek meer op een angorakonijn. Nu nog oortjes maken van vilt en erop
geplakt en 2 ogen. Trees haar paashaas was erg mooi geworden. Ik had te dikke wol,
maar het was gezellig om met elkaar te knutselen en Rosalien was heel behulpzaam
hierbij. De laatste crea eve avond van dit seizoen is op 10 april en dan gaan we ook
wat moois voor de Pasen maken.
Be y de Gunst

Peperbuswandeltocht
Hierbij een verslag van de Peperbuswandeltocht van 17 februari jl. Ik ging op pad
met Beppy en Henriët op de 5 kilometer. Een leuke tocht. Wij hebben nog gezellig
koﬃe gedronken op de Potgietersingel. Maar op het eind naar “Het Wandelhonk”
ging ik helaas onderuit, met als gevolg: naar het ziekenhuis. Ik ben gehecht boven
mijn wenkbrauw. Bril kapot. Bij onderzoek bleken verder alleen ribben te zijn ge‐
kneusd. Iedereen bedankt voor de telefoontjes en ook bedankt voor het bloemetje.
Groetjes
Anneke Oosterhaar‐v.d. Bend

Fiets‐Picknick‐Tocht
Donderdag 30 mei a.s. is weer onze jaarlijkse Fiets‐Picknick‐Tocht. Wil je meeﬁetsen,
dan moet je je voor 23 mei opgeven bij Klara Edelenbos. Voor de verdere gegevens:
zie de convoca e, die
je bij dit clubblad ont‐
vangt. Alle gegevens
staan daar op. Doe
mee! Het is al jd heel
gezellig en er is weer
een hele mooie route
uitgezet.
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Bedankt
Allereerst wil ik het bestuur en de leden van onze ver‐
eniging bedanken voor het feit, dat zij mij tot Lid van
Verdienste hebben benoemd. Ik ben daar best trots
op. Het gee mij het gevoel dat datgene wat ik doe
en gedaan heb, wel wordt gewaardeerd. Het kwam
als een volkomen verrassing uit de lucht vallen! Een
boeket mooie bloemen, een oorkonde en een kado‐
bon (wat later) werden mij door de voorzi er over‐
handigd. Dank daarvoor! Dan een rechtze ng: het
bedankje in het vorige blad op blz. 19 was ook van mij
(vergeten naam eronder te ze en.....)
Hilly Breunis‐Huisman

Ziekenboeg
Alle zieken wensen wij van harte beterschap en wij hopen dat ze weer spoedig deel
kunnen nemen aan onze evenementen.

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

Correc e
Al jden was de adverten e van wasstraat Eﬀe Wassen, Ceintuurbaan niet correct.
We hebben dat hersteld en bieden onze verontschuldigingen aan voor onze fout.
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Avond4daagse
De Avond4daagse vindt dit jaar vroeg plaats nl.
van 20 t/m 24 mei a.s. In Zwolle houden wij ons
aan de landelijke “week van de Avond4daagse”;
die is dus dit jaar vroeg. Leden, die willen hel‐
pen, kunnen zich melden bij de voorzi er. Dit
geldt vooral voor het buitengebeuren, zoals pij‐
len aanbrengen en weer ophalen. Kun en wil je
wat doen, meld je dan aan!! Onze leden lopen
individueel mee en op de vrijdagavond (deﬁlé)
verzamelen wij bij het Provinciehuis. Om 18.30 uur aanwezig zijn achter het Provin‐
ciehuis (trap af en links in de hoek staan wij). Als groep lopen wij dan het deﬁlé door
de stad. Zorg dat je erbij bent, zodat wij met een mooie grote groep laten zien, dat
wij er nog bij horen. Voor deelname aan het deﬁlé dien je je op te geven bij Dineke
Koch – tel. 06‐81338087. Dit ivm het kopen van de boeke en bloemen.

Vrijwilliger
Vrijwilliger worden is een kunst
Vrijwilligers krijgen is een gunst
Vrijwilligers hebben is een geluk
Vrijwilliger blijven een meesterstuk
Maar niet vrijblijvend
Is verbonden, maar niet gebonden
Is onbetaalbaar, maar niet te koop
Is posi ef denken en doen met als doel
Voor de andere en jezelf een goed gevoel
Want daar alleen kan liefde wonen
Daar alleen is het leven goed
Waar men blij en ongedwongen
Alles voor elkander doet
Een zachte blik, een goede daad
Een vriendelijk woord, een blij gelaat
Al lijkt het soms weinig wat je doet
Je gee veel meer dan jezelf vermoedt
Bedenk dus, je bent beslist niet overbodig
Want iedere vrijwilliger is hard nodig.
Uit het dorpsblad: Oons Dörpke Buurse
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Donateurs
Tijdens de Jaarvergadering is besloten om de bijdrage van de donateurs te verhogen
tot minimaal 10,‐‐ euro voor 1 persoon en 17,50 euro voor meerdere personen van
een gezin. Meer betalen mag natuurlijk ook! Deze wijziging gaat in per 1 januari
2020.

VERJAARDAGSKALENDER
mei
1 Gea van Kleef
Gerard Velthuis
2 Annie Burbach
3 Janny Hagedoorn
10 Wim Koopman
11 Jan Huisman
12 Gerry v.d. Kolk
16 Herman Vulkers
23 Gerrie Cremer
26 Bep Klaassen

juni
6 Beppy te Wierike
12 Freek te Wierike
14 Roel Koch
15 Elaine van Groningen
21 Auke Gerritsen
29 Thea Steen

Van harte gefeliciteerd en een hele ﬁjne dag!!

Onze adverteerders denken aan ons!
Denkt u ook aan onze adverteerders?
Koop bij hen!!!!
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Wandelingen van WijZ (4 km.)
mei
2 de Terp
9 Berkumstede
16 Guusz
23 Vogellanden
juni
6 de Pol
13 de Venus
20 Westenhage
27 Strandhuis Milligerplas
Deelname is gra s en zonder aanmelding. Start om 14.00 uur.

Wandelingen van WijZ (7 km.)
mei
7 Berkumstede
14 Windesheimerweg/v.a. de Terp
21 Golfclub
28 de Pol
juni
4 Molencaten/ v.a. de Terp
11 Cultuurhuis
18 Wijkcentrum Holtenbroek
25 Den Alerdinck/v.a. de Terp
Vertrek 10.00 uur; behalve 14 mei en 4 en 25 juni om 09.30 uur.
Deelname is gra s en je kunt zo naar de startplaats komen,
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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
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WAT IS ER OOK ALLEMAAL TE DOEN?
AGENDA
Mei
16
19
20 t/m 24
30

Bestuursvergadering – 20.00 uur
Rondje Erve Kots, Lievelde met bus – vertrek 09.30 uur
Avond4daagse (zie bericht eerder in dit blad)
Fietspicknicktocht – zie bericht en convoca e

juni
16
20

Markveldse Vriendentocht, Diepenheim – bus – 9.30 uur
Bestuursvergadering – 20.00 uur

Alle evenementen vinden plaats in “Het Wandelhonk”, tenzij anders vermeld.

Extra trainingstochten
De extra trainingstochten, die door wsv. Wipstrikkwar er worden georganiseerd vin‐
den plaats op zaterdag 11 mei, afstand 30 km. ‐ vertrek 8.00 uur vanaf “Het Wandel‐
honk”, zaterdag 1 juni, afstand 40 km. – vertrek 8.00 uur vanaf “Het Wandelhonk” en
zaterdag 6 juli, afstand 43 km. – vertrek 8.00 uur vanaf “Het Wandelhonk”.
Als je mee wilt lopen, dien je je van te voren aan te melden bij Dineke de Graaf (tel.
038‐4549530 of per mail: dineke.benny@ziggo.nl). Kosten per tocht 3,50 euro.

De Zwolse Tippelaars | 26 | mei 2019

