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Clubblad van “De Zwolse Tippelaars” 

Uitgegeven door wandelvereniging “De Zwolse Tippelaars” 

Secretariaat: Walstroweg 36, 8042 MC Zwolle – tel. 038-4213631 

Redactie: J. van Oldenbarneveltstraat 17, 8022 AX Zwolle – tel.038-4545500 

                        E-mailadres: breunisw@hetnet.nl 

 

Van de redactie 
 

 

 

En zo komt dan het nieuwe jaar 2023 in zicht. Na alle 

lekkernijen, die er tijdens de Kerst en met Oud- en 

Nieuw met smaak in gingen, wordt het weer tijd om de 

calorieën het hoofd te bieden en hoe kan dat beter dan 

tijdens een fikse wandeling (maar ook een kortere 

afstand is prima!)  

De eerste wandeling is in Zwolle – the Chocolate Walk 

van Bonbonnerie Borrel (zie het programma voor 

gegevens). 

In het Kerst-/Nieuwjaarsnummer bedanken wij altijd alle 

medewerkers (stukjes schrijvers – adverteerders – 

clubblad-rond-brengers) voor hun medewerking aan ons 

blad. Zonder hen wordt het wel erg moeilijk om een blad  

uit te brengen. Ook in 2022 konden wij weer rekenen op 

hun medewerking. Heel hartelijk dank hiervoor. 

De redactie 

 

Kopij  

Heb je kopij voor het maartnummer? Mail dit voor 1 

februari a.s.  naar breunisw@hetnet.nl. Of stuur dit 

schriftelijk naar: Johan van Oldenbarneveltstraat 17, 

8022 AX  Zwolle.                                                                                                                                                                                                

mailto:breunisw@hetnet.nl
mailto:breunisw@hetnet.nl
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Neutrale wandelsportvereniging 

“De Zwolse Tippelaars” 
 Opgericht 24 maart 1941 te Zwolle www.dezwolsetippelaars.nl 

    Aangesloten bij de Koninklijke Wandelbond Nederland 

(KWbN) 

 

Voorzitter:  Hilly Breunis-Huisman  
                                    breunisw@hetnet.nl 

                                    06-12221487 

2e voorzitter:             Reinhilde Schuderer 

                                   06-40090428 

Penningmeester: Gea van Kleef-Schoemaker      
                      gerritgea@gmail.com  

   038-4219299 

2e penningmeester:  Dineke Koch-van Ree      
                                    kochra@xs4all.nl 

    038-4657850 

Secretaris:  Anja v.d. Worp-Dam   

                                    hworp@home.nl     

   038-4213631 

Lid:   Sien Sluiter-v. Essen       
   038-4218971 

   Anneke Oosterhaar-v.d.Bend 
   038-4657780                    

Wandelhonk:  Veemarkt 35, 8011 AJ Zwolle 

   038-4236454 

Lidmaatschap: Zie voor het betalen van de contributie     

                                   verderop in dit blad.  

Donateurs:   De minimumdonatie is vastgesteld op  

                                   € 10,00 per persoon per jaar en per gezin  

                                   € 17,50. Svp voor 1 juli betalen. 

Betaalwijze:            NL91INGB0004204399 t.n.v. De Zwolse            

   Tippelaars 
  

 

http://www.dezwolsetippelaars.nl/
mailto:gerritgea@gmail.com
mailto:kochra@xs4all.nl
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Van de voorzitter 

 

 

Het laatste nummer van 2022: Kerstnummer of het eerste 

van 2023: Nieuwjaarsnummer. En zo gaat ook het ene jaar 

over in het andere. Wat zal 2023 ons gaan brengen? Als 

vereniging, maar ook (en zeker zo belangrijk) privé?? 

 

Voor wat betreft het verenigingsleven hopen wij op een 

goede deelname aan onze te organiseren activiteiten en een 

mooie opkomst bij de te wandelen tochten. Houd dus de 

activiteitenkalender, die je bij dit blad ontvangt, goed in de 

gaten. Noteer de data in je agenda of op de kalender. Maar 

let ook op het clubblad. Mocht er iets veranderen of bij 

komen op ons programma dan staat dit hier vermeld. 

 

Graag wil ik iedereen, die heeft mee geholpen om 2022 tot 

een succes te maken, bedanken voor hun medewerking.  

Ik wens iedereen hele fijne Kerstdagen toe en een mooie 

jaarwisseling met daarna een heel goed 2023. Voor allen 

een gezond jaar gewenst.  

 

Hilly Breunis-Huisman, 

voorz. 
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Afsluitavond 

 

Wat was het weer gezellig tijdens de afsluitavond van het 

wandelseizoen 2022. Vooraf aan deze avond was er een 

ingelaste vergadering voor de leden. Iedereen is nu op de 

hoogte van de verhoging van de prijzen van de KWbN, 

waardoor ook onze prijzen iets stijgen.  
 

Tijdens onze afsluitavond hebben we heerlijk gegeten van 

de hapjespan van Kip2day ( de nieuwe naam is nu 

BBQenCatering.nl) en de hapjes van Gerrit. Alles 

smaakte heerlijk. En de spelletjes waren ook leuk om te 

doen, alhoewel er ook druk gekaart werd en natuurlijk veel 

bijkletsen. Is ook altijd heel belangrijk. Al met al een hele 

gezellige avond, met voldoende hapjes en drankjes. Met 

dank aan Joop en Monique achter de bar.  
 

De hapjespan van BBQenCatering.nl kun je ook voor de 

feestdagen bestellen. Neem eens een  kijkje op de 

vernieuwde site van BBQenCatering.nl 

En wil je iets speciaals doen? Maak dan eens een tocht met 

de rondvaartboot, bij botenverhuur Schoone. Onder 

begeleiding van een gids, die je van alles weet te vertellen 

over Zwolle, maak je een tocht van een uur. De boot is 

dicht en verwarmd. En natuurlijk kun je ook iets eten aan 

boord. Bijvoorbeeld een lunchpakket of warme hapjes van 

BBQenCatering.nl.  Leuk voor je verjaardag of een andere 

bijzondere gelegenheid. 

De rondvaartboten van Nico Schoone liggen aan de Harm 

Smeengekade 13, te herkennen aan de gele vlaggen.  Of bel 

met 06 21 19 66 06.botenverhuur-scho 
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Een mooie wandeling om het jaar mee te beginnen. 

 

Op 22 januari gaan we met eigen vervoer naar Oudleusen 

voor een “snertwandeling” 

We vertrekken om 10 uur vanaf het Wandelhonk. Tot en 

met 20 januari kun je je aanmelden bij  Hilly 06 12221487 

of bij Gea 06 23460862.  
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Midwinterhoornwandeltocht 

 

In Dalfsen kun je op donderdag en vrijdag, 29 en 30 

december, de Midwinterhoornwandeltocht lopen,  

georganiseerd door De Greenshoes.  

Deze jaarlijkse wandeltocht, met onderweg veel beleving 

en gezelligheid van de midwinterhoornblazers en 

rustplaatsen met optredens van artiesten en/of dansgroep, is 

altijd een succes. Ook is er een stand, waar je kunt zien hoe 

de hoorns gemaakt worden. Je kunt ze zelf uitproberen en 

er eventueel eentje aanschaffen. Ook zijn er enkele 

alpenhoorns te zien.  

Onderweg zijn er enkele rustplekken, waar je snert en 

glühwein aangeboden krijgt. In de routebeschrijving staan 

leuke 'weetjes', waar je onderweg langs komt, alleen 

daarom is het al leuk om dit boekje te bewaren.  

De kosten voor deze tocht zijn, incl. routebeschrijving, een 

kop snert en een glas glühwein, muziek en hoornblazers,  

€ 11,00  pp. Kinderen tot 16 jaar €6,-- pp.  

Vertrektijden ; 10 km 11:00-13:00 uur 15 km 10:00-12:00 

uur 20 km 09:00-11:00 uur 
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Startpunt; Grand café De Fabriek,  

Koninginneplein 2, 7721 LS Dalfsen. 

 

Parkeren bij Het Station (Stationsweg 4)= 8min lopen of 

bij sporthal De Trefkoele (Ruigedoornstraat 108/Henri 

Dunantstraat) =15 min lopen of pendelbus  

Wil je wandelen op 30 december? Vanaf 9.30 vertrekken 

wij vanaf het Wandelhonk met eigen vervoer. Geef voor 27 

december aan Hilly 0612221487 of Gea 0623460862 door 

of je meegaat. En rijd je met iemand mee, denk dan aan de 

bijdrage van €3,00 voor de chauffeur.  
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Jaarprogramma 2023 
Wat gaat er allemaal gebeuren in 2023? Gelukkig hebben 

wij geen glazen bol, die ons de toekomst kan voorspellen, 

maar wat wij wel weten, is dat wij weer met de bus erop uit 

gaan, om samen te wandelen. En natuurlijk ook weer  

kaarten, samen eten, samen fietsen en nog veel meer. Er is 

voor het komende jaar weer een mooi programma in elkaar 

gezet. Je ontvangt het overzicht bij dit clubblad.  Bewaar 

het goed, dan weet je wanneer je wat kunt doen.  

En mede namens het bestuur,  wens ik iedereen een gezond 

en voorspoedig 2023.   

Hartelijke groet,  

Anja van de Worp 
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December 2022 

29 en 30 december Midwinterhoorntocht  Dalfsen, zie in 

dit blad 

30 december Oudejaarskaarten ZWV, aanvang 20.00 uur. 
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Januari 2023 

6 januari Chocolate Walk, zie in dit blad.  

7 januari Nieuwjaarsreceptie, zie in dit blad. 

13 januari kaarten, aanvang 19.30 uur 

22 januari Snertwandeling, zie in dit blad 

26 januari Bestuursvergadering 

27 januari kaarten, aanvang 19.30 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februari 2023 

10 februari kaarten, aanvang 19.30 uur 

12 februari Peperbuswandeltocht, vertrek 10 uur 

Wandelhonk 

17 februari kaarten, aanvang 19.30 uur 

232 februari bestuursvergadering 

24 februari inleveren spullen Snuffelmarkt, zie in dit blad 

25 februari Snuffelmarkt, zie in dit blad  
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Blauwvingerwandeltocht 

Op zondag 6 november gingen wij 's morgens om 10.00 

uur met een redelijke groep wandelen op de 10 km. Het 

was een mooie en gezellige wandeldag. Vanaf Het 

Wandelhonk gingen wij richting Zwartewaterallee en over 

de brug, onder de voetgangerstunnel door via de 

Industrieweg en langs de kinderboerderij van Holtenbroek. 

Na de laatste flat over het voetpad van de 

Holtenbroekerdijk, richting Bellinistraat. Vanaf hier ook  

door het tunneltje en  fietspad via de Luttekeweg en 

Luttekepad langs de hockeyvelden en over de parkeerplaats 

naar onze rust bij  vv Storica. Hier kwam ik in de kantine 

nog wat bekende gezichten tegen van personen van deze 

vereniging, waar wij met de Avondvierdaagse ook 

kontakten mee hadden gehad. Na een lekker bakkie koffie 

en een kopje snert gingen wij na een klein half uurtje weer 

onze tocht voortzetten. Over het bruggetje naast het 

voetbalveld gingen wij rechtsaf langs het water tot aan de 

Waallaan. Hier moesten wij bij de stoplichten oversteken 

om zo over het voetpad richting Eemlaan te lopen. Hier 

gingen wij langs de Wijkboerderij van de AA-landen om 

daarna bij de verkeerslichten de Zwartewaterallee over te 

steken. Onder het viaduct van de snelweg door om een 

stukje het pad langs de snelweg te vervolgen. Hierna 

moesten wij rechtsaf bij de Ruusbroecstraat. Via de 

Katersteeg en het Jan Buschpad kwamen wij uit bij de 

Middelweg, deze overgestoken bij het zebrapad en linksaf 
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bij de stoplichten. Via Hoekstraat richting Burgemeester 

Roelenweg. Hier de pijlen volgen en over de loopbrug 

langs de Librije naar het Spinhuisplein. Hier rechtsaf langs 

de stadsgracht en bij de Dijkstraat over de Friesewal, langs 

prachtige huizen. Bij het Hof van Volharding gingen wij 

toen richting de Thorbeckewal en -gracht via de 

Vispoortenbrug en Buitenkant. Daarna de Waterstraat met 

zijn stadsmuur. Nadat wij de Steenstraat  waren 

overgestoken moesten we de Waterstraat blijven vervolgen. 

Langs de Nieuwstraat, Rodetorenplein en Rodentorenbrug, 

langs de Hofvlietvilla via de Pannenkoekendijk, langs de 

bioscoop Pathé en de Beren en Albert Heijn, richting 

Katwolderplein, wat overging in de Reigerstraat. Hierna 

linksaf de Kievitstraat, Nachtegaalstraat, Mussenhage, 

Hoogstraat en Kleine Voort weer naar Het Wandelhonk, 

waar wij tegen half twee aankwamen. Een mooie ZWV-

wandeling  met complimenten aan de tochtuitzetters. 

TIPPEL HJE   
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Praatje penningmeester. 

 

Beste leden en donateurs van De Zwolse Tippelaars. Bij  

controle van de boekhouding geconstateerd, dat er nog 

mensen zijn, die hun contributie of donatie voor 2022 niet 

betaald hebben.  

Dit is voor leden € 54,-  per jaar.  

 

LET OP VANAF 1 JANUARI 2023!!! 

Lidmaatschap van DZT zonder KWbN-lidmaatschap  

€ 60,-.per jaar 

Lidmaatschap van DZT met KWbN-lidmaatschap € 68.50 

per jaar 

Lidmaatschap van DZT met KwbN-lidmaatschap: alles-in- 

één pakket  € 83.50 per jaar 

Je keuze is bij Anja van de Worp opgegeven. 

 

Donatie: € 10,- p.p. per jaar. Gezin € 15,- per jaar. 

 

Vriendelijk verzoek om je contributie of donatie van 2022 

voor 30 december 2022 over te maken. 

 

Met vriendelijk groet, 

Gea van Kleef, penningmeester 
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Wijziging lidmaatschap voor leden van  “De Zwolse 

Tippelaars” met ingang van 1 januari 2023 

 

Alle leden hebben bericht ontvangen over de 

prijswijzigingen van de KWbN.  

Tijdens de afsluitavond heeft iedereen die aanwezig was, 

een keus kunnen maken, de overige leden zijn door mij 

opgebeld en hebben hun keus doorgegeven. Twijfel je aan 

jouw keus of wil je meer informatie, neem dan contact 

met mij op. Na 1 januari is de keus definitief.  

Onderstaand heb ik de contributie bedragen voor 2023 

staan. Heb je de betaling op “automatisch” staan, vergeet 

dan niet om de bedragen aan te passen.  

   

Nog even ter herinnering over de inhoud van de 

mogelijkheden.  

Keuze 1 Lidmaatschap van DZT zonder KWbN 

lidmaatschap €60,00 per jaar 

Keuze2 Lidmaatschap van DZT met KWbN lidmaatschap 

basis € 68,50 per jaar 

Keuze 3 Lidmaatschap van DZT met KWbN lidmaatschap 

“alles-in-1”, € 83,50 per jaar. Bij dit lidmaatschap ontvang 

je het blad Wandel.nl 4 x per jaar. Voorheen ontving je bij 

dit lidmaatschap ook de wandelgids voor het komende 

jaar. Die wordt niet meer uitgegeven. Hij is vervangen 

door een dunnere variant die 2 x per jaar wordt 

bijgesloten. (bij de decemberuitgave en de mei-uitgave) 



De Zwolse Tippelaars                - 21 -                          december 2022 

 
Keuze 1  keuze 2  keuze 3 
€60,00 per jaar €68,50 per jaar €83,50 per jaar 

€30,00 per half jaar €34,25 per half jaar €41,75 per half jaar 

€15,00 per kwartaal €17,15 per kwartaal €20,85 per kwartaal  

€  5,00 per maand €  5,70 per maand €  6,95 per maand 

 

Hartelijke groet 

 

Anja van de Worp 

038 4213631 

hworp@home.nl 
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Creatief 

 

Nu de dagen weer korter worden en eind deze maand de 

wintertijd in gaat, is het weer tijd voor de creatieve 

avonden. De eerste avond kon door omstandigheden niet in 

het Wandelhonk worden gehouden, Bettie was zo gastvrij 

om haar woonkamer beschikbaar te stellen. Samen met 

Elaine op de fiets erheen, mooi dichtbij vanuit Zwolle-

Zuid. We waren in totaal met 10 personen en met wat 

passen en meten kon dat prima in de woonkamer. Vooraf 

uiteraard koffie of thee gedronken met een lekkere koek 

erbij. Het thema was Halloween, pompoenen maken van 

mooie gladde oranje stof in diverse groottes. Dit werd op 

een ovaal stukje karton geplakt met een hekje en wat 

struikjes erachter. Opleuken met lieveheersbeestjes op het 

hekje en ik had  wat 'gras' tussen de pompoenen geplakt. 

Als eerste waren er mallen/cirkels in 3 verschillende 

groottes. Die moesten we op de stof spelden en uitknippen. 

Daarna met naald en draad rondom rijgen en wanneer je 

rond was, kon het gevuld worden en hierna strak 

aantrekken. Zo kreeg de pompoen al wat vorm en dan 

draad er omheen trekken en goed vastzetten. Zo kreeg je de 

specifieke vorm van de pompoen. De één lukte dit beter 

dan de ander. Zelf ben ik zeker niet handig met naald en 

draad. (Op borduren na dan, dat deed ik graag.) De eerste 

pompoen was niet zo goed gelukt, maar oefening baart 

kunst. De andere 2 zagen er beter uit. Er waren stokjes, die 

je op maat kon knippen voor de steeltjes en ook groen 

ijzerdraad. Het ijzerdraad kreeg zijn vorm door het om een 

prikker te draaien. Nadat dit op de pompoen was geplakt 
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konden we van ijsco-stokjes het hekje maken. Een ovaal 

stukje karton gepakt en een groef erin gemaakt, waarin het 

hekje werd gelijmd. Van donker- en lichtgroen papier en 

een prikkertje een paar struikjes gemaakt om voor het 

hekje te plaatsen. Daarvoor had ik al 2 lieveheersbeestjes 

op het hekje geplakt. De pompoenen ervoor geplaatst en 

vastgelijmd. Zelf had ik er wat propjes papier tussen 

geplakt (gras) en het resultaat viel mij niet tegen. Zo ging 

ieder met een mooi Halloweentafereeltje naar huis en 

Bettie wordt heel hartelijk bedankt voor haar gastvrijheid. 

We hebben een gezellige avond gehad.  
 

Betty de Gunst.  

 

 

 

 

 



De Zwolse Tippelaars                - 24 -                          december 2022 



De Zwolse Tippelaars                - 25 -                          december 2022 

Sallandse Wandelvierdaagse 

 

Een mooie Sallandse Vierdaagse gelopen. Mooie dagen. 

Heel veel bekenden weer gezien en zoals gewoonlijk zat 

Theo weer in de tent op mij te wachten. En dan spreken ze 

hem ook nog aan en ze beginnen erover dat Theo een boek 

zit te lezen. Zo houd je de contacten in stand. 

 

Groet Dikkie en Theo                                                                   
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Verslag Blauwvingerwandeltocht 6 november. 

Eindelijk was het zover: weer eens een wandeltocht vanuit 

het Wandelhonk in Zwolle. De wandelvereniging had een 

mooie tocht uitgezet. Na 3 jaar konden wij deze 

Blauwvingertocht weer eens lopen. 

Mijn broer Martin en ik togen al vroeg naar de Veemarkt. 

Parkeren was voor mij even anders, onze normale 

parkeerplaats was niet beschikbaar en zodoende moesten 

we wat verderop parkeren bij de GGD. Ook geen 

probleem, die paar honderd meter pakken we er wandelend 

ook wel bij. 

In het Wandelhonk was het nog vrij rustig. Dat is wel eens 

anders geweest. Wij hebben het idee, dat de wandelaars de 

georganiseerde wandeltochten weer terug moeten vinden. 

Gelukkig zat het team achter de tafel, als vanouds, weer 

klaar voor onze inschrijving. Meteen maar het 

wandelboekje laten stempelen en de sticker in ontvangst 

genomen. 

Iets voor 9 uur werden de routes uitgedeeld. Wij gingen 

voor de langste afstand van 25 kilometer. Wat ons betreft 

mag er ook wel een route van 30 of 35 bij komen. 

Buiten het Wandelhonk gekomen, meteen rechtsaf. De 

route was als vanouds goed bepijld, dat kun je wel 

overlaten aan deze Zwolse wandelvereniging. Ook vinden 

wij deze tochten altijd zo leuk, omdat ze niet of weinig 

door het bos gaan, Wij houden wel van bos, maar voor ons 

hoeven we niet 2/3 deel in het bos te lopen. Zeker in de 

winter niet als de bossen behoorlijk nattig zijn en de paden 

moeilijk begaanbaar zijn. Enfin, de route ging over voor 

ons soms bekende stukjes, maar soms ook nieuwe stukken. 
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Veel bruggetjes gepasseerd en de pauze was 2x bij de 

voetbalvereniging. We kwamen door parken en zijn ook 

even buiten Zwolle geweest. Het was prima wandelweer en 

we konden goed opschieten. Als kers op de taart gingen we 

nog even door de binnenstad van Zwolle. Hoewel we daar 

al heel veel gewandeld hebben, is het toch altijd weer leuk 

om daar te wandelen. 

Wij hebben genoten en dat deden we ook, nadat we ons 

afgemeld hadden na 25 km, in het Wandelhonk met een 

heerlijk hapje en een drankje. 

Bedankt Wandelvereniging Zwolle en de routebouwers en 

bepijlers. Altijd een hele klus, maar bedenk maar zo: de 

wandelaars genieten ervan. Tot DV de volgende tocht in 

het voorjaar. 

Wout Kelder 
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Ziekenboeg 

Alle zieken wordt een voorspoedig herstel toegewenst en 

hopelijk zijn ze er in 2023 weer bij. 

Mail 

Wil je dit blad per mail ontvangen, laat dat dan even weten 

aan breunisw@hetnet.nl 

 

Aanmelden wandeltocht 

Om als lid mee te kunnen naar een wandeltocht dien je je 

op te geven bij Gea of Hilly. Dit kan tot-en-met de 

donderdag voor de geplande wandeltocht. De kosten voor  

de bus  zijn € 3,-- p.p. 

 

 

mailto:breunisw@hetnet.nl
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Verjaardagskalender 

januari 

11 Margreet Kluiver                                                                                                                                   

23 Fien Onderberg 

29 Annemarie Jonker 

30 Reinhilde Schuderer 

 

februari 

4 Theo Horstman 

9  Cobi Kraijer 

9 Marcus Nijkamp 

15 Lex Root 

22 Agnes Reuvekamp 

22 René Sluiter 

26 Herman Kraijer 

 

Alle jarigen een hele fijne dag gewenst! 
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