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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 

 

Dus nog steeds niets veranderd voor wat betreft het 

wandelen. O ja, toch wel: we mogen nu met z'n vieren op 

straat als we maar afstand bewaren. Maar wandeltochten 

bezoeken, zit er nog steeds niet in. 

Dit alles houdt wel in, dat het steeds moeilijker wordt om 

een clubblad te vullen. Wij blijven ons best doen. Dat blijkt 

ook wel weer uit deze uitgave, waarin verhalen staan, die 

niets met wandelen te maken hebben, maar het leest wel 

leuk. Dus mocht je een verhaaltje ontdekken in een blad of 

zelf iets willen mededelen: wij staan er voor open!! 

Mochten jullie een advertentie kunnen scoren, laat ons dat 

dan ook weten. 

De redactie. 

 

Kopij 

Kopij voor het julinummer ontvangen wij graag voor 1 juni 

a.s. Het liefst per mail aan: breunisw@hetnet.nl 

Geschreven of getypt mag ook. S.v.p. zenden aan Hilly 

Breunis. 

 

 

 

 

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
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Wandeltocht 

 

Zaterdag 15 mei a.s. wordt er door de 

wandelsportvereniging Wipstrikkwartier een wandeltocht 

georganiseerd vanaf “Het Wandelhonk”. 

Onze leden zijn hier ook van harte welkom. Wil je meedoen, 

geef je dan voor 13 mei op bij Gea van Kleef of Hilly 

Breunis. Je hoort dan meer bijzonderheden, zoals de 

starttijden, enz. 

 

 
 

Bedankjes!! 

 

Het bestuur heeft heel veel bedankjes ontvangen naar 

aanleiding van de traktatie, die onze leden hebben gekregen 

ivm het 80-jarig bestaan van onze vereniging. Wij vinden 

het bijzonder fijn dat dit gebaar erg wordt gewaardeerd. 

Het bestuur. 
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Ziekenboeg 

 

Wij wensen alle zieken een voorspoedig herstel toe en wij 

hopen hen binnenkort weer te kunnen ontmoeten. 

 

 

Avondvierdaagse  

 

Zoals ook al in ons maartnummer vermeld staat: de 

Avondvierdaagse gaat niet door op de normale wijze, maar 

wordt opnieuw georganiseerd als in 2020. Je moet jezelf dus 

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 worden 

bezorgd in het postcodegebied van Zwolle. Deze Home 

Edition eindigt op 30 juni.  

http://www.avond4daagse.nl/
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Verjaardagskalender 

 

mei 

1 Gea van Kleef 

 Gerard Velthuis 

2 Annie Burbach 

3 Janny Hagedoorn 

10 Wim Koopman 

11 Jan Huisman 

12 Gerry v.d. Kolk 

23 Gerry Cremer 

26 Bep Klaassen 

 

juni 

6 Beppy te Wierike 

12 Freek te Wierike 

14 Roel Koch 

15 Elaine van Groningen 

21 Auke Gerritsen 

29 Thea Steen 

 

Wij wensen alle jarigen een hele mooie dag en “Van harte”. 
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Wandelverslag 27 febr jl. 

 

De afgelopen week heel wat afgewandeld: 3x 20 km en 

zaterdag jl samen met Martin Kelder en Krine Faber vanuit 

Harderwijk 35 km gewandeld.  

We vertrokken vanaf de parkeerplaats van een supermarkt in 

Harderwijk om 7.30. Het was nog redelijk frisjes, dus 

handschoenen erbij aan. Gelukkig niet veel wind, Eerst een 

stukje industrieterrein en daarna een wandelpad. We raakten 

een beetje van de route af en zo kwamen we door weilanden 

en we moesten over menig slootje springen. Soms moesten 

we over of onder stroomdraad door.  

Uiteindelijk kwamen we weer bij de verharde weg en toen 

wandelden wij richting Nunspeet. Langs molen “De duif“, 

waar we al eens een keer een wandeltocht begonnen.  

Stukje door het centrum van Nunspeet en onze weg 

vervolgend door een mooi bos. We kwamen van alles tegen. 

Zo een bord met een waarschuwing voor overstekende 

padden. Het was een mooie een afwisselende route, die ik 

via afstand meten had uitgezet. Via Hulshorst en Hierden 

(Zwaluwhoeve) kwamen we Harderwijk weer binnen. Daar  

hebben we nog een rondje gedaan. We kwamen nog bij het 

gemeentehuis langs en via de boulevard 

kwamen we weer bij de parkeerplaats 

terug na een kleine 35 km. 

  

 

Mvg 

Wout Kelder 
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Een jaar later...  

 

7 maart 2020, een 

prachtige sterren-

wachttocht bij Dwingeloo 

gelopen, van 60 km. De 

laatste training voor de 

Kennedymars in 

Klarenbeek! We hadden 

treinkaartjes gekocht om 15 maart de Oud-Amsterdamtocht 

te lopen. 

Deze werd afgelast…. 

Maar we gebruikten de treinkaarten om lekker naar 

Zandvoort te gaan wandelen. Even op een mooi strandterras 

met een bakje koffie….. de telefoons van ons en om ons 

heen gaven een “alarm”. De horeca moest in het hele land 

sluiten om 18.00 uur. Ik keek er naar, lachte en dacht: kwart 

over 3, we kunnen nog even. Toch zat dat niet lekker, wie 

zei me dat na een half uur die telefoons niet weer gingen… 

en dat er geen trein meer mocht rijden! 

Toch maar naar huis! En wat gingen we doen? 

 

Nu zal ik het een beetje op schrijven, maar niet alles in 1x 

vandaag begin ik met de eerste wekelijkse vrijdagrondjes.  

De eerste vrijdagrondjes, vooral in het begin,  liepen we 

vanuit huis naar de Roggebotsluis. Vandaar rechts af naar 

Ketelhaven. We dronken de koffie uit de thermosfles en 

richting Dronten, langs de buitenrand om langs de  spoorlijn 

te lopen. Naar het Drontermeer en via de sluis terug naar 

huis. Dit was een rondje van rond de 40 km. en dit hebben 

we verschillende malen gedaan. 
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Op woensdag moet Harry werken en ik liep dan met een 

wandelmaatje uit Dronten, die kende het Roggebotsebos uit 

haar duim en zo werd de route veranderd. 

Als het te hard waaide, liepen we wel door het Rogge-

botsebos en daar hebben we ook verschillende mooie 

plekjes ontdekt, zoals de Roggebotstaete, het monument van 

Wezenberg en natuurlijk het kabouterbos. Ook hebben we 

de route wel eens omgekeerd gelopen, toen de horeca weer 

open was en we hebben er heerlijk pannekoek gegeten.  

Nu een jaar later hebben we alle seizoenen langs de 

spoorlijn Kampen – Dronten (Overijsselse weg) mee 

gemaakt van bloesem, vooral bij de fruitbomen, tot tulpen 

tot en met een gesprek met iemand van natuurbeheer. We 

hebben er geen spijt van omdat te doen. 

Wordt vervolg 

 

Jwd 
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Verborgen verleden zichtbaar gemaakt 

 

Met veel belangstelling kijken Dineke en ik altijd naar het 

programma “Verborgen Verleden”, waarin men de 

stambomen van BN-ers ontrafelt. Het heeft er uiteindelijk 

toe geleid dat ik in de mijne ben gedoken. 

Mijn hele leven heb ik mij al afgevraagd hoe de mijne er uit 

zou zien. Het begon al met het feit, dat ik de ouders van 

mijn vader nooit heb gekend. Alleen van de foto. Mijn vader 

was de jongste van acht kinderen. Zijn vader overleed in 

1929 en had een buurtcafé in Amsterdam. Mijn vader was 

toen 7 jaar en hij vertelde dat mijn opa opgebaard stond op 

het biljart. In mijn diensttijd, uitgezeten in Amsterdam, heb 

ik dat café bezocht.  Dat moet in 1972 geweest zijn. Men 

had de eigendomspapieren van mijn opa nog onder de bar 

liggen! Toen zat er pas de tweede eigenaar sinds 1929 in. 

Tijdens dat bezoek herleefden de verhalen en herinneringen 

van mijn vader.  De moeder van mijn vader overleed in 

1942. Mijn vader zat toen ondergedoken. En ik weet niet of 

hij daarbij aanwezig was, maar ik denk haast van niet. Kan 

het hem niet meer vragen. En als je met 

stamboomonderzoek begint, komen er steeds meer vragen. 

Vragen waarop je geen antwoord krijgt, omdat je ze niet 

meer kunt stellen. Mijn achternaam is, hoe kan het ook 

anders, van Duitse oorsprong. Wist dat mijn vader mij dat 

ooit heeft verteld. Hij had wat navraag gedaan bij de 

burgerlijke stand in Amsterdam. Al zijn voorvaders leefden 

in Amsterdam. De oudste was echter geboren in Kirchheim 

in 1748. Ja, niet bepaald een plaatsnaam, waarvan je denkt 

er is er maar één! 

In de nalatenschap van mijn vader trof ik meerdere ordners 
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aan en in eentje zat de nodige correspondentie. Mijn vader 

heeft in november 1986 maar liefst twaalf gemeentes in 

Duitsland aangeschreven omtrent informatie inzake Hendrik 

Koch, geboren in Kirchheim in 1748. Lekker ouderwets 

met, ik denk, een elektrische typemachine. Daarop zijn 

diverse reacties binnengekomen, echter zonder resultaat. 

Hier ligt voor mij dus een enorme uitdaging! 

Een vraag die mij bezighoudt: heeft mijn vader ook 

geschreven naar de toenmalige DDR? 

Vroeg mij af wanneer is de muur gevallen, want voor die 

tijd was contact met de DDR moeilijk. Heb het opgezocht 

op internet. De muur viel in november 1989. Dus ik denk 

dat mijn vader niet naar de DDR geschreven heeft. En zeker 

niet naar andere Duitstalige landen als Oostenrijk en 

Zwitserland, want daarvan heb ik geen bewijs gevonden. 

Van de moeder van mijn vader wist ik dat zij in Noord-

Holland is geboren. In Hoogwoud. Ze heette van haar 

meisjesnaam Reijnders en ik heb altijd aangenomen dat haar 

voorouders uit die provincie kwamen. Mooi niet dus. Haar 

vader was geboren in Linne in Limburg. Drie generaties 

daarvoor kwamen uit Ohé en Laak, zo’n 10 km onder Linne 

gelegen. 

Ene Hermanus Wilhelmus Reijnders, geboren in  Ohé en 

Laak op 21 februari 1815, van beroep tuinman,  trouwde op 

4 mei 1846 te Linne met Franciska Engelen, een dienstmeid 

uit Linne. Tsja en nu komt het: op 3 augustus 1846 werd te 

Linne een zoon geboren. Aan het huwelijk was dus wel iets 

vooraf gegaan. Wat precies zullen we nooit weten. Maar 

misschien is het wel in de hooiberg gebeurd.  Die zoon was 

dus in feite mijn overgrootvader van vaders kant. 

Hoop dat dit verhaal jullie heeft kunnen boeien. Zo ja, dan 
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kan ik er wel een vervolg aan geven. Van de familie van 

Dineke, die toch uit Zwolle en omgeving komt. Van 

aangetrouwde Joodse familie, waarvan vrijwel niemand de 

oorlog heeft overleeft. Hoor het wel of de interesse gewekt 

is! En mochten jullie het leuk vinden om jullie eigen 

stamboom uit te zoeken en daar zelf geen puf voor hebben, 

dan wil ik dat graag op mij nemen. Laat het maar even 

weten.  

 

Roel Koch 
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Wandeling in Giethoorn 

 

Samen met Krine Faber en Martin Kelder heb ik op 14 

maart de Holland-Venetiëtocht gelopen. Nee, niet een 

georganiseerde. De FLAL heeft routes op hun site staan. Je 

kunt een route down loaden, met routekaartje. Een prachtig 

initiatief van de FLAL; zouden meer wandelverenigingen 

moeten doen. 

Wij gingen om 7 uur van start voor onze 35 km in en 

rondom Giethoorn. We maken er altijd een gezellige 

wandeltocht van. We zien onderweg best veel en ons oog 

valt altijd op dingen, die je zo tegenkomt, of het nou natuur 

of andere zaken zijn. Eerst gingen we richting 

Wanneperveen. Dit is een redelijk saai stukje, maar als je 

dan Giethoorn binnenloopt, heb je heel wat te zien. Mooie 

paden en bruggetjes. Het was gisteren heel rustig, dat is wel 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009426999133&__cft__%5b0%5d=AZUeTBbBokXQfTrHtEwg0rIE2nKVZzhviftXXe0K8EjR5sdmW90WK5Mx_x8lJ01ln7Fz2tlM3G3uZhsxT5PhkNirpCfa-S6IO0jVnPpPvcIZ0MCmx5v6XggfNq148CUW6Uc&__tn__=-%5dK-R
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een verschil met de zomer, dan kun je op de hoofden lopen. 

We deden natuurlijk de “Fanfare” aan. Het is nu gesloten, 

maar is bekend van de gelijknamige film van Bert Haanstra. 

Een prachtige Nederlandse film. We wandelden door naar 

het nieuwe Giethoorn en daar werden we begroet door een 

vlaggendraagster. Geweldig. Wij togen richting 

Dwarsgracht, een tweede Giethoorn. Het was prachtig weer 

en toen we na 34 km binnenkwamen, begon het te miezeren. 

Mooi op tijd dus. We nuttigden ons gewoonlijke drankje. 
 

Wout Kelder 
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Attentie bij 80-jarig bestaan 

 

Woensdag 24 maart was een bijzondere dag. Onze 

vereniging bestond maar liefst tachtig jaar. Helaas moeten 

wij de viering nog even uitstellen.  

De leden werden verrast met een passende attentie zo vlak 

voor de Pasen. Wat een leuk idee was alom de reactie.  

Inmiddels is door mijn schoonzus al een foto op Facebook 

geplaatst, welke door mijn nicht ook op Instagram terecht is 

gekomen. Niet iedereen houdt zich bezig met Facebook 

en/of Instagram. Dus produceer ik maar een stukje voor ons 

clubblad. Hilly zit er om te springen. Dus ik daag iedereen 

uit: bedenk eens wat. Hier een voorzetje. Vakanties. In de 
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weekendbijlage “Vrij” van de Telegraaf staat iedere zaterdag 

een stukje van iemand, wat ik altijd met belangstelling lees. 

De volgende punten komen aan bod: de meest memorabele 

vakantie, het vreemdste ooit gegeten, de mooiste plek, de 

mooiste wandeling, etc. Dus mensen leef je uit! Ben 

benieuwd wie deze uitdaging aangaat! 

Inmiddels zitten wij met onderbreking vorig jaar zomer een 

jaar lang in de ellende. Bijna niets mag of kan meer. Wie 

had dit ooit kunnen bedenken. Soms zit ik te filosoferen en 

dan denk ik hoe bijzonder het is dat wij al 75 in vrijheid 

leven. Ook dat konden wij vorig jaar niet vieren. Hoe 

spijtig! En dan nu dit: Corona. Denk dat de mensen daar 

over honderd jaar nog over praten. Maar de vraag is nu: is 

dit éénmalig? Gaan wij in de toekomst nog meer met dit 

soort virussen te maken krijgen? Helaas denk ik wel. 

In de jaren 1918-1919 heerste hier de Spaanse griep. 

Volgens Wikipedia eiste die wereldwijd naar schatting 20 tot 

100 miljoen levens, waarvan 38.000 in Nederland. 

Er woonden toen veel minder mensen in ons land, dus was 

de impact vele malen groter, mede ook doordat de 

gezondheidszorg pas in zijn kinderschoenen stond.  

En wat te denken van de pest in de Middeleeuwen. Florence 

was een rijke en machtige stad toen daar rond 1340 de pest 

uitbrak. Het had tussen de 115.000 en 120.000 inwoners. De 

pest kwam er nog vier, vijf keer terug en in 1427 had 

Florence nog maar 40.000 inwoners. Dat is toch nauwelijks 

voor te stellen. 

Laten we hopen dat we weer gauw een beetje normaal 

kunnen doen. Want, als iets er niet meer is weet je pas wat je 

mist! Gezellig samen met de bus om ergens te genieten van 

de natuur en van het samen wandelen, het sociaal contact. 
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Een terrasje pakken met een drankje en een hapje. Wat kijk 

ik daar naar uit! 

Dus laten we nog even volhouden en ik hoop dat iedereen er 

zonder kleerscheuren doorkomt. Hopelijk tot na de 

zomervakantie! 

Tot slot wil ik ons bestuur en vooral degenen, die de attentie 

bedacht en uitgevoerd hebben, hartelijk bedanken. Denk dat 

ik namens vele leden spreek! 

 

Roel Koch 

 

 

 

Bedankt 

 

Een bedankje, wat Anja ontvangen heeft n.a.v. ons 80-jarig 

bestaan. 

 

Aan een ieder van “De Zwolse Tippelaars”, 

 

Hallo Anja, 

 

Onderstaande heb ik al eerder gemaild, maar ik heb zo het 

vermoeden, dat deze niet aangekomen is.  

Wat jullie gedaan hebben, vind ik veel te leuk om 

ongemerkt voorbij te laten gaan. Daarom nog maar een 

keertje. 

Reeds op 24 maart jongstleden een groot brievenbuspakket 

met allerlei lekkers van jullie mogen ontvangen. 

Ik vind dit erg leuk om op deze manier jullie/ons jubileum 

van het 80-jarig bestaan van “De Zwolse Tippelaars” mee te 
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mogen vieren. Héél hartelijk gefeliciteerd hiermee. Een niet 

geringe prestatie. Als de tijd weer rijp is, hoop ik weer mijn 

gezicht te laten zien bij het “Wandelhonk” of bij een andere 

plaats, waar jullie een wandeltocht organiseren. Graag een 

groet aan een ieder, die mij mogelijk nog herkent. Veel 

plezier met jullie feestje. 

 

Lex Root, Espel 

 

Noot: alle leden hebben dus een pakket ontvangen, zoals op 

onderstaande foto weergegeven. Het feestje zal te zijner tijd 

worden gevierd.  

Red. 
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Gebruik Klompenpaden sterk toegenomen 

 

Ook voor de Klompenpaden stond het jaar 2020 in het teken 

van het coronavirus. Nog nooit werd er zoveel gewandeld. 

Wetenschappers drukten Nederlanders op het hart om vooral 

in beweging te blijven, juist nu iedereen veel binnen zit. 

Veel mensen ontdekten in deze periode de 131 

Klompenpaden, die Utrecht en Gelderland rijk zijn. De 

website en Klompenpaden-app zijn drie keer zo vaak 

geraadpleegd dan in het jaar ervoor. Er werden in 2020 ruim 

1,5 miljoen wandelingen gemaakt op de Klompenpaden. 

Wandelen in eigen omgeving werd populair. Klompenpaden 

leiden de wandelaar over landgoederen, hersteld historische 

paden en dwars door boerenland in de provincies Utrecht en 

Gelderland. 

Kijk voor een impressie, gastenreacties, routekaarten, 

verkoopadressen voor brochures en actuele informatie op 

www.klompenpaden.nl. De gratis Klompenpaden-app biedt 

je onderweg route-info, interactieve kaarten en video- en 

audiofragmenten.  

 

Uit: Te Voet – voorjaar 2021. 

 

 

http://www.klompenpaden.nl/
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Wout Kelder 


