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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 

 

De eerste helft van 2021 zit er alweer op. Opnieuw maken 

wij dankbaar gebruik van de verslagen, die ons worden 

toegezonden door wandelaars, die zelf een route bedenken 

of  “vaste” routes lopen.  

Ook heeft Hans Edelenbos een verslag gemaakt van een 

wandeltocht, die door wsv Wipstrikkwartier werd 

georganiseerd en waarbij onze vereniging, in de vorm van 

Gea van Kleef en Hilly Breunis, medewerking verleende. 

Dit was dus in principe een gezamenlijke tocht voor de 

leden van beide verenigingen. Jammer, dat er van ons zo 

weinig deelname was! Maar.........de thuisblijvers hadden 

weer ongelijk!! 

De redactie. 

 

Kopij 

Voor wie een stukje voor ons blad wil schrijven: graag 

inleveren voor 1 augustus a.s. Per mail: breunisw@hetnet.nl 

of geschreven/getypt zenden naar Hilly Breunis, Johan van 

Oldenbarneveltstraat 17, 8022 AX  Zwolle.  
 

 

 

 

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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Wandelen en genieten 

 

Samen met Bep Klaassen bij Schokland en Kraggenburg in 

de Noordoostpolder gewandeld. 

Een hele mooie tocht met bloeiende tulpenvelden. We 

hebben erg genoten.  

Allemaal een groet van Bep Klaassen en Dikkie de Kleine. 

 

Foutje van de redactie!!! 

 

Beppy en Freek te Wierike hadden een stukje voor het 

clubblad van mei aangeleverd, maar helaas ook ons zijn 

fouten niet vreemd!!! Dus hieronder alsnog. 
 

Lieve wandelvrienden, 

Allemaal van harte gefeliciteerd met de 80e verjaardag van 

onze wandelclub en hartelijk dank voor het pakket met 

heerlijke versnaperingen, ook namens Freek. Wij hopen 

jullie allemaal snel weer te zien. Blijf gezond!  

Hartelijke groeten van Freek en Beppy te Wierike. 
 

 

Wandeltocht Wipstrikkwartier 

 

Op zaterdag 15 mei organiseerde wandelsportvereniging 

Wipstrikkwartier een wandeltocht, waarbij wij als leden van 

De Zwolse Tippelaars ook waren uitgenodigd. Hier hebben 

wij ook gebruik van gemaakt. Men kon kiezen voor de 

afstanden 5, 10, 15 en 20 km en men moest vertrekken in 

groepjes van hoogstens 4 personen, om zodoende de corona-

maatregelen na te leven. Vanaf Het Wandelhonk vertrokken 

we. Men kreeg een routebeschrijving van de organisatie; dit 
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was allemaal keurig op papier gezet. Wij liepen die dag 15 

km en vertrokken 's morgens om 09.30 uur met ons drietjes: 

Klara, Reinhilde en ik (Hans). Het was uistekend 

wandelweer en de route liep via Lijnbaan, Harm 

Smeengekade, door de Emmawijk richting Groot 

Wezenland. Helemaal langs het Jaagpad, onder de brug door 

de weg vervolgen tot aan de Weteringkade. Hier was een 

kleine omleiding, maar prima aangegeven. Als je de route 

op papier goed na las, kon je niet mislopen,  (hieruit bleek 

dat het uitzetten van pijlen, voor echte Zwollenaren, niet 

noodzakelijk is), mocht er toch een probleem zijn, kon men 

2 mobiele nummers bellen, maar gelukkig hadden wij die 

niet nodig. Na de omleiding liepen wij via de Marsweg en 

Gerenweg richting Heinoseweg, om vandaar de weg te 

vervolgen naar de Kuyerhuislaan en over het Westerveldse 

AA pad, via het Roodhuizerpad richting PEC-stadion te 

gaan. Langs het stadion en Boerendanserdijk gingen wij 

onder de tunnel door en kwamen wij bij onze rust, vlak voor 

molen De Passiebloem en Wasstraat Nuri. Hier kregen wij 

een lekker bakkie koffie of thee en ook nog een 

versnappering, allemaal uistekend geregeld. Bij de rust 

stonden Bettie en Femmie Spanhak, ook Jan Post was daar 

nog even aanwezig. Hier hebben wij nog wel zeker een 

minuut of twintig oude herinneringen opgehaald, waaronder 

de Nijmeegse Vierdaagse, etc., (Jan Post was inmiddels met 

zijn auto al vertrokken). Eigenlijk raakten wij niet 

uitgepraat. Maar ja, toch moesten wij op een gegeven 

moment de knoop doorhakken en onze route van na de rust 

vervolgen. Via de Seramstraat richting Hogenkampsweg, 

Ruusbroecstraat, Middelweg, Rembrandtlaan onder het 

viaduct door en de Nijverheidstraat en voetpad, brug over, 
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stoplicht door richting Buitengasthuisstraat, over de 

Veemarkt naar ons eindpunt Het Wandelhonk. Hier zaten 

Hilly en Gea en daar kregen wij nog wat drinken en een 

heerlijk broodje met een lekkere knakworst. Hoe dit 

allemaal samen met het Wipstrikkwartier is geregeld, weet 

ik niet, maar de totale organisatie van alles samen was in 

een woord: fantastich. Zo blijkt maar weer dat de twee 

zwolse wandelverenigingen uitstekend met elkaar kunnen 

samenwerken. Bij deze dank ik dan ook de organisatie en 

het Wipstrikkwartier voor het feit, dat zij ook ons als De 

Zwolse Tippelaars-wandelaars voor deze tocht hebben 

uitgenodigd. 

Hans Edelenbos                                                                  .  

 

Verjaardagskalender 

 

juli 

 

2 Angela Veltman 

12 Kim D Tran 

15 Jan de Vries 

16 Marina Orchudesh 

 

augustus 

 

5 Gerrit van Kleef 

8 Theo van Tol 

28 Sientje Timmerman 

 

 

Alle jarigen een hele fijne dag gewenst! 
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Klompenpad – Vreepad 

 

Maandag 1 mei 

het Vreepad ge-

lopen. Dit klom-

penpad is ge-

noemd naar De 

Vree en is een 

rondwandeling 

tussen Oldebroek en Wezep. Een vree betekent scheiding. 

De Vree vormde de scheiding tussen bouwland en 

zandgrond. Niet een gebied, waar je in eerste instantie aan 

denkt voor een wandeling. Het is een randje van de Veluwe, 

wat ervan afgeknipt is door de A28. Een stukje bos wat 

overgaat in een polderlandschap, wat van oorsprong een 

moerassig gebied was. Het werd in de 13de eeuw ontgonnen 

door arbeiders, die daarna daar zelfstandig boer mochten 

worden. De naam Oldebroek staat voor “Het oude moeras”. 

Het is een route, die officieel 16 kilometer lang is. Het 

werden er ruim 18. 

De route startte bij het 

Boerderijmuseum bij 

Oldebroek. Parkeerruimte 

genoeg. Een grote lege 

parkeerplaats met maar één 

verdwaalde auto, maar met 

een bord waarop stond dat de 

parkeerplaats enkel bestemd 

was voor bezoekers van het 

boerderijmuseum. Dat was ik niet. Wellicht ben ik daar iets 
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te precies in, maar ben een stukje doorgereden en heb de 

auto ergens op een parkeerstrook in het dorp neergezet.  

De route liep langs de plek waar ooit de oudste nederzetting 

van Oldebroek was, genaamd Mulligen. Volgens de infor-

matie in de app was de oude enk nog goed herkenbaar. Nou 

ik zag wel een aarden wal, maar herkende er verder toch 

niets in. Hierna kwam ik terecht in landgoed Vierschoten 

met nog een klein stukje stuifzand. Ook stuifzanden zijn het 

resultaat van menselijke activiteit. In dit geval 

overbeweiding in en na de Middeleeuwen. 

De route ging over Landgoed ’t Loo. Een autovrij 

bungalowpark met in het midden een speeltuin en een grote 

plas met een strand en waterfietsen. Voor het water had ik 

op dat moment niet zoveel oog, want het water kwam ook 

met bakken uit de lucht op het moment, dat ik daar langs 

liep. 

Er volgde een lang 

bospad wat ongeveer 

langs de A28 liep, 

waarna ik in het 

landgoed Vollenhof 

terechtkwam. Ik heb 

het landhuis in de 

verte gezien. Het zag 

er wat vervallen en overwoekerd uit. Maar dat kan schijn 

zijn. 

 

Hierna ging de route via vrij rechte wegen weer terug naar 

het boerderijmuseum. Een leerzaam tochtje over dit gebied.  

 

Bernard Holtrop 
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Negen dorpen tocht 

 

In tijden van Corona, kun je goed ongeorganiseerde 

wandeltochten lopen. Ze zijn gratis, je hoeft je niet in te 

schrijven, je hoeft niet in de rij te staan voor het verkrijgen 

van de routebeschrijving. Ja, er hangen geen pijlen 

onderweg en er zijn 

ook niet echt 

mogelijkheden om op 

een terras te zitten. 

Zeker als je voor 12 

uur wandelt niet. Mijn 

mate Krine Faber en 

broer Martin Kelder 

lopen elk weekend 

wel een tocht in de 

buurt van Nijkerk, 

Zwolle of Hoogeveen, de plaatsen waar wij wonen. Op 

afstandmeter zet je een route uit en je maakt dan een 

routebeschrijving en dan kun je van huis uit starten. Zo 

besloten we om gisterochtend een marathon te lopen vanuit 

mijn huis. Om 7 uur stonden beide mannen al te joelen voor 

het huis! Net uitgelaten honden. Wij zijn keurig op tijd 

gestart voor onze tocht van ruim 42 km. We hebben het de 9 

dorpen tocht genoemd. Eerst een stukje Hoogeveen en dan 

op weg naar Hollandscheveld. Ons eerste dorp. Van daaruit 

door de bossen naar Nieuwlande, bekend vanwege de  

verzetsactiviteiten van Johannes Post. Je hebt daar ook een 

onderduikershol en oorlogsmuseum. We liepen verder via 

Geesbrug en Zwinderen naar Gees. Na 23 km hebben we op 

het terras van mijn broer, die daar woont, een lekkere kop 
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koffie gedronken met koek. Na 35 min. vervolgden wij onze 

tocht door de bossen naar Nieuw-Balinge. Daar wachtte ons 

en recht stuk weg van 5 km en dan kom je in het 7e dorp: 

Noordscheschut. 

Dan is het nog een 

klein eindje en dan 

doemt de skyline 

van Hoogeveen al 

op. Je loopt dan 

van Oost 

Hoogeveen naar 

West, altijd nog 

zo,n 5 km.  

Uiteindelijk 

kwamen we na 6 

uur weer bij mij thuis aan. En dan is een biertje en een hapje 

op het terras bij mij in de tuin wel heerlijk. We hebben 

genoten van onze afwisselende tocht. mooi om zo van dorp 

naar dorp te lopen. Mocht iemand nog belangstelling hebben 

voor routes Hoogeveen, Harderwijk, Zwolle of zo, stuur dan 

een pb en ik verzend ze graag. 

Mvg 

 

Wout Kelder  

 

 

Ziekenboeg 

 

Zoals altijd wensen wij alle zieken een voorspoedig herstel 

en wij hopen hen spoedig weer te zien bij een evenement. 
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Avond4daagse 

 

Vlak voordat dit blad werd getypt, werd bekend dat de 

Avond4daagse Home Edition ook in juli nog kan worden 

gelopen. Je moet jezelf aanmelden via: 

www.avond4daagse.nl. Je betaalt dan 6,50 euro per persoon 

en ontvangt hiervoor de routes en een medaille, die door de 

Zwolse Wandel Verenigingen bij je thuis wordt gebracht. 

Wil je graag wandelen, maar niet alleen, neem dan kontakt 

op met Gea van Kleef of Hilly Breunis.  

 

Nierdaagse (ingezonden stuk) 

 

Onze wereld wordt stap voor stap weer groter. Naar buiten, 

bewegen. Alleen of met een wandelmaatje. Zo vaak en 

wanneer we maar willen. Als nierpatiënt is je wereld klein 

en sta je blijvend op de rem. Daarom organiseert de 

Nierstichting in de maand juli de Nierdaagse. Met dit 

wandelevenement maken we stappen voor nierpatiënten. 

Vanuit huis of een andere plek. Omdat we nierpatiënten een 

beter perspectief willen geven. Hoe meer stappen we maken 

en hoe meer geld we ophalen, hoe meer impact wij samen 

kunnen maken om nierziekten te genezen. 

http://www.avond4daagse.nl/


De Zwolse Tippelaars                      - 17 -                                juli 2021 

Wandel van 1 juli tot 31 juli a.s. mee met de Nierdaagse en 

help nierziekten te genezen. Je bepaalt zelf je 

wandeluitdaging. Kies zelf hoe vaak en welke afstand je 

loopt, met wie, wanneer en waar. Het inschrijfgeld bedraagt 

10,-- euro. Ter  inspiratie hebben we al meer dan 550 

wandelroutes voor jou in kaart gebracht. En we geven je 

wandeltips. Of je nu 5 kilometer loopt of 50, elke stap telt. 

Als afsluiter ontvangt je een mooi aandenken aan de 

Nierdaagse. 

Wil je meer informatie over de Nierdaagse of je direct 

inschrijven? Ga dan naar: www.nierdaagse.nl 

 

Met sportieve groet, 

Roderick Oudemans 

Nierdaagse 

06-23582748 

prachtig wandelen in deze provincie, door de landerijen, bossen enz.  

 

 

Elfstedenpad 

Op zaterdag 15 mei was het 

normaal gesproken mijn 

gewoonte om met de 

wandelvereniging mee te 

wandelen. (Het was mijn vrije 

weekend.) Maar John en Ria 

gingen een etappe van het 

Elfstedenpad wandelen en 

vroegen of ik mee ging. Dat 

wilde ik graag eens  

http://www.nierdaagse.nl/
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meemaken, 

vooral omdat 

ik om het 

weekend werk 

en niet zo 

vaak met hen 

mee kan. We 

vertrokken 

tegen acht uur 

uit Zwolle 

naar het 

wegrestaurant 

Zalkerbroek waar we John ophaalden. In één auto door naar 

Friesland naar het kleine vissersdorpje Laaxum. Dit dorp 

ligt in het westen van de streek Gaasterland. Ten zuiden van 

Warns aan het IJsselmeer. Het kent maar een beperkt aantal 

huizen en een boerderij, wordt het kleinste vissersdorpje van 

Europa genoemd. Hier werd de auto geparkeerd en met de 

bus naar de plaats Wijckel waar we zouden starten. Dit is 

een dorp in de gemeente 'de Friese Meren' en ligt tussen 

Sondel en Sloten. Een toeristisch dorp omdat het dichtbij het 

Slotermeer is 

gelegen. Vlakbij het 

dorp staat een houten 

paaltjasker/poldermo-

len aan de rand van 

het natuurgebied 'De 

Zandpoel'. De eerste 

bus was een klein 

belbusje, John en Ria 

hadden een OV-
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chipkaart. Ik niet omdat ik eigenlijk nooit met het openbaar 

vervoer reis. Geen probleem: ik kon een ticket kopen en per 

pin betalen. De chauffeur kreeg dit niet voor elkaar en toen 

mocht ik doorlopen. Na een korte rit moesten we in een 

ander plaatsje overstappen, hier kwam een gewone bus. Hier 

zou ik ook een ticket kopen, je hebt eerst te maken met een 

soort instaptarief en daarna de kosten van het ticket. (Ik kan 

het mis hebben hoor, zoveel verstand heb ik er niet van.) 

Dan had ik tien euro moeten betalen, voor mij geen 

probleem. Het bleek maar een korte rit te zijn en de 

vriendelijke chauffeur vond dat zonde van het geld en liet 

mij wederom doorlopen om plaats te nemen in de bus. Men 

zegt vaak dat Friezen stugge mensen zijn maar deze twee 

buschauffeurs waren zeer vriendelijk en hadden het beste 

met de reiziger voor. Ik geloof dat de  
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chipkaart van John of Ria bij het inchecken niet goed 

werkte; zij mochten ook gewoon doorlopen. En zo kwamen 

we in Wijckel aan. In de auto en bus had het geregend; bij 

de start gelukkig droog weer. Het was prachtig wandelen in 

deze provincie, door de landerijen, bossen enz. Onderweg 

geregeld gepauzeerd en het weer bleef gelukkig goed. Hier 

en daar wat modderige paden, maar dit was te doen.  

We kwamen in een dorpje, waar we bij de bakker op het 

terras koffie hebben gedronken met heerlijke oranjekoek. 

De zon was inmiddels gaan schijnen en ook bij de cafés was 

het erg druk op het terras. Veel mensen genoten van een 

hapje of drankje, het zonnetje en de gezelligheid. Hierna 

weer verder gewandeld en genoten van de mooie en 

afwisselende wandelomgeving. Gepauzeerd om het laatste 

brood op te eten en op naar het eindpunt Laaxum. We 

kwamen langs een boerderij met winkeltje langs de weg en 

kochten er een ijsje. Het laatste lange stuk was over een 

asfaltweg, dat vond ik minder maar het Woodstock-eethuisje 

in Laaxum maakte veel goed. Het was echt als de jaren '60 

en '70 van de vorige eeuw ingericht, erg gezellig met 

bijpassende muziek. Een heerlijk visje met patat hadden we 

na een mooie wandeltocht van 27 km zeker verdiend. Dit 

was het einde van een schitterende wandeldag in het mooie 

Friesland. 

Betty de Gunst 
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Diezerstraat 94      8011 RJ  Zwolle 
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Wout Kelder 




