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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 

 

En zo ligt hier alweer het tweede blad van 2022. Wat 

betreft kopij van wandeltochten van onze eigen leden 

valt het wel wat tegen. Gelukkig hebben we de foto's nog 

(geintje!).  

Gelukkig hebben we nog wat verhalen van wandelaars 

buiten de vereniging.  

In ons julinummer staan, waarschijnlijk, wel wat meer 

verhalen van onze eigen leden. We hebben dan weer wat 

evenementen meegemaakt.  

In het maartnummer  stond, helaas, de agenda voor maart 

en april niet vermeld. Foutje van de redactie! Slechts 

twee personen is dit opgevallen; althans: die hebben zich 

gemeld. Sinds 1978, oprichting van ons blad, is dit de 

eerste keer. Valt dus erg mee, maar we proberen dit te 

voorkomen. 

De redactie. 

 

Kopij 

Wil je iets schrijven voor het julinummer, stuur dit dan 

voor 1 juni a.s. aan breunisw@hetnet.nl. 

Op papier geschreven mag ook. 
 

mailto:breunisw@hetnet.nl
mailto:breunisw@hetnet.nl
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Neutrale wandelsportvereniging 

“De Zwolse Tippelaars” 

Aangesloten bij de Koninklijke Wandel Bond Nederland (kWbn) 

 

Voorzitter:  Hilly Breunis-Huisman  

                                    breunisw@hetnet.nl 

                                    J.van Oldenbarneveltstraat 17, 8022 AX 

                                    Zwolle      06-12221487 

2e voorzitter:             Reinhilde Schuderer 

                                   Wim Petersstraat 3, 8019 BZ 06-40090428 

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 

Lid:   Sien Sluiter-v. Essen       

   Händellaan 433, 8031 ET   038-4218971 

   Anneke Oosterhaar-v.d.Bend 

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

                                     

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 

                     Opgericht 24 maart 1941 te Zwolle 

  www.dezwolsetippelaars.nl 

 

 

mailto:gerritgea@gmail.com
mailto:kochra@xs4all.nl
http://www.dezwolsetippelaars.nl/
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Van de voorzitter 

 

Na twee jaar een vacante plek te hebben gehad in ons 

bestuur is er sinds de jaarvergadering weer een voorzitter. 

Aangezien er geen tegenkandidaten waren, was de 

verkiezing geen probleem. 

Als nieuwe voorzitter kan ik wel wat zaken over mijzelf 

vertellen, maar ik denk niet dat dat echt nodig is. De 

meeste leden/donateurs kennen mij wel (wat een 

grootspraak!) Om toch in het verleden te duiken: ik ben 

geboren in Dalfsen en door mijn man Wim Breunis bij “De 

Zwolse Tippelaars” terecht gekomen in 1973. Eerst bij de 

senioren gelopen en toen werd mij gevraagd om leidster te 

worden van de aspirantengroep. Een prachtige tijd!! In 

uniform (blauw-wit) strijden voor het kampioenschap. Als 

beloning naar de film Grease, samen met Jennie Eilander, 

die toen 2e leidster was. Ik had mij altijd voorgenomen om 

op mijn 50ste te stoppen met het leiderschap en dat heb ik 

ook gedaan, ondanks dat ik het wel heel erg jammer vond. 

Vrij snel daarna werd het wedstrijd-wandelen afgeschaft. Ik 

ben daarna bij de recreantengroep gaan wandelen, waar 

Wim leider van was. De eerste keer dat ik mee kon lopen, 

zei hij (zaterdags): “Morgen moet je lopen.” Mijn 

antwoord was: “Ik moet niets meer”. Toen ik leidster was 

moest ik, dat was toen mijn verantwoordelijkheid (met veel 

plezier).  Nu wandel ik voor mijzelf! (Hoewel even niet). 

Ook met veel plezier! Tot spoedig bij een evenement of 

tocht. 

Hilly Breunis-Huisman  
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Schoon maken 

 

Vind je het 

gezellig om met 

elkaar op een 

maandagmorgen, 

1 x per 2 

maanden, het 

clubgebouw 

schoon te maken? 

Meld je dan aan. 

Met elkaar 

schoonmaken en 

daarna genieten 

van een kop 

koffie met gebak. 

Aanmelden kan bij Hilly 06- 12221487. 
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Wandelen in Apeldoorn 

 

Om 9.00 uur in het Wandelhonk verzamelen en wordt er 

afgerekend voor de bus. Wij vertrekken om 9.30 uur met de 

bus vanaf het Wandelhonk aan de Veemarkt. We zijn met 

24 personen met een kleine bus. Nico was met de grote bus 

naar de Poolse-Oekraïense grens met goederen voor de 

vluchtelingen. Naar aanleiding van de actie van Nico 

hebben we een inzamelingsactie gehouden en hebben we 

125 euro aan de chauffeur mee kunnen geven(zie verslag 

Nico elders in dit blad). In Apeldoorn is de startplaats bij 

de Apeldoornse Rova “Circulus”. Er gingen 19 personen 

wandelen en 5 personen bleven, om wat voor redenen dan 

ook, in de kantine zitten. Al kletsend was de tijd zo om. Je 

kon er wat te eten en te drinken halen. Tegen 15.30 uur 

weer in de bus en waren we op tijd weer in Zwolle. 

Gerrit 

 

 

 

 

 

 

Jubilarissen gehuldigd tijdens de Algemene 

Ledenvergadering. 
 

Tijdens de algemene ledenvergadering werden de 

onderstaande jubilarissen gehuldigd; 

Zij ontvingen een bos bloemen en een cadeaubon. Van 

harte gefeliciteerd! 
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Wim en Marian Koopman, 25 jaar lid van De Zwolse 

Tippelaars  (foto links) 

Diny Huisman en Beppy te Wierike, 40 jaar lid van De 

Zwolse Tippelaars (foto midden) 

Klara Edelenbos en Jan Huisman, 60 jaar lid van De 

Zwolse Tippelaars  (foto rechts) 

 

Bedankt 

 

Dit jaar was ik 60 jaar lid van onze wandelsportvereniging 

DZT. Ik  hoop nog jarenlang actief lid te blijven. 

Daarbij wil  ik het bestuur bedanken voor de mooie 

bloemen en de kadobon .  

 

Groetjes Klara  
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Notulen van de ALV van de nwsv. De 

Zwolse Tippelaars gehouden op 9 

september 2021.  

 

Aanwezig: 20 personen (incl. bestuur: Gea 

van Kleef, Dineke Koch, Sien Sluiter, Anneke 

Oosterhaar, Hilly Breunis, Reinhilde 

Schuderer). 

Afwezig met kennisgeving; Sien Timmermans, Anja van de 

Worp, Roel Koch, Elaine van Groningen, Gerrie Cremer, Thea 

Steen, Cobi Kraijer, Gerrie van der Kolk, Marina Orchudesch, 

Gery de Vogel, Ali Pap. 

 

1. Opening om 20.00 uur door de gespreksleider Hilly 

Breunis. Sluiting van 5 minuten i.v.m. te weinig aanwezige 

leden. Heropening om 20.05 uur. Hilly heet iedereen 

welkom. 

Hierna wordt 1 minuut stilte gehouden voor hen, die ons 

ontvielen. 

Mededelingen; Hans Edelenbosch is op de 24e september 

de hele dag de ceremoniemeester, Hans vindt dit geweldig 

en is zeer vereerd om dit te mogen doen. 

Er worden tochtuitzetters gevraagd voor de komende jaren 

om tochten uit te zetten. Dit omdat het aantal tochtuitzetters 

in aantal is afgenomen.  

De komende tochten die wij als DZT gaan doen;  

10-10-21 Loenen met de bus 

17-10-21 Wandelen vanaf Wandelhonk 

07-01-22 Chocoladetocht,  kosten voor deze tocht  € 6,00,  

deze tocht wordt niet door DZT georganiseerd. Hij komt 

wel op het jaarprogramma te staan. Meer informatie 

hierover in het clubblad en Swollenaer. 

Op 14-09-21 is de ALV van de ZWV, aanvang 20.00 uur 
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Wandelhonk. 

 

2. Notulen 24 september 2020: goed gekeurd.  

 

3. Ingekomen stukken m.b.t. deze vergadering. 

WBTR; opgelegd door de staat. Anja en Peter van der 

Molen houden zich hier mee bezig.  

Oud papier; De gemeente stopt hiermee. De bijdrage loopt 

in 4 jaar tijd af.  Er worden vrijwilligers gevraagd om mee 

te helpen met het schoonhouden van Zwolle. Dit levert geld 

op. Doen we dit samen met WKZ dan is er verdeling van 

het bedrag. Graag iedereen dingen bedenken die geld voor 

DZT opleveren.  

. 

4. Jaarverslag secretaris: geen opmerkingen. 

 

5. Financieel verslag penningmeester; akkoord. 

 

6. Financieel verslag redactie clubblad; akkoord  

 

7. Verslag evenementenkommissie: geen opmerkingen. 

 

8. Verslag kascommissie; geen opmerkingen. Het bestuur 

wordt décharge verleend. 

 

9. Verkiezing kaskommissie. Aftredend Jan Huisman. Nieuwe 

kaskommissie ;Gerrie van der Kolk en Roel Koch, Ankie 

Butink reserve. 

 

10. Begroting 2021 goedgekeurd. 

 

11. Bestuursverkiezing. 

Aftredend: Dineke Koch 2e penningmeester, Anja van de 
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Worp, secretaris, Sien Sluiter Bestuurslid, 

Allen worden herkozen voor een periode van 2 jaar.  

Voorzitter is nog vacant.  

 

12. Kaartkommissie. 

      Op 1 oktober beginnen we weer met kaarten. 

 

13. Huldigen jubilarissen. 

Dit jaar geen jubilarissen. 

 

14. Wat er verder ter tafel komt. 

Lijst met wandeltochten doornemen; 

Avond4 daagse 13-17 juni 

2e  week juli 4daagse Apeldoorn 

3e week juli 4daagse Nijmegen 

 

15. Rondvraag. 

Dikkie de Kleine; Nieuwe Adverteerder? Albatros 

Zwartsluis. 

Herman Kraijer; corona perikelen? Hoe gaan we daar mee 

om.  

Hans Edelenbosch ; volgende ALV 22-03-22    

Jan Huisman; bedankt het bestuur voor al het werk dat zij 

gedaan hebben. 

 

16. Sluiting om 21.10 uur door Hilly Breunis. 

 

 

 

Hilly Breunis-Huisman   Gea van Kleef 

Gespreksleider                                               vervangend secr.  
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 Contributie verhoging 

 

Tijdens de algemene ledenvergadering is besloten om de 

contributie te verhogen van € 54,00 naar € 60,00. Dit is 

nodig omdat alle kosten gestegen zijn en wij toch wel 

graag hetzelfde willen blijven organiseren voor onze leden.  

Met ingang van 2023 wordt het dan: 

per maand     €  5,00 

per kwartaal  € 15,00 

per halfjaar    € 30,00 

per jaar           € 60,00 

De verhoging gaat per 1 januari 2023 in. In het laatste 

clubblad van dit jaar zullen wij hier  weer melding van 

maken, zodat iedereen zijn/haar (automatische) betaling 

kan aanpassen.  
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Sallandse Alternatieve Vierdaagse 

 

Gisteren op zondag 6 maart zijn wij  Bep, Hans, Dikkie en 

Theo  een gedeelte van de Sallandse Alternatieve 

Vierdaagse gaan lopen. We zijn gestart bij de Lemeler 

Esch. Begin met een kop koffie en dan:  gaan met die 

banaan. Door het bos naar de Regge en daar liep je een 

groot gedeelte langs. Nu kon je zien hoe hoog het water 

heeft gestaan in februari, want in de bomen die redelijk 

laag bij het water stonden, hing het oude riet nog in de 

boom. Ook daar had de storm veel bomen omver geworpen 

of afgebroken. Voor ons was dat nieuw: niet eerder zo'n 

ravage gezien. Dus verder lopen. Het weer speelde mee: 

droog met iets zon  en dat begin maart. Heerlijk even wat 

drinken en naar huis. Ik ben heel blij met deze dagen, die 

wij samen mogen beleven        

TvT 
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Inzameling voor Nico 

 

Tijdens onze laatste busreis naar Apeldoorn is er een 

inzameling geweest voor een bijdrage voor Nico van 

Sallandtours. In totaal is er € 125,00 opgehaald. 

Nico was zeer verrast door dit warme gebaar. Hij heeft met 

zijn bus goederen gebracht naar de Pools/Oekraïense grens. 

Op de terugreis heeft hij vluchtelingen meegenomen naar 

Nederland. Het was zeer schrijnend om te zien, wat er daar 

allemaal gebeurde en de verhalen te horen van de mensen, 

die de oorlog konden ontvluchten.  

 

Op de Facebooksite van Sallandtours staan de verhalen van 

de tochten, die gemaakt worden door Sallandtours, want 

ondertussen is Nico alweer heen en weer geweest om 

vluchtelingen op te halen. 
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Natuurlijk doet Nico het niet alleen. Een heel team is in 

touw om de reis te plannen en om contacten te leggen in 

Polen.  
 

                                                                             
Hoi allemaal, 

  

Ik heb Nico aan de telefoon gehad om ons te bedanken 

voor de financiële bijdrage. Hij vond het ontzettend mooi 

dat wij hier aan hebben gedacht. Hij is vrijdagmiddag om 4 

uur vanuit Bathmen naar Enschede “Het Roessingh” 

gereden. Daar zijn de goederen ingeladen en zijn ze 

vertrokken naar de Pools/Oekraïense grens. 2 chauffeurs en 

vrijwilligers waren mee. Zaterdagochtend 11 uur 

arriveerden ze bij de grens, daar waar net de bommen 

ontploften op 10 km afstand bij de legerbasis in Oekraïne. 

    

De goederen werden uitgeladen en verdeeld. Het was al 

avond en de vluchtelingen, die mee zouden gaan, waren al 

op pad gestuurd naar andere steden. Ze hebben daarom een 

hotel gezocht en hebben daar de nacht doorgebracht. 

De volgende ochtend waren er weer vluchtelingen: 25  in 

totaal, vooral vrouwen en kleine kinderen en baby’s. met 

amper spullen bij zich. Eén gezin heeft 4 dagen gelopen 

om de grens te bereiken.  Totale ontreddering. Mensen 

denken, dat ze over 2 weken weer terug kunnen. Allemaal 

in de bus. Een Oekraïense vrouw ging naast Nico zitten. Zij 

kon heel goed Nederlands. Zij vertelde over een groep, die 

verderop gestrand was. Die waren door mensenhandelaren 

hun geld afhandig gemaakt. Nu worden mensen beter 
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afgeschermd en moet je contact hebben met coördinatoren 

in Krakau. Nico  gaf de vrouw zijn telefoon en zij legde 

contact met anderen. Zo wist Nico waar hij heen moest; dit 

was wel 100 kilometer omrijden, maar zei Nico: ik laat ze 

niet achter. We halen ze op. Hij vertelde dat er veel mis 

gaat, omdat de taal moeilijk is. Zo zijn 2 bussen met maar 2 

en 8 vluchtelingen naar Nederland teruggereden. 

Miscommunicatie.  

Dankzij deze vrouw konden ze nu met ca 35  personen en 2 

hondjes  naar Nederland. Laat in de nacht waren ze weer in 

Enschede, waar de mensen werden opgevangen. Hij 

vertelde over de dankbaarheid van de mensen. De totale 

ontreddering in de ogen van de groep. Zo triest. Mensen 

met niks meer dan hun kind bij zich. Dit gaat je niet in de 

koude kleren zitten. Heftig hoor. 

En dan is een envelop met 125 euro iets om dankbaar voor 

te zijn.  Hij vertelde ook dat de laatste 2 jaren moeilijk zijn 

geweest. “Het vet is wel van de botten” zei Nico. “Maar we 

houden vol”. Ik moest iedereen hartelijk bedanken en 

hopelijk gauw weer “tot ziens”.  

Het was heftig wat Nico allemaal vertelde. En ik ben blij, 

dat we dit voor hem hebben kunnen doen.  

Groetjes 

Anja 
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Graafschapspad 

Zondag 20 maart hebben wij deze laatste etappe van 

Doesburg naar Zutphen gewandeld, ongeveer 30 km. Een 

auto in Zutphen geparkeerd en gestart in Doesburg. Eerst 

werd er een stuk door deze mooie stad gewandeld. Daarna 
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moesten we een behoorlijk 

stuk over de dijk 

wandelen. Het was fris en 

er stond een harde wind. 

Op een gegeven moment 

was het tijd voor een 

rustpauze. We gingen 

onderaan de dijk in het 

gras zitten, even heerlijk 

in de luwte. Daarna weer 

verder en we kwamen een 

paar wandelaars en fietsers 

tegen. Eindelijk ging de 

route van de dijk af naar 

het mooie plaatsje Bronkhorst, waar we koffie hebben 

gedronken. Dat was in een gezellig café-restaurant en ik 

nam er een lekker schuimgebakje bij. We wandelden een 

klein stukje door dit dorpje, wat een prachtige oude huizen 

met mooie gevels. En leuke klinkerstraatjes met keitjes, 

kleine winkeltjes, horecagelegenheden, enz. Al gauw 

kwamen we buiten het dorp en liepen richting de pont om 

de IJssel over te steken. Dat was maar even en we waren 

aan de overkant. We liepen langs Brummen om onze weg 

naar Zutphen te vervolgen. Ja hoor, alweer een stuk over de 

dijk en helaas begon het hard te regenen. Cape 

aangetrokken of paraplu op, de wind trok behoorlijk aan 

tijdens de bui. Gelukkig duurde het niet te lang en klaarde 

de lucht wat op. We stopten bij een huisje van een gemaal, 

daar stond een bankje en daar aten we ons brood op en 

dronken we wat. Nu kwam Zutphen in zicht, maar we 

moesten eerst nog over de Cortenoeversebrug. Daarna door 
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het gras een soort lus onder de brug door gewandeld langs 

het water. En zo kwamen we in het gedeelte van de stad, 

waar de auto van Ria stond geparkeerd. Ze had wat last van 

de voet en vroeg of John eerst het stukje naar Doesburg 

wilde rijden. Ik mocht dat ook wel doen hoor, maar had de 

vorige x al brokken gemaakt (met eigen auto gelukkig) dus 

liet het aan John over. In Doesburg aangekomen stapte 

John in zijn eigen auto en vervolgden wij onze weg naar 

Epe en Zwolle.   

Betty de Gunst.  
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Bos- en Weidetocht Dalfsen 

Zondag 10 april jl. de Bos- en Weidetocht gelopen van de 

Zwolse Wandel Verenigingen. Voor het eerst weer sinds 2 

jaar een officiële wandeltocht gelopen van deze vereniging. 

Mijn mates  Martin Kelder en Krine Faber en ik hadden 

gekozen voor de 40 km. Op de routebeschrijving stond 

zelfs 42 km. Een heuse marathon dus. Uiteindelijk was het 

41,6 km. Zoals we dat gewend zijn van de Zwolse Wandel 

Verenigingen, was de route weer goed bepijld. Afwisselend 

en mooie afwisseling van zandpaden, asfalt en weidepaden. 

Toen ik de zaal van horecagelegenheid Madrid 

binnenkwam en mij wilde inschrijven, kreeg ik te horen dat 

dat niet hoefde. Want ik had mij twee jaar geleden al 

ingeschreven en deze inschrijving stond nog. Heel attent 

dus. 

De route voerde ons door weidegronden naar het eerste 

rustpunt. Sommige paden stonden nog blank, maar dat 

leverde ons geen al te grote problemen op. Vervolgens een 

stuk bos naar Hoonhorst, waarbij we Dalfsen rechts lieten 

liggen. Dit is een mooi stuk, langs mooie landgoederen, 

kasteeltjes en landhuizen. 

Bij Hoonhorst ging het de eerste x bijna mis, want we 

moesten rechtsaf ipv rechtdoor. Dit was bedoeld voor de 2e 

doorkomst. Gelukkig ontdekten we dat vrij snel. Zo gingen 

we verder door de bossen. We staken 2x de N35 over en 

kwamen na een mooie route weer terug in Hoonhorst. 

Daarna ging het over een mooie houtwal, 

stijgingspercentage: hoog. Richting de laatste rust. 

Het laatste stukje was zwaar, temeer daar er een lang pad 

was met veel blubber. Gelukkig liepen er heel wat mensen. 
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Dat leidt dan weer wat af. Het was wel oppassen geblazen. 

Na 41,6 km kwamen we weer aan bij Madrid. Sommigen 

liepen die dag de marathon van Rotterdam, wij dus die van 

Madrid. 

Het was schitterend weer en wij konden op het buitenterras 

genieten van een heerlijk biertje. 

Dank aan  de organisatie, de routebouwers en de bepijlers. 

Altijd een hele klus. 

Wout Kelder 

 

In memoriam 

 

Op 8 april is onze donateur 

                       Dick Egberts 

overleden. Dick was al enige tijd minder gezond. Toch 

kwam zijn overlijden voor zijn familie nog onverwacht. 

Wij wensen zijn vrouw Dinie, kinderen en kleinkinderen 

veel sterkte om dit verlies een plaatsje te geven. 

 

Dank 

Graag wil ik diegenen van de vereniging, die tijdens de 

crematie van mijn man Dick aanwezig waren, bedanken 

voor hun komst. Wij hebben dit erg gewaardeerd; het deed 

ons goed. 

Dinie Egberts 
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  De Zwolse 

        Tippelaars       
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Stadsgrachten opschonen 

Zijn er nog leden, die mee willen helpen, de oevers/kaden 

van de stadsgracht schoon te houden? Van harte welkom. 

Je kunt hiervoor contact opnemen met Hilly Breunis. 

 

 

Bedankt 

40 Jaar lid van De Zwolse Tippelaars, waar blijft de tijd. 

Lid geworden door Hilly en Wim Breunis, dat waren toen 

onze buren. En nu 40 jaar later, namens de vereniging, door 

Hilly gehuldigd . Bij deze hartelijk dank voor de 

cadeaubon en het prachtige boeket bloemen. 

Beppy te Wierike 

 

Hallo wandelvrienden 

Hierbij een verslag van zondag 13 maart. We zijn met een 

kleine bus op stap geweest naar Apeldoorn. Ik heb zelf niet 

gelopen wegens een blessure aan de voet. We waren met 24 

personen in de bus, waarvan er 19 gelopen hebben. De 

organiserende vereniging (en ons goed bekend) “De 

Trekvogels” bestaat volgend jaar 90 jaar. Ik heb nog lootjes 

gekocht om hen te ondersteunen voor het jubileum; heb 

ook nog wat gewonnen. Het was erg gezellig met elkaar. 

Groetjes 

Anneke Oosterhaar- v.d. Bend 

 

Ziekenboeg 

 

Alle zieken wensen wij een spoedig herstel toe en wij 

hopen hen binnenkort te ontmoeten tijdens een evenement. 
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Mail 

 

Wil je het clubblad per mail ontvangen? Laat dit dan even 

weten aan breunisw@hetnet.nl. 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagskalender 

 

mei 

1 Gea van Kleef 

 Gerard Velthuis 

2 Annie Burbach 

3 Jannie Hagedoorn 

10 Wim Koopman 

11 Jan Huisman 

12 Gerry v.d. Kolk 

23 Gerrie Cremer 

26 Bep Klaassen 

 

juni 

6 Beppy te Wierike 

12 Freek te Wierike 

14 Roel Koch 

15 Elaine van Groningen 

 

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag! 

 

mailto:breunisw@hetnet.nl
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Avond4daagse 13 t/m 17 juni 

 

Aan de Avond4daagse doen we altijd individueel mee. Wil 

je een medaille hebben, meld je dan bij Gea (persoonlijk of 

telefonisch). 

Het defilé lopen we wel mee als vereniging. We hebben 

dan ons jasje van de vereniging aan. We verzamelen om 

18.30 uur achter het Provinciehuis, waar we bloemen 

krijgen van de vereniging; om 19.00 uur opstellen voor het 

Provinciehuis en om 19.30 uur begint het defilé.  

Probeer zoveel mogelijk te komen, zodat we een goed 

figuur slaan als vereniging en dus reklame maken voor 

onze vereniging! 

 

Zet een stap tegen kanker 

 

Op 21-22 mei a.s. vindt het evenement “Zet een stap tegen 

kanker” plaats. Dit is een wandelevenement, waarbij 

zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor verbetering 

van de kwaliteit van leven voor mensen met kanker en hun 

gezin. Er wordt in estafettevorm 24 uur gelopen over een 

parcours op het mooie  terrein van de oude IJsselcentrale 

Harculo. Wil je meedoen, neem dan contact op met Dineke 

Koch – 06-81338087. Daarnaast is er allerlei entertainment 

voor jong en oud. De moeite waard dus. 

 

 

 

 

 

 



De Zwolse Tippelaars                       - 31 -                         mei 2022 

 

 

 

 

 

Wat is er te doen……….. 

 

15 mei Sallandse Voorjaarstocht, met de bus naar Raalte. 

Wil je mee wandelen? Je kunt je aanmelden tot en met 12 

mei bij Hilly 06-12221487 of bij Gea 06-23460862 

 

19 mei Bestuursvergadering.  

 

26 mei Fietspicknicktocht. De uitnodiging hiervoor zit bij 

dit clubblad. Fiets mee! Er is weer een prachtige route 

uitgezet. 

  

13 juni – 17 juni Zwolse Avond4daagse. De vrijwilligers 

zullen weer worden benaderd om te helpen (zie ook het 

stukje over de Avond4daagse elders in dit blad) 

 

23 juni Bestuursvergadering 

 

26 juni Bostocht, met de bus naar Ede. Wil je mee 

wandelen? Meld je aan bij Hilly of bij Gea voor 23 juni. 

 

We hopen jullie op één van deze evenementen te zien. 

 

 

 

 

 



De Zwolse Tippelaars                       - 32 -                         mei 2022 

 

 

Wandelen met WijZ 

 

Wist u dat …  

• bewegen letterlijk en figuurlijk energie geeft  

• bewegen uw sociale contacten kan vergroten 

• er leuke wandelroutes zijn in Zwolle? 

WijZ organiseert wandelen voor senioren, waarbij lekker 

bezig zijn voorop staat. Elke week wandelen we een 
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afstand van ongeveer 4 kilometer. We hanteren een 

groepsgrootte van minimaal 5 personen met een maximum 

van 20 personen. We starten elke week vanaf een andere 

locatie en ontdekken zo samen de mooie plekjes in Zwolle! 

Wandeldata mei tot en met juni (4 km.) 

Do. 12 mei Parkpaviljoen Wezenlanden Park de 

Wezenlanden 1 

Do. 19 mei De Pol Gelijkheid 1  

Do. 02 juni Sportpark Jo van Marle ZAC Landsheerlaan 44  

Do. 09 juni Het Anker Voorsterweg 36  

Do. 16 juni Strandhuis Milligers Milligerlaan 2  

Wandelen is een heerlijk samengaan van inspannen en 

ontspannen Nieuwsgierig geworden? - Deelname is gratis! 

- We starten elke donderdag om 14.00. Voor meer 

informatie, met WIJZ 038-8515700 of kijk op 

www.wijz.nu 

 

 

Wandeldata 2022 

tot en met juni 2022 

WijZ organiseert 

wandelen voor 

senioren, waarbij 

lekker bezig zijn 

voorop staat. Elke 

week wandelen we 

een afstand van 

ongeveer 7 km.  

We starten elke 

dinsdag vanaf een 

andere locatie en 

http://www.wijz.nu/


De Zwolse Tippelaars                       - 34 -                         mei 2022 

 

ontdekken zo samen de mooie plekjes. 

12 april 10:00 uur SV Zwolle, Marslanden  

19 april 10:00 uur VV Berkum  

26 april 10:00 uur De Terp  

03 mei 09:30 uur P. Windesheimerweg/ Bulderingsweg, 

vanaf de Terp  

10 mei 10:00 uur De Golfclub  

17 mei 10:00 uur VV SVI  

24 mei 10:00 uur De Bolder  

31 mei 10:00 uur Wandelhonk ZWV  

07 juni 10:00 uur VV Berkum  

14 juni 10:00 uur Cultuurhuis  

21 juni 10:00 uur Wijkcentrum Holtenbroek 

28 juni 09:30 uur Den Alerdinck, vanaf de Terp  
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