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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 

 

 

Opnieuw een clubblad met, gelukkig, verslagen van 

wandelaars van buiten onze vereniging. We zijn erg blij met 

hun medewerking! 

De volgende keer staan in ons blad o.a. de verslagen van de 

Algemene Leden Vergadering. 

Ook hopen wij er op, dat iemand (of meerderen) een verslag 

schrijven van de feestavond van 24 september a.s.  

Heb je een verslag van je vakantie of van iets anders, wat je 

hebt mee gemaakt, stuur het naar ons en wij proberen het op 

te nemen. 

De redactie. 

 

Kopij 

Bovenstaand de oproep om eens te schrijven. Je kunt je 

“hersenspinsel” voor 1 oktober sturen naar: 

breunisw@hetnet.nl. Heb je geen computer: het mag ook 

geschreven of getypt worden aangeleverd bij Hilly Breunis-

Huisman, J. van Oldenbarneveltstraat 17, 8022 AX  Zwolle. 

Wij kijken er naar uit!! 

 

 

 

 

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:  Vacant 

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 

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 

                                    Reinhilde Schuderer 

                                    Wim Petersstraat 3, 8019 BZ 06-40090428 

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/
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Van het bestuur 

 

 

Ook nu nog geen echte vrijheid, wat betreft het wandelen. 

Dit kunnen wij ook niet veranderen. Het houdt wel in dat we 

proberen om bepaalde zaken weer wat op te kunnen pakken.  

Als alles gaat, zoals het er nu uitziet, gaat de 

Blauwvingertocht in Zwolle wel door. Dit is dan in 

november.  

De Bos- en Heidetochten in Hattem gaan niet door. De 

gemeente Hattem heeft nogal wat eisen, waarmee wij 

moeite hebben om aan te voldoen. Voor alle zekerheid en 

veiligheid van onze wandelaars, maar zeker ook onze eigen 

medewerkers heeft het bestuur van de Zwolse Wandel 

Verenigingen besloten om deze tocht nog niet door te laten 

gaan. 

Om toch met de vereniging te kunnen wandelen, hebben wij 

besloten om op zondag 17 oktober a.s. een wandeltocht te 

organiseren voor onze leden. Zie verderop in dit blad voor 

de gegevens. 

Verder hopen wij al onze leden te begroeten op 24 

september voor het vieren van ons 80-jarig bestaan. 

 

Het bestuur. 

.  
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Ziekenboeg 

 

Alle zieken wensen wij beterschap toe en wij zouden het 

heel fijn vinden om ze bij een volgende gelegenheid weer 

gezond terug te zien. 

 

 

 

80-jarig bestaan 

 

Bij dit clubblad ontvangt elk lid een uitnodiging voor de 

gezellige avond (24 september a.s.) ter gelegenheid van ons 

80-jarig bestaan op 24 maart jl. 

 

 

 

 

Wandeltocht 17 oktober a.s. 

 

Op 17 oktober wordt er een wandeltocht georganiseeerd 

voor onze leden. De start is vanaf  het “Wandelhonk” . De 

20 en 15 kilometerlopers starten rond 9.30 uur en de 10 en 5 

kilometerlopers om ongeveer 9.45 uur.   
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Kaarten 

 

Het kaarten (jokeren) begint weer op 1 oktober a.s. Dit 

gebeuren vindt plaats in het “Wandelhonk”. Het evenement 

begint om 19.30 uur. Jokeraars (of die het jokeren willen 

leren) zijn van harte welkom! 

 

 

 

 

Verjaardagskalender 

 

september 

 

1 Silvio Massaro 

6 Hans Linderhof 

8 Marinka de Vogel 

18 Joke Horstman 

23 Sien Sluiter 

26 Rika Edelenbos 

 

oktober 

 

28 Joop Schakelaar 

 

We wensen alle jarigen een hele fijne dag toe! 
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lle jarigen een hele fijne dag gewenst! 
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Jaarvergadering DZT 

 

De jaarvergadering van onze vereniging vindt plaats op 9 

september a.s. De uitnodiging ontvang je gelijk met dit blad.  

 

Jaarvergadering ZWV 

 

De jaarvergadering van de Zwolse Wandel Verenigingen is 

vastgesteld op 14 september – aanvang 20.00 uur. Onze 

leden zijn ook hier van harte welkom. 

 

 

Westerborkpad 

 

Hier weer het verslag  van afgelopen vrijdag 13 augustus. 
 

Afgelopen vrijdag alweer onze 6e etappe van het 

Westerborkpad. De langste voor ons, nl. 40 km van 

Harderwijk naar Nunspeet en Nunspeet, via verscholen dorp 

en Vierhouten naar Nunspeet.Eerst maar weer eens met de 

auto naar Zwolle om mate Krine Faber op te halen; dat was 

om 6 uur. Vervolgens naar het station van Nunspeet; dan is 

het nog 8 minuten met de trein. We stapten uit om 6.50 en 

weldra verscheen broer Martin Kelder. Zo gingen we 

welgemoed op stap voor deze bosrijke etappe. Eerst een 

stukje oud Harderwijk. Daar is nog een mooie synagoge te 

zien. Je loopt door mooie straatjes en zo vroeg ben je de 

enige, die daar loopt. Na 5 km. verlaat je Harderwijk en 

steek je de A28 over en het spoor. De spoorlijn die je 

overigens vaak oversteekt tijdens het Westerborkpad. 

Logisch want dat is ook de spoorlijn, die de Joden vanuit 

https://www.facebook.com/groups/203038709763425/user/100001869525772/?__cft__%5b0%5d=AZWSTDE1Z6Fgbw8DdtlKAUj3rh7svHRga-uiD7H_C4uiRaXRAzmFNzKNnDaUWbYmufLKlUufGBxtpcd6OzYztwwPH2E8monRG1ULvD6TwTFwNlmLjhUwYmlqj2ynN7z14Tw94JCS0bm2WUeHhscLaSNkB8LDpxCU4df5JYq6qwRQfN0ZubAVUz_IakxG3rke06U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/203038709763425/user/100009426999133/?__cft__%5b0%5d=AZWSTDE1Z6Fgbw8DdtlKAUj3rh7svHRga-uiD7H_C4uiRaXRAzmFNzKNnDaUWbYmufLKlUufGBxtpcd6OzYztwwPH2E8monRG1ULvD6TwTFwNlmLjhUwYmlqj2ynN7z14Tw94JCS0bm2WUeHhscLaSNkB8LDpxCU4df5JYq6qwRQfN0ZubAVUz_IakxG3rke06U&__tn__=-%5dK-R
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Amsterdam naar Westerbork brachten. We liepen door het 

bos en kwamen over enige zandduinen. Dat is dan wel een 

zwaar stukje route. Weer de A28 oversteken en het spoor en 

dan loop je langs Hulshorst naar Nunspeet. Daar waren we 

na 20 km. -op de helft- dus weer terug bij het station. We 

hebben daar een heerlijk kopje koffie genuttigd op het terras 

voor het station. We gingen op pad voor onze tweede etappe 

van de dag. Op weg naar het verscholen dorp. Je loopt dan 

eerst naar Vierhouten. Dat is een heel toeristisch dorpje. Het 

lijkt net op een frans plaatsje in de zomer. Nog 3,7 km naar 

het verscholen dorp. Daar kwamen we na een tijdje aan. 

Heel indrukwekkend om te beseffen dat daar zo'n 80 

mensen verstopt zijn gehouden en tragisch dat het 

uiteindelijk bij toeval toch werd ontdekt. De route terug naar 

Nunspeet is zo'n 8 km via een betonpad. Veel fietsers en 

lang en ook wel saai vonden wij. Als je weer de A28 over 

bent, ben je blij dat het erop zit. Wij hebben deze etappe 

voltooid en kijken uit naar de volgende, a.s. vrijdag van 

Nunspeet naar 't Harde en dan doen we ook nog Elburg aan 

 

 

Met vriendelijke groet 

Wout Kelder 
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Alternatieve Vierdaagse 

 

Helaas dit jaar weer geen Vierdaagse in Nijmegen, dus 

hebben Igna en ik (Rika) er voor gekozen de alternatieve 

vierdaagse te gaan lopen. Gewoon als startpunt ons 

Wandelhonk. We kozen voor elke dag 20 km. Er waren 4 

prachtige routes uitgezet en de weersomstandigheden waren 

ideaal. Elke dag in zomertenue en een fijne temperatuur om 

te wandelen. Ik heb de hele week met een leuke groep 

wandelaars gelopen. Soms met elkaar, maar ook wel met 

ons 2-en, maar bij de rust waren we meestal wel samen. Ons 

rustpunt was elke dag bij Jan en Hennie Post en ze hebben 

ons verzorgd als Vips. Geweldig wat voor lekkers we elke 

dag weer kregen voorgeschoteld. Het was bijna All 

Inclusive. Op vrijdagmiddag werden we verwelkomd door 

Peter en Simon met een gladiool of zonnebloem en een 

drankje. Ook waren er enkele familieleden. Igna en ik 

kunnen terugkijken op een geweldige Vierdaagseweek. 

Misschien volgend jaar weer naar Nijmegen? We zullen 

zien.  

 

Wandelgroeten van Igna en Rika.  
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Zaterdag 10 juli 2021 

Walk-to-fight-cancerwandeltocht 

Deze wandeltocht werd mede georganiseerd door de beide 

Zwolse wandelverenigingen Wipstrikkwartier en De Zwolse 

Tippelaars, onder het motto ,,ook jij kunt iets doen tegen 

kanker''. Deze wandeltocht was zowel voor leden als 

donateurs en uiteraard kon men zich ook individueel 

aanmelden. Wij,  Klara en ik (Hans), hadden bijkans een 

thuiswedstrijd, want de start was bij ons bijna voor de deur. 

Als startlocatie was De Stadshoeve (Stadshagen) aan de 

Arendshorstlaan gekozen. Dus voor ons een uitstekende 

gelegenheid om hier aan mee te doen. Vooraf moest je wel 

de vereniging er van in kennis stellen wat voor afstand je 

ging wandelen. Wij hadden besloten om de route van  17,5 

km te gaan lopen. Het was deze zaterdag uitstekend 

wandelweer en wij bleken van onze vereniging de enigen te 

zijn, die deze afstand liepen.  Vanuit de startlocatie gingen 

we rechtdoor bruggetjes over, Arendshorstlaan , via voetpad 

(oude Werkenlaan) tot het eind. Daarna de Belvédèrelaan 

oversteken en via voetpad langs station Stadshagen, onder 

spoorviaduct door richting Westenholte. Via de Voorsterweg 

en aan het einde LA de Zalkerdijk op. Bij Wandelnetwerk 

J15 moesten wij LA werd Tijmpad. Voorheen riepen wij nog 

een aantal wandelaars, die dit punt hadden gemist, maar 

gelukkig kwam dit door ons toedoen weer goed. Hierna 

hebben wij een redelijk lange periode gewandeld met een 

groep van ongeveer 8 personen, met leden van beide 
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verenigingen. Een leuke en gezellige bijkomstigheid. Terug 

naar de route bij het Tijmpad kwamen wij bij bord ''Zone 

30". Hier moesten wij het pad langs het water volgen, wat 

aangegeven was met groene pijlen. Deze moesten wij 

volgen tot aan het Komijnepad tot er bij de Tesjeslaan over 

gestoken moest worden  en het Komijnepad langs het water 

blijven volgen. Daarna via het Melissepad de 

Weidesteenlaan overgestoken en het Melissepad volgen tot 

op Y-

splitsing 

en weer 

groene 

pijl 

volgen. 

Bruggetje over, fietspad Trompetterpad tot aan het eind LA 

Zalkerveerweg. Hier was tevens de splitsing met de 12,5 

km. Zij gingen RA. Wij dus de andere kant op: RD 

Spoolderenkweg, RA Vreugderijkerpad (na 

waterzuiveringsinstallatie) RD in bocht door hek en houten 

balken. Via graspad weg langs de uiterwaarden van de IJssel 

(gele paaltjes) vervolgen. Een fantastisch gedeelte van de  
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route  in de Veugderijkerwaard, die waarschijnlijk menig 

Zwollenaar nog niet kent.  Halverwege heb ik nog 

wandelaars geholpen bij een gedeelte, waar het wat glad 

was door grote glibberige keien, maar we kwamen hier 

allemaal 

ongeschonden 

doorheen. Aan het 

einde van dit graspad 

gingen we RA en 

over de twee bruggen 

in de uiterwaarden, 

trap op en richting 

Zalkerveerweg.  

Voorbij de Vreugderijkerhoeve was onze rust. Hier stond de 

fam. Post weer op een gezellige parkeerplaats en werden wij 

weer voorzien van thee, koffie , koek en een banaan. Zij 

hadden het goed gezien om hier naar toe te gaan. Eigenlijk 

moesten zij iets verderop staan, maar die plek was niet zo 

geschikt: klasse fam. Post! Hier konden wij lekker even 

genieten van onze rustpauze. Tevens was hier de 

samenkomst met de 12,5 km. Aan het einde van de 

Zalkerdijk moesten wij de Veecaterdijk volgen tot aan het 

theehuis ''Zalkerveer''. Vlak hierna vond weer een splitsing 

plaats met de 12,5 en 25 km. Ondanks dat wij 2 km 

voorheen een rustpauze hadden gehad, besloten wij hier bij 

het theehuis een plaspauze in te lassen. Inmiddels was 

Helène van Groningen ook met ons mee gelopen en met ons 
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drietjes daar nog maar een bakje koffie gehaald (bediening 

daar bestond uit personen met een beperking) en zo 

verdienden ook zij nog wat aan ons. Na de plaspauze en nog 

even een blik op het veerpontje van de IJssel, ging onze 

tocht verder op de dijk. Daarna RA Schoolsteeg, Zwolseweg 

over, 's Heerenbroek in. Helemaal de Bisschopswetering 

doorgelopen en na huisnr. 63: RA de Stuurmansweg op. 

Deze moesten wij vervolgen, over de spoorlijn, toen RA de 

Scholtensteeg in. Om fietsbord nr. 4 LA Jac. P. Thijssepad 

onder viaduct door pad volgen (Stadshagen) en direct 

daarna RA Heukelstraat in. Direct RA voetpad helemaal tot 

het einde blijven volgen; langs en om de vijver en alle 

zijpaden negeren. Het voetpad liep parallel aan de Van 

Disselstraat. De rotonde moesten we driekwart nemen en 

dan kwamen wij op de parallelweg van de Havezathenallee, 

Benthuislaan voorbij en bij huisnr. 59 aan de 

Havezathenallee, LA voetpad op en RD de 

Schuilenburgstraat in. Hierna voetpad Vechterweerdhof op, 

RA eind voetpad, tevens fietspad wordt Vrieswijkstraat. RD 

bruggetje over Nijenhuislaan oversteken, RA en direct weer 

LA, weer bruggetje over en via de Buckhorstlaan en 

voetpad thv basisschool ''De Vlieger" richting ons eindpunt 

''De Stadshoeve". Rond 13.00 uur kwamen wij hier voldaan 

aan. Na ons te hebben afgemeld en nog even wat te hebben 

gedronken en nagebabbeld met andere wandelaars en 

organisatoren, plus nog een donatie te hebben gedaan, 

gingen wij weer huiswaarts. Uiteraard nog een extra 
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compliment voor diegene(n,) die deze tocht heeft/hebben 

uitgezet. 

                                                                                           

Hans Edelenbos 
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Twee klompenpaden 

 

Het Elsvoorderpad en Markluiderpad zijn twee 

rondwandelingen in de buurt van Veessen van elk 10 km. Ze 

liggen dichtbij elkaar en via een tussenstuk van twee 

kilometer (en twee kilometer weer terug) kun je ze ook 

allebei  

achter elkaar 

lopen. Samen 

23 kilometer. 

 

Zondag 11 

juli toog ik 

richting 

parkeerplaats 

van de 

Camping 

IJsselhoeve 

alwaar het startpunt van het Elsvoorderpad was. 

De route startte 

over de camping 

langs de IJssel 

en meteen 

daarna langs de 

veerboot van het 

Kozakkenveer.  

Dit veerpontje 

voor 

voetgangers is 

genoemd naar 
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de Russen die in 1813 in een snelle actie de Fransen 

ons land uit joegen. In enkele vestingen hielden de 

Fransen stand, zoals in Deventer. Om die IJsselstad 

gemakkelijker te belegeren, hadden de Kozakken een 

brug nodig. Een klein stukje stroomopwaarts van 

Veessen werden alle langskomende schippers 

gedwongen hun schepen dwars over de rivier naast 

elkaar te leggen. Ze spijkerden er een planken dek 

overheen en maakten op deze manier een schipbrug. 

De plek waar die brug lag, is bij de Veessenaren altijd 

bekend gebleven als de Kozakkenkrib. Toen het 

huidige pontveer - in 2005 nieuw leven werd 

ingeblazen en gedreven door vrijwilligers - een naam 

moest krijgen was de keuze snel gemaakt. Via dit 

Kozakkenveer is het Klompenpad te verbinden met 

wandelroutes aan de andere kant van de IJssel. 

(Bron: Klompen-padenapp) 

Leuk dat er steeds meer voetveren komen. Geeft 

mogelijkheden voor nieuwe routes.  

Meteen hierna nam ik 

de afslag naar het 

Markluiderpad.  Al 

gauw, nog voor je op 

de route van het 

Markluiderpad bent, 

heb je zicht op een 

imposante stuwdam, 

die de beide dijken van 

de hoogwatergeul 

verbindt en het water lang tegenhoudt. In die dam zitten 

beweegbare schotten, die opengetrokken kunnen worden als 
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het water te hoog komt. Het water stroomt dan een volgend 

gebied in. Wat het grotere wateraanbod stroomafwaarts voor 

effect heeft, weet ik dan weer niet, maar daar zal vast over 

nagedacht zijn. Deze geul wordt ook wel de ‘Veluwse 

Deltawerken' genoemd. Als je met de auto van Heerde naar 

Veessen rijdt, kom je er overheen.  

Het begin 

van het 

Mark-

luiderpad 

was prachtig. 

Eerst een 

stuk weiland, 

waar je 

overheen 

mocht lopen 

met aan de 

zijkant 

rijkelijk 

bloeiende veldbloemen en een graspad, waar je nauwelijks 

overheen wilt lopen om geen bloemen te hoeven vertrappen. 

Kwam nog een echtpaar tegen, die daar kampeerden en ze 

wisten te melden dat ze de afgelopen 24 uur nog geen mens 

langs hadden zien komen. Een heel rustig gebied dus.  

Het ging verder richting Markluiden tot aan het Apeldoorns 

kanaal en vervolgens over de indrukwekkende 

boomkwekerij, die nog steeds de naam draagt van de 

vroegere bewoners Bisschoff Tulleken. waar ook een 

rustpunt was.  

Al gauw kwam de stuwdam weer in zicht en naderde het 

einde van het Markluiderpad. Het fietspad langs deze 
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stuwdam nam ik om weer in Veessen te komen om verder te 

gaan met de route van het Elsvoorderpad. 

O toch niet? Het 

was inmiddels 

flink beginnen 

te regenen en de 

auto stond nu op 

een paar 

honderd meter 

afstand…. Nee, 

kom op, we zijn 

niet van suiker.  

De route voerde 

nu door een 

paar smalle steegjes en daarna over een lang recht fietspad 

over één van die dijken richting Vorchten. Weet niet 

waardoor het precies kwam, maar mijn richtingsgevoel liet 

me hier lange tijd in de steek. Ik liep naar het Oosten en van 

de IJssel af, 

maar dat kon 

niet. Ik ben 

de IJssel 

helemaal niet 

overgestoken. 

Wellicht heeft 

het er mee te 

maken, dat de 

IJssel hier 

zo’n grote lus 

heeft.  

Tot nu toe 
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vind ik dit klompenpad minder leuk dan het eerste. Te veel 

rechte en kale wegen. Ondanks dat Vorchten toch een heel 

leuk plaatsje is en een mooie kerk heeft. Ik wist nog niet wat 

de tweede helft zou brengen.  

De route ging weer richting IJssel ter hoogte van de 

Veerboot bij Wijhe. Hierna ging de route vlak langs de IJssel 

weer zuidwaarts over een smal stoppelpaadje met aan beide 

zijden vaak brandnetels, soms wat breder maar dan was het 

door koeien vertrapt.  

 

Na ruim vier 

uur kwam de 

IJsselhoeve 

weer in zicht 

en kon ik 

mijn auto 

weer 

opzoeken met 

de ervaring 

van twee 

mooie 

gevarieerde 

klompenpaden op zak. 

 

Bernard Holtrop 
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  De Zwolse 

        Tippelaars       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diezerstraat 94      8011 RJ  Zwolle 
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TT-wandeltocht 

 

5 juni was het zover: de eerste georganiseerde wandeltocht 

sinds tijden, buiten de tochten, die onze wandelvereniging 

ten tijde van de Coronacrisis heeft georganiseerd. Het idee 

om op 5 juni toch te gaan wandelen, was omdat Wipstrik 

had besloten hun wandeltocht een week te verschuiven. 

Klaas en ik hadden ons ingeschreven voor de TT- 

wandeltocht. Deze bestond uit verschillende afstanden. Je 

kon starten in Borger 35 km, Rolde 33 km, Schoonloo 25 

km, Grolloo 23 km en in Hooghalen 11 km. Onze keuze viel 

op Grolloo. We gingen dus voor de 23 km. In 2018 hadden 

wij ook in Assen gewandeld met de vereniging. Die route 

heette ook de TT-run. Deze begon in Assen en eindigde in 

Assen. Maar toen helemaal niks gezien wat ook maar met de 

TT te maken had. Toen samen besloten er nooit meer te 

gaan wandelen. Totdat ik reclame zag van de TT -

wandeltocht. Meteen wist ik dat dit de enige echte 

wandeltocht is, die over de historie van de TT ging. De TT 

is ontstaan in 1925 en de route was toen 28,4 km lang en het 

circuit ging voornamelijk over klinkerwegen. Er was zelfs 

een stuk onverharde weg en kwam door de eerste vier 

genoemde plaatsen heen. Deze eerste wegrace werd 

gewonnen door een Nederlander: Piet van Wijngaarden op 

een 500cc Norton. 

Wij starten dus in Grolloo en de route zou naar het centrum 

van Assen gaan. Daar zouden pendelbussen zijn, die ons 

terug naar de startlocatie zouden brengen. Dat rechtvaardigt 

het bedrag van 11 euro inschrijfgeld. Wij mochten starten 

om 10.00 uur. Er waren dus nog wel kleine Corona- 
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maatregelen o.a. in kleine groepjes starten. De route was 

goed bepijld. We kregen een kaart mee met daarop de route 

en de prijs van deze kaart werd verteld, was 6,5 euro. Vanuit 

Grolloo liepen wij eerst zuidwaarts richting Grolloërveld en 

verder door naar Boswachterij Grolloo. Hier kwamen de 

wandelaars, die gestart waren in Schoonloo, ook op de route 

erbij. Bij boswachterrij Hooghalen liepen wij langs de 

radiotelescopen. En via het melkwegpad liepen wij richting 

kamp Westerbork. Liepen wij hier ook niet in 2018 met de 

vereniging langs? Het zal toch niet weer zo zijn, dat wij niks 

van de TT-baan zouden zien. We liepen door richting 

Hooghalen en kwamen daar via eerst over vakantiepak Het 

Grote Zand te zijn gewandeld.  

Hooghalen was één van de dorpjes, waar in 1926 tot en met 

1954 de TT langs kwam. Het circuit was toen ingekort tot 

16,5 km. De start en finish was op dezelfde plek als waar 

het nu nog steeds ligt. Via Hooghalen liepen wij richting 

militair oefenterrein de Haar. Hier stond een ijsverkoper met 

iemand van de organisatie. En we kregen een schijfijs tussen 

twee biscuits. We liepen verder en ……. ja hoor ik hoorde 

de motoren over het circuit racen. 5 juni was ook de eerste 

racedag van het Nederlands kampioenschap motorracen. We 

liepen verder langs het circuit en over de oude lus richting 

Assen. Hier kwamen wij o.a. langs klaagwijk Baggelhuizen. 

Via Asserbosch kwamen wij in het centrum aan en dus bij 

de finish. Hier meldden wij ons af en kregen we een 

officieel TT-speldje ter waarde van wel 4,5 euro. We 

vroegen waar de pendelbussen waren, werd ons 

medegedeeld dat we zelf met het ov terug moesten naar 

Grolloo en dat we ons naar het NS-station konden begeven. 

Bij het NS-station aangekomen, zagen we dat de bus om het 



De Zwolse Tippelaars                     - 29 -                        september2021 

uur reed. En wij dus 44 minuten konden wachten. Ik had 

geen ov-kaart bij mij. Gelukkig kon ik er eentje lenen. 

Eenmaal terug in Grolloo moesten we nog naar de auto 

wandelen. In de auto kwamen we erachter dat 11 euro 

inschrijfgeld wel heel duur is voor wat je krijgt: een gratis 

ijsje! Conclusie: de route was heel mooi. Maar hier lopen 

wij niet nog een keer. 

 

Henri Steenbruggen 
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AGENDA 

 

Heel lang gemist, maar........hij is er weer: de agenda! 

 

september 

9  Algemene ledenvergadering DZT 

14 Algemene ledenvergadering ZWV 

24  Feest ivm 80-jarig bestaan 

 

  

oktober 

1 Kaarten  

15 Kaarten 

17 Wandeltocht 

29 Kaarten 
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Wout Kelder 




