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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 

 
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 

 
 
 

 

 

 

 

 

Wat gaat een jaar snel!! Het lijkt wel dat als je ouder wordt, je dit ook steeds vaker 
hoort. 2017 is dan ook al weer bijna ten einde. We hebben als wandelsportvereni‐
ging nog een paar evenementen te gaan, nl. de Blauwvingerwandeltocht in Zwolle en 
de Pepernotenwandeling in Apeldoorn. Als extra evenementen: Kerstbrunch en Oud‐
jaarskaarten/‐sjoelen. Ook zijn er de kaartavonden (jokeren) van onze eigen vereni‐
ging. Laat je eens zien op deze avonden! De data staan achterin dit boekje. 
De redac e 
 
 
 
 
 

Kopij 
De kopij voor het Kerst‐/Nieuwjaarsnummer graag voor 1 december a.s. inleveren of 
sturen (liefst per mail) aan Hilly Breunis‐Huisman, Johan van Oldenbarneveltstraat 
17, 8022 AX  Zwolle of breunisw@hetnet.nl 
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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 
 
 
 
Nu ik dit stukje schrijf zit ik in de caravan in Limburg. We dachten dat het nog wel 
mooi weer zou worden, maar nee: veel regen en wind; er is niet veel aan. De eerste 
3 dagen ging het nog. Ik ben met Marian nog wel een lang weekend  naar Brugge en 
Gent geweest. Brugge is een zeer mooie stad; veel foto’s gemaakt (over de twee 
honderd) en veel chocoladewinkels gezien: alles hand gemaakt. Natuurlijk wat mee‐
genomen. Dus u snapt wel dat ik niet veel over het wandelen te vertellen heb. Ik heb 
niet veel meegemaakt of gehoord. Marian zit veel te lezen en ik pak de laptop of een 
puzzelboekje. Fietsen kunnen we niet met al die regen en wind. We zijn wel mee ge‐
weest naar Hengelo. Dit was mooie wandeltocht en voor herhaling vatbaar.  
 
Dus wandelvrienden: weinig nieuws. Ik wens alle zieken beterschap en allen tot de 
volgende wandeltocht of evenement. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Wim Koopman 
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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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!!!!! Laatste nieuws !!!! 
 
Wij zijn niet gewend om kopij, die na de inleverdatum binnen komt nog op te ne‐
men. Dit is echter van zodanig belang, dat wij nog een plekje vrij konden maken. 
Op 19 oktober jl. was er een extra ledenvergadering gepland, omdat het bestuur 
vond, dat de leden er van doordrongen moesten zijn, dat het bestuur met de Voor‐
jaars‐ALV niet meer volledig zou zijn. Onze secretaris en penningmeester stoppen 
dan en zonder hen lukt het niet een vereniging in stand te houden. Nu kon de voor‐
zi er gelukkig mededelen, dat de soep toch niet zo heet wordt gegeten als dat‐ie 
wordt opgediend! Hij kon de vergadering vertellen, dat er zich twee kandidaten heb‐
ben opgegeven voor deze func es, nl: Paulien Schaap voor het secretariaat en Gea 
van Kleef voor het penningmeesterschap. Zij zullen alvast hun steun geven en zij zijn 
dus de kandidaten van het bestuur voor de func es. Zij zijn meer dan welkom! 
 
 
 
 
 
 
 

Wandeltocht Beltrum 
 
Zondag 20 augustus  leek een mooie dag te worden. Aangezien Dineke en ondergete‐
kende wel zin hadden in weer eens een andere wandeling, heb ik het boekje van de 
KWBN maar eens opengeslagen. Ook de website wandel.nl kun je natuurlijk raadple‐
gen als dat boekje niet in je bezit is. In dat weekend was er de Boerenland Wandel‐
tocht bij Beltrum, georganiseerd door S ch ng Vrienden van Het Noasman. Dat 
klonk ons wel aardig.  
Het bleek een voormalige boerderij 
te zijn, die is omgebouwd tot een 
bezoekers‐ en exposi ecentrum. Er 
worden van daaruit allerlei ac vitei‐
ten georganiseerd. Ook kent men 
allerlei arrangementen. Misschien 
leuk voor het organiseren van een 
familiedag?! Volgens het boekje 
was het in Gelderland. Maar eens 
op mijn laptop gekeken op route‐
net, want ik had nog nooit van Bel‐
trum gehoord. Wel het ligt circa 70 km. van Zwolle. Bij Lochem linksaf, zo iets als: bij 
Hoevelaken, zal ik maar zeggen.  
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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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Beltrum blijkt te liggen tussen 
de driehoek Ruurlo, Groenlo 
en Borculo. Oh, daar dus. Nou 
laat ik zeggen, dat ik daar 
nooit kom. Haaksbergen, iets‐
je verder, kennen wij wel. In ieder geval een mooie omgeving en met een hoopvolle 
verwach ng togen wij op eigen gelegenheid naar Beltrum. Elaine, die ons vergezel‐
de, keek mij uitdagend aan met de vraag: hoeveel ik ging lopen. Natuurlijk wetende 
dat ik mij al jd bij 10 km. houd. Nou vooruit dan dacht ik en liet mij overhalen tot 15 
km, want ik had er best zin in en het weer werkte mee. Heb daar geen spijt van ge‐
had. De wandeling was heel gevarieerd over paden door weilanden, langs maisvel‐
den en langs water.  Op een gegeven moment waren we op een plek met een prach‐
g vergezicht rich ng Beltrum. En ook over privé terreinen gingen we. Zelfs ergens 

door een beeldentuin. Kortom, wij hebben genoten van een prach ge tocht. Een 
aanrader om met de vereniging eens aan deel te nemen! Bovendien goed met de 
bus bereikbaar, ook qua parkeren. Eerder maakten wij ook al leuke wandelingen in 
Haaksbergen, Markelo en Vorden. Ideeën genoeg voor weer eens wat anders, maar 
Beltrum springt er echt boven uit! 
 
Met vriendelijke groet, 
Roel Koch 
 
 
 
 
 

Wandeltocht Valthe 
 

Zondag 27 augustus jl. gingen voor de tweede keer 
naar Valthe. De eerste maal was ons dermate goed 
bevallen, dat wij nu weer deelnamen en wel met 27 
personen. Het werd wederom een schi erende wan‐
deldag. Het parcours ging grotendeels door de bos‐
sen en dat was eigenlijk maar goed ook, want de zon 
liet zich van zijn uitbundige kant zien en het werd 
zo’n 25 graden. De koffie met kruidkoek was bij de 
ontvangst gra s en ging er zoals gewoonlijk wel in. 

De organisa e was verder weer prima verzorgd. Er was een zanger geregeld, die zijn 
uiterste best deed; reeds bij aankomst en zeker na afloop bij binnenkomst van de 
wandeling. Uiteindelijk vertrokken wij in polonaise. Nou, dat zegt natuurlijk genoeg. 
Was erg gezellig!  
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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 

Onze adverteerder denken aan ons! 

Denk u ook aan onze adverteerders? 

Koop bij hen!!!! 
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Ook voor de inwendige mens was gezorgd met gehaktballen en hamburgers, al of 
niet met een broodje. Zelf dacht ik een hamburger te bestellen. Zei nog wat een dik‐
ke zeg, maar het bleek een gehaktburger. Dat heb ik weer. Maar het spaarde in ieder 
geval 50 cent uit voor de ui, ha,ha. Het parcours week duidelijk af van de route, die 
wij vorig jaar hadden gelopen. Dat gee  aan dat er wel over nagedacht is.  Als je elk 
jaar hetzelfde rondje loopt, is de lol er gauw af. De pauze was bij Camping de Fruit‐
hof. Een prach ge verzorgde camping met hoofdzakelijk stacaravans. Er is een erg 
mooi binnenbad. Zou niet verkeerd zijn als je daar wat kunt huren en verblijven in 
die schi erende omgeving. De kaart raadplegend blijkt Valthe bijna halverwege Em‐
men – Borger te liggen.  Tussen Valthe en Borger ligt Exloo, waar wij ook eens een 
schi erende wandeling maakten. Een prach g stukje Nederland dus. Een vakan e in 
eigen land meer dan waard! 
 
Roel Koch 
 
 
 
 
 
 

SWOL Wandel4daagse 2017 
 
We kunnen weer terugkijken op een geslaagd en voorspoedig verlopen SWOL‐
wandel4daagse. En dit onder ideale weersomstandigheden. Slechts 21 regendrup‐
pels geteld. Maar wat als een schaduw over deze 4daagse is blijven hangen, is toch 
wel de onzekerheid of dit de laatste keer was. Daarover waren de geluiden erg ver‐
deeld. Alleen de voorzi er –en ik neem aan ’t verdere bestuur‐ was stellig: “Dit was 
de laatste keer. Het is geen kwes e van geld, maar een gebrek aan vrijwilligers”. Dit 
wandelevenement is niet meer opgenomen in de Wandelkalender van 2018. Maar 
dan al die andere geluiden of oorverdovende s ltes. Hans Edelenbos hee  ’t opval‐
lend bij zijn openingswoorden nooit gehad over een “fini” en de dames achter de in‐
schrij afel boden ook geen helderheid:  “Dan moet je bij het bestuur zijn”!! Mocht 
deze 4daagse toch een vervolg krijgen, dan hee  deze beeldvorming niet veel goeds 
bijgedragen aan een con nuering. Diverse wandelaars zullen nu a aken op basis van 
de onduidelijkheid, die is gecreëerd. Dood‐ en doodzonde!!!  
Dit jaar dagelijks ruim 100 wandelaars en een oplopend aantal dagdeelnemers. 
Prach g gevarieerde tochten. Goed bepijld. Duidelijke routebeschrijving op papier. 
Respect voor iedereen, die hier een steentje aan hee  bijgedragen. Eén kan ekening 
bij de 4 tochten: jammer dat op de 2e dag (café Milligerplas) en de 3e dag (Sporthal 
Zuid) de startloca e ook de pauzeloca e was. Althans voor wat de 15 km. betre . 
Dat zal wel vanuit commerciële overwegingen gebeurd zijn.  
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Het gevolg is, dat je steeds vrij dicht in de buurt van de startloca e blij  wandelen. 
Anders zou je aanzienlijk verder van “huis” kunnen gaan met een ander pauzepunt. 
De 20 km.‐tocht van zaterdag liet het tegenovergestelde zien. Via, via naar de 
Wijthemerplas met een 2e pauze bij de golfclub. Al met al weer genoten van een 
fraaie wandel4daagse met als beloning een kunstzinnige chocolade trakta e. Ieder‐
een bedankt en …….misschien…….. hopelijk…… zou wel eens kunnen…… je weet het 
maar nooit………een vervolg4daagse in ???????????? Vóór een vervolg stemmen ze‐
ker mijn wandelmaten: Jan van Tongeren uit Heino, Gerrit Zwoverink uit Almelo, Ge‐
rard Scharenborg uit Haaksbergen, Gradus Hurenkamp uit Epe en ondergetekende. 
Ben Groot Beumer   Raalte 
 
 
 
 
 
 

Goede Doelentocht te Valthe 
 
Zondag 27 augustus de Goede Doelentocht te Valthe met als mo o: Waar een klein 
dorp groot in kan zijn”. Fietsen, wandelen en meer wielen voor het goede doel. Om 
9.30 uur met 25 personen vertrokken vanaf “Het Wandelhonk” voor een rit van 82 
kilometer. Onderweg een stop bij de “Koperen Hoogte” om Theo en Dikkie op te pik‐
ken en zoals al jd stonden zij al weer klaar om in te stappen en toen hadden we in‐
eens 27 personen in de bus. Na deze stop verder gereden met de bus van Salland 
Tours naar Valthe, waar we om ongeveer half elf arriveerden. We werden daar weer 
hartelijk ontvangen door de vrijwilligers van de wandelvereniging Bargermarke uit 
Emmen, die deze tocht voor de elfde keer organiseerde en door livemuziek van Erik 
Moller.  
De fietstocht Valthe‐Groningen‐Valthe, die gelijk jdig werd verreden, werd voor de 
achtste keer gehouden. Het mo o zegt het al: Goede Doelentocht. In 2010 werd dit 
voor de eerste keer georganiseerd en werd er 6.700,‐‐ euro opgehaald; in 2011: 
9.000,‐‐ euro;  2012: 8.750,‐‐ euro; 2013: 8.030,‐‐ euro; 2014: 8.900,‐‐ euro; 2015: 
8.600,‐‐ euro en in 2016 (toen wij voor de eerste keer meeliepen): 6.850,‐‐ euro . In 
totaal  (vanaf 2010): 56.730,‐‐ euro. Hulde voor de organisa e!  
Half elf dus gearriveerd: eerst inschrijven, betalen en de wandelboekjes inleveren. 
Dan aan de koffie of thee. Dit kregen we aangeboden met een lekkere plak cake er‐
bij. Daarna ging een ieder zich gereed maken voor zijn of haar wandeling. Er kon 
worden gewandeld op de 5, 10, 15 en 20 kilometer. Op iedere afstand deden wande‐
laars van ons mee. Om goed kwart over elf zijn wij, de 10‐kilometerwandelaars, be‐
gonnen aan onze wandeling. Het was een geweldig mooie wandeling door de hele 
mooie natuur, waar Drenthe zo bekend om is.  



 

De Zwolse Tippelaars | 13 | november 2017 

Goede tochtbeschrijving op papier en goed bepijld onderweg. Gerust op Camping 
“De Fruithof”. Onze boterhammen genu gd en genoten van het mooie weer op een 
hele mooie camping. Na een half uurtje onze wande‐
ling weer voortgezet met nog steeds een lekker zon‐
netje. Ook na deze pauze was de route weer gewel‐
dig mooi. Men moest alleen wel goed op de route‐
bordjes le en, anders liep je zo maar rechtdoor in 
plaats van rechtsaf te gaan. Na 17.040 stappen, on‐
geveer 10,4 kilometer, kwamen we weer aan op de 
startplaats en werden we weer ontvangen met mu‐
ziek van Erik Moller. Het was er gezellig druk met al‐
lemaal wandelaars en fietsers. Er klonk mooie muziek 
en er werd zelfs door twee dames van onze vereni‐
ging “ge‐line‐danst”, terwijl er door de carnavalsvier‐
ders onder ons een polonaise werd gelopen met on‐
ze oudste wandelaarster voorop. Geweldig!! Onder‐
tussen w88 op de wandelaars, die op de 15 en 20 ki‐
lometer liepen. Dit was echter niet vervelend met de mooie muziek en het mooie 
weer. Toen ook zij terug waren en een drankje hadden genu gd zijn we om kwart 
voor vier weer in de bus gestapt. Onderweg Theo en Dikkie er uitgezet, zodat zij hun 
bolide weer konden pakken om rich ng Zwartsluis te gaan en wij verder rich ng “Het 
Wandelhonk”. We kunnen terugkijken op een geweldige wandeldag met “De Zwolse 
Tippelaars” en, als het aan ons ligt, volgend jaar weer. 
H.J.K. en J.E.K de V. 
 
 
 
 
 
 
 

De nacht van Santpoort 
 

28 juli was het zover, wat leek me dit een mooie 
tocht, denkend aan de NS‐wandeling 
“Kennemerduinen”, die hier begint. Naar Santpoort 
voor de 1ste 110 km. Er was een gezamenlijke start 
naar de pont Buitenhuizen. Vanaf hier kon ieder zijn 
eigen tempo gaan bepalen. Bij de pont de regencape 
aangedaan, een miezerregen viel.  
 



 

De Zwolse Tippelaars | 14 | november 2017 

 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.  



 

De Zwolse Tippelaars | 15 | november 2017 

Het werd ook al snel donker, maar toch kwamen we langs een soort van markerhuis‐
jes en water zoals in Giethoorn. Nu een rust op 16 km. bij een ijsclub. We gingen de 
buitengebieden in en bij recrea egebied “de Blankert” een rust. Hier kregen we fruit 

en konden we even droog zi en. We 
gingen verder en de miezerregen 
werd echte regen. Nu kwamen we 
op de woonboulevard van Beverwijk. 
We liepen daar langs de Ba‐
zaar….niet echt waar ik aan had ge‐
dacht bij deze tocht. We kregen een 
rust op een volkstuinencomplex en 
gingen toch weer verder de na e 
nacht in. Bij de morgenschemer kwa‐
men we aan bij de havens van IJmui‐

den, waar we over moesten. We hadden het niet mee: het weer en lopen naar het 
verste punt voor de oversteek. Het was nu echt licht en we gingen naar de macaroni, 
die op ons wach e in Driehuis. Eindelijk droog! De hesjes, lampen, na e sokken in 
de tas en over 30 km. kwamen we hier weer. Nu werden we merendeel over het 
fietspad geleid, rich ng Oosterbroek. We staken grote wegen over met veel snelver‐
keer. Uiteindelijk kwamen we bij een speeltuin en we hadden daar onze welverdien‐
de rust. Via het na onale park Zuid‐Kennemerland kwamen we door een ongelijk, 
maar prach g gebied. Dan nog even naar de koffer in Driehuis: het werd warm, extra 
drinken mee en nu gingen we door het stukje, wat ik prach g vond. We liepen met 
ons vieren. Eindelijk die mooie Schotse Hooglanders. Heerlijk dat klimmen in de dui‐
nen! Maar de vermoeidheid sloeg bij 2 van ons toe. Harry had zijn voeten nog verder 
stuk gelopen. Een rust bij de tennisvereniging. Hier kwamen we later weer. De snel‐
heid is er uit. Ik besloot door te lopen. De villawijk in Oosterveen vond ik niet boei‐
end. Dus al snel was ik weer bij de tennisvereniging om een stempel te halen en ik 
liep verder terug naar Oosterveen; mocht afslaan naar Bloemendaal. Weer langs vil‐
la’s, maar ik mocht kiezen: de alterna eve (geen klimwerk) of de zwaardere route. 
Wetend dat de andere drie toch achter me waren, voor de zwaarste route gekozen; 
in de hoop de zee te zien. Helaas geen zee! Nu nog een rust in Bloemendaal. Hier be‐
sloot ik op de anderen te wachten en nog een broodje te eten. Nu nog 3,2 km. naar 
Driehuis: een beetje wandelpaden. Met applaus kwamen we binnen …….Op  jd: 110 
km. binnen 24 uur 
 
JWD 
 
Noot van de redac e (en wij denken ook wel van onze leden): van harte gefelici‐
teerd!! Knappe presta e!! 
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23 t/m 27 augustus Swolvierdaagse 
 

1e dag: Dikkie kwam binnen van 15 km. lopen en zij vroeg mij of ik zin had om op de 
tweede dag rond de plas te rijden met de scootmobiel. Ik zei dat het mij wel wat leek 
om te doen. 
2e dag: aan Hans Edelenbosch gevraagd of het kon met de scootmobiel rond de Mil‐
ligerplas. Hans zei, dat ik ook gewoon de 5 km‐route kon rijden. Die ging door Stads‐
hagen en dus goed te berijden met de scootmobiel. Dat ging perfect. 
3e dag: Hans kwam zeggen dat er een heuvel in het parcours zat, waar ik niet met de 
scootmobiel kon komen en dus maar onderaan rechts moest houden, dan kwam ik 
wel weer op het pad terecht. Zo gezegd, ook gedaan. Beneden de heuvel aangeko‐
men, moest ik wel vragen waar het pad liep. Toen ik antwoord kreeg, zag ik zelf de 
wandelaars lopen; dus daar achteraan rich ng Zwolle‐Zuid. 
4e dag: vanuit “Het Wandelhonk” de stad in. Tegelijk met de zwemmers, die in de 
gracht 2,5 km. moesten zwemmen, waardoor we veel EHBO‐ers zagen, die op de 
mensen. Bij de start was mij al doorgegeven dat er een omleiding was, maar dat gaf 
geen probleem voor mij. Dus ook de vierde dag met plezier gereden. 
IK WIL DE ORGANISATIE VAN DE SWOL4DAAGSE BEDANKEN VOOR HUN INZET! 
 
Theo & Dikkie 
 
 
 
 
 

Bos‐ en Heidewandeltocht 9 en 10 september 
 

Start bij MFC “De Marke” in Ha em. Het was een weekend met 2 weersgezichten. 
Zaterdag 9 september trokken ze boven alle sluizen open om ons de hele dag te be‐
stoken met plensbuien, buien of miezerregen. Geen weer om te gaan wandelen, zou 
je denken. Maar tot mijn grote verbazing hoorde ik zondag, 
dat toch nog tegen de 200 die‐hards de wandelschoenen 
hadden aangetrokken om de weergoden te trotseren en om 
totaal of gedeeltelijk of niet doordrengd deze Bos‐ en Heide‐
tocht te voltooien. Geweldig!! Gelukkig kwamen de weergo‐
den zondag 10 september tot inkeer. Prach g weer, zowaar 
een zonnetje en een licht briesje: ideale weersomstandighe‐
den. Als je het dan toch voor het kiezen hebt, gaat de voor‐
keur uit naar de droge zondag. Een grote opkomst, zoals ver‐
wacht.!!!!  
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Daar stond dan wel tegenover, dat je de gezellige 
weekmarkt en de drukke winkelstraten van de za‐
terdag miste. De 25 km. van de zondag star e 
dus door uitgestorven, nagenoeg lege straten van 
de binnenstad van Ha em met al z’n prach ge 
historische gebouwen, kerken, gevels, molens 
enz.  
Ik heb deze dag gelopen met Jan van Tongeren 
uit Heino en een ludiek, welbespraakt echtpaar 

uit Raalte. Er is weer heel wat afgekletst, “geneuld” en ge………Door al het geklets 
had ik zo af en toe behoe e aan een bordje met “S ltegebied”.  Helaas nergens te‐
gengekomen. Al met al toch weer veel topgezelligheid  jdens een toptocht, zoals we 
die van de Zwolsche Wandel Verenigingen gewend zijn. Veel cultuur in Ha em en 
natuur in het mooie buitengebied van deze oude Hanzestad. Zowel aan deze als aan 
de andere kant van de A50 was het genieten van de bossen, de hier en daar nog 
bloeiende heide, een sprengenbeek, een poepende buffel midden op een fietspad, 
de vele vergezichten, de rivierpaden met overhangende bomen over ’t water, de ver‐
harde fietspaden en de smalle, soms modderige, zanderige smalle bospaadjes, het 
waterwingebied  “De Wezepsche Heide” enz. enz. M.a.w. het was weer volop genie‐
ten. Tijdens deze tocht kwam ik diverse stukken tegen van twee gelopen klompenpa‐
den, die ik dit jaar vanuit Ha em (op wandelschoenen) heb gelopen. Voor de 
lie ebbers: het gaat om: Het Hoenwaardsepad (11 km.) en aangegeven met oranje 
schildjes. Startplaats:  Vadesto, Outdoor Adventure/Panorama Paviljoen, De Bleek 3 
in Ha em. Het Assenradepad (11 km.) wordt aangegeven met paars/blauwe schild‐
jes. Startplaats: Herberg Molecaten, Molecaten 7 in Ha em. M’n complimenten voor 
de geweldig goede bepijling van deze Bos‐ en Heidetocht, de prach g gevarieerde 
route en de schi erende pauzepunten:  1. Any Time Sta on 134, cafetaria en lunch‐
room in Wezep. 2. bij kiosk de Leemcule, waar we in het Proathuus De Leemcule 
overdekt konden eten en drinken. Niets dan lof voor iedereen, die een steentje hee  
bijgedragen aan deze geslaagde wandeltocht. Tot ziens bij de Blauwvingertocht op 4 
of 5 november a.s. 

Ben Groot Beumer   Raalte 
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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 

 

WANDEL– EN HARDLOOPSOKKEN 
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Swol Wandel4daagse meer deelname dan voorgaande jaren 
 
Uitstekend wandelweer 
De eerste dag: Het was woensdag 23 augustus 's morgens 06.30 uur. Wel erg fris op 
deze eerste dag van de Swol Wandel4daagse. Eigenlijk hadden wij daar geen reke‐

ning mee gehouden, maar de berichten waren vooraf dan ook tegenstrijdig, hoewel 
het later mee viel. Deze  jd hadden wij afgesproken om de routes uit te ze en. Voor 
deze eerste dag waren er geen veranderingen aangebracht. Vanaf “Het Wandelhonk” 
aan de Veemarkt/Lijnbaan gingen wij, Jos ten Voorde, Gerard Velthuis  en  ik (Hans 
Edelenbos) op pad om de pijlen aan te brengen. Deze eerste dag gingen wij op pad 
om de routes van de 5‐10‐15 km. van pijlen te voorzien via Holtenbroek, hier was de 
splitsing met de 5 km. en in de Aa‐landen met de 10 km. De 15 km‐route liep door 
het Westerveldse bos, naar de rust bij tennisclub ,,TVZ 750''. Hier was ook de 10 km. 
rust. De wandelaars/‐sters konden lekker genieten van het zonnetje op het terras. 
Eventueel van een lekker ''bakkie” koffie, een frisdrank of een koud pilsje. Wij had‐
den afgesproken dat ik rond kwart voor  en uur weer terug bij ons clubgebouw zou 
zijn om de wandelaars/‐sters te verwelkomen. Het was toen al redelijk druk in ons 
honk. Bij het startbureau werd het steeds drukker. De bar was al geopend en in de 
keuken waren de nodige voorbereidingen getroffen. Sien Sluiter en Klara Edelenbos 
zaten beiden deze Swol Wandel4daagse op het startbureau. Gerrie Cremer bij de bar 
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en Gait van Kleef in de keuken. Op woensdag en zaterdag bijgestaan door Rika en 
Bert Edelenbos. Op donderdag en vrijdag hadden wij andere loca es. De star jden 
waren alle dagen van 10.00‐11.00 uur voor alle afstanden. “Het Wandelhonk” liep 
aardig vol. De tafels waren al redelijk goed bezet. De wandelaars/‐sters waren bezig 
met het invullen van de inschrijfformulieren; dus moesten Sien en Klara vol aan de 
bak. Namens de ZWV nam ik even het woord en verwelkomde alle wandelaars/‐
sters, gaf enige tekst en uitleg. Ik wenste allen een fijne Swol Wandel4daagse toe, 
waarna het startschot(bel) klonk. Aan het weer kon het deze dagen niet liggen: er 
werd uitstekend wandelweer voorspeld. De routes waren zoals gebruikelijk bepijld. 
Tevens werd iedereen alle dagen voorzien van een routebeschrijving. De wandelaars/
‐sters konden zich inschrijven voor alle vier dagen of voor één of meerdere dagen. 
Dit moest wel vooraf worden aangegeven. Op deze eerste dag hadden zich ongeveer 
100 wandelaars/‐sters ingeschreven. Hier waren wij niet ontevreden over. Behalve 
op dag 1 kregen de wandelaars/‐sters vanaf donderdag de tradi onele surprise aan‐
geboden door de wandelverenigingen en door de ZWV.  Alle dagen gingen wij als 
tochtuitze ers  tegen 13.30 uur weer op pad om de aangebrachte pijlen weer op te 
halen. Ook reed ik regelma g de wandelaars/‐sters tegemoet om te kijken of onder‐
weg alles wel naar wens verliep. Jos en Gerard hielden zich dan hoofdzakelijk bezig 
met de pijlen. Wel spraken wij af bij eventuele problemen contact met elkaar te zoe‐
ken (telefonisch) mocht dat noodzakelijk zijn of bij de rustplaatsen, waar wij elkaar 
weer tegenkwamen. De eerste dag ben ik Jos en Gerard tegemoet gereden en bij de 
rustplaats werden wij voorzien van een drankje. Na de rust onze weg vervolgd. De 
afstanden 10‐15 km. liepen dezelfde route: Mastenbroekerbrug over, via de Hassel‐
terdijk, het Jan van Benthempark over de loopbrug van het Zwartewater‐IJsselkanaal 
weer rich ng “Het Wandelhonk”. Jos en Gerard haalden de laatste pijlen weg en ik 
reed alvast naar “Het Wandelhonk” om eventueel nog een glimp op te vangen van 
de wandelaars/‐sters. Tegen half vier kwamen de laatste wandelaars/‐sters binnen. 
Zij konden nog wat drinken, want  afspraak was dat om vier uur de bar zou sluiten. 
Voor ons zat deze eerste dag er naar ieders tevredenheid weer op. 
De tweede dag: donderdag 24 augustus met de boys om 07.00 uur bij Grand Café 
Milligers afgesproken. De route was met enkele kleine veranderingen hetzelfde als 

vorig jaar. Alle afstanden gingen weer 
rich ng rotonde langs de volkstuinen 
en via de Oude Wetering door alle 
mooie parken van Stadshagen. De 
splitsing was aan de Oude Wetering. 
De 5‐10 km. linksaf; de 15 km. rechts‐
af langs de nieuwe school en weer 
rich ng de Oude Wetering. Dan het 
nieuw aangelegde Hasselterpad op. 
Via een hele mooie omweg langs de 
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sportvelden van CSV'28 weer op de route van de 5‐10 km. Voor de 5 km. afstand zat 
deze route er nu op. Zij waren dus nu al op het eindpunt aangekomen. De rust voor 
de 10‐15 km. was weer bij Grand Café Milligers. Vanaf daar ging men langs het 
strand, via de Lisdodde, Waterlelie, vlonder bij appartement om de plas, pijlen vol‐
gen en daarna de Werkerlaan op. Aan het eind rechtsaf de Ruimzichtweg op en via 
de Hasselterdijk weer rich ng Stadshagen. Bij de Graspieper was er nog een splitsing 
van de 10‐15 km. De 10 km. ging rechtdoor en de 15 km. linksaf. Beide afstanden 
kwamen weer samen op de Lisdodde rich ng eindpunt. Wij, als tocht‐uitze ers, had‐
den afspraken gemaakt over het weer ophalen van de pijlen en wij waren rond kwart 
over drie weer terug bij de plas om daarna nog lekker te genieten van een consump‐
e. 

De derde dag: vrijdag 25 augustus starten wij 
bij ,,Sporthal Zwolle‐Zuid''. Hier was trouwens ook de 
rust voor de 10‐15 km. Dit was vooraf met alle betrokke‐
nen geregeld. 's Morgens met Jos en Gerard weer rond 
07.00 uur op pad gegaan om de pijlen aan te brengen. 
Jos en Gerard hadden de avond ervoor een gedeelte van 
de route uitgezet en al pijlen aangebracht. De tocht was 
voor het merendeel door Gerard uitgezet. Deze ging ge‐
heel door Zwolle‐Zuid door parken en enkele mooie stuk‐
jes natuur (achter Zandhove langs): 'n fantas sche route. 
De route van de 5 km. was dit jaar ook aangepast en was 
nu zelfs toegankelijk voor rolstoelers. Na de rust liep de 
10‐15 km. rich ng IJsseldijk. Beide afstanden liepen een 
stuk hetzelfde parcours tot aan de splitsing van de 10‐15 
km. De 10 km. ging rechtsaf het pad in. De 15 km. recht‐
door de weg vervolgen. Daarna pad in langs de sportvelden van ZAC en Zwolse Boys. 
Weer via allerlei mooie parken en verschillende bruggetjes. De spoorlijn over, rich‐
ng de sporthal naar ons eindpunt. Gerard en ik kwamen elkaar dan weer tegen bij 

de sporthal, waarna wij samen de route van de 15 km. op gingen om de pijlen weer 
weg te halen. Jos deed dit op de 10 km. Op deze dag kwamen de laatste wandelaars/
‐sters tegen drie uur binnen en wij een half uurtje later. 
De vierde dag (en tevens laatste dag): zaterdag 26 augustus kon men evenals vorig 
jaar ook nog 20 km. wandelen vanaf de start “Het Wandelhonk” aan de Veemarkt/
Lijnbaan. De routes van deze dag waren door Jos en Gerard uitgezet. Uiteraard door 
hen beiden nog nagefietst. Met de boys weer afgesproken om 06.30 uur bij “Het 
Wandelhonk”. Jos was er al vroeg uit, want hij had borden en pijlen aangebracht. 
Ook deze dag waren de vooruitzichten weer op maal om te wandelen. Net als in 
voorgaande jaren werd er ook weer gelopen door een gedeelte van de binnenstad 
en door park De Weezenlanden. Voor de 15‐20 km. kon men rusten bij de 
“Gol aan”. De 10‐15‐20 km. liepen eerst rich ng Zeeheldenbuurt (Wipstrik), daarna 
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via de Hanekamp rich ng speeltuin Het Oosten, naar de rust in “De Bestevear”. De 5 
km. splitsing was bij het Kerkbrugje en via o.a. De Weezenlanden en park Eekhout 
weer rich ng “Het Wandelhonk”. Na de rust gingen de 10‐15‐20 km. rich ng Her e, 
Kuyerhuislaan. Hier was de splitsing met de 10 km. De 15‐20 km. gingen via de 
Kuyerhuislaan en Her e, langs de gol aan rich ng Oude IJsselcentrale en het  Alme‐
lose Kanaal, de Nooterhof (voor een eventuele rust nog het Earthship). Daarna door 
park de Weezenlanden langs het nieuwe restaurant, waar het zeer druk was. Daar 
kon men nog een pauze maken als men dat wilde. Vanaf De Weezenlanden kwam 
men op de route van de 5 km. rich ng eindpunt “Het Wandelhonk”. Voor het aan‐

brengen van de pijlen hadden wij 
meer  jd nodig. Tevens moesten 
wij een wijziging in de route aan‐
brengen, omdat er niet via de 
stadsgracht rich ng de Spiegel ge‐
wandeld kon worden. Er was een 
evenement en alles was afgezet. 
Gelukkig konden wij de route ter 
plaatse nog aanpassen. Omdat het 
deze zaterdag erg druk was in de 
stad en er tevens een zwemevene‐
ment plaats vond, konden wij wel 
her en der op de grond een krijt‐
pijl aanbrengen. Tegen kwart voor 
en was ik weer in “Het Wandel‐

honk” om de wandelaars/‐sters, 
die de laatste dag of alle dagen 
liepen te verwelkomen, terwijl de 
beide boys toen nog onderweg 
waren om de laatste pijlen aan te 
brengen. Toen ben ik eerst maar 
gaan  genieten van een lekker 
''bakkie'' koffie, die heel erg goed 
smaakte. Inmiddels was het al ge‐
zellig in “Het Wandelhonk” en de 
beide dames achter het startbu‐

reau hadden het al behoorlijk druk. Men hoopte uiteraard op meer deelnemers dan 
voorgaande jaren. Later bleek dat vooral de 20 km. in trek was bij de wandelaars‐/
sters en werd het totaal aantal dit jaar geschat op meer dan 200. Toen de route‐
beschrijvingen werden overhandigd, vertrokken de meesten dan ook direct om 10.00 
uur, onder goede weersomstandigheden. De temperatuur was ideaal om te wande‐
len en de vooruitzichten prima voor de wandelaars/‐sters. Met de beide boys was 
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geregeld hoe wij het zouden aanpakken met betrekking tot alle afstanden. Ik ging al‐
vast op weg (mede gezien de drukte in de binnenstad) om te kijken of alles op de 
route van de 15‐20 km. nog correct was. Jos zou onderweg van de wandelaars/‐sters 
nog foto's maken om ze later op de site te ze en. Met Gerard afgesproken, dat ik 
hem weer tegemoet zou rijden. Daarna gingen wij de pijlen weer ophalen. Ook ging 
ik op de route kijken hoe het de wandelaars/‐sters verging en wij zouden  elkaar 
weer treffen bij de Gol aan. Een gedeelte van de pijlen was voorheen door ons al 
opgehaald, maar aangekomen bij de Gol aan kwamen wij er achter dat hier nog 
wandelaars/‐sters zaten te genieten van een lekkere lunch en van hun rust. Wij heb‐
ben zelf hier ook maar een lekkere koude Amstel Radler gedronken en een  jdje ge‐
wacht om de wandelaars/‐sters niet op de hielen te zi en. Hierna gingen Jos en Ge‐
rard op weg om de laatste pijlen op te halen en ik ging de route op en naar ons eind‐
punt om te kijken waar en hoeveel wandelaars/‐sters er nog op het parcours liepen. 
Dat bleek aardig mee te vallen en bij “Het Wandelhonk” aangekomen, nam ik eerst 
nog even een consump e voordat ik weer rich ng de beide boys ging. Dat was met 
hen overlegd. Dan zou ik de laatste pijlen ophalen en konden zij alvast rich ng “Het 
Wandelhonk” gaan om ook wat te nu gen. Het bleek dat de laatste wandelaars/‐
sters er aardig de sokken in hadden, zodat ik de pijlen vlot kon binnen halen. In “Het 
Wandelhonk” moesten wij nog de pijlen uitsorteren. Iets wat niet hoefde van Frits 
Oosterkamp, maar wij probeerden alles zo netjes mogelijk te doen. Dit jaar had er 
ook weer een grote groep van Diabetes Challenge meegelopen. Zij hadden voor de 
zaterdag een leuk zitje buiten of een zitje binnen en allen kregen een consump e en 
een bloemetje aangeboden door hun leiding. Zowel Jos als Gerard kenden wat van 
deze personen. Gerard loopt door de week nog steeds met hen. Ook dit jaar konden 
na afloop de wandelaars/‐sters uiteraard nog iets har gs nu gen of genieten van 
een lekker wijntje of biertje. Het was mooi dat de tocht‐uitze ers van de wande‐
laars/‐sters nog complimenten kregen over de tochten, die men had uitgezet. In “Het 
Wandelhonk” werden wij als tocht‐uitze ers nog even bedankt door Sien Sluiter 
voor het vele werk en werd namens de ZWV ons een leuke a en e aangeboden. Ui‐
teraard kregen wij nog een consump e, een har ge hap en werd er nog even gezellig 
nagebabbeld. Onze dank gaat uit aan de dames van het startbureau en het keuken‐
personeel. Deze 4e Swol Wandel4daagse is weer goed verlopen, mede door het 
voortreffelijke wandelweer. Het was een lange zaterdag, maar tegen vijf uur ging ie‐
dereen van ons voldaan huiswaarts. Een woord van dank richt ik nog tot mijn beide 
boys (tocht‐uitze ers) Jos ten Voorde en Gerard Velthuis voor de pre ge samenwer‐
king, gezelligheid en sfeer  jdens deze laatste Swol Wandel4daagse. 
 
Hans Edelenbos 
 
 
 



 

De Zwolse Tippelaars | 24 | november 2017 

Swol Wandel4daagse 
 
Laatste jaar meer deelname 
Van woensdag 23 augustus tot en met zater‐
dag 26 augustus vond weer onze jaarlijkse 
Swol Wandel4daagse plaats. Ons startbureau 
bestond uit Sien en Klara, de keuken werd 
bemand op woensdag door Gerrie en Gait en 
op zaterdag werd dit aangevuld met Rika en 
Bert. Woensdag de eerste dag waren wij al 
om kwart voor negen in Het Wandelhonk. De weersvoorspellingen voor deze week 
zagen er goed uit, vooral de temperatuur om te wandelen was volgens de weers‐
voorspellers ideaal. Dus direct maar lekker koffie gezet, want de eerste wandelaars/
sters stonden al voor de deur. De start was gepland om 10.00 uur en deze eerste dag 
tegen de honderd wandelaars/ster. De rust was deze eerste dag bij de tennisbaan 
van TVZ750. Donderdag vanaf de Milligerplas Grand Café Milligers in Stadshagen. 
Aan het strand van de plas was het evenals binnen al gezellig druk. Uiteraard waren 
er ook wandelaars/sters die gekozen hadden om maar een dag te gaan lopen. Of het 
totale aantal van voorgaande jaren gehaald zou worden, was opdat moment nog niet 
bekend, maar het zou er wel om spannen. Vrijdag bij de start vanaf Sporthal Zwolle‐
Zuid konden de wandelaars/sters genieten van een nieuwe route. Deze eerste drie 
dagen kwamen de laatste wandelaars/sters weer binnen tegen ongeveer half vier in 
de middag. Zaterdag was het weer starten vanaf Het Wandelhonk aan de Veemarkt/
Lijnbaan en kon men ook 20 km wandelen met ook nieuwe uitgeze e routes. Op za‐
terdag maakten vele wandelaars/sters gebruik van deze afstand en kwam het totale 
aantal wandelaars/sters aan deze Swol Wandel4daagse boven de 200. De wande‐
laars/sters konden na het wandelen eventueel nog wat drinken of een har ge hap 
nu gen en uiteraard wat nababbelen. Ons keukenpersoneel had het deze zaterdag 
weer lekker druk gehad. Wij van het startbureau hadden veel posi eve reac es ge‐
kregen en konden terugzien op een geweldige, gezellige Swol Wandel4daagse. 
 
Sien en Klara 
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80 van de Langstraat 
We reizen met Jenny af naar Brabant, want 
om 8 uur is de start van de “80 van de Lang‐
straat”. Wat is de Langstraat? Het gebied bij 
Waalwijk, dat bekend is om de E eling en bij 
wandelaars om de 80! We zijn ruim op  jd en 
zi en op een strategisch punt, waar we wan‐
delaars zien aankomen, die het startnummer 
opgehaald hebben. We zien verschillende be‐
kenden. Ook zien we Geesje, die de uitviel, 
toen wij hem de eerste keer liepen. Ze vond 
toen 4 uur regen genoeg. Op de terrasjes is het super druk. Uiteindelijk toch nog een 
bakje koffie kunnen scoren. We sluiten aan in de rij. Jenny is een stukje voor ons in‐
geschoven. Ze loopt ook wat sneller. Net voor het startschot klinkt, komen Eduard en 
Linda aanlopen en we starten met ons vieren. Al jd gezellig! Het eerste rondje is een 
klein rondje Waalwijk; dan kom je in de feesten. Wat een gezellige boel: vuurkorven 
en muziek. We lopen door een splinternieuw sportcomplex, waar we zingend be‐
groet worden en heerlijk getrakteerd.  Bij 21 km. komen we bij de sporthal in Vlij‐
men, waar we bij de tas kunnen. Nu nog een stukje het feest in. Wat een werk wordt 
er in de dorpen van gemaakt. Super! De waxinelichtjes, de versieringen, al die men‐
sen die allemaal wakker zijn!  Zo komen we bij een aula van een school in Waalwijk. 
De vrijwilligers staan te klappen bij binnenkomst van de aula. We worden heerlijk 
door ze verwend en we gaan verder langs RKC Waalwijk en waar het feest enkele ja‐
ren terug stopte, gaat het nu gewoon door. Ja, het weer zit ons mee. We lopen in  T‐

shirt met geel hes erover. Nu lopen we naar een klei‐
ne rustpost, waar we goed verzorgd worden. Mijn 
herinnering was: regen en een saai lang stuk naar 
Sprang‐Capelle. Maar zelfs nu: jongelui met vuurkor‐
ven en muziek en geen regen. We komen bij de sport‐
hal: cape en hesje in de bagagetas en daar gaan we 
weer. We passeren Dongen en hebben nu rust in een 
grote tent, waar we een Brabants worstenbroodje 
krijgen. Heel jammer, maar die is niet echt warm. Het 
mag de pret niet drukken na zo'n feest. Uiteindelijk 
komen  we terug in Waalwijk: bij het bord “80” op de 
foto. Eduard had zijn 40e, Harry zijn 15e en Linda 
haar 10e Kennedymars gelopen. S ekum toch het 
meest trots op mijn eigen kanjer!! Nee, geen super‐
jd, maar bere veel gezelligheid. 

JWD 
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Kaartmarathon 

Zo, de kaartmarathon van zaterdag 7 oktober zit er weer 
op: 4 tafels klaverjassers, 4 tafels jokeraars en 4 sjoelers. 
Ik dacht in totaal 35 personen, maar dat weet Hilly wel.
(34 in totaal) We stonden met z'n vieren in de keuken en 
dat was goed te doen. Af en toe even aanpoten, maar zo‐
dra iedereen aan het spelen was, hadden wij weer  jd om 
op te ruimen. Het was, net zoals de vorige keren, weer erg 
gezellig. Ik heb geen onvertogen woord gehoord tenmin‐

ste. Zelf heb ik ook nog even gesjoeld; niet slecht, al zeg ik het zelf. Wij waren er 
om pakweg 08.45 uur om alvast koffie en thee te ze en. Koeken klaar leggen en 
wat er nog meer bij hoort. Terwijl de spelers met de eerste rondes begonnen, 
gingen Tineke en ik maar vast de broodjes smeren voor de lunch. Gait was met 
de soep bezig en met eieren koken. Het liep allemaal soepel. Toen dit klaar was, 
de tafel dekken. Rini had het kleed er al op gelegd, dus wij konden zo alles erop 
ze en en ik moet zeggen: er was weer van alles en nog wat. Net als vorige keer 
lekker veel. Wie honger hee  geleden, had het dan aan zichzelf te danken. Tus‐
sendoor gingen we ook nog met hapjes rond en als we echt even niks te doen 
hadden, lekker bijkletsen met deze‐of‐gene of gewoon even naar de spelers kij‐
ken. Arend stond het meest achter de bar, omdat dat niet zo zwaar was en wij 
hebben ons vermaakt met afwassen. Lekker smeren met water. Sorry Tien, ik 
bedoel meer: ik eigenlijk. Om pakweg 17.00 uur ging ieder weer naar huis, na 
afgerekend te hebben natuurlijk. Ik hoop met een voldaan gevoel, maar dat 
denk ik wel. Een ieder zag er tevreden uit. Met de groep, die over was, alles op‐
ruimen en toen ben ik ook naar huis gegaan. Arend was al thuis. Rini had hem 
gehaald en gebracht; mocht nog even geen auto rijden. Wij vonden het een ge‐
slaagde zaterdag; op naar de volgende. Doei allemaal, groeten van ons, Arend 
en Fem, Tineke, Gait, Be e, Gea, Rini en Riet. Ik hoop dat ik niemand vergeten 
ben (dat is het nadeel van namen noemen en dat stomme geheugen van mij). 
Nu stop ik echt, anders blijf ik gewoon doorratelen. 
Femmie Spanhak 
 
(De uitslagen van deze dag staan de volgende keer in het clubblad – red.) 
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Bos‐ en Heidetocht 
 
Hierbij een kort verslagje van de Bos‐ en Heidewandeltocht in Ha em op zondag 10 
september. Het was goed weer. Het regende gelukkig niet, zoals 's zaterdags. Ik heb 
alleen de 5 kilometer gelopen. Heel mooi uitgezet! Ik ben geen mens tegen geko‐
men. Daarna gewacht op Cobi en Herman, die hadden 10 km. gelopen. Toen weer 
naar huis met de auto van Cobi en Herman. 
Groetjes 
Anneke Oosterhaar‐ v.d. Bend 
 
 
 
 
 

Bedankt 
 
Hartelijk dank aan bestuur en leden voor de prach ge mand met bloemen, die ik 
mocht ontvangen. Momenteel ben ik wat minder mobiel door een overbelaste arm 
als gevolg van een val met de fiets. 
Hartelijke groeten en tot ziens. 
Beppy te Wierike 
 
 
 
 
 
 
 

In Memoriam 
Op 4 augustus jl. is ons lid 
Cobi Visscher‐Bremmer 

op 70‐jarige lee ijd overleden. 
Zij was al geruime  jd ziek. Wij wensen haar man en iedereen,  

die haar mist, heel veel sterkte toe. 
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V E R J A A R D A G S K A L E N D E R 

november 
1  Anneke Trentelman 

3  Anneke van Dijk 

10  Gerda de Koster 
10  Henk Visscher 
13  Beatrix Matenaar 
18  Alie Pap 

24  Rudi Sluiter 
30  Klara Edelenbos 

december 
17  Marcel Elzinga 

18  Dineke Koch 

20  Hilly Breunis 

20  Hans Edelenbos 

21  Hanh Thi‐Nguyen 

30  Anneke Oosterhaar 
30  Gerie de Vogel 

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!! 

Ziekenboeg 
 
Alle zieken een voorspoedig herstel toegewenst en wij hopen jullie zo spoedig  
mogelijk bij één van de evenementen te zien. 
 
 
 
 
 
 

Kerst‐/Nieuwjaarswens 
 
Alle leden en donateurs kunnen hun Kerst‐/Nieuwjaarswens voor 1 december a.s. 
opgeven bij Hilly Breunis. De kosten zijn € 3,‐‐ per wens. 
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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 



 

De Zwolse Tippelaars | 30 | november 2017 

 
WAT IS ER OOK ALLEMAAL TE DOEN? 

AGENDA 
november 
3  Jokeren  19.30 uur 
5  Blauwvingerwandeltocht  10.00 uur 
17  Jokeren  19.30 uur 
26  Pepernotenwandeling  09.30 uur 

Apeldoorn  bus 

 

december 
1  Jokeren  19.30 uur 
15  Jokeren  19.30 uur 
17  Kerstbrunch   uitnodiging volgt 
29  Oudjaarskaarten/‐sjoelen  Uitnodiging volgt 
 
Alle evenementen vinden plaats in het clubgebouw, tenzij anders vermeld. Ook het 
vertrekpunt van onze wandeltochten is “Het Wandelhonk”. 
 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
De Nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats op 6 januari a.s. Houdt deze datum vrij. Een 
convoca e volgt te zijner  jd. 
 
 
 

Wandeldata WijZ 
november 
7  Golfclub   

14  Wijkcentrum Holtenbroek 

21  Cultuurhuis 

28  SV Zwolle, Marslanden 

 
december 
5  De Pol 
12  De Bolder 
 
Deelname is gra s en je hoe  je niet aan te melden: gewoon naar de startplaats 
gaan. Star jd op alle dagen is 10.00 uur. 
 



Wandelen doe je bij 

 

De Zwolse Tippelaars 



Thomas à Kempisstraat 24 

Telefoon 038 - 454 72 30 

LEKTUUR 
KANTOORBENODIGDHEDEN 

UITGEBREIDE COLLECTIE WENSKAARTEN 
LOTTO, TOTO, KRASLOTEN 

EN STAATSLOTEN 
BOEKEN TOP 50 

Wij hopen u spoedig te mogen begroeten, 

Fam. v.d. Poel 


