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Maart roert zijn staart, maar het venijn zat ook in de staart  

Het eerste gedeelte slaat natuurlijk op het gezegde over de wisselvalligheid van het weer wat we in maart 

kunnen hebben. Het ene moment voel je al de warmte van de lentezon, het andere moment een snijdende 

ijskoude wind of word je wakker met een wit laagje sneeuw. Dat laatste was ook het geval op 

zaterdagochtend 11 maart jl. Maart roerde stevig haar staart van vrijdag 10 op zaterdag 11 maart. Eerst 

natte sneeuwbuien op vrijdagmiddag, later droge sneeuw en toen de sneeuwbuien weg waren getrokken 

begon het te vriezen en bleef de sneeuw liggen. Gevolg was een witte wereld op zaterdagochtend.  

De eerste voetbalwedstrijden werden vrijdagmiddag al afgelast. Het Vrouwen 18+ team zou juist deze 

vrijdagavond haar primeur maken in de competitie. Vrijdagavond 31 maart volgt een nieuwe kans voor de 

dames. Op zaterdagochtend werd bijna het complete voetbalprogramma in de regio afgelast vanwege de 

besneeuwde velden. Het zou later op de dag gaan dooien, maar je moet ’s ochtends een beslissing nemen 

over de middagwedstrijden.  

Op sportpark De Wijde Blik stond zaterdag 11 maart de IJsselderby Wilsum 1 – Zalk 1 op het programma. 

Een derby is altijd al een speciale wedstrijd, maar deze editie kreeg een extra lading spanning mee gelet op 

de ranglijst. Voorafgaand aan de wedstrijd stond Wilsum op de 6e plek met slechts 1 punt voorsprong op 

Zalk. Aan het einde van de competitie is de 6e plek voldoende voor handhaving. Plek 7 en lager degradeert 

naar de 5e klasse. Wilsum had de week ervoor knap met 0-0 gelijk gespeeld tegen het sterke MSC uit 

Meppel. Wilsum was klaar voor de derby, maar ja, koning Winter liet nog van zich spreken en de wedstrijd 

zou worden afgelast.  

Toen ontstond het idee om de sneeuw van het veld te schuiven. Nee, niet met machines, maar gewoon met 

de hand. De oproep werd gedeeld in diverse appgroepen en om 11.00 uur stonden 30 vrijwilligers met 

sneeuwschuivers en bezems het veld schoon te maken. Na ruim een uur schuiven, vegen en scheppen was 

de sneeuw van het veld. Gemiddeld lag er nog drie centimeter sneeuw. Het veld heeft een afmeting van 100 

x 75 meter. Dit betekent dat er 225 m3 sneeuw was verplaatst naar de zijkanten van het veld. Een 

vrachtwagenchauffeur weet hoeveel vrachtwagens vol dit zijn!! En toen was het hopen dat het natuurlijk 

niet voor niks was geweest.  

Inmiddels aan de overkant van de IJssel was het nieuws ook doorgedrongen dat er ‘gewoon’ 

gevoetbald ging worden. De spelers van Zalk waren in gedachten al met de vrouw in de stad aan het 

winkelen toen ze alsnog de tas moesten inpakken. Dit mentale tikkie was al uitgedeeld voor de wedstrijd.  

In de gemeente Kampen was al het voetbal afgelast en zo was de wedstrijd Wilsum – Zalk het voor-

, hoofd- en nagerecht voor de voetballiefhebbers uit de regio. Dat was ook te zien. Behalve supporters uit 

Wilsum en Zalk was er ook veel ‘neutraal’ publiek. Met De Stentor, Brugmedia en radio IJsselmond was de 

regionale pers ook goed vertegenwoordigd. Iedereen was klaar voor de IJsselderby.  

Om half drie betraden beide teams het groene kunstgras met witte randen sneeuw. Prachtige plaatjes 

leverde dit op. Van begin tot het einde bleef de wedstrijd boeien. Zalk kwam op 0-1, maar Marijn maakte 

met een hard schot 1-1. Dit was ook de ruststand. Na rust kwam Wilsum via een fraaie kopbal van Gertjan 

op 2-1, maar Zalk kwam terug naar 2-2. Bart maakte vervolgens 3-2 en toen Zalk met 10 man verder moest 

spelen na een rode kaart leek de wedstrijd gespeeld.  

Maar dan komt het twee deel van de kop aan de orde. Het venijn van deze wedstrijd zat in de staart. Diep in 

blessuretijd kreeg Zalk een strafschop en deze werd gepromoveerd tot doelpunt 3-3. Heel Zalk juichte alsof 

de Champions League was gewonnen en Wilsum kon niet geloven dat de wedstrijd zo was weggegeven.  

De scheids van dienst genoot zichtbaar van de entourage en liet nog even doorspelen. Zalk kreeg zelfs nog 

een kans op 3-4, maar gelukkig net naast!! Nog één keer de bal naar voren. Melvin nam de bal aan rond de 

zestien, twijfelde geen seconde en schoot de 4-3 tegen de touwen. Nu was het Wilsum die vierde alsof ze 

wereldkampioen waren geworden en Zalk boog het hoofd. Het venijn zat in de staart.  

Volgende maand weer andere nieuws, maar ik geniet nog steeds na van deze zaterdag.  

Gerdinand Fix  Voorzitter v.v. Wilsum 



 



 



Jeugdnieuws maart 
Zonnige dagen, regen en zelfs sneeuw. De afgelopen maand bleek maar weer: niets is zo onvoorspelbaar 
als het weer. Hierdoor zijn verschillende wedstrijden afgelast, maar gelukkig kon er ook heel vaak wel 
gevoetbald worden. Inmiddels is voor JO-10, JO-11 en JO-12 de 3e fase geëindigd en zal binnenkort de 4e, 
en laatste, fase gaan beginnen. Voor onze oudste jeugdteams JO-14 en JO-17 bestaat de 3e fase uit een 
half jaar.  
 
Wilsum JO-10 speelt zaterdag 18 maart de laatste wedstrijd van de 3e fase, thuis tegen IJVV. In de 3e fase 
werden wisselende resultaten gehaald; zo werd er gewonnen, maar ook verloren. Na de 3e fase wordt, op 
basis van de competitiestand, een indeling gemaakt voor de 4e fase. Dit geldt voor JO-10, maar ook voor 
JO-11 en JO-12.  
 
Ook Wilsum JO-11 sluit zaterdag 18 maart de 3e fase af. Dit gebeurt op bezoek bij ZAC. Tot nu toe speelde 
JO-11 5 wedstrijden. Er werd 4 keer verloren en een keer gewonnen. De wedstrijd tegen ZAC is een mooie 
kans om nog een overwinning te boeken. Inmiddels is de teamindeling voor de 4e fase ook al bekend. 
Binnenkort zal ook het programma bekend gemaakt worden. Voor meer informatie hierover verwijzen we 
u en jullie graag naar de app van voetbal.nl. 
 
Wilsum JO-12 speelt in de 3e fase in de 3e klasse, omdat dit team in de 2e fase heel knap kampioen is 
geworden in de 4e klasse! Dat de 3e klasse een stukje pittiger is dat is wel gebleken. Tot nu toe werden alle 
5 duels verloren. Over het algemeen zijn dit kleine nederlagen. Zo werd er in een hele leuke wedstrijd 
tegen CSV’ 28 met 5-7 verloren. Wilsum vocht zich knap terug na een 0-4 achterstand, maar wist helaas 
net geen punt te pakken. Zaterdag 18 maart sluit JO-12 de 3e fase af met een wedstrijd op bezoek bij IJVV. 
In de 4e fase zal JO-12 weer uit gaan komen in de 4e klasse. Ook voor dit team geldt dat het programma 
binnenkort volgt. 
 
Wilsum JO-14 komt uit in de 2e klasse. Zoals al eerder beschreven, speelt dit team een hele competitie en 
is de 3e fase de laatste fase. Met 2 nederlagen en 1 overwinning uit 3 duels staat JO-14 in de middenmoot. 
JO-14 speelt slechts 9 wedstrijden in deze fase en dus zijn er ook oefenwedstrijden gepland, zodat dit 
team voldoende wedstrijden kan spelen. Zaterdag 18 maart speelt JO-14 een oefenwedstrijd in eigen huis 
tegen IJVV MO-17-1. 
 
Wilsum JO-17 komt uit in de 3e klasse. Ook zij hebben na 3 wedstrijden eenmaal gewonnen en twee keer 
verloren. Die overwinning werd in een spannende wedstrijd gehaald tegen Berkum, door met 3-2 te 
winnen. Op zaterdag 1 april speelt JO-17 uit tegen ’s-Heerenbroek JO-17-1. Een wedstrijd die dit team 
ongetwijfeld wil winnen! 
 
Ook al is dit seizoen nog in volle gang, toch zijn we als jeugdbestuur ook al bezig met volgend seizoen. 
Nieuwe spelers zijn, zoals altijd, van harte welkom!  
 
Als laatst willen we u en jou nog wijzen op de volgende data: 

- 10 juni. Gerrit Heldoorn Jeugdtoernooi. 
- 16 juni. Afsluitende avond voor alle jeugdteams. 

 
Veel plezier de komende periode namens het jeugdbestuur! 
 



 



 



 



  
 
Wat speelt er momenteel? 

• Algemene Ledenvergadering: het bestuur van dorpsbelangen nodigt de leden hierbij van harte uit 
voor de nieuwe ALV, deze zal plaats vinden op donderdag 20 april vanaf 19.30 uur in het MFC. We 
hopen op een grote opkomst om zo ook de nieuwe bestuursleden (warm) welkom te heten. Ook zal 
tijdens deze ALV een toelichting worden gegeven op de voorgestelde verdeling van functies; te 
weten voorzitter en penningmeester. Marielle Riezebos is aftredend en niet herkiesbaar.  

• Sociale media: er is massaal gehoor gegeven aan de oproep om de vereniging te volgen op sociale 
media! Ontzettend mooi en goed om te zien. Voor wie ons nog niet volgt: We hebben een Facebook, 
Instagram en Twitter-account aangemaakt met als gebruikersnaam: Dorpsbelangen Wilsum. Bij 
deze de hartelijke uitnodiging deze sociale media te gaan volgen dan wel toe te voegen. 

• Uitnodiging speeddate wethouder van den Belt: Op woensdagavond 29 maart aanstaande hebben 

de inwoners van Wilsum de mogelijkheid om in gesprek te gaan met wethouder Bernard van den 

Belt in multifunctioneel centrum De Toekomst in Wilsum. Sinds vorig jaar zomer is Bernard van den 

Belt wijkwethouder voor onder andere Wilsum. Wethouder Bernard van den Belt: “Ik ga graag met 

u in gesprek om te horen wat er onder u als inwoner van Wilsum leeft. Het mag over van alles gaan; 

ik ben benieuwd naar uw verhalen, ideeën en suggesties voor Wilsum. Ik kijk ernaar uit u op 29 

maart te ontmoeten” Bernard van den Belt nodigt u van harte uit om gebruik te maken van de 

speeddate. Een speeddate houdt in dat u kort in maximaal 10 minuten de mogelijkheid krijgt om 

van gedachten te wisselen. Meer informatie: Voor vragen of meer informatie kunt u contact 

opnemen met de wijkverbinder Heidi Nieuwenhuis via e-mail h.nieuwenhuis@kampen.nl. 

• Paasbult; in de vorige corner schreven we dat de Paasbult niet door kan gaan, dit heeft deze week 

geleid tot vragen vanuit de Stentor. Het bestuur zal zich de komende maanden buigen over het al 

dan niet doorgaan van de Paasbult in 2024. We zijn benieuwd naar hoe er door Wilsum naar wordt 

gekeken. Laat het ons weten! Dat kan via één van de bestuursleden, via sociale media, via mail naar 

dorpsbelangen@wilsum.info of naar ons algemene telefoonnummer 06 – 25 39 82 26. 

• Verzoek vrijwillige bijdrage contributie 2022 
Beste leden van vereniging dorpsbelangen Wilsum. 

 
Helaas is het er door verschillende omstandigheden niet van gekomen om de contributie over 2022 
van u te vragen. We begrijpen dat u hier wellicht ook geen rekening meer mee hebt gehouden. 
Daarom vragen wij u deze keer om op geheel vrijwillige basis alsnog de contributie van 2022 over 
te maken. 
Dat kan door het bedrag over te maken naar ons rekeningnummer;  
NL37RABO00331218887, o.v.v. Dorpsbelangen Wilsum, contributie 2022 
Of u kunt gebruik maken van de QR-code hieronder. Alvast hartelijk dank! 
In september melden wij ons hier voor de contributie van dit jaar. 

mailto:h.nieuwenhuis@kampen.nl


Dit is het betaalverzoek voor de contributie Dorpsbelangen 2022, voor individuele leden bedraagt dit: € 

2.50. Dank u wel! 

Scan de code met de Camera App op uw telefoon. 

 

Dit is het betaalverzoek voor de contributie Dorpsbelangen 2022, voor gezinnen bedraagt dit: € 5,--. Dank u 

wel! 

Scan de code met de Camera App op uw telefoon. 

 

In deze Corner staat een uitgebreid bericht van de gemeente Kampen over de plannen voor De Thijs. In 

aanvulling daarop een korte update: 

Kavel beschikbaar: 

Helaas heeft recent een lid zijn lidmaatschap opgezegd. Nadat de kavels die eerder waren vrijgekomen 

weer zijn opgevuld, betekent dit dat er op dit moment (17 maart) een kavel voor een twee-onder-één-

kapwoning beschikbaar. Deze kavel ligt aan de kant van de dijk.  

Deze woning is al ontworpen, dus wie interesse heeft, springt wat dat betreft op een rijdende trein. Wat 

dat precies betekent, kunnen we je natuurlijk uitleggen in een gesprek. 

Wil je meer weten? Mail dan naar cpo@wilsum.info  

Het vervolg: 

De eerste vergunning is ondertussen verleent en de komende maanden zullen naar verwachting voor alle 

woningen de vergunningen worden aangevraagd. De gemeente mag - als alles goed gaat - nu starten met 

het bouwrijp maken van de grond. Als dat is gedaan, komt ‘de eerste paal’ toch echt in zicht. We kijken er 

naar uit! 

Groeten van het bestuur van CPO De Thijs 
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HOSANNA 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Op vrijdag 31 maart 2023 organiseren de Chr. Gem. Zangver. "Hosanna", Wilsum en de Chr. Gem. 
Zangver. "DES", Kamperzeedijk een passieconcert in de voormalige Ned. Herv. Kerk in Grafhorst.  
Beide koren zingen alleen en samen als één groot koor.  
Ook is er ruimte voor samenzang.  
De schriftlezing en meditatie wordt verzorgd door ds. H.B. van der Knijff uit Wilsum.  
Niels Adema en Henk van de Wetering begeleiden de koren en de samenzang.  
De dirigent is Harry Dekker.  
U wordt van harte uitgenodigd dit passieconcert bij te wonen.  
De aanvang is 19:45 uur en de toegang is gratis. 
 
Namens het bestuur. 
 

Nieuws van de Roemeniëcommissie:  

Na vele jaren van acties houden voor Roemenië, is er vanuit onze zuster gemeente in Olasztelek aangegeven dat zij 

onze hulp niet meer nodig hebben.  

Gelukkig hebben de mensen en het dorp op het moment genoeg financiële middelen om zichzelf te kunnen redden. 

We hebben dan ook besloten om de Roemenië commissie op te heffen.  

We hebben jaren lang acties gehouden waaraan er door de inwoners ( en ook daar buiten) van Wilsum is mee 

gedaan.  

We willen jullie bedanken voor jullie bijdrage! 

Vriendelijke groet namens,  

Johan en Anke 

Fre en Agnes 

Harrie en Marion 

Gerrit en Marry 

Arjo en Monique  

 

Woningbouw De Thijs fase 2  

Zoals u weet zullen er op De Thijs 21 woningen worden gebouwd. Deze woningen worden 
gebouwd door de leden van de CPO-vereniging die hiervoor speciaal is opgericht. Via deze weg wil 
ik u op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken en de planning. 

Werkzaamheden versus natuurregels 

U heeft waarschijnlijk wel gezien dat de eerste voorbereidende werkzaamheden hebben 
plaatsgevonden op de Thijs. Toch kunnen we helaas nog niet direct doorpakken. Uit een eerder 
onderzoek is gebleken dat de bosschages rondom het voormalige voetbalveld het leefgebied zijn 
(geworden) van een egel. En laat dat nu een beschermde diersoort zijn waardoor we niet zomaar 
alles mogen weghalen. Ik zal u niet vermoeien met alle regelgeving, maar om überhaupt 
werkzaamheden uit te mogen voeren in het gebiedje rondom het te ontwikkelen perceel hadden 



we een ontheffing nodig van de Provincie Overijssel. Gelukkig hebben we die ontheffing redelijk 
snel gekregen waardoor we tussen 1 april en 1 mei alle bosschages weg mogen halen. Dit gebeurt 
allemaal onder toeziend oog van een ecoloog zodat het leven van de egel zo min mogelijk wordt 
verstoord of in gevaar komt. 

Planning 

Zoals het nu lijkt zal op maandag 3 april gestart worden met de werkzaamheden. Eerst zullen de 
struiken en al het snoeiafval worden verwijderd en vervolgens zal gestart worden met het 
bouwrijp maken van het terrein en het aanbrengen van alle (nuts)voorzieningen. Hiervoor zal 
ongeveer 10 weken nodig zijn. Aannemersbedrijf Borger uit IJsselmuiden zal deze werkzaamheden 
(laten) uitvoeren. 

Er is echter wel 1 belangrijk voorbehoud!!! Op donderdag 30 maart zal beoordeeld worden of er 
vogels broeden in het struikgewas. Als dat het geval is zullen de werkzaamheden niet doorgaan en 
moeten we wachten totdat het broedseizoen is afgelopen. Wel zijn er maatregelen getroffen om 
te voorkomen dat er vogels gaan broeden. 

Bouwroute 

Wanneer de werkzaamheden starten zal gebruik gemaakt worden van dezelfde bouwroute die is 
gehanteerd voor de realisatie van fase 1. Dat is dus via de Quarles van Uffordweg, linksaf naar de 
Hendrik Evinkstraat, rechtdoor naar de Koert Meulemanstraat en vice versa. Tijdens de 
werkzaamheden voor fase 1 zijn op verzoek van omwonenden enkele voorzieningen geplaatst 
welke later ook weer weggehaald (tijdens de bouwperiode al) omdat ze vooral ook omwonenden 
belemmerden in hun vrije bewegingsruimte. Daarom zullen we vooralsnog niet opnieuw paaltjes 
of hekjes gaan plaatsen. 

Wanneer u hier andere gedachten bij heeft of suggesties heeft hoe we de bouwroute kunnen 
voorzien van voorzieningen die het veiliger maken, houden we ons aanbevolen. U kunt uw 
suggesties altijd mailen naar j.aarten@kampen.nl. 
  
Informatie aan omwonenden 
Mocht donderdag 30 maart worden vastgesteld dat er geen vogels zijn gaan broeden in het 
struikgewas op het te ontwikkelen perceel, dan zal ik op vrijdag 31 maart huis-aan-huis een brief 
bezorgen aan de Hendrik Evinkstraat en de Koert Meulemanstraat met daarin de mededeling dat 
we gaan starten en ook de contactgegevens van de toezichthouder van de gemeente Kampen. 
  
Vragen? 
Wanneer u nog vragen heeft, neem dan contact op met het bestuur van de 
CPO cpo@wilsum.info of met ondergetekende j.aarten@kampen.nl. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Julian Aarten 
Projectleider 
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Ledenvergadering - Watersportvereniging Wilsum 

Woensdag 29 maart 2023, aanvang 20:00hr, Café IJsselzicht. 

Agendapunten 

1. Vaststellen agenda 2023 & notulen ledenvergadering 2022 

2. Vaststellen jaarrekening & resultaat kascontrole 

3. Ligplaatsen 2023 en stand van zaken wachtlijst. 

4. Huurovereenkomst gemeente Kampen – stand van zaken 

5. Onderhoud 2023 

6. Overige informatie (vanuit De Hanze): 

7. Overig  

8. Rondvraag. 

9. Vaststellen datum 2024 

 

Volkstuintjes beschikbaar 

Voor liefhebbers van (moes)tuinieren heeft Tuinvereniging Et Neije Begin nog twee percelen van 1 are beschikbaar. 

Ook is er een perceeltje van 1/3 are beschikbaar voor degenen die het eens op kleine schaal willen proberen. 

Voor de kosten hoef je het niet te laten. Die bedragen slechts €14 pacht per are plus €2 ledengeld per jaar.  

Kom eens kijken op het volkstuinencomplex aan de Quarles van Uffortweg.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Hofstede, Tel 06-50457118 (ook WhatsApp) of kijk eens op 

de website van de Tuinvereniging.  

De link naar de website is te vinden op de website van Dorpsbelangen Wilsum.info » Over Wilsum » Verenigingen. 

 

 

 

 

Badminton zoekt voetballers, die snel zijn op de eerste vier 

meter en vervolgens denken dat het veld 200 meter lang is. 

Badminton zoekt tennissers voor wie de bal te hard gaat, 

bouwvakkers die hun spieren willen ontspannen, kantoor 

medewerkers die hun spieren willen inspannen, 

zorgmedewerkers die onbezorgd willen sporten.  

 

Kortom, iedereen die wil ervaren hoe makkelijk het is om je 

spieren warm te krijgen door tegen een pluimpje te slaan, is 

uitgenodigd. Elke maandag om 18.30 in het MFC 

 



 



 



  



Koningsdag Wilsum 27-04-2023  
 

In 2023 bestaat de Oranjevereniging 85 jaar. Naast een mooi feest in augustus, willen we als bestuur ook 
graag aandacht geven aan Koningsdag op 27 april.  
Met als locatie MFC en met medewerking van het MFC zullen er diverse activiteiten zijn en hopen we dat 
iedereen elkaar die dag kan ontmoeten en Koningsdag gezellig in Wilsum kan vieren. 
 
Het programma is als volgt: 
 

10.00  Inloop met koffie, thee, ranja en lekkernij 
   Gratis aangeboden door MFC en Oranjevereniging 
   Ga daarnaast op de foto met de Koning 
    

10.00  Kleedjesmarkt 
   Spullen brengen en plekje zoeken vanaf 09.30 

Deelname is gratis, indien mooi weer buiten, anders in MFC 
Duurt zolang er animo is door verkopers 

   Opgeven niet nodig 
 

10.00  Springkussens 
   Voor de jeugd zijn er 2 springkussens aanwezig 
 

10.30   Wilhelmus onder begeleiding van Euphonia.  
Proosten met oranjebitter 
Koningsdag 2023 in Rotterdam op groot scherm 

 

10.45   Stoepkrijtkoning(in) van Wilsum 
In verschillende leeftijdsgroepen zullen we op zoek gaan naar de beste stoepkrijtkoning(in) 
van Wilsum. Beoordeling door een zeer deskundige jury. Voor de winnaars is er een prijs. 

  

12.00  Pannenkoek versieren tm basisschool leeftijd en benoeming Stoepkrijtkoning(in) 
   Maak de allermooiste pannenkoek en eet die lekker zelf op 
   Deelname is gratis 
 

14.00  Klootschietkoning(in) van Wilsum 
In groepen van 2-6 personen moeten jullie proberen in zo min mogelijk beurten de ‘kloot’ 
(bal) over het parcours te werpen.  
Opgeven op dag zelf 
Voor de winnaars een leuke prijs 

 

Gedurende de hele dag is het mogelijk om in het MFC te genieten van wat te eten en te drinken, of om 
een spelletje te doen. 
 
Vind je het leuk om achter de bar of in de keuken te helpen? Dat zouden we heel fijn vinden. Doe een 
berichtje of mailtje naar Mieke Marskamp (06-52148339 of jmarskampwilsum@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultaat Verkiezingen Provinciale Staten Wilsum 15-mrt-2023 

    2019   2023   

    aantal % aantal % 

1 CDA 129 24,11 65 9,07 

2 Forum v. Demo. 44 8,22 11 1,53 

3 VVD 20 3,73 14 1,95 

4 Groen Links 47 8,78 28 3,91 

5 PvdA 12 2,24 13 1,81 

6 CU 147 27,47 107 14,92 

7 PVV 15 2,8 13 1,81 

8 SP 25 4,67 9 1,26 

9 D´66 7 1,34 10 1,39 

10 SGP 72 13,45 56 7,81 

11 50Plus 13 2,42 2 0,28 

12 PvdDieren 4 0,74 7 0,98 

13 BBB     241 33,61 

14 JA21     12 1,67 

15 Samen lok. Tw.     0 0,00 

16 BVNL     1 0,14 

17 VOLT     6 0,84 

18 Alliantie     2 0,28 

19 Jezus Leeft     1 0,14 

  Blanco     1 0,14 

  Ongeldig     1 0,14 

  Totaal 535   600   

  Stemgerechtigden 704   717   

  Opkomst 76   83,68   
 

      
 

   

    2023   

    aantal % 

1 Water Natuurlijk 63 8,70 

2 VVD 12 1,66 

3 CDA 46 6,35 

4 Gem. Bel. Drente 18 2,49 

5 CU 141 19,48 

6 AWP 11 1,52 

7 50PLUS 3 0,41 

8 SGP 78 10,77 

9 BBB 193 26,66 

10 BvNl 7 0,97 

11 PvdDieren 10 1,38 

  Blanco 5 0,69 

  Ongeldig 3 0,41 

  Totaal 590   

  Stemmers 724   

  Opkomst % 81,49   

 



  



 





 



  



 



 
 
 
 
 

 

 

 

Passieconcert CMV Euphonia: Voor ons leven getekend 

 Jaarlijks geeft Christelijke Muziek Vereniging Euphonia uit Wilsum haar passieconcert. Tijdens het 

concert staan we door middel van gebed, Bijbellezen, zang en natuurlijk muziek stil bij de lijdensweg 

die Jezus voor ons ging. Dit jaar zal Gert van de Vijver met zijn zandkunst onze muziek in beeld 

brengen. We hopen dat we dit samen met u, jong en oud mogen beleven!  

Het concert zal op donderdag 6 april 2023 plaatsvinden in De Hoeksteen. (Adres: Goudplevier 103 te 

IJsselmuiden). Zaal open om 19.30 uur. De avond zal om 20.00 uur beginnen. 

➢ Bewust op de donderdag, omdat de basisschoolleerlingen vrijdag vrij zijn! 
➢ Dit jaar zal Euphonia één Passieconcert houden in IJsselmuiden, omdat de beschikbare 

ruimtes in Wilsum niet groot genoeg zijn. 
➢ Wilt u graag naar ons concert, maar heeft u geen eigen vervoer? U kunt dan contact opnemen 

met Ria van de Wetering? Tel.: 0383557485 / 0651234309 
Bestel uw kaartjes op https://www.euphoniawilsum.nl/passieconcert 
 

https://www.euphoniawilsum.nl/passieconcert


 



 



 



Uitnodiging van Hadassah!! 

 

Op woensdag 19 april hopen we als interkerkelijke vrouwengroep onze laatste ochtend te organiseren van 

het seizoen. Het betreft een open ochtend waarbij we jou van harte uit willen nodigen om te komen in het 

gebouwtje de Ontmoeting, achter de Gereformeerde Kerk aan de Dorpsweg.  

 

Deze ochtend hebben we Hennie Kremer bereid gevonden om te vertellen over het Leger des Heils.  

 

De precieze invulling van de ochtend is nog in de voorbereiding maar natuurlijk starten we om 9.15 met 

een kopje koffie met wat lekkers erbij. We verwachten rond half 12 te eindigen. 

Er is plek genoeg maar voor de duidelijkheid horen we toch graag of je komt. Dan kunnen we daar met het 

lekkers rekening mee houden:-) 

 

Aanmelden kan via telefoon of watsappbericht bij Jacqueline Heetebrij: 06-49250449, Sandra van Gelder: 

06-1848222 en Alberdien Barneveld: 06-29480922 

 
 

WOORDZOEKER VAN DE MAAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUZZELEN MET DE CORNER 

De winnaar van de vorige puzzel is: Ellen Koersen, van Reestraat 3 alhier. Gefeliciteerd met de prijs, 

deze wordt gebracht. 

Oplossingen vorige woordzoeker: Wilhelmus van Nassouwe. 

Oplossing raden maar februari: Alarm/sirene 1e van de maand. 

NIEUWE RADEN MAAR: Ik ben een herrieschopper maar vooral een imitator van ‘hoog’ niveau! Ik 

kan heel veel geluiden nadoen, van een mobieltje tot een tandartsboor en alles wat er zo’n beetje 

tussenin zit. O ja, mijn geschiedenis alhier gaat zo’n 1000 jaar terug en ‘ze’ konden destijds nog iets 

van mij leren….. RAAD MAAR !………...……. 

Dan een gezegdezoeker in ons Wilsummer dihalekt.… 

RTV Oost gef disse moand, meert, altied andacht an ut dihalekt van Overiessel. Veural Salland en 

Twente kump an bod, de kop en de iesseldelta ‘elaas wat minder. Toch is ‘oons’ dihalekt en ut Wilsums 

dihalekt in ut biezunder ok interessant en wat mie betreft met det veural bliem! Dus begin in ik 

meert en meert…..juust! Tis onlanks nog ‘eblek’n: snee, reeng, ‘agel en wind, ut kon niet op. Zo de wind 

waait…..en zo goan wi’j richting ut warmere veurjoa’ mag ik ‘op’n. Een bekende veurmalige 

Sjembroeker weerman (wie ok alwee’?) ‘ad een gezegde: ‘slecht weer bestiet ma’ …...wel!’…. Ok zei  ‘ij 

wel ies: ‘as ut reengt mui’j een dreuge plekke zuu’k n’, logies toch? 

In Wilsum ai vrogger een ‘uutspannink’. (Woar was det en ‘oe ‘et’n die?)  Ut peerd en zien menner 

kreegt doar onderdak en te et’n , de ‘weerd’ kon zo zien gast’n loat ‘n zien wat ’ij ‘weerd’ was, zo de 

waard is...kump doar vandoan dus! En pot koffie, een slukkie jenever, ok wel een sl...’enuumd en dan de 

eugies dichte en sn…..toe zei ooit een vogel.   

Smans, as de menner en zien peerd wakker waarn, span ij’ zien peerd niet a……...mar dur veur. Ij gaf 

zien peerd de sp... en as de gank dur ‘ard in zat ai kaans det de veldwachter achter oe an kweamp en 

dan waarn de r…...!  Noa dit opont’olt ging ut dan toch richting Sjembroek woar een smid zat die ut 

peerd nog eff’n un beurte mos geem, det was neudig. De smid mut ut iezer smed’n …….umme ut peetr 

een ‘apk’ te kunn’n geem. Noa dit noodzakelukke opont’olt mos de menner op noa’ ut volnde hadressie 

umme wat vracht te löss’n, det deut ‘ij niet allenig mar met meer volk want  veule’……Doarnoa kon ’ij 

deur noar Tengelse Wark, ok een uutspannink, umme ff bi’j te koom van zien wark, ok ut peerd was an 

rust toe, niet te lange want rust r… 

Zien leste hadressie was iets wiederop ans in de buurte van Herxen, een klein buurtskappie woar nog 

wat voer ‘ene mos. De leste leuties w………..en dan ‘upsekee terugge, deur weer en…………….., noa’ 

Wilsum!                    

Tut zoverre dit klein ver’aaltie umme de gezegdes te zuuk’n.  Suukzes! 

Wiederop in disse Corner stiet nog un woordzuuker, ok doa’met suukzes! 

Graag insturen voor 21-04-2023 naar Herman Beens Molenbelt 19  

e:h-beens@tele2.nl of app 06 21 33 83 68 

 

mailto:h-beens@tele2.nl




 



 
   
  
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 
 
31-3   35+  in Wilsum 
 Dames in ’s-Heerenbroek 
 
21-4 35+ bij IJVV 
 Dames bij vv Zwolle 
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