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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 

 

Wat een genot, dat er weer van alles kan! Dit schrijven 

wij op 19 februari als laatste in ons blad vlak voordat dit 

wordt gedrukt. 

Er worden weer wandelingen georganiseerd, maar niet 

alleen dat. Ook het hele leven gaat weer wat normaler 

worden. 

Geen mondkapjes meer, bezoek mag weer worden 

ontvangen en dat houdt niet op bij 4 personen. Wel 

moeten we alert blijven. 

Hopelijk zien we elkaar binnenkort weer tijdens een 

evenement. De evenementenkommissie organiseert dit 

ook voor jou. 

De redactie 

 

 

Kopij 
Heb je iets geschreven voor dit blad of heb je iets 

gelezen, wat je interessant vindt, stuur het voor 1 april 

a.s. naar Hilly Breunis; per mail: breunisw@hetnet.nl, 

maar getypt of geschreven mag ook. 
Neutrale wandelsportvereniging 

mailto:breunisw@hetnet.nl
mailto:breunisw@hetnet.nl
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                        “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 

 

 

Er staat de komende weken weer van alles op het 

programma. Laat je zien bij de evenementen, enz., die 

georganiseerd worden.  

Kom 22 maart ook naar de Algemene Leden Vergadering 

van onze vereniging. De uitnodiging hiervoor heb je 

bijgaand of per mail ontvangen.  

De Snuffelmarkt gaat niet door op 12 maart. Deze wordt 

nu in de herfst georganiseerd door de 

Evenementenkommissie. Dus: helaas, nog niet van je 

spulletjes af; nog even bewaren s.v.p.  

Bij de gegevens voor de ALV van 22 maart zit ook een 

schrijven van de Zwolse Wandel Verenigingen om je aan 

te melden voor vrijwilligerswerk. Lees dit schrijven goed 

en heb je tijd over en zin hierin, meld je dan aan. Vooral 

voor het doorgaan van onze wandeltochten is het 

belangrijk dat er meer mensen zich aanmelden!! Geen 

tochtuitzetters, enz.: geen wandeltochten meer in de 

toekomst in Zwolle en dat zou heel jammer zijn. Kun je 

zelf niet en ken je iemand, die het wel leuk vindt om te 

helpen: GRAAG! 

Het bestuur 
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Paasbrunch 

 

De evenementenkommissie organiseert op 17 april de 

jaarlijkse Paasbrunch. Om je hiervoor op te geven 

ontvang je bij dit blad de uitnodiging. 

 

 

Snuffelmarkt 

 

De Snuffelmarkt van 12 maart gaat niet door. Bewaar je 

spulletjes tot de herfst. Dan wordt deze alsnog 

georganiseerd door de evenementenkommissie. 

 

 

Winterwandeling 13 

maart Apeldoorn 

 

Zondag 13 maart gaan 

we wandelen in 

Apeldoorn. Vertrek 

vanaf “Het 

Wandelhonk” om 9.30 

uur met de bus. Denk eraan: t/m donderdag 10 maart 

kun je je opgeven bij Gea van Kleef of Hilly Breunis om 

mee te gaan. 

 

 

Ziekenboeg 

 

Alle zieken wensen wij een goed herstel toe en wij hopen 

hen zo spoedig mogelijk te ontmoeten bij een evenement. 
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Mail 

 

Wil je het clubblad per mail ontvangen? Laat dit dan 

even weten aan breunisw@hetnet.nl 

 

 

 

 

 

 

Algemene Leden Vergadering 

 

Op dinsdag 22 maart vindt onze jaarlijkse Algemene 

Leden Vergadering plaats. Een uitnodiging hiervoor 

ontvang je gelijk met dit blad. De uitnodiging geldt voor 

leden vanaf 15 jaar. De aanvang is 19.30 uur. 

 

 

 

Jaarvergadering Zwolse Wandel Verenigingen 

 

De Jaarvergadering van de ZWV vindt plaats op dinsdag 

29 maart a.s.; aanvang 20.00 uur. Ook hier ben je van 

harte welkom. 

 

 

 

 

 

 

mailto:breunisw@hetnet.nl
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Zet een stap tegen kanker 

 

Op 21 en 22 mei wordt er bij de IJsselcentrale in Harculo  

het evenement “Zet een stap tegen kanker” 

georganiseerd. In ons volgende blad lees je hier meer 

over. Wil je nu al meer weten hierover, bel dan Dineke 

Koch –  tel. 06-81338087, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagskalender 

 

maart 

14 Wim van Lenthe 

16 Ankie Butink 

 

april 

11 Bert Edelenbos 

17 Marian Koopman 

22 Dikkie de Kleine 

29 Diny Huisman 

 

Alle jarigen: van harte gefeliciteerd en een fijne dag!! 
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Drenthepad 

 

Op 2 en 3 oktober hebben we 2 etappes van het 

Drenthepad gelopen. Zaterdag van Veenhuizen naar 

Roden en op zondag zouden we van Roden naar Eelde 

wandelen. (Door het slechte weer de route ingekort.) Een 

overnachting werd geboekt via Vrienden op de fiets bij 

een gastadres in Roden. Zaterdag om 9 uur afgesproken 

bij de Mac in Zwolle-Noord. John en ik zouden rijden 

omdat het openbaar vervoer (vooral in het weekend) niet 

overal in Drenthe even goed is. Mijn auto met 

overnachtingsspullen werd bij het gastadres in Roden 

geparkeerd; in John zijn auto verder naar Veenhuizen om 

deze op een grote parkeerplaats achter te laten. Het was 

nog wat bewolkt, maar  prima wandelweer zo rond de 17 

graden. We wandelden door kleine bosgebieden,  
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landelijk gebied en af en toe door de bewoonde wereld. 

Genoeg bankjes en picknicktafels kwamen we tegen op 

mooie plekjes, waar je prachtig van de natuur/omgeving 

kon genieten. In Norg een terrasje gepakt en cappuccino 

gedronken. Ze waren niet zo streng met de controle van 

de QR-code. Ieder kon gewoon naar binnen lopen om 

gebruik van het toilet te maken; er werd niet om je QR-

code gevraagd. Na deze pauze verder gewandeld door 

het mooie Drenthe: een afwisselende route en de 

markering was goed. Het laatste stukje hebben we wat 

regen gehad, maar gelukkig kwam Roden in zicht en 

haalden we eerst de auto van John op uit Veenhuizen. 

Daarna bij de Chinees in Roden onze bestelde maaltijden 

opgehaald om deze op ons gastadres te gaan eten. En trek 

hadden we zeker na deze prachtige wandeltocht. De 

maaltijd lieten wij ons goed smaken. We hadden de 

bovenverdieping van deze woning tot onze beschikking. 

Compleet met keuken, echt heel luxe, verder 2 

slaapkamers, douche en toilet. Ik had mij net gedoucht, 

toen de gastvrouw vroeg of we beneden een kopje koffie 
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kwamen drinken. Dat deden we uiteraard en het was een 

heel vriendelijk en belangstellend echtpaar. Wat ons ook 

van alles over dit mooie wandelgebied kon vertellen. De 

volgende morgen stond er een goed verzorgd en 

uitgebreid ontbijt voor ons klaar, waar we lekker van 

hebben gegeten. Helaas was het weer niet zo mooi als 

zaterdag en ook in de nacht had het behoorlijk geregend. 

Besloten om de tocht wat in te korten, je weet immers 

niet of je veel modderige en daardoor slecht begaanbare 

paden zou treffen. Mijn auto mocht bij het gastadres 

blijven staan en John reed naar de startlocatie zo'n 20 km  
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verderop. 

Eerst 

regende het 

gestaag 

door, niet 

superhard 

gelukkig. 

Ondanks dat 

was het 

mooi wandelen in een soort natuurgebied. Bij het 

Leekstermeer aangekomen, werd het wat droger en in 

Leek hebben wij gepauzeerd bij een luxe snackbar. 

Koffie gedronken en iemand van het personeel kwam 

met een mooie papegaai op de arm aanlopen. Even mee 

gesproken en uiteraard een foto ervan genomen. Hierna 

verder voor de laatste loodjes. Over het algemeen waren 

de wegen/paden goed begaanbaar, dat viel mij nog mee. 

Aan de modderpaden ontkwamen we niet, maar niet zo 

erg als verwacht. Het was nu droog en af en toe wat 

miezerige regen. Zo kwamen we in Roden aan. Auto van 

John opgehaald en we vertrokken richting Zwolle en 

Epe. Onderweg begon het weer hard te regenen, maar wij 

hadden onze wandelkilometers in the pocket. Ondanks 

de slechte wandelzondag was het een gezellig en mooi 

wandelweekend. 

Betty de Gunst. 
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Beste lezers, 

 

Deze keer niet een verslag van een wandeltocht, die ik 

gedaan heb met mijn wandelvrienden, Krine Faber en 

Martin Kelder, maar een terugblik op het afgelopen jaar en 

hoe mijn wandelgeschiedenis begon. 

 

Eerst even de vraag waarom ik ooit met wandelen 

begonnen ben? 

In mijn 50e levensjaar vond ik dat ik wat meer moest 

bewegen. Op dat moment deed ik niet zoveel aan sport. 

Had het wel geprobeerd, zoals hardlopen of naar de 

sportschool, maar meestal na 3 maand was het al weer 

over. 
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Ik kon me er gewoon niet toe zetten. Mijn broer Martin 

Kelder liep al een aantal keren de 4 daagse van Nijmegen. 

Hij zei:  “Dat zou jij ook een keer moeten doen”.  Ik 

reageerde daarop met het antwoord: “Man, dat kan 

iedereen toch wel, stelt niets voor”.  

 

Nou ik dacht dat zal ik laten zien en ik besloot om in 2005 

de 4 daagse te lopen. Volgens hem moest je wel eerst 

oefenen, zo’n 500 km zeker. Ik ben begonnen in februari 

met een tocht in Apeldoorn, 30 km. Nou ik heb het 

geweten. Ik was 's avonds kapot, kon nauwelijks een stap 

verzetten. Was ook blij dat ik thuis was en op de bank kon 

ploffen. 

Toch sprak het mij wel aan en in april liep ik, na een aantal 

tochten van 25 of 30 km, waaronder die van Zwolle 

(Peperbustocht), mijn eerste 40km in Almere. Dat heb ik 

ook geweten, ruim 7,5 uur over gedaan en ook weer 

redelijk veel spierpijn. 

 

Maar ja, je moet bij de 4 daagse als 49 jarige 4x50 km 

lopen en ik besloot om in mei, de 4daagse van Drenthe te 

lopen,  4x 30km. Kun je kijken hoe het is om 4 dagen 

achter elkaar te wandelen. Dat verliep goed en ik kreeg 

steeds meer plezier in het wandelen. In juni heb ik toen  

mijn eerste 50 km gelopen in Ekehaar. Ook dat ging goed. 

Ik twijfelde nog steeds of ik de 4x50 km zou kunnen 

voltooien. 

 

In juli 2005 was het dan zover: mijn eerste 4daagse. Man 

wat een feest, het ging goed tot het einde. Ik vond het zo 
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leuk, dat ik meteen verslaafd werd en er nu al 12x op heb 

zitten. 

 

Sindsdien heb ik ruim 20.000 km gewandeld. Ik houd van 

Zwolse wandeltochten. Ik ben niet zo’n bosloper en in de 

tochten van de Zwolse Wandel Vereniging zit niet zoveel 

bos. Ook heb ik alle 5 Kennedymarsen gelopen van 

Zwolle. Want ja, je wilt op een bepaald moment ook weer 

een nieuwe uitdaging hebben. Jammer dat ze er niet meer 

zijn in Zwolle. 

Na  een aantal Kennedymarsen wilde ik wel eens de 110 

km van Zeewolde wandelen. Prachtig was dat: 's avonds 

om 8 uur starten en 's middags de dag erop om half vijf 

binnen. Je verlegt steeds meer je grenzen. 
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Het jaar 2021 was voor mij een goed wandeljaar. Wel een 

jaar, waarin ik voor het eerst geen georganiseerde 

wandeltochten liep, vanwege corona. 

Ik zet zelf routes in elkaar mbv afstandmeten, zet ze heel 

ouderwets op papier en ga dan ergens starten, samen met 

Martin en Krine. 

 

Wat hebben we veel lol en plezier samen gehad. We komen 

op de vreemdste en mooiste plekken, waar je met gewone 

wandeltochten niet komt. 

 

We hebben dus geen grote tochten, zoals de Rode Kruis 

Bloesemtocht in Geldermalsen, de 30 km van Zandvoort, 

de 4 daagse, de Elfstedentocht, de Airbornetocht, de van 

Dam tot Dam tocht, de Amsterdam City walk, gelopen. 

 

Wel hebben we diverse klompenpaden gelopen. Als 

hoogtepunt: het Westerborkpad (345 km), de alternatieve 

4daagse, ook die van Salland, diverse tochten in Zwolle, de 

alternatieve van Dam tot Dam tocht (Zwolle-Deventer), de 

Airbornetocht in Oosterbeek als een alternatieve. We 

hebben dus gezamenlijk en soms met z’n 2-en heel veel 

wandelkilometers gemaakt. De teller stond aan het eind 

van het jaar bij mij op 2325 km. Nog nooit zoveel 

gewandeld in een jaar. We maakten gebruik van 

horecagelegenheden om na afloop wat te drinken en toen 

dat niet kon en nog steeds niet, namen we ons eigen 

drankje en hapje mee voor op de parkeerplaats. 
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  De Zwolse 

        Tippelaars       
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Al met al een mooi wandeljaar, er is zoveel mogelijk. Ik 

wens iedereen een goed wandeljaar toe. Blijf gezond en 

geniet van alle moois, dat er nog steeds is. 

 

Wout Kelder 

 

Lichtjestocht Zwolle 

Op zondag 16 januari gingen wij de Lichtjestocht in 

Zwolle wandelen. Het bestuur had een mooie route op 

papier uitgezet en daar konden wij gebruik van maken. De 
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start was om 17.00 uur vanaf "Het Wandelhonk" aan de 

Lijnbaan/Veemarkt en aangezien wij nog niet door alle 

corona-perikelen gebruik konden maken van de zaal, 

moesten wij genoegen nemen met een plekje buiten, nadat 

wij ons allemaal gemeld hadden. Uiteraard konden wij wel 

gebruik maken van het toilet en moesten wij wel de 

bekende corona-regels in acht nemen. Onze secretaresse 

Anja nam even het woord en gaf aan, dat wij onderweg een 
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warme hap kregen bij het Friethuys. Men kon dan zelf 

kiezen uit een patatje of wat anders. Zij vroeg tevens of we 

na het wandelen, koffie, thee of chocolademelk wilden en 

ze wenste iedereen een gezellige wandeling toe.  Er hadden 

zich 31 personen aangemeld en dat was een mooi aantal. 

Vanaf het "Wandelhonk" liepen via de Lijnbaan en de 

Kamperpoorterbrug naar de Peperbus. Via de Ossenmarkt 

en de Kamperstraat richting Fundatie. Hier werd nog even 

een foto van ons allen gemaakt, waarna we door de 

Koestraat richting Sassenpoort liepen om daar de Kerstman 

te bewonderen. Onder de Sassenpoort door en via de 

Sassenstraat naar het Bethlehemkerkplein. Hier stond de 

Kerstster. Onder het gemeentehuis door kwamen wij bij de 

arreslee, waar wij bij het Friethuys dus konden genieten 

van onze warme hap, wat uiteraard lekker smaakte.Via de 

Luttekestraat, waar ook een verlicht pakje stond. Daarna 

naar rechts om de kerk heen en langs de Voorstraat door 

naar de Oude Vismarkt, waar het rendier stond. Vanaf hier 

naar de Nieuwe Markt met zijn prachtige Kerstboom en 

verlichte harten. Daarna door de Samuel Hirschstraat en 

overgaand in de Schoutenstraat, kwamen wij aan bij de 

Vijfhoek. Daar gingen we linksaf naar het Gasthuisplein. 

Hier stond de grote verlichte bol. Door de Brouwerstraat 

kwamen wij uit op de Diezerpromade. Hier bleven wij 

rechts lopen tot het eind. Over de Diezerporterbrug, waar 

we de slee zagen staan, liepen we verder de Badhuiswal 

over en gingen over de Stenen Pijpen de Zamenhofsingel 
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naar de Spinhuisbrug bij de Spiegel. Daarna langs de 

Librije over het Spinhuisplein naar de Thorbeckegracht. 

Hier had men een mooi uitzet op de verlichte stadsmuur en 

via het Pelserbrugje en de Klokkesteeg langs Waanders, 

waar op de hoek de Gouden Beer stond. Toen via de 

Broerenstraat weer naar de Diezerpromenade, maar nu 

richting Grote Markt en Melkmarkt. Hier hingen mooie 

ballen, die steeds van kleur wisselden. Aan het einde van 

de Melkmarkt op het Rode Torenplein stond onze laatste 

verlichting Cone te zien. Via de Rodetorenbrug weer naar 

links om door de Lijnbaan weer terug te komen bij "Het 

Wandelhonk", waar wij rond 19.00 uur nog konden 

genieten van een lekker bakkie koffie, thee of warme 

chocomelk. Na een gezellige wandeling van twee uur 

kwam er dus een einde aan deze Lichtjestocht en het 

bestuur kreeg dan ook de welverdiende  complimenten 

voor het organiseren van dit evenement. 

                                                                                        

Tippel HJE 
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