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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
Het wordt voor ons steeds moeilijker om het clubblad vol
te krijgen. Geen wandeltochten, die wij bezoeken en dus
geen verhaaltjes hierover. Het is dan ook erg prettig
wanneer wij wandelaars kunnen bereiken, die b.v. de
alternatieve Sallandse Wandel4daagse hebben gelopen en
hierover een verslag schrijven. Of zoals in ons
septembernummer beloofd een verslag van de “besloten”
wandeltocht van wsv Wipstrikkwartier van 22 augustus jl.
geschreven door Mans Bos. Hij “doet” zelf, samen met zijn
zoon Mark, de redactie van het clubblad van
Wipstrikkwartier en hij weet dus ook hoe moeilijk het is
om een blad vol te krijgen. Dankjewel, Mans. Ook de
andere “clubbladvullers”: hartelijk dank!
Voor ons Kerst-/Nieuwjaarsnummer kun je weer een
advertentie opgeven. Verderop in dit blad staan de
gegevens.
Wij hebben afgelopen maanden gelukkig “gebruik kunnen
maken” van de vaardigheden van de heer de Leeuw (van
Drukkerij de Leeuw uit Dalfsen) voor wat betreft het in
elkaar zetten van ons clubblad. Hier zijn we erg blij mee.
Ook aan hem: hartelijk dank!
De redactie
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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
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Van de voorzitter
Inderdaad, normaal staat hier het stukje van de voorzitter,
maar aangezien Wim Koopman afscheid heeft genomen
als voorzitter, mag ik hier de honneurs waarnemen tot de
jaarvergadering van 24 maart a.s. Dat wil niet zeggen dat
je de volgende keer weer een stukje van mij hier ziet
staan. Misschien van een ander bestuurslid. Wie weet.
Tijdens onze ALV van 24 september jl. waren er
jubilarissen, die bloemen en een kadobon kregen
overhandigd. Verderop in dit blad staat het verslag van de
ledenvergadering.
Gelukkig hebben wij het bestuur kunnen aanvullen met
Reinhilde Schuderer. Zij is als bestuurslid toegetreden,
maar wij hopen dat zij zich in maart beschikbaar stelt als
voorzitter. Dus allemaal lief zijn voor haar!! Ja, ons
bestuur bestaat dus momenteel uit alleen “maar” dames.
Dit is de andere kant van de emancipatie. Graag zouden
wij ook heren toe willen voegen, maar ja......
Reinhilde heeft ook de plaats van Sien Sluiter ingenomen
in het bestuur van de Zwolse Wandel Verenigingen. Zij
“loopt” daar mee om kennis op te doen over het Zwolse
wandelgebeuren.
Tijdens de ALV hebben Klara en Rika Edelenbos
afscheid genomen van de evenementencommissie. Zij
werden ook bedankt met bloemen en een kadobon voor
hun werkzaamheden gedurende een aantal jaren.
Helaas, kunnen we voorlopig nog geen evenementen
organiseren. Alles is afhankelijk van corona. Ook de
“besloten” wandeltocht van Wipstrikkwartier ging en de
De Zwolse Tippelaars
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Blauwvingertocht op 7 en 8 november gaat niet door.
Hopelijk zien we elkaar binnenkort. Blijf gezond!
Hilly Breunis-Huisman

Bedankje
Bij deze bedanken wij het bestuur voor de bloemen en de
kadobon, die wij naar aanleiding van ons aftreden uit de
evenementencommissie tijdens de jaarvergadering mochten
ontvangen.
Rika en Klara

Mail
Wil je dit clubblad per mail ontvangen, laat dit dan even
weten aan breunisw@hetnet.nl

Ziekenboeg
Wij wensen alle zieken een voorspoedig herstel toe en wij
hopen hen binnenkort weer te zien bij een evenement.
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Kerst-/Nieuwjaarswensen
Alle leden en donateurs kunnen hun Kerst/Nieuwjaarswensen voor 1 december a.s. weer opgeven bij
Hilly Breunis. De kosten zijn 3,-- euro per advertentie.

Opnieuw een verzoek!
Zoals al eerder gevraagd: willen jullie je 06-nummer en je
e-mailadres doorgeven aan Anja? Dit is belangrijk voor het
wel of niet doorgaan van een wandeltocht of evenement.
Haar mailadres is: hworp@home.nl. Wij hoeven dan niet
iedereen te bellen. Dankjewel voor de medewerking!!

LET OP! LET OP!
In het verslag van de algemene ledenvergadering staat
een belangrijk besluit inzake deelnemen en vooral
gebruik maken van de bus bij wandeltochten. LEES
DIT!! (14b).
Kopij
Kopij voor ons volgende blad willen wij graag voor 1
december a.s. ontvangen. Je kunt dit sturen aan/bezorgen
bij Hilly Breunis, Johan van Oldenbarneveltstraat 17 of
(het liefst) per mail aan: breunisw@hetnet.nl.
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Verjaardagskalender
november
18
Ali Pap
24
Rudi Sluiter
26
Anja v.d. Worp
30
Klara Edelenbos
december
18
20
20
21
30
30

Dineke Koch
Hilly Breunis
Hans Edelenbos
Hanh Thi-Nguyen
Anneke Oosterhaar
Gerie de Vogel

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!
Avond4daagse Home Edition
De door de wandelbond kWbn georganiseerde alternatieve
Avond4daagse was met 1 maand verlengd tot-en-met 30
september kon men deze tocht lopen. In Zwolle zijn 1.650
medailles uitgereikt/bezorgd. De leden van de
Avond4daagsecommissie hadden deze taak op zich
genomen. Zwolle was ook nu de grootste deelnemer van
De Zwolse Tippelaars
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Nederland. De ZWV heeft hiervoor een tegemoetkoming
van de Bond ontvangen.
Zwolse Wandel Verenigingen weer online!
Het heeft een poosje geduurd, maar de website van de
Zwolse Wandel Verenigingen is vernieuwd en nu weer
online. Deze website geeft voornamelijk informatie over de
wandelevenementen, die georganiseerd worden, maar ook
zal er lokaal wandelnieuws worden geplaatst.
Wil je op de hoogte blijven van het Zwolse wandelnieuws?
Onderaan de pagina van www.zwolle-wandel.nl kun je je
aanmelden voor de nieuwsbrief.
Bedankt
Graag wil ik bestuur en leden bedanken voor de bloemen
en de kadobon, die ik ontving voor mijn 50-jarig jubileum.
Leen Karssen
Notulen van de ALV van de Neutrale wsv. De Zwolse
Tippelaars gehouden op 24 september 2020.
Aanwezig: 25 personen (incl. bestuur: Wim Koopman,
Anja v.d. Worp, Gea van Kleef, Dineke Koch, Sien Sluiter,
Anneke Oosterhaar, Hilly Breunis).
 Opening om 20.00 uur door de voorzitter Wim
Koopman. Sluiting van 5 minuten ivm te weinig
aanwezige leden. Heropening om 20.05 uur. Wim
De Zwolse Tippelaars
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heet iedereen welkom.
Agenda: akkoord. Hierna wordt 1 minuut stilte gehouden
voor hen, die ons ontvielen.
Wim legt daarna uit waarom de ALV later wordt gehouden
(corona!).
A. Notulen 21 maart 2019: geen opmerkingen.
Ingekomen stukken mbt deze vergadering.
Anja geeft de afmeldingen door: Freek te Wierike, Leen
Karssen, Elaine van Groningen, Ali Pap, Anneke Burbach,
René Sluiter, Jan en Diny Huisman.
4. Jaarverslag secretaris: geen opmerkingen. Anja
wordt bedankt.
5. Financieel verslag penningmeester.
Roel Koch: donaties zijn erg verlaagd. Gea: veel opgezegd.
Roel: geen opbrengst Lotto. Gea: vanaf 1 januari jl.
gestopt.
Roel: ontvangsten 1.151,05 euro? Gea: staat op 2e blad: dit
is de opbrengst van verkochte pennen, Vierdaagselopers,
lichtjestocht, kaarten. “Begroting 2020 klopt natuurlijk niet
meer”.
Verder geen opmerkingen/vragen.
6. Financieel verslag redactiekommissie.
Hans Edelenbos: wat indien er een tekort is? Hilly:
afspraak is dat de vereniging het tekort dan aanvult.
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7. Verslag evenementenkommissie: geen opmerkingen.
8. Verslag kaskomissie.
Marian Koopman: geen opmerkingen. Het bestuur wordt
décharge verleend.
9. Verkiezing kaskommissie.
Jan Huisman en Gerry v.d. Kolk Marian Koopman verlaat
de kommissie en Roel Koch wordt reserve.
10. Begroting 2020.
Wim Koopman: klopt uiteraard niets meer van. Weinig
kosten gehad dit jaar: geen buskosten.
11. Bestuursverkiezing.
Aftredend: Wim Koopman als voorzitter en niet
herkiesbaar. Het bestuur zal een voorlopige oplossing
zoeken voor deze vacature.
Aftredend en herkiesbaar: Gea van Kleef, Anneke
Oosterhaar en Hilly Breunis. Allen herkozen.
Reinhilde Schuderer treedt als bestuurslid toe.
12. Kaartkommissie.
Gea: iedereen van voor de coronacrisis is weer aan het
kaarten. “Er kunnen altijd nog jokeraars bij”.
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13. Huldigen jubilarissen.
Leen Karssen 50 jaar; Freek te Wierike 40 jaar; Elaine van
Groningen, Herman Kraijer en René Sluiter 25 jaar lid.
Alleen Herman is aanwezig en ontvangt een enveloppe van
de voorzitter en bloemen van Dineke. De rest krijgt
bloemen en kadobonnen thuis bezorgd.
“Allemaal van harte gefeliciteerd”.
Klara en Rika Edelenbos hebben afscheid genomen van de
evenementen-kommissie. Zij worden hartelijk bedankt en
krijgen bloemen en bon overhandigd.
Sientje Timmerman wordt het nieuwe lid van de
evenementenkommissie.
14. Wat er verder ter tafel komt.
a. Voorstel afschaffen reiskostenvergoeding auto/eigen
vervoer.
Wim: voorstel is dat de inzittenden zelf de kosten regelen;
dus meereizenden betalen de chauffeur voor het meereizen
en de penningmeester regelt dit dan niet meer. Hans
Edelenbos: grote kostenpost? Gea: nee, maar veel geregel.
Voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. Dit
gaat per 1 januari 2021 in.
b. Aanmelden bij bustochten.
Wim: deelname opgeven bij Anja of Hilly. Bij minder
wandelaars kunnen we een kleinere bus bestellen. T/m
donderdag voor de tocht opgeven. Niet opgegeven: niet
meer mee. Aanmelden via mail of telefoon. Geldt vanaf 11-2021. Opvouwbare rolstoel van Theo kan wel mee.
c. 80 Jaar bestaan (24 maart 2021).
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Wim: wat te doen bij corona? Verg.: niets! Voorlopig
afwachten. Reinhilde Schuderer: eventueel in het najaar
vieren.
d. 24 oktober besloten wandeltocht samen met wsv.
Wipstrikkwartier.
7 + 8 november: Blauwvingertocht. Hilly legt e.e.a. uit.
15. Rondvraag.
Beppy te Wierike bedankt het bestuur voor de attentie
“Hart onder de riem”. Viel prima in de smaak.
Gea bedankt Wim voor “alles wat je hebt gedaan”.
Hij krijgt bloemen en een bon.
16. Sluiting om 21.00 uur door Wim Koopman.
Hilly Breunis-Huisman,
2e secr.
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“Besloten” wandeltocht in Dalfsen
Wie kent speeltuin Madrid niet van vroeger van de
schoolreisjes? Niet te ver met de bus (van Oosterveen) dus
plenty tijd om de hele dag in de speeltuin te ravotten. En
natuurlijk de onvergetelijke melkbus met lauwe ranja incl.
vliegen. De meesters en juffen zeiden dat het voor de dorst
was, maar het was zo zoet dat de ranjasmaak aan je lippen
kleefde en je daardoor juist méér dorst kreeg. En die lippen
werden dan weer met menig bezoekje vereerd door
“dorstige” wespen met soms vervelende gevolgen. En weer
met tegenzin terug in de bus en bij aankomst in Zwolle
natuurlijk onder de banken duiken (doe dat nu maar eens
na…..). Vroeger dachten we dat speeltuin Madrid in Spanje
lag en waar Sinterklaas de baas was. De nuchtere waarheid:
in 1862 begonnen als herberg annex stalhouderij, waar de
postkoetsen van Zwolle naar Coevorden v.v. van paarden
konden wisselen. Natuurlijk konden de paarden van
Sinterklaas, Amerigo en Ozosnel, hier ook terecht bij hun
jaarlijkse bezoekjes. Het gebouw was in Spaanse stijl
opgetrokken en werd daardoor “Café Madrid” genoemd.
En een goed merk verander je niet en tot op de dag van
vandaag doet de naam Madrid nog steeds opgeld. Dit alles
streng bewaakt door “De Nachtwacht”.
Afijn, 60 jaar later mochten we het nog eens dunnetjes
overdoen. Alleen niet met de bus, maar op eigen
gelegenheid. De 3e besloten tocht alweer: een
gezamenlijke inspanning van de wandelsportverenigingen
Wipstrikkwartier en De Zwolse Tippelaars. Gezien de
versoepelde omstandigheden rond corona kon er weer
De Zwolse Tippelaars
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gewandeld worden, mits er afstand gehouden werd en de
handen stukgewassen (ook na het toilet handen wassen tot
en met). Het leek wel of heel Zwolle stond te trappelen om
de benenwagen weer eens van stal te halen, want de
toeloop was uitstekend: volgens de perfecte organisatie 77
personen (56 van de Wipstrik en 21 van de Tippelaars). 4
personen verklaarden zich bereid om deze dubbelloopse
meute onderweg te verzorgen. De opkomst was zo goed dat
de strak geregisseerde aankomst- en vertrektijden
aangepast moesten worden. Geen probleem met dit mooie
wandelweer. De ontvangst was weer als vanouds:
inschrijven voor de tocht en voor het betreden van het
restaurant om de warme versnapering voor de terugkomst
door te geven. Daarna koffie of thee met koek en de eerste
calorieën om het er later weer af te lopen, zaten er al aan.
Ondertussen een klinkende speech, waar Karel Lotsy van
de KNVB maar een kleuter bij was, van de voorzitter van
Wipstrikkwartier. (De KNVB is al aan het lobbyen na de
afgang van Oranje tegen Bosnië-Herzegovina). Tochten
van 5, 10, 15 en 20 km., uitgezet door Marjolein Bos,
zonder routebordjes weliswaar, maar met, hier en daar
verkleurde, routepaaltjes. En dat was weer een reden dat
sommigen er een langere tocht van maakten dan dat ze
hadden opgegeven en de organisatie zich zorgen maakte of
er niet naar geraamtes gezocht moest worden. Hoe het ook
zij: het waren fantastische routes en een plezier om met dit
mooie weer te bewandelen. Ook de verzorging onderweg
was weer top: onderweg een wagenrust van Jan en Hennie
en voor de langere afstanden stonden onze volbloed
marketentsters Bettie en Femmie ook nog langs de kant
De Zwolse Tippelaars
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met hun hapjes en drankjes. En zeg nou zelf met mooi weer
is alles kleurrijker: kasteel Rechteren, Huis Vilsteren
(Grote en Kleine Spijker), Het Tolhuis (de vroegere
wegenbelasting), de stuw bij Vilsteren, de Vilsterense
korenmolen, de katholieke kerk St. Willebrordus en, niet
onbelangrijk, het prachtige landschap met de Vechtdijken,
de weiden, de bossen en de heide. Dit alles maakt
hongerig, daar is zelfs de wolf van Roodkapje maar een
vlooierige kater bij. Bij terugkomst naar hartenlust
aanvallen op je warme snack en je drankje(s) en natuurlijk
na afloop een denkbeeldige omhelzing á la Grapperhaus
voor de bezetters en aanverwante personen van het
inschrijfbureau voor de perfecte organisatie. Nadat wat
verdwaalde schapen zich op het laatst toch nog af konden
melden, kon de organisatie opbreken waarna, of het lot
ermee speelde, de hemelsluizen zich openden en Pluvius
zich volledig uit kon leven. Maar toen zaten wij al hoog (en
droog) weer thuis.
Mans Bos

Blauwvingertocht
De Blauwvingertocht van 7 en 8 november gaat dus niet
door, zoals eerder in dit blad vermeld, maar op de website
van de Zwolse Wandel Verenigingen wordt een route
geplaatst, die je kunt lopen, wanneer je maar wilt. Kijk
even op deze website en je hebt weer een leuke wandeling.
Uiteraard zonder bepijling, maar heel goed te wandelen.
De Zwolse Tippelaars
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Deze routes gebruiken wij ook voor onze tocht op 8
november. Website van de ZWV: www.zwolle-wandel.nl.

Bedankt
Voor de bloemen en kadobon ontvangen ter gelegenheid
van mijn 40-jarig lidmaatschap wil ik leden en bestuur
hartelijk bedanken.
Met vriendelijke groet,
Freek te Wierike

Evenementen
Voor onze leden en donateurs zal het wel heel duidelijk
zijn, dat er momenteel geen evenementen zijn. Zodra wij
weer kunnen organiseren zijn jullie de eersten, die het van
ons horen! Om toch het contact niet kwijt te raken,
proberen wij dus af-en-toe een wandeltocht te organiseren.
Ons clubgebouw mogen wij hiervoor niet gebruiken helaas.
We moeten 2020 maar gauw vergeten!!

Alternatieve Sallandse Wandel Vierdaagse.
De wandelingen gaan nu conform een boekje, dat iedereen
kan aanvragen, actie loopt door tot in 2021, dus een ieder
kan nog mee doen. Omdat eea nu centraal starten is, kon de
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organisatie verschillende startlocaties gebruiken, wat
mogelijkheden tot totaal andere routes opende.
Dag 1. Dag van Wijhe. Deze dag start bij het infocentrum
van de Duursche Waarden. De route gaat door Den Nul,
daarna door het Sallandse boerenweideland naar landgoed
Spijkerbosch, een fraai kasteel. Dit landgoed kent vele
bossen, waar de route dan ook door gaat. Na nog een
kasteel, Hoenlo, kom je in het dorpje Boskamp. Dit ligt
vlakbij Olst, waar de 2e stempelpost is. De stempels liggen
in vogelhuisjes, bevestigd aan diverse horecagelegenheden. Zelf stempelen, wat lastig was omdat het
stempelboekje te glad papier heeft (later heeft de
organisatie een ieder een aparte stempelkaart toegezonden
per e-mail). Vanuit Olst was het weer naar Den Nul en a
daar een extra lus. Hier nam ik zelf een alternatieve route.
Voor Den Nul (daar was ik tenslotte al geweest) via de dijk
naar de extra lus door de Duursche Waarden. Deze kende
ik, want in maart ook al gelopen. Alleen was het toen heel
hoog water, dus halverwege afgebroken. Afbreken was nu
niet nodig, want dit stuk dwars door de natuur en langs de
IJsseloever was goed begaanbaar. Deze extra lus dwars
door de natuur is zeer de moeite waard.
Dag 2. Dag van Heino.
Geen Pompdagen vanwege Corona in Heino, maar wel de
Vierdaagse. Start bij de kerk. Vandaar rondom Heino over
de verschillende landgoederen in dat gebied: De Gunne,
Den Alerdinck, Colckhof, Roozendael, Nijenhuis, 't
Reelaer en Vlaminkhorst. Adwisselend landschap, want de
edelen van destijds hadden bos en parken nodig om te
De Zwolse Tippelaars
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jagen, maar ook pachters, die hun boerderijen beheerden
(welke boerderijen bij welk landgoed horen, is te
herkennen aan de luiken). Opvallend is dat alle
landgoederen op de zandgronden staan en niet op de kleien veen gebieden ten westen van Heino. De Nieuwe
Wetering is de grens tussen deze landschappen en de tocht
volgt deze watergang dan ook een periode.
Dag 3. Dag van Luttenberg. Dat Salland katholiek is, is
goed te merken in Luttenberg. Een grote neogotische kerk
op de brink. Hier tegenover een Mariagrot zoals in Lourdes
en even verderop een Mariakapel in het bos. Na een rondje
langs deze attracties gaat het omhoog de Luttenberg op.
Hier stond de heide in bloei. De route gaat over de top en
raakt alle aspecten van deze stuwwal. Na de berg is het
door het vlakke land richting Hellendoorn met de
Hellendoornse berg. Veel bos en enkele zandkuilen. Stevig
loopwerk, want klimmen en bijna alles zandpaden. Na deze
berg stukje door Hellendoorn en door de bossen langs
sanatorium Krönnensommer naar de volgende heuvel, de
Eelerberg. Ook hier een pittige klim. Terug in Luttenberg is
er nog het Klompenmuseum voor wie nog een kitscherige
herinnering wil aanschaffen. Een mooie pittige tocht, maar
je mist toch wel de gezelligheid van de echte Vierdaagse.
Vooral in Luttenberg maken ze er werk van en dit jaar
bestaat dat dorp 700 jaar dus groot feest, maar helaas.....
Dag 4. Dag van Heeten
Start niet in Heeten, maar in Raalte bij Hotel de Zwaan.
Route richting Mariënheem. Eerst een rechte weg, maar al
spoedig rondje Mariënheem; dwz dwars door de
De Zwolse Tippelaars
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weilanden, langs
sloten, lijkt wel een
Klompenpad. Na de
weilanden terug via
het Boetelerveld. Hier
is men druk bezig met
het verwijderen van
dennenbomen om er
meer een veld van te
maken. Mij viel op dat
er nog zeer veel struiken, jonge sparren en veel gras in het
veld staan. Kudde schapen er heen lijkt me, anders krijg je
geen paarse zee. Na het Boetelerveld langs een slootkant
naar de bossen van Schoonheeten. Dit is een landgoed met
een oude herberg en een kasteel. Luik kleuren blauw wit.
Schoonheeten ligt bij Heeten, bij de gewone Vierdaagse,
zitten de terrassen hier vol. En volop belangstelling van
RTV Oost en TV Salland. Dit jaar niet: wat verdwaalde
wielrenners op het terras.
De laatste loodjes waren langs het kanaal naar Raalte.
Voor de afwisseling mocht je nu het pontje gebruiken.
Helaas, buiten bedrijf wegens technische storing. Maar
gewoon doorlopen, doet je ook in Raalte belanden. Als
beloning nam ik een biertje op het terras van De Zwaan.
Even later kwam ik Chris de Bont tegen, 13 jaar lang
voorzitter van deze Vierdaagse. Dat was wel erg toevallig,
dus meteen hem bedankt voor het uitzetten en
complimenten gegeven.
Voordeel van deze alternatieve Vierdaagse: vernieuwde
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spannende routes (erg duidelijk beschreven, een
compliment daarvoor van een zeer kritische geograaf). Je
kunt zelf inplannen en ik zag ook al mensen deelnemen uit
verre streken. Grootste nadeel is: de missende groepsgezelligheid. De zang van de Roalter Jongs bij de start. Het
lopen in een grote gezellige massa. Volgend jaar beter,
maar dit was wel een goed alternatief.
Jan Kattenberg

DZT-wandeltocht
Op zondag 13 september organiseerde onze vereniging een
wandeltocht vanaf Het Wandelhonk aan de Veemarkt. Deze
tocht was eerder uitgezet door onze zustervereniging
Wipstrikkwartier. Enkele leden van ons hadden enkele
weken daarvoor deze tocht ook al gelopen. Wij gingen deze
dag met plm. 15 personen wandelen onder goede
weersomstandigheden. Deze dag hadden wij, Klara en
Hans, besloten om 10 km te gaan lopen. Wij liepen met ons
vieren (Dineke, Angela en wij) deze mooie tocht. Via de
Lijnbaan ging de route richting Eekwal en daarna
Potgietersingel en Fundatie langs de gracht richting
Wilhelminasingel. Daarna langs de Sassenpoort en Ter
Pelkwijkpark. Via het park langs monument en voetpad
over het Kerkbrugje, Groot Wezenland, Schuurmanstraat.
Onder het Provinciehuis door en park de Weezenlanden in,
langs de skatebaan en basketbalveldje. Pad gevolgd en over
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bruggetje richting de kinderboerderij. Vanaf hier gingen wij
gezellig babbelend, onder viaduct en tunneltje door naar
onze rust Earthship/Nooterhof aan de Goertjesweg. Hier
waren wij even voor elf en daar konden wij genieten van
een lekker bakkie koffie, die wij daar konden kopen voor
50 eurocent. De koffie was net klaar en voor diegenen
onder ons,: die er nog een koek bij wilde hebben ook 50
eurocent (een koopje - vooroorlogse prijzen). Het waren
daar allemaal vrijwilligers, die de boel draaiende houden.
Een compliment kregen zij dan ook van ons. Na de rust
gingen wij onze weg vervolgen en via de Weteringkade de
dijk op langs het Almelose kanaal. Onder de brug door
weer richting Weteringpark. Een mogelijke rust bij
Parkpaviljoen De Wezenlanden lieten wij aan ons
voorbijgaan, want wij hadden zoals gezegd al een
rustpauze gehad. Het pad tussen de beide kanalen een
eindje gevolgd, om daarna de Luttenbergstraat over te
steken en weer langs het Almelose kanaal aan het einde via
Groot Wezenland, weer bij het Kerkbrugje te komen.
Hierna langs het appartementengebouw en door de
Kerkstraat over de Diezerpoortenbrug en pad onder langs
Diezerpoortenplas overgestoken langs het Flevogebouw,
Librije en de Spiegel. Voetpad langs de gracht en Friesewal
gevolgd. Hierna volgt een nieuw stukje Zwolle met de
Thorbeckewal: schitterende nieuwbouwwoningen en
appartementen om van te smullen. De ene was nog mooier
dan de ander (geweldig dit nieuwe gedeelte) en klasse dat
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dit in het parcours was opgenomen. Over de
Thorbeckegracht en Dijkstraat, brug over langs de
Buitenkant, richting Rode Torenplein. Hier de voet/fietsbrug over, voetpad langs de gracht richting
Kamperpoortenbrug. Bij brug en stoplichten oversteken
naar de Hoogstraat en deze volgen tot aan de Kleine Voort.
Toen als laatste stukje via voetpad weer aangekomen bij
Het Wandelhonk. Na een tocht van 9,5 km. Organisatie nog
bedankt voor het sapje en de chips en Dineke, Angela en
Klara voor de babbel en gezelligheid.
Hans Edelenbos

Wandelen
Samen met Theo en Bep de
wandelroute in Vollenhove
gelopen. In verband met het
bloemcorso de prachtige panelen
bekeken. Schitterend!
Hartelijke groet van Theo, Bep en
Dikkie
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