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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 jaar 2016 snelt weer naar haar einde! Ook wat het wandelen betre , wordt het
wat minder: alleen op 5 en 6 november nog de Blauwvingerwandeltocht van de
Zwolse Wandel Verenigingen en op 20 november gaan we nog naar Apeldoorn voor
de Pepernotenwandeling. Het zou mooi zijn als we daar met een hele grote groep
naar toe gaan! Dan is er in december nog het bezoek aan de Kerstmarkt, Kerstbrunch
en Kerstkaarten (Let op! Datum gewijzigd – zie verderop in dit blad). Dus nog genoeg
evenementen om te bezoeken. Laat je ook eens zien op deze evenementen!
De redac e.

Kopij
De kopij voor het Kerst‐/Nieuwjaarsnummer graag
voor 1 december a.s. inleveren of sturen (liefst per
mail) aan Hilly Breunis‐Huisman, Johan van Olden‐
barneveltstraat 17, 8022 AX Zwolle of breu‐
nisw@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
8032 KA, Fioringras 7
2e voorzitter:
Anneke Burbach
8011 VG, Pletterstraat 87
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
tel. 038 - 454 42 48
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 € 4,00
per kwartaal € 12,00, per halfjaar € 24,00,
per jaar € 48,00

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
Het is weer zover: het verhaal voor het clubblad moet weer klaar. Nog niet zolang te‐
rug van vakan e: 3 weken stralend weer gehad in Limburg. Om de dag geﬁetst, zeker
50 tot 60 km, af en toe langs de Maas. Wat is het daar mooi, hoef je eigenlijk Neder‐
land niet voor uit. Als het niet zo ver rijden was, dan zou het daar ook fantas sch zijn
om te wandelen, maar om elke keer zover te reizen, loopt natuurlijk ook in de papie‐
ren. Maar ja, het is weer voor bij en je moet weer aan het werk. Je zit gelijk weer in
de realiteit. Het verhaal voor het clubblad staan ze weer op te wachten. De volgende
evenementen komen er weer aan: de jaarlijkse feestavond en die is al weer voorbij
als dit boekje uitkomt; de Kerstmarkt naar Munster samen met wsv. Wipstrikkwar er
(Denk er aan: je kunt je op geven tot 15 november), de Kerstbrunch en het Kerst‐
kaarten van de ZWV. Hiervoor zijn de mensen van de evenementencommissie alweer
druk aan het bedenken, wat ze zullen doen. Zoals we weten, hebben we nog steeds
geen secretaris; hoe dit verder gaat in de toekomst, weet ik niet. Denk er nog eens
over na of je deze func e niet over wilt nemen .Wij, als bestuur, zi en met de han‐
den in het haar. Als we volgend jaar met de jaarvergadering geen vervanger hebben,
dan heb ik er een hard hoofd in. Dan weet ik niet of we nog met de huidige beze ng
door kunnen gaan. Anneke Burbach stopt er ook mee i.v.m. ziekte. Wat begrijpelijk
is. Dus leden, laat ons er niet meezi en. Laten we met z`n allen de schouders er on‐
derze en, zodat we in de toekomst weer verder kunnen met een voltallig bestuur.
Dit zal voor de vereniging ook beter zijn. Ik ben nog bezig met de site om ook het
clubblad er op te ze en. Dat lukt nog niet helemaal. Ik hoop dat deze er zo gauw mo‐
gelijk op staat. Ik wens alle zieken beterschap en alle wandelaars ﬁjne wandelmaan‐
den.
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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Verlaat stukje
(Vorige keer wegens ruimtegebrek blijven liggen, maar nu voor in het blad! – red.)
In het vroege voorjaar werd bij mij het Carpale Tunnel Syndroom vastgesteld. Alleen
eﬀec ef te behandelen middels een opera eve ingreep. Die hee inmiddels plaats‐
gevonden: de rechterhand op 1 juni en de linker op 12 juli. De rechter door dr Wij‐
binga en de linder door een collega van hem. Op mijn vraag of de specialisa e zover
doorgevoerd was, werd dit met een lachje ontkend. De opera es duurden allebei on‐
geveer 20 minuten en daarna reed mijn dochter mij weer naar huis. Herstel jd onge‐
veer 5 weken. Omdat er geen sprake was van ziekenhuisopname of een thuiszieken‐
bed, ben ik niet op 't idee gekomen om mij als pa ënt aan te melden. Dubbelgroot
was dus de verrassing, toen een vrouwelijk medelid uit mijn eigen Wezep in een
feestelijke zomerjurk mij een boeket bloemen, namens de vereniging. overhandigde
ter ondersteuning bij het geleden leed.
Hierbij mijn dank aan:
De vereniging met alle leden.
De ini a efnemer.
De koerierster (in die mooie zomerjurk).
De redacteur voor de publica e (hopelijk).
Met vriendelijke groet
Henk van Vliet.
P.S. Mochten collegawandelaars mij bij de wandelac viteiten gemist hebben in 2016,
dan vertel ik u dat ik mijn vrouw prak sch niet meer alleen kan laten.

Beste clubgenoten
Allereerst wil ik het bestuur van onze club bedanken voor het leuke nnen speldje,
wat ik heb gekregen voor het behalen van de Vierdaagse van Nijmegen. Het speldje,
in de vorm van een schoentje, kreeg ik zondag 24 juli jdens de gezellige middag in
ons clubgebouw. De middag was georganiseerd voor alle clubleden van De Zwolse
Tippelaars en Wipstrikkwar er, die in Apeldoorn en/of Nijmegen hebben gelopen.
Samen met Lida, mijn schoonzus en nog 2 dames uit Kuinre liep ik voor de 7e keer.
We hebben vier jaar 40 kilometer gelopen en de laatste jaren 30 km. Ondanks de
warmte hebben we goed gelopen.
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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

Er was veel water beschikbaar langs de route en een na e handdoek in de nek doet
wonderen. De 2e dag was wel het zwaarst. Het was erg warm en de afstand 34 km.
De “Nijmeegse” was weer één groot feest: iedereen zit buiten, jong en oud. Heel
veel muziek en heel gezellig! Lida en ik logeren in een studentenhuis vlak bij de ﬁnish
en dat is heel erg ﬁjn. Afspraak is dat we er volgend jaar weer voor gaan.
Hartelijke groeten
Sientje Timmerman.

Nijmeegse Vierdaagse
Ons lid Lex Root maakte ons er op a ent, dat ons lid Anita Melchers uit Olst de Nij‐
meegse Vierdaagse ook hee bedwongen. Zij hee vier dagen 55 kilometer per dag
gelopen. Een niet‐ geringe presta e!! Wij hebben geen melding van Anita gehad, dat
zij zou deelnemen en zodoende is ze dus ook niet gehuldigd. Toch alsnog: Anita van
harte en je bent een kanjer om dit te volbrengen!!

Dodentocht
Een prima...bizarre...pi ge...onvergetelijke tocht.
Soms kiest Harry een tocht uit en dit jaar was het zijn feestje; Nijmegen en de Do‐
dentocht stonden op zijn lijst. Drie weken na de Nijmeegse 4 daagse, vrijdag 12 au‐
gustus, zijn we afgereisd naar Bornem in België. Daar zou om 9 uur 's avonds het
startsein zijn voor deze 100 km tocht. Volgens velen moet je hem 1x in je leven lo‐
pen. We werden per mail al voorbereid op de vele controles, die zouden gebeuren!
We moesten onze inschrijﬀormulieren nog omruilen voor startkaarten. Daar stonden
we al een poosje in de rij: elke tas moest gecontroleerd worden, omdat in België nog
steeds terreurcode 3 van kracht is. Na een kleine 3 kwar er eindelijk in het bezit van
de startkaart.
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Maatgevend in zorg
J.C. OLLAND







Bij Koninklijke Beschikking Hoﬂeverancier

Café pe t‐restaurant KAYA
Assendorperstraat 91‐93
8012 DH Zwolle
Tel. 038 ‐ 423 02 66
www.cafekaya.nl

Feestje?
Wij zorgen hier graag voor.
In onze bovenzaal of in een
privécafe voor uw gezelschap.
Ook voor etentjes, buﬀet of
barbecue.
Informeer vrijblijvend naar de
mogelijkheden.

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, sportbra‐
ces, enkelzwachtels en orthopedische midde‐
len), 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

Welkom bij de gezelligste
drankenspeciaalzaak van Nederland.
Of het nu gaat om een mooi speciaalbier, 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!
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Assendorperstraat 85
8012DG Zwolle
telefoon 038 ‐ 4229133

Nu op zoek naar het bagagedepot en ja hoor, erg druk was het er niet, maar zelfs de
reservezolen werden uit de tas gehaald en bekeken. Nu maar eens rich ng de start
en ja hoor, zelfs uit mijn heuptasje kwam een geheimzinnig draadje. Toen ik uitlegde
dat die van de powerbank was en meneer 2 er naar had gekeken, kwam er een groen
bandje om de tas. Het was een veilige tas. Pﬀﬀ, dit heb ik in Nijmegen niet meege‐
maakt: zo'n beveiliging! Nu moest ik wachten op Harry, want de rugtasrij was veel
langer. Ondertussen zag ik mensen o.a. hun voeten insmeren met iets wat stonk. Van
vragen word je wijs: kemelevet. Ik bekeek het blikje kamelenvet: zonnebrand o.a. on‐
der je voeten? Het bleek een start van 12.608 mensen te zijn. Gigan sch! Niet op
een brede weg, nee smalle straatjes! Dwars door de stad ging het eerste stuk. De
drukte leek nog erger dan in Nijmegen. Wat lee het hier: mensen buiten, die mu‐
ziek maken, een super vrolijke boel. En zo loop je naar het donker. Een enkeling doet
een geel hesje aan. Een zaklamp is geen overbodige luxe. Je loopt met de menigte op
bospaden, door gezellige dorpjes, leuk verlicht. Soms heb ik het idee dat ik de Fjoer‐
toer loop: schi erend! Je komt langs een kasteel, dat tegenwoordig dienst doet als
hotel. Schi erende klassieke muziek op de achtergrond. We liepen de verlichte oprij‐
laan op en net voor de slotgracht werden we de kasteeltuin ingeleid. De verzorging
was prima. We liepen in het donker naar de "Duvel"‐fabriek: een bierbrouwerij met
mooie koperen ketels op de rotondes en waar een grote rustplaats was.
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Het taaltje wat er gesproken
wordt: geweldig! B.v. “Pas op een
rolﬁets(rolstoel)” Na deze stop
met soep op 40 km. gingen we
verder. We gingen door de bierfa‐
briek; wat hangt daar een gist‐
stank. Nu nog een kilometer of
10 en we lopen nu echt naar het
licht. De volgende grote stop,
waar we bij de tas kunnen en on‐
ze warme maal jd nu gen: de
Palmfabriek. Heerlijk wat knap je
op van een spaghe maal jd
's morgens rond 7 uur! We gaan
verder. Wat een prach ge natuur:
zo loop je op een jaagpad, zo
door de bossen. Op een ander
moment denk je, dat je in Limburg bent: zo’n glooiend landschap. Dan loop je ver‐
der: gezelligheid van het publiek en de goede verzorging. Weer die pech van 30 gra‐
den, maar ook hier staan de mensen met waterslangen buiten. De laatste kilometers
ga je weer door de dorpjes, die ik van 's nachts herken en zo komt het 1ste bord in
beeld: nog 5 km. en dit gaat zo door tot het eind. (Het zou blijken dat er zeker 4.000
mensen waren afgevallen). Nog steeds zi en er mensen buiten; nog steeds is het
één en al vrolijkheid.
Dan kom je binnen en krijg je een tasje met een Duvel en peperkoek van de sponsor
en natuurlijk de welverdiende medaille en het diploma.
JWD (Jolien)
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Swol Wandelvierdaagse
Ja hoor, met de pijn van de Nijmeegse Vierdaagse nog in de benen weer begonnen
aan de Swol Vierdaagse. Eerste dag start bij het Wandelhonk. Om10.00 uur werd het
startsein gegeven door Hans Edelenbos en kreeg iedereen de routebeschrijving. Het
weer was opperbest: droog en zonnig, goede temperatuur. Fijn om te lopen. De
tweede dag start bij Grand Café Milligers. Ook hier weer wachten op startsein. We‐
derom goed weer, zoals de eerste dag. De derde dag start bij sporthal Zwolle‐Zuid.
Zoals de eerdere dagen, start volgens de norm: gaan met die banaan! De vierde dag
vertrek bij het Wandelhonk. Ook mooi weer. Bij terugkomst zat Theo nog te lezen in
zijn Konsalikboek. Even wat eten en drinken en dan weer naar huis.
Heb me weer goed vermaakt.
Groet van Dikkie en Theo

Kaart‐ en sjoelmarathon
Omdat de eerste kaart‐ en sjoelmarathon vorig jaar goed geslaagd was, werd beslo‐
ten om het dit jaar weer te organiseren. Vanaf 9.15/9.30 uur was het verzamelen in
het Wandelhonk en konden we eerst nog een kopje koﬃe drinken met wat lekkers
erbij. In totaal waren we met ongeveer 40 personen, een mooie opkomst. Rond 10
uur gingen we van start. Ik ging samen met nog 5 andere deelnemers sjoelen. De
sjoelbak was halverwege wat stroef, wanneer je wat zachter met de stenen schoof,
bleven ze steken. Klara begon te sjoelen, maar de stenen wilden niet in de middelste
2 vakken. We waren vergeten het schotje eruit te halen...... Dat was een goed begin.
Uiteraard mocht Klara die sjoelbeurt over doen. We hadden veel plezier met het
sjoelen. In het begin scoorde ik niet zo goed, maar later ging dat veel beter. Ook de
klaverjassers en jokeraars vermaakten zich prima en speelden voor de lunch 3 bo‐
men, zoals de rondes worden genoemd. Rond half 1 was het jd voor de lunch. Wat
was alles weer voortreﬀelijk verzorgd. Vooraf een kom goed gevulde groentesoep,
daarna konden we langs het buﬀet gaan. Belegde broodjes, krentenbollen, koek, ge‐
kookte eieren, fruit, kroke en, chocolademelk, melk, karnemelk, sinaasappelsap,
koﬃe en thee: dat liet een ieder zich goed smaken. Na deze heerlijke lunch konden
we er weer volop tegenaan. Sommigen sjoelden beter dan voor de pauze en bij an‐
deren ging het even wat minder.
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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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Maar we sjoelden er vrolijk op los. Zo af en toe belandde er eens een steen naast de
sjoelbak of op de grond. Voor de klaverjassers en jokeraars gold hetzelfde als voor de
pauze. Ze moesten 3 bomen kaarten. Na 12 rondes vonden we het genoeg en gingen
we over op sjoelen voor linkshandigen. We zijn allemaal rechtshandig. Nou, dat was
best moeilijk om de stenen in de vakken te krijgen. Met de linkerhand heb ik veel
minder kracht om de stenen weg te schuiven. Ook kun je minder goed richten op de
vakken, waar je ze in wilt hebben. Tussendoor kwamen Femmie en Gerrit rond met
heerlijke koude en warme hapjes. Ook dit was prima verzorgd. En zo kwamen we
aan het eind van deze kaart‐ en sjoelmarathon. De punten werden opgeteld en ik
had het niet verwacht, maar ik had mooi de 1e prijs met het sjoelen. We zaten heel
dicht bij elkaar in de totaalstand; soms scheelde het maar 1 of 2 punten. De deelne‐
mers met een poedelprijs (als laatste geëindigd) kregen een mooie bolchrysant. Voor
de eerste 3 prijzen waren er waardebonnen van de HEMA, dat komt al jd van
pas.We hadden een gezellige dag en wij willen ieder, die hee meegeholpen om dit
te organiseren, heel hartelijk bedanken.
Be y.

Sjoelers
Be y de Gunst

1201

Adrie Eikema

1200

Alie Pap

1167

Cees Oosterling

1153

Klara Edelenbos

1150

Magriet v.d. Vegt

1146
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Klaverjassen, totaal aantal punten van 6 gekaarte bomen.
Bea Runneboom
Hans Edelenbos
Henk Kwakkel
Johan Hendriks
Johan Kleine
Mans Bos
Ina de Groot
Gerrit Post
Nico Smit
Wessel v.d. Maaten
Alex Vleesdrager
Eef van Ginkel
Mien Diender
Rudi Spanhak
Dini Smit
Erik Hoekman

10313
10123
9606
9582
9518
9348
9214
9156
8776
8675
8349
8188
8157
8150
8117
7792

Jokeren, totaal aantal punten van 6 gekaarte bomen.
Gea van Kleef
Ans van Ree
Mathilde Wienen
Dinie Egberts
Jan
Rini Spanhak
Gerrie van Ginkel
Vera Bazen
Sien Sluiter
Ankie Bu nk
Be e Spanhak
Karel Schuurman
Hilly Breunis
Riet v.d. Maaten

59
124
129
135
140
141
143
165
182
184
188
193
229
255
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"Een Drieluik"
1.
Zondag 21 augustus: wandeltocht in Valthe (Drenthe). Op ons jaarprogramma stond
vermeld, Dorkumse Nazomerwandeling in Doe nchem. Deze werd echter afgelast en
Jan Huisman moest toen een andere tocht uitzoeken en dit werd “De Goede Doelen
Tocht” in Valthe. Wel wat duurder v.w.b. de inschrijving, maar ach het was voor een
goed doel. Om half en 's morgens vertrokken met 33 wandelaars en onze trouwe
supporter. Na een voorspoedige rit, met de bus
van Sallandtours, kwamen we aan in Valthe.
Nadat we ons hadden ingeschreven en Sien het
inschrijfgeld had betaald, zijn we eerst gaan ge‐
nieten van een kop koﬃe o.i.d. en toen is een
ieder begonnen aan zijn kilometers. Het bleek
voor alle afstanden een hele mooie wandel‐
tocht met veel varia e onderweg en mooie Hu‐
nebedden gezien. Geen wanklank te horen,
maar ja dat kan ook niet in het mooie Drenthe.
Op deze wandeldag kunnen we dan ook met goed gevoel terugkijken.
2.
Zondag 11 september: onze eigen Bos‐
en Heidetocht in Ha em, georganiseerd
door de ZWV en ook nu weer hulde voor
de tochtuitze ers. Zoals afgesproken
zouden we op de ﬁets gaan en wij gingen
dan ook, samen met Anneke Oosterhaar,
vanaf de Bremenstraat rechtstreeks naar
Ha em. Onderweg naar Ha em nog wat lichte regen gehad: niet aan gestoord en
rus g doorgeﬁetst. Daar aangekomen waren al een aantal wandelaars van onze ver‐
eniging aanwezig en er waren er ook al een aantal die om negen uur al waren gestart
voor hun wandeling. Zij hebben onderweg nog wel wat regen gehad, terwijl wij maar
een paar spatjes hebben gehad jdens onze wandeling. Ook nu was het weer een
mooie wandeldag: brede paden, smalle paden, waardoor je als eenden achter elkaar
moest lopen, maar dat mocht de pret niet drukken. Tijdens dit wandelweekend wa‐
ren er over beide dagen 669 deelnemers, 132 wandelaars meer dan in het jaar daar‐
voor. Na onze wandeling ons weer netjes afgemeld. Wandelboekjes opgehaald en
weer uitgedeeld aan degenen, die hun wandelboekje hadden meegenomen. Weer
op de ﬁets gestapt en terug naar Zwolle: een heerlijke dag.
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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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3.
De laatste van het "Drieluik"
Zondag 25 september: Twentse Roswandeling Beckum (Hengelo).
Zoals al jd om 09.30 uur vertrekken vanaf het Wandelhonk. Helaas waren er deze
dag maar 19 wandelaars en onze Theo. Waar ligt dit toch aan, dat er zo weinig wan‐
delaars (Tippelaars) mee gaan op zo'n mooie dag. Aan het weer kon het niet liggen,
want het was prach g wandelweer en we wandelden ergens, waar de meesten nog
niet eerder hadden gewandeld. Maar ja, een ieder zal zo zijn eigen reden wel heb‐
ben gehad om niet mee te gaan, maar het is zo leeg in een bus voor 66 personen en
er zi en er maar 22 in. De chauﬀeur en zijn vrouw meegerekend. We hadden van‐
daag ook een dame mee, die wel eens wilde weten hoe het is om met
“De Zwolse Tippelaars” te gaan wandelen. Nu dat is haar zo goed
bevallen, dat ze gelijk met ingang van 1 oktober lid is geworden
van onze vereniging. Welkom mevrouw Gerda de Koster en veel
wandelplezier bij onze vereniging. Na weer een voorspoedige rit
waren we om goed half elf bij het startbureau. Eerst een
kop koﬃe genomen. Dineke Koch ging de ﬁnanciën regelen
en ikke ging de wandelboekjes inleveren voor het plaatje
en de stempel. Op de 20 kilometer hadden we 2 wandelaars:
Thea en Hans. Echter 20 km. bleek 23,5 km. te zijn, maar
voor deze ervaren wandelaars is deze 3,5 km. een peulen‐
schilletje. Voor de 15 kilometer hadden we 6 wandelaars en ook op de 10 kilometer
hadden we 6 wandelaars. Zij liepen 11,6 km. Als u goed kunt rekenen, hadden we op
de 5 kilometer 5 wandelaars en ook zij hadden een wat langere afstand. Alle wande‐
laars van de DZT spraken van mooie wandelroutes, terwijl voor alle routes de rusten
ook in het “Proggiehoes” waren: dus goed voor de clubkas. De wandelaars op de 5,
10 en 15 km. zaten heerlijk met zijn allen buiten te wachten op Thea en Hans. Om
goed en voor drie waren ook zij binnen; genoten ook even van een drankje: even
bijkomen en om kwart over drie zat iedereen weer in de bus en gingen wij alle‐
maal!!!, met een tevreden gevoel terug naar Zwolle. Bij deze wandeldag waren er
ongeveer 180 deelnemers geweest.
HJK
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Wandeltocht Valthe
Zondag 21 augustus stond er een wandeling gepland in Doe nchem. Later zou deze
verschoven worden naar 28 augustus om uiteindelijk toch afgelast te worden. Ter
vervanging gingen we naar Valthe. Alle wandelaars zijn vanwege deze wijziging hier‐
voor persoonlijk benaderd. Of het aan deze inspanning hee gelegen, weet ik niet,
maar er kwamen ondanks de weersvoorspelling en de nog lopende vakan eperiode
maar liefst 31 mensen op deze tocht af! Natuurlijk kenden wij deze tocht niet voor
zover ik mij dat kan herinneren. Het gee maar weer eens aan, dat een nieuwe tocht
op het programma uitnodigend werkt, hetgeen in
Wijk aan Zee ook al duidelijk merkbaar was. Iets om
bij het vaststellen van komende programma’s reke‐
ning mee te houden. Persoonlijk was ik nog nooit in
Valthe geweest. Wel had ik eens gehoord van Val‐
thermond. Het was tevens verder dan ik van te voren
had gedacht. Even voorbij Emmen nog wel. Maar
wat een prach ge tocht was het. Heel afwisselend
door het Drentse landschap, gevormd jdens de
laatste ijs jd. Met name het smeltwater hee ge‐
zorgd voor de dalen in een glooiend landschap. We kwamen ook door stukken bos
en open stukken met heide. Verder maisvelden en akkers met aardappelen. Waar ik
jdens onze wandeltochten in Dwingeloo hunebedden verwach e, maar niet zag,
bleken er nu wel hunebedden op de route te liggen. Zelfs een gra euvel van circa
5.000 jaar oud. Op er bij geplaatste borden stond van alles te lezen omtrent ontstaan
en geschiedenis. Bij de rustplek, de kan ne van de lokale ijsvereniging, konden wij
kennisnemen van het leefgebied van de knoﬂookpad. Inmiddels zeer zeldzaam. De
eieren van het beestje worden zelfs uitgebroed in de dierentuin in Emmen om het
daaruit voortkomende nageslacht weer in de natuur te kunnen uitze en. Volgens
Wikipedia wordt de knoﬂookpad beschouwd als een pad‐ach ge kikker. Waarvan ac‐
te. Vermeldenswaard is dat wij als vereniging een aanzienlijke bijdrage leverden aan
het totaal aantal deelnemers deze dag van in totaal slechts 71. Maar misschien had
dat te maken met de hoogte van het inschrijfgeld, waarvan een gedeelte naar een
goed doel ging. Overigens was het inschrijfgeld voor de ook startende wielrenners
het dubbele. Tot slot: ook vandaag bo en we weer enorm met het weer. Tegen alle
verwach ngen en voorspellingen in. Houden zo, denk ik dan maar.
Met vriendelijke groet,
Roel Koch
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Airbornewandeltocht
3 September naar Oosterbeek: de 70ste Airbornewandeltocht gelopen. Samen met
een vriendin uit Zwartsluis vroeg weggegaan, maar helaas kwamen wij bij afrit 25 in
de ﬁle te staan. Van alle uitvalswegen kwamen de auto's/wandelaars. Met wat regen
vertrokken, maar het werd toch nog goed weer; het werd zelfs nog warm. Theo is dit
keer niet mee geweest als supporter. Hij hee lekker gezongen in Zwartsluis met het
schipperskoor “De Kloksluusers”. Ik kan dus weer terug zien op een mooie wandel‐
tocht,
Groetjes Dikkie

Kaartcompe

e 2016/2017

Vrijdag 23 september zijn we weer begonnen met de kaartcompe e jokeren. We
zijn begonnen met 13 personen; 2 personen waren er niet i.v.m. een verjaardag. Een
mooi cluppie dus. Het was afwachten of er klaverjassers of sjoelers kwamen, niet
dus, wat ook niet te verwachten was. Het klaverjassen en sjoelen gaat deﬁni ef NIET
meer door.
De stand van het jokeren na 1 kaartavond is als volgt:
Punten
1.
Wilma Bouwhuis
15.7
2.
Greet v.d. Anker
18.0
3.
Corry van Voorst
18.3
4.
Gea van Kleef
18.7
5.
Dinie Egberts
19.7
6.
Ankie Bu nk
22.0
7.
Leo Tardy
23.7
8.
Karel Schuurman
24.0
9.
Hilly Breunis
24.7
10.
Hennie Tardy
25.7
11.
Dikkie de Kleine
27.0
12.
Theo van Tol
28.3
13.
Jelle Oﬀringa
49.7
14.
Gerrie Cremer
15.
Sien Sluiter
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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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De puntentelling is als volgt: het aantal kaartpunten gedeeld door het aantal rondes,
die gespeeld zijn. Deze stand is dus het aantal kaartpunten gedeeld door 3 rondes
die per kaartavond gespeeld worden. Zin om mee te doen, dat kan al jd: u bent van
harte welkom. Met Gerrit van Kleef in de keuken voor een hapje en een drankje
wordt het steeds weer een gezellige avond.
De kaartcommissie

Swolwandel4daagse
Goede opkomst ondanks de warmte
Swolwandel4daagse alle dagen met zomerse temperaturen
De voorspellingen waren dat het een warme week zou worden. Het was woensdag
24 augustus 06.30 uur. Het weer zag er prima uit: wel nog fris op deze de eerste dag
van de Swolwandel4daagse.Wij hadden deze jd afgesproken om de routes uit te
ze en. Ook waren er veranderingen aangebracht. Vanaf Het Wandel‐
honk aan de Veemarkt met Jos ten Voorde en Gerard Velthuis ging ik
(Hans Edelenbos)op pad om de eerste pijlen aan te brengen. De eer‐
ste dag om de routes van de 5‐10‐15 km. van pijlen te voorzien. Via
Holtenbroek, Aa‐landen, Westerveldse bos voor de 15 km. naar de
rust bij tennisclub ,,TVZ 750''. Hier konden de wandelaars/‐sters lek‐
ker in het zonnetje zi en, eventueel genieten van een lekker drankje.
Toen wij rond kwart voor en weer terug bij ons clubgebouw kwa‐
men, was het al een drukte van jewelste. De wandelaars/‐sters vroegen nog of zij
eerder mochten starten, maar door de afspraken bij de rust kon dat helaas niet. Op
het startbureau werd al druk gewerkt. De bar was al geopend en in de keuken waren
de nodige voorbereidingen getroﬀen. Sien Sluiter en Klara Edelenbos zaten deze
Swolwandel4daagse op het startbureau; Gerrie Cremer aan de bar en Gait van Kleef
in de keuken (op de woensdag en de zaterdag). Donderdags en vrijdags hadden wij
andere loca es. Wij, als tochtuitze ers, genoten toen eerst van een lekker bakkie
koﬃe, tevens van het nu gen van een eigen broodje. Het Wandelhonk liep al aardig
vol. De tafels waren al redelijk bezet en men zag de wandelaars/‐sters de inschrijﬀor‐
mulieren al invullen; dus moesten Sien en Klara vol aan de bak. Men kon starten tus‐
sen10.00‐11.00 uur voor alle afstanden. Ik nam namens de ZWV het woord en ver‐
welkomde alle wandelaars/‐sters, gaf enige tekst en uitleg, wenste allen een ﬁjne
Swolwandel4daagse toe, waarna het startschot(bel) klonk.
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De routes waren zoals gezegd bepijld, maar tevens werd iedereen alle dagen aan de
deur voorzien van een route‐beschrijving. Men kon zich inschrijven voor alle vier da‐
gen, of één of meerdere dagen; dit moest wel vooraf worden aangegeven. Later
bleek dat er zich de eerste dag plm. 100 wandelaars/‐sters hadden ingeschreven,
wat gezien de temperatuur mee viel. Behalve op de eerste dag kregen de wande‐
laars/‐sters, vanaf donderdag weer de tradi onele surprise aangeboden door de
wandelverenigingen en de ZWV. Tevens werden de wandelaars/‐sters van de 15 km.
alle dagen door de ZWV voorzien van extra drinken ivm het warme weer. Iets wat
zeer op prijs werd gesteld. De meeste dagen gingen wij als tocht‐uitze ers tegen
13.30 uur weer op pad, om de pijlen, aangebracht op boom, paal etc., er weer af te
halen. Meestal reed ik de wandelaars/‐sters tegemoet om te kijken of alles onder‐
weg naar wens verliep. Zowel Jos als Gerard hielden zich dan hoofdzakelijk bezig met
de pijlen. Wel spraken wij af even telefonisch contact met elkaar te zoeken als dat
noodzakelijk was bij eventuele problemen en anders zagen wij elkaar weer bij de
rustplaatsen. De eerste dag ben ik Jos en Gerard tegemoet gereden en bij de rust‐
plaats werden wij voorzien van een drankje. Na de rust onze weg vervolgd. De af‐
standen 10‐15 km. liepen nu toch dezelfde route: Mastenbroekerbrug over, later via
de Hasselterdijk en het Jan van Benthempark over de loopbrug van het Zwartewater
‐IJsselkanaal weer naar Het Wandelhonk. Jos hee toen de laatste pijlen weggehaald
en ik ben naar Het Wandelhonk gereden om eventueel nog een glimp op te vangen
van de wandelaars/‐sters. Tegen vier uur kwamen de laatste wandelaars binnen. Zij
konden eventueel nog wat drinken, want de bar was nog niet gesloten.
De tweede dag: donderdag 25 augustus met de boys afgesproken om 07.00 uur bij
Grand Café Milligers. De route was anders als voorgaande jaren, alle afstanden gin‐
gen nu rich ng rotonde langs de volkstuinen en via de Oude Wetering door alle
mooie parken van Stadshagen.
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De splitsing was aan de Oude Wetering. De 5‐10 km. gingen linksaf; de 15 km. rechts‐
af langs de nieuwe school en weer rich ng de Oude Wetering. Daarna het nieuw
aangelegde Hasselterpad op. Via een mooie omweg langs de sportvelden van CSV
weer op de route van de 5‐10 km. De rust was weer bij Grand Café Milligers. Vanaf
daar gingen we langs het strand, via de Lisdodde, Waterlelie, vlonder bij apparte‐
ment om de plas, linksaf de Werkerlaan op. Aan het eind rechtsaf de Ruimzichtweg
op en daarna via de Hasselterdijk weer rich ng Stadshagen. Bij de Graspieper was er
nog een splitsing van de 10‐15 km.: de 10 km. ging rechtdoor en de 15 km. linksaf.
Beide afstanden kwamen weer samen op de Lisdodde rich ng eindpunt. Wij hadden
weer afspraken gemaakt over het ophalen van de pijlen en waren rond kwart over
drie weer terug bij de plas.
De derde dag: vrijdag 26 augustus hadden wij een
nieuwe loca e uitgezocht namelijk de ,,Sporthal
Zwolle‐Zuid''. 's Morgens met Gerard weer rond
07.00 uur op pad gegaan om de pijlen aan te
brengen. Jos was er deze dag niet bij. Hij had an‐
dere afspraken, maar had al een gedeelte van de
route uitgezet en de pijlen aangebracht. Deze
tocht was voor het merendeel door Gerard uitge‐
zet en ging door heel Zwolle‐Zuid, ook door parken
en enkele mooie stukjes natuur (hier was ik zelf ook nog niet geweest). Na de split‐
sing met de 5 km. gingen de 10‐15 km. via allerlei paadjes rich ng de rust bij ,,De
Bierton''. Niet alle wandelaars/‐sters zijn hier binnen geweest en waren ook niet te‐
vreden over deze rust; iets waar de organisa e niets aan kon doen. Volgend jaar zul‐
len wij daar een andere oplossing of rustplaats voor zoeken. Na de rust gingen de 10‐
15 km. rich ng IJsseldijk. Beide afstanden liepen een stuk hetzelfde parcours tot aan
de splitsing van de 10‐15 km. De 10 km. ging rechtsaf het pad langs de sportvelden
en de 15 km. rechtdoor de weg vervolgen en weer de dijk op rich ng IJsselcentrale.
Via allerlei mooie parken en verschillende bruggetjes de spoorlijn over, achter het
winkelcentrum langs weer rich ng de sporthal voor ons eindpunt. Gerard en ik kwa‐
men elkaar dan weer tegen bij de sporthal, waarna wij samen de route van de 15
km. op gingen om de pijlen weer weg te halen. De laatste wandelaars/‐sters waren
deze dag om drie uur binnen en wij een half uurtje later. Uiteraard hopen wij volgend
jaar weer van deze loca e gebruik te kunnen maken.
De vierde en laatste dag: zaterdag 27 augustus kon men ook 20 km. wandelen van‐
af ,,Het Wandelhonk''. De routes van deze dag waren door Jos uitgezet en uiteraard
door ons alle drie nog nageﬁetst. Met de boys weer afgesproken om 06.30 uur bij
Het Wandelhonk aan de Veemarkt .Jos moest er al vroeg uit, want hij ging vanaf het
sta on borden en pijlen plaatsen, rich ng de start.
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Dit was voor de wandelaars/‐sters, die met het
openbaar vervoer zouden komen en uiteraard ook
deze laatste dag van de Swolwandel4daagse wilden
lopen. Net als in voorgaande jaren werd er weer
voornamelijk in de binnenstad gelopen en het park
De Weezenlanden. Voor de 15‐20 km. kon men rus‐
ten bij de ,,Gol aan”. De 20 km. kwam hier twee‐
maal langs. De 10 km. liep rich ng Oude IJsselcen‐
trale. Daarna via het Almelose pad langs het Alme‐
lose Kanaal rich ng speeltuin Het Oosten, naar de rust in ,,De Bestevear”. Na de rust
gingen de 10‐15‐20 km. ook rich ng Oude IJsselcentrale en het Almelose Kanaal via
het Almelose pad langs de kade onder de brug door ook op weg naar de laatste rust
bij ,,De Bestevaer”. Na de laatste rust liepen de wandelaars/‐sters, zoals aangegeven
door de binnenstad langs de stadsgracht, langs het Rodetorenplein en de nieuwe
ﬁets‐/loopbrug, weer langs de gracht, Hoogstraat, via de Fenixhof weer terug
naar ,,Het Wandelhonk''. Het aanbrengen van meer pijlen was zeer wenselijk en wij
hadden veel meer jd nodig bij het aanbrengen van de pijlen, omdat er veel in de
binnenstad werd gewandeld. Ondanks dat het deze zaterdag erg druk was in de stad,
konden wij wel her en der op de grond een krijtpijl aanbrengen. Het liep dan ook al
tegen kwart voor en, toen wij weer in Het Wandelhonk aankwamen. Een lekker
bakkie koﬃe smaakte toen erg goed. Het was inmiddels al gezellig druk in Het Wan‐
delhonk en de organisa e hoopte op nog meer deelnemers. Omdat het ook deze dag
weer erg warm zou worden, mochten de wandelaars/‐sters wat eerder weg dan
10.00 uur. Toen de routebeschrijvingen werden overhandigd, vertrokken de meesten
direct. Met de beide boys geregeld, hoe wij alles vandaag zouden aanpakken met be‐
trekking tot alle afstanden. Daarna ik ging alvast op weg om te kijken of alles op de
route van de 15‐20 km. nog correct was. Jos ging onderweg van de wandelaars/‐sters
nog foto's maken om ze later op de site te ze en. Met Gerard afgesproken, dat ik
hem weer tegemoet zou rijden, waarna wij alvast de pijlen van boom of paal gingen
halen. Tevens ging ik regelma g kijken hoe het ging met de wandelaars‐/sters. Wij
kwamen elkaar weer tegen bij de Gol aan; daar had ik de pijlen van de 20 km. al
weggehaald. Jos en Gerard gingen toen de laatste pijlen ophalen en ik ging naar de
laatste rust bij De Bestevaer, om aan te geven hoeveel wandelaars/‐sters daar nog
zouden komen. Toen teruggereden naar de beide boys. Zij konden naar de laatste
rust rijden om eventueel wat te drinken en te nu gen. Dan zou ik de pijlen ophalen
en weer naar hen toekomen. Gezamenlijk gingen wij daarna alle pijlen in de binnen‐
stad weghalen en daarna rich ng Het Wandelhonk. In Het Wandelhonk, gingen wij
de pijlen nog uit sorteren. Ook dit jaar hee er weer een groep wandelaars met dia‐
betes meegelopen. Gerard kende er ook enkelen van. Hij liep door de week nog wel
eens met deze mensen.
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Na aﬂoop konden de wandelaars/‐sters uiteraard nog iets har gs nu gen of genie‐
ten van een lekker wijntje of biertje.Van de wandelaars/‐sters kregen de tocht‐
uitze ers nog een compliment over de tochten, die men had uitgezet. In Het Wan‐
delhonk werden wij als tocht‐uitze ers nog even bedankt door Sien Sluiter voor het
vele werk en werd ons, namens de ZWV, een leuke a en e aangeboden. Gezamen‐
lijk aten, dronken en babbelden wij nog wat na. Deze 3e Swolwandel4daagse was
weer goed verlopen. Tegen vijf uur gingen wij allen weer huiswaarts. Bij deze bedank
ik de beide boys (tocht‐uitze ers) Jos ten Voorde en Gerard Velthuis voor de pre ge
samenwerking en de gezelligheid jdens deze zeer warme wandelweek.
Hans Edelenbos

Ondanks hi egolf goede deelname
Swollwandel4daagse wasweer een happening
Van woensdag 24 augustus tot en met zaterdag 27 augustus vond weer onze jaarlijk‐
se Swolwandel4daagse plaats. Ons team bestond uit Sien en Klara (startbureau),
Gerrie, Gait (bar en keuken). Wij waren om kwart voor negen de eerste dag al in Het
Wandelhonk. Het zou deze week erg warm worden, misschien wel een hi egolf? Di‐
rect maar lekker koﬃe gezet, want de eerste wandelaars/‐sters stonden al voor de
deur. Er waren wandelaars/‐sters, die vroegen of er eerder gestart kon worden in
verband met de te verwachte warmte. Helaas lukte dit deze dag niet, omdat afspra‐
ken gemaakt waren met de mensen van de rustplaats bij de tennisbaan. Toch waren
er deze eerste dag tegen de honderd wandelaars/‐sters. De laatste wandelaars/‐sters
kwamen 's middags zo tegen half vier weer binnen. Donderdag vanaf de Milligerplas
(Grand Café Milligers) kwamen er nog wandelaars/‐sters bij, ondanks het warme
weer. Het was nog schoolvakan e en aan het strand van de plas was het evenals bin‐
nen al gezellig druk. Uiteraard waren er wandelaars/‐sters die maar één dag gingen
lopen en zij hadden deze dag uitgekozen. Het was toen nog niet duidelijk of het aan‐
tal van vorig jaar gehaald zou worden, maar het zou er om spannen.Vrijdag bij de
start vanaf een nieuwe startloca e Sporthal Zwolle‐Zuid konden de wandelaars/‐
sters iets eerder vertrekken ivm de warmte. Zaterdag weer starten vanaf Het Wan‐
delhonk met schi erend wandelweer. Deze 3e Swolwandel4daagse was, ondanks de
tropische temperaturen, weer perfect verlopen. De wandelaars/‐sters konden nog
even lekker na kletsen, een patatje, kroket of andere snack nu gen en natuurlijk
nog wat drinken.Ook wij, nog nagenietend, vonden het weer een fantas sch gezelli‐
ge en plezierige wandelweek.
Klara Edelenbos
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Contribu everhoging
Bij dit blad zit een schrijven, waarop iedereen wordt gea endeerd op de contribu e‐
verhoging per 1 januari 2017. Zorg ervoor dat dit jdig geregeld is, zodat de penning‐
meester hier niet achteraan hoe te bellen!! De contribu e wordt met 0,50 eurocent
per maand verhoogd. Het bedrag wordt dus per maand € 4,50; per kwartaal € 13,50;
per hal aar € 27,00 en per jaar € 54,00.

Kerst‐/Nieuwjaarswens
Ieder lid en donateur kan haar/zijn wens weer kenbaar maken in ons Kerst‐/
Nieuwjaarsnummer. De kosten zijn € 3,00 per wens. Graag opgeven bij Hilly Breunis
voor 1 december a.s.

Ziekenboeg
Wij wensen alle zieken een voorspoedig herstel en wij hopen hen zo spoedig moge‐
lijk weer te ontmoeten jdens een evenement.

VERJAARDAGSKALENDER
november
1 Anneke Trentelman
3 Anneke van Dijk
13 Beatrix Matenaar
14 Dinus Brinkhuis
18 Alie Pap
24 Rudi Sluiter
24 Joke Stoeten
30 Klara Edelenbos

december
17 Marcel Elzinga
18 Dineke Koch
20 Hilly Breunis
20 Hans Edelenbos
21 Hanh Thi‐Nguyen
28 Henk van Vliet
28 Jitske Vouwinkel
30 Anneke Oosterhaar
30 Gerie de Vogel

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een hele ﬁjne dag toegwenst!!
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Vrijwilliger gezocht
Het onderstaande schrijven is via ZWV bij onze vereniging binnengekomen. Diegene,
die hiervoor belangstelling hee , kan rechtstreeks kontakt opnemen met onder‐
staande persoon.
L.S.
Van de site ben ik aan uw adres gekomen. Ik werk in een instelling met mensen met
een verstandelijke beperking en epilepsie. Onlangs is hier een jonge vrouw (22 jaar)
komen wonen, die graag wil bewegen en ook erg van wandelen houdt. Zij hee zelfs
de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. Nu ben ik aan het kijken of ik een vrijwilliger kan
vinden, die een keer met haar wil gaan wandelen. Het zou dan het liefst 1x per 14
dagen zijn, maar alles is bespreekbaar. Het hoeven nu ook geen lange wandelingen
te zijn, maar dat zou in de toekomst ook wel mogelijk zijn. Mocht er iemand gevon‐
den worden dan wordt er eerst kennis gemaakt en wordt diegene ook ingepraat op
haar epilepsie. We sturen nooit iemand zo naar buiten!! Zou u in uw vereniging deze
hulpvraag uit kunnen ze en en wie weet vinden we iemand, die zich voor deze jonge
vrouw wil inze en. Meerderen mag ook.
Met vriendelijke groet,
Nicole Kroes
nkroes@sein.nl
038‐8457240

Bedankt
Graag wil ik iedereen bedanken, die aandacht aan mijn ziek zijn, hee besteed in de
vorm van een kaart, een bezoek of een telefoontje. Het was heel ﬁjn, dat er aan mij
werd gedacht. Tevens dank voor het bezoek van de afgevaardigden van de vereni‐
ging.
Anneke Burbach

Kerstmarkt
Denk er aan dat je je voor 15 november a.s. moet opgeven voor het bezoek aan de
Kerstmarkt in Münster op 10 december a.s. Dit moet dus bij Klara Edelenbos.
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WAT IS ER OOK ALLEMAAL TE DOEN??
AGENDA
november
4 Jokeren
6 Blauwvingerwandeltocht
18 Jokeren
20 Pepernotenwandeling
Apeldoorn
december
2 Jokeren
10 Kerstmarkt Münster
Duitsland
16 Jokeren
18 Kerstbrunch
23 Kerstkaarten ZWV

19.30 uur
10.00 uur
19.30 uur
09.30 uur

19.30 uur
08.00 uur
19.30 uur
Uitnodiging volgt
Uitnodiging volgt

LET OP!!!
Het Nieuwjaarskaarten op 30 december gaat dus NIET door en dit wordt Kerstkaar‐
ten op 23 december a.s.
Alle evenementen vinden plaats in het clubgebouw, tenzij anders vermeld. Ook het
vertrekpunt van onze wandeltochten is “Het Wandelhonk”.

Wandeldata WijZ
november
1 Berkumstede
8 De Golfclub
15 Wijkcentrum Holtenbroek
22 Cultuurhuis
29 SV Zwolle, Marslanden
december
6 De Pol
13 De Bolder
Deelname is gra s en je hoe je niet aan te melden: gewoon naar de startplaats
gaan. Starten is op alle dagen om 10.00 uur.
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Repara e
autoradiateuren
Voor een goede,
snelle en goedkope
repara e.

TARDY‐
SERVICE

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

