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Onze adverteerders 

denken aan ons! 

Denkt u ook aan  

onze adverteerders? 

Koop bij hen!!!! 

 
Sfeervol à la carte Restaurant 

 
Koud en warm buffet 

Restaurant “De Oase” 
 

Kerkplein 3 8276 AM  Zalk 

www.deoase-zalk.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: Walstroweg 36, 8042 MC Zwolle ‐ Telefoon 038 ‐ 421 36 31 

Redac e: J. v. Oldenbarneveltstraat 17, 8022 AX  Zwolle tel.: 038 ‐ 454 55 00 
E‐mailadres: breunisw@hetnet.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ns op één‐na‐laatste clubblad van dit jaar ligt weer op de mat. Ook 2018 is dan weer 
omgevlogen. Wel hebben we nog een aantal evenementen in november en decem‐
ber. De data van deze gebeurtenissen staan achter in dit blad. In het decembernum‐
mer staan ook weer de Kerst‐/Nieuwjaarswensen. Geef ze  jdig door aan de redac‐
e. In ons blad van september stond dat Adri Koezen over de Vierdaagse zou schrij‐

ven. Nou, je raadt het nooit, maar er was één persoon die haar verslag hee  gemist. 
De rest hee  het niet opgemerkt. Adri hee  niet geschreven omdat zij na één uur 
wandelen gestopt is. Haar kleindochter, waar ze mee liep, was ziek en zodoende was 
het “einde oefening”. 
 

De redac e 
 
 
 
 

Kopij 
 
De kopij voor het Kerst‐/Nieuwjaarsnummer graag voor 1 december a.s. inleveren bij 
Hilly Breunis‐Huisman, Johan van Oldenbarneveltstraat 17 of (het liefst) per mail aan: 
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: Gea van Kleef-Schoemaker gerritgea@gmail.com 

 8012 EC, Asterstraat 6 tel. 038 - 421 92 99 

2e penningmeester: Dineke Koch-van Ree kochra@xs4all.nl 

 8014LP, Radenlaan 65 tel. 038 - 465 78 50 

Secretaris: Anja van de Worp-Dam hworp@home.nl 

 8042 MC, Walstroweg 36 tel. 038 - 421 36 31 

Lid: Sien Sluiter- van Essen uiter@gmail.com 

 8031 ET, Händellaan 433 tel. 038 - 421 89 71 

 Anneke Oosterhaar-v.d. Bend  

 8014 VR, v.d. Capellenstr. 94 tel. 038 - 465 77 80 
 
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: NL91INGB0004204399  
 t.n.v. “De Zwolse Tippelaars” 
 
 
STOPPEN: 
Lidmaatschap stop zetten?  
Liever niet, maar als je wilt stoppen, dient dit voor 1 november van enig jaar 
te gebeuren, anders ben je verplicht het af te dragen bedrag aan de Bond 
voor het komende jaar alsnog te betalen. 
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Van de voorzi er 
 
Hallo wandelvrienden, 
 

De herfst is weer begonnen: gelijk al storm en veel regen. Wandeltochten die hier‐
door afgelast zijn. Maar laten we niet klagen, we hebben een schi erende zomer 
achter de rug. Ook soms te warm om te wandelen; weer om lekker te luieren. Ook 
de vakan es waren uitstekend met die vele zon. Marian en ik hebben in Frankrijk ge‐
zeten in de Ardèche, ook nog in de rivier de Ardèche gezwommen. Bij Pont d' Arc ge‐
weest, dat is een brug die uitgehold is door water (voor mensen die dit niet weten). 
En ook nog bij Pont du Gard geweest. Dit is een waterbrug, die door de Romeinen 
gebouwd is en gebruikt. Het was een geweldige vakan e, maar 3 weken zijn zo om 
en dan begint de werkelijkheid weer. Werk en natuurlijk de wandelsport.  
 
De eerste bestuursvergadering na de vakan e gehad. Jullie weten dat Hilly nog 
steeds bij ons notuleert. Dit gaat Hilly blijven doen. Ze zal als 2e secretaris doorgaan. 
We zijn hier erg blij mee. Verder zijn we weer druk met de jaarconvoca e. We heb‐
ben al wandeltochten uitgezocht. Deze convoca e zullen de leden en donateurs in 
december ontvangen. Verder heb ik nog niet veel nieuws. Ik wens alle zieken beter‐
schap en u allen tot de volgende tocht. 
 

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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Nijmegen 
 
Nog even een stukje over de Nijmeegse Vierdaagse. In één woord kan ik wel zeggen: 
het was warm. Maar het was weer erg gezellig en druk. Samen met Lida, mijn 
schoonzus, liep ik voor de 9e keer. De derde dag (de Heuvelendag) was voor mij het 
zwaarst, maar we hebben prima gelopen, zonder problemen of blaren. De laatste 
dag hadden we een vroege start, half 7 en waren we om 14 uur binnen. Als alles 
goed gaat, gaan we volgend jaar voor de 10e keer naar Nijmegen. Ik wil het bestuur 
bedanken voor het mooie  nnen speldje en Dineke voor de gladiolen. 
Hartelijke groeten, 
Sientje Timmerman 
 
 
 
 
 
 

Vierdaagse 
 
Ik zou dit jaar voor het eerst, sinds mijn 18e, individueel 40 km mogen wandelen in 
Nijmegen. Maar liefst 10 km per dag minder!! Dat is toch al snel 2 uur minder per 
dag voortbewegen op blaren, pijnlijke voeten en file‐lopen (op sommige plekken 
dan). Nu lijkt het allemaal kommer en kwel en kun je je afvragen waarom ik dan 
deelneem… eigenlijk is dat niet te beschrijven. Gezelligheid? Dat is er zeker! Presta‐
edrang? Neuh….of toch! Ik heb al 2 keer ‘gefaald’ om voor de 13e keer de Vierdaag‐

se uit te lopen. Of het nu door het meest besproken getal komt, valt te betwijfelen, 
maar alle bijgelovige medemensen onder ons zullen het er ongetwijfeld aan wijten! 
Maar goed, het zou wel eens fijn zijn om eindelijk de 13e keer te volbrengen. Een an‐
dere reden zou een soort van verslaving genoemd kunnen worden. “De meest gezon‐
de verslaving”, hoor ik een aantal soms roepen! Nou, ook dat betwijfel ik, want ook 
ik kom niet ongeschonden door de wandelstrijd heen en heb menige keren de Rode 
Kruistenten van binnen mogen bekijken. Vaak lig ik er dan heerlijk keuvelend met an‐
dere ‘gewonde’ wandelaars op mijn buik op de stretcher en zie veel van pijn ver‐
trokken gezichten om mij heen. Vaak al als de ‘blarenprikker’ er alleen al naar wijst! 
Soms zie je ook wandelaars zich strompelend melden bij de balie voor een behande‐
ling en vraag je je dan ook af hoe die persoon in vredesnaam le erlijk en figuurlijk 
weer op de been geholpen wil worden. Het is mij ook bekend dat velen wel eens een 
‘roze pilletje’ slikken om de pijn te onderdrukken en verder te kunnen lopen. Een en‐
kel pilletje kan ik mij nog voorstellen, maar zodra het er meer worden, dan kun je de 
Vierdaagse geen gezonde verslaving meer noemen….  
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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 



 

De Zwolse Tippelaars | 9 | november 2018 

Maar goed, geen pijnonderdrukkende pillen voor mij, want ik wil alles meemaken! 
En dit jaar dus wel maar liefst 10 km per dag korter. Tot mijn verbazing echter, laat ik 
mij heel eenvoudig overhalen om als militair deel te nemen. Beter gezegd, als vete‐
raan van 11 Bevoorradingscompagnie Luchtmobiele Brigade! Met 4 oud‐collega’s 
vormen wij een select groepje veteranen van de ‘Bevo’, en maken we dan ook ge‐
bruik van de faciliteiten van Defensie op Kamp Heumensoord. Leuk! Oude herinne‐
ringen ophalen en dan ook nog de mogelijkheid hebben om veel bekenden (nog ac‐
ef ‘dienend’) te spreken, die hun wandelverslaving ook niet onder stoelen of ban‐

ken kunnen steken. Maar dan realiseer ik mij ineens, na aanmelding, dat ik mij toch 
weer enige verzwaring toe eigen! Ik loop dan weliswaar als militair ook 40 km, maar 
moet dan wel 10 kg bepakking meesleuren!! Daar gaat dan een voordeel weer aan 
mijn neus voorbij, dacht ik. Tot een week voor de vierdaagse, want toen begreep ik 
dat ik door mijn lee ijd niet verplicht ben tot het dragen van een rugzak van 10 kg. 
Valt dat weer mee! Maar ja, een rugzak had ik toch wel nodig. Hoe moest ik immers 
het water, eten, droge kleding, een regenjas (eigenwijs als ik was met bijna 30 gra‐
den) en nog heel veel andere zaken mee sleuren? Het zou in elk geval een andere 
Vierdaagse worden dan ik gewend was, want nu moest ik ineens militair denken… 
Dacht dat ik het allemaal mooi voor elkaar had en het ging allemaal soepel. Auto be‐
laden, naar Oosterhout/Lent om Klaas af te ze en bij de camping. Met de auto naar 
Nijmegen, een kilometer voor de  jdelijke kazerne de auto parkeren, fiets uitladen, 
bagage op mijn rug en op de bagagedrager en dan rich ng de poort. “Mag ik uw ID 
en aanmeldingspapieren om toegang te krijgen tot Kamp Heumensoord?” Uiteraard 
en met een snelle beweging haalde ik het aanmeldformulier uit de tas en mijn ID uit 
mijn portemonnee…tenminste…als die er in zou zi en! Het hele jaar loop ik met een 
rijbewijs in mijn portemonnee en net toevallig vandaag….! In een flits zag ik mijn rij‐
bewijs thuis liggen tussen alle andere pasjes die ik er uit had gehaald, omdat deze 
toch niet nodig zou zijn deze week. Sodekne er….ik zag mij al weer de weg terug 
afleggen met mijn bagage, fiets weer achterin en met de auto naar Zwolle terug… 
net nu ik zo op  jd was. Ik zag de gezamenlijke bijeenkomst op de Markt in Nijmegen 
met een aantal leden al in het water vallen. Maar gelukkig was er iemand zo helder 
om eens in mijn mail op de mobiel te laten kijken. En warempel: een kopie pas‐
poort!! De wacht aan de poort twijfelde, maar ik moest het maar vragen aan de ad‐
ministra ebalie. En gelukkig….het was goed. Eindelijk kon mijn Vierdaagseweek be‐
ginnen! Melden, collega’s opzoeken, bed opmaken, tas bepakken, kleding gereed leg‐
gen en weer met de fiets naar de auto door Nijmegen, fiets achterin, auto naar Lent, 
auto op de camping, fiets uitladen en met Klaas en Henri op de fiets terug naar Nij‐
megen: Een hele omweg om alvast een pre‐feestje te vieren!! Karelien zou later aan‐
sluiten, want zij wilde eerst gemasseerd worden….moest wel ‘even’ wachten op haar 
beurt in de volle zon. Zat ze daar met heel veel anderen, parasol in de hand   Het 
was een gezellige middag op de Markt met een groot aantal leden.  
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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 
orthopedische  middelen),  thera‐
peu sche  elas sche  kousen,  re‐
valida ehulpmiddelen  en  ADL‐
verzorgingsar kelen. 
 
Eveneens  levert  Olland  diverse 
medische  instrumenten  t.b.v. 
(para)medici,  zoals  
stethoscopen,  massageappara‐
ten,  

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 sublie‐
me wijn, een stoere bor‐
rel of een exquise cognac. 
Mitra Assendorp hee  
haar eigen 3 lokale dran‐
ken: 
‘t Assendorpertje, ‘t Zwol‐
lenaartje en de Zwolse 
Babbelaar (likeuren). 
 

Assendorperstraat 85  
8012DG Zwolle  

telefoon 038 ‐ 4229133 

Onze adverteerders denken aan ons! 

Denkt u ook aan onze adverteerders? 

Koop bij hen!!!! 

Pvc Vloeren 

Laminaat 

Tapijt 

Gordijn en Raambekleding 
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Daar sloten later mijn wandelmaten ook bij aan en later nog even met hen verder 
door de stad gegaan. Ik vervolgens op de fiets terug naar Heumensoord (bij Malden) 
en zij met de pendelbus. En de volgende dag begon het! Met z’n vieren aan het grote 
avontuur en het was een beleving! We hadden lol, zagen af, genoten onderweg van 
de lokale feesten en er werd veel bijgepraat. Zowel onderling als wel met andere be‐
kenden, die wij onderweg tegen kwamen. Aangezien er niet zoveel ruimte is in dit 
stuk (ik zou wel 4 pagina’s kunnen vullen) verwijs ik jullie graag naar de facebookpa‐
gina: 4 mannen 1 vierdaagse. Daarin werd iedere dag verslag gedaan van onze Vier‐
daagse en vooral de vlogs zijn leuk om te bekijken. Een kort verslag, waarbij steeds 1 
persoon zijn inleidend praatje deed en vervolgens de foto’s in videoverslag. Een bij‐
zondere edi e dit keer voor mij. Een andere beleving: je hebt toch een andere soort 
aanspraak onderweg als je als militair deelneemt, wandelt nu met 4 personen en dus 
houd je elkaar ook in de gaten. Rusten op militaire verzorgingsposten, met gebruik 
van hun faciliteiten en voeding (we kwamen niets tekort). Vaker rusten, maar wel 
korter, omdat je bij familieleden (vrouw/vriendin/kids/tantes/etc) halt houdt van je 
oud‐collega’s. De eetzaal ’s ochtends en ’s avonds, waar bijna 6.000 militairen vlekke‐
loos langs de buffe en liepen en echt geen verkeerde maal jd voorgeschoteld kre‐
gen. De start vanaf Heumensoord, waar overigens zelfs een lid van onze vereniging 
(René Elferink) een sleutelrol vervulde. Hij was begeleider van een Duits korps, dat 
zowel om 04.30 uur de muziek ten gehore bracht, alswel onderweg op de route. Ik 
moest echter wel weer even wennen aan het protocol, want  jdens het verplaatsen 
langs het korps, had ik  jdens het hard roepen naar René niet door, dat ik langs salu‐
erende Kolonels en een Generaal liep… Het was hopelijk donker genoeg… 

Lang verhaal, maar kort uitgelegd: we hebben het alle vier gered en wilden het bij 
deze ene Vierdaagse houden, maar een week later waren er al 3 personen, die vol‐
gend jaar graag weer mee willen doen. Eén persoon hee  nog niet toegezegd: ik dus. 
Ik wacht nog heel s ekem even af, maar ben bang dat het tegen die  jd toch heel 
snel een ‘ja’ zal worden. 
 

Peter van der Molen 
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Rheinbach 2018 
 
Nadat we in juli 2017 in Rheinbach 100 km hadden gelopen, zei ik: “NOOIT weer!” 
Maar in Hengelo kwam ik Wiebe de Haan tegen en hij zei: Jolien, hoe denk je over 
Rheinbach…. “Ja tuurlijk”, was mijn antwoord, maar gelijk zei ik: “Ik weet niet of Har‐
ry mee gaat.” Vorig jaar had hij de voeten “total loss”. Thuisgekomen zei ik: “Harry, 
Wiebe vroeg of we weer mee willen”. Harry riep gelijk: “Nee, dat doen we niet 
meer”. Ik zei: “Ik heb ja gezegd”…... “Nou ja”, zei Harry, “dan ik ook maar”. We gingen 
nu met een grotere bus. Er gingen 28 wandelaars mee. Ook voor ons onbekende ge‐
zichten, maar dat mocht de pret niet drukken. We stapten in in Kampen Zuid en dit 
was de laatste “ophaal”‐stop. Nu de reis ging voorspoedig. Wiebe had een pasta‐
maal jd geregeld en we gingen naar het voor ons bekende sportcomplex: papieren 
ophalen bij de start en omkleden. Het liep al snel tegen achten en de man met de 
doedelzak begon te spelen. Het start‐
schot viel en we mochten lopen, De 
vrijwilligers stonden als een soort van 
haag om ons van het sportpark af te 
begeleiden. En we gingen het gezellige 
terrasgebied van Rheinbach in.  
We liepen langs een appelboomgaard, 
die we herkenden van vorig jaar en Harry werd herkend als man van de bloedblaar! 
Maar nu gingen we het bosgebied Ko enforst in en terwijl we daar liepen, dacht ik 
aan de vele vuurvliegjes van vorig jaar. Helaas, nu waren er weinig. Maar de stem‐
ming in ons zanggroepje was opperbest. Een enkeling liep zelfs een stapje harder om 
er maar niet bij te horen. In verband met het voetbalfes jn kwamen we dit maal niet 
in Bonn. We kwamen bij Bad Gadesburg en vanaf hier volgden we de Rijn. 33 Kilo‐
meter hadden we afgelegd. Donker was het niet en buiten kon je nog veel harder 
zingen en genieten van de moppen, die verteld werden. Ja, wat moet je anders in 
het donker. Via Koningswinter en Oberwinter kwamen we in Remagen. In Remagen 
was in een sporthal een grote verzorgingspost. We werden hier heerlijk verwend en 
Harry ging zijn blaren verzorgen. De groep vertrok. Wij iets later, maar na een kleine 
5 kilometer voelde Harry weer zijn voeten. Het was goed licht en voor hem werden 
het lange 45 kilometers, die we nog moesten. We liepen niet helemaal hetzelfde als 
vorig jaar en we zagen het voetbalveld, waar we toen de rust hadden. We liepen 
langs een soort kinderboerderij; hier liepen we 10 kilometer langs de Ahr. We kwa‐
men bij de wijnkelder. Hier hadden we vorig jaar ook rust, maar nu kwamen we aan‐
lopen via een andere route en we zagen een mooi kasteel. We liepen naar May‐
schoss. Hier waren we vorig jaar niet geweest. Wat een mooie ruïne was hier te zien! 
Maar wat een paadjes losse stenen op heuvels, die wel tot 385 meter hoogte waren. 
Het was prach g: de uitzichten! Er stonden zelfs mensen van hulpdiensten met tou‐
wen om eventueel alles goed te begeleiden.  
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We liepen via Kalenborn en Hilberath naar het Rheinbacherwald. We hadden nu dik 
95 kilometer gelopen, maar dit stukje was een ruig stukje bos, waar we via boom‐
wortels naar boven moesten klimmen, Dit was zo zwaar! Harry stoo e zijn teen en 
zei: nu is de game over… Schoen uit: blaar prikken. Ik hield zijn nagel al zowat vast. 
Een roze vriend (Ibuprofen) erin en door voor het laatste stukje…. Ik heb deze tocht 
genoten van schi erende uitzichten; minder warm dan vorig jaar; verzorging prima: 
geweldig! Harry zegt hier iets heel anders over en hij zegt dat dit echt de LAATSTE 
keer was. 
JWD 
 
 
 
 
 

Nacht van OLAT 
 
3 op 4 augustus 2018. Na veel warme dagen en nachten stonden we aan de start. 
Spannend: hoe houden Harry zijn voeten het? Om 23.00 uur vertrokken we vanaf de 
Vresselse hut in Son en Beugel. Na 7 kilometer was de eerste rust vlakbij het plaatsje 

Everse. We werden verwend met soep, kaas, 
worst en komkommer, maar drinken was er ook 
in overvloed. 7 Km. verder aan de andere kant 
van Everse weer een wagenrust. Hier hee  Harry 
zijn voeten extra ingesmeerd. Toen kregen we de 
volgende rust bij Olland: ja, een bonusblaar. Bij 
de verlich ng van de lantaarns door geprikt af‐
getapt. Ja, deze week was het Heuvelland 4‐
daagse en dat was onze pré. Het was echt don‐
ker die nacht. Het was gewoon pijltjes en wan‐

delaars volgen. We liepen door het gehucht Spoorzicht en al gauw konden we bij on‐
ze tassen. Harry naar de EHBO. Talkpoeder op zijn pleister laten poederen en schone 
sokken aan. Genoten van de cola en een broodje en verder. De hesjes moesten nog 
aanblijven. We vervolgden de weg en na 8 km. ergens bij een spoor een rust. Hier 
stond Alice ons te verzorgen. Al jd fijn die knuffel onderweg. De hesjes konden uit 
en met Harry ging het minder goed helaas……Nu naar Best en vanaf daar door naar 
Sint Oedenrode. Hier een wagenrust op 46 kilometer. Hier stond vlaflip: heerlijk! Ter‐
wijl ik wat pakte, hoorde ik Harry zich afmelden en regelen dat hij mee kon naar de 
Vresselse hut. Het betekende dat ik alleen verder ging. Ik kwam in het bewoonde ge‐
bied en liep langs de Dommel rich ng de Vresselse hut. Ik kon bij mijn tas en at een 
macaronimaal jd. Harry was hier nog niet. Ik vervolgde mijn weg. Ik moest nog 25 
km.  
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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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Weer langs de Dommel; weer het bewoonde gebied, maar nu werden we langs een 
sloot geleid. Door de droogte was dit ploeteren. Alles liep ongelijk. Uiteindelijk kwa‐
men we in Sint Oedenrode. Hier zouden we een flesje water krijgen, maar helaas dat 
was op. Ik liep langs kasteel Henkenshage en had het gevoel, dat ik verkeerd ging; ik 
bleef kijken naar pijlen. Daar kwam een andere wandelaar aan. We praa en wat; 
bleek hij Genemuidener te zijn. Dus kon gewoon plat praten. Nu moesten we door 
poortjes en weilanden, over de Dommel, door draaihekjes en daar zaten als verras‐
sing Alice en Esther van de verzorging met extra water en bekertjes Isostar. We fris‐
ten er van op. Toen naar de caférust in Sint Oedenrode. Vooral het toilet was aange‐
naam om even het koelsjaaltje nat te maken en te gebruiken. Harro en ik vervolgden 
de weg. Langs mooi natuurgebied en vooral langs de Dommel. Dan kwamen we nog 
bij een boerderij, waar nog soep was. Er lag zelfs een wandelaar te slapen. Ze heb‐
ben hem een theedoek over zijn hoofd gelegd tegen de zon. Wat een topverzorging 
hebben we gehad deze tocht. Dan nog 4 kilometer: geen wind en 38 graden. Wat 
was het warm, maar Harro en ik gingen verder. De Schotse Hooglanders lagen in de 
schaduw. De laatste bocht en de Vresselse hut, waar Harry nog zat te wachten en 
een heerlijke douche! 
Jolien 
 
 
 
 
 

Bos‐ en heidewandeltocht 8 en 9 september 2018 
 
Na afloop van de Imminkhoevewandeltocht in Lemele vroeg Hilly vanachter een 
breiwerkje of ik met terugwerkende kracht een stukje wilde schrijven over de Bos‐ 
en Heidewandeltocht van een week geleden in en rond Ha em. In eerste instan e 
had ik hier niet zoveel trek in om‐
dat ik nu in mijn herinneringen 
moest gaan graven om nog wat 
boven water te krijgen. Als je het 
vooraf zou weten, ga je toch een 
tocht die je gaat lopen, anders 
bekijken. Maar goed, bijgaand 
toch nog een terugblik. Heb de 
tocht op zaterdag gelopen. Wat 
me het meest bijgebleven is, wa‐
ren toch de kleine hiaatjes in de 
bepijling.  
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Tradi oneel staan de tochten van de Zwolse Wandel Verenigingen bekend om hun 
perfecte en duidelijke bepijling. Nu riepen ze echter twee keer wat vraagtekens op. 
(althans op de zaterdag). Het was de bedoeling dat we door het oudheidkundige en 
pi oreske plaatsje Ha em zouden wandelen. Bleek achteraf! Niemand van ons en 
vele medewandelaars hebben de binnenstad gezien. Ga ervan uit dat de lopers van 
de zondag wel de goede kant zijn uitgedirigeerd. Vond het al zo vreemd, dat wij van 
de 20 km. al na 5 km., i.p.v. de geplande 6 km. bij kiosk De Leemcule aankwamen. 
Met als gevolg dat diverse wandelaars nog een gesloten deur aantroffen bij de eer‐
ste pauzeplek.  
We waren van plan gelijk door te lopen naar de 2e pauze Any Time Sta on 134 in 
Wezep. Maar hoe?? 20 km. RD kon niet door de Leemcule. Dan maar l.a: bordje 20 

en 30 km. na tweede rust. 
Het zou voor ons pas de eer‐
ste rust geweest zijn. Voor 
de 30 km. klopte het wel. De 
organisa e maar eens ge‐
beld. Geen contact. Na een 
jdje nog maar eens gepro‐

beerd: weer geen contact. 
Op zich geen goede zaak. 
Maar ala: vrij snel zagen we 
de bepijlers/uitze ers Jos, 
Dries e.c. opduiken. Zij be‐
grepen het in eerste instan‐
e ook niet. Schoorvoetend 

gaven ze toe, dat er 20 km. 
na de eerste rust had moe‐

ten staan. En 30 km. na de 2e rust. Alsnog met een s  hersteld. Inmiddels was de 
kiosk geopend. Hebben het oponthoud maar wat met koffie opgevuld.……..en daar‐
na probleemloos de route uitgelopen. Dit laat onverlet, dat ik desondanks zeer veel 
respect blijf houden voor de routeuitze ers en de bepijlers. Vooral als je ziet en 
hoort hoe gigan sch veel werk zij ermee hebben. Het blij  mensenwerk!! Zo nu heb‐
ben we toch een mooie aanleiding om in de toekomst met Dries een dolletje te ma‐
ken als hij weer eens hoog van de toren blaast. Eigenlijk kun je bij een dubbele week‐
endtocht het beste kiezen voor de tweede dag, omdat dan de eventuele foutjes van 
de eerste dag zo goed als zeker zijn hersteld. De tocht zelf was weer erg mooi. Knap 
bedacht Jos! Door de lange droogte lag de heide er niet zo florissant bij als anders 
rond deze  jd van het jaar. I.p.v. de frisse bloeiende heide nten oogden ons nu grau‐
we bruine kleuren somber toe. Met een deelname van bijna 800 wandelaars mag 
deze tocht weer als geslaagd worden beschouwd.  
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Na afloop weer een pakketje “Kwartaalfolders” van de kWbn meegenomen voor o.a. 
SW4D in Raalte (oktober) en ter verspreiding op startloca es van te lopen wandel‐
tochten. De kwartaalfolder is een erg leuk, informa ef blaadje met de wandelkalen‐
der voor de regio Overijssel en Flevoland + een verhaal en foto. Lees dit blaadje al‐
jd, maar ergens is het een extraatje. De tochten‐agenda kun je ook vinden in het 

wandelboekje van de bond of op wandel.nl. En waarom alleen: Overijssel en Flevo‐
land. Dan liever: Overijssel‐Drente en Gelderland. (Veluwe‐Betuwe/Achterhoek) en 
het verhaaltje met foto is een aardigheidje maar geen must. Als de kwartaalfolder er 
niet zou zijn, zou de wandelaar zich nog prima kunnen redden. Gemak dient de mens 
met dit plezierig extraatje. Daarom zou ik het s ekem toch leuk vinden als iemand 
zich beschikbaar zou stellen om de verzorging van de Kwartaalfolder verder op zich 
te nemen. Zie verzoek in de laatste edi e!!!! 
Ben Groot Beumer – Raalte 
 
 
 
 
 
 

Wandeltocht Beltrum 
 
Zondag 19 augustus hadden wij Beltrum op het 
programma staan. Dit op mijn uitdrukkelijk ver‐
zoek gezien de ervaring die Dineke, Elaine en on‐
dergetekende hadden aan onze persoonlijke deel‐
name in 2017. In ons clubblad van november 
2017 schreef ik daarover. Daarin gaf ik aan waar 
Beltrum precies ligt, want tot op dat moment had 
ik nog nooit van Beltrum gehoord. Foei dus! En nu 
komt het… Laat ik nu geschreven hebben dat de loca e, waar men vertrekt, goed per 
bus bereikbaar is. Ja, tenminste dat leek het, maar niets bleek minder waar. Met de 
nodige twijfels sloeg onze chauffeur het weggetje in, wat leidde naar het vertrekpunt 
bij Het Noasman. Dineke was met een aantal anderen vooruit gelopen om het ter‐
rein te verkennen. Met zwaaiende armen gaf ze aan dat het kon en waar we moes‐
ten zijn. Met de bus om een schuur heen bleek een hele toer vanwege overhangen‐
de takken, een bochtje en paaltjes met verlich ng. Maar goed we stonden op een 
redelijk parkeerterrein. Terug zou geen probleem zijn, volgens de persoon, die ons 
opving aldaar. Gewoon tussen twee gebouwen door. Kortom een fluitje van een cent. 
Nou, wie er bij was weet hoe dat ging. Zou onze chauffeur wel eens voor een grotere 
uitdaging gestaan hebben? En dat met die zomerse warmte.  
 



 

De Zwolse Tippelaars | 18 | november 2018 

Hogenkampsweg 37 
8022 DA  Zwolle 
 
Telefoon 038 ‐ 452 83 97   Fax 038 ‐ 452 83 96 
www.alexvanassen.nl 
E‐mail: info@alexvanassen.nl  

 

De nummer 1 in vloer en raam bekleding  

Wipstrikkerallee 35 

8023 DS ZWOLLE 

Tel: 038 ‐ 453 56 44  

Ambachtsstraat 29 

8263 AJ   KAMPEN 

Tel: 038 ‐ 333 37 70  

Uw adres voor: 

 Pvc Vloeren 

 Laminaat 

 Tapijt 

 Gordijn en Raambekleding 

www.floorever.nl 
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Had echt met hem te doen! Dan ook nog iets over de wandeling. Die bleek behoorlijk 
in de smaak te vallen, hoorde ik zo links en rechts om mij heen. Zoals ik vorig jaar al 
schreef een schi erende omgeving. Helaas kwamen wij met de 10 km. niet langs de 
plek met uitzicht over een vijver rich ng Beltrum. Jammer! Wel liep de wandeling 
door de stallen van een manege. Heel leuk opgezet! Al met al dacht ik reden om vol‐
gend jaar of daarna nog eens naar Beltrum te gaan. Maar of de chauffeur daar zo 
over denkt? 
 
Met vriendelijke groet, 
Roel Koch 
 
 
 
 
 

Imminkhoevewandeltocht 
 
Hierbij een overzicht van de wandeltocht in Lemele. Wij vertrokken om 09.30 uur 
van “Het Wandelhonk”. Er waren dit keer maar 17 wandelaars. Er waren nog veel 
wandelvrienden op vakan e. Deze tocht was heel mooi. Bij de start kregen we een 
appel mee voor onderweg. Ik zelf liep maar 5 km. met Gea, Han, Sien, Gerrie en Ger‐
rit. (Gerrie en Gerrit waren er na lange  jd van niet‐wandelen weer bij – red.) Het 
was fantas sch weer en wij hebben er lang over gedaan om het eindpunt te berei‐
ken, maar we hebben genoten! Bij het eindpunt konden wij soep krijgen en een leu‐
ke knuffel. Wij zijn om 14.30 uur weer met de bus naar huis gegaan. 
Anneke Oosterhaar‐ v.d. Bend 
 
 
 
 
 
 
Wandeltocht Lemele 
 
Op zondag 16 oktober gingen wij wandelen in Lemele. Er waren 's morgens weinig 
leden op komen dagen, mede doordat er nog velen van een welverdiende vakan e 
genoten. Immers onze vereniging bestaat bijna louter uit ouderen (met alle respect) 
en dan is het niet zo verwonderlijk, dat juist de maand september wordt gekozen om 
er eens lekker op uit te gaan. Maar dan nog blij  er toch nog wel een aardig aantal 
leden over, die normaal gesproken ook zouden kunnen gaan wandelen op de dag, 
dat volgens ons wandelprogramma ergens een wandeltocht gepland is. Deze dag wa‐
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ren er maar 17 leden om met de bus te 
vertrekken naar Lemele. De thuisblijvers 
hebben heel wat gemist. Ik heb zelden 
zo'n mooie tocht gelopen en ik heb toch 
al behoorlijk wat kilometers in de benen. 
De start was bij De Imminkhoeve in Le‐
mele, een geweldige startloca e, waar 
menige wandelclub jaloers op zou zijn. 
Jammer, was het dat er op de site alleen 

stond vermeld: 5‐10‐20‐30 km, terwijl men ook 13 km kon 
wandelen. Wij hadden al afgesproken om 5 en 10 km te 
gaan wandelen, dus daar hielden wij ons dan ook aan. De 
tocht hee e “Imminkhoeve Wandeltocht” en was goed be‐
pijld met rode, gele en wi e bordjes. Iedereen kreeg een 
appel bij vertrek. Vanaf het landhuis op het terrein van de 
Imminkhoeve gingen wij via het parkeerterrein op weg: 6 
leden op de 5 km en 11 op de 10 km. Na ongeveer een 
kwar er wandelen, liepen wij langs een weiland, daarna 
een verharde weg, die leidde ons rich ng Lemelerberg. De 
tocht was zwaar. Veel paden over de heide (helaas bijna 
uitgebloeid): leek wel op duinzand. Je moest hier behoor‐
lijk aan de bak. Tevens genietend van bijzondere vergezich‐
ten in deze schi erende omgeving. Leden van ons, die 
meestal 15 km liepen (11 op de 10 km), waren dan ook 
eerder bij de rust door hun wat hogere tempo. Ik schaarde 
mij onder de leden, die al jd 10 km lopen. Mede omdat ik 
zo nu en dan wat leuke foto's wilde maken en gezegd dient te worden, dat ik mij lek‐
ker makkelijk bij hen kon aanpassen. Had er net 6 dagen Rome opzi en en dan van 's 
morgens vroeg tot laat in de avond ook flink wat gewandeld. Dus kwam mij deze af‐
stand uitstekend uit, want ook ik voelde toch wel mijn kuiten  jdens deze tocht. De 
rust was bovenop de Lemelerberg bij het Theehuis. Hier genoten wij van een lekker 
bakkie koffie en onze rustpauze. Na de rust vervolgden wij onze tocht langs het mo‐
nument de Leeuw, deze staat aan het einde van het terras als men rechtsaf omhoog 
gaat. Dit monument dateert uit 1813 en hee  een geweldige uitstraling als men hier 
langs loopt. Wij vervolgden onze route en kwamen langs een ravijn (zo noemt men 
dat). Van bovenaf lijkt het net of je het ravijn inkijkt. Weer naar beneden lopend 
kwamen wij op een plek met een hele grote steen (geen hunnebed). Apart daar zo 
midden in de natuur, maar mooi om te zien. Onze tocht liep verder door de bossen 
en vaak aan weerskanten dus de uitgebloeide heide. Toen wij langs de camping kwa‐
men, moesten wij nog ongeveer anderhalve kilometer lopen.  
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Het laatste stuk was weer langs weilanden en maisvelden, maar ook dat was de 
moeite waard; een afwisselend parcours om u tegen te zeggen. Tegen kwart voor 
twee kwamen wij weer aan bij ons startpunt: de Imminkhoeve. Hier kregen alle le‐
den nog een lekkere pompoensoep en als aandenken aan deze wandeltocht een 
knuffel: een pluchen schaapje. Namens onze wandelbond was ons lid Hilly Breunis 
afgevaardigde bij deze tocht. Om half drie zouden wij weer met de bus rich ng Zwol‐
le vertrekken. Dat werd door omstandigheden iets later, doordat de bus iets verder 
van de opstapplaats stond. Tegen half vier waren wij weer bij “Het Wandelhonk” en 
konden wij terugzien op een gezellige dag onder bijzonder goede weersomstandig‐
heden. 
Tippel HJE 
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Wandelingen 
 
1 Sept zijn wij, Bep en ik, gezellig naar de Airborne wandeltocht geweest. Het weer 
was schi erend en bij het sta on zijn wij op de foto gezet Bep en Dikkie. 
22 Sept zijn wij, Theo, Bep en ik naar Rogat geweest. Bij binnenkomst kregen wij een 
bon voor een kop koffie en in de rust kregen wij de koffie gra s. Je kon ook 3 soorten 
soep, een broodje hamburger of broodje knakworst krijgen. Alles was gra s; dus wij 
vinden deze tocht voor herhaling vatbaar voor volgend jaar. 
29 sept gingen wij samen naar Elburg. We hebben genoten van een mooie wandel‐
tocht. Na afloop hebben wij een afzakkertje genomen en toe weer naar huis. 
Groet van Theo, Bep en Dikkie 
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Leientocht Werkhoven 
 
In augustus feest/familiebezoek gecombineerd met eerst een wandeltocht. Na iets 
meer dan een uur rijden, aangekomen in een klein plaatsje, waar in de pastorie het 
startlokaal was geves gd. De 15 km. was afwisselend langs weilanden en bosstroken. 
Bij klompenpaden was de keuze om over de verharde weg te lopen, maar door alle 
droogte waren er maar weinig mensen, die daar gebruik van maakten. Na de rust 
een fikse regenbui getrotseerd en daarna in het zonnetje verder gewandeld, rich ng 
frui elers. Appels/peren naast elkaar, dat was mij bekend, maar 3 soorten peren bij 
elkaar; daar heb ik wat van geleerd. Weer leuke mensen ontmoet en een appeltje 
voor de dorst gekregen. 
Bep 
 
 
 
 
 
 

Bos‐ en Heidetocht Ha em 
 
Met een groep van 11 wandelaars de 10 km. gelopen. Het eerste stuk door het stad‐
je liep Anneke gezellig met ons mee. Daarna rich ng Molecaten het bos in. Veel af‐
wisseling van dennen, beuken en eiken. De paddenstoelen blijven verrassen met 
kleur en vorm. Na kleine klimmetjes een rust bij de Leemcule. Gezellig soep en 
broodjes eten, koffie drinken en oude brommers bekijken. De zon hee  ons ook het 
laatste stuk vergezeld en na nog een stuk bos weer langs grote huizen, terug naar het 
startpunt. 
Bep 
 
 

Onze adverteerders denken aan ons! 

Denkt u ook aan onze adverteerders? 

Koop bij hen!!!! 
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Ha em zondag 9 september 
 
Mooi weer: dus op de fiets naar Ha em. Kwart voor 10 waren we in de sporthal en 
het was al lekker druk. Eerst even een kop koffie en even zoeken of er al meer Tippe‐
laars aanwezig waren. Dat viel een beetje tegen. Even later bleek dat Marcus en ik de 
enigen waren, die 15 kilometer wilden lopen. Dus zijn wij om kwart over 10 met z'n 
beiden gestart. Een prach ge wandeling en prima bepijld. Dat was gewoon genieten. 
Twee keer een rustmoment bij de Leemcule, waar jeugdherinneringen naar boven 
kwamen. Marcus kon nog even genieten van de vele mooie oude brommers, die daar 
geparkeerd stonden: o.a. Zundapp en Kreidler. Om half twee waren we terug. Even 
afmelden, een lekker biertje en wat nakletsen met medewandelaars (Tippelaars). 
Dan op de fiets naar huis. Volgende week naar Lemele; lijkt me ook geweldig. 
Ankie 
 
 
 
 
 
 
 

Bedankt 
 
Geacht bestuur en leden van de wandelvereniging “De Zwolse Tippelaars”. Hartelijk 
dank voor de a en e, die ik mocht ontvangen n.a.v. mijn hartproblemen. Ze zijn nu 
verholpen na het plaatsen van 3 stents in 2 vernauwingen in de kransslagader van 
mijn hart. Het klopt nu weer als vanouds voor het wandelen en de wandelvereniging 
“De Zwolse Tippelaars”. Helaas kon ik dit jaar niet meedoen aan de Nijmeegse Vier‐
daagse. 
Met vriendelijke groet 
Wim van Lenthe 
 
 
 
 
 
 
 

Mail 
Wil jij het clubblad per mail ontvangen, laat dit dan even weten aan  
breunisw@hetnet.nl 
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Lichtjeswandeling 
 
Op zondag 9 december organiseren de beide Zwolse wandelverenigingen een Licht‐
jeswandeling. De afstand bedraagt ongeveer 5 kilometer en het verzamelen bij “Het 
Wandelhonk” is om 16.45 uur. De wandeling start om 17.00 uur. De kosten bedragen 
2,50 euro per persoon. Na afloop wordt er een kop soep geserveerd. Graag voor 5 
december opgeven bij Gea van Kleef – 038‐4219299. 
 
 
 
 
 
 
 

Ziekenboeg 
 
Wij wensen alle zieken een voorspoedig herstel en wij 
hopen ze binnenkort weer te zien bij een evenement. 
 
 
 
 
 
 
 

Kerst‐/Nieuwjaarswens 
 
 
 
Alle leden en donateurs kunnen hun Kerst‐/
Nieuwjaarswens voor 1 december a.s. opge‐
ven bij Hilly Breunis. De kosten zijn 3,‐‐ euro 
per persoon. 
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Let op! Let op! 
Kerstbrunch 
 
De Kerstbrunch is verzet van 23 december naar 16 december a.s. De uitnodiging 
volgt nog! 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
 
De door Wipstrikkwar er en De Zwolse Tippelaars te organiseren Nieuwjaarsbijeen‐
komst vindt plaats op zaterdag 5 januari a.s. (onder voorbehoud). T.z.t. ontvang je 
een convoca e. 
 
Vervoer 
Bij “eigen vervoer” (zoals b.v. naar Dalfsen/Ha em) deelname opgeven en bij 
“busvervoer” hoe  dit niet. 
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Wandeldata WijZ 7 kilometer 
 
november 
6 Golfclub 
13 Wijkcentrum Holtenbroek 
20 Cultuurhuis 
27 SV Zwolle, Marslanden 
december 
4 De Pol 
11 De Bolder 
 
Alle wandelingen starten om 10.00 uur. 
 
 
 

Wandeldata WijZ 3,5 kilometer 
 
november 
1 Sportcampus De Pelikaan 
8 Berkumstede 
15 Isala (Rest. Hoofdingang) 
22 De Vogellanden 
29 De Pol 
december 
6 De Venus 
13 Westenhage 
20 Strandhuis Milligerplas 
 
De start is om 14.00 uur. Men kan zonder aanmelding naar de startplaats komen 
(geldt voor beide wandelingen). Deelname is voor beide afstanden (7 en 3,5 km.) 
gra s. Informa e: 038‐8515700 of www.wijz.nu; www.zwolle‐wandel.nl; 
www.wipstrikkwar er.nl; www.dezwolse ppelaars.nl 
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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 
10 Gerda de Koster 
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 Gery de Vogel 

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!! 
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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 
 
 
november 
2 Kaarten  19.30 uur 
4 Blauwvingerwandeltocht  10.00 uur 
16 Kaarten  19.30 uur 
22 Bestuursvergadering  20.00 uur 
25 St. Nicolaaswandeling 
Haaksbergen bus  09.30 uur 
30 Kaarten  19.30 uur 
 

december 
9 Lichtjeswandeling zie convo  16.45 uur 
14 Kaarten  19.30 uur 
16 Kerstbrunch zie convo 
28 Oudejaarskaarten/‐sjoelen  19.30 uur 
Z.W.V. 
30 Midwinterhoorntocht  09.30 uur 
Dalfsen eigen vervoer 
 

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



 




