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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 

 

Het op één-na-laatste clubblad van 2022  ligt weer bij 

jullie op de mat. Nee, je leest er dus al in. Het blijft elke 

keer weer een probleempje, waar meer verenigingen mee 

kampen: genoeg kopij!! En meestal zijn het dezelfde 

personen, die ons aan geschreven nieuws helpen. 

Uiteraard zijn wij heel blij met deze mensen!! Veel dank 

daarvoor! 

Verderop in dit blad kun je lezen, dat je weer een Kerst-

/Nieuwjaarswens in kunt leveren om iedereen een goed 

2023 te wensen. 

De redactie. 

 

 

 

Kopij  
Heb je kopij voor het Kerst-/Nieuwjaarsnummer? Mail 

dit voor 1 december a.s.  naar breunisw@hetnet.nl. Of 

stuur je geschreven nieuws  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: Leden betalen contributie per maand € 4,50; 

   per kwartaal € 13,50; per halfjaar € 27,00;  

    per jaar € 54,00. 

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 

 

 

Zoals iedereen heeft kunnen lezen, gaan de contributies bij 

de Bond veranderen. Hierdoor zijn ook wij genoodzaakt 

één en ander te wijzigen m.i.v. 2023. Over dit alles is met 

de leden gesproken op de gezellige (verwacht  ik) 

samenkomst op 22 oktober jl. In het volgende clubblad 

wordt hier nog wel weer op terug gekomen. 

In de maanden november en december staat er nog wel wat 

op ons programma. Probeer daarbij te zijn! Bestuur en 

evenementencommissie doen hun uiterste best om het voor 

iedereen gezellig te maken/houden. Dan is het natuurlijk 

wel erg fijn als evenementen worden bezocht. 

We hebben natuurlijk allereerst de Blauwvingertocht van 

de Zwolse Wandel Verenigingen op zaterdag 5 en zondag 6 

november a.s. In het programma staat dat het vertrek om 

10.00 uur is vanaf het “Wandelhonk”. Er zijn uiteraard ook 

leden, die bijvoorbeeld 25 kilometer lopen. Die zijn dan 

natuurlijk al onderweg. Ik hoop dat er weer een mooie 

opkomst van onze leden is. Voor deze tocht hoef je je niet 

van te voren op te geven, maar zondags bij Gea. De 

tochtuitzetters van de ZWV hebben opnieuw hun uiterste 

best gedaan om er een mooie tocht van te maken. Doe mee! 

Zie ook de laatste bladzijde met de komende evenementen. 

 

Hilly Breunis-Huisman,  

voorzitter 
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Gastlopers 

 

Zoals vorig jaar november in ons blad opgenomen: er 

kunnen altijd “gastlopers” mee naar een wandeltocht als er 

voldoende plek is in de bus. Uiteraard gaan de leden voor. 

“Gastlopers” kunnen twee maal mee en dan moeten zij 

beslissen of ze lid worden. Zij betalen, evenals de leden 

van onze vereniging, € 3,-- voor de bus. Aanmelden 

hiervoor kan tot-en-met donderdags voor de wandeltocht 

bij Gea van Kleef of Hilly Breunis. 

 

 

 

Aanmelden wandeltocht 

 

Om als lid mee te kunnen naar een wandeltocht 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,--. 

 

 

Mail 

 

Wil je dit blad per mail ontvangen, laat dit dan even weten 

aan breunisw@hetnet.nl 

 

 

 

 

mailto:breunisw@hetnet.nl
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Ziekenboeg 

 

Wij wensen alle zieken een voorspoedig herstel toe en wij 

hopen dat ze binnenkort weer bij onze evenementen 

aanwezig kunnen zijn. 

 

 

Kerst-/Nieuwjaarswensen 

 

Alle leden en donateurs kunnen hun Kerst-

/Nieuwjaarswens voor 1 december a.s. weer opgeven bij 

Hilly Breunis. De kosten zijn € 3,-- per advertentie. 

 

 

LET OP! 

 

 

 

 

 

 

 

Even een reminder; 
Als we met de bus naar een wandeltocht 

reizen, is er een eigen bijdrage van € 3,00 afgesproken.   

Als we samen met de auto op pad gaan, betalen we per 

persoon € 3,00 aan de chauffeur.  
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Verjaardagskalender 

 

november 

3 Anneke van Dijk 

18 Aly Pap 

24 Rudi Sluiter 

26 Anja van de Worp 

30 Klara Edelenbos 

 

december 

18 Dineke Koch 

20 Hilly Breunis 

20 Hans Edelenbos 

21 Hanh Thi-Nguyen 

30 Anneke Oosterhaar 

30 Gerie de Vogel 

 

Alle jarigen een hele fijne dag toegewenst! 
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Chocolate Walk 

 

Op 6 januari a.s. organiseert Bonbonnerie Borrel weer de 

Chocolate Walk. Hou deze datum vrij. In het Kerstnummer 

lees je hier meer over. 

 

 

 

 

Klompenpad wandeling Wapenveld 

 

Op zondag 11 september ging onze Bos- en Heidetocht in 

Hattem niet door. Hier werd als alternatief een tocht door 

het bestuur gepland vanaf “Het Mussennest” in Wapenveld: 

de zogenaamde Klompenpadwandeling. Om half elf werd 

er met eigen vervoer vertrokken van "Het Wandelhonk", 

maar wij (Klara en Hans) hadden besloten daar op de fiets 

naar toe te gaan als het weer dat toeliet. Het was die dag 

dan ook schitterend weer en er konden twee afstanden 

worden gelopen: 7 en 13 km. Na eerst nog even lekker bij 

de start te hebben gezeten, gingen wij met een grote groep 

op weg voor de 13 km. Via de Parkweg en de Bosweg 

kwamen wij uit op landgoed Petra. Wij moesten daar lopen 

op de “blauwe klompjes”. Het was schitterend in het bos en 

tevens kwamen wij langs een mooi stuk heide. Via allerlei 

paadjes kwamen wij weer uit bij de Zwolseweg. Die staken 

wij over om door Wapenveld heen richting Apeldoorns 

Kanaal te wandelen. Bij de Flessenbergweg vond de 

splitsing plaats met de 7 km. Zij moesten linksaf langs het 

kanaal blijven lopen en wij, de 13 km, gingen een omweg 
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maken en op een kruising bij de Revelingseweg (waar ook 

een picknicktafel stond, waar wij nog geen gebruik van 

maakten), moesten wij weer het Klompenpad volgen. 

Voordien hadden wij bij de Hogestraat bij een bouwbedrijf 

even gepauzeerd om ons broodje te nuttigen en eventueel 

meegenomen drinken aan te breken. Helaas kwamen wij 

toen we de brug over gingen op de verkeerde weg. 

Ondanks dat er op de route "klompen" stonden 

aangegeven. Wij bleven het Klompenpad toen maar volgen 

en kwamen weer bij de splitsing met de 7 km uit. Na 

overleg met de groep werd besloten om niet helemaal langs 

het kanaal te gaan wandelen, maar door Wapenveld 

richting “Het Mussennest” te gaan. Via de Kloosterweg en 

Zwolseweg kwamen wij uiteindelijk weer terug bij het 

beginpunt (tevens eindpunt dus). Hier kregen wij nog een 

consumptie door de vereniging aangeboden. Rond drie uur 

’s middags gingen de meesten weer huiswaarts. Ook waren 

er enkelen die daar nog pannekoeken gingen eten. Helaas 

werd het voor ons beiden een lang wachten, want ik was 

mijn fietssleutel kwijt en had het slot tevens aan de fiets 

van Klara vastgemaakt. Onze dochter kwam met de auto: 

de reservesleutel thuis opgehaald en daarna samen nog 

even gefietst naar waar wij de pauze hadden gehad. 

Gelukkig lag daar nog mijn fietssleutel en konden wij 

daarna weer richting Zwolle en huis fietsen. Al met al toch 

een mooie en leuke dag. 

                              Hans en Klara Edelenbos 
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Wandeltocht Epe 

 

Op zondag 2 oktober gingen wij wandelen in Epe. Wij 

moesten ons al vroeg melden in "Het Wandelhonk",  want 

de bus kwam door omstandigheden eerder dan 

gebruikelijk. Dus om 9.00 uur moesten wij al aanwezig 

zijn. De grote bus bracht ons naar de start in Epe, waar wij 

afgezet werden bij het clubgebouw van 

wandelsportvereniging WIOS. Een leuk onderkomen 

midden in het centrum. Er werd een tijd afgesproken 

wanneer wij weer zouden worden opgehaald. Wij moesten 

alles uit de bus halen, want die ging nog ergens anders 

heen en dan zouden wij weer door een kleine bus 

(ongeveer 28 personen) worden opgehaald. Het 

clubgebouw was niet erg groot, maar wel gezellig en de 

drank, etc. waren redelijk goedkoop. Er konden 

verschillende afstanden worden gewandeld. Enkelen liepen 

de 5 km en het grootste gros liepen de 10 km. Ik liep met 

twee dames de 15 km en gezegd dient te worden dat het 

een geweldig mooie tocht was. Voor de rust was ik nog wel 

wat kritisch, ondanks dat wij door een mooi gedeelte van 

Epe liepen, maar meestal op de harde weg. De beide dames 

vonden dat niet zo erg, want de omgeving was schitterend. 

De rust was bij een padvindersvereniging midden in het 

bos. Daar waren de prijzen ook aantrekkelijk voor ons als 

wandelaars/-sters. Door het mooie weer konden wij lekker 

buiten zitten en volop van de zon genieten. Na de pauze 

werd het een geweldig mooie route. Wij gingen langs de 

schaapskooi en het Pluizenmeertje. Over de heide (helaas 

al uitgebloeid en her en der verbrand door vermoedelijk het  
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warme weer deze zomer), richting het Hertenkamp. Hier 

liepen wij helemaal omheen. Heuveltjes op en heuveltjes af 

het werd er alleen maar mooier op. Zelfs het meertje, waar 

wij langs liepen, was een bijzondere belevenis en dus 

hadden wij niets te klagen over deze fantastisch uitgezette 

route. Het was tegen kwart over twee, dat wij weer bij het 

clubgebouw van WIOS aankwamen en daar konden wij 

eventueel nog wat eten en drinken. Rond kwart over drie 

kwam onze, inderdaad, kleinere bus en konden wij weer 

vertrekken richting Zwolle. Rond vier uur kwamen wij 

weer aan bij "Het Wandelhonk" en wij hadden genoten van 

een mooie wandeling onder goede weersomstandigheden. 

                                          Tippel HE 

 

 

Wandelen in Wapenveld op  

8 september 
 

Omdat er een wandeltocht was 

uitgevallen hebben wij zelf een tocht 

uitgezet in Wapenveld. 

Dineke en ik hebben het eerste 

gedeelte van de tocht een week 

eerder gelopen. En dat hebben wij 

geweten. Het leek zo simpel, gewoon 

de blauwe paaltjes volgen. 

Op de parkeerplaats van het 

Mussennest was het al puzzelen. 

Links of rechts. Het kaartje was zo 

klein en onduidelijk, niet te zien. Dus 
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op goed geluk rechts af. Na even gelopen te hebben een 

blauw paaltje, gelukkig goed gegokt.  Rechts af en volgens 

het kaartje aan 't eind van de weg weer rechts. Ja en toen 

waren er geen blauwe paaltjes meer, maar dan toch maar 

even doorlopen…. En ja hoor daar was het Mussennest 

weer. Gelijk de slappe lach, een half uur gelopen en weer 

terug bij het beginpunt. 

Gelukkig was er een aardige mevrouw, die ons verder kon 

helpen. En al gauw waren we weer goed op pad en zagen 

we weer blauwe paaltjes. Links, rechts, weer links en daar 

was de heide en een blauw paaltje naar rechts. Mooi pad, 

wel heel erg lang, geen blauwe paaltjes meer te zien….. 

Dan maar op goed geluk weer links en rechts…. her en der 

waren wel bankjes om uit te rusten. 

Ondertussen al anderhalf uur op pad. 

En toen zagen we een bord met naar 

links: Hattem, naar rechts: Heerde en 

terug: Wapenveld. We zagen een dame 

die haar hondje aan het uitlaten was. Zij 

vertelde ons dat we echt terug moesten 

lopen totdat we de heide zagen en daar 

het pad over de heide nemen. De dame 

vertelde al dat er vele paaltjes 

verdwenen waren, dus het lag niet aan 

ons, dat we het pad niet kon vinden. 

Weer terug gelopen en bij de heide het 

pad op en daar zagen we inderdaad 

weer een blauw paaltje.  

Over de heide heen naar beneden en 

daar kwamen we tot onze grote 
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verbazing de dame met de hond weer tegen. Waar kwam 

die nu vandaan? Wij een heel eind terug gelopen en zij was 

dus over een ander pad gelopen en op hetzelfde punt 

uitkomen. Dineke en ik waren er wel klaar mee. Na 2,5 uur 

waren we terug bij het Mussennest,  ruim 10 kilometer 

gelopen en de tocht was nog niet af. 

Ik ben later die week met mijn dochter nog weer terug 

gegaan en ben gaan lopen vanaf het punt dat wij uit het bos 

zijn gekomen. En ja toen was het een makkie om alles af te 

maken.. 

Alles op papier gezet, met her en der een foto erbij zodat 

het voor iedereen zo duidelijk mogelijk was hoe te lopen.  

 

En op 8 september was het zover, we vertrokken vanaf 

“Het Wandelhonk” richting Wapenveld. De 

routebeschrijvingen werden uitgedeeld en iedereen kon een 

appel, koek, bifi-worstje en een pakje drinken pakken en zo 

gingen wij op pad. Men kon 7 of 13 km lopen.  

Het weer was 

goed, de sfeer was 

goed en dan loop 

je het beste. Zelf 

heb ik de 7 km 

gelopen. Een 

mooie tocht, eerst 

door het bos en 

later om 

Wapenveld heen 

en langs het Apeldoorns kanaal weer terug. Halverwege 

zijn we met het pontje overgestoken naar de molen en 
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vandaar ben je zo weer terug bij het Mussennest. De 7 km-

tocht was toch iets langer: 8,3 kilometer. De 13 kilometer 

ging, na het bos,  over de dijk terug. Dat was iets 

moeilijker om te vinden. Gelukkig zijn er vele wegen 

mogelijk en kom je ook via het Apeldoorns Kanaal terug en 

ook dat was een mooie tocht.    

 

Bij het Mussennest 

wachtte een lek-

kere cappuccino of 

een ander drankje 

op ons.  

Al met al een 

geslaagde tocht. 

 

Groetjes 

Anja 

Kaarten 
Na de vakantie op 9 sep-

tember weer begonnen 

 

We hebben dus 3 kaart-

avonden gehad met 15 

personen. 

Leo en Hennie Tardy 

zijn gestopt wegens 

omstandigheden, jammer het was altijd gezellig. Als Leo 

goede kaarten had riep hij altijd luid “jodelahiti”.Dat zullen 

we missen. Greet van de Anker (donateur) is na de vakantie 

gestopt. Voor de vakantie hebben we 2 nieuwe leden 
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verwelkomd: Tonnie en Annemarie Jonker. Na de vakantie 

ook een nieuw lid: Agnes Reuvekamp.  

Dinie Egberts is ook weer begonnen met kaarten na een tijd 

afwezig te zijn geweest i.v.m. ziekte en overlijden van haar 

man Dick. Karel Schuurman is na zijn ziek zijn en 

verhuizing naar de “Esdoorn” weer komen kaarten. De rest 

is oude garde, die al jaren kaart.  

 

Hieronder de competitiestand op 7 oktober. 

 

     1. Dikkie de Kleine 

2. Dinie Egberts 

3. Gea van Kleef 

4. Annemarie Jonker 

5. Wilma Bouwhuis 

6. Anneke van Dijk 

7. Tonnie Jonker 

8. Hilly Breunis 

9. Gerrie Cremer 

10. Angela Veltman 

     10.Ankie Butink 

11. Sien Sluiter 

12. Agnes Reuvekamp 

13. Theo van Tol 

14. Karel Schuurman 

 

Iedereen, die wil jokeren, is van harte welkom vanaf 19.30 

uur in “Het Wandelhonk”. Kosten € 2,-- per avond. Het is 

een competitie, dus als je niet aanwezig bent, dien je toch 

de verschuldigde bijdrage te betalen. 
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Heuvelland4daagse 2022 

 

Had al vaak gehoord over deze vierdaagse en was er 

inmiddels wel heel nieuwsgierig naar. Dan maar eens 

inschrijven. De afstanden, die je kon lopen, waren 42, 28, 

21, 14 en 7 km. Ik had me aanvankelijk, tegen 

verschillende adviezen in (“Doe de 28, dat staat qua 

zwaarte gelijk aan de 40 van de Nijmeegse!”), 

ingeschreven voor de 42, maar na de berichten over de 

komende hittegolf toch maar geswitcht naar de 28. 

Dag 1 – donderdag 11 augustus 

De route startte bij café 't Voske in Berg en Terblijt en ging 

deze dag zuidwaarts richting Welsden, waar de eerste rust 

was. Hier splitsten de 14km-lopers zich af en gingen weer 

op weg richting eindpunt.  De rest ging verder naar 

Banholt. Hier was weer een rustpost en de volgende 

splitsing. Nu moest ik kiezen. Rechtsaf voor de 42, linksaf 

voor de 28. Tot dan toe ging het best lekker. Ik twijfelde. 

Toch maar linksaf gegaan. Goede beslissing. Het laatste 

uur was al heet genoeg. Dat stuk was er weinig 

beschutting. Dus best warm over die grind- en gravelpaden. 

Om half een was ik binnen. Halverwege de terugweg liep 

de route langs de begraafplaats Margraten. Oorlog is niet 

iets uit het verleden of iets van heel ver weg. 
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Dag 2 – vrijdag 12 augustus 

De zwaarste dag van de vier. De route ging oostwaarts 

richting Sibbe. Hier was de eerste rust op een prachtige 

locatie “het Sibberhuuske”. Daarna ging het verder door 

het Gerendal naar Schin op Geul. Veel wespen hier die ook 

wilden meegenieten van mijn vlaai. Veel lange en steile 

beklimmingen na Schin op Geul. Na voor de tweede keer 

de rust in het “Sibberhuuske” genoten te hebben, ging de 

route naar het Geuldal en mochten we genieten van een 

paar redelijk vlakke kilometers. De uitsmijter van deze 

tocht was een enorm steile klim in drie trappen. 

Aanvankelijk lijkt het een klimmetje, waar je het eind al 

gauw van kunt zien, maar dan gaat het linksaf en begint de 

klim pas echt. Dan zie je in de verte, dat het pad over gaat 

in asfalt en zal dat wel het eind zijn. Maar nee, ook daar 

gaat de klim gewoon door! Een drietrapsbeklimming dus, 
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waar je je enorm in kunt verslikken. Na deze klim was het 

nog 500 meter en konden we aan het bier. 

 

Dag 3 – 13 augustus 

De route ging nu noordwaarts richting Meerssen, 

Schimmert en weer via Meerssen terug. Een redelijk 

makkelijk dagje, waar bij elke post een vlaai op het menu 

stond. Aan het eind van de route weer dezelfde helling als 

gisteren. Was wel dankbaar voor deze herkansing. Nu heel 

rustig er aan begonnen en gaandeweg sneller. Dit bleek de 

manier. Vond hem nu niet zoveel voorstellen. Gisteren deed 

ik er 11 minuten over, nu 7 minuten. 

 

 

 



De Zwolse Tippelaars                - 24 -                          november 2022 

 

 



De Zwolse Tippelaars                - 25 -                          november 2022 

 

 

Dag 4 – zondag 14 augustus 

De laatste 

wandeldag alweer 

in dit 

viersterrenheuvell

andschap! De dag 

van Cadier en 

Keer en 

Eckelrade. Weer 

een dag met 

eigenlijk alleen 

maar vals plat 

over grind-, gravel- en zandpaden. Ontzettende 

bewondering voor de routebouwers hoe ze die allemaal aan 

elkaar geknoopt hebben. Twee gemene beklimmingen 

zaten erin. Op de heenweg 

langs de Bemelerberg en op 

de terug-weg eroverheen. 

De klim erover was  van de 

buiten-categorie, maar 

inmiddels heb ik geleerd hoe 

je zo’n pad moet aanpakken 

en kwam zonder problemen 

boven. De temperatuur was 

weer 30 graden, maar het 

voelde nu warmer aan dan 

andere dagen. Zal te maken 

hebben met de 

gestegen luchtvochtigheid. 
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Bij de finish werden de wandelaars met muziek en een roos 

binnengehaald en er stond veel publiek langs de kant van 

de weg. Een mooie binnenkomst.  Het werd in de feesttent 

weer gezellig en er werd evenals andere dagen weer volop 

gedanst. Verbazend hoeveel energie men nog over heeft na 

zo’n dag. Totaal hadden er 5.328 wandelaars zich 

opgegeven.  

  7 km: 511 

14 km: 1810 

21 km: 1860 

28 km: 927 

42 km: 220 

 

Bernard Holtrop 
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Hierbij verslag van de Sneker marathon  

 

De Marathon van Sneek gewandeld. Le Champion 

organiseerde voor het eerst deze marathon; voorheen de 

Slachte-marathon. Ik ben eerst met de auto naar IJlst 

gereden. Je kunt daar bij het station goed parkeren. Je weet 

maar nooit hoe dat in Sneek is. Achteraf was dat 

makkelijker geweest. Enfin, in de boemel gestapt naar 

Sneek. Een ritje van 3 minuten. Daar in Sneek-CS 

uitgestapt en een 400 meter gelopen naar de startlocatie. 

Daar stroomde het al behoorlijk vol. Veel wandelaars die 

het aandurfden om de marathon te wandelen. 

Ik stond zelf zo'n 50 m vanaf de start in de rij om 7.50. Om 

precies 8 uur werd het startschot gegeven onder de klanken 

van “een neie dai”. Je passeert eerst de Sneker waterpoort. 

Vervolgens een stukje door Sneek en dan loop je al gauw 

richting Joure. Ik vond het een mooie route, moest eerst 

wel wat wandelaars inhalen, maar al snel had ik de ruimte. 

1 man liep voorop en met hem heb ik de eerste 20 km 

opgelopen. Je loopt afwisselend door dorpjes en langs het 

meer of water. Ook werden we overgezet door een 

schitterend pontje. Aan verzorging ontbrak het ook niet. Op 

de 42 km en 192 m waren 7 verzorgingsposten en overal 

kreeg je een stempel en een versnapering. Een snelle Jelle, 

koekjes, gevulde koek, appel en het hoogtepunt was een 

overheerlijk boerenijsje. Het was mooi weer, wel wat 

drukkend warm en dat maakte het toch wel wat zwaar. 

Omdat de halve marathon en de kwartmarathon ergens 

tijdens de route insprongen, had je telkens wel wandelaars 

op het parcours. Er is veel te zien daar in Friesland en je 
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denkt op een bepaald moment: wat is ons land mooi, met 

veel ruimte en alles groeit en bloeit uitbundig. De hele 

stikstofdiscussie lijkt hier niet van toepassing, zo mooi is 

alles daar. Na 6 uur, toen ik al weer 3 km in Sneek had 

gelopen, komt de finish in zicht. De marathon had ik 

daarmee voltooid. Ik was zeer tevreden over de route en de 

organisatie. Ikzelf houd wel van dit soort grote 

evenementen. Tevreden keerde ik weer huiswaarts: een 

mooie herinnering en medaille rijker. 

 

Wout Kelder 

 

Dit verslag was vorige keer blijven liggen en dus nu alsnog 

verwerkt (red.). 
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Wat is er te doen……….. 

 

 

04 november  Kaarten aanvang 19.30 Wandelhonk 

5/6 november Blauwvingertocht, vertrek 10 uur  

                              vanaf het Wandelhonk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 november  Bestuursvergadering 

18 november Kaarten aanvang 19.30 Wandelhonk 

 

 

09 december          Kaarten aanvang 19.30 Wandelhonk 

15 december Bestuursvergadering 

16 december Kaarten aanvang 19.30 Wandelhonk 

18 december          Kerstbrunch, meer informatie volgt nog 
  

30 december          Oudejaarskaarten ZWV 19.30 uur 
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