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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
Ook dit keer hebben we weer veel kopij van Wout Kelder
ontvangen. Niet alles kunnen we in hetzelfde blad
plaatsen. Wel zijn we erg blij met zijn medewerking.
Hans Edelenbos heeft zijn verhaal/verslag van het
jubileum geschreven.
Wij zijn ontzettend blij met de medewerking van al de
schrijvers/schrijfsters! Hopelijk gaat het volgend jaar weer
wat makkelijker als wij tochten bezoeken.
Voor ons Kerst-/Nieuwjaarsnummer kun je weer een
advertentie opgeven. Verderop in dit blad staan de
gegevens hiervoor.
De redactie.

Kopij
Kopij voor ons volgende blad graag aanleveren voor 1
december a.s. bij Hilly Breunis-Huisman. Het liefst per
mail: breunisw@hetnet.nl. Geschreven tekst is ook
welkom.
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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:
Penningmeester:

Vacant
Gea van Kleef-Schoemaker
gerritgea@gmail.com
Asterstraat 6, 8012 EC 038-4219299
2e penningmeester: Dineke Koch-van Ree kochra@xs4all.nl
Radenlaan 65, 8014 LP 038-4657850
Secretaris:
Anja v.d. Worp-Dam hworp@home.nl
Walstroweg 36, 8042 MC 038-4213631
2e secretaris:
Hilly Breunis-Huisman breunisw@hetnet.nl
J.v.Oldenbarneveltstraat 17,8022 AX
06-12221487
Lid:
Sien Sluiter-v. Essen
Händellaan 433, 8031 ET 038-4218971
Anneke Oosterhaar-v.d.Bend
v.d.Capellenstraat 94,8014 VR 038-4657780
Reinhilde Schuderer
Wim Petersstraat 3, 8019 BZ 06-40090428
Wandelhonk:
Veemarkt 35, 8011 AJ Zwolle
038-4236454
Lidmaatschap:
Leden betalen contributie per maand E 4,50;
per kwartaal E 13,50; per halfjaar E 27,00;
per jaar E 54,00.
Donateurs:
De minimumdonatie is vastgesteld op
E 10,00 per persoon per jaar en per gezin
E 17,50. Svp voor 1 juli betalen.
Betaalwijze:
NL91INGB0004204399 t.n.v. De Zwolse
Tippelaars
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Van het bestuur
Op 24 september jl. hebben wij ons 80-jarig bestaan
gevierd. Dit was, volgens de geluiden, een succes. De
belangstelling voor de receptie viel wat tegen, maar 's
avonds het koud- en warm-buffet ging er prima in. Met
dik 40 personen hebben we kunnen genieten van de
gerechten van “de Oase” uit Zalk. Ook het optreden van
Peter van der Molen, voorzitter van onze zustervereniging
Wipstrikkwartier was een succes en een verrassing. Hij
verscheen in het blauw-wit van onze vereniging
(wandelkostuum van Hans Edelenbos). Tijdens een
geestige speech bood hij de leden een “geldetui” aan. Als
het goed is, heb je dit al ontdekt in de enveloppe. Hans
(als ceremoniemeester) bedankte hem voor dit leuke
gebaar. Een verslag staat hierna te lezen.
Verderop in dit blad staan nog wat gegevens over het
aanmelden voor een wandeltocht, enz. Lees dit goed want
als bestuur moeten we wel op onze centjes letten en dan is
het aanmelden van groot belang. Help ons hiermee door je
tijdig aan te melden!
Als bestuur zijn we ontzettend blij om weer wat te kunnen
organiseren voor de leden. Zorg wel dat je bij een tocht je
QR-code bij je hebt!
Het bestuur.
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Wandeltocht op zaterdag 26 juni vanaf De Siggels
Het was een mooie zaterdagmorgen, toen wij om 09.15 uur
vertrokken vanaf De Siggels in Zwolle-Zuid. De start was
bij voetbalvereniging SVI. Ook nu waren wij weer met ons
drieën: Klara, Reinhilde en ik (Hans) om de 15 km. te
wandelen. De route ging richting de Oude Mars en langs het
water, fietspad volgen, na tunneltje RA op de
Sekdoornsedijk. Deze moesten wij volgen en bij WKP L53
brug over en Aalvangerspad volgen tot het eind. Toen de
brug over RD en bij WKP L47 was tevens de samenkomst
met de 20 km. Na de tunnel RA - het fietspad volgen en via
de Hollewandsweg, waar tevens de samenkomst was met de
10 km, was onze eerste rust. Hier stond de fam. Post en
konden wij weer genieten van een lekker bakkie thee of
koffie met uiteraard een lekkere versnapering. Onze weg
moesten wij vervolgen door de weg over te steken en het
Hoog Zuthemerpad te volgen. Hier volgde weer een
splitsing met de 20 km en bij WPK L45 was de splitsing
met de 10 km. Wij vervolgden onze weg om de golfbaan,
daarna RA en over het spoor later LA de Kattenwinkelweg
op te wandelen. De weg werd later de Fabrieksweg en bij
landgoed Windesheim gingen wij LA om te genieten van
een schitterende omgeving. Via enkele bruggetjes en langs
mooie huizen verlieten wij het landgoed en kwamen later
weer op de Fabrieksweg uit. Aan het einde van de weg ter
hoogte van de parkeerplaats was de volgende rust en tevens
de samenkomst met de 30 km. Bij deze stonden Femmie en
De Zwolse Tippelaars
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Karin, ook hier in de zon even lekker gepauzeerd en wat
gedronken. Ook weer geweldig verzorgd. Via de
parkeerplaats RA de dijk op. Deze moesten wij blijven
volgen, maar wij begonnen te twijfelen toen er alleen pijlen
aangaven, dat wij RA moesten. Wij liepen toen weer naar de
weg, (wat niet de bedoeling was). Maar na enkele minuten
kwamen wij toch weer bij de dijk uit, omdat de weg die wij
liepen, parallel liep met de dijk. Bij WKP L66 via weer de
Fabrieksweg, richting Jan van Arkelweg, om daarna op de
kruising het Harculosepad te blijven volgen. Op de Tsplitsing moesten wij RA de IJsselcentraleweg op en na de
spoorwegovergang via het Van Schaikpad, paden volgen,
via een bruggetje, weer RA om de weg over te steken en na
de 1e den Uylweg, de 2e den Uylweg in te slaan, om
vervolgens via de parkeerplaats naar ons eindpunt te
wandelen. Binnen zaten
Bettie en Gea, bij wie wij ons
moesten afmelden en daar
hebben wij nog even nagekletst. Al met al weer een
gezellige wandeldag en weer
uitstekend georganiseerd.
Hans Edelenbos
(Dit verslag was de vorige
keer vergeten red.)
De Zwolse Tippelaars
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Viering DZT 80-jarig jubileum
Op vrijdag 24 september hebben wij ons uitgestelde 80-jarig
jubileum gevierd in "Het Wandelhonk". Door de coronaperikelen konden wij dat in maart niet vieren. Er was door
het bestuur besloten, dat er 's middags voor genodigden en
donateurs een receptie zou worden gehouden en voor de
leden 's avonds een feestavond. Het was dan ook jammer,
dat van de receptie maar weinig personen gebruik hebben
gemaakt. Er was gezorgd voor een hapje en drankje en de
dia's en muziek werden zowel 's middags als 's avonds
verzorgd door Wim Koopman, terwijl achter de bar Joop
Eilander en Monique Cremer stonden en Gerrit van Kleef de
hapjes had gemaakt voor tijdens de receptie. Hans Linderhof
was als parkeerregelaar aangesteld. In de zaal zorgde
Marian Koopman, dat de aanwezigen werden voorzien van
een hapje en een drankje, terwijl Klara Edelenbos de gasten
verwelkomde en Hans Edelenbos een woordje zou spreken.
Tevens had men Klaas Bootsma uitgenodigd om tijdens de
receptie en de avond foto's te maken en deze zouden dan zo
spoedig als mogelijk naar ons worden doorgestuurd. De
avond werd door 44 personen bezocht en zij kregen een
koud en warm buffet van "de Oase" voorgeschoteld. Dat
was veel en van uitstekende kwaliteit. Tevens kon men die
avond gratis drinken, maar men moest dit wel zelf aan de
bar ophalen. Aan het begin van de avond verwelkomde,
namens het bestuur, onze ceremonie-meester Hans
Edelenbos de gasten en gaf tevens een uiteenzetting van het
ontstaan van onze vereniging. Hij keek terug op het reilen
en zeilen van onze vereniging in de afgelopen 80 jaar. Ook
vond er tussen het koud- en warm buffet nog een bingo
De Zwolse Tippelaars
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plaats. Dineke Koch
en Hans Edelenbos
verzorgden dit met
leuke prijsjes en
men kon als men
zijn of haar naam
achterop het
bingokaartje zette
nog een prijsje
winnen. Als extra
attractie kondigde
onze ceremoniemeester rond kwart
over acht "Jan de
Tippelaar" aan (in
de persoon van de
voorzitter van onze
zustervereniging
"Wipstrikkwartier")
Peter vd Molen, die
verkleed binnen
kwam in ons
vroegere uniform en
die door onze leden
met luid applaus
werd begroet.
Tevens nam hij nog
even het woord en
gaf aan dat alle
Zwolse Tippelaars
nog een kadootje
De Zwolse Tippelaars
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kregen van zijn vereniging, maar dat dit nog in de maak
was. Het maakte de stemming alleen maar beter en hierna
konden de leden dus volop genieten van het warme buffet,
terwijl men ook al een uitsekend koud buffet het genuttigd.
Rond elf uur kregen de leden zelfs nog een fantastisch
ijsbuffet voor geschoteld; ook daar werd goed gebruik van
gemaakt. Het bestuur had vooraf aangekondigd dat de avond
tot ongeveer middernacht zou duren. Tegen kwart voor
twaalf kondigde onze ceremonie-meester het einde aan. Hij
bedankte bestuur en de leden en wenste een ieder welthuis.
Gea van Kleef bedankte mede namens het bestuur de
personen genoemd in dit verslag en zij kregen allen een
VVV-bon aangeboden.
DeTippelaar HJE
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Met de bus naar Kilder op 31 oktober
Op 31 oktober gaan we met de bus naar Kilder om daar de
herfstkleurentocht te wandelen.
Op de site staat het volgende vermeld:
“In 2021 wordt de Rozenpasroute gewandeld. De
Rozenpasroute is genoemd naar een oude boerenplaats nabij
Kilder. De wandelroutes voeren u door het buitengebied van
Wehl en verder over het Bergherbos. Vanaf de 21 meter
hoge houten uitkijktoren op de Hulzenberg kunt u genieten
van schitterende panorama’s in herfstkleuren van Duitsland
tot Nijmegen en tot de Veluwe. U hebt onder andere zicht op
het dorp Beek, waar we de bekende uitspanning ‘t Peeske
aandoen. In Zeddam passeert u één van de oudste molens
van Nederland, een vesting molen met metersdikke muren”.
Let op: De startlocatie ’t Kelrehuus is een horeca locatie
en moet de coronacheck doen. Degene, die naar binnen
gaat om in te schrijven, voor koffie of toilet, dient een
geldige QR-code te hebben.
Inmiddels enkele minder prettige reacties omtrent de
coronacheck binnengekregen.
Graag het verzoek aan jullie deelnemers om te checken of
men gevaccineerd is tegen Corona.
Dit om teleurstellingen te voorkomen. Is men niet
gevaccineerd dan kan men wel meewandelen, echter
toegang tot 't Kelrehuus en de horecagelegenheid 't Peeske
te Beek wordt geweigerd.
De Zwolse Tippelaars
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Dus denk eraan, neem je telefoon mee waar de QR-code op
staat of neem een papieren QR-code en tevens ook een
legitimatie mee. Dit voorkomt een teleurstelling om niet
even naar binnen te mogen.
Opgeven voor deze tocht kan tot en met 28 oktober bij Hilly
of bij Gea.
Let op! In dat weekend verspringt de zomertijd in
wintertijd!!
Hilly 06-12221487
Gea 06-23460862
Midwinterhoornwandeltocht op
woensdag 29 en donderdag 30 december a.s.
(10-15-20 km)

Dit is een jaarlijkse wandeltocht met onderweg veel
beleving en gezelligheid van de midwinterhoornblazers en
rustplaatsen met muziek. Onderweg kom je enkele malen
een groepje midwinterhoornblazers tegen.
Ook is er een stand, waar je kunt zien hoe de hoorns
gemaakt worden. Je kunt ze zelf uitproberen en er eventueel
De Zwolse Tippelaars
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eentje aanschaffen. Ook zijn er enkele alpenhoorns te zien.
Onderweg zijn er rustplekken, waar je snert en glühwein
aangeboden krijgt. Hier is ook altijd een optreden van een
muzikant of bandje bij aanwezig.
In de routebeschrijving staan ook leuke ‘weetjes’, waar je
onderweg langs komt, alleen daarom is het al leuk om dit
boekje te bewaren!
Start is vanaf restaurant Kappers in Hoonhorst. De kosten
voor deze tocht zijn, incl. routebeschrijving, een kop snert
en een glas glühwein, muziek en hoornblazers: 10,00 euro.
Leden van de KWBN krijgen bij online inschrijven 1 euro
korting (aangeven dat je lid bent).
Starttijden voor de 20 km: tussen 09.00 en 11.00; de 15 km
tussen 10.00 en 12.00; de 10 km tussen 11.00 en 13.00 uur.
Er is een gratis pendeldienst van en naar het station in
Dalfsen
De routes zijn bepijld, dus gaat er geen gids mee. Je loopt
mee op eigen risico.
Voor opgave en meer informatie, kijk dan op de site van De
GreenShoes.
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Chocolat Walk, oftewel de Chocoladewandeling, op 7
januari 2022
De historische binnenstad van Zwolle is vanaf half
december weer mooi verlicht. En natuurlijk ook weer met
diverse eyecatchers, zoals deze mooie sneeuwpop.

En net als voorgaande jaren is er ook weer een lichtbeeldenroute door de binnenstad. Peter van der Molen van
Bonbonnerie Borrel is hierop ingesprongen en op 7 januari
2022 organiseert Peter de CHOCOLATWALK. Tijdens deze
wandeling kom je langs een tiental plekken waar iets met
chocolade te zien/te doen/te eten is.
Wil je deze tocht gaan lopen? Je kunt vanaf 1 december
inschrijven. De kosten en de tijden zullen binnenkort op de
site van Bonbonnerie Borrel staan en natuurlijk in de
Swollenaer.
De Zwolse Tippelaars
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Wandelen 2022
Voor het komende jaar hebben wij weer mooie
wandeltochten uitgezocht, waar wij met de bus heen
kunnen. Natuurlijk onder voorbehoud van de dan geldende
regels van de RIVM. Maar zoals het er nu naar uitziet,
kunnen we weer samen op reis om te wandelen.
Hier nog even de spelregels voor de tochten per bus. Men
moet zich altijd aanmelden! Dat kan bij Hilly of bij Gea en
tot en met de donderdag voor de tocht. Zijn we met veel,
dan komt de grote bus, zijn we met minder deelnemers dan
komt de kleine bus. De eigen bijdrage is 3,-- euro.
Wat nieuw is voor 2022: donateurs, of als een lid een
gastloper mee wil nemen, kunnen ook mee met de bus en zij
betalen een eigen bijdrage van € 3,00 voor de bus. In het
verleden was dat € 15,00. Maar dat laten wij vallen. Wel
betaalt de donateur of de gastloper zijn/haar eigen
inschrijfgeld. En iemand meenemen kan alleen als er
voldoende plek is in de bus. Een gastloper/donateur kan
twee keer op deze manier mee naar een wandeltocht; daarna
kunnen ze kiezen of ze lid willen worden. Ook deze lopers
moeten vooraf worden aangemeld (dus laatste donderdag
voor de tocht).
Een bus afbellen doen wij niet meer. Dus ook bij regen gaan
we op reis!
Behalve als de organiserende vereniging afblaast of er zijn
onverantwoorde omstandigheden op de wegen en de
busmaatschappij blaast af, dan is dat een goede reden om
niet te gaan.
Wij gaan ervan uit dat we het komende jaar alle busreizen
De Zwolse Tippelaars
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kunnen gaan maken en veel gaan wandelen en dan een
gezellige dag hebben met elkaar.
De tochten, die wij met eigen vervoer bezoeken, betaal je de
bestuurder de 3,-- euro, die je anders aan de bus kwaijt bent.
En maak je zelf een afspraak over de tijden van vertrek naar
en van de wandeltocht.
Het bestuur

80 jarig bestaan w.s.v. De Zwolse Tippelaars
Na de vele voorbereidingen was het dan eindelijk zover: 24
september, de dag dat wij, eindelijk, ons 80 jarig bestaan
konden vieren. Om 3 uur alles klaarzetten voor de receptie,
genoeg mensen zijn uitgenodigd. Spannend hoeveel er nu
komen. Hans hangt de vlaggen uit, de vlag van De Zwolse
Tippelaars en de Zwolse vlag. De doorlopende
fotopresentatie aangezet. Wat leuk om al die oude foto’s te
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zien. Klara bij het gastenboek, Wim achter de
muziekknoppen, Marjan met het dienblad, Joop en Moniek
achter de bar. En dan is het half 5, de deur open, laat ze nu
maar komen, wij zijn er klaar voor!

De eerste mensen druppelen binnen, gezellig. Het heeft toch
wel wat, om als bestuur, de felicitaties te mogen ontvangen.
Iedereen wordt ruim voorzien van een hapje en een drankje
en nog een hapje, heerlijk! De hapjes zijn gemaakt door
Gerrit en super lekker. Helaas niet zo veel gasten als dat wij
gedacht hadden, maar de gasten die er waren, zorgden voor
gezelligheid. En nu waren er meer hapjes voor ons.
Ruud den Baas was de afgezant van De Zwolse
Wandelverenigingen. Hij overhandigde ons een leuk cadeau:
een banner met het logo van onze vereniging. Een
supermooi cadeau, waar we nog vele jaren plezier van
hebben tijdens onze wandeltochten en feestavonden.
De Zwolse Tippelaars
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Tijdens de receptie heeft Hans nog een mooi praatje over het
ontstaan van de vereniging gehouden. Mooi om dat te horen.
En om 6 uur was de receptie afgelopen.

Gelijk aan de slag om de zaal om te bouwen naar een
feestzaal. De tafels klaar zetten voor het warm- en koud
buffet. En om 7 uur komen de leden binnen. Wat fijn dat wij
elkaar weer mogen begroeten en weer te kunnen bijkletsen,
want dat was lange tijd niet mogelijk.
Restaurant De Oase uit Zalk verzorgde het koud- en warmen ijsbuffet. Wat een superbuffet was het. De hoeveelheid
eten was ruim voldoende; nog vele leden hebben een bakje
mee naar huis kunnen nemen.
Nadat Hans, tussen de buffetten door, zijn speech had
gehouden, over het ontstaan van de vereniging en leuke
anekdotes, werden we verrast door “ Jan de Tippelaar”, die
ons kwam feliciteren.
Peter van der Molen had het oude wandeluniform van “De
Zwolse Tippelaars” aangetrokken. Het stond hem geweldig
goed! Na een mooie speech gaf hij, namens onze
zustervereniging “Wipstrikkwartier, een leuk cadeautje voor
De Zwolse Tippelaars
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iedereen. Helaas was de levering van het cadeau, wat
vertraagd, dus dat komt nog.
Tussen het warm buffet en het ijsbuffet zijn er nog een paar
rondes bingo gedraaid door Hans en Dineke. En daarna een
verloting van de overgebleven prijzen. Om middernacht was
het klaar, opruimen doen we de volgende dag. Moe maar
zeer voldaan kunnen wij terug kijken op een superleuke
gezellige geslaagde dag!! Nu op naar de 85!!!
(Het cadeautje van “Wipstrikkwartier” heb je, als het goed
is, bij dit blad ontvangen – red.)
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Hierbij verslag van afgelopen zaterdag de
airbornetocht
Dit jaar is de 74e keer dat de Airborne wandeltocht
gehouden werd. Vorig jaar ging hij niet door ivm corona. Dit
jaar is er de alternatieve Airborne wandeltocht. Je kunt je
dan inschrijven en loopt de route van 10, 15, 25 of 40 in
eigen omgeving of zoals wij de originele route in
Oosterbeek. Gisterochtend stonden wij op een verlaten
atletiekbaan in Oosterbeek, achter park Hartenstein. Daar is
normaal de start. Het was nu op 1 enkele persoon na wel erg
leeg. Voelt wel een beetje apart aan. Ook was het hek dicht,
waar je normaal de atletiekbaan verlaat en het bordje:
"Opdat wij niet vergeten staat". Mijn mates Martin Kelder
en Krine Faber en ik gingen om 7 uur van start en liepen
voortvarend de route. Eerst een stukje door Oosterbeek, dan
een stuk bos en dan loop je Wolfheze binnen. Je verlaat
Wolfheze weer en dan een tijdje door de bossen op weg naar
de Ginkelse hei, waar in 1944 vele parachutisten landden.
Daar staat ook een monument. Dan loop je een vrij saai stuk
naar Renkum over een fietspad langs een zandpad. In
Renkum, na 28 km gelopen te hebben, dronken we ons
traditionele kopje koffie. Daarna liepen we door Renkum,
Heelsum en Doorwerth op weg naar het uitzicht over de
Rijn. Ook hier een wat apart gevoel, normaal lopen hier
duizenden wandelaars, nu een handvol. Je loopt vervolgens
via Heveadorp richting Oosterbeek. Eerst moet je dan nog
een steile helling beklimmen. Ook in Oosterbeek zelf is het
berg, nou ja heuvelopwaarts. Dan lust je bovenaan de top,
aan het eind van de 41,5 km wel een lekker biertje. Voor mij
was het de elfde keer, dat ik deelnam. Wellicht volgend jaar
De Zwolse Tippelaars
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weer op de "normale" manier.
Wout Kelder.

Hierbij verslag van afgelopen zondag
Afgelopen zondag, na 2 andere tochten gelopen te hebben,
hebben mijn mate Krine Faber en broer Martin Kelder en ik
weer de draad opgepakt van het Westerborkpad. We waren 3
weken geleden gebleven in Meppel. Zodoende stonden we
zondagochtend om 8 uur klaar voor de start van de route van
Meppel naar Hoogeveen (mijn hometown). In Meppel is
heel wat te zien. Een Joods monument voor de slachtoffers
uit de 2e WO, de plek van de voormalige synagoge met een
grote afbeelding van de oude synagoge op een muur van een
nieuw pand. Ook herinneren een aantal straatnamen aan de
rijke Joodse geschiedenis in Meppel., zoals Synagogestraat,
Jodensteeg, Joden kerksteeg. Vanuit Meppel kom je dan bij
het werkelijk mooie oude tolhuis. Daar hangt nog een bord
met toltarieven van vroeger: 1 1/2 cent voor een os of ezel.
Prachtig. Dan volgt een stuk langs de vaart en na zo'n 5 km
kom je dan in Koekange. Een slapend dorpje, zeker op
zondag. Dan een stuk langs het spoor en dan realiseer je je,
dat al de Joden vanuit het Westen hier ook langs kwamen op
weg naar Westerbork. Je komt dan in Echten met daarbij een
plaggenhut, waar mensen zo'n 90 jaar geleden in Drenthe
nog in woonden. Ook de voorloper van de dixie is daar een
mooi buitentoilet zogezegd. Dan kom je langs huize Echte,
een prachtig kasteel, waar Roelof van Echten (de
grondlegger van Hoogeveen) heeft gewoond. Bij de
De Zwolse Tippelaars
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Molenhoeve, met zicht op de vaart, hebben wij met
zonneschijn een heerlijk bakje koffie met appelgebak
genuttigd. Dan is het nog 3 km alvorens je in Hoogeveen
bent. Eerst kom je langs een monument ter herinnering aan
de 13 Joden, die bij de fam. Flokstra ondergedoken hebben
gezeten. In Hoogeveen zelf, kom je langs het monument ter
herinnering aan de Joodse slachtoffers, met daarachter de
Joodse begraafplaats en 300 meter verderop de voormalige
Joodse Synagoge, die nu wordt gebruikt door de
Baptistenkerk. In het centrum herinnert nog 1 steen aan het
feit, dat daar in 1783 ook een Joodse begraafplaats is
gemaakt. Op de markt vervolgens kom je de plek tegen,
waar bij een razzia de Joodse mensen bij elkaar gedreven
werden om op transport naar Westerbork te gaan. De route
eindigde vandaag voor ons bij het station. A.s. zaterdag
hopen wij de route Hoogeveen-Meppel te lopen.
Wout Kelder
Mail
Wil je dit clubblad per mail ontvangen, laat dit 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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Kaarten
Zoals je in de agenda kunt lezen, kaarten wij op diverse
vrijdagavonden. Dat kaarten houdt in, dat wij in een gezellig
clubje jokeren. Heb je nu zin om ook mee te doen, dan ben
je van harte welkom. Er wordt niet met het “mes op tafel”
gekaart, zoals dat heet, maar met een lach en een traan (de
verliezer natuurlijk). En kun je niet jokeren: wij leren het je
wel.
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.
Nieuwjaarsreceptie
De Nieuwjaarsreceptie van de ZWV is op 7 januari a.s.
Zie ons Kerstblad.
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Diezerstraat 94
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Verjaardagskalender
november
3
Anneke van Dijk
18
Alie 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 gewenst!
Agenda
november
7
Blauwvingertocht Zwolle – vertrek 10.00 uur
18
Bestuursvergadering – 10.00 uur
19
Kaarten DZT – 19.30 uur
december
3
Kerstkaarten ZWV – 20.00 uur
17
Kaarten DZT – 19.30 uur
19
Kerstbrunch – zie uitnodiging
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Wout Kelder
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