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Clubblad van “De Zwolse Tippelaars” 

Uitgegeven door wandelvereniging “De Zwolse Tippelaars” 

Secrtariaat: 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 

 

Dit is dan weer ons laatste clubblad van 2021.  

Elk jaar opnieuw zijn we blij met onze bereidwillige 

bezorgers, de adverteerders, die hun bijdrage leveren, 

zodat wij ons blad kunnen uitbrengen en natuurlijk, niet te 

vergeten, de schrijvers/schrijfsters, die zorgen dat het 

clubblad wordt gevuld. Dat laatste is niet altijd even 

gemakkelijk geweest de afgelopen twee jaar. Er waren 

weinig evenementen, waarover geschreven kon worden. 

Toch, als je dan als redactie naar mogelijkheden zoekt, 

valt er altijd wel wat te scoren in bladen van de Bond, 

andere verenigingen of in een dag-/weekblad. Tot-nu-toe 

is het nog steeds gelukt om ons blad uit te brengen. Als 

redactie willen wij iedereen graag bedanken voor de 

geleverde bijdrage. Zonder jullie geen blad.  

De redactie. 

 

 

 

Kopij voor ons maartnummer graag inleveren voor 1 

februari a.s. bij Hilly Breunis-Huisman. Het liefst per 

mail: breunisw@hetnet.nl. Geschreven tekst is ook erg 

welkom. 

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 Wandel Bond Nederland (kWbn) 

 

Voorzitter:  Vacant 

Penningmeester: Gea van Kleef-Schoemaker      

                      gerritgea@gmail.com  

   Asterstraat 6, 8012 EC     038-4219299 

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

   Radenlaan 65, 8014 LP    038-4657850 

Secretaris:  Anja v.d. Worp-Dam  hworp@home.nl     

   Walstroweg 36, 8042 MC 038-4213631 

2e secretaris:  Hilly Breunis-Huisman breunisw@hetnet.nl 

   J.v.Oldenbarneveltstraat 17,8022 AX 

   06-12221487 

Lid:   Sien Sluiter-v. Essen       

   Händellaan 433, 8031 ET   038-4218971 

   Anneke Oosterhaar-v.d.Bend 

   v.d.Capellenstraat 94,8014 VR 038-4657780 

                                    Reinhilde Schuderer 

                                    Wim Petersstraat 3, 8019 BZ 06-40090428 

Wandelhonk:  Veemarkt 35, 8011 AJ Zwolle 

   038-4236454 

Lidmaatschap: Leden betalen contributie per maand E 4,50; 

   per kwartaal E 13,50; per halfjaar E 27,00;  

    per jaar E 54,00. 

Donateurs:   De minimumdonatie is vastgesteld op  

                                   E 10,00 per persoon per jaar en per gezin  

                                   E 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
mailto:breunisw@hetnet.nl
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Van het bestuur 

 

 

Dit was dan 2021! Een jaar, dat ons als wandelaars, niet 

zo heel veel heeft gebracht. We hebben zelf wel tochten 

georganiseerd; veelal in samenwerking met onze 

zustervereniging wsv Wipstrikkwartier. Dit hopen we in 

2022 ook nog wat voort te zetten. Natuurlijk verlangen we 

allemaal weer naar tochten “buiten de stad”. Op ons 

verbeterde jaarprogramma staan de nodige wandeltochten. 

Nu maar afwachten of dit weer mogelijk is!! 

In ons vorige clubblad zijn wij helemaal vergeten 

(schande!!!) om Peter van der Molen te feliciteren met 

zijn Ridderschap. Op woensdag 8 september is hij door 

burgemeester Peter Snijders tot Ridder in de Orde van 

Oranje-Nassau benoemd. Simon v.d. Bas (lid van wsv 

Wipstrikkwartier) heeft dit hele gebeuren in goede banen 

geleid. Het voorstel kwam van hem en hij heeft daar heel 

wat werk voor verricht, want je wordt niet zomaar Ridder.   

Het is Peter van harte gegund voor al het werk, wat hij 

voor de wandelsport deed/doet. Ook wsv Wipstrkkwartier 

van harte gefeliciteerd, dat jullie nu een Ridder als 

voorzitter hebben. 

Het bestuur wenst iedereen hele mooie dagen toe en 

hopelijk een echt wandeljaar 2022!!  

 

Het bestuur. 
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Voor het clubblad 

  

Samen met Bep, Hans en Theo drie dagen gezellig naar 

hotel-boerderij “De Gloepe”in Diffelen geweest. 

Op de heenweg een stop gemaakt in Stegeren om een eindje 

te wandelen en toen   verder gereden naar het hotel. Een 

leuke ontvangst en een goed verblijf. De tweede dag  een 

wandeling gemaakt rondom Rheeze. En naar het centrum  

van Hardenberg. Het was weer een gezellige dag. Dag 3 

terug naar huis; eerst richting Ommen.  

Daar hebben wij gezellig gewinkeld. Wij dachten dat het  

tin-museum  open was, maar helaas  niet. Via de toeristische  

route terug naar huis met als af sluiting bij het station in 

Dalfsen een lunch genomen. Daar scheidden zich onze 

wegen om naar huis te gaan. Het waren geweldige drie 

dagen. 

Dikkie de Kleine. 

 

 

Wandeltocht Wipstrikkwartier 6 november 

Opzaterdag6 november organiseerde wandelsportvereniging 

Wipstrikkwartier weer een wandeltocht, (deze was als 

alternatief voor de ZWV-wandeltocht, die door de ZWV 

werd afgelast, i.v.m. de nieuwe situatie ontstaan omtrent de 

corona), waarbij wij als leden van De Zwolse Tippelaars 

ook  weer waren uitgenodigd. Hier hebben wij ook gebruik 

van gemaakt. Men kon kiezen uit verschillende afstanden. 

Dit keer liep ik (Hans) samen met echtgenote Klara. Wij 

hadden besloten om, mede door de knieproblemen bij haar, 

5 km te gaan wandelen. Wij vertrokken om half tien vanaf 

Het Wandelhonk. Men kon door de omstandigheden geen 
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gebruik maken van de zaal, maar je kon eventueel wel naar 

het toilet. Ook kregen wij wat drinken en een versnapering 

mee voor onderweg. De familie Post was weer de 

verzorging onderweg, maar aangezien wij maar 5 km 

wandelden, zagen wij hen niet. Via de Hoogstraat en 

Mussenhage en later langs de AH (voorheen Deen), staken 

wij de weg van de Rodetorenbrug over om via de 

Nieuwstraat en Buitenkant, Vispoortenplasbrug, richting 

park Noordereiland te wandelen. De splitsing met de 

overige afstanden was bij het Spinhuisplein en wij moesten 

rechtsaf langs het Flevogebouw tot aan het eind. Hier 

oversteken en voetpad langs de stadsgracht volgen, om via 

de Badhuiswal en over de Diezerpoortenplasbrug door de 

Kerkstraat, weer voetpad langs de gracht volgen tot aan 

Kerkbrugje en Ter Pelkwijkpark, langs  het monument 

richting Wilhelminasingel. Langs het van Nahuysplein voor 

de Sassenpoort langs richting Potgietersingel, ook hier weer 

voetpad langs de gracht volgen. Aan het eind langs “De 

Fundatie”, Blijmarkt/Herman Brood experience richting 

Nieuwe Havenbrug. Wij besloten om even van de route af te 

wijken en in de Luttestraat bij Bagels Beans een lekker 

bakkie 

koffie te 

gaan 

drinken 

met een 

lekkere 

speciale  
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kokoskoek, wat goed smaakte. Na dit te hebben genuttigd, 

vervolgden wij onze route richting Nieuwe Havenbrug, om 

bij het zebrapad over te steken en Park Eekhout in te 

wandelen tot het eind. Via Emmawijk, Willemskade, 

Emmastraat en Veemarkt kwamen wij rond elf uur weer aan 

bij Het Wandelhonk.  

Hans en Klara Edelenbos 

 

 

 

 

 

Zondag 31 oktober  

Herfstkleurentocht Kilder (Montferland) 

Op zondag 31 oktober 

gingen wij eindelijk weer 

eens met de bus voor een 

wandeltocht buiten 

Zwolle. Gelukkig hadden 

wij allemaal een uur 

langer kunnen slapen, 

want de klok was een uur 

teruggezet. De meeste 

corona-maatregelen waren versoepeld en ons bestuur had 

besloten om de leden in de gelegenheid te stellen om deze 

tocht te gaan wandelen. Tevens had het bestuur nog een 

leuke verrassing voor de wandelaars/-sters in petto: iedereen 

kreeg een consumptie en een snack aangeboden. Wij waren 

al zo lang niet met bus op stap geweest, maar men moest 

zich uiteraard wel voordien opgeven, want dan kon men 

eventueel een kleinere bus krijgen. De tocht in Kilder werd 
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georganiseerd door de wandelsportvereniging “Wilskracht” 

en de start was in Kilder; vlak bij de plaatselijke 

voetbalclub, waar deze vereniging in gebouw ‘t Kelrehuus 

was gehuisvest. Men kon hier 6-10-15-20-25-35 km 

wandelen, onze leden liepen of 6-10-15 km. Er was een 

redelijke opkomst van onze leden 28 personen in de bus, 

waar 33 personen in konden. Vooraf kregen wij een 

routebeschrijving en een bijlage met “Hoe heet die 

paddenstoel”, die men onderweg zou kunnen vinden. De 

route was tevens wel bepijld. Wij liepen met een groepje 

van 7 personen op de 15 km en maakten zo nu en dan 

onderweg een babbeltje met diegene, waar wij op dat 

moment mee liepen, dan met de ene en dan weer met een 

andere. Het was een schitterende wandeltocht onder 

uitstekende weersomstandigheden. De berichtgeving 

voordien was steeds wisselvalliger, maar die dag waren de 

weergoden ons goed gezind. De tocht had verschillende 

gezichten: veel en erg heuvelachtig met fantastische  

vergezichten, kleurrijk en zeer afwisselend. Wij genoten dan 

ook van al het mooie in het Montferland, waar Kilder in ligt. 

De rust was in het 

bos op een mooie 

parkeerplaats en hier 

kon men tevens nog 

genieten van 

”halloween”: een 

dame verkleed als 

heks hield de 

wandelaars/-sters 

gezellig bezig. 

Uiteraard kon men 
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bij de rust ook drinken of een snack halen. Ik deed me maar 

te goed aan een bakkie koffie en een broodje knakworst 

(geweldig lekker). Nu hadden wij pas ongeveer 6 km 

gelopen, dus wij moesten zo rond de 9 km nog afleggen. Via 

weer een heuvelachtig en bosrijk gebied kwamen wij zelfs 

door het plaatsje Zeddam. Vandaar weer richting Kilder; 

weer door de bossen en langs weilanden. Vooral het laatste 

stukje, waar ook de 10 km kwam, was stijgen en dalen, wat 

toch wel in de benen ging zitten. Langs het voet-/fietspad 

van de provinciale weg gingen wij weer richting ons 

eindpunt. Conclusie: deze vereniging had er alles aan 

gedaan om de wandelaars/-sters het zo aangenaam mogelijk 

te maken en daar is men,wat mij betreft, uitstekend in 

geslaagd. Rond half vier vertrokken wij weer uit Kilder en 

zo tegen de klok van vijf uur kwamen wij weer aan bij ”Het 

Wandelhonk” aan de Veemarkt/Lijnbaan. 

Hans Edelenbos 
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Bedankt 

 

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling, 

die ik heb gekregen in verband met mijn ziek zijn. Ik ben 

wel weer thuis uit het ziekenhuis, maar het gaat allemaal 

nog niet zo goed.  

Jan Huisman. 

 

 

 

 

 

 

 

In memoriam 

 

Op 21 november jl. is ons lid 

                  Silvio Massaro 

op 75-jarige leeftijd overleden. Hij is jarenlang lid 

geweest van onze vereniging. Silvio staat bekend als een 

vrolijk persoon, die onderweg tijdens de wandeltocht 

graag een praatje maakte met andere wandelaars. Bij de 

meeste tochten was hij wel aanwezig. Zo ook tijdens de 

tocht naar Kilder. Daarna heeft hij een hersenbloeding 

gekregen en hij is toen in het ziekenhuis beland, waar hij 

is overleden. Wij wensen zijn vrouw Ria, kinderen, 

kleinkinderen en de verdere familie heel veel sterkte toe. 

Zijn plekje in de bus zal erg leeg zijn. 

 
 

 

 



Het bestuur van D.Z.T
wenst alle leden en donateurs en ook de adverteerders 
een voorspoedig Nieuwjaar.

Hans en Klara Edelenbos
wensen iedereen pre�ge Kerstdagen en een 
gelukkig Nieuwjaar.

Herman en Cobi Kraijer
wensen iedereen pre�ge Kerstdagen en een 
gelukkig Nieuwjaar.

wsv "Wipstrikkwar�er"
wenst alle 'Zwolse Tippelaars' pre�ge Kerstdagen en een genoeglijk nieuw 
wandeljaar.

Corry, Ankie en Marcus
wensen iedereen pre�ge Kerstdagen en een gezond, gelukkig Nieuwjaar.

Sientje en Rudi Sluiter
wensen iedereen pre�ge Kerstdagen en een spor�ef wandeljaar.

Gery en Dries de Vogel en kinderen
wensen iedereen goede feestdagen 
en de beste wensen voor het nieuwe jaar. 

De clubblad redac�e
Alle lezers, schrijvers en beguns�gers 
een prima lopend 2022 toegewenst. 

Hilly en Willem Breunis
wensen iedereen pre�ge Kerstdagen 
en een goed lopend 2022.

Bert en Rika Edelenbos
wensen iedereen goede feestdagen en de beste 
wensen voor het nieuwe jaar.

Het bestuur van D.Z.T
wenst alle leden en donateurs en ook de adverteerders 
een voorspoedig Nieuwjaar.

Hans en Klara Edelenbos
wensen iedereen pre�ge Kerstdagen en een 
gelukkig Nieuwjaar.

Herman en Cobi Kraijer
wensen iedereen pre�ge Kerstdagen en een 
gelukkig Nieuwjaar.

wsv "Wipstrikkwar�er"
Als normale dingen dit jaar ineens niet meer gewoon zijn, dan besef je hoe 
bijzonder normale dingen zijn. Het bestuur en de redac�e van wsv 
"Wipstrikkwar�er"  wensen bestuur, leden, donateurs, adverteerders en de red.
van het clubblad van wsv "De Zwolse Tippelaars" alle normale dingen toe voor 
het komende jaar 2022.

Ankie en Marcus
wensen iedereen pre�ge Kerstdagen en een gezond, gelukkig Nieuwjaar.

Sientje en Rudi Sluiter
wensen iedereen pre�ge Kerstdagen en een spor�ef wandeljaar.

Gery en Dries de Vogel en kinderen
wensen iedereen goede feestdagen 
en de beste wensen voor het nieuwe jaar. 

                                               De clubblad redac�e
                                               Alle lezers, schrijvers en beguns�gers 
                                               een prima lopend 2022toegewenst. 

Hilly en Willem Breunis
wensen iedereen pre�ge Kerstdagen 
en een goed lopend 2022.

Bert en Rika Edelenbos
wensen iedereen goede feestdagen en de beste 
wensen voor het nieuwe jaar.

"Wipstrikkwar�er"



Henny en Leo Tardy
wensen iedereen pre�ge Kerstdagen en een 
gelukkig Nieuwjaar.

Dick en Dinie Egberts
wensen u pre�ge Kerstdagen en een gelukkig 2022.

Willem en Corry Overink
wensen iedereen pre�ge Kerstdagen en een goed en gezond 2022.

Roel en Dineke Koch
wensen iedereen pre�ge Kerstdagen en een voorspoedig 2022.

Leen Karssen en kinderen
wensen iedereen pre�ge Kerstdagen 
en een gelukkig Nieuwjaar.

Gerrit en Gea van Kleef
wensen iedereen pre�ge Kerstdagen 
en een gezond, gelukkig Nieuwjaar.

Hanh T. Nguyen
een gezond en gelukkig 2022 voor iedereen in onze club.

Wim en Marian Koopman
wensen iedereen goede feestdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar.

Karel Schuurman
wenst alle leden en donateurs pre�ge 
Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.

Het clubblad bezorgteam
wenst alle leden, donateurs en adverteerders 
pre�ge feestdagen en een prima lopend nieuwjaar.

Theo en Joke Horstman
wensen iedereen een goed 2022 en een spor�ef 
wandeljaar.



Gerrie Cremer
wenst iedereen pre�ge Kerstdagen en 
een spor�ef wandeljaar.

Monique en Jan
wensen iedereen een reislus�g en gezond 2022 toe.

Angela Veltman-Massaro
wenst iedereen pre�ge Kerstdagen en een 
gelukkig Nieuwjaar.

Anneke Trentelman
wenst iedereen pre�ge Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.

Beppy en Freek te Wierike
wensen iedereen pre�ge Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.

Peter van der Molen
wenst alle wandelaars een gelukkig en spor�ef 2022.

Wilma, Gerard en Rik
wensen iedereen pre�ge Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.

Elaine en Bert van Groningen
wensen iedereen pre�ge Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.

Kim Tran
wenst alle wandelaars pre�ge Kerstdagen 
en een gelukkig en spor�ef 2022. 

Sientje Timmerman
wenst iedereen een gezond, spor�ef 2022 en 
fijne wandelingen toe.

Anneke Burbach
wenst een ieder pre�ge kerstdagen en een 
gelukkig nieuwjaar.

Jan de Vries en Fien Onderberg
wensen iedereen pre�ge Kerstdagen en 
een spor�ef wandeljaar



Marina Orchudesch
wenst iedereen een hele fijne kerst 
en een gelukkig en gezond 2022. 

Dikkie de Kleine / Theo van Tol
wensen alle wandelaars een gelukkig en  
spor�ef 2022.

Margreet Kluiver en Ali Pap
wensen iedereen pre�ge Kerstdagen en 
een goed Nieuwjaar.

Anneke Oosterhaar-van der Bend
wenst alle bekenden fijne feestdagen en een goed 2022

Bep Klaassen
wenst alle leden en donateurs pre�ge Kerstdagen 
en een voorspoedig Nieuwjaar.

Joop Schakelaar
wenst alle bekenden fijne feestdagen 
en een goed 2022.

Anja en Henri
wensen iedereen een fijne kerst, een 
gezond 2022 en veel wandelplezier.

Reinhilde Schuderer
wenst iedereen pre�ge Kerstdagen 
en een spor�ef wandeljaar.

Anneke van Dijk
wenst alle wandelaars een gelukkig 
en spor�ef 2022

Hans Linderhof
een gezond en gelukkig 2022 voor 
iedereen in onze club

Wim van Lenthe en Tineke Steenvoorde
wensen iedereen pre�ge Kerstdagen en 
een spor�ef wandeljaar
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Watervalwandeling in Loenen 

Op 10 oktober togen mijn buurvrouw Jacomien en ik naar 

Loenen om daar de Watervalwandeling te lopen.  

Het weer was goed, niet te warm, niet te koud. Heerlijk om 

weer een georganiseerde wandeling te kunnen maken. Om 

te beginnen, liepen we de 6,2 km, We moeten wel eerst weer 

wennen, dus niet te overmoedig worden….. 

We liepen door een prachtig landschap. Langs weilanden, 

door de bossen: het was een goed uitgezette tocht. Het 

briefje hadden we niet nodig. En zo kwamen wij vanzelf bij 

de waterval. Het was er gezellig druk. Ook niet-wandelaars 

waren de waterval aan het bekijken en kinderen liepen met 

laarsjes door het water. Na anderhalf uur waren wij weer bij 

het startbureau. Wat jammer was, dat je er nu niet iets kon 

nuttigen. De laatste keer was in 2019; konden we heerlijk 
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buiten zitten, genieten van de zon en een drankje. Nu dus 

niet. Hopelijk de volgende keer weer wel.  

Dan maar via Google kijken, waar je in de buurt wat kon 

drinken. Theeschenkerij De Groote Modderkolk, dat was 

vlakbij, dus daar heen. Daar zagen we, dat je deze 

watervalwandeling ook daar kon beginnen.  

Vanwege de RIVM-regels kon je ook daar niet binnen zitten 

en alleen bij een afhaalloket wat bestellen. Dan maar 

doorrijden naar Lieren: Theeschenkerij De Bloem. Wat toch 

een heerlijk plekje daar. Ook daar zijn wij in 2019 terecht 

gekomen. Aan het spoor, waar een stoomtrein langskwam. 

Dat was dus dubbel genieten. Een prachtige wandeling op 

een prachtige dag met een prachtige afsluiting in Lieren.  

Deze wandeling is zeker voor herhaling vatbaar. 

 Groetjes Anja 

Ziekenboeg 

Wij wensen alle zieken een voorspoedig herstel toe en wij 

hopen hen binnenkort weer te ontmoeten tijdens een 

evenement (zodra dit kan!) 

Mail 

Wil je het clubblad per mail ontvangen, laat dit dan even 

weten aan breunisw@hetnet.nl 
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Nieuw Jaarprogramma  2022 bij  dit clubblad 

In het Jaarprogramma 2022, wat wij al hebben mogen 

ontvangen, zijn wat wijzigingen aangebracht. 

De snuffelmarkt is een week verplaatst en de Algemene 

Ledenvergadering is op 22 maart ipv 24 maart en er is nog 

een kaartavond bijgekomen. Vandaar dat iedereen nu een 

nieuw jaarprogramma ontvangt. Natuurlijk kunnen er nog 

weer wijzigingen ontstaan vanwege Covid en regels van 

RIVM. 

 

Net als het afgelopen jaar, als er een tocht uitvalt, proberen 

we toch een tocht voor onze leden te organiseren, natuurlijk 

alles volgens de regels. We proberen daar zoveel mogelijk 

op in te spelen en ook iedereen op de hoogte te houden van 

wijzigingen.  

 
 

Afgelastingen Winter 2021/2022 

Voor dit jaar is  de Kerstbrunch komen te vervallen en van 

Wandelvereniging  de Greenshoes hebben wij bericht 

ontvangen, dat de Midwinterhoorntocht niet door gaat.  

Ook gaat onze Nieuwjaarsreceptie niet door. Mocht er een 

mogelijkheid gevonden worden om toch iets te organiseren, 

wij houden jullie op de hoogte.  
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Ontdek de lichtbeelden route door de Zwolse 

binnenstad op 16 januari  

Zwolle is weer prachtig verlicht met diverse lichtbeelden. Er 

is een mooie route uitgezet. Deze willen wij gaan lopen op 

16 januari, vertrek om 17 uur  vanaf Het Wandelhonk. We 

ontmoeten Rudolf het rendier, een Santa en nog veel meer 

mooie verlichte beelden. 

Een ieder die deze tocht met ons mee wil lopen, kan zich 

opgeven tot en met 12 januari. En het is voor ons handig om 

een 06 nummer en een mailadres van iedereen te hebben. 

Mocht er dan iets tussenkomen, dan is een mailtje of een 

app-je zo verstuurd in plaats van iedereen opbellen. Op dit 

moment weten wij nog niet wat de RIVM voor regels heeft 

voor januari, zolang er gewandeld mag worden, wandelen 

wij.  

Geef het liefst per mail door of je meeloopt en geef gelijk je 

06 nummer door. Van velen hebben wij het al, maar bij 

twijfel, geef het nog maar een keer door.  
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Ook als je niet meeloopt, willen we toch graag een 

mailadres en 06 nummer van je hebben. Dus doorgeven 

wordt zeer op prijs gesteld.  

Mailen naar    hworp@home.nl 

of bellen met Hilly 0612221487 of Gea 0623460862 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Amsterdam City Walk 

 

Mooi dat de georganiseerde wandeltochten weer op gang 

komen en  zaterdag 16 oktober werd de Amsterdam City 

Walk weer georganiseerd. Een wandeltocht kriskras door 

Amsterdam, georganiseerd door Le Champion en zoals ik 

gewend ben van deze club was de organisatie weer dik in 

orde.  

De start was om 7 uur vanuit het Olympisch Stadion. Dus 
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weer ouderwets 

vroeg opstaan, 

want om half vijf 

ging de wekker en 

na het gebruikelijke 

ochtendprotocol 

(Daarbij hoort ook 

altijd vooraf 

poepen, zodat je 

daar de rest van de 

dag geen gedoe 

meer mee hebt. Nu 

lukte het deze 

ochtend niet zo 

goed, maar oké, dat moet dan zo maar) en een autorit 

parkeerde ik om half zeven ergens in een straat op 

bedrijventerrein Schinkel, de dichtstbijzijnde plek waar het 

gratis parkeren was. Bij het uitstappen maakte de omgeving 

wel een wat desolate indruk en eigenlijk begon ik me af te 

vragen of het wel een goed idee was geweest om de auto 

hier neer te zetten. Maar eens geparkeerd blijft geparkeerd, 

dus op naar het 

Olympisch 

stadion. De 

wandeling 

(kwartiertje) was 

een mooie 

opwarmer voor 

de komende 

wandeltocht. 

Nog even een 
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kop koffie en een koek en dan richting de start. Hier stonden 

al meerdere bekenden (allen snelle jongens) te wachten. Ik 

had zelf niet zo’n zin in een snelle start dus bleef een beetje 

achteraf.  

Er werd afgeteld tot precies zeven uur en toen werd de 

meute losgelaten. Eerst een half rondje over de atletiekbaan 

en daarna de nog donkere straten van Amsterdam op. Al 

gauw kwamen we door het Amsterdamse Bos, waar ik de 

“kopgroep” nog lang voor me uit zag lopen. Misschien had 

ik toch even een stapje sneller moeten lopen dan was ik erbij 

gebleven. Was wel zo gezellig geweest. Na het 

Amsterdamse bos ging het oostwaarts richting Amstel en 

daarna richting centrum langs de Amstel. Zag hier nog 

enkele zwemmers. Moet ook kunnen. Zo koud is het water 

in deze tijd van het jaar nog niet. Halverwege dit stuk was 

de eerste stempelpost en kregen we een chocolaatje.  

Nog maar een paar kilometer verder meldden zich mijn 

darmen met de boodschap, dat ik een toilet moest opzoeken. 

De volgende stempelpost was nog 8 kilometer lopen. En dat 

is een heel eind als je met samengeknepen billen moet 

lopen. We kwamen 

in de wirwar van 

straatjes, grachten en 

bruggetjes terecht, 

waar Amsterdam om 

bekend staat. 

Normaal gesproken 

mooi, maar ik had er 

even niet zoveel oog 

voor. Ik kwam even 

op het idee om mijn 
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onverwachte “balast” maar in een van die grachten te laten 

vallen. Maar dat staat ook zo raar en stel dat je dan even het 

evenwicht verliest. Uiteindelijk bereikten we de volgende 

stempelpost met de verlossende dixies. Als een nieuw mens 

begon ik daarna aan het rondje om de Oostelijke Eilanden 

en hierna kwam het niet te missen NEMO-gevaarte in zicht, 

daar een half rondje omheen en via de Oosterdokskade 

stort,ten we ons in het volgende deel met smalle straatjes, 

grachtjes, stoepje op en stoepje af. Via de Prinsengracht 

ging het richting het Rijksmuseum (hier stond een 

opmerkelijk lange rij mensen te wachten om naar binnen te 

mogen.) en via het Vondelpark weer terug naar het 

Olympisch Stadion.  

 

Hier nog even een biertje 

gedronken met enkele andere 

wandelaars, die daar 

overigens al een half uurtje 

zaten, waarna ik met Martin 

Kelder richting Schinkel liep 

om te kijken of onze auto’s 

daar nog stonden. Dat was 

gelukkig het geval. Sterker 

nog de straten stonden nu 

helemaal vol met 

geparkeerde auto’s. Er waren 

dus meer mensen op het idee 

gekomen om hier te parkeren.  

Al met al genoten van weer een mooie wandeldag. 

 

Bernard Holtrop 
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Verjaardagskalender 

 

januari 

11 Margreet Kluiver 

22 Leen Karssen 

23 Fien Onderberg 

29 Annemarie Jonker 

30 Reinhilde Schuderer 

 

februari 

4 Theo Horstman 

9 Cobi Kraijer 

9 Marcus Nijkamp 

15 Lex Root 

22 René Sluiter 

26 Herman Kraijer 

 

Alle jarigen een hele fijne dag toegewenst! 

 

 

Agenda 

januari 

16 Lichtjeswandeling 17.00 uur  Wandelhonk 

21 Kaarten   19.30 uur    Wandelhonk 

februari 

4 Kaarten    19.30 uur    Wandelhonk 

13 Peperbuswandeltocht vertrek 10.00 uur -                 

          Wandelhonk 

18 Kaarten    19.30 uur     Wandelhonk 

25 Kaarten    19.30 uur     Wandelhonk 
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Wout Kelder 
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