
Maart 2017 



 

 Sfeervol à la carte Restaurant 
 

Koud en warm buffet 

Restaurant “De Oase” 
 

Kerkplein 3 8276 AM  Zalk 
www.deoase-zalk.nl 

Gespecialiseerd in: 
 

seniorenverhuizingen 
kamerontruimingen 

 
discreet en begripvol. 
 

Beleefd aanbevelend: 
Larry Breunis 

 
Unizorg BV Dienstverleners 

Suurhoffstraat 3, 8015 AH  Zwolle 
Mobiel: 06 - 34 13 62 65 
E-mail: info@unizorg.nl 

www.unizorgbv.nl 

Assendorperstraat 164 
 

www.kip2day.nl 
038—420 40 89 

 

OOK VOOR UW CATERING !! 

Voor al uw computerproblemen 

SNELSERVICE 

HERINSTALLATIES 

REPARATIES 

COMPUTERS OP MAAT 

VIRUSVERWIJDERING 

ONDERHOUD 

Diezerplein 8 8012 CV  Zwolle 

Telefoon 038 - 850 20 30 

www.computerservicezwolle.nl 
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CLUBBLAD 
van 

“De Zwolse Tippelaars” 
 

Uitgegeven door wandelvereniging “De Zwolse Tippelaars”. 
Secretariaat: Oreganoweg 35, 8042 NT Zwolle - Telefoon 038 - 421 52 53 

Redactie: J. v. Oldenbarneveltstraat 17, 8022 AX  Zwolle tel.: 038 - 454 55 00 
Fax: 038 - 455 18 45     E-mailadres: breunisw@hetnet.nl 

 
 
 
 
 
 
 

Wel, de eerste gezamenlijke wandeltocht van 2017 is alweer geweest. Dit was de Pe-
perbustocht in Zwolle. Onze wandelaars hebben, zoals gewoonlijk, zondags gelopen. 
Op dit moment weten we nog niet of er veel deelname was van onze vereniging. Van 
diegene, die hee  gelopen, willen wij graag een verslag(je) voor ons blad van 1 mei 
a.s. Dit keer was de aanlevering van de kopij maar ma g. Wij moeten dan zelf op 
zoek naar bladvulling. Pre g was het, dat Be y de Gunst van wsv. Wipstrikkwar er 
ook verslagen aan ons hee  gezonden: zo help je elkaar vooruit! We zillen er de aan-
dacht op ves gen, dat de Jaarvergadering van onze vereniging op donderdag 23 
maart a.s. is en de Jaarvergadering van de Zwolse Wandel Verenigingen op 28 maart 
a.s. Aanvangs jd voor de beide vergaderingen is om 20.00 uur en uiteraard in “Het 
Wandelhonk”. Je aanwezigheid bij beide bijeenkomsten is erg belangrijk! 
 
 
 
 
 
 
Kopij 

Voor het clubblad van mei ontvangt de redac e de kopij graag voor 1 april a.s. Het 
liefst per mail: breunisw@hetnet.nl of jdens een tocht aan Hilly Breunis geven (tel. 
o6-12221487). Alvast bedankt voor wie zich hiervoor in wil spannen. 
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Neutrale wandelsport vereniging 
 

“De Zwolse Tippelaars” 
 

Opgericht 24 maart 1941 te Zwolle 
 

www.dezwolsetippelaars.nl 
 

Aangesloten bij: Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) 
 
Voorzitter: Wim Koopman koopman.w@home.nl 
 8032 KA, Fioringras 7 tel. 038 - 422 68 72 
Penningmeester: Sien Sluiter- van Essen uiterb@gmail.com 
 8031 ET, Händellaan 433 tel. 038 - 421 89 71 
2e penningmeester: Dineke Koch - van Ree kochra@xs4all.nl 
 8014LP, Radenlaan 65 tel. 038 - 465 78 50 
Secretaris: Jan Huisman jggh@home.nl 
 8042NT, Oreganoweg 35 tel. 038- 421 52 53 
Lid: Gerrit van Kleef gerritgea@gmail.com 
 8012 EC, Asterstraat 6 tel. 038 - 421 92 99 
    
 
 
Wandelhonk: Veemarkt 35 

8011 AJ  Zwolle tel. 038 - 423 64 54 
 
Lidmaatschap: Leden betalen contributie, per maand € 4,50 

per kwartaal € 13,50, per halfjaar € 27,00,  
per jaar € 54,00 

 
Donateurs: De minimum donatie is vastgesteld op € 7,00  

per persoon per jaar, per gezin € 14,00 
 
Betaalwijze: Overmaken naar: mevrouw S. Sluiter - van Essen 

NL91INGB0004204399  
 t.n.v. “De Zwolse Tippelaars” 
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Van de voorzi er 
 
Beste wandelvrienden, 
 

We zi en al weer 2 maanden in 2017, wat gaat het toch snel. De Nieuwjaarsrecep e 
hebben we ook gehad in een iets andere opzet dan anders. Deze werd nu georgani-
seerd door de twee verenigingen inplaats van door de Z.W.V. Er was een geringe op-
komst; misschien door het slechte weer. Wel was het erg gezellig. We moeten maar 
weer afwachten wat dit jaar ons brengt. Aan ons jaarprogramma zal het niet liggen, 
denk ik.  
 
We hebben opnieuw ons best gedaan om mooie wandeltochten voor u uit te zoeken. 
We krijgen straks weer de jaarvergadering. Ik hoop wel, dat er dan een secretaris op-
staat, die ons mee helpt. Als er nog iemand is, die mee wil helpen in een team om 
wandeltochten uit te ze en, dan kan zij/hij zich bij mij melden. De Zwolse Wandel 
Verenigingen zi en daar om te springen. Hier zijn meerdere personen nodig. Men 
hee  ook hierbij moeite om mensen te vinden. Het hoeven geen leden of donateurs 
van één van beide verenigingen te zijn, maar wel graag mensen, die weten wat wan-
delen is of zich er voor in willen inze en om het uitze en van een tocht te leren. Bij 
de KWBN regio Overijssel-Flevoland is Dick Achterkamp gestopt als voorzi er. Deze 
func e is overgenomen door Peter van der Molen; u allen bekend als voorzi er van 
wsv Wipstrikkwar er of van Chocolaterie Borrel.  
 
Verder heb ik niet zoveel nieuws: het is rus g. Ik wens alle zieken beterschap en ie-
dereen een fijn wandel jaar. 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Wim Koopman 
voorzi er 
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DE GRAAF 

∗ PIANO’S 

∗ VLEUGELS 

∗ ORGELS 

∗ KLEINE INSTRUMENTEN 

 • STEMMEN 

• ONDERHOUD 

• VERHUUR 

Hanekamp 2 - 8 Zwolle 

Telefoon 038 - 453 55 87 

Gaal, waar ik mijn bloemen haal. 
 
Specialist in boeketten, 
bloemenarrangementen, rouw- en 
trouwwerk. 
 
Aangesloten bij 

Alles wat je nodig hebt om 
in condi e te komen of te 
blijven, vind je bij ons. Van 

running schoen tot hemdjes 
en van loopadvies tot  

fysiotherapeut. 

 

www.run2day.nl/zwolle 
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Dick Achterkamp lid van verdienste 
 
Dick Achterkamp is afgelopen november benoemd tot Lid van Verdienste van de 
KWBN. Dick hee  zich decennialang ingezet voor de wandelsport en verdient daar-
voor groot respect, waardering en dank. Tijdens de ledenvergadering van woensdag 
2 november 2016 trad Dick Achterkamp voor het laatst op als voorzi er van de 
KWBN-regio Overijssel-Flevoland. Daarmee kwam een einde aan ruim veer g jaar 
bestuurswerk in de wandelsport, waarvoor hij uit handen van KWBN-bestuurslid Bar-
bera Schoemaker de oorkonde als Lid van Verdienste ontving. Op lokaal niveau was 
Dick van 1977-1988 bestuurslid en voorzi er van De Vrije Wandelaars uit Hengelo en 
vervolgens tot 2003 voorzi er van de Hengelose Wandel Unie. Op regionaal niveau 
was hij in die periode ook bestuurslid van de Nieuwe Unie voor de Wandelsport en 
van 2000-2004 van de Wandelsportorganisa e Nederland. In 2005 werd Dick voor-
zi er van de KNBLO-NL regio Overijssel en in 2015 van de KWBN regio Overijssel-
Flevoland. Daarnaast was hij onder meer coördinator voor het Sallandpad, tochtadvi-
seur en lid van diverse landelijke project- en klankbordgroepen. 

Bron: KWBN 

 
 
 
 
 
 
Kerstmarkt Münster 

 
Samen met leden van wsv. Wipstrikkwar-

er vertrokken wij op zaterdag 10 decem-
ber naar de Kerstmarkt in Münster. Enkele 
jaren achter elkaar zijn we al gezamenlijk 
naar een Kerstmarkt geweest en nu voor 
het eerst dus naar deze markt. Het was 
die dag redelijk goed weer en aangeko-
men op een grote parkeerplaats, waar 
toen nog niet veel bussen stonden, maar 
's avonds des te meer, ging iedereen haar/
zijn eigen gang. Wel hadden we een 

pla egrond gekregen met daarop de markten en de parkeerplaats aangegeven, zo-
dat het (bijna) niet mogelijk was om te verdwalen (of te laat bij het vertrekpunt te 
zijn). Wij, Hans en Klara Edelenbos en ik) liepen langs het eerste deel van de markt 
op zoek naar koffie! Aan de overkant van de zaterdagmarkt ontdekten we een res-
taurant, waar we koffie dronken en er natuurlijk iets lekkers bij namen.  
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Voor: 
Cadeau- en wenskaarten 
Foto’s en kansspelen 
Tickets en boeken 
 
 

Gaat u natuurlijk naar 
Primera ter Schuur 
Assendorperstraat 147 8012 DK  Zwolle 
Telefoon 038 - 421 23 67 

Gratis o
verdekt 

Was uw auto blinkend schoon 
bij de beste Carwash van Zwolle! 

www.effewassen.nl      Ceintuurbaan 3,  Zwolle   038 - 454 88 07 

Hoogstraat 115c Zwolle Telefoon 038 - 422 31 90 

ERKEND TECHNISCH BURO 
W.A.M. ELFERINK 

 LOODGIETER EDISONSTRAAT 12 

ELECTRICIEN ZWOLLE 

INSTALLATEUR  038 - 465 59 90 
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Daarna gingen we rich ng de Kerstmarkt. Het viel ons op, dat we eigenlijk weinig van 
onze medereizigers tegenkwamen. Om 12 uur waren we in een kerk, waar een con-
cert werd gegeven. Het was daar erg druk en het begin van het optreden was erg 
hard (de muziek dan). Wel hebben we daar nog ongeveer een half uur gestaan en 
dat was echt de moeite waard, 
maar toen was het “staan” ook wel 
voorbij (je kunt toch merken, dat je 
ouder wordt – haha!). Ook hebben 
we de Dom(?) van Münster be-
zocht. Een erg mooie kerk en de 
moeite waard om deze te bezich -
gen. Ondertussen werd de inwen-
dige mens ook niet vergeten. We 
hebben een heel mooie dag gehad 
en dit is ook voor herhaling vat-
baar! 

Hilly Breunis 
 
 
 
 
 
 
Kerstbrunch 
 
De Kerstbrunch van onze vereniging was dit jaar op 18 december in “Het Wandel-
honk”. Het was ook dit jaar weer een gezellig samenzijn met een hele goede verzor-
ging door de evenementenclub. Het “voora e” smaakte prima. Een daarna kon men 
zich tegoed doen aan diverse soorten brood, koffie, thee, jus d' orange, enz. Ook dit 
hoort inmiddels bij onze jaarlijkse Kerstviering. Tegen 2 uur ging iedereen weer naar 
huis (ik denk met een volle maag en een voldaan gevoel). Was je er niet bij in 2016, 
dan krijg je in 2017 misschien nog wel een herkansing! Kom dan ook, want de evene-
mentencommissie doet enorm haar best om er een gezellige bijeenkomst van te ma-
ken. 

HBH 
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∗ Medische speciaalzaak 
sinds 1898. 

∗ Erkend leverancier  
zorgverzekeringen 

∗ SIDM erkend - Lid NVAB 
∗ Lid Orthobanda 
∗ Erkend leverancier van  

therapeu sche elas sche 
kousen 

Maatgevend in zorg 
J.C. OLLAND 

Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier 

Wij hebben een zeer uitgebreid assor ment 
aan borstprotheses met de bijbehorende  
lingerie en badmode. 
Tevens hee  Olland alles op het gebied van 
bandages (waaronder korse en,  
sportbraces, enkelzwachtels en orthopedi-
sche middelen), therapeu sche elas sche 
kousen, revalida ehulpmiddelen en ADL-
verzorgingsar kelen. 
 
Eveneens levert Olland diverse medische in-
strumenten t.b.v. (para)medici, zoals  
stethoscopen, massageapparaten,  
oorthermometers, bloeddrukmeters, bloed-
suikermeters, weegschalen, pedicure-
instrumenten, enz. 

J.C. Olland 
Kamperstraat 6-8, 8011 LM  Zwolle 

Tel. 038 - 421 58 98  Fax 038 - 422 20 86 
Geerdinksweg 137-9, 7555 DL  Hengelo 

Tel. 074 - 259 37 47   Fax 074 - 259 37 48 

Welkom bij de gezelligste  
drankenspeciaalzaak van Nederland. 

Of het nu gaat om een mooi  
speciaal bier, een sublieme wijn, 
een stoere borrel of een exquise 
cognac. 
Mitra Assendorp hee  haar eigen 3 
lokale dranken: 
‘t Assendorpertje, ‘t Zwollenaartje 
en de Zwolse Babbelaar (likeuren). 
 

Bij ons ben je aan het juiste 
adres! 

Assendorperstraat 85  
8012DG Zwolle  

telefoon 038 - 4229133 

Dat doe je natuurlijk bij 
de Zwolse Tippelaars!! 
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Midwinterhoorntocht Epe 
 

Deze tocht heb ik op 18 december 
gewandeld met de ac viteitenclub  
Ak vo. Het verzamelen was in de 
kampeerboerderij aan de rand van 
het bos. Het was al erg druk en we 
dronken eerst een kop koffie of een 
beker warme chocolademelk. Daarna 
van start gegaan op de 15 km. Eerst 
door een landelijk gebied. De mid-
winterhoorns hoorde je jdens de 
hele wandeling en geregeld stonden 
de blazers langs het parcours.  

Soms met een lekker vuurtje erbij om nog 
een beetje warm te blijven. Het was droog 
weer en hier en daar nog wat modderige 
paden. De rust was wederom in de kam-
peerboerderij. Er was heerlijke snert 
en dat lieten we ons goed smaken.  
 
Daarna het 2e deel van de wande-
ling. Nu werd er meer door de bos-
sen en over de heide gewandeld. 
Ook nu passeerden we geregeld de 
midwinterhoornblazers en ook was er 
een demonstra e over het maken van 
deze hoorn. (alles nog handma g).  
 
Af en toe kwam het zonnetje er even door 
en na deze mooie Kerstwandeling kwamen 
we weer bij de startloca e aan. 
 

Be y de Gunst 
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Crea eve avond december 
 
Vanavond hebben we een kerstboom van toiletrolletjes gemaakt. Van te voren toilet-
rollen sparen. Je had er ongeveer 30 nodig. Ik had zowel op de werkmail als op de 
weggee oek op facebook een oproep gedaan. Dit had als resultaat dat ik met een 
paar grote zakken toiletrollen naar “Het Wandelhonk” was gekomen. Er waren meer 
dan genoeg toiletrollen en zodoende maakte ik een grotere kerstboom. Eerst moest 
je groen crèpepapier om elk rolletje vouwen; niet plakken want de lijm trok er snel 
doorheen. Daarna maakte ik een rij van 9 rolletjes, alles aan elkaar nieten. En zo ver-
der met een rij van 8, 7, 6 enz. rolletjes, zodat de boom aflopend van vorm zou wor-
den. De rijen nie e ik ook aan elkaar, ik had maar  een simpele nietjestang van de 
Ac on. Op een gegeven moment ging het steeds moeilijker om de rolletjes aan el-
kaar te nieten, maar het is gelukt. De boom was klaar en kon nog worden versierd. 
Het mooie was dat ieder weer een andere boom had gemaakt. Een paar kleine 
boompjes of 1 grote boom. Met slingers en diverse soorten kerstversieringen wer-
den de bomen gepimpt. Ik had er (nog) geen stam onder gemaakt, dat deed ik thuis 
van keukenrollen. Er lag nog zilverkleurig kerstpapier wat ik er omheen heb gedaan. 
Rollen op/naast elkaar gelegd en de boom erop gezet, hierna lampjes er omheen ge-
legd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crea eve avond januari 
 
Ieder moest een schoenendoos meebrengen, waar je een soort sisaltouw omheen 
kon doen: lijmen of met dubbelzijdig plakband. Het was nog een heel gedoe, voordat 
het touw goed vast bleef zi en om de schoenendoos. Het zag er al heel anders uit, 
maar de binnenkant kon je nog met stof bekleden. Sommigen gebruikten het deksel 
en de bovenkant werd ook met stof bekleed. Ik had stof met tulpen en narcissen: het 
voorjaar alvast in huis! Bovenaan nog een mooi wit randje en thuis werd de gepimp-
te schoenendoos meteen voor de wasknijpers gebruikt. Ook vanavond kwamen er 
weer mooie crea es tevoorschijn. Het was weer een gezellige crea eve avond. 

Be y de G. 
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Vrijdag 23 december: Kerstkaarten Z.W.V. 
 
Helaas waren er deze avond veel te weinig mensen aanwezig. Waar ligt dit toch aan, 
vraag ik me af. Het is al jd heel gezellig en er zijn mooie prijzen te winnen. Maar des-
alnie emin: het was deze keer ook weer heel erg spannend. Bij de klaverjassers is 
nog nooit zo laag gekaart als deze avond. De winnaar had net over de vijfduizend 
punten gescoord. Ook bij de jokeraars was het heel erg spannend en gezellig en bij 
de sjoelers werd er flink met de stenen gegooid of moet ik zeggen: gegleden? Bij de 
sjoelers waren zeven deelnemers: 6 vrouwen en 1 man en er werd dus al gezegd: 
Harry met zijn harem. Ook hier werd er fana ek gespeeld. Tussen al het spelen door 
werd er ook nog rond gegaan met allerlei lekkere hapjes. En ja, dan moesten natuur-
lijk ook alle punten nog worden opgeteld, maar dan moeten wel alle brie es worden 
ingeleverd, of niet soms Hilly. Terwijl ook de punten, die op de brie es worden ver-
meld, goed moeten worden opgeteld. Dus moesten Hans en Bert toch nog wel de 
nodige correc es toepassen. Beste mensen, kom ook gerust naar één van de kaart-
avonden georganiseerd door de Z.W.V.  
HJK 
 

Uitslagen: 
 

15 jokeraars deden mee: 

1. Anneke Trentelman 52 pnt 

2. Ankie Bu nk 53 

3. Wilma Bouwhuis 75 

4. Gerry van Ginkel 76 

5. Jan van Wilsum 81 

Poedelprijs voor Cobi Kraijer 141 pnt 
  

14 klaverjassers: 

1. Bea Runneboom 5.042 pnt 

2. Herman Kraijer 4.970 

3. Eef van Ginkel 4.965 

4. Hans Edelenbos  4.789 

5. Johan Hendriks 4.673 

Poedelpijs voor Bert Edelenbos 4.018 pnt 
  

6 sjoelers: 

 1. Be y de Gunst 980 pnt 

2. Harry Selles 943 

3. Klara Edelenbos 936 

4. Alie Pap 935 

5. Ida Kolkman 884 
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• alles voor (elektrische) rijwielen en bromfietsen 

• speciale racefietsen 

• lichtgewicht regenkleding 

• kom vrijblijvend een kijkje nemen 

Rembrandtlaan 70 

8021 DJ  Zwolle 

Telefoon 038 - 453 15 27 

www.gaitrigter.nl 

Boskampstraat 30    8043 RH  Zwolle 

Telefoon 038 - 465 34 15 

E-mail info@aquaflame.nl 

www.aquaflame.nl 

Midgetgolf 
Exposi e 
Speeltuin 

 
Tolhuisweg 5 

7722 HS Dalfsen 
Telefoon (0529) 458585 

www.expomadrid.nl 

Een bedrijf met ruim 20 jaar 
ervaring in de installa ebranche; 
een gerenommeerd bedrijf waar 
kwaliteit hoog in het vaandel 
staat.  
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Nieuwjaarsrecep e Z.W.V. 
 
Gelijk er maar achteraan. de nieuwjaarrecep e. Dit keer anders dan andere jaren en 
nu niet georganiseerd door de Z.W.V. ( en dit was dus ook te zien aan de opkomst, nu 
speelde natuurlijk ook het weer wel mee, maar toch waarom zoveel minder dan 
voorgaande jaren??), maar georganiseerd door de beide verenigingen en ook nu was 
het beregezellig. Bij binnenkomst kreeg een ieder vier consump ebonnen en we 
konden een kopje koffie pakken en een plekje zoeken aan één van de tafels. Uiter-
aard eerst een ieder een gelukkig nieuwjaar gewenst en nadat iedereen zijn plekje 
had gevonden, hield Wim Koopman, namens beide verenigingen, een welkomst-
praatje. Bestuur en evenementencommissie van wsv Wipstrikkwar er en wsv De 
Zwolse Tippelaars: bedankt voor deze gezellige nieuwjaarsrecep e. 

Cobi en Herman 

 
 
 
 
 
Wandelen in drie dimensies 
 

In het clubblad van wsv. Wipstrikkwar er van september/oktober jl. stond het  
onderstaande gedicht. Dit is geschreven door Marijn Zon en door één van de leden 
van Wipstrikkwar er opgepikt. Het gaat over de betekenis van “wandelen” voor je 
zelf. 
 
 
 

Wandelen... 

in de natuur met beide benen stevig op de grond 

in gezelschap van een ander 

in het teken van de Ander 
 

Wandelen.... 

met open ogen 

met open oren 

met een ontvankelijk hart 
 

Wandelen.... 

is vertragen 

is vereenvoudigen 

is verdichten van ervaringen 
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Wandelen.... 

is loslaten 

is vers llen 

is vertrouwen 
 

Wandelen.... 

leidt op een natuurlijke wijze tot verwondering en dankbaarheid 

leidt tot het besef van verbondenheid met alle schepselen en de Schepper 

leidt tot het ac veren van jouw verbeelding 
 

Wandelen.... 

is de haast uit je hoofd halen 

is het natuurlijke tempo van de ziel volgen 

is open komen voor wat er zich in het hier en nu aandient 

...en als het ons gegeven wordt onderweg misschien iets van de Ander ervaren 
 

Een wens voor jou in drie dimensies: 

Vrede met wat was 

Vreugde met wat is 

Alle goeds voor de toekomst 

 
 
 
 
 
 
 
Kaartcompe e 2016/2017 
 

Na 10 kaartavonden vanaf vrijdag 23 september 2016 even een tussenstand. 

Gerrit van Kleef is nog niet helemaal beter. We hopen dat hij gauw weer terug komt 
om de drankjes en de ve e hap te verzorgen. 
 
De stand na 10 kaartavonden is als volgt: 
 
De puntentelling is als volgt: het aantal kaartpunten gedeeld door het aantal rondes, 
die gespeeld zijn. 
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Punten 
1. Wilma Bouwhuis 22.4 
2. Corry van Voorst 23.7 
3. Dikkie de Kleine 24.3 
4. Greet v.d. Anker 24.8 
5. Sien Sluiter 25.1 
6. Gea van Kleef 25.3 
7. Dinie Egberts 26.5 
8. Theo van Tol 26.8 
9. Hilly Breunis 27.3 
10. Leo Tardy 29.5 
11. Hennie Tardy 32.6 
12. Ankie Bu nk 33.7 
13. Gerrie Cremer 34.0 
14. Karel Schuurman 34.7 

De kaartcommissie 
 
 
 
 
 
Jaarvergadering DZT 
 

De leden hebben de uitnodiging voor de Jaarvergadering van onze vereniging inmid-
dels ontvangen. Deze is op 23 maart a.s.; aanvang 20.00 uur in “Het Wandelhonk”. 
Samen met de uitnodiging is het jaarverslag en het verslag van de jaarvergadering 
2016 verzonden. Mocht je nog iets missen, dan kun je contact opnemen met Jan 
Huisman. 
 
 
 
 
 
Algemene Vergadering ZWV 
 
Het bestuur van de Zwolse Wandel Verenigingen nodigt u hierbij uit tot het bijwonen 
van de Algemene Vergadering op dinsdag 28 maart a.s. in “Het Wandelhonk” – aan-
vang 20.00 uur. Leden van de beide Zwolse verenigingen vanaf 15 jaar zijn hier van 
harte welkom. De financiële stukken van de penningmeester zijn een half uur voor 
aanvang van de vergadering beschikbaar om door te nemen (voor wie dat wil). 
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Hogenkampsweg 37 
8022 DA  Zwolle 
 
Telefoon 038 - 452 83 97   Fax 038 - 452 83 96 
www.alexvanassen.nl 
E-mail: info@alexvanassen.nl  

U zoekt kwaliteit met daarbij een pre ge prijs? 
Dan kunnen wij u dat bieden. 
Van schoonmaak tot verhuizingen en alles wat zich daar 
binnen bevindt. Korte lijnen voor uw contact met ons 
 

Kortom: Waar voor uw geld! 
Uw partner in dienstverlening. 
Postbus 40005  8004 DA  Zwolle 
www.vos-vos.nl 
Email info@vos-vos.nl 038 - 452 93 29 
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1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Notulen 8 maart 2016 
4. Mededelingen voorzi er 
5. Jaarverslag secretariaat over 2016 
6. Jaarverslag penningmeester over 2016 
7. Verslag kascommissie: 

a. Verslag uit te brengen door de kascommissie 
b. Afspreken datum kascontrole 2018 

8. Bestuursverkiezing 
9. Rondvraag 
10. Slui ng 
 
 
 
 
 
Bedankt 
 
Bestuur, leden en donateurs van “De Zwolse Tippelaars” en de ZWV bedankt voor de 
belletjes, kaartjes en de bezoekjes jdens mijn ziekenhuisopname en het thuis uitzie-
ken van longemboliën. Het gaat weer redelijk, maar ik ben er nog niet helemaal. 
Gauw tot ziens! 

Gerrit van Kleef 
 
 
 
 
 
 
Ziekenboeg 
 
Alle zieken wensen wij van harte beterschap en wij hopen jullie spoedig weer te ont-
moeten op één van onze evenementen. 
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Extra trainingstochten 
 
Ook in 2017 organiseert wandelsportvereniging Wipstrikkwar er weer trainingstoch-
ten voor iedereen, maar speciaal voor de Vierdaagselopers. Wil je hieraan meedoen, 
kun je je per e-mail opgeven bij Dineke de Graaf: dineke.benny@ziggo.nl 
De kosten voor “iets” onderweg en/of na afloop bedragen 3,50 euro per keer. Dit be-
drag dien je te betalen voor aanvang van de wandeltocht. De eerste tocht is alweer 
geweest (helaas!); dit was op 18 februari (10+15+20 km.). De volgende tochten zijn 
op: 11 maart – vertrek 9.00 uur (20 + 25 km.); 29 april – vertrek 9.00 uur (30 km.); 17 
juni – vertrek 8.00 uur (40 km.); 8 juli – vertrek 8.00 uur (30 + 42 km.). Er wordt vanaf 
“Het Wandelhonk” vertrokken. 

 

V E R J A A R D A G S K A L E N D E R 

april 
5 Drea van Oene 

11 Gerry Brand 

11 Bert Edelenbos 
17 Marian Koopman 
22 Dikkie de Kleine 

29 Diny Huisman 

maart 
4 Gerry Rigter 
10 Michiel Visscher 
14 Wim van Lenthe 

16 Ankie Bu nk 

30 Anita Melchers 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag! 

In Memoriam 
Op 29 januari jl. is overleden  

 
Sientje Esman-Westenberg 

 
Donderdag 2 februari hebben wij afscheid genomen van haar in Crematorium Kranenburg. Sientje is 89 jaar gewor-
den. Binnen de wandelsport was zij bekend van de koffiekraam jdens de Avond4daagse, samen met Anny Schu-
rink. Ook was ze al jd van de par j bij het jokeren. De wandeltochten bezocht zij ook al jd trouw. Haar man Gé is 
secretaris van onze vereniging geweest, evenals haar dochter Anneke. Ook zoon Theun is lid geweest van onze ver-
eniging. Sientje hee  jarenlang het verzenden van de clubbladen verzorgd. Zo bleef ze betrokken bij de vereniging. 
Na het overlijden van haar man in 1979 hee  zij tot 2007 samen met Arie Veluwenkamp als partner aan de Vecht-
straat gewoond en daarna in Arcadia. Daar is Arie door een ongeluk om het leven gekomen. Sientje sukkelde al 
wat en dat werd erger, waardoor ze in “Het Zonnehuis” belandde. Na enkele jaren is zij verhuisd naar Purmerend, 
waar Theun woont. Zij hee  daar nog een fijne periode gehad. Wij wensen Anneke en Jerry,  Theun en Sheila, klein
- en achterkleinkinderen sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
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Horlogerie W.J. van der Wijk 
Madurastraat 7 
8022 PP  Zwolle 
038 - 454 00 12 
 
Repara es: Horloges, Klokken 
Goud en Zilver 
De wandklokken worden na repara e weer 
thuis bezorgd. 

Baileystraat 9 
8013 RV  Zwolle 
Telefoon 038 - 460 00 22 
Fax: 038 - 460 00 88 
E-mail info@boerglas.nl 

www.boerglas.nl 24-uurs service 

alle Ins en OUTs 
van glas. 

Dobbe 69    -    8032 JX  Zwolle 
038 - 454 84 85 
www.squashzwolle 
E-mail info@squashzwolle.nl 
 
Openings jden Fitness 
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 22.00 uur 
Zaterdag 09.00 - 18.00 uur 
Zondag 09.00 - 21.00 uur 

 
 
 
 
 
Algemene openings jden 
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 23.30 uur 
Zaterdag 09.00 - 18.30 uur 
Zondag 10.00 - 21.00 uur 
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 WAT IS ER OOK ALLEMAAL TE DOEN? 
AGENDA 

 
Maart 

2 Jokeren 19.30 uur 

5 Ooievaarstocht Gorssel 09.30 uur 

17 Inleveren Snuffelmarktspullen zie convo 

18 Snuffelmarkt zie convo 

19 5e Wintertocht Barchem 09.30 uur 

23 Jaarvergadering DZT 20.00 uur 

24 Jokeren 19.30 uur 

28 Jaarvergadering ZWV 20.00 uur 
 

April 
2 Hunnebeddentocht Darp 09.30 uur 

7 Laatste kaartavond 19.30 uur 

14 Paaskaarten ZWV 20.00 uur 

16 Paasbrunch zie convo 

23 Bos- en Weidetocht Dalfsen 09.30 uur 

Eigen vervoer (Speeltuin Madrid) 

(Bos- en Weidetocht is ook op zaterdag 22 april) 
 

Alle evenementen vinden plaats in het clubgebouw, tenzij anders vermeld is. Ook het 
vertrekpunt van onze wandeltochten is “Het Wandelhonk”. 

 
 
 
 
 
WijZ 
Maart 

7 Wijkcentrum Holtenbroek 

14 Wandelhonk ZWV 

21 De Golfclub 

28 De Pol 
 
April 
4 Cultuurhuis 

11 SV Zwolle, Marslanden 

18 Parkeerplaats De Bleek v.a. De Terp 

25 De Terp 



Snuffelmarkt 

 

Door een fou eve opgave stond de vorige keer onze  
Snuffelmarkt in februari gepland. Dit was niet goed. Op de 
jaarconvoca e stond wel de juiste datum en dat is: 18 maart 
a.s. Het inleveren van spullen voor de Snuffelmarkt is op 17 
maart. Hier ontvang je nog een convo over met de jden.  
Zorg er in ieder geval voor dat we veel te verkopen hebben en 
kom ook om weer wat te kopen!!  

De opbrengst komt de vereniging ten goede! 



Thomas à Kempisstraat 24 
Telefoon 038 - 454 72 30 

ROOKARTIKELEN 
LEKTUUR 

KANTOORBENODIGDHEDEN 
UITGEBREIDE COLLECTIE WENSKAARTEN 

LOTTO, TOTO, KRASLOTEN 
EN STAATSLOTEN 

BOEKEN TOP 50 

Wij hopen u spoedig te mogen begroeten, 

Fam. v.d. Poel 


