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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 

 

Nog steeds die pandemie! 

Wat ook voor ons inhoudt, dat wij geen wandeltochten 

kunnen bezoeken of organiseren. Om te bezoeken zijn er 

geen georganiseerde tochten en zelf organiseren mag niet 

ivm het feit dat je niet met meerdere personen samen mag 

zijn. Laten we hopen dat, wanneer de vaccinatie rond is, er 

ook op dit gebied weer van alles mogelijk is. Maar het zal 

nog wel even duren.  

Onze ZWV-tochten gaan voorlopig dus NIET door. Ook 

andere evenementen kunnen we vergeten.  

Op het moment dat dit wordt geschreven,  komt het bericht 

door dat ook de Nijmeegse Vierdaagse dit jaar niet doorgaat. 

Bijzonder jammer!  Weer een verloren jaar wat dit betreft. 

De redactie. 

 

 

 

Kopij 

Kopij voor het meinummer ontvangen wij graag voor 1 april 

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

Geschreven of getypt mag ook. 

 

 

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-v. 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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Bedankt 

Wij willen het bestuur en de leden van De Zwolse Tip-

pelaars bedanken voor het mooie boeket bloemen en de 

bon, die wij kregen voor ons 50-jarig huwelijk. Erg leuk.  

Groetjes van 

Bert en Rika Edelenbos 

 

 

Van de penningmeester 

 

Allereerst wil ik leden en donateurs bedanken, dat zij de 

contributie hebben doorbetaald en er niemand heeft bedankt 

bij onze vereniging. Wij hopen dat we snel weer iets kunnen 

organiseren voor jullie. Wandeltochten vanaf “Het Wandel-

honk” en ook wandelen buiten de stad zou weer fijn zijn. 

Gezellig met de bus, al weer meer dan een jaar geleden. Zo 

gauw er weer iets mag/kan, horen jullie dit. Wij gaan dan zo 

spoedig mogelijk een programma samenstellen. Jullie 

krijgen dan een convocatie en het komt in het clubblad. 

 

Dan verder nog dit: 

Op 24 maart a.s. (80 jarig bestaan van onze vereniging!!) 

staat onze jaarvergadering gepland, maar deze is verzet naar 

9 september. Het 80- jarig bestaan willen wij vieren op 24 

september. 

Wat we gaan doen, is nog een  “?”, maar dat we iets gaan 

doen, is zeker.  En hopelijk op 24 september. Alles staat of 

valt natuurlijk met de coronaregels. 

 

Met vriendelijke groet, 

Gea van Kleef 
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Recept voor de koude winterdagen. 

 

Goulashsoep 

 

Benodigdheden: 

2 uien 

3 teentjes knoflook 

1 rode en 1 gele paprika 

50 g boter 

Ca. 500 g runderriblappen 

1 blikje tomatenpuree (70 g) 

1 el milde paprikapoeder 

3 el bloem 

1 blik gepelde tomaten (400 g) 

1 runderbouillonblokje 

2 laurierblaadjes 

2 vastkokende aardappelen 

Takje peterselie 

 

Bereiding: 

1. Snipper de uien. Hak de knoflook fijn en snijd de 

paprika’s in reepje. Smelt de boter en bak de ui, knoflook en 

paprika 3 min. 

2. Snijd de runderriblap in blokjes. Schep het vlees door de 

groenten en bak 2 min. mee. Schep er de tomatenpuree, de 

paprikapoeder en de bloem door en bak nog 1 min. 

3. Voeg de gepelde tomaten, 1 l. water, het bouillonblokje en 

de laurierblaadjes toe en breng het aan de kook. Draai het 

vuur laag en stoof de soep met het vlees afgedekt in 2 uur 

zachtjes gaar. 

4.Schil de aardappelen en snijd ze in blokjes van 1 cm.  
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Kook de aardappelblokjes de laatste 15 min. in de soep mee 

gaar. 

Hak de peterselie fijn. Breng de soep op smaak en verwijder 

de laurierblaadjes. Schep de soep in kommen en bestrooi ze 

met de peterselie.  

 

Met vriendelijke groet, 

Gerrit Braakhekke 

 

PS. Heb jij een recept, dat je met ons wilt delen, stuur dit 

dan naar de redactie van dit clubblad.  

 

 

 

De Algemene Ledenvergadering 

Dit voorjaar kan de ALV geen doorgang vinden vanwege het 

Coronavirus. Maar hopelijk mogen we later in het jaar weer 

meer. Daarom verplaatsen wij de Algemene Leden 

Vergadering naar 9 september 2021. Mocht het zo zijn dat 

het dan alsnog geen doorgang kan vinden, dan vermelden 

wij dat zo spoedig mogelijk.  

De agenda en het verslag van de ALV van 2020 worden 

tijdig in het clubblad gezet.  
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24 maart 1941   24 maart 2021 

 

80 jarig bestaan van De Zwolse Tippelaars 

Dit jaar bestaat onze vereniging 80 jaar. Natuurlijk laten wij 

dat niet ongemerkt voorbij gaan. De bedoeling was om in 

maart hier aandacht aan te schenken, maar vanwege Corona 

hebben wij besloten dit door te schuiven naar 24 september 

a.s.  
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Wat we gaan doen? Dat houden we nog even geheim. Maar 

zet vast 24 september in uw agenda, dat u dan iets te vieren 

heeft. Natuurlijk ook weer onder voorbehoud.  

En hierbij ook gelijk een oproep voor verhalen van vroeger. 

Het zou leuk zijn om in de volgende clubbladen verhalen en 

foto’s van vroeger te zien en te lezen.  Duik dus in de kast 

om die schoenendoos met foto’s te zoeken.  Schrijf een 

verhaal bij de foto en stuur het naar Hilly.  

 

 

 

Oproep om mailadres en 06 door te geven aan de 

secretaris. 

Van veel leden hebben wij al een mailadres en/of een 06- 

nummer. Dit is voor de vereniging belangrijk om te hebben. 

Zo kunnen we sneller reageren en belangrijke zaken 

doorgeven. Ook tijdens wandelingen is het fijn om een 06- 

nummer bij de hand hebben.  

Je kunt het doorgeven aan Anja.  Mijn mailadres is   

hworp@home.nl 

En zou je het clubblad per mail willen ontvangen? Ook dat 

kun je aan mij doorgeven.  

Alvast bedankt.  

 

Namens het bestuur, 

Anja van de Worp. 

 

 

 

 

mailto:hworp@home.nl
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Vriespuntwandeling 17 januari 

Na 4 weken niet gelopen te hebben, door diverse oorzaken, 

besloten wij, Martin Kelder, Krine Faber en ik, weer eens de 

wandelschoenen aan te trekken. Allemaal op gepaste 

afstand. 

Wij hadden afgesproken voor op de stoep bij huize Faber en 

van daaruit al wandelend via een deel van Zwolle naar de 

oude verkeersbrug over de IJssel. De tocht ging richting 

Hattem. Voor ons inmidddels een bekend plaatsje. Langs de 

uiterwaarden van de IJssel richting Wapenveld. Daar was ik 

nog nooit geweest. Aardig plaatsje en groter dan we gedacht 

hadden. Het was 

koud vandaag, 

maar daar hebben 

we weinig last van 

gehad. Temperatuur 

zo rond het 

vriespunt, maar 

gelukkig geen wind 

zoals was 

voorspeld. Via een 

mooi pad langs het water kwamen we weer in Hattem terug. 

Even later de rode spoorbrug over de IJssel en dan weer 

richting huize Faber. Onderweg nog even langs de Joodse 
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gewandeld en dat voelden we allemaal wel na 4 weken niet 

gelopen te hebben. Daar hebben we, ivm corona buiten, een 

biertje genuttigd en een hapje erbij. Top was het weer, 

mannen. We laten de volgende tocht niet meer zo lang op 

ons wachten. 

 

Met groet Wout Kelder 
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Ziekenboeg 

Wij wensen alle zieken een voorspoedig herstel toe en wij 

hopen hen binnenkort weer te kunnen ontmoeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verjaarsdagskalender 

 

maart 

14 Wim van Lenthe 

16 Ankie Butink 

27 Harriët Poot 

 

april 

11 Bert Edelenbos 

17 Marian Koopman 

22 Dikkie de Kleine 

29 Diny Huisman 

 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag! 
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Verhuizing 

 

Onze adverteerder  

Bonbonnerie Borrel  

 

gaat verhuizen naar Diezerstraat 94. Peter v.d. Molen en zijn 

medewerkers hopen voor Pasen over te zijn. Wij wensen 

hen veel succes en plezier op hun nieuwe werkplek. 

 

 

 

Tochtuitzetters 

 

De Zwolse Wandel Verenigingen, waar wij deel vanuit 

maken, zoeken tochtuitzetters voor de te organiseren 

tochten. Het wordt zo langzamerhand een probleem om alle 

routes voor elkaar te krijgen. Heb je zelf tijd om af-en-toe te 

helpen of weet jij iemand, die dit wel wil doen, laat het dan 

weten!! De nood wordt hoog!! 

 

 

In memoriam 

 

Op vrijdag 8 januari jl. is Dries Kwakkel overleden, nadat 

hij kort ziek is geweest.  Hij was lid van wsv. 

Wipstrikkwartier en hij liep vaak wandeltochten, waardoor 

hij bekend is bij veel wandelliefhebbers. Voor de Zwolse 

Wandel Verenigingen heeft hij jarenlang tochten helpen 

uitzetten. Bij dit werk zal hij erg worden gemist.  

Wij wensen zijn vrouw Joke en familie heel veel sterkte toe 

om dit verlies een plekje te geven. 
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Fit4Finish 

Zoals iedereen waarschijnlijk inmiddels wel weet, gaat de 

Nijmeegse Vierdaagse ook dit jaar niet door. 

Nou kent wsv. Wipstrikkwartier al enige tijd een 

projectgroep, genaamd Fit4Finish. 

Het project heeft als doel om mensen te laten bewegen, 

meer specifiek: te laten wandelen en trainen voor de 

Vierdaagse van Nijmegen. Een opwerkprogramma richting 

een geslaagd einddoel: het Vierdaagsekruisje.  

Hiervoor is een trainingsschema opgesteld. Waarbij op 

woensdagavond gewandeld kan worden en waar onze leden 

aan deel kunnen nemen als zij dit leuk vinden. Er wordt 

begonnen met 5 kilometer en wanneer het lichter blijft 's 

avonds loopt dit op naar 10 kilometer. Dus ondanks dat er 

geen Vierdaagse is, toch wandelaars bezig houden op een 

gezonde manier. 

De data zijn: 3 maart, 17 maart, 31 maart. Het starten gaat 

per 2 personen met steeds 1 minuut pauze ertussen. Wil je 

meedoen, meld je dan aan via: fit4finish@gmail.com of bel 

naar Hilly Breunis – 06-12221487. Aanmelden is verplicht. 

Zeg erbij dat je lid bent van DZT. Er zijn geen kosten aan 

verbonden. De start is vanaf het plein voor het clubgebouw.  

De starttijd op 3 maart is 19.00 uur. Het clubhuis is dus 

dicht; alleen voor ëchte”nood gaat de toiletdeur open. 

 

 

  

mailto:fit4finish@gmail.com
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Wandeltocht 

 

Op zondag 11 april a.s. willen wij een wandeltocht 

organiseren vanaf het clubhuis. Of de start vanaf het plein 

plaats vindt of dat we het binnenste van ons clubhuis te zien 

krijgen, is afhankelijk van Covid!!! 

De afstanden en starttijden zijn: 

15 en 20 km.:  9.00 uur 

10 km.: 9.30 uur 

6 km.: 10.00 uur 

Als je mee wilt doen, geef je dan op bij Gea of Hilly. Het 

lijkt ons erg gezellig om iedereen weer eens te zien. Dus: 

doe mee!! 

 

 

ALV Zwolse Wandel Verenigingen 

 

De Algemene Leden Vergadering van de Zwolse Wandel 

Verenigingen is ook uitgesteld. Er is nog geen nieuwe 

datum, maar zodra de maatregelen het weer toelaten, wordt 

je geïnformeerd over de nieuwe datum. 

 

 

Bos- en Weidetocht Dalfsen 

 

Zoals begrijpelijk is ook de Bos en Weidetocht in Dalfsen 

afgelast. Dit evenement is niet te organiseren met alle 

regels, die er thans zijn. Zodra het mogelijk is, zullen we 

proberen om weer in samenwerking met wsv. 

Wipstrikkwartier een besloten tocht voor de leden te 

organiseren. 
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Avond4daagse 

 

Voor het 2e jaar op rij gaat de Zwolse Avond4daagse dit jaar  

niet door. Althans niet op de traditionele manier, maar je 

kunt wel lopen via de Home Edition. Deze gaat dit jaar wat 

vroeger van start dan vorig jaar en wel vanaf 29 maart a.s. 

De Home Edition eindigt op 30 juni. Je dient jezelf aan te 

melden en je betaalt dan 6,50 euro per deelnemer. Iedereen, 

die in het postcodegebied van Zwolle deelneemt, ontvangt 

de medaille dan via de Zwolse Wandel Verenigingen. 

 

 

 

 

Ontdek wat er niet mag ontbreken in je rugzak.. 

 

Het wandelseizoen staat weer voor de deur, dus we trekken 

er massaal weer op uit. Gerrie Eikenaar van ’t Keerpunt uit 

Dalfsen heeft een wandelpakket voor ons samen gesteld. 

Hoe vervelend is het als je tijdens het wandelen blaren 

krijgt. Wandelwol mag daarom niet ontbreken in je rugzak.  

Wandelwol voor wandelaars en sporters is een antidruk 

wol. De wol is gemaakt van 100% schapenwol zonder 

chemische toevoegingen. Het materiaal is zacht, bevat 

lanoline (wolvet) en je hebt het gevoel dat je op wolken 

loopt. WandelWol zorgt in de winter voor warme voeten en 

in de zomer werkt het verkoelend. 

Wandelwol gebruik je: 
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• bij acute pijn: wandelwol aanbrengen op de locatie en 

de sok en de schoenen kunnen weer aan 

• pijn rondom de tenen: dan de wol om de tenen 

wikkelen en trek de sok weer aan 

• ter preventie en verzachting van de blaren, druk, 

ontlasting van likdoorns en eelt 

• bij branderige en vermoeide voeten  

 

Wandelwol niet gebruiken bij: 

• beschadigde huid of op open wonden. 

• neuropathie (gevoelloosheid)- neuropathie-patiënten 

dienen eerst overleg te hebben met behandelend arts 

• lanoline allergie 

 

WandelHout zorgt voor een goede bloeddoorstroming door 

lichtjes in WandelHout te knijpen met de handen en de 

armen te bewegen tijdens het lopen. Bovenlichaam beweegt 

mee op de tendens van het WandelHout-gebruik, zodat het 

lopen ook ritmischer gaat. Het lichaam gaat hierdoor ook 

rechtop staan. Gebruik hiervan kan ook vermoeidheid en 

spierpijn verminderen. De handige aansluitbare koordjes 

zorgen ervoor dat WandelHout aan de pols blijft hangen, 

wanneer de handen vrij moeten zijn en verlies hiermee 

tegengaat. 

 

MCM gel is een natuurlijke ontstekingsremmende pijn-

stiller. De gel geeft een ondersteuning bij het functioneren 

van gewrichten en de toegevoegde magnesium zorgt voor 

ontspanning van de spieren rondom de gewrichten. De gel 

kan rijkelijk gesmeerd worden op de pijnlijke gewrichten, 
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waardoor er pijnvrij gewandeld kan worden. 

 

Magnesium voetenbad is een heerlijk moment van 

ontspanning na de wandeling. Het is een natuurlijk middel 

om stress en spanning te verminderen. De voeten zijn een 

uitstekend opnamepunt, waardoor de magnesium snel door 

het lichaam verspreidt.  

 

 

 

Zorg dus dat je goed voorbereid op pad gaat. Neem eens een 

kijkje op haar site daar heeft ze ook verschillende 

wandelsokken en een handige tekenkaart. 

Ga naar de categorie wandelaar/sporter en gebruik code: 

wandelen dan krijg je tot 12 maart korting op het pakket. 

www.praktijkkeerpunt.nl  

 

 

http://www.praktijkkeerpunt.nl/
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Om te onthouden 

 

Je weet dat je oud aan het worden bent, wanneer de kaarsen 

meer kosten dan de taart! 

 

 

Kopij 

 

Als redactie zijn we erg blij met de wandelverslagen van 

Wout Kelder uit Hoogeveen. Hij loopt meestal samen met 

zijn broer en met Krine Faber; bij ons bekend als 

tochtuitzetter van de Zwolse Wandel Verenigingen. In de 

huidige “komkommertijd” valt het niet altijd mee om 

voldoende tekst te krijgen. Dus Wout: hartstikke bedankt 

voor jouw bijdrage!! 

 

Zaterdagochtend (14 november) maar weer eens de 

wandelschoenen aangetrokken. Al vroeg stond mijn mate 

Krine Faber al voor mijn deur. Het was nog donker. 

Mondkapje op en rijden 

richting . Daar liepen 

we de 25 km als 

onderdeel van het 

Klaverblad, 

georganiseerd door 

wandelvereniging “De 

Eendracht” uit Assen. 

Ze hebben een mooi 

boekje gemaakt met 

daarin 4 routes van elk 25 km ongeveer. Tegen betaling van 

3,50 euro kun je dat boekje bestellen. Wij parkeerden onze 

https://www.facebook.com/krine.faber?__cft__%5b0%5d=AZWwqTrd5PYcuwY-LKjxtraY4VlKk8ZyEVIpeCmkuBmYv3Cccvw-Cb2oWXF5kFswQRVJozeWU28VUburOU2tuQ1yMcCAaOFjU75eIeFj_ayftmgxeCqqQtftkdTo7EsxfmA&__tn__=-%5dK-R
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auto nabij de kerk op het dorpsplein van Hunebergcity-

Borger. Natuurlijk hebben we de nodige hunebedden gezien 

en plotseling....uit het niets..... ja we zagen hem bijna over 

het hoofd.....een mammoet, ja 2 stuks. Toch bijzonder dat ze 

die daar nog hebben. De tocht was afwisselend: door heide, 

door bos, over verharde en onverharde wegen. Plaatsjes en 

gehuchten, waar je nog nooit van gehoord hebt, hier in het 

land van Bartje. Gasselte is mooi! We liepen over de oude 

treinbaan. Jammer, dat ze het niet in oude staat gelaten 

hebben. Mooie kerken zagen we en onder zo nu en dan een 

regenbuitje kwamen we na 4 1/2 uur weer terug bij de auto. 

We zijn een aantal keren misgelopen en zodoende kwamen 

wij op ruim 30 km uit. Bij mij thuis hebben we nog een 

lekker biertje gedronken met een stokbroodje.   
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