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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

Voor de meesten onder ons zijn de vakan es weer voorbij. Hopelijk hee iedereen
genoten van het verblijf in het buitenland of........het zeer warme verblijf in eigen
land. Ook de wandelaars van Apeldoorn en Nijmegen hebben dit jaar weinig of geen
last van regen gehad. Verderop in dit blad staat een verslag van Adri Koezen over 4
dagen Nijmegen. Gea van Kleef hee het samenzijn van de wandelaars op zondag 22
juli beschreven. De redac e wil graag iedereen feliciteren met het behaalde succes!!
De redac e

Kopij
Kopij voor het novembernummer graag voor 1 oktober a.s. inleveren (liefst per mail:
breunisw@hetnet.nl) bij Hilly Breunis,
Johan van Oldenbarneveltstraat 17.
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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
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.
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Van de voorzi er
Hallo wandelvrienden,
De vakan es zijn begonnen (als ik dit schrijf): de één gaat met eigen vervoer, de ander met bus of vliegtuig. Er zijn natuurlijk leden, die daar waar ze heen gaan, aan de
wandel gaan of op de ﬁets, maar ook zijn er leden die tot rust willen komen en niet
zo veel doen. Als ik dit schrijf, zijn de Vierdaagse Apeldoorn en Nijmegen al voorbij.
We hebben de zondag daarna een bijeenkomst gehad met leden van Wipstrikkwarer en de Zwolse Tippelaars, die één van/of beide Vierdaagses gelopen hebben. De
leden van DZT hebben een speld gekregen: een schoen met een gladiool. Rini Spanhak van Wipstrikkwar er liep voor de 40ste keer.
Wat ook belangrijk is voor jou: wij hebben de AVG (privacy!) klaar. Deze staat in het
clubblad en ook op de website van de vereniging. Ben je het niet eens met de daar
gegeven verklaring, neem dan contact op met onze secretaris Anja. De laatste tocht,
die wij gewandeld hebben, was in Uﬀelte. Dit was weer een mooie tocht met mooi
weer. De foto’s staan op de site. Ik ga nu met vakan e.
Ik wens alle zieken beterschap en allen een ﬁjne vakan e en tot de volgende tocht.
Met vriendelijke groet,
Wim Koopman.
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Alles wat je nodig hebt om
in condi e te komen of te
blijven, vind je bij ons. Van
running schoen tot hemdjes
en van loopadvies tot
fysiotherapeut.

www.run2day.nl/zwolle

Gaal, waar ik mijn bloemen haal.
Specialist in boeketten,
bloemenarrangementen, rouw- en
trouwwerk.
Aangesloten bij

DE GRAAF



PIANO’S



VLEUGELS



ORGELS



KLEINE INSTRUMENTEN


STEMMEN



ONDERHOUD



VERHUUR
Hanekamp 2 - 8

Zwolle

Telefoon 038 - 453 55 87
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De nieuwe secretaris van De Zwolse Tippelaars.
Mijn naam is Anja van de Worp en ik woon in Zwolle, Westenholte. Ik ben getrouwd met Henri en samen hebben wij 3 kinderen. Mijn hobby’s zijn wandelen, hoe kan het ook anders, in
de tuin bezig zijn, lezen, haken en breien. Sinds oktober 2017
ben ik lid van de wandelvereniging. Eigenlijk nog maar heel kort.
En dan hoor je dat er een secretaris wordt gezocht en als je dan
gevraagd wordt, dan zeg je ‘ja’. Ik ken nog lang niet iedereen,
maar dat zal de komende maanden vast wel goed komen. Er zijn
in september en oktober heel wat gelegenheden, waarbij ik aanwezig ben.
Dus ... tot gauw.

AVG
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG geldt ook voor verenigingen, ook wij moeten hier aan voldoen. Wij hebben een ledenadministra e waarin de persoonsgegevens van ieder
lid staat. Dan ben je als vereniging verplicht een AVG te hebben. De AVG van de
Zwolse Tippelaars staat nu op de website van de vereniging en in het clubblad. Wil
iemand een los exemplaar, neem dan contact op met mij.
Namens het dagelijks bestuur,
Anja van de Worp, secretaris D.Z.T.
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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

s
ati
r
G

ov

8012 DK Zwolle

kt
e
d
er

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

PRIVACYVERKLARING
van de Neutrale Wandelsportvereniging ‘De Zwolse Tippelaars'
De Neutrale Wandelsportvereniging ‘De Zwolse Tippelaars” is ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40060238. Deze privacyverklaring vormt een toevoeging aan het huishoudelijk reglement ar kel 1 in het
kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring
omschrij welke persoonsgegevens “De Zwolse Tippelaars” verwerkt en voor welke
doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 “De Zwolse Tippelaars” verwerkt (mogelijk) hierna genoemde
persoonsgegevens van u indien u:
a. zich inschrij / aanmeldt als lid van “De Zwolse Tippelaars”;
b. een product afneemt van “De Zwolse Tippelaars”, zoals deelnemen aan de
wandeltochten of deelname aan andere evenementen.
c. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contac ormulier op websites,
telefonisch e.d.).
1.2 “De Zwolse Tippelaars” verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)
gegevens:
a. voorle ers en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. rekeningnummer(s);
g. het lidmaatschap(nummer) van de KWBN;
h. en voorts mogelijk gegevens, zoals vrijwilligersfunc e(s) binnen de
vereniging.
i. foto’s gemaakt jdens wandeltochten, feestavonden en andere gelegenheden.
1.3 “De Zwolse Tippelaars” kan deze gegevens gebruiken voor:
• het verstrekken van de gepersonaliseerde wandeldocumenten.
• het clubblad en de website.
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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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2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
U kunt contact opnemen met “De Zwolse Tippelaars” via telefoonnummer 0384213631 of via e-mail hworp@home.nl voor meer informa e over:
a. de wijze waarop “De Zwolse Tippelaars” de gegevens verwerkt;
b. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
c. inzage in de persoonsgegevens die “De Zwolse Tippelaars” met betrekking
tot u verwerkt;
d. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens/foto’s door “De Zwolse Tippelaars”.
3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
a. “De Zwolse Tippelaars” zal uw gegevens/foto’s uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
b. “De Zwolse Tippelaars” tre adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.
4. DERDEN
“De Zwolse Tippelaars” kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
• de Koninklijke Wandel Bond Nederland waarvan u lid bent;
• Vrijwilligers van de “De Zwolse Tippelaars” voor de uitvoering van een dienstverlening;
“De Zwolse Tippelaars” verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hee gegeven.
5.WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij
raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. Deze is te vinden op onze website www.dezwolse ppelaars.nl
Zwolle, Juni 2018
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Verslag Ridderkerk‐Dordrecht 27‐28 april 2018
We kwamen rond half 10 's avonds
aan bij het sportcafé “De Fakkel”. Binnen was het best druk en er waren
veel bekende gezichten. Ik kreeg een
envelop met nr. 46 en Harry met nr.
47; daarin zat de routebeschrijving,
een bagagelabel en een heel belangrijk papiertje met waar we de rusten
konden verwachten. Na een bakje
koﬃe en toiletbezoek was het al snel
23 uur. We kregen een routewijziging
te horen, maar heel eerlijk hadden we
geen idee, waar het over ging. Ragini
vroeg of ze met ons mee mocht lopen; die waren we gelijk kwijt.
Deze RWV Kennedymars was nieuw voor ons. We liepen via de bebouwde kom,
langs een snelweg en kwamen over een brug, waar heel duidelijk een bootje(!) te
onderscheiden was. Woon dicht bij de Ijssel, maar dit formaat jachtjes zie ik niet
vaak. We liepen een trap af en kwamen in Alblasserdam. Hier was onze eerste verzorgings- post. Ik vroeg aan de meneer van de Candy's of ik naar het toilet mocht. Ja
hoor, dat mocht en ik had gelijk 2 dames voor me. Wat een mooie winkel. Buiten
stond Ragini en met ons 3-en liepen we verder.
Toen kwamen we in een buitengebied: fantas sch, zoveel molens: Kinderdijk. We
probeerden ze te tellen. We zijn gestopt bij 25 molens. Het was niet goed donker dus
ze staken prach g af. Geweldig daar te lopen. We liepen bijna gelijk naar verzorgingspost 2. We liepen verder in de lichte nacht en via een dijkje kwamen we bij verzorgingspost 3, waar we mochten kiezen: yoghurt of vla. Heerlijk, wat werden we verwend. Nu nog een klein stukje door een bos en we kwamen in Papendrecht bij een
sportkan ne. Hier konden we bij de bagage. De tas weer inleveren en verder.
We zagen veel industrie met dampende schoorstenen, kwamen over een spoorbrug
en liepen naar de volgende rust: soep! En daarna liepen we achter elkaar over een
dijkje. Het werd licht. Het dijkje was ongelijk en we moesten goed uitkijken, waar we
liepen. Een brug overgestoken en langs de buitenrand van Dordrecht werden we
naar een sportkan ne geleid.
Eindelijk een wc! De rust van de 40 km. We waren op de hel en na mijn ervaring
met Klarenbeek: het ging top! Gelukkig! We liepen langs een landgoed naar een
brug; daaronder was een verzorgingspost. We gingen de trap op en de brug over: industriegebied … We kwamen door een park lopend in Zwijndrecht, waar we al weer
verwend werden met fruit. We liepen verder langs water en er voeren zelfs grote
schepen. Heerlijk, niet druk op het ﬁetspad en vogels die ﬂoten. Genieten!
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We kwamen bij een industriegebied, waar een verzorgingstentje
stond: worst, kaas, snoep! We
gingen verder langs een camping
en een thermen; dit was Thermen Barendrecht. Nog nooit van
gehoord. We liepen door een
bosgebied en werden op een
dijkje opgewacht door een fotograaf. Voor mijn gevoel kwamen
we nu bij een grote trap naar beneden en Ragini wees ons de
grote rust aan bij een hockeykan ne. We kunnen weer bij de tas. Ik had het gevoel dat ik een blaar had: schoen
uit, sok uit, geen blaar. 61 km op nieuwe schoenen! Toen hield ik ze voor de laatste
20 ook aan. Harry durfde zijn nieuwe schoenen niet uit te doen. Nu kwamen we door
een mooi natuurgebied. Ik heb het opgezocht: Carnisse Grienden. Wat mooi! Wat
leuk die brugjes overlopen en wat een mooie natuur!Nu kwamen we op een dijkje
met de skyline van Ro erdam. De Euromast was te herkennen. Hier kregen we weer
een verzorgingspost, helaas geen toilet…. Nu gingen we een ander natuurgebied
door. Heel bijzonder eigenlijk zo dicht bij grote steden en toch zo landelijk. Hier stond
de laatste verzorgingspost. Super wat zijn we verwend! Toen liepen we via een industriegebied zo het drukke verkeer in met auto's en ﬁetsen. Net toen ik dacht: pﬀﬀf!!
wees Ragini naar een bordje: Hotel Ridderkerk. Toen nog onder een snelweg door,
stukje langs een grote weg en Adriaan zou zeggen “zo jammer!” We zagen “De Fakkel”, waar we een oorkonde en medaille kregen. Korte samenva ng: prach ge natuur, een super verzorging, 1 klein minpuntje: weinig toile en onderweg.
J.W.D.

Wandeltocht Haarle
Zondag 10 juni stond Haarle op de wandelagenda. Mij is gevraagd een stukje te
schrijven. Inmiddels is het al 5 juli en ik moet diep graven in mijn geheugen. Gelukkig
is dat van mijn secretaresse beter. Dus leg mijn oor maar eens bij haar te luister. Wie
weet, kom ik dan nog tot een aanvaardbaar verhaal. En we hebben Google.nl nog.
Wat een uitvinding is dat. Je kunt alles vinden.
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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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Wel we zijn er uit. Samen met Dineke, Anneke en Silvio was ik met eigen auto naar
Haarle gereden. Dat omdat wij die middag nog naar een verjaardag moesten. Vanaf
Zwolle-Zuid binnendoor gereden naar Heino, aangezien men bij Wythmen druk bezig
was met de weg. Even later nadat wij gearriveerd waren, kwam de bus met een behoorlijke groep. Al jd weer ﬁjn en gezellig als er een goede opkomst is. Het was geweldig weer. Bijna te warm. Dus kwam het eigenlijk wel goed uit, dat we slechts 7,5
km. hoefden te lopen. Het vertrek van de 17e Sallandse Heuveltocht, want dat was
de naam van de tocht, vond plaats bij sporthal Sprengendal. De tocht bleek zeer
goed uitgezet en ging veel door de bossen, wat in verband met het warme weer prima was. Vanwege de afstand stond er geen rustpauze gepland, maar wij kozen dus
zelf een plek bij een ﬁetsroutebord op een kruising in het bos. Daar kwamen wij ook
de mensen tegen van de 5 km. Deels staande genoten wij samen van deze ingelaste
pauze. Of dat nu op de Sprengenberg was, weet ik niet, maar het natuurgebied
hee e, dacht ik, wel zo. Op de paddenstoelen, waarop de ﬁetsafstanden en rich ngen vermeld staan, zag ik dat wij niet ver van Lu enberg waren. Ook daar hadden
wij, dacht ik, vorig jaar een prach ge wandeling. Wat mij betre in 2019 maar weer
inplannen. Ja, wat is Nederland toch mooi en ook rondom en dichtbij Zwolle. Wel ik
laat het met deze constatering hierbij. Komende zondag naar Uﬀelte. Nu al staat vast
dat het weer warm zal zijn. Maar ik verheug mij erop om ook dan weer te kunnen
wandelen met onze Tippelaars!
Met vriendelijke groet,
Roel Koch

Afscheid en ‘speldenprikken’
Er doet zich bij de ‘Zwolse Wandel Verenigingen’ (ZWV) zo nu en dan een gelegenheid voor, dat er besloten wordt om dit te vieren met een etentje. Die gelegenheid
deed zich op vrijdag 11 mei voor en daar was dan ook het volledige bestuur van de
ZWV aanwezig, zowel zi end, verlatend en nieuwe bestuursleden. Voornaamste reden was eigenlijk ook om afscheid te nemen van Gerrit Kolkman als penningmeester
van de ZWV, maar ook (besloten in het geheim) om 2 personen ‘in het zonnetje’ te
ze en, die eigenlijk ‘nietsvermoedend’ aanschoven in Eethuisje ‘De Oase’ in Zalk.
Gerrit Kolkman werd bedankt voor zijn ‘ﬁnanciële’ diensten.
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Hij had al meerdere malen aan gegeven het penningmeesterschap over te willen
dragen en steeds kwam er toch weer een termijn bij. Uiteindelijk werd de knoop
toch helemaal doorgehakt, die andere keren was de bijl wellicht toch te bot en zo
gebeurde het, dat nu Ruud den Baas de portefeuille van Gerrit kon overnemen.

De voorzi er Wim Overink nam logischerwijs het woord en daarbij werd het dankwoord ondersteund door een bloemetje, maar ook een envelop om samen met zijn
vrouw Ida op een ander moment nog een keer te kunnen genieten. Gerrit Post was
inmiddels als bestuursafgevaardigde van ‘Wipstrikkwar er’ ook al een kort moment
vervangen door Ruud den Baas en daarom mocht Gerrit een ﬂes ontvangen, waarvan de inhoud met bijvoorbeeld cola kan worden gemixt…..of gewoon puur achterover geslagen kan worden. Daarna was het de beurt aan 2 personen, waarvoor de
verrassing groot was en daar zijn verrassingen uiteraard voor. Rudi Sluiter was met
zijn vrouw Sien meegekomen en hij hee uit handen van de voorzi er een ‘zilveren
speld’ mogen ontvangen. Dit voor alle werkzaamheden, die hij in het verleden hee
verricht voor de ‘Zwolse Wandel Verenigingen’ en dan met name ook voor het opze en van de ‘Zwolse 50+ Middagvierdaagse’ (later werd dit de Swol Wandel4daagse).
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Niet alleen voor Rudi, maar ook voor Sien was het een leuke verrassing, dat haar
man alsnog gewaardeerd werd voor de diverse werkzaamheden. De verrassing werd
echter nog groter toen de voorzi er het woord rich e tot Sien en haar de ‘gouden
speld’ overhandigde. Sien is inmiddels ook al een bekende in de (met name ‘Zwolse’)
wandelwereld en hee daar ook een mooi vrijwilligerssteentje aan bijgedragen. Na
al die plichtplegingen, maar zeker verdiend, werd het weer jd voor minder serieuze
zaken: het ‘toetje’! Om vervolgens de avond voldaan af te ronden en huiswaarts te
keren. De nieuwe penningmeester met een rekening, de ‘oude’ penningmeester met
het vooruitzicht op een extra ‘uitje’, de meesten met een volle maag en een tweetal
met iets meer ‘waarde’ op de borst… De avond was geslaagd en bij een volgende gelegenheid zeker voor herhaling vatbaar. Alhoewel de penningmeester daar misschien
anders over denkt.
Secretaris ‘Zwolse Wandel Verenigingen’

Wandelverslag
Na eerst de Avondvierdaagse in Zwartsluis te hebben bedwongen (14 t/m 17 mei)
hebben Bep en ik de Lentetocht in Nunspeet gelopen (15 km.) en de zondag erna
heb ik met een vriendin gewandeld. De week van 28 t/m 31 mei heb ik (met mijn
supporter Theo) de Avondvierdaagse in Hasselt volbracht. Dat was behoorlijk zwaar,
maar wel een mooie Vierdaagse. Van 4 t/m 7 juni Avondvierdaagse in Sint Jansklooster (erg warm) en vrijdag 8 juni deelgenomen aan het deﬁlé in Zwolle. Zondag daarop de Sallandse Heuveltocht in Haarle gelopen. Vanwege de warmte hadden ze
tweemaal een extra rustpunt ingelast. Bij de eerste rust kregen we water of thee en
bij de tweede rust water en een appel. Op dat punt stond ook een ijscoman, waar je
een ijsje kon kopen. Het was geweldig! Dus nu ga ik maar eens een paar weken rust
houden.
Dikkie de Kleine
(12 juni)
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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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Wandeltocht Uﬀelte
Zondag 8 juli hadden wij ingeschreven voor de 14e Klaverbladwandeltocht te Uﬀelte.
Hier kwamen wij niet voor het eerst. Na Haarle wederom schi erend en warm weer.
De meesten liepen bij het ontbreken van 15 km. de 10 km., die uiteindelijk 9 km.
bleek te zijn. Gelukkig nauwelijks door mul zand. Tijdens eerdere edi es waren er
wel grotere stukken met mul zand, wat zoals iedereen weet, zwaar lopen is. Zeker
met dit warme weer. Volgens mij hebben enkelen nog naast de 10 km. de 5 km. gelopen om zo toch aan de 15 km. te komen. Nou voor mij was 10 km. wel genoeg. Bij
het vertrekpunt Herberg De Roskam was het als vanouds gezellig. Niets dan lof voor
de organisa e aldaar. Een ideaal vertrek- en aankomstpunt. De wandeling was afwisselend door open veld en bos. Ook al herkende ik delen van de wandeling, het blij
mooi daar. De velden begonnen al aardig droog te worden. Hoe zal het daar nu zijn,
denk ik dan, ruim twee weken droogte en hi e later. In het bos stui en wij op runderen. Volgens mij waren het Schotse Hooglanders. In ieder geval waren ze lichtbruin
en langharig. Er stond een redelijk jong dier midden op het smalle pad ons aan te kijken. We moesten er langs. Gelukkig ging dat zonder problemen, want het blijven indrukwekkende dieren. Het dier maakte netjes plaats voor ons door aan de kant te
stappen. Toch maar gauw doorgelopen, want zo’n cowboy ben ik nu ook weer niet.
Je zult maar op de horens genomen worden. Gelukkig kwam ik weer heelhuids aan
bij De Roskam en genoot daar van een koud biertje. Op 19 augustus staat er een
tocht naar Beltrum op
het programma. Hopelijk
met wat normale temperaturen. Ik raad iedereen aan om mee te gaan,
want ook daar is het
schi erend. Als vereniging gaan we er voor de
eerste keer heen. Wie
weet zi en we weer met
30 mensen in de bus.
Met vriendelijke groet,
Roel Koch
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Vierdaagse Nijmegen
De Vierdaagse die ik niet heb gelopen. Nadat ik vorig jaar de Vierdaagse had uitgelopen, vond ik het eigenlijk wel mooi geweest. Ik had mijn gouden kruis gehaald ( 10
keer ) in 2016 en vorig jaar mijn gouden kroontje op de medaille(11 keer). Ook Igna
waar ik de laatste 5 keer mee heb gelopen, wist hiervan. Inmiddels waren er al wel
plannen om de Vierdaagse in Curaçao te lopen, dus dat was een leuk vooruitzicht. In
november kreeg ik een blessure aan mijn voet dus het wandelen werd even wat minder. De sportpodoloog vond mijn wandelen met WijZ wel verantwoord. Dat is iedere
dinsdagmorgen maar zeven-en-half kilometer. Ook werden er zooltjes voor de wandelschoenen gemaakt. In februari begon ik daar weer mee te wandelen, ook omdat
we in april naar Curaçao gingen. Het ging met de week beter. Over Curaçao weten
jullie inmiddels. Dat ging goed. Ook de Avondvierdaagse heb ik met veel plezier gelopen. Dan is het nog 2 weken voor Nijmegen en dan nog 1 week en dan is het zover.
Op de maandag voordat de Vierdaagse begon, hebben we Igna een ﬁjne wandelweek gewenst en dat ik haar op vrijdag ging verwelkomen in Nijmegen. De hele week
was ik elke morgen om 5 uur wakker en heb in gedachten met Igna mee gewandeld.
Wat had ik een rotweek. Met mijn 3 zussen Ans – Dineke – en Gery en Marinka, de
dochter van Gery zijn we op vrijdag naar Nijmegen gegaan. In de trein was het erg
gezellig met allemaal mensen, die hun geliefden of vrienden/vriendinnen gingen inhalen met natuurlijk gladiolen of leuke pe en en kransen. De trein was overvol. Wij
gingen nog 1 halte verder als Centraal. Naar sta on Heyendaal. Van daaruit was het
nog een klein half uur lopen naar het gezellige rustpunt van Be e, Corrie en Wim.
Heel veel bekende wandelaars waren inmiddels al langs ons gewandeld en daar
kwam Igna aan. Heel relaxed en met een goed humeur. Ze had me wel gemist zei ze,
maar ik haar ook. De laatste 4 km. zijn Gery, Marinka en ik met haar meegelopen
naar de Finish. Dat is al jd heel leuk. De gladiolen, die we hadden gekocht, hebben
we op de bedden gelegd van de pa ënten van het Radboud Ziekenhuis. Zij staan elk
jaar langs de route met verzorgers. Bij binnenkomst hee Igna haar beloning opgehaald. Haar zesde. Zilver met een kroontje. Daarna via een omweg weer naar het staon. We wilden met de trein van 4 uur, maar dat werd bijna 5 uur. Dan hoor je in de
trein dat we in Olst moesten uitstappen. Er zou een andere trein komen, die ons naar
Zwolle moest brengen. Om 7 uur waren we in Zwolle. Lekker snel. Op de zondag na
Nijmegen is er al jd de gezellige bijeenkomst van wandelaars, die in Nijmegen en
Apeldoorn hebben gelopen. Bert en ik hebben die middag bardienst gehad. Waren
we er toch nog een beetje bij. Ook heb ik Igna gevraagd of ik volgend jaar weer met
haar mee mag lopen in Nijmegen en we zijn al een beetje aan het trainen. Dus ik ga
er weer voor.
Groetjes van Rika.
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Nijmegen 14 t/m 21 juli
Zaterdag 14 juli naar Nijmegen om bij zus (schoonzus & zwager te “nestelen”). Zondag met zus en Theo naar de Wedren: startbewijs ophalen. Daarna gezellig de stad in
en even langs het sta on. Dan naar Joke Kamphuis mijn bestelling ophalen. De 17de
beginnen te wandelen. Behoorlijk warm. Lekker gelopen met Ben Heethaar van de
Sallandse Vierdaagse tot Bemel. Daar zijn wij elkaar kwijtgeraakt. De 18de gewoon
gestart en gelopen tot op de Houtlaan, daar waar Theo en zus stonden (zoals gewoonlijk). Toen hoorde ik de muziek van de Blarentrappers, die club bestaat uit wandelaars van alle lee ijden en zij komen uit heel Nederland. Lekker aangesloten en
meegelopen. De 19de gewoon bij de start gewacht op de leden van de Blarentrappers. 's Avonds even naar de masseur. De 20ste lekker gestart, laat – dus perfect gelopen en ﬁjn ingehaald. De Vierdaagse Salland loop ik weer in oktober.
Dikkie (en Theo)

Gezellige middag Vierdaagselopers
Zondagmiddag 22 juli hebben we een gezellige middag gehad met de Vierdaagse lopers. Dit was georganiseerd samen met het Wiptrikkwar er. Zowel de lopers van
Apeldoorn als die van Nijmegen werden in het zonnetje gezet voor hun presta e.
Zon hadden ze jdens het lopen ook genoeg gehad. Sommigen vonden het zwaar,
maar een ander vond het wel meevallen. Al met al weer een geweldige presta e. Ik
vraag me vaak af “waar halen ze de moed vandaan om zulke afstanden te lopen”.
Het was gezellig druk in “Het Wandelhonk” met wandelaars, leden van de besturen
en de verzorgers van zowel Apeldoorn als Nijmegen. We werden ontvangen met
koﬃe en lekkere bonbons en er werden consump ebonnen uitgedeeld. De plech gheid kon beginnen. Eerst hield Peter v.d. Molen een toespraak en hij complimenteerde de lopers met het behaalde succes. Zelf had hij ook gelopen. Riny Spanhak had
voor de 40ste keer gelopen. Dit was een extra vermelding waard. Jan en Hennie Post
werden bedankt (met een kadobon) voor de verzorging in Apeldoorn. Het was voor
hun de laatste keer. Ze werden bedankt voor het eten en drinken jdens het wandelen en wat ik begrepen heb waren de gehaktballen favoriet. Be y Spanhak, Corry en
Wim Overink werden bedankt (natuurlijk ook met een kadobon) voor de verzorging
in Nijmegen. Wim Koopman nam als voorzi er van “De Zwolse Tippelaars” het
woord en de leden van DZT kregen een nnen speld als herinnering aan hun prestae: een wandelschoen met versiering.
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Van DZT hebben de volgende personen gelopen.
Auke Gerritsen
Adri Koezen
Dikkie de Kleine
Gerrie van de Kolk
Fien Onderberg
Sientje Timmerman
Thea Steen
Jan de Vries
Buiten werden nog foto’s gemaakt van de lopers en de verzorgers, nog steeds in de
warme zon. Het “Wipstrikkwar er” hee aan het einde van de bijeenkomst hun leden gehuldigd.
GvKS

Toegang parkeerplaats “Het Wandelhonk”
Sinds een paar weken staat (of ligt) er een paaltje bij het toegangshek op het terrein van het clubgebouw. Dit is door de gemeente geplaatst om wildparkeerders tegen te gaan, waardoor de eigenlijke
gebruikers van het voormalige schoolgebouw een grotere kans maken op een parkeerplaats. Dit paaltje wordt “neergehaald” door
diegene, die als eerste aanwezig is voor een evenement. Dit kunnen ook medewerkers zijn van Archeologie of de Vereniging van Modelbouwers Regio Zwolle. Diegene die als laatste het plein verlaat, dient de paal weer omhoog te
“plaatsen”.

Ziekenboeg
Alle zieken wensen wij een voorspoedig herstel!
Hopelijk tot spoedig ziens op één van de
evenementen.
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Mail
Er hebben zich al leden/donateurs opgegeven om het clubblad per
mail te ontvangen. Wil jij dit ook, laat het dan weten
(breunisw@hetnet.nl).

Kaarten
Het kaartseizoen (jokeren) begint op 21 september; aanvang 19.30 uur. Met een leuke club vermaken wij ons prima op onze kaartavonden. Lijkt het je wat? Je bent van
harte welkom om mee te doen!

Kaartmarathon
Zaterdag 6 oktober a.s. organiseren wsv Wipstrikkwar er en wsv De Zwolse Tippelaars een “Kaart- en sjoelmarathon” in “Het Wandelhonk” voor leden en donateurs
van beide verenigingen. De aanvang is om 10.00 uur. Vanaf 9.15 uur is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koﬃe met een versnapering. Tussen de middag
is er een lunch. De verdere consump es zijn voor eigen rekening. De kaarters
(klaverjassen en jokeren) kaarten zowel voor als na de lunch 3 bomen. De sjoelers
maken ook voor en na de lunch hun sjoelrondes. Om e.e.a. te organiseren verzoeken
wij je om je voor 1 oktober a.s. aan te melden voor deze marathon. Dit kan bij Gea
van Kleef tel. 038-4219299. De kosten zijn € 10,-- per persoon.

Onze adverteerders denken aan ons!
Denkt u ook aan onze adverteerders?
Koop bij hen!!!!
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WijZ‐wandelingen 7 kilometer
september
4 P. Windesheimerweg (vanaf de Terp)
11 De Golfclub
18 Berkumstede
25 De Pol
oktober
2 De Bolder
9 SV Zwolle, Marslanden
16 P. de Bleek (vanaf de Terp)
23 Wandelhonk ZWV
30 Berkumstede
Alle wandelingen starten om 10.00 uur, met uitzondering van 4 september en 16 oktober: start 09.30 uur.

WijZ‐wandelingen 3,5 kilometer
september
6 De Pol
13 De Venus
20 Westenhage
27 Strandhuis Milligerplas
oktober
4 Het Cultuurhuis
11 Wijkcentrum Holtenbroek
18 De Bolder
25 De Terp
De start is om 14.00 uur. Men kan zonder aanmelding naar de startplaats komen.
Deelname is voor beide afstanden (3,5 + 7 km.) 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
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WAT IS ER OOK ALLEMAAL TE DOEN?
AGENDA
september
9 Bos- en Heidewandeltocht Ha em
eigen vervoer – vertrek 09.30 uur
16 Wandeltocht Imminkhoeve Lemele
vertrek 09.30 uur met bus
20 Bestuursvergadering 20.00 uur
21 Kaarten 19.30 uur
oktober
5 Kaarten 19.30 uur
6 Marathonkaarten 10.00 uur
7 Viering 60 jaar bestaan ZWV zie uitnodiging
18 Bestuursvergadering 20.00 uur
19 Kaarten 19.30 uur
21 Herfstwandeltocht Markelo
vertrek 09.30 uur
27 Afsluitavond wandelseizoen
zie uitnodiging
Alle evenementen vinden plaats in ”Het Wandelhonk”; dit is tevens het vertrekpunt
naar de wandeltochten (tenzij anders vermeld).

VERJAARDAGSKALENDER
september
1 Silvio Massaro
6 Hans Linderhof
8 Marinka de Vogel
23 Sien Sluiter
26 Rika Edelenbos

oktober
6 Jolanda Karssen
16 Adri Koezen
16 Freddy van Oene
28 Joop Schakelaar

Van harte gefeliciteerd en een hele ﬁjne dag!!
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