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Clubblad van “De Zwolse Tippelaars” 

Uitgegeven door wandelvereniging “De Zwolse Tippelaars” 

Secrtariaat: Walstroweg 36, 8042 MC Zwolle – tel. 038-4213631 

Redactie: J. van Oldenbarneveltstraat 17, 8022 AX Zwolle – tel.038-4545500 

                        E-mailadres: breunisw@hetnet.nl 

 

 

Van de redactie 

De meeste mensen zijn inmiddels weer terug van vakantie. 

Zoals het nu staat, bezoeken we voorlopig nog geen 

wandeltochten. Niet zo fijn, maar gelukkig hebben wij in 

de vereniging geen coronapatiënten gehad (voorzover 

bekend). Dat is een hele opsteker! Ondertussen konden 

onze leden deelnemen aan een tocht, die eerder al door 

onze zustervereniging Wipstrikkwartier was verlopen. Wij 

hebben deze op zondag 19 juli georganiseerd. Twintig 

personen hebben hieraan meegedaan. Verderop in dit blad 

staat een verslagje hiervan. Verder hebben onze wandelaars 

zaterdag 22 augustus deel kunnen nemen aan een 

“besloten” wandeltocht van wsv. Wipstrikkwartier vanaf 

Restaurant Madrid in Dalfsen. Hiervan komt de volgende 

keer een verslag geschreven door Mans Bos van wsv  

Wipstrikkwartier. Zo wordt er wel geprobeerd om kontakt 

te houden met onze leden, maar dit is soms wel moeilijk. 

De redactie. 

 

Kopij 

De kopij voor ons volgende blad willen wij graag voor 1 

oktober a.s. ontvangen. Je kunt dit sturen aan/bezorgen bij 

Hilly Breunis, Johan van Oldenbarneveltstraat 17 of (het 

liefst) per mail aan: breunisw@hetnet.nl. 
 

mailto:breunisw@hetnet.nl
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 Wandel Bond Nederland 

(kWbn) 

 

Voorzitter:  Wim Koopman      koopman.w@home.nl 

                                    Fioringras 7, 8032 KA     038-4226872 

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-v. Dam  hworp@home.nl     

   Walstroweg 36, 8042 MC 038-4213631 

2e secretaris:  Hilly Breunis-Huisman 

breunisw@hetnet.nl 

   J.v.Oldenbarneveltstraat 17,8022 AX 

   06-12221487 

Lid:   Sien Sluiter-v. Essen       

   Händellaan 433, 8031 ET   038-4218971 

   Anneke Oosterhaar-v.d.Bend 

   v.d.Capellenstraat 94,8014 VR 038-4657780 

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. 

Betaalwijze:            NL91INGB0004204399 t.n.v. De Zwolse       

                                   Tippelaars 

Donateurs worden verzocht hun bijdrage in de 1e helft van het 

jaar over te maken. 

http://www.dezwolsetippelaars.nl/
mailto:koopman.w@home.nl
mailto:gerritgea@gmail.com
mailto:kochra@xs4all.nl
mailto:breunisw@hetnet.nl
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Van de voorzitter 

 

Hallo wandelvrienden, 

Ik zit maar weer te bedenken wat ik nu kan schrijven. Het 

is niet makkelijk voor mij en met die corona wordt het nog 

moelijker. Ik schrijf nu voor de laatste keer in het clubblad 

als voorzitter. Ik heb dit al een lange tijd gedaan met veel 

plezier. Er is in die tijd veel veranderd. We hebben de 

website in het leven geroepen. Een paar wisselingen in het 

bestuur gehad. Leden zien komen en zien gaan. Een paar 

jubilea gehad van de vereniging, enz.enz. En dan komt er 

een tijd, dat je het niet meer leuk vindt en ineens geen zin 

meer hebt. Dit ligt echt niet aan de leden van het bestuur; 

daar werkte ik heel gezellig mee. Ik heb een drukke baan 

en ik kan mij niet meer waarmaken voor de wandelsport. 

Er komt in feite zoveel om de deur kijken, dat ik mij er 

geen tijd meer voor gun. Ik blijf wel bij de evenementen 

helpen, maar daar gebeurt nu ook niet veel door de corona.  

Dus leden: meld je aan als kandidaat voor het 

voorzitterschap! Het is best gezellig met de dames. Ik weet 

natuurlijk niet wat de toekomst brengt, maar over 7 jaar ga 

ik met pensioen. Misschien kom ik wel weer terug al 

bestuurslid, wie weet. Ik bedank alle leden voor het 

vertrouwen in mij en zie jullie bij een evenement. Ik wens 

alle zieken beterschap. 

Met vriendelijke groet, 

Wim Koopman, voorzitter 
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Avond4daagse 

De alternatieve Avond4daagse kan nog tot 30 september 

worden gelopen. 

De Algemene Ledenvergadering 

Dit voorjaar kon de ALV geen doorgang vinden vanwege 

het Coronavirus. Maar nu alles weer wat normaler gaat, 

kan de ALV alsnog gehouden worden. Ons Wandelhonk is 

ingericht  volgens de richtlijnen van het RIVM.  

 

Hierbij nodigen wij je uit om de ALV bij te wonen op 24 

september, aanvang 20.00 uur. In dit clubblad staan de 

agenda en het verslag van de vorige vergadering nog een 

keer afgedrukt. Op de avond zelf zijn de financiële stukken 

in te zien, vanaf een half uur voor aanvang. Wij rekenen op 

jullie komst! 

 

De voorzitter, Wim Koopman, heeft te kennen gegeven dat 

hij niet herkiesbaar is. Vindt je het leuk om de vereniging 

te versterken als voorzitter of wil je meer informatie over 

wat het voorzitterschap inhoudt, neem dan met mij contact 

op. Ook als je het leuk vindt om mee te besturen, maar niet 

direct een functie wilt vullen, neem dan contact op met mij 

of met één van de andere leden.  

 

Namens het bestuur,  

Anja van de Worp. 
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Jaarvergadering 24 september 
 
Geachte leden,  
 
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze 

jaarvergadering op 24 september 2020 in Het Wandelhonk 

aan de Lijnbaan. 

Aanvang 20.00 uur 

 

Agenda: 

    Opening 

    Notulen jaarvergadering van 21 maart 2019 

    Ingekomen stukken en mededelingen 

    Jaarverslag secretaris 

    Financieel verslag penningmeester 

    Financieel verslag redactiecommissie 

    Financieel verslag evenementencommissie 

    Verslag kascommissie 

    Verkiezing kascommissie; aftredend Marian 

Koopman, niet herkiesbaar 

Kascommissie 2021 Jan Huisman en Gerry van 

der Kolk, uitvraag reserve 

    Begroting  2020 

    Bestuursverkiezing; aftredend voorzitter Wim 

Koopman, niet herkiesbaar,  

1e penningmeester Gea van Kleef,  2e secretaris 

Hilly Breunis, Anneke Oosterhaar,  

        allen herkiesbaar.  

 Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij de 

secretaris. 
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    Kaartcommissie 

    Huldigen Jubilarissen 

    Wat er verder ter tafel komt 

A. Voorstel afschaffen reiskostenvergoeding 

auto/eigen vervoer 

B. Aanmelden bij bustochten 

        C. ………………. 

    Rondvraag 

    Sluiting 

      Financiële verslagen van 2019 liggen ter inzage voor 

stemgerechtigde leden (vanaf 18  

      jaar)  vanaf een uur voor aanvang van de algemene 

ledenvergadering in Het Wandelhonk. 

      De jaarverslagen worden in het D.Z.T.- clubblad van 

mei 2020 opgenomen. Het bestuur hoopt u in grote getale 

te mogen begroeten op deze jaarvergadering, 

      

      Met vriendelijke wandelgroeten.   

      Het Bestuur 

 

Notulen van de ALV van de neutrale wsv. De Zwolse 

Tippelaars gehouden op 21 maart 2019 in “Het 

Wandelhonk” te Zwolle. 

Aanwezig: 30 personen (inclusief bestuur).  

1. Opening om 20.00 uur door Wim Koopman. “Sluiting 

ivm het niet-aanwezig zijn van het vereiste aantal leden” 

voor 5 minuten. Om 20.05 uur hervat Wim de vergadering 

en heet iedereen welkom. 

 Bij punt 11 aanvulling” kandidaten bestuursverkiezing 
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kunnen zich nog melden”. 1 minuut stilte voor diegenen, 

die ons ontvallen zijn. 

2. Notulen ALV 22 maart 2018. 

Beppy te Wierike: nr 8; hebben we geld ontvangen van 

Harry de Vries voor overgebleven spullen rommelmarkt? 

Wim: nee. Dit jaar is het restant naar Gift City gegaan: 2 

bonnen van 15,—euro ontvangen. 

Geen opmerkingen of vragen meer: rest akkoord. 

 3. Afmeldingen: 

Margreet Kluiver, Hans Edelenbos, Silvio Massaro, Roel 

Koch, Theo Horstman. 

4. Jaarverslag secretaris: geen opmerkingen. 

5. Financieel verslag penningmeester. 

Herman Kraijer:bij bus kosten bijdrage leden al 

afgetrokken? Gea van Kleef: nee, staan bij de inkomsten. 

Opbrengst contributies wel lager dan kosten van de bus. 

Probleem voor de toekomst. 

6. Financieel verslag redactie: akkoord. 

7. Financieel verslag evenementenkommissie. 

Marina Orchudesh: uitgaven zijn hoger dan de inkomsten. 

Wim Koopman: we vullen wat aan met opbrengst 

snuffelmarkt en verhoging van de bijdrage aan evenementen. 

 8. Verslag kaskommissie(Gerrie Cremer, Marian 

Koopman): geen opmerkingen. 

Vergadering wordt gevraagd décharge te verlenen aan het 

bestuur: akkoord. 
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Gerrie Cremer is aftredend. Reserve wordt nu Gerry v.d. 

Kolk. 

10. Begroting 2019: geen opmerkingen. 

11. Bestuursverkiezing: geen tegenkandidaten.  

Anja van de Worp, Dineke Koch en Sien Sluiter worden 

herkozen. 

12. Kaartkommissie. 

Gea van Kleef: niets veranderd sinds vorig jaar. 19 april: 

Paaskaarten en –sjoelen ZWV. Jan Huisman: hoeveel 

personen kaarten er nog? Gea: 15 jokeraars. Er kunnen 

meer spelers bij (jokeren en sjoelen). 

 13. Huldiging jubilarissen. 

Gerrit van Kleef 60 jaar lid; Gerry v.d. Kolk 50 jaar lid 

(vorig jaar), Gery de Vogel en Jolanda Karssen 40 jaar lid. 

De jubilarissen worden gehuldigd en krijgen een boeket 

bloemen (later nog een cadeaubon). Hilly Breunis wordt 

benoemd tot “Lid van Verdienste”. Zij krijgt bloemen en 

een oorkonde. 

 14. Wat er verder ter tafel komt. 

a. Verhoging bijdrage donateurs naar 10,—per persoon en 

17,50 euro voor 2 personen of een gezin. 

b. Verandering van bank (naar Rabo ivm acties voor 

verenigingen): akkoord. Schrijven naar de leden en in het 

clubblad, zodra dit is geregeld. 

c. Tochtuitzetters Avond4daagse gevraagd: nafietsen en 
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pijlen ophalen. Kandidaten melden bij Wim Koopman. 

 15. Rondvraag. 

a. Reinhilde Schuderer: meer digitaal berichten? Wim: we 

zijn hiermee bezig. Graag mailadres en 06-nummer 

doorgeven aan secretaris. 

b. deelname aan Vierdaagse Nijmegen Elaine van 

Groningen + Dikkie de Kleine + Gerry v.d. Kolk + Rika 

Edelenbos. 

c. Angela Veltman: nieuwe jas pas met Avond4daagse aan? 

Wim: worden vanavond uitgedeeld. Beppy te Wierike: 

nieuwe polo’s inruilen voor “gele” polo? Wim: ja, kosten 

10,—euro per stuk. 

d. Anneke Oosterhaar bedankt iedereen voor de 

belangstelling bij en na haar val. 

e. Herman Kraijer: we teren in, maar we hebben nog een 

spaarrekening. Volgend jaar ALV graag op 

oprichtingsdatum. Wim: wordt een probleem. Verg.: indien 

probleem dan datum zo dicht mogelijk bij 

oprichtingsdatum (zie Huish. Reglement). Herman bedankt 

het bestuur. 

 16. Sluiting door Wim om 21.05 uur. 

Hilly Breunis-Huisman,                        Wim Koopman, 

2e secr.                                                   voorz. 
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VAN DE KAARTCOMMISSIE 

 

Hallo kaarters, 

 

We gaan 11 september weer beginnen met onze 

kaartcompetitie. We kunnen coronaproof kaarten. Na het 

onverwachte einde van onze kaartcompetitie in maart dit 

voorjaar hebben we er weer zin in. Hopelijk vallen er geen 

mensen af om wat voor redenen dan ook. Er moet 

natuurlijk wel een groepje van zeker 12 personen zijn om 

een competitie te kunnen houden. Probeer nog wat anderen 

mee te krijgen.  

 

Dan nog even dit: het marathonkaarten van 3 oktober gaat 

NIET door i.v.m. een te grote groep mensen, die komen 

kaarten. 

 

 Namens de kaartcommissie,  

Wilma en Gea 

 

Ziekenboeg 

Wij wensen alle zieken een spoedig herstel toe en wij 

hopen ze (binnenkort??) op een evenement te zien. 

 

E-mail 

Wil je het clubblad en andere zaken van de vereniging per 

mail ontvangen, geef dit dan door aan Hilly Breunis – 

breunisw@hetnet.nl. Ook je e-mailadres doorgeven s.v.p.  

 

mailto:breunisw@hetnet.nl
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App aanmaken 

Willen jullie, als je een 06-nummer hebt, dit doorgeven aan 

Anja, de secretaris? Zij kan dan een app aanmaken voor de 

vereniging, zodat we niet iedereen hoeven te bellen als er 

b.v. een wandeltocht niet doorgaat of juist wel. Haar e-

mailadres is: hworp@home.nl. Dank voor jullie 

medewerking! 

 

E-mailadressen 

Willen jullie je e-mailadres doorgeven aan Anja!!! 

 

Trainingstocht/Gezellige wandeling 

In juli hebben wij een trainingstocht/gezellige wandeling 

georganiseerd vanaf “Het Wandelhonk” (zie verhaaltje 

verderop in dit blad). Op 13 september a.s. willen wij dit 

weer doen, aangezien wij dit jaar dus niet in Hattem lopen. 

We starten vanaf “Het Wandelhonk”. De tocht gaat dan 

richting Zwolle-Zuid. De start voor de 15 en 20 kilometer 

is om 9.30 uur en de 5 en 10 kilometerlopers starten om 

10.00 uur. Wil diegene, die mee wil doen, zich melden bij 

Gea van Kleef (06-23460862) of bij Hilly Breunis (06-

12221487). Graag melden voor vrijdag 11 september. 

  

 

 

 

 

 

mailto:hworp@home.nl
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Verjaardagskalender 

september 

1 Silvio Massaro 

6 Hans Linderhof 

8 Marinka de Vogel 

18 Joke Horstman 

23 Sien Sluiter 

26 Rika Edelenbos 

 

oktober 

6 Jolanda Karssen 

16 Freddy van Oene 

28 Joop Schakelaar 

 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag! 

 

Niet doorgaan!! 

Zoals begrijpelijk zijn alle evenementen, behalve het 

kaarten en de trainingstocht, voorlopig afgelast! Mocht het 

tzt anders worden, horen jullie dit van ons. Ook daarom is 

de app belangrijk!! Dus geef je 06-nummer door!! 

 

Bedankt! 

Beste mensen van het bestuur van Wandelsportverenging  

                                "De Zwolse Tippelaars"  

Wij willen jullie hartelijk bedanken voor de leuke attentie: 

“een hart onder de riem”, die wij van jullie mochten 
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ontvangen. Laten we hopen dat we gauw weer bij elkaar 

kunnen komen en weer heerlijk kunnen gaan wandelen en 

al het andere wat jullie organiseren.  

 

Met vriendelijke groeten en hopelijk tot gauw,  

 

Cobi en Herman Kraijer  

 
 

Blauwvingerwandeltocht 

Het bestuur van de ‘Zwolse Wandel Verenigingen’ (Z.W.V.) 

heeft besloten om, na 3 gecancelde evenementen, de 

‘Blauwvingerwandeltocht op 7 & 8 november door te laten 

gaan, mits dit coronaproof kan en wij toestemming krijgen 

van de gemeente. 

Wij zijn daar als bestuur Z.W.V. volop bezig met de 

voorbereidingen. Dat het anders gaat dan normaal, dat mag 

duidelijk zijn. Zo gaan we met tijdsloten werken, dus 

vertrekken in bloktijden met een vooraf bepaald aantal 

deelnemers, om zo grote concentraties van personen te 

voorkomen in het clubgebouw. Men dient zich van te voren 

aan te melden en te betalen. Fysiek inschrijven op de dag 

zelf aan het startbureau is niet mogelijk, en even voor de 

gezelligheid in het clubgebouw komen ‘buurten’ is dus ook 

niet mogelijk. Het voornaamste doel is ‘wandelen’, en dat 

is sowieso het enige wat dan nog steeds op de normale 

wijze plaats vindt. De routebouwers proberen een 

aantrekkelijk en bepijlde route uit te zetten. De keuze uit de 

afstanden blijft ook hetzelfde, 5, 10, 15 en 25 km. Alleen 

de starttijden zijn aangepast en er is dus slechts een 

maximum aantal deelnemers mogelijk (rond de 50 
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personen per tijdsblok). Houd dus de komende tijd de 

nieuwsbrieven en de website in de gaten. 

Wat wij wel al kunnen vertellen is dat de leden van de 

beide Zwolse wandelsportverenigingen zich dienen aan te 

melden via hun eigen vereniging, maar ook daarover volgt 

vanzelf meer nieuws. 

 

Thornspiccerpad 

 

Al eens fietsend, bordjes gezien van een Klompenpad, 

maar was nog niet bij iemand bekend. Totdat ik van een 

bevriende wandelaar een krantenknipsel kreeg. Donderdag 

30 juli opening van het Thornspiccerpad. Dat kwam mooi 

uit: leuk tripje in de buurt. Start in Elburg; vroeg met Harry 

op pad en rugzak op. 

We liepen eerst naar Schouwenburg: heerlijke 

boerenpaadjes, door het mais. Al genietend liepen we 

richting “de Haere” een zandverstuiving en draaide je om 

zag je heide, die in de bloei begint te komen. Schitterend  

die prachtige paarse planten. We liepen verder en zagen een 

zebra, shetlandpony, kamelen, lama en kleine hertjes. 

Geweldig! Geprobeerd daar rond te lopen, wou helaas niet, 

maar mooi! We liepen verder naar waar uitnodigend 

stoelen stonden: rustplaats. Even een broodje en wat 

drinken en toen kwam de hond buurten. Via een 

boerenweggetje liepen we Doornspijk in. De grote weg 

overgestoken en over een oud kerkdijkje terug naar Elburg. 

Wat een aanrader, zo dicht bij huis en zo mooi.  

JWD 

 



De Zwolse Tippelaars                      - 22 -                         september2020 

 



De Zwolse Tippelaars                      - 23 -                         september2020 

 

 

Bedankje 

Bestuursleden, hartelijk dank voor het geweldige 

presentje!Wij, Theo en ik, hebben hier in Zwartsluis de 

alternatieve Avond4daagse gelopen. De start was bij het 

verzorgingstehuis “De Nieuwe Schans”.  

Samen met Bep heb ik een rondje Nieuwkleusen 

gewandeld. Theo was natuurlijk onze trouwe supporter. Het 

was erg gezellig en het was een mooie omgeving om in te 

wandelen. 

Dikkie de Kleine 

 

De Avond4daagse 
 

Met ons vieren hebben we de Avond4daagse gelopen, mijn 

dochter Desirée, mijn nicht Hedwig, mijn buurvrouw 

Jacomien en ikzelf natuurlijk. Het opgeven via de site van 

de KWBN was gemakkelijk, betalen en klaar. Nu nog 

beginnen. Eerst maar naar het weer kijken, want ja, het 

liefst droog lopen is toch wel erg prettig. 

Maandag de 13e juli was de start.  

Nog even de app van e-Routes downloaden. Makkie, taal 

instellen, Nederlands natuurlijk, spraak instellen; hé, dat is 

raar, kan het Nederlands niet vinden. Dan maar geen 

spraak, we kunnen de route altijd op de telefoon zien. 

Klaar.  We starten bij mij en zoeken een route uit: 5 km in 

Westenholte. Raar, de tekst van de route is in het Engels. 

Opnieuw kijken en app installeren, tekst blijft Engels. Geen 

probleem, Engels snappen wij ook wel. En toen op pad. 

Richting de Zalkerdijk. Mooie route, die ons de dijk laat 



De Zwolse Tippelaars                      - 24 -                         september2020 

 

lopen. Alleen snapt de app niet, dat als je op de weg loopt, 

waar geen pad naast loopt, dat je daar ook echt loopt. 

Regelmatig de tekst gezien “return to path”. Gelukkig telt 

hij wel de kilometers en de tijd, die je loopt. We hebben de 

pas er in en na goed een uur zijn we terug. 5,49 km 

gelopen. Na afloop bij mij op het terras een ijsje eten, dat 

hebben we wel verdiend.  

De 2e  tocht was op 16 juli. Dit keer gestart bij de 

Milligerplas. Het weer was prima om te lopen. We kregen 

3 routes via de app. De route rondom de plas leek ons het 

mooiste. En dat was ook inderdaad het geval. Niet 

helemaal 5 km, 4,8 maar dat mag de pret niet drukken. En 

na afloop weer een ijsje bij mij op het terras. 
 

De 3e tocht, 21 juli, zijn we naar de Wythmenerplas 

gegaan. Daar kun je prima wandelen. Wel de app 

geraadpleegd, maar die liet ons niet om de plas lopen. Dus 

wandelen zonder route, maar wel de kilometers via de app. 

We volgden de groene paaltjes, dat zou de mooiste route 

zijn. Halverwege waren we de groene paaltjes kwijt en zijn 

we via de gele paaltjes verder gelopen.  Wij zijn op plekjes 

geweest waar je anders niet zou komen, wat een prachtige 

omgeving. En voor het dorpshuis in Wythmen staat een 

verhalenpomp.  Leuk om naar te luisteren, je moet met je 

voet pompen dan wordt er een verhaal verteld. Keuze uit 

verschillende verhalen. Omdat we gestopt waren bij de 

pomp, had ik de app op pauze gezet. En nadat we verder 

liepen, de app weer aangezet.  Na ruim 5 kilometer weer 

terug bij de auto. De app afsluiten en kijken hoeveel we 

hadden gelopen. Tja, blijkbaar een foutje gemaakt, want de 
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app had alleen het laatste stuk maar geteld. Ik en apps, 

blijft toch wel een dingetje. En na afloop, natuurlijk, een 

ijsje bij mij op terras. 

 

De 4e tocht 23 juli wilden we persé in het Engelse Werk 

laten eindigen. Daar hebben ze heerlijk softijs met spikkels. 

We hebben ons er de hele week al op verheugd. Wel even 

wat moeite doen om er te komen, want de brug richting 

Hattem ligt eruit. Via diverse omwegen de auto bij het 

Engelse Werk gezet. En via een prachtige route, langs de 

Willemsvaart en door het Spoolderbos, terug naar het 

Engelse Werk.  Manlief stond aan het eind klaar met de 

gladiolen en ik had de medailles bij me.  Toen naar het 

Engelse Werk, om 7 uur was hij nog open, maar om half 9 

zat de deur dicht. De eigenaar zei dat het weer tegenviel en 

dat ze daarom eerder dicht waren gegaan. Ja het spetterde 

wat om 7 uur, maar nu toch niet meer. Helaas was hij niet 

van plan om ons nog een ijsje te verkopen.  

Dus, toch maar weer een ijsje bij mij op het terras.  
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Met ons vieren hebben we heerlijk gewandeld en volgend 

jaar natuurlijk weer en dan willen wij de  10 km lopen. “En 

als het kan weer op deze manier” zeiden mijn dochter en 

nicht. Het is ons goed bevallen om zelf een route te kunnen 

kiezen en binnen 2 weken te kunnen lopen. Maar voor alle 

andere lopers hoop ik dat de Avond4daagse volgend jaar 

weer normaal gehouden kan worden.  

Groetjes Anja  

 

Wandelen 

Zondag 19 juli hebben we een route kunnen lopen, die door 

wsv. Wipstrikkwartier was uitgezet en ook al door hen was 

gelopen. Wij gingen richting Stadshagen. Met zo'n twee-

en-twintig personen vertrokken we vanaf “Het 

Wandelhonk” (op verschillende afstanden). We kregen 

allemaal een versnapering mee (of kregen die na afloop). 

Gea en Theo bleven achter om op “Het Wandelhonk” te 

passen.  Ik liep met Anja de 5 kilometer. Over de blauwe 

brug richting Frankhuis. Dan door het park. Daar stonden 

prachtige “schapenkophortensia's”. En een boom met een 

schitterende schors. Daarna liepen we langs het huis van 

Peter v.d. Molen (wilde helaas niet wakker worden). Via de 

Twistvlietbrug naar de overkant van het Zwartewater. Daar 

op een bankje onze versnapering genuttigd. Dan door naar 

de Zwartewaterallee; daar onderdoor naar de 

studentenflats. Over dat terrein (wat een zooitje was het 

daar!!) naar de Hofvlietbrug. Via de Hoogstraat kwamen 

we weer aan bij ons start- en eindpunt. Een mooie route en 

een fijne wandeling. We hebben genoten.  

HBH 
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Avond4daagse Home Edition 

 

Het was van de ZWV een goede zet om de 

wandelaars/sters In de gelegenheid te stellen zich via een 

speciale app aan te melden voor de Avondvierdaagse, 

kosten €5.-. Men kon dan zelf bepalen welke route men 

zou gaan lopen en van welk punt. 

Wij hadden besloten om 4 routes vanaf ons huisadres uit te 

zetten, wat ons aardig was gelukt. De eerste route liepen 

wij  van Stadshagen naar de Aa-landen, via de 

Mastenbroekerbrug, de Waallaan en Rijnlaan richting de 

Wijde A. Onze rust was bij Kwalitaria en hier hadden wij 

er ongeveer 6,5 km opzitten. Na onze pauze gingen wij 

richting Holtenbroek, langs de Bachlaan en achter de 

vijvers langs. Over de Twistvlietbrug, langs de vijvers en 

richting Werkeren, om na ongeveer 6 km (totaal 12,5 km) 

weer bij ons huisadres aan de Frankhuizerallee aan te 

komen. 

 De tweede route bracht ons via Westenholte, Nilantsweg, 

Oude Veerweg en Katerdijk naar Het Engelse Werk. Hier 

hadden wij weer een pauze ingelast. Deze was eigenlijk te 

snel voor het aantal kilometers, dat wij gingen lopen; 4 km 

hadden wij er pas opzitten, maar een lekker bakkie koffie 

ging er ook hier wel in. Na de pauze liepen wij door het 

Engelse werk, langs het wiel en daarna over het Horrëus de 

Haaspad. Onderweg was het behoorlijk druk en bleek dat 

wij niet de enige wandelaars waren. Langs de Willemsvaart 

en de Veerallee overstekend, via de koningin 

Wilhelminastraat, rechtdoor over het Kamperpad, 

Westenholterbrug en het Frankhuizerpad weer richting 
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Stadshagen. Via allerlei kleine straatjes weer naar ons 

huisadres. Dit was 7,5 km; toen hadden wij er dus in totaal 

11,5 km opzitten. 

De derde route bracht ons door het nieuwe gedeelte van 

Stadshagen met als rust Milliger Strandpaviljoen. We 

liepen langs de korfbalvelden van Sparta en de 

voetbalvelden van CSV. Helemaal over het Hasselterpad 

tussen de nog in aanbouw zijnde woningen en kwamen  na 

5,8 km bij onze rust. Na de rust liepen wij geheel langs de 

Milliger Plas en via Stadshagen naar de Hasselterdijk. 

Onder de brug door en langs het water richting 

Pottenbakkerstraat; door de Drapenierlaan en Werkerlaan 

weer richting ons eindpunt. Na de pauze bleek dat we 6,2 

km hadden gelopen, dus ons totaal van de route kwam uit 

op 12 km.  

De vierde en laatste route bracht ons weer naar 

Westenholte, maar nu richting Zalkerdijk. Daarna gingen 

wij via de loopbrug om de Vreugderijkerwaard in te lopen 

(dit is echt de moeite waard). Jje kunt dan in de 

uiterwaarden van de IJssel wandelen. Dit deden wij enkele 

dagen later.  Nu alleen tot de IJssel gewandeld en weer 

teruggegaan via de loopbrug naar onze rust bij de 

Vreugdehoeve. Nu hadden wij er 5,2 km opzitten. Na de 

rust over de IJsseldijk richting Zwolle-IJsselkanaal. Weer 

terug via de Zalkerveerweg richting Westenholte. 

Oversteken bij de Weidesteenlaan en via het park langs het 

Petuniaplein richting Voorsterweg. Onder het viaduct door 

naar de Havezatheallee tot aan ons huisadres: 

appartementencomplex Belvédère aan de Frankhuizerallee. 

Hier kwamen wij na 7,3 km aan. In totaal was deze route 
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12,5 km. Al deze wandelingen hebben wij gewandeld 

onder schitterende weersomstandigheden. Een beter 

wandelweer konden wij ons niet wensen.Wij kijken dan 

ook met veel genoegen terug op de Avond4daagse Home 

Edition. 

 

Klara en Hans Edelenbos 

 

Wandelen zaterdag 22 

augustus 

 

Zaterdag 22 augustus 

konden we wandelen vanaf 

speeltuin Madrid in 

Dalfsen samen met wsv 

Wipstrikkwartier, die deze 

wandeltocht uitgezet had. 

In overleg met de besturen 

konden wij ook gebruik 

maken van deze 

wandeltocht. Wij hadden 

20 personen, 

Wipstrikkwartier 50 

personen. Een mooie groep 

dus. De afstanden waren 5, 

10, 15 en 20 km. De 

mensen die de 15 en 20 

km. wilden lopen, moesten 

om 9.00 uur aanwezig zijn. 

De 5 en 10 km. om 9.30 

uur. Er waren 
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consumptiebonnen gemaakt en iedereen kreeg een bon 

voor koffie/thee met koek, een bon voor een consumptie en 

een bon voor een warme hap. Deze kosten waren voor de 

verenigingen, wat zeer gewaardeerd werd. Het was 

prachtig weer dus we zaten allemaal buiten met de juiste 

afstand van elkaar. Onderweg was er ook een versnapering 

(behalve op de 5 km.)  verzorgd door Jan en Hennie Post, 

Bettie Spanhak en Femmy Spanhak. Wij lopen al vele jaren 

vanaf speeltuin Madrid de Bos- en Weidetocht, maar toch 

waren de wandelaars weer op plaatsen geweest, waar ze 

nog nooit gewandeld hadden. 

 

Gea 

Red.: Omdat het clubblad nog niet naar de drukker was, 

hebben we dit stukje nog mee kunnen nemen. In ons 

novembernummer komt een 

verslag van Mans Bos (wsv 

Wipstrikkwartier) over deze 

tocht. 

 

 

 

Alternatieve Vierdaagse 

De 4 daagse van Nijmegen 

gaat niet door. Dan is er de 

alternatieve 4daagse. Het is 

wel niet de echte, maar wel een 

mooi initiatief. Zo lopen toch 

zo'n 20.000 wandelaars deze 

week ergens in Nederland 
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mooie kilometers. Zo 

ook Krine Faber en 

ik. Wij lopen 2 dagen 

rond Hoogeveen en 2 

dagen rond Zwolle. 

Vandaag was de 

eerste dag en wij 

hebben die 

omgedoopt in de dag 

van Ruinen. Een 

mooi traject. Via 

Fluitenberg en 

Gijselte kwamen we 

na 10 km in Ruinen. 

Het was nog vroeg en 

zodoende was het 

publiek nog niet 

langs de kant. Dat is 

wel jammer, want 

dan mis je de 

gezelligheid. Wij 

hadden wel de vroege 

start van 7 uur. Van 

Ruinen ging het naar Marterhaar en Koekangerveld. Toen 

zetten wij de terugkeer in. Via de beroemde dijk van de 

Hoogeveense vaart kwamen we langs Nijstad. Na 34 

kilometers waren we back home en toen hebben we dat 

gevierd met een drankje en hapjes. Op naar dag 2. Morgen 

in Zwolle, de dag van Dalfsen. 
 

Vandaag de 2e dag van de alternatieve 4 daagse: de dag 

https://www.facebook.com/krine.faber?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAg2DmZYiik5PMdUforaZjY0pQXx3sPtSgTM3GD6j80GdnEXSH3c43S5ly7uYMP_fqn8AdLAJRi_bOS&fref=mentions
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van Dalfsen hebben we hem genoemd. Mijn mate Krine 

Faber en ik zijn om 6.30 gestart bij huize Faber in Zwolle. 

De KWBN-app aangezet en wij zetten koers naar Berkum. 

Van daaruit over de dijk langs de Vecht naar Dalfsen. Een 

mooi plaatsje, lekker door het centrum. We kwamen langs 

de Joodse synagoge. Weer over de Vecht en langs het 

station. We kwamen over een drietal landgoederen en daar 

kwamen we zelfs de burgemeester van Dalfsen tegen op de 

fiets. Onderweg zagen we een jong reekalfje. We 

passeerden het plaatsje Wythmen. Toen begonnen we aan 

het laatste stukje van onze 30km tocht. Langs de 

Wythmenerplas en zo kwamen we om 11 uur in Zwolle 

weer terug bij huize Faber. Wij hebben  vandaag geen 

bierselfie daar Krine nog andere verplichtingen had. 

Morgen de 3e dag alweer. Dan zijn we weer rondom 

Hoogeveen. 

 

Wat hebben we weer mooi gelopen op deze 3e dag van de 

alternatieve 4 daagse. De dag van Elim hebben we hem 

genoemd. We hadden prachtig weer en er was weer heel 

wat te zien. Er was zelfs een dixie voor ons neergezet  

onderweg. We hebben 34 km gelopen en waren weer terug 

in Hoogeveen na 4.55. Het ging prima en we 

hebben genoten van de 7 dorpen, waar we door kwamen: 

Steenbergen, Zuidwolde, Alteveer, Kerkenveld, Elim, 

Hollandscheveld en Noordscheschut. Morgen alweer de 

laatste dag. We gaan dan over de via Zwollandia in Zwolle. 
 

https://www.facebook.com/krine.faber?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARChmS9XVk1pHAv2dbmNmF1GjSx2PSwHvJLv33kO7cobY3YArN4AbJf78l6ls9xdYVbsX1290JMPj5_Q&fref=mentions
https://www.facebook.com/krine.faber?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARChmS9XVk1pHAv2dbmNmF1GjSx2PSwHvJLv33kO7cobY3YArN4AbJf78l6ls9xdYVbsX1290JMPj5_Q&fref=mentions
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Het zit erop. De alternatieve 4 daagse. Mijn mate Krine 

Faber en ik hadden gekozen voor minimaal 4 x30km, We 

kwamen uit op 34 de eerste dag, 31 de 2e dag, de derde dag 

33 km en de 4e dag op 31 km. We hebben het genoemd: de 

dag van Ruinen, de dag van Dalfsen, de dag van Elim en 

tot slot de dag van Hattem. 2 dagen rond Hoogeveen en 2 

dagen rond Zwolle. het was een fantastische week. Elke 

dag starten rond 7 uur en het weer werkte prima mee. Ik 

zou haast zeggen ideaal 4 daagse weer. De omgeving is 

mooi en de gesprekken tussen ons waren humoristisch en 

soms indringend We hebben genoten van deze Vierdaagse. 

Een goed alternatief. Natuurlijk is de echte mooier, maar 

gezien de omstandigheden, prima zo. De app van de 

KWBN werkte redelijk mee en ik vraag me af of we die 

kunnen blijven gebruiken? Dank KWBN voor jullie 

initiatief. We hebben genoten van een lekker hapje en 

drankje bij huize Faber. Prima catering daar. De tocht op de 

4e dag was van Zwolle naar Hattem. Daar hebben we 

lekker gezeten op een terras met koffie en appelgebak. 

https://www.facebook.com/krine.faber?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDp1BKdeNs4xeZ_I8CiebmRoPU5SGNa-QVoVCXoXnwWYkDCUPlByRUrqSv8g-cIOdYaivCCyYYZcIwH&fref=mentions
https://www.facebook.com/krine.faber?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDp1BKdeNs4xeZ_I8CiebmRoPU5SGNa-QVoVCXoXnwWYkDCUPlByRUrqSv8g-cIOdYaivCCyYYZcIwH&fref=mentions
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Daarna naar Wapenveld. Mooie omgeving daar langs de 

IJssel. Het zou een mooie tocht zijn voor de Zwolse 

Wandel Verenigingen. Een ieder een mooi wandelnajaar en 

wij hopen dat de 104e Vierdaagse volgend jaar wel van 

start kan gaan. 

Wouter Kelder 
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