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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 
 

 

Daar gaan we dan voor het eerste clubblad van 2023. Het 

is elke keer weer een belofte, die je in moet lossen als 

redactie; voor de leden/donateurs en vooral voor onze 

adverteerders, die ons toch maar weer steunen. Denk ook 

eens aan hen als je inkopen doet. Laat ze dan eens weten, 

dat je bij hen komt kopen, omdat zij ons steunen. Het 

uitbrengen van een clubblad is niet altijd makkelijk, maar 

we hebben tegenwoordig wel veel en regelmatig hulp 

van verhalenschrijvers. Heel veel dank daarvoor! 

De redactie 

 

 

 

 

Kopij  
Heb je kopij voor het meinummer? Mail dit voor 1 april 

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 

 

 

Allereerst een opmerking, die je verderop in dit blad ook 

nog wel weer tegenkomt. 

 

De Algemene Leden Vergadering van onze vereniging 

is, door omstandigheden, verzet naar dinsdag 21 maart 

a.s.  
Heb je iets te melden of een idee om iets te organiseren 

bijvoorbeeld:  kom naar deze vergadering. Maar ook als je 

het werk van het bestuur wel of niet kunt waarderen: kom. 

En anders voor het gezellig samenzijn met een kop 

koffie/thee of drankje. 

 

Ons wandeljaar is alweer begonnen met de Chocolate Walk 

en de Snerttocht van IJsclub De Poel in Oudleusen. Van 

beide tochten staan verslagen in dit blad. De deelname van 

onze vereniging was beide keren prima.  

Inmiddels hebben wij ook weer wat nieuwe leden mogen 

verwelkomen, wat heel erg plezierig is. Een fijne tijd 

gewenst! 

 

Wat ik nog even toe kan voegen, is dat de 

Peperbuswandeltocht van 11 en 12 februari 816 deelnemers 

heeft “opgeleverd”. Hier kunnen we heel tevreden mee 

zijn. 

 

Hilly Breunis-Huisman 
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De Chocolate Walk 2023 

 

De Chocolate Walk 2023 was een groot succes. Gelukkig 
had ik mij al van te voren opgegeven, want de rijen in de 
Grote Kerk waren lang. Ook de rij van de  voorinschrijvers 
was druk, maar even kijken naar de juiste beginletter, ging 
het aanmelden toch nog snel en kon ik op pad met de 
anderen van ons groepje.  
De pijlen waren goed te volgen. Zowel opgehangen als op 
de grond zag je de pijlen. Wij gingen voor de 10 kilometer, 
dan kwam je niet alleen langs de chocolaatjes, maar ook 
langs het Zwolse Porthuis.  
Met flink de pas erin en onderweg een hoop geklets 
kwamen we al gauw bij de eerste chocoladehalte. Daar 
was het erg druk. We besloten om door te lopen. En dan 
blijkt dat de volgende halte een stuk rustiger is. Heerlijk  
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die chocolaatjes. En natuurlijk onderweg genieten van de 
prachtige versierde binnenstad van Zwolle.  
Bij het Zwolse Porthuis konden we kiezen uit 2 soorten 
chocolade: melk of puur. En daarbij de juiste port. 
Heerlijk! En inderdaad de smaak van de chocolade 
versterkt de smaak van de port.  Volgende week maar 
even een flesje halen! 
 
Bij de Sassenpoort was het weer erg druk met de 
chocolade. De helft van de groep ging in de rij staan, de 
anderen liepen 
door. En ja hoor, 
de volgende 
halte was weer 
rustig. Goede 
keus van ons om 
niet te wachten.  
En bij de 
Chocolate 
Company stond 
er een rij van wel 
een half uur. Ook 
deze 
overgeslagen en 
de volgende stop 
was de 
Bonbonnerie. 
Hier was het 
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weer een stuk rustiger. Heerlijke chocolade met mango 
geproefd. Echt een aanrader!  
En zo al wandelend en snoepend ben je maar zo weer 
terug in de Grote Kerk. Daar kregen we nog een zakje met 
inhoud waar we thuis verder van konden snoepen. 
Hopelijk volgend jaar weer een Chocolate Walk, want dit 
was een wandeling voor herhaling vatbaar. 
Groetjes 
Anja 
 

 

 

28 maart  Algemene Leden Vergadering ZWV, 

zie uitnodiging 
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Wat is er te doen? 
 

maart 

10   kaarten 19.30 Het Wandelhonk 

12   Winterwandeling Barchem, vertrek 9.30 

16   bestuursvergadering 

21   Algemene leden Vergadering DZT, zie uitnodiging  

24   kaarten 19.30 Het Wandelhonk 

28   Algemene Leden 

Vergadering ZWV, zie 

uitnodiging  

 

 

 

 

april 

7    Paaskaarten ZWV 20.00 Het 

Wandelhonk 

9    Paasbrunch, zie uitnodiging  

14  kaarten 19.30 Het Wandelhonk  

20  bestuursvergadering  

23  Bos- en Weidetocht Dalfsen 

28  kaarten, laatste keer voor 

vakantie 
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Paasbrunch 9 April 

Bij dit clubblad zit 

de uitnodiging 

voor de 

Paasbrunch met 

wandeling. Altijd 

gezellig om elkaar 

weer te zien en bij 

te praten tijdens 

de wandeltocht en brunch.  

 

 

Winterwandeling Barchem 

Op 12 maart gaan wij met de bus naar Barchem voor een 

prachtige winterwandeling. De bus vertrekt om 9.30 uur 

vanaf Het 

Wandelhonk. 

Wil je 

meewandelen

? Opgeven 

kan tot en 

met 9 maart 

bij  Hilly 

0612221487 

of Gea 

0623460862 
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Chocolate walk 
 

Vrijdag 6 januari tegen kwart voor 7 kwamen Harry, 

Hanneke en ik aan bij het Academiehuis. We moesten 

buiten aansluiten in de rij. Eenmaal binnen stond daar 

Marjolein van Wipstrikkwartier en zij zei dat de mensen, 

die hadden ingeschreven naar de inschrijving bij de deur 

mochten. Daar zagen we Coby en Herman Kraijer, die 

stonden te wachten. We werden snel geholpen door Hilly. 

Buiten stonden we even de rode bandjes om te doen, toen 

kwam Herman met zijn Harem naar buiten. Het was leuk 

om iedereen even te zien. Al snel stonden we stil bij de 

Luttekestraat; daar was de 1ste proeverij. We mochten een 

stukje chocolade pakken en we gingen verder, langs 

museum de Fundatie. Een stukje park door en we zagen 

een verlichte Santa Claus, waar ook een rij was, want onder 

de Sassenpoort werden we getrakteerd, o.a. door Dineke en 
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nog een dame. Mochten zelfs kiezen: melk, wit of puur. We 

liepen verder en we zagen leuke lichtjes; zo kwamen in de 

rij bij Corners Cake. Deze dame stond buiten en de rij was 

niet zo lang. Wat een leuke winkel: dat leek wel een 

meisjesdroom Rose kerstboom. Daar werd je vrolijk van! 

We liepen verder en we eindigden na de loopbrug in een 

lange rij met uitzicht op Santa’s arreslee: wachten voor het 

Zwolse balletjeshuis. Volgens mij vertelde de mevrouw, die 

er stond aan iedereen het verhaaltje, van waar de snoep 

gemaakt werd en waarvan! 

Toen we aan de beurt waren geweest was de rij te zien tot 

aan de Goudsteeg! 

Op de hoek van de Oude Vischmarkt nog 1 maal in de rij. 

De Giant Star Ball was heel geliefd om op de foto te 

komen. 

Aangekomen op de Diezerstraat even bij Bonbonnerie 

Borrel in. Een bonbon met yoghurt/mango heerlijk! We 

liepen over painting en langs een mooi rendier. 

Kwamen langs de Librije en De Spiegel en de “nieuwe 

wijk” werd niet overgeslagen. Op de Melkmarkt waren nog  

mooie ballen, die versprongen van kleur en de kerstboom! 

We meldden ons af bij Hilly en wij ontvingen een 

goudkleurig zakje. Eenmaal thuis zat daar ook nog een 

versnapering in. In het Academiehuis waren nog 

proeverijen en leuke verkoopstandjes. Een leuke manier 

om langs de verlichte beelden te lopen in Zwolle en de 

chocolade maakte de wachtrijen wel waard. 

 

J.W.D. 
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Praatje 

penningmeester. 
 

Beste leden van De 

Zwolse Tippelaars,  

Er zijn nog steeds 

leden, die hun 

contributie 2022  niet 

hebben overgemaakt.  

Dit is voor leden € 54,-  per jaar.  

Graag z.s.m. overmaken. 

 

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-alles-in-één pakket  € 

83.50 per jaar 

Je keuze is bij Anja van de Worp opgegeven. 

 

Donateurs hebben ook nog niet allemaal betaald. Donatie: 

€ 10,- p.p. per jaar. Gezin € 17.50 per jaar. In het vorige 

clubblad is foutief vermeld, dat donatie voor een gezin € 

15,- is, dat moet dus € 17,50 zijn. Voor donateurs is er geen 

verhoging doorgevoerd. Vriendelijk verzoek uw donatie 

van 2022 (en 2023) z.s.m. over te maken.  

 

Met vriendelijk groet, 

Gea van Kleef, penningmeester 
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Kaartavonden 

 

Wij zijn 13 januari weer begonnen met 14 personen. 

We beginnen weer allemaal op nul en hebben dus nog heel 

wat strijd te leveren. Maar niet met het mes op tafel. Het is 

een gezonde competitie. 

 

16 December was de afsluiting van 2022 met de 

prijsuitreiking. Hieronder de eindstand van 2022. 

1e Gea van Kleef 

2e Wilma Bouwhuis 

3e Anneke van Dijk 

4e Annemarie Jonker 

5e Dikkie de Kleine 

6e Dinie Egberts 

7e Hilly Breunis 

8e Angela Veltman 

9e Tonnie Jonker 

10e Ankie Butink 

11e Sien Sluiter 

12e Gerrie Cremer 

13e Theo van Tol 

14e Agnes Reuvekamp 

15e Karel Schuurman 

. 

Iedereen die wil/kan jokeren is van harte welkom op 

vrijdagavond (zie agenda)  vanaf 19.30 uur in het 

Wandelhonk. 

 

De kaartcommissie 
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Snuffelmarkt 

 

De Snuffelmarkt  is op zaterdag 25 februari a.s. van 11.00 

tot 13.00 uur. 

Heb je nog spullen om te verkopen dan kun je die vrijdag 

24 februari afleveren bij het “Wandelhonk”. 

 

Ziekenboeg 
 

Alle zieken van harte beterschap gewenst en hopelijk zien 

we je spoedig bij één van onze activiteiten. 

 

Mail 
 

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

weten aan breunisw@hetnet.nl 

 

 

Aanmelden wandeltocht 

 

Wil je als lid mee met de bus naar een wandeltocht, dan 

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,-- per persoon.  

Ook als we met eigen auto's naar een wandeltocht gaan, 

betaal je € 3.-- aan de chauffeur. 

 

 

 

 

mailto:breunisw@hetnet.nl
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Nieuwe wandelaars 

 

Heb/Ken je iemand, die graag de sfeer binnen onze 

vereniging eens wil proeven tijdens een wandeltocht? Dat 

kan. Deze belangstellenden kunnen twee keer mee naar een 

wandeltocht, waarbij ze uiteraard € 3,-- betalen voor de bus 

en het inschrijfgeld betalen ze zelf. Na twee keer dienen ze 

te kiezen of ze lid willen worden. 

 

 

 

 

 

Verjaardagskalender 

 

maart 

 

14 Wim van Lenthe 

16 Ankie Butink 

 

april 

 

11 Bert Edelenbos 

17 Marjan Koopman 

22 Dikkie de Kleine 

29 Diny Huisman 

 

Alle jarigen een hele fijne dag gewenst en nog veel jaren in 

goede gezondheid. 
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Oudjaarskaarten/-sjoelen 

 

Tijdens het Oudjaarskaarten van de Zwolse Wandel 

Verenigingen gingen 34 kaarters/sjoelers de strijd aan voor 

de te winnen prijzen. Door afwezigheid van Bert 

Edelenbos was Gea van Kleef die avond de rechterhand 

van Hans Edelenbos. Het was een hele gezellige avond, 

waaraan 34 personen deelnamen. De keuken/bar werd 

“bemensd” door Klara Edelenbos en Gerrit van Kleef. Zij 

zorgden ook voor het rond delen van de heerlijke hapjes. 

Na de strijd kon de voorzitter van de ZWV, Wim Overink, 

de prijzen uitdelen. 

 

Sjoelen 

1. Elaine van Groningen  944 punten 

2. Lies Verstege   932 

3. Corry Overink   771 

4. Hans Huizinga   767 

 

Klaverjassen 

1. Theo Horstman   5.413 punten 

2. Johan Hendriks   5.128 

3. Hans Edelenbos   4.849 

4. Dennis v.d. Vegte   4.826 

5. Tineke Neu    4.802 

6. Mien Diender   4.716 

7. Eric Hoekman   4.672 

8. Dinie Smit    4.606                                 
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Jokeren 

1. Rini Spanhak   35 punten 

2. Hilly Breunis   66 

3. Margriet v.d. Vegt   72 

4. Dinie Egberts   75 

5. Bettie Spanhak   77 

6. Klaas Bootsma   77 

7. Anneke van Dijk   77 

8. Karelien Steenbruggen  80 

 

Winnaars: gefeliciteerd! 

 

 

Snertwandeling Oudleusen 

 

Op zondag 22 januari gingen wij met onze vereniging 

wandelen in Oudleusen. De tocht werd georganiseerd door 
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ijsclub ,,De Poel” en de  start was bij “Gewoon bij  Dirk”, 

vermoedelijk een onderdeel van supermarkt Dirk van den 

Broek, maar dat wist ik niet zeker. (De eigenaar van de 

winkel is Dirk Wennemars, vandaar deze naam – red.) De 

kantine, die bij deze winkel hoort, was leuk ingericht en 

buiten was een skihut en kon men ook nog lekker zitten bij 

een houtkachel, etc. Ons was aangegeven dat deze tocht op 

eigen gelegenheid was en men eventueel bereid was naar 

het “Wandelhonk” te komen om iemand mee te nemen. Wij 

hadden aangegeven om van huis uit rechtstreeks naar 

Oudleusen te gaan. Hier bleek bij aankomst, dat er toch 

ruim 20 personen van onze vereniging de moeite hadden 

genomen om 5 of 12 kilometer te komen wandelen. Vooraf 

kregen wij gratis koffie of thee met een gratis plak cake. 

Wij werden niet teleurgesteld met betrekking tot de 

wandeltocht. Vanaf het begin was het even wennen, maar 

alles stond netjes op papier en de 

route was tevens bepijld. We liepen 

door een hekje door weilanden, 

richting de uiterwaarden van de 

Vecht. Over de weilanden vlak langs 

het water. Zo nu en dan stapten we 

over prikkeldraad (dat was wel goed 

gedaan: een buis hield de draden bij 

elkaar) laag aan de grond 

vastgemaakt, zodat er voor de 

wandelaars geen problemen 

kwamen. Ik heb veel gewandeld, 

maar zo door de weilanden zonder 

paden was voor mij ook nieuw. Via 
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een wandel- en fietspad liepen we richting de Stuw. Eerst 

nog over een zandpad en na hotel Mooi-Rivier gingen wij 

het bos in. Bij bordjes “Hiawatha” pijlen volgen tot aan de 

Vecht. Bij de stuw moesten wij linksaf en na enkele meters 

rechtsaf door een hekje naar de ijsbaan. Hier hadden wij 

dus onze rustpauze. Wij hadden een muntje gekregen en 

hier konden wij die eventueel gebruiken. Hier kon je 

koffie, thee of chocolademelk krijgen of kopen. De snert 

was alleen te krijgen bij start of finish. De meesten kochten 

hier voor € 1,50 warme chocolademelk en ook hier weer 

met een gratis plak cake en ze bewaarden het muntje voor 

de snert later aan het eind. Enige minpuntje: er was hier 

geen toilet; voor de dames was dit lastig. Verder was er 

niets aan te merken op deze rustpauze. Hier hadden wij een 

mooi uitzicht op de stuw en het water van de Vecht. Vanaf 

hier liepen we verder langs de Vecht. Via een verharde weg 

kwamen we door de poort met oude sluisdeuren en gingen 

wij na brievenbus nr. 10 het bos in. Bij bordje elf kwamen 
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wij over de dassenburcht en gingen we vervolgens via een 

zand- en fietspad, door een weiland en pad over gras door-

lopen naar het erf van de familie Mollink. Via de parallel-

weg liepen wij richting tunnel. Hier door gelopen en daarna 

weer linksaf een bospad in. Vanaf hier weer een pad blijven 

volgen en bij oranje-rode-gele pijlen bij een Y-splitsing 

links aanhouden. Daarna weer een pad en een zandweg in. 

Toen moesten wij schuin oversteken: pad langs het water 

pijlen volgen tot aan de Oosterkampen. Via de Oude 

Hessenweg en parallelweg richting Oudleusen. Twee keer 

linksaf naar de Mulderstraat en Scheperstraat terug naar het 

eindpunt van ijsclub De Poel. Hier konden we nog genieten 

van een heerlijke kop snert na deze mooie wandeldag 

onder goede weersomstandigheden.  

                                                                                                                            

Tippel HJ 

 

(Totaal 260 deelnemers). 

 

Trekvogelpad 

Het beloofde een 

mooie en droge 

dag te worden, 

tem-peratuur 

ongeveer 10 

graden dus ideaal 

wandelweer. Vroeg 

op pad met 2 auto's 

richting de 

Gaasperplas, waar mijn auto op een groot parkeerterrein  
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werd achtergelaten. Terug naar Laren, waar John zijn auto 

werd geparkeerd bij een begraafplaats en dan startten wij 

met de wandeling. Eerst over een heidegebied en door de 

bossen, maar het meest door landelijk gebied en over 

smalle weggetjes. De vogels hoorden wij af en toe al 

fluiten. Krokussen en sneeuw-klokjes luidden de lente al 

een beetje in. De zon probeerde erdoor te komen en we 

genoten van de mooie omgeving. We rustten op een bankje 

lekker in de natuur en dronken ook koffie bij theehuis 

“Juffrouw Jansen”. Hier was een mooie kinderboerderij, 

waar veel gezinnen met kleine kinderen op afkwamen. Dit 

theehuis ligt midden in het Gooi en is goed te bereiken per 

auto, fiets en uiteraard lopend. Daarna weer verder met 

onze etappe. Onderweg een broodje gegeten en wat 

gedronken. Ria en John hadden hier in 2016 ook 

gewandeld, het Westerborkpad, en zij hadden bij een oude 

dame koffie gedronken, mvevrouw Mosterd. Zomers kon je 

daar lekker buiten zitten en verkocht ze frisdrank en ijs. 

Benieuwd of mevrouw nog in leven was. Ze was toen al 

begin 90. John en Ria herkenden haar woning en toevallig 

ging net haar zoon weg. Mevrouw stond in de deuropening 

en wij groetten haar. John vertelde dat ze hier in 2016 ook 

hadden gewandeld en mevrouw nodigde ons uit in haar 

keukentje voor een kopje koffie. Een keurig schoon huis, 

maar uiteraard ouderwets ingericht, dat heeft ook wel wat. 

Oma Annie had van alles te vertellen. 29 Maart wordt ze 

maar liefst 98 jaar! Wat een kwieke dame, die nog veel zelf 

regelt in haar huisje en dit alles zonder rollator. Samen met 

haar hulp doet ze wekelijks haar boodschappen en omdat 

ze afgelegen woont, heeft ze uiteraard van alles in 
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voorraad. Ze liet ons een pannetje met spercieboontjes, 

uien, cherrytomaten en courgette zien. Dit had ze al 

gewassen en gesneden. Hiervan ging ze een 

macaronischotel voor 2 dagen maken. Geweldig toch. Ze is 

heel gezond en eigenlijk nooit ziek. “In beweging blijven, 

veel zelf blijven doen en gezond eten” is haar motto. Haar 

zoon van 74 jaar had net verf gebracht. Wanneer het weer 

wat beter wordt, wil ze nog wat schilderen aan een 

schuurtje of kastje. Lekker bezig blijven, houdt haar jong. 

Hierna onze weg vervolgd en kwamen we in Weesp aan. 

De tocht leidde door dit mooie en gezellige stadje. We 

kwamen bij een soort fort langs en toevallig liep daar een 

echtpaar. John sprak ze aan en de man bleek een 

kunstenaar te zijn, die zijn atelier in het fort heeft. Bij wijze 

van uitzondering werden wij uitgenodigd om eens te 

komen kijken en dat sloegen we niet af. De 2e bijzondere 

ontmoeting van deze dag. Het Torenfort is gevestigd aan de 

Ossenmarkt aan de oostkant van Weesp. Het werd in 1861 

voltooid en maakte deel uit van de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie. Vanaf 1892 maakt dit fort deel uit van de 

Stelling van Amsterdam en is 1 van de laatste torenforten, 

waarmee de waterlinie werd versterkt. Telt 2 bouwlagen. 

Van dit ronde gebouw zijn de muren ongeveer 1,8 meter 

dik en op het dak stond oorspronkelijk een geschutsbatterij. 

Vanaf 1985 werd het opgeknapt en in 1992 heropend. Er 

zijn o.a. de Creatieve Groep Weesp, een muziekschool en 

de Historische Kring Weesp gevestigd. We kregen een 

rondleiding. Geweldig dat dit voor ons mogelijk werd 

gemaakt. Weesp verder ingelopen om de bakker te zoeken. 

We zouden Weesp niet verlaten zonder de Weesper 
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moppen. Dit zijn koekjes van amandelspijs, amandelen en 

suiker. Van amandelspijs , suiker en eidooier wordt er een 

rol van het deeg gemaakt. Deze wordt wederom door 

suiker gerold en in plakken van circa 3 cm. gesneden. De 

koekjes worden kort (10 minuten) gebakken in de oven op 

200 graden. Met deze lekkernij op weg naar mijn auto, die 

bij de Gaasperplas stond geparkeerd. Dit is een 

recreatieplas aan de zuidkant van Amsterdam Zuid-Oost, 

ontstaan door zandwinning ten behoeve van de bouw van 

Gaasperdam. Dit gebeurde aan het eind van de jaren '60 en 

deze recreatieplas is 35 meter diep. Eindelijk, het werd al 

een beetje donker, maar de KIA kwam in zicht. Op weg 

naar Laren om John zijn auto te halen. Het was erg druk op 

de snelweg en de KIA zag voor het eerst in z'n bestaan veel 

rijbanen. Met invoeg-, spits- en vluchtstroken erbij op een 

gegeven moment zeker 7 banen.......Gewoon rustig rijden 

en mij niet gek laten maken. Sommigen reden veel te hard, 

sneden af bij het inhalen, enz. Dat kan alleen in de buurt 

van de Big City. Bij John zijn auto aangekomen, 

vervolgden we onze weg naar Epe en Zwolle. Het was een 

heel mooie wandeldag met bijzondere ontmoetingen. Ria 

was nogal verkouden, maar de natuurlijke 

wandelvitaminen hadden haar goed gedaan. Op naar de 

volgende etappe om uiteindelijk aan te komen in Bergen 

aan Zee.  

 

Betty de Gunst 
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