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Van de redactie 
 

Het laatste nummer voor de zomervakantie. Hoewel ook 

in mei en juni al wel veel leden van onze vereniging op 

vakantie zijn geweest: voor de grote meute uit. Mocht je 

nog op vakantie gaan of heb je tijdens de afgelopen 

vakantie iets leuks mee gemaakt? Deel het met ons door 

een verhaaltje te schrijven voor dit blad. We zien wel wat 

er binnenkomt. De redactie wenst iedereen een fijne 

vakantie en een mooie zomer toe! 

Helaas is er een adverteerder gestopt met zijn bijdrage, 

namelijk de Mitra aan de Assendorperstraat. Jaco en 

Paulien Schaap vertrekken naar Curaçao om daar hun 

leven voort te zetten. Zij beginnen daar een 

vakantieverhuur van huisjes. Wij bedanken hen voor hun 

jarenlange bijdrage en wij wensen hen heel veel succes! 

De redactie 

Baileystraat 8 
 

www.kip2day.nl 
 

06-10 09 97 52 
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Kopij 
Heb je kopij voor het septembernummer? Zorg dan dat je 

dit voor 1 augustus a.s. hebt ingeleverd bij 

breunisw@hetnet.nl. Of doe dit schriftelijk 

mailto:breunisw@hetnet.nl
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                  Neutrale wandelsportvereniging 

                        “De Zwolse Tippelaars” 
 Opgericht 24 maart 1941 te Zwolle www.dezwolsetippelaars.nl 

 Aangesloten bij de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN) 

 

Voorzitter:  Hilly Breunis-Huisman  
                                    breunisw@hetnet.nl 

                                    J.van Oldenbarneveltstraat 17, 8022 AX 

                                    Zwolle      06-12221487 

2e voorzitter:             Reinhilde Schuderer 

                                   Wim Petersstraat 3, 8019 BZ 06-40090428 

Penningmeester: Gea van Kleef-Schoemaker      
                      gerritgea@gmail.com  

   Asterstraat 6, 8012 EC     038-4219299 

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

   Radenlaan 65, 8014 LP    038-4657850 

Secretaris:  Anja v.d. Worp-Dam  hworp@home.nl     

   Walstroweg 36, 8042 MC 038-4213631 

Lid:   Sien Sluiter-v. Essen       
   Händellaan 433, 8031 ET   038-4218971 

   Anneke Oosterhaar-v.d.Bend 
   v.d.Capellenstraat 94,8014 VR 038-4657780 

                                    
Wandelhonk:  Veemarkt 35, 8011 AJ Zwolle 

   038-4236454 

Lidmaatschap: Leden betalen contributie per maand E 4,50; 

   per kwartaal E 13,50; per halfjaar E 27,00;  

    per jaar E 54,00. 

Donateurs:   De minimumdonatie is vastgesteld op  

                                   E 10,00 per persoon per jaar en per gezin  

                                   E 17,50. Svp voor 1 juli betalen. 

Betaalwijze:            NL91INGB0004204399 t.n.v. De Zwolse            

   Tippelaars 
 

 

http://www.dezwolsetippelaars.nl/
mailto:gerritgea@gmail.com
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Van de voorzitter 

 

 

Dit eerste gedeelte van mijn voorzitterschap is niet tegen 

gevallen. Had ik ook niet verwacht, want er veranderde 

niet zo heel veel. Tot de jaarvergadering als interim mee 

te hebben gedraaid en in het verenigingsbestuur  al een 

aantal jaren mee te doen, weet je wel hoe het gaat. En we 

hebben een bijzonder fijn team om mee te werken. 

Jammer genoeg geen mannen in ons bestuur, maar (op 

Reinhilde na) allemaal vrouwen, die geen baan meer 

hebben, waardoor we op donderdagochtend kunnen 

vergaderen. Dit is best wel fijn. Wij  maken dan gebruik 

van de gastvrijheid van Anja, waar we om 10.00 uur 

samen komen tot ongeveer 11.30-11.45 uur. Dit is 

eigenlijk zo sinds we van de Corona weer bij elkaar 

mogen komen. Zo vergaderden wij vroeger ook: bij 

iemand thuis. Voorlopig lekker blijven doen. 

Ik wil graag iedereen, die deel neemt aan de Vierdaagse 

in Apeldoorn en/of Nijmegen heel veel succes wensen en 

geniet van het evenement. 

Voor diegenen, die nog op vakantie gaan: heel veel 

plezier en kom gezond weer terug. 

 

Hilly Breunis-Huisman. 
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Paaskaarten 
 

Op vrijdag 15 april jl. vond het traditionele Paaskaarten/-

sjoelen van de Zwolse Wandel Verenigingen plaats in 

“Het Wandelhonk”. In totaal deden 30 personen mee 

tijdens deze altijd weer gezellige avond. 

De uitslag was: 

Sjoelen: 

 1. Betty de Gunst  

 2. Elaine van Groningen  

 3. Marinka de Vogel. 

Jokeren: 

 1. Bettie Spanhak  

 2. Hilly Breunis  

 3. Riet v.d. Maaten  

 4. Tonny Jonker  

 5. Gery de Vogel  

 6. Gerrie van Ginkel. 

Klaverjassen: 

 1. Annemarie Jonker  

 2. Johan Hendriks  

 3. Hans Edelenbos  

 4. Bert Edelenbos   

 5. Dries de Vogel  

 6. Theo Horstman. 

 

Deze winnaars kregen allemaal een prijs en de niet-

winnaars ontvingen een Paasbanketstaaf. Al-met-al was 

het weer een heel gezellige avond. 
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Veranderingen binnen de KWbN 

 

De KWbN is al een tijdje aan het 

veranderen. Onder andere is het logo 

aangepast. Voorheen KWBN nu KWbN. 

Alles wordt geautomatiseerd en klaargemaakt voor de toekomst. 

Zo hebben we dit jaar al gemerkt dat het pasje niet meer een stevige 

pas is, maar een plastic pasje wat je uit een velletje moest drukken. 

Voor het volgende jaar willen ze daar ook vanaf en stimuleren ze 

meer en meer het gebruik van de smartphone. Natuurlijk zijn er 

genoeg mensen, die geen smartphone gebruiken, dus voor het pasje 

zal een oplossing gezocht worden.  

Ook het wandelprogramma, wat jaarlijks in boekvorm verscheen, 

wordt voor 2023 aangepast. Niet meer een boekje voor het hele jaar, 

maar een vermelding van alle tochten in het Wandelmagazine. Dat 

blad verschijnt per kwartaal en voor het volgende kwartaal staan daar 

dan de tochten in vermeld. Zo kunnen verenigingen op het laatste 

moment nog een verandering aanbrengen.  

Online blijft het jaarprogramma wel actief. Dus wil je weten welke 

tochten er het hele jaar zijn, kun je daar altijd op blijven kijken. Daar 

staan natuurlijk ook de laatste wijzigingen op vermeld.  

Download alvast de  

Wandel.nl app. Hier kun je de 

wandelkilometers bijhouden, tips 

en trucs lezen, routes vinden. 

Natuurlijk zijn er ook andere 

leuke wandelapps te vinden. Hier 

een paar tips.  
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Apps voor wandelinspiratie 

Iedere keer hetzelfde rondje wandelen gaat misschien wel vervelen. 

Laat je daarom inspireren met onderstaande apps en ga zelfs de 

uitdaging aan met andere wandelaars! 

Komoot 

Op ontdekking in eigen land of, als het  

kan, in het buitenland, maar weet je niet 

zo goed waar je mooi kunt wandelen en 

wil je niet over de gebaande paden? 

Komoot is een database voor en door 

gebruikers. Zo ontdek je de mooiste 

plekjes van de locals in jouw uitgekozen 

gebied. Ga met je offline kaart of .gpx 

bestand op pad. Aanmelden is gratis, 

maar wil je meerdere regio’s ontdekken 

dan betaal je een eenmalige bijdrage voor 

Komoot Maps. Bij een premium abonnement krijg je nog meer 

voordelen. De app is er zowel voor Android als voor Apple.  

 

eRoutes 

De app van eRoutes biedt verrassende  

routes voor wandelaars en hardlopers. 

Selecteer de door jou gewenste afstand  

en krijg diverse routes, die je vanaf je 

huidige GPS- locatie kunt lopen. Met 

beeld- en stemnavigatie wordt  je 

gedurende de hele route over  

wandelvriendelijke wegen en paden  

geleid. De route leidt je weer naar het  

beginpunt van je wandeling.  

In de app vind je bovendien trainingsschema's waarmee je naar een 

doel kunt toewerken. Bij iedere training krijg je een passende route 

waarop je kunt gaan trainen.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.komoot.android&hl=nl
https://apps.apple.com/app/komoot/id447374873
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Walkthecity 

Wil je eens een voor jou onbekende 

stad bezoeken? Gebruik dan de app 

Walk the city. Hierin staan 

wandelingen in diverse steden die je in 

je eigen tempo kunt maken. De meeste 

zijn rond de vijf kilometer lang. De 

app werkt zowel op GPS, maar om de 

batterij te besparen, kun je ook offline 

met de fotonavigatie de routes 

wandelen. Een aantal routes is gratis, 

anders betaal je € 1,09 per route. De app is beschikbaar 

voor Android en voor Apple. 

 

Ommetje-app 

Vandaag al een ommetje gemaakt? Wandelen houdt de hersenen 

gezond. In samenwerking met hoogleraar neuropsychologie Erik 

Scherder ontwikkelde de Hersenstichting de gratis Ommetje-app. 

Start een wandelcompetitie met vrienden, familie, collega’s of ga de 

uitdaging aan tegen de rest van Nederland. Met de app kun je op een 

leuke manier samen wandelen en elkaar motiveren, zonder dat je op 

dezelfde locatie bent. Coronaproof dus! Na ieder ommetje krijg je 

van Erik Scherder ook nog een leuk hersenfeitje. Je kunt de app 

zowel op Android- als op Apple-apparaten gebruiken.  

 

Natuurlijk zijn er nog veel meer apps met wandelmogelijkheden. 

De ervaring leert dat niet elke app (die met het laarsje o.a.) even 

nauwkeurig is. Kijk daarom altijd op de site van de KWbN of de 

gegevens kloppen of op de website van de organiserende vereniging. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.walkthecity&hl=nl
https://apps.apple.com/nl/app/walk-the-city/id953831832
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.canvasheroes.ommetje
https://apps.apple.com/nl/app/ommetje-lopen/id1472994470
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DZT-fietstocht  2022 

Op Hemelvaartsdag organiseerde onze vereniging weer de 

jaarlijks traditionele fietstocht voor leden en donateurs. 

Eindelijk konden wij na de corona-jaren weer op onze fiets 

(elektrisch) stappen om te gaan genieten van een fijne 

fietstocht. Helaas waren er door allerlei omstandigheden 

maar weinig fietsers komen opdagen, maar diegenen die er 

waren, hebben deze dag, onder goede 

weersomstandigheden toch genoten van de fraaie route. 

Om 10.00 uur moesten wij ons in "Het Wandelhonk" 

verzamelen en rond 10.30 uur zouden wij dan vertrekken. 

Enkelen hadden eerst nog zin aan een bakkie koffie, want 

dat stond op de uitnodiging. Zoals aangegeven was de 

opkomst niet geweldig, 11 fietsers/fietsters gingen op pad 

en de verzorging lag bij de fam. van Kleef, Gea en Gerrit, 
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aangevuld met Anneke. Vanaf "Het Wandelhonk" gingen 

wij langs het station, tunnel onder door bij de van 

Karnebeekstraat, richting de IJsseldijk. Leuk was het dat 

wij met het pontje de IJssel over gingen en voor Hattem, 

linksaf sloegen om door de uiterwaarden te fietsen naar 

onze eerste rust. Deze was gepland bij boerderijcamping 

"Het Oever": een leuke kleine camping; het zag er mooi 

uit. Hier konden wij genieten van een kopje koffie of thee, 

aangevuld met lekker eigenmaakt appelgebak. Met 

havermout en rozijnen er doorheen,  gemaakt door de 

eigenaresse. Heel lekker en iedereen liet zich dit dan ook 

goed smaken. Vanaf hier gingen wij richting Heerde, weer 

via de dijk in de uiterwaarden. We lieten Hattem en 

Wapenveld liggen. Gingen de brug over het Apeldoorns 

kanaal over om bij het plaatsje Hoorn (gem. Heerde) te 

gaan lunchen, Gea, Gerrit en Anneke hadden daar voor ons 

een lekker broodje met een warme knakworst. Ook konden 

wij een broodje wit of bruin nemen met kaas of ham. 

Tevens was er allerlei drinken voorhanden en ook nog een 

appel. De plek was zorgvuldig uitgekozen, zodat wij in alle 

rust van onze lunch konden genieten. Vanaf hier gingen wij 

via het fietspad weer richting Wapenveld, staken de oude 

Zwolseweg over en via het Zwolse Bos en landgoed Petra 

kwamen wij uit bij de Leemcule. Dit was leuker dan 

voorheen. Er was hier brand geweest en het nieuwe 

onderkomen zag er voortreffelijk uit. Hier kregen  wij nog 

een lekker softijsje of een consumptie aanngeboden. Ook 
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troffen wij hier nog de familie Huisman aan, Jan met zijn 

nieuwe scootmobiel en Dinie op haar elektrische fiets. 

Hierna gingen wij, na nog een klein stukje bos te hebben 

gehad, richting Hattem. Ook kwamen wij nog langs "De 

Molecaten" en toen dwars door Hattem, naar de Gelderse 

dijk en over de oude Ijsselbrug. Via Het Engelse Werk, 

Willemsvaart en Emmastraat, langs de Jumbo weer naar 

"Het Wandelhonk". Hier kwamen wij weer rond 16.00 uur 

aan. Alle deelnemers, die deze 40 kilometer fietstocht 

hebben gefietst, waren enthousiast over de route. Men kon 

nog wat drinken, waarna een ieder voldaan huiswaarts 

keerde. 

                                                                                       

Fietser H. J. E. 
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Beste Vierdaagse wandelaar van Apeldoorn en 

Nijmegen. 

Dit jaar kan het 

weer. Het hele jaar 

geoefend en nu 

gaat de tocht door. 

Wij als bestuur van 

“De Zwolse 

Tippelaars” willen 

de wandelaars, die 

Nijmegen en 

Apeldoorn hebben 

gelopen, graag 

huldigen. 

Dit willen wij doen 

onder het genot 

van een drankje,  tesamen met wsv Wipstrikkwartier in 

“Het Wandelhonk” op zondag 24 juli a.s. van 14.00 tot 

16.00 uur. 

Natuurlijk moeten wij dan wel weten, dat je de Vierdaagse 

gaat lopen. Wil je mij dan een berichtje sturen via de mail, 

hworp@home.nl of telefonisch 0615255310. 

En als je na afloop foto’s van de Vierdaagse hebt en je wilt 

ze met ons delen,  wil je deze dan mailen voor 24 juli naar 

hworp@home.nl  

Wij wensen je alvast een hele goede wandel Vierdaagse 

toe. 

mailto:hworp@home.nl
mailto:hworp@home.nl
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Zet een Stap tegen Kanker. 

 

Op zaterdag 21 en zondag 22 mei deed ons team “Dom 

deur doen en bliem lachen” mee aan de  

estafetteloop 24 uur “Zet een stap tegen kanker” op het 

terrein van de IJsselcentrale. Wij, mijn zussen Ans, Gery en 

ik en nog 14 andere enthousiaste mensen, ook Elaine zit in 

ons team. Dertien mensen voor overdag en vier  

nachtlopers, die om beurten hun rondes gelopen hebben. 

's Morgens vroeg de tent met banken en tafels, die we 

mochten gebruiken van de ZWV opgehaald. Dennis v.d. 

Vegte van wsv Wipstrikkwartier, een grote sterke man, 

heeft de aanhanger gereden en wij hebben de tent opgezet 

met ons achten en alles neergezet voor gebruik. Wat fijn 

dat we dit alles mochten gebruiken.  

Langzamerhand druppelde ons hele team binnen en 

rondom ons werd ook alles opgebouwd. Er waren 24 teams 
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en wat een fijne sfeer was er direct al. Iedereen had er zin 

in. Om 2 uur s middags was de opening en begon de loop. 

Er kwamen belangstellenden en het werd gezellig druk. 

Er waren veel leuke muziekbands op een groot podium, 

horeca en gezellige kraampjes, waar van alles te koop was. 

De opbrengst voor het goede doel en de muziek was ook 

kosteloos. Zo liepen wij onze rondjes over het terrein en je 

maakte contact met de andere teams. Zo gezellig. 

's Avonds heerlijk chinees gegeten met ons team. We 

hadden van alles bij ons voor de inwendige mens. 

Helaas, 's avonds een stroomstoring.Toen het wat 

donkerder ging worden, plaatsten we onze kaarsenzakken, 

waar ieder van ons iets moois van gemaakt had: mooie 

gedichten en lieve teksten erop geschreven, want een ieder 

die hier aan deelneemt, heeft te maken of te maken gehad 

met kanker: overleden familie, vrienden, mensen die nog 

ziek zijn of genezen zijn. Kanker heb je niet alleen, maar 

samen. Ondertussen liepen we om beurten onze rondjes. 

Om elf uur brandden alle kaarsen. Wat een mooi gezicht. 

Er is een mooi gedicht voorgelezen door de Zwolse 

stadsdichteres en er is een prachtig lied gezongen, Het was 

muisstil en ieder dacht aan de personen, waar we dit voor 

doen en er is menige traan gevallen. 

Onze 4 nachtlopers gingen lopen, Rinie, Gerard, Karelien 

en Marjolein van wsv Wipstrikkwartier en wij, de 

daglopers, gingen naar huis. Mjn stappenteller gaf 44.000 

stappen aan. 

Zondagmorgen om half acht waren mijn zussen en ik op 

het terrein aanwezig. De nachtlopers hebben het zwaar 

gehad, want het was koud geweest, mistig en donker. Zij 
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hadden gelopen tot half zeven en zijn toen afgelost door 

Freddie. 

Gery en ik zijn onze rondjes weer gaan lopen dan kon 

Freddie koffiedrinken er waren heel wat mensen 's nachts 

gebleven. Ook zij hadden het koud gehad. Om half negen 

hebben we met ons team gezamenlijk ontbeten, Gery en ik 

hadden er al weer de nodige rondjes opzitten. Om tien uur 

koffie-uurtje met de meegebrachte taarten en cakes, 

waarvan de opbrengst ook voor het goede doel was. 

Voor de kinderen was er een springkussen neergezet en zij 

konden geschminkt worden. Bij Intermezzo kon je 

gemasseerd worden tegen betaling. Bettie Spanhak heeft 

voor ons een pan met soep en broodjes met knakworst  

voor tussen de middag gemaakt. Heerlijk. 

Langzamerhand schoof de tijd op naar 2 uur 's middags. Er 

was een grote klok, waarop de uren terugliepen naar nul. 

Onze kinderen met kleinkinderen kwamen ook langs en er 

werd gesprongen en geschminkt. Ik heb nog met mijn 

kleinkinderen een paar rondjes gelopen. 

Bij de laatste ronden sloten alle deelnemers aan en om 

precies 2 uur stonden we met elkaar, een paar honderd 

mannen en vrouwen, voor het podium en na alle bedankjes 

werd de eindstand bekend gemaakt: ruim  € 34.000,-- 

hadden we bij elkaar gelopen. Hoe mooi!! 

Einde van twee mooie dagen met en voor elkaar. Ik heb er 

ruim 60.000 stappen opzitten en over 2 jaar, in goede 

gezondheid, mogelijk weer. 

Hartelijke groeten namens ons hele team “Dom deur doen 

en altijd bliem lachen” 

Dineke Koch      
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Paasbrunch met Paaswandeling 
Op zondag 17 april (eerste Paasdag) organiseerde onze 

verenging, na enkele jaren door de corona niet te zijn 

gehouden, weer de jaarlijkse Paasbrunch, met vooraf een 

wandeling van plm. 5 km. Diegenen, die ook gingen 

wandelen, moesten om elf uur aanwezig zijn en alle 

anderen om twaalf uur. Vooraf konden de wandelaars nog 

genieten van een lekker bakkie koffie of thee met een koek. 

De weersomstandigheden waren uitstekend voor deze 

paaswandeling, dus ging men ook opgewekt op pad. De 

route liep onder het viaduct door, richting Rieteweg, via 

Blalopad  en Kamperweg, door het Wilhelminapark, via 

allerlei nieuwe straten in de Veerallee, onder de tunnel door 

en via het Vijverbergpad, Oude Veerweg, over de 

Spoolderberg, weer terug naar de Oude Veerweg, brug over 

en de Willemsvaart helemaal volgen. Wij staken bij het 

laatste stoplicht de weg over langs de Shellpomp, spoorlijn 

over en daarna via de Emmastraat, langs de Jumbo en 

Veemarkt weer naar “Het Wandelhonk”. Hier kwamen wij 

zo even na twaalf uur weer terug en wij hadden genoten 

van een leuke wandeling. Tegen half één begonnen wij met 

onze Paasbrunch. Dit was weer uitstekend verzorgd en 

iedereen liet het zich dan ook goed smaken. Ook nu was de 

kwaliteit weer van hoog gehalte en na afloop ging iedereen 

dan ook weer voldaan huiswaarts. 

                                                                                     

Een genieter 
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 Wandeltocht Haaksbergen 
Op zondag 24 april gingen wij wandelen in Haaksbergen. 

Het was een mooie dag en de bus zat ook aardig vol toen 

wij om half tien vertrokken. De busreis duurde iets langer 

dan we dachten, omdat er onderweg en kleine omleiding 

was en wij een stukje door Duitsland reden. De start was 

bij café Winkelman. Hier hadden wij voorgaande jaren ook 

al vanaf gestart. Om kwart over elf vertrokken wij (15 km.) 

met een leuk aantal wandelaars op die afstand. Voor de rust 



De Zwolse Tippelaars                       - 23 -                         juli 2022 

was het bijna 8,5 km. en het parcours zag er geweldig uit, 

afwisselend bos en weide en zelfs een moerasgedeelte met 

vlonders om over te wandelen. Deze tocht heb ik veel 

samen gewandeld met Marinka de Vogel,.Zij vertelde dat 

zij nu 15 km. ging wandelen, omdat zij met een groep 

vanuit Elburg helemaal ging lopen naar Ameland (grapje). 

Daar gingen zij met die groep ook wandelen in een 

weekend en dat zij daarom nu 15 km. ging lopen. Zij kon 

in ieder geval goed meekomen en daarom had zij veel 

vertrouwen voor de trip naar Ameland. Uiteraard met de 

boot. Nu even terug naar de wandeltocht, die van hoog 

gehalte was tot aan de rust bij Pannenkoekenhuis Erve de 

Hooge Esch. Hier moesten wij wel erg lang op onze 

consumptie wachten, maar de meesten hebben hier toch 

wat genuttigd. Na de pauze was de route een groot drama. 

Allemaal verharde wegen en je kwam steeds weer op 

dezelfde wegen uit. Het leek wel of ze dit met de auto 

hadden uitgezet. Erg jammer want dit deed wel afbreuk aan 

de totale route van deze Stiepelwandeling in Buurse. Mijns 

inziens waren er volop andere mogelijkheden geweest. Alle 

15 km-lopers/-sters waren het wel met mij eens. Ook 

natuurlijk Marink,a die zich heel goed hield. Om kwart 

voor drie kwamen wij dan ook weer bij de start terug en 

wij hadden toen nog een half uur om bij te komen van deze 

wandeltocht. De bus vertrok zo rond kwart voor vier en 

tegen kwart voor vijf kwamen wij weer terug in Zwolle bij 

“Het Wandelhonk”. 

                                                                                                   

Tippel H.J. E 
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Verslag Bos- en Weidetocht in Dalfsen 

 

Op zaterdag 9 april jl. konden we eindelijk weer los in de 

bossen en weiden vanuit Speeltuin Madrid. Deze tocht: erg 

veel landgoederen, hetgeen vooral  leuk was voor mijn 

mede-wandelaars, want ik had in de Covidtijd juist veel in 

dit gebied gelopen. Maar dan alleen en nu met veel andere 

wandelaars. Eerste landgoed was Huize Hessum, vandaar 

door de weilanden naar Kasteel Rechteren. Dit stond een 

maand terug compleet onder water (Dalfsen aan Zee) en 

dat was her en der wel te merken. Maar gewend aan de 

modderige tochten van FLAL en WS'78 stapten we 

gewoon door de diepe plassen heen. Bij de eerste rust bij 

Foreco regelde Rini Spanhak het verkeer. Kopje thee en 

weer gaan met die banaan. Nu via Huize den Berg en de 

Papenallee naar café Kappers in Hoonhorst. Dit was net 

weer open. De bewoners van Hoonhorst hebben bijna 

allemaal aandelen gekocht in de Kappers-beheerstichting 

om hun dorpscafé open te houden.  

De 30-km-wandelaars mochten terug naar Madrid, maar 

wij deden 42 km, en dus nog een forse lus langs  

landgoederen De Gunne en Den Alerdinck. Dit stuk had ik 

deels gelopen tijdens de alternatieve Sallandse Vierdaagse. 

Geen straf om nog eens te doen. 3e rust wederom in café 

Kappers.   

Terug naar Madrid via Den Aalshorst en het Rechterense 

Veld. De laatste rust sloegen we over, want we roken de 

stal. Al met al een fijne wandeldag. Zonnig met een paar 

fikse hagelbuien. Alleen voor mijn medewandelaars 

eindigde het in mineur, want hun clubje Flevo Boys verloor  
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die middag van Berkum. Die punten konden we goed 

gebruiken.  

Jan Kattenberg 

 

 

Ziekenboeg 
Alle zieken wensen wij een spoedig herstel toe en wij 

hopen dat ze er bij een volgend evenement weer bij zijn. 

 

 
 

 

Mail 
Wil je het clubblad per mail ontvangen? Laat dit dan even  

weten aan breunisw@hetnet.nl. 

 

 

mailto:breunisw@hetnet.nl
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Verjaardagskalender 

 

 

juli 

2 Angela Veltman 

15 Jan de Vries 

 

augustus 

5 Gerrit van Kleef 

8 Theo van Tol 

28 Sientje Timmerman 

 

 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en nog veel gezonde 

wandeljaren.   

 

 

Let op!! 
De wandeltocht naar Wychen, die op 10 juli gepland stond 

(en op het jaarprogramma),  gaat NIET door. 

 

Daarvoor in de plaats kun je naar de wandeltocht van onze 

zustervereniging Wipstrikkwartier op zaterdag 2 juli a.s. 

Deze start vanaf het terrein van vv SVI, IJsselcentraleweg 

9 in Zwolle. Hier kun je 5-10-15-20-30-40 kilometer lopen. 

Dit is een nieuwe tocht. Dus: laat je zien! 
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Wat is er te doen……….. 
 

 

 

 

2 juli  Tussen IJssel en Vecht. Een tocht georganiseerd 

door Wipstrikkwartier. Het thema van deze tocht is 

“Landhuizen”. Startlocatie ‘De Siggels’ in Zwolle-Zuid. 

Vanaf 8 uur vertrekken de 40 en 30 km; 20,15,10 en 5 km. 

kunnen vanaf 9 uur starten. Leden KWbN betalen €4,00, 

niet-leden € 5,00. 

 

12-15 juli  Vierdaagse Apeldoorn, iedereen die meeloopt: 

Succes! 

 

14 juli Bestuursvergadering. 

 

19 – 22 juli Vierdaagse Nijmegen, 

iedereen die meeloopt: Succes! 

 

24 juli van 14.00 tot 16.00 uur 

huldiging deelnemers aan de 

Vierdaagsen van Apeldoorn en/of 

Nijmegen. 

 

Augustus: Vakantie! 
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