Voetbalgeschiedenis in Wijthmen
Terug naar de geschiedenis van Wijthmen, klik op deze lnk.
Dit kleine overzicht geeft een indruk van de geschiedenis van de voetvereniging die in 1969 zijn levenslicht zag.
.
Dit overzicht is ver van compleet, daarom zijn aanvullingen zoals teksten en foto's van harte welkom.
Dit geld natuurlijk ook voor opbouwende opmerkingen.
.
Rondom het 1e elftal is veel bekend door publicaties in nieuwsbladen maar lang niet alles.
Van de overige elftallen is zeer weinig bekend, geen wedstrijdverslagen, soms licht de Elshofbode een tipje van de
sluier op, maar ook bij deze is geen compleet overzicht aanwezig.
Weet u meer?
Dingen die nog ontbreken zijn b.v. een foto van onze 1e voorzitter Johan Elshof, en de man en vrouwdie het
voetballen mogelijk maakte in Wijthmen door hun land beschikbaar te stellen: Dhr Smeenk en mevr. Smeenk.
En wat te zeggen van de seizoen waarover niets bekend is tot heden, een noodkreet!
Zijn er foto's uit de tijd van de trainers Gé van Dord, Wim Knoops en Rob van de Weerd.
Zijn er elftalfoto's over de verschillende seizoenen!
en ook van de jeugdelftallen natuurlijk.
.
En zijn er in uw bezit betere foto's als op de historische site zijn afgebeeld.
.
Kortom: Er is nog heel veel informatie nodig, bel of mail mij:
Gerard Hulsmann
0529-401728
Email: wijthmen.nl@gmail.com
geplaatst op 19 Aug 2005

Kulturhuis krijgt extra kleedkamers
Artikel uit De Stentor van 28-09-2005
Kulturhuis krijgt extra kleedkamers
van een onzer verslaggevers
28 SEPTEMBER 2005 - ZWOLLE - Het moet wel erg raar lopen wil de nieuwbouw van het Kulturhus in Wijthmen
niet zes, maar slechts vier kleedkamers omvatten. De gemeenteraad gaat het college van B en W, dat de extra
ton er niet voor over heeft, terugfluiten. Jaren wordt er al gepraat over het multifunctionele complex, dat door
aanpassing en uitbreiding van De Elshof ook onderdak gaat bieden aan oecumenische basisschool De Kubus.
Met veel moeite is 2.2 miljoen bijeengeschraapt. Nog altijd een ton te weinig, waardoor twee kleedkamers, de
warmteterugwininstallatie en een nieuwe inrichting voor de sporthal zijn geschrapt. Juist het wegvallen van die
extra kleedkamers doet pijn, want bij gebruik van de twee voetbalvelden en de sportzaal ontstaan zo problemen.
Voorzitter Bert Kiekebelt van de Vereniging Plaatselijk Belang Wijthmen Herfte Zalné toonde zich maandag als
inspreker in de raadscommissie Welzijn blij met het feit dat er eind dit jaar eindelijk gebouwd gaat worden, maar
pleitte voor het alsnog realiseren van zes kleedkamers.
In zijn beleving mocht worden aangenomen dat op de in 2002 geraamde bouwkosten een indexering was
losgelaten. Met name het feit dat de Wijthmener gemeenschap toezegde aan geld en zelfwerkzaamheid een ton bij
te dragen, met daarbij de kleedkamers in het achterhoofd, kwam goed over bij de politiek. De commissieleden
waren het erover eens dat die laatste ton er ook moest komen. Het gemak waarmee de commissie op de wens
van Wijthmen inging verbaasde wethouder Peter Pot, die vond dat het college keurig binnen het beschikbare
krediet was gebleven en volgens afspraken heeft gehandeld.

Bij de komende begrotingsbehandeling moet de raad nu een ton vrijmaken. Het plan zelf mag geen verdere

vertraging oplopen, was de conclusie.
geplaatst op 28 Sep 2005

Rene Poppe wint Zuiderzeemarathon
Kou en sneeuw geselen lopers.
ZWOLLENAAR RENÉ POPPE WINT ZUIDERZEEMARATHON.
Onder winterse omstandigheden werd zaterdag de 5e editie van de Zuidezeemarathon gelopen. De
39e jarige Zwolenaar René Poppe was bij de mannen senioren het beste bestand tegen de kou en de
sneuuw en ging als winnaar over de finish.
Hij liet een tijd noteren van 2uur, 43 minuten en 37 seconden. De voormalige triatleet, die in het recente verleden
in deze discipline diverse successen boekte had een voorsprong van ruim acht minuten op de nummer twee Adré
Pelgrom.
Aan het evenemen werd door 197 lopers en loopsters meegedaan. Dat is ietrs minder dan vorig jaar, maar dat zal
ongetwijfeld te maken hebben met de siberische omstandigheden. De meeste kwamen uiteraad uit Nederland,
maar er was ook Duitse, Zweedse en Belgische deelname.
De start van de marathon vond om 11.00 uur plaats op het industrieterrein de Zwolse hoek op Urk, De route ging
via Nagele, Schokland, Ramspol, Kampen, IJsselmuiden, 's-Heerenbroek en de Mastenbroekenpolder door
Stadshagen naar de finish op de alletiekbaan Wim Peters aan de Urksteeg.
De Zuiderzeemarathon is één van de weinige marathons in deze periode van het jaar en heeft zicht op de
kalender van de altetiekunie een vast plaats verworven. Wedstrijdsecretaris Hans v,d, Ende weet zeker dat het
evenement ok het komende jaar weer een vervolg krijgt. "Het aantal deelnemers is al een aantal jaren stabiel.
Daaruit blijkt dat het duidelijk in een behoefte voorziet. We krijgen dan ook louter positieve reacties, ook al zijn de
omstandigheden meestal alles behalve gunstig"
Naast de winst van Poppe was er nog mer Zwols succes.
Bij de mannen recreanten ging de zege naar de 48-jarige Jan Evert Heeg. Hij deed over de 42 km en 195 m 3 uur,
4 minuten en 41 seconden. Hij was daarmede maar liefst zeven minuten sneller da de nummer twee, de Belg Rudi
van den Berghe.
Bij de vrouwen recreanten kon een nieuw parcoursrecord worden genoteerd. Edith troost uit Steenderen
verbeterde haar eigen record met maar liefst negen minuten en kwam uit op een tijd van 3 uur, 8 minuten en 32
seconden.
De hete erwtensoep na afloop smaakte de lopers en de vele vrijwilligers prima.
(uit de Swollenaer van 28 november 2005 door Piet Bakker)
Nog meer weten, klik dan op deze tekst
geplaatst op 28 Nov 2005

Massale huizenbouw in Wijthmen?
2000 huizen in Vechtpoort
Zoektocht naar plek woningen door ADRI VAN DRIELEN 6 DECEMBER 2005 - ZWOLLE - Vechtpoort (bij
Berkum), Dijklanden (achter Holtenbroek en Aa-landen) en IJsselvizier (bij Westenholte) - het zijn namen van
nieuwe wijken en buurten waarin in 2020 mogelijk inwoners van Zwolle hun nieuwe woning hebben betrokken.
Het voorontwerp-structuurplan, dat gistermorgen is gepresenteerd, geeft ook Stadsbroek als uitbreidingslocaties
aan, terwijl verder volop gebouwd gaat worden in Wijthmen (250 woningen) en Windesheim (50).
Voordat in het voorjaar van 2007 het structuurplan 2020 door de raad wordt vastgesteld zijn er heel wat stations
gepasseerd. Alleen het eerste traject al, richting het ontwerp-structuurplan dat er volgend jaar in de nazomer
moet liggen, voorziet in een uitgebreide informatiecampagne. Daarnaast is al sprake van een aanloop in de vorm
van het stadsdebat in 2003 en strategische ontwikkelingszones, zoals de raad die juni dit jaar vaststelde. De
uitwerking daarvan is nu aan de orde. Eerder al was duidelijk geworden dat een nieuwe grote woonwijk er
voorlopig niet inzit, zuinig als Zwolle op het buitengebied wil zijn. Misschien is dat na 2020 nodig (Haerst komt
dan wel in beeld), maar vooralsnog moet de stad het de komende vijftien jaar hebben van ‘een slimme mix van

in- en uitbreiding’. Van de 16.000 woningen die er nodig zijn (uitgangspunt is dat de stad in 2020 135.000
inwoners telt) zitten er al 10.000 in de pijplijn (met name in Stadshagen I en II).
Voor de resterende 6.000 is een aantal zoekrichtingen op papier gezet. Inbreiden (1.500-2.500), uitbreiden
(1.500-3.500) en het ‘uitbesteden’ van extra woningen in omliggende gemeenten (1.000- 2.000) moet het
gewenste aantal opleveren.
Voor de meeste nieuwbouw komen weilanden tussen Berkum, Vecht en spoorlijn in beeld. Dat gebied, met als
wijknaam Vechtpoort, is goed voor 2.000 woningen in een groenstedelijke en dorps woonmilieu. Stadsbroek,
tussen Milligerplas en Zwarte Water (op voorhand al omstreden), en Dijklanden (ten noorden van Het Hoge Laar)
zijn elk goed voor 500 woningen. IJsselvizier bij Westenholte komt uit op 250 woningen, waarvan vijftig in een
‘kasteelvormig project’ ten westen van de wijk en de overige 200 noordelijker.
Op voorhand worden kanttekeningen geplaatst bij Stadsbroek en IJsselvizier.
Vanwege de voorgeschreven natuurtoets is hier nog nader onderzoek noodzakelijk.000 huizen in Vechtpoort

Zoektocht naar plek woningen door ADRI VAN DRIELEN 6 DECEMBER
2005 - ZWOLLE - Vechtpoort (bij Berkum), Dijklanden (achter
Holtenbroek en Aa-landen) en IJsselvizier (bij Westenholte) - het zijn
namen van nieuwe wijken en buurten waarin in 2020 mogelijk
inwoners van Zwolle hun nieuwe woning hebben betrokken. Het
voorontwerp-structuurplan, dat gistermorgen is gepresenteerd, geeft
ook Stadsbroek als uitbreidingslocaties aan, terwijl verder volop
gebouwd gaat worden in Wijthmen (250 woningen) en Windesheim
(50).
Voordat in het voorjaar van 2007 het structuurplan 2020 door de raad
wordt vastgesteld zijn er heel wat stations gepasseerd. Alleen het
eerste traject al, richting het ontwerp-structuurplan dat er volgend jaar
in de nazomer moet liggen, voorziet in een uitgebreide
informatiecampagne. Daarnaast is al sprake van een aanloop in de
vorm van het stadsdebat in 2003 en strategische ontwikkelingszones,
zoals de raad die juni dit jaar vaststelde. De uitwerking daarvan is nu
aan de orde. Eerder al was duidelijk geworden dat een nieuwe grote
woonwijk er voorlopig niet inzit, zuinig als Zwolle op het buitengebied
wil zijn. Misschien is dat na 2020 nodig (Haerst komt dan wel in beeld),
maar vooralsnog moet de stad het de komende vijftien jaar hebben
van ‘een slimme mix van in- en uitbreiding’. Van de 16.000 woningen
die er nodig zijn (uitgangspunt is dat de stad in 2020 135.000 inwoners
telt) zitten er al 10.000 in de pijplijn (met name in Stadshagen I en II).
Voor de resterende 6.000 is een aantal zoekrichtingen op papier gezet.
Inbreiden (1.500-2.500), uitbreiden (1.500-3.500) en het ‘uitbesteden’
van extra woningen in omliggende gemeenten (1.000- 2.000) moet het
gewenste aantal opleveren.
Voor de meeste nieuwbouw komen weilanden tussen Berkum, Vecht en
spoorlijn in beeld. Dat gebied, met als wijknaam Vechtpoort, is goed
voor 2.000 woningen in een groenstedelijke en dorps woonmilieu.
Stadsbroek, tussen Milligerplas en Zwarte Water (op voorhand al
omstreden), en Dijklanden (ten noorden van Het Hoge Laar) zijn elk
goed voor 500 woningen. IJsselvizier bij Westenholte komt uit op 250
woningen, waarvan vijftig in een ‘kasteelvormig project’ ten westen

van de wijk en de overige 200 noordelijker.
Op voorhand worden kanttekeningen geplaatst bij Stadsbroek en
IJsselvizier.
Vanwege de voorgeschreven natuurtoets is hier nog nader onderzoek
noodzakelijk
(bron de Stentor)
Link naar de website van de Stentor
geplaatst op 09 Dec 2005

Famile uit Wijthmen wint grote prijs in de Sponsorloterij
Zwolse familie in prijzen bij Sponsorloterij: nieuwe auto
door SERGE WESTERDIEP

17 DECEMBER 2005 - ZWOLLE - Dubbel geluk voor de familie Kieftenbeld uit Wijthmen: een nieuwe auto
winnen, net op het moment dat de oude écht aan vervanging toe is. ‘Is ’t niet geweldig?’.
Vrienden die de Kieftenbeldjes de laatste tijd hoorden beweren dat ze nóóít een nieuwe auto aan zouden schaffen
hoeven dus niet raar op te kijken.
Dinsdag al werd Annie Kieftenbeld (58) gebeld door een vertegenwoordiger van de Sponsorloterij, woensdag
bevestigde de post het goede nieuws. Annie en Hennie is een Opel Tigra - een kekke tweezitter met open dak ten deel gevallen. Tenminste: ‘Ik riep meteen dat de kleinkinderen dan niet mee kunnen’. Nu mogen ze voor de
prijs van de Tigra, dik twintig mille, een andere Opel uitkiezen. ‘We zijn al bij Smit & Co geweest’, aldus de
enthousiaste Annie.
Al tig jaar spelen ze mee, met allerlei loterijen. Tot nog toe met een schamele score van 25 euro. ‘We wilden al
stoppen’. Of ze dat nu doen, omdat de kans om weer iets te winnen uiterst gering is? ‘Nee hoor, ’t is allemaal voor
het goede doel, hè.’
Bron: De Stentor
geplaatst op 18 Dec 2005

Sigrid van Ulsen struikelt meteen in Masters
Van Ulsen struikelt in Masters.
Wessem - Sigrid van Ulsen is uitgeschakeld in de kwartfinales van het Mastertoernoooi in Wessem. De Zwolse
talfeltennisser, direct geplaatst bij de laatste acht, verloor na winst in de eerste game duidelijk van Linda
Creemers (1-4)Mariëtte Holterman kwam de groepsfase niet door, De Zwolse routinier won van Simone de Klerk
(4-2) maar incasseerde ook vier nederlagaen.
-uit de stentor van 31 december 2005-

Overzicht Kwartfinales
Li Jiao w.v. Nicky Zetsen
11-4 11-6 11-5 15-13
Jana Timina w.v. Ana Gogorita
11-9 11-8 7-11 11-7 11-8

Linda Creemers w.v. Sigrid van Ulsen
9-11 11-6 11-7 11-9 13-11
Liu Yuan w.v. Carla Nouwen
12-10 11-0 11-6 11-9
Meer weten over Sigrid van Ulsen klik op deze tekst
geplaatst op 31 Dec 2005

René Poppe verbetert record halve marathon in Heino
René Poppe verbetert record halve marathon in Heino
door LOES HARTHOLT
10 JANUARI 2006 - HEINO - Ruim 400 deelnemers telde zaterdag de door de VV Heino georganiseerde
twintigste editie van de RABO-Heino Veldloop, die deel uitmaakt van het Sallands Crosscircuit. Start en finish
waren op sportpark De Kampen, de deelnemers konden kiezen uit afstanden van 2.5, 5 en 10 kilometer of de
halve marathon. René Poppe uit Wijthmen leverde een knappe prestatie door het afstandsrecord op de halve
marathon (21.100 m) te verbeteren. Poppe klokte een tijd van 1.15.10 en wist daarmee het parcoursrecord van
de halve marathon, dat met 1.15.41 op naam stond van Gerard Hendriks uit Ruurlo, te verbeteren. ‘Het was mijn
doel om het parcoursrecord te verbreken’, liet de gelukkige winnaar weten. Van meet af aan heeft hij alleen
gelopen. ‘Ik ging in vlot tempo weg. Toen ik in de nieuwbouw constateerde dat ik nog twintig seconden achterliep,
heb ik volle bak gelopen.’ De halve marathon ging via camping De Krieghuusbelten richting Lemelerveldseweg,
Bouwhuisbos en Heino-Zuid. Niet alleen bij binnenkomst op het sportpark, ook op enkele plaatsen in de
nieuwbouwwijk werden de vermoeide lopers enthousiast aangevuurd door supporters. ‘Dat was écht een opsteker
voor ons’, reageerden veel lopers.
Johan Koenjer was één van de vele deelnemers die blij was met het relatief groot aantal verharde wegen in het
parcours. ‘Verharde paden liggen me gewoon beter dan onverharde. Prettig vond ik ook dat na elke kilometer de
afstand werd aangegeven. Met een rekensommetje kun je daar dan je snelheid op baseren en aanpassen.’
Raaltenaar Jos Verdaasdonk, die hoge ogen gooit in het Sallands Crosscircuit, had deze keer geen last van directe
concurrenten en won de 10 kilometer glansrijk. Al na 500 meter was hij weggesprint, maar na vier kilometer
kreeg hij daar toch een beetje spijt van. ‘Je zult zien dat ze me gaan ?bijlopen“ dacht ik op dat moment. Maar
gelukkig gebeurde dat niet’.
Gerwin Ophof, eveneens uit Raalte, was met zijn tweede plaats óók zeer tevreden.
Uitslagen: Halve marathon: 1. René Poppe, Wijthmen 01,15,10; 2. Martijn Dekker, Dalfsen 01,25,31; 3. Gerard
Reimink, Lemelerveld 01,29,50. 10 kilometer: 1. Jos Verdaasdonk, Raalte 00,34,52; 2. Gerwin Ophof, Raalte
00,36,52; 3. André Nij Bijvank, Haarle 00,36,54. 5 kilometer: 1. Wessel Bosch, Heino 00,17,54; 2. Sander
Hulleman, Heino 00,18,40; 3. Erik Overkamp, Heino 00,18,51. 2,5 kilometer: 1. Mark Speelman, Heino 00,10,40;
2. Jordy Slinkman, Heino 00,10,55; 3. Jordi Hengelveld, Heino 00,11,14.
bron De Stentor
geplaatst op 13 Jan 2006

Nieuwbouw van de Kubus-Elshof.
Onder het kopje "Stichting Gemeenschapcentrum" en vervolgens "Mededelingen Bestuur" kunt u de vorderingen
volgen van de nieuwbouw.
De vorderingen worden hier door de bouwcommissie regelmatig geplaatst zodat u altijd op de hoogte blijft van de
laatste nieuwtjes!
geplaatst op 23 Jan 2006

Alcoholgebruik onder jongeren moet omlaag

Alcoholgebruik onder jongeren moet omlaag
Het alcoholgebruik onder jongeren in de politieregio IJsselland moet omlaag. De gemeente

Zwolle (wethouder Zorg Jaap Hagedoorn), de korpschef politie IJsselland en de directeuren
van de GGD Regio IJssel-Vecht en de Stichting Cad hebben daarom samen met andere
gemeenten uit de regio IJssel-Vecht een intentieverklaring ondertekend. De komende
periode zullen de ondertekenaars de verklaring gaan uitwerken
1Volgens de ondertekenaars wordt ook in de regio IJssel-Vecht steeds vaker op jongere leeftijd
voor het eerst alcohol gedronken. Daarnaast tolereren ouders meer van hun kinderen en drinken
jongeren steeds meer. Bovendien is alcoholgebruik steeds vaker reden van overlast en
criminaliteit. Tenslotte zal overdadig alcoholgebruik op de langere termijn schade toebrengen aan
de gezondheid. Bij de aanpak van dit probleem moeten ook het onderwijs en de ouders betrokken
worden. Met de ondertekening van de intentieverklaring verplichten de partijen elkaar om samen
het probleem van alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken.
Intentieverklaring Jeugd & Alcohol
Alcoholgebruik onder jongeren neemt de laatste jaren sterk toe, ook in de politieregio IJsselland.
De volgende tendensen zijn zichtbaar:





Meer jongeren drinken op steeds jongere leeftijd voor het eerst alcohol.
Ouders tonen een grotere tolerantie ten aanzien van het alcoholgebruik van hun kinderen.
Stijging van het aantal jongeren dat vaak veel alcohol drinkt.
Alcoholgebruik is steeds vaker oorzaak van overlast, uitvalsverschijnselen in het
maatschappelijk functioneren en criminaliteit.

Wij vinden het belangrijk om een halt toe te roepen aan deze tendensen rond het alcoholgebruik
door jongeren. Wij willen dit bewerkstelligen door samenwerking op bovenlokaal niveau.
Daarom verklaren ondergetekenden dat, in antwoord op bovenstaande tendensen:




Wij de visie delen dat de ontwikkelingen in het gebruik van alcohol onder jongeren een
maatschappelijk probleem vormen in de politieregio IJsselland.
Wij van plan zijn, waar dat nodig is, gezamenlijke initiatieven te nemen om dit aan te
pakken en daarbij allen, die dit aangaat, te betrekken.
Wij voor een strikt integraal beleid gaan om op die manier te komen tot een substantiële
aanpak voor alcoholmatiging bij de jeugd.



Zwolle, 16 februari 2006
Gemeente Zwolle
GGD Regio IJssel Vecht
Politieregio IJsselland
Stichting Cad
geplaatst op 17 Feb 2006

Start werkzaamheden voor komst Kulturhus
Hieronder de brief van wethouder Pot aan alle betrokkenen bij het Kulturhus in Wijthmen
datum 27 februari 2006
Onderwerp: Start werkzaamheden voorkomst Kulturhus
Geachte heer, mevrouw,
Moders, multifunctioneel en klaar voor de toekomst.
Met het nieuwe Kulturhus in Wijthmen ontwikkelen we een voorziening waar tal van mensen, jongen oud, volop
gebruik van zullen maken. Sport, cultuur, ontspanning, opvang en ondewijs komen samen in het Kulturhus.

De afgelopen jaren is er veel gesproken over de komst van het Kulturhus. Met alle betrokken partijen is uitgebreid
overleg gevoerd over de wensen en de mogelijkheden.
Met de huidige uitgekristalliseerde plannen zijn we zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan alle ideeën en
ambities. Vandaag kan ik u melden dat de realisatiefase aanstaande is.
Nog deze week zijn de eerste voorbereidingen voor de komst van het Kulturhus zichtbaar, Delen van de huidige
bebouwing worden gesloopt, Daarna kan gestart worden met de bouwwerkzaamheden.
De rechter heeft zicht al diverse malen gebogen over de procedures voor de komst van de belangrijke
voorziening. Alle uitspraken van de rechter zijn telkens positief geweest met beteking tot de realisering van de
plannen voor het Kulturhus.
Zo heeft de voorzieningenrechter vorige week een positieve uitspraak gedaan over de sloopvergunning en
algelopen vrijdag werd een positieve uitspraak gedaan door de voorzieningenrechter over de verleende
bouwvergunning.
Met deze uitspraken heeft de rechter groen licht gegeven voor de daadwerkelijke realisering van de
plannen voor het Kulturhus en is er voldoende basis om met de werkzaamheden te starten.
Volgen prognose is de voorziening rond de jaarwisseling gereed
Met vriendelijke groet,
drs P.A.G.M. Pot
wethouder
geplaatst op 02 Mar 2006

Sigrid van Ulsen hekelt bestuurders van NTTB
Sigrid van Ulsen hekelt bestuurders van NTTB
door ERIC MONDEEL (bron de Stentor)
3 MAART 2006 - GRONINGEN/WIJTHMEN - Sigrid van Ulsen (19) beziet met lede ogen hoe het
Nederlandse vrouwentafeltennis verloedert. Chinese speelsters pingpongen louter voor de pingping en
belemmeren de ontwikkeling van eigen talent. Ze kijkt dan ook reikhalzend uit naar het Nederlands
kampioenschap, dat dit weekeinde wordt gehouden in Eindhoven. Even onder ons.
Sigrid van Ulsen, tandartsdochter uit Wijthmen die tegenwoordig woonachtig is in Groningen waar ze de hbostudie communicatie volgt, verwijt de bestuurders van de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB) gebrek aan
deskundigheid. ‘Het zijn mensen die niks met tafeltennis hebben’, stelt de international. ‘Ze komen nooit in een
zaal. Daardoor hebben ze niet in de gaten dat ze de sport laten verloederen.’
‘De damescompetitie stelt niks meer voor. Kil en zakelijk. In de eredivisie spelen voornamelijk nog Chinese
vrouwen, die hier alleen geld komen ophalen. Dat is funest. Ik snap niet dat de NTTB daar geen stokje voor
steekt. Je ziet nauwelijks nog Nederlandse speelsters in de eredivisie, want voor talenten is het heel moeilijk om
hogerop te komen. Die ontwikkeling is de doodsteek voor het Nederlandse tafeltennis. Bij de dameswedstrijden
heb je ook geen sfeer meer. Met Li Jiao heb ik geen problemen. Zij is Nederlandse geworden. Maar met die
anderen krijg je geen contact. Na de wedstrijd zijn ze meteen weer vertrokken.’
Belachelijk
Zelf moest ze er veel moeite voor doen om de vrouwencompetitie te kunnen ontvluchten. Voordat ze van Flits
mocht overstappen naar het mannenteam van De Treffers in Klazienaveen, moest ze zich in de vrouweneredivisie
bewijzen. Zo speelde ze noodgedwongen enkele wedstrijden voor GTTC Groningen. ‘Een belachelijke voorwaarde.
Ik heb maar door de zure appel heengebeten. Gelukkig speel ik nu bij de mannen. Dat is veel leuker, meer
ontspannen. Het hoeft niet altijd feest te zijn, maar sfeer blijft erg belangrijk.’
Dat ze het bij De Treffers naar de zin heeft, is een understatement. Inmiddels woont ze in Groningen met
teamgenoot Henk Jan Wils samen. Ze zijn elkaars steun en toeverlaat. ‘We praten heus niet altijd over tafeltennis,
maar wel vaak. Henk Jan wil graag hogerop komen, maar heeft nog niet veel internationale ervaring. Daar kan ik
hem bij helpen. Op zijn beurt geeft hij mij ook advies.’
‘Zo heb ik in januari besloten om een tijdje met tafeltennis te stoppen. Geestelijk en lichamelijk vermoeid. Ik heb
toernooien gespeeld in Zweden, Duitsland en Finland, ben op trainingskamp op Papendal en in Peking geweest.
Het vele trainen gaf mij een gevoel van zinloosheid. Wat word ik er nou eigenlijk beter van?’
‘Hoewel, van de trip naar Peking ben ik wel beter geworden. Ik heb wat tips voor mijn forehand gekregen, ben er

ook vaster geworden. Maar al met al werd het tafeltennis me teveel. Al die toernooien, ik ging er naartoe zonder
er verder bij stil te staan. Op een gegeven ogenblik heb ik de knoop doorgehakt. We zouden met Jong Oranje naar
Slovenië en Kroatië gaan, maar dat heb ik afgezegd. Geen inspiratie, mijn hoofd stond niet meer naar tafeltennis.
Sinds ik op mijn zevende jaar begon, heb ik niet zo’n lange periode geen batje meer aangeraakt. Dat heeft wel
een maand geduurd.’
Verplicht
Inmiddels is ze weer enkele weken in training. ‘Ik heb even getwijfeld, maar wil toch wel graag deelnemen aan
het NK. Het blijft hét evenement voor de Nederlandse speelsters. Daar moet ik me op voorbereiden. Bovendien
voel ik me tegenover De Treffers verplicht. Ik vind dat ik moet spelen voor het geld dat ik ontvang. Van het NK
heb ik geen hoge verwachtingen. Mijn doel is om eerst het plezier in het tafeltennis terug te krijgen.’ Naar
verwachting moet Van Ulsen kunnen doordringen tot de halve finale. Dan stuit ze volgens het speelschema op de
geboren Chinese Li Jiao.
Wereldkampioenschap
Van Ulsen wacht eind april het wereldkampioenschap voor teams in Bremen. Zij hoopt dat de geboren Russische
Elena Timina dan ook voor Nederland uitkomt. ‘Anders kunnen we hooguit 25ste worden. Als Elena met ons
meedoet, worden we qua ranking sterk genoeg om ingedeeld te worden in de eerste categorie, bij de beste 24
ploegen. In theorie kunnen we dan wereldkampioen worden.’
===============================
René Hijne bepleit regulering buitenlanders
door ERIC MONDEEL
3 MAART 2006 - ZWOLLE - René Hijne, verantwoordelijk voor de portefeuille topsport in het
hoofdbestuur van de Nederlandse Tafeltennisbond, toont begrip voor de onvrede van Sigrid van Ulsen.
‘Ik begrijp precies wat ze bedoelt. Het is een algemene klacht.’. Hij vindt dat het aantal buitenlandse
spelers in de Nederlandse vrouwencompetitie gereguleerd moet worden. ‘Toevallig ga ik eind deze maand in
gesprek met de eredivisieclubs. Dan komt dit zeker aan de orde. Voor het topsportklimaat is het goed dat de
beste tafeltennissters van de wereld in onze competitie uitkomen. Sigrid kan beter hier tegen hen spelen dan
tijdens een trip naar China. Als je niet goed genoeg bent, moet je ervoor zorgen dat je beter wordt.’
‘Aan de andere kant moeten we er natuurlijk voor waken dat de ontwikkeling van het Nederlands talent wordt
belemmerd. Daarom moeten we het aantal buitenlandse spelers per team misschien beperken tot één of twee. Als
bond hebben we geen juridische middelen om dat af te dwingen, want je mag niemand uitsluiten. Dat zou
discriminatie zijn. Daarom hoop ik op een herenakkoord, maar ik vrees dat negentig procent daarop tegen is. Ik
ga in elk geval de discussie aan.’
Amerikanen die in Nederland willen basketballen of volleyballen, hebben daarvoor een werkvergunning nodig. Hoe
zit dat met de Chinese vrouwen die hier komen tafeltennissen? ‘Daar durf ik geen uitspraken over te doen’, zegt
Hijne. ‘Daarvoor moet je onze voorzitter bellen.’
Cees Korevaar, preses van de NTTB, moet het antwoord eveneens schuldig blijven. ‘Ik betwijfel of Chinese
speelsters een werkvergunning nodig hebben. Het gaat maar om incidentele wedstrijden. Maar als je zekerheid
wilt hebben, moet je de directeur van ons bondsbureau bellen.’
Mari de Graaf, directeur van het bondsbureau van de NTTB, weet niets over mogelijke werkvergunningen.
‘Daarvoor moet je René Hijne bellen.’
geplaatst op 05 Mar 2006

Controles op te vroeg aan de weg gezette containers
Extra controles op te vroeg aan de weg
gezette containers
De gemeente Zwolle gaat de komende tijd extra
controleren of Zwollenaren zich houden aan
de regels voor het aanbieden van
afvalcontainers, te beginnen in de wijk
de Aa-landen. Regelmatig komen klachten
binnen over te vroeg aan de weg gezette
containers. Bijvoorbeeld, omdat containers
omver zijn gevallen en het afval op de weg ligt.
Daarnaast zijn de containers doelwit voor
brandstichters, wat gevaarlijk is voor de buurt.
Regels

Volgens de Afvalstoffenverordening is er een
aantal regels voor het aanbieden van containers.
Zo mogen de containers uitsluitend op de dag van
inzameling tussen 05.00 uur en 08.00 uur
worden buiten gezet.
De ROVA start namelijk om 08.00 uur
met de inzameling. Na het legen dienen de
containers zo spoedig mogelijk op de dag van
inzameling, maar in ieder geval vóór 20.00 uur,
van de openbare weg gehaald te worden.
De containers moeten met een gesloten deksel
op de centrale aanbiedplaats worden neergezet.
Ook mogen er geen vuilniszakken naast de
container worden neergezet.
Handhaving
De afdeling Toezicht & Handhaving van de
gemeente Zwolle heeft alle bewoners van de
wijk Aa-landen vorige week een brief gestuurd,
waarin wordt verwezen naar de regels van
inzameling van containers en met
bekendmaking van de extra controles.
Deze week is de gemeente overgegaan tot
handhaving van de inzamelregels.
Dit betekent dat te vroeg aangeboden
containers zullen worden ingenomen door
middel van bestuursrechtelijke handhaving.
De kosten die aan deze actie verbonden zijn
zullen bij de bewoner in rekening worden
gebracht.
Bron: afdeling Communicatie site gemeente Zwolle
geplaatst op 15 Mar 2006

Nieuwe natuur in omgeving Wythmen

Nieuwe natuur in omgeving Wythmen
Op 23 maart 2006 openen gedeputeerde Piet Jansen van Overijssel en de Zwolse
wethouder Peter Pot een nieuw natuurbouwproject in Wythmen. Dit natuurbouwproject is
gerealiseerd door de gemeente Zwolle met subsidie van de provincie Overijssel. Het maakt
deel uit van het project Beter met Bos.
Binnen het project Beter met Bos realiseert de gemeente Zwolle ruimte voor de bouw van
landgoederen en tegelijkertijd natuur voor Zwolse inwoners. Een deel van deze natuur komt in de
buurt van Wythmen.
Hier zijn twee bestaande sloten omgevormd tot een ecologische natte zone. De walkanten van de
sloten zijn licht glooiend gemaakt. De walkanten zullen afwisselend droog staan en nat zijn. Dit
geeft een eigen flora en fauna en maakt bijvoorbeeld begroeiing met riet mogelijk. In de
waterlopen ontstaat ruimte voor waterretentie in extreem natte periodes. Tevens is een historische
oude laan in het gebied hersteld en deels opnieuw beplant met bomen.
De bestuurders openen een hek, waarmee de toegankelijkheid van het gebied wordt onderstreept.
Ontwikkeling van natuur in Zwolle heeft ook als doel om inwoners en bezoekers de kans te bieden
te genieten van de bijzondere en gevarieerde omgeving van de stad.
Bron: afdeling Communicatie Zwolle.nl
geplaatst op 24 Mar 2006

Programma Grassparty 2006 bekend
U kunt het programma vinden op de site van de Grassparty.
www.grassparty.nl.
geplaatst op 27 Mar 2006

Vrijwilligers gezocht Halve Maraton op 10 juni 2006
Geachte heer/ mevrouw,
De Stichting Halve Marathon Zwolle is weer druk bezig met de voorbereidingen voor 10 juni 2006. Wij zijn nog op
zoek naar vrijwilligers die ons kunnen helpen op deze avond. Wij zijn met name op zoek naar parcourswachten en
verkeersregelaars. Omdat we vrijwilligers zoeken die ervaring hebben met sportevenementen willen we u vragen
om de bijgevoegde uitnodiging op te hangen in uw clubhuis/kantine. Mocht u in de toekomst zelf extra vrijwilligers
nodig hebben bij bepaalde evenementen dan kunt u contact opnemen met onze vrijwilligerscoördinator Monique
Stevens (monique@halvemarathonzwolle.nl of 038-422 81 84) Uiteraard is zowel uw medewerking en die van uw
leden volledig vrij.
Voor elke vrijwilliger is er een uniek t-shirt met eigen naam en na het evenement is er een afterparty voor
medewerkers in "de Atlas" te Zwolle.
Bedankt voor uw aandacht en medewerking. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Monique
Stevens.
Met vriendelijke groet,
Riëlle Schutte
Stichting Halve Marathon Zwolle in samenwerking met Landstede SportEve en SportService Zwolle
geplaatst op 30 Mar 2006

Sigrid bevrijd van tafeltennis
Topttalent van Ulsen voelt zich bevrijd zonder tafeltennis
door MARIËLLE VERSTEGEN
16 MAART 2006 - WIJTHMEN - Sigrid van Ulsen gold jarenlang als een van de grootste
tafeltennistalenten van ons land. De Olympische Spelen halen was haar ultieme droom. Die wens zal
de topper uit Wijthmen niet verwezenlijken. Van Ulsen (19) is per direct gestopt met tafeltennis. Ze
legt uit waarom.
Het was vast een flinke knoop die je moest doorhakken?
‘Ik heb er wel een tijd mee gezeten, ja. Heb eerst nog een maand rust gehouden en hoopte dat het plezier en de
motivatie misschien terug zouden komen. Maar het kwam niet. De behoefte om beter te worden, is helemaal weg.
Het was een moeilijke beslissing, maar dit is het beste zo.’
Wanneer wist je: ik stop ermee?
‘Na dit weekeinde wist ik het zeker. Ik had competitie gespeeld.
Zaterdag met de heren van De Treffers speelde ik helemaal niet goed, ik verloor drie keer.
Zondag speelde ik met de dames van GTTC. Ik won twee keer, maar had er echt geen plezier meer in. Toen wist
ik: ik moet stoppen.’
Dat klinkt als een bevrijding. Ben je niet bang voor het zwarte gat?
‘Nee. En twee keer in de week een balletje slaan, is ook niks voor mij. Een beetje topsporten kan niet. Het is alles
of niks.’
Hoe is in je omgeving op deze beslissing gereageerd, hadden je coaches en ouders er begrip voor?
‘Ik heb het maandag defintief aan bondscoach Franssen verteld. Hij vond het jammer, maar zei: ?Als dat je
beslissing is, is het zo“.’
‘Mijn ouders vonden het in het begin wel moeilijk. Ze dachten dat ik er nog wel op terug zou komen. Maar dit
weekeinde zagen ze dat het geen zin meer had. Het hoefde allemaal niet meer van voor mij. Dat begrepen ze
wel.’
Een paar jaar terug zei je: ‘Soms ben ik benieuwd hoe mijn leven er uit zal zien zonder tafeltennis.’ Weet je al
welke kant je op gaat?

‘Mijn leven bestond altijd uit tafeltennis, maar ik had ook andere interesses. Ik vind studeren leuk, maar kon dat
nooit fulltime doen.’
‘Ik wil nu mijn propedeuse communicatie afronden en in september begin ik met de opleiding mondhygiëniste. Dat
is wat ik altijd al wilde.’
En de Olympische Spelen? Hoe is het om je ultieme doel op te geven?
‘Dat doel is helemaal weg.’
Daar heb je al die jaren zo hard voor getraind en zoveel dingen voor gelaten. Zijn dat geen verloren jaren voor
jou?
‘Ik ben tevreden met wat ik heb bereikt.’
‘Ik heb veel beleefd en veel gezien van de wereld. Ik kijk met een goed gevoel terug.’
En er is niemand die Sigrid van Ulsen terug achter de tafeltennistafel kan krijgen?
‘Nee, het is goed zo. Misschien over vijf jaar, maar nu niet.’
bron: de Stentor.
geplaatst op 11 Apr 2006

Beter met Bos blijkt zaak van lange adem
door ADRI VAN DRIELEN
Beter met Bos blijkt zaak van lange adem
24 MAART 2006 - ZWOLLE - ‘Zonder natuur en landschap wordt het leven heel kaal.’ Gedeputeerde
Piet Jansen onderstreepte gisteren bij het nieuwe natuurbouwproject nabij Wijthmen het belang van
‘het prachtige project’ Beter met Bos en Recreatie.
Het gebied tussen de Wijthmenerplas en Wijthmen ondergaat momenteel een ingrijpende verandering. Er is en
wordt volop bos aangeplant, waarbij in één moeite door percelen worden ingericht als buitenplaatsen. Om weer
een fase te markeren was er gistermorgen vroeg, met het ijs nog op de sloten, een officieel moment. Wethouder
Peter Pot en gedeputeerde Jansen openden als handeling het hek dat de weg vrijmaakte voor een compleet
nieuwe laan met eiken aan weerszijden.
Beter met Bos is een zaak van de lange adem, realiseerde Pot zich. De uit te geven buitenplaatspercelen, waarop
markante woongebouwen (moeten) komen om het project te financieren, blijken in de praktijk niet eenvoudig te
verkopen. Twaalf jaar terug was de aftrap en eerst nu staan de eerste kopers in de startblokken. De
bestemmingsplanprocedure voor de eerste drie buitenplaatsen is afgerond. Eén koper is bezig met het ontwerp,
de overige twee percelen bevinden zich in de optiefase. De procedure voor de tweede fase, met de overige vier
plekken, loopt op dit moment.
Het terrein waar het gezelschap genodigden doorheen wandelde, is behoorlijk op de schop gegaan. Er zijn of
komen nog wandel-, fiets- en ruiterpaden. Bovendien zijn twee bestaande sloten omgevormd tot een ecologische
natte zone. De ingreep maakt de weg naar een bijzondere flora en fauna mogelijk. Pot repte van ‘geschakelde
functies’ en betrok daarbij ook het gebied bij Zalné. Natuur, landschap, recreatie en waterbeheersing gaan hier
hand in hand.
Uitgangspunt is dat het gebied vanuit alle richtingen openbaar toegankelijk is. ‘Natuur dicht bij de bebouwde kom
is belangrijk’, benadrukte Jansen. Hij legde verbanden met het welbevinden van mensen en onderstreepte ook de
economische waarde. Dat geldt ook voor echt nieuwe natuur. ‘Over honderd jaar zeggen ze dat die wethouder van
Zwolle het toch maar goed heeft gezien’, spiegelde hij Pot voor.
door ADRI VAN DRIELEN
bron: De Stentor
geplaatst op 11 Apr 2006

Start bouw Kulturhus Wijthmen

Start bouw Kulturhus Wijthmen

door SANDRA BOS
11 APRIL 2006 - ZWOLLE - Het Kulturhus in Wijthmen wordt nu eindelijk een feit: het fundament ligt
in de grond. Kortgeleden zijn de werkzaamheden begonnen ter voorbereiding op de bouw van het
multifunctionele centrum begonnen. De wethouders Janco Cnossen en Peter Pot brachten onlangs een
bezoek aan het bouwterrein. Op een later moment, tijdens de bouw, komt er nog een officieel
feestelijk moment. ‘Ik heb er vroeger nog gevoetbald’, lacht wethouder Peter Pot. ‘Het is heel mooi om te zien
hoe het centrum nu letterlijk van de grond komt.’
De bouw van het Kulturhus komt na jaren en jarenlang overleg over wensen en mogelijkheden, over begrotingen
en nog ontbrekende bedragen om die sluitend te krijgen.
Het Kulturhus levert Wijthmen een multifunctioneel gebouw op dat de voormalige Elshof als dorpshuis gaat
huisvesten, basisschool De Kubus en de peuterspeelzaal onderdak biedt en onderkomen wordt van de
voetbalvereniging en de volleybalclub.
Vooralsnog zijn voor de sport maar vier kleedkamers beschikbaar, terwijl er zes gewenst zijn. De twee extra
kleedkamers zijn al wel opgenomen in de bouwvergunning en kunnen worden ‘aangehaakt’ als de Wijthmener
gemeenschap er op een andere manier in slaagt om het geld hiervoor, een ton, op tafel te krijgen. Het Kulturhus
kost in totaal 2.27 miljoen euro.
De eigen bijdrage van de gemeenschap bedraagt een ton, terwijl de provincie 228.000 euro subsidie aandraagt.
Gemeentelijke budgetten voor onderwijs, sport en welzijn maken de begroting rond. Het Kulturhus zoals dat in
Wijthmen wordt gebouwd, moet niet worden verward met het Cultuurhuis dat momenteel in Stadshagen wordt
gebouwd. Dat Cultuurhuis blijft dichter bij de betekenis van ‘cultuur’ en biedt onderdak aan onder meer een
bibliotheekfaciliteit en aan de Muzerie. ‘Een ding staat vast’, besluit wethouder Pot, ‘Wijthmen kan straks nog
jaren en jaren vooruit met het Kulturhus.’
Als alles volgens plan gaat is het Kulturhus Wijthmen rond de jaarwisseling klaar
bron: De Stentor van 11 april 2006
geplaatst op 11 Apr 2006

Foto's nieuwbouw!
Vanaf nu zijn alle foto's te bekijken op http://verbouwingelshof.mijnalbums.nl/.
geplaatst op 12 Apr 2006

KUBUS GROOTS OP VOETBALFEEST
Nick vanGurp kan niet meer kapot op de Kubus.
door GERT VAN DIJK
20 APRIL 2006 - ZWOLLE - Nick van Gurp kan voorlopig niet meer kapot bij de kinderen van de
oecumenische basisschool de Kubus. Met een prachtig doelpunt bezorgde hij zijn school gisteravond
de titel in het grote Zwolse schoolvoetbaltoernooi.

Foto JAN DROST

Volkomen leeg gespeeld waren de helden van de Kubus na de met 1-0 gewonnen finale tegen de Ichtus. Zes
loodzware wedstrijden hadden ze achter de rug op sportpark Jo van Marle in Zwolle-Zuid. Maar met knorrende
magen beschikten ze omstreeks half zeven nog net over voldoende energie om er een wilde vreugdedans uit te
persen op het hoofdveld van ZAC. ‘Kampioenen, kampioenen’, schreeuwden ze hun kelen schor. De jongens van
de Kubus zijn het niet gewend om kampioen te worden. Die eer is meestal voor de grotere basisscholen in Zwolle
weg gelegd. Daarom waren de vreugdevolle taferelen op het veld ook volkomen verklaarbaar. De Kubus was
kampioen en dat mocht de hele wereld weten.
Extra schouderklopjes waren er voor Nick van Gurp. Hij was niet alleen in de finale tegen de Ichtus het onbetwiste
goudhaantje van zijn elftal. De ranke aanvaller nam ook de totale productie van de Kubus voor zijn rekening in de
vijf slopende duels in de finale-poule. Nick van Gurp kwam uit op het prachtige totaal van acht doelpunten en was
daarmee de onbetwiste topschutter van het grote Zwolse schoolvoetbaltoernooi. De kleine held bleef zelf heel
bescheiden onder alle loftuitingen. ‘Ja, ik heb vandaag alle doelpunten gemaakt. Maar dat was me zonder de
andere jongens echt niet gelukt’, gaf hij wel heel professioneel commentaar op zijn eigen prestatie. Maar de grote
glimlach op zijn gezicht sprak boekdelen. ‘Dat heb ik toch maar mooi even geflikt’, zag je hem denken. En
niemand kon Nick van Gurp ongelijk geven.
Bij de meisjes werd de titel in de wacht gesleept door de Toonladder. Die school had in de finale geen kind aan de
meiden van de Bron en maakte met een 5-0 overwinning meer dan duidelijk dat alleen de Toonladder gisteravond
recht had op het kampioenschap.
De fair playprijs ging naar de jongens van de Phoenix. Maar volgens Tony Spanhaak van de organiserende
vereniging ZAC blonken alle ploegen deze keer uit in sportiviteit. ‘En dat gold ook voor de ouders en leerkrachten
langs de lijn’, had de Zwolse voetbalman tot zijn grote tevredenheid geconstateerd. ‘Dat is in het verleden wel
eens anders geweest. Maar er is deze keer geen wanklank gevallen.’
BRON DE STENTOR
geplaatst op 20 Apr 2006

Wijthmen loopt uit voor paasvuur
Wijthmen loopt uit voor paasvuur
door YANG YANG CHIU
18 APRIL 2006 - WIJTHMEN - De harten van menig pyromaan - in de dop - zijn zondagavond
ontwaakt. Het paasvuur dat voor het eerst in jaren weer in Wijthmen werd ontstoken viel in de smaak
bij jong en oud.

Het paasvuur dat voor het eerst in jaren weer in Wijthmen werd ontstoken bracht jong en oud op de
been.
Foto FRANS PAALMAN
Het wachten werd ruimschoots beloond. Vlak voordat de bult werd aangestoken vroegen veel kinderen zich
ongeduldig af ‘wanneer de boel nou in de fik ging’. Toen het eenmaal zover was, waren de bewonderende oh’s en
ah’s niet van de lucht. Bert Kiekebelt van Plaatselijk Belang Wijthmen bekeek het geheel met zichtbaar genoegen.
‘Zo hoort het toch. Een paasvuur hoort bij het buitengebied, dus ook bij Wijthmen.’ Hij was opgetogen over de
omvang van de bult. ‘We kregen woensdag pas definitief toestemming. Dan valt dit helemaal niet tegen.’ Ook de
Wijthmeners lieten zich niet onbetuigd. Massaal togen ze naar het terrein achter sportpark De Elshof om te
genieten van het paasvuur. De kinderen zagen hun kans schoon en wakkerden het vuur aan met kleine takjes.
Vaders en moeders stonden genoeglijk met elkaar te praten, maar verloren hun jongelingen geen moment uit het
oog. Af en toe werd een koter in het nekvel gepakt, omdat de vlammen wel erg veel aantrekkingskracht bleken te
hebben. De tieners van Wijthmen genoten ook van de gezelligheid, ‘maar ook van het bier’, aldus Bas Hulsman.
De opkomst van zeker tweehonderd man was voor Kiekebelt de bevestiging dat een paasvuur bij Wijthmen hoort.
‘Een traditie moet toch ergens beginnen.’ Volgend jaar moet het paasvuur nog groter, mooier en beter worden.
‘Dan zorgen we ook voor muziek. We maken er volgend jaar gewoon een feestje van.’
Bron: De Stentor
13 APRIL 2006 - ZWOLLE - Drie paasvuren worden er tijdens de paasdagen in Zwolle ontstoken en dat
zijn er meer dan de afgelopen jaren. Behalve twee paasvuren in Haerst gaat ook in Wijthmen de brand
in een houtstapel.
Nieuw voor Wijthmen is een paasvuur niet, weet voorzitter Bert Kiekebelt van Plaatselijk Belang zeker, maar na
jaren zonder zo’n traditionele bult komt het er op de avond van eerste paasdag weer eens van.
Op een terrein achter De Elshof aan de Erfgenamenweg wordt het vuur rond 20.45 uur aangestoken. Het is bij de
herstart van een traditie nog niet zo’n grote bult, realiseert Kiekebelt zich, maar als het zondag een succes wordt
is het de bedoeling de paasbult volgend jaar een fiks stuk groter te maken.
Nadat in 2001 vanwege de MKZ-crisis en in 2003 vanwege de droogte geen paasvuren mochten worden
ontstoken, pakte de buurtschap Haerst de draad in 2004 direct en vol enthousiasme weer op. Er wordt in Haerst
altijd veel werk gemaakt van dit paasgebruik. Het festijn gaat hier gepaard met een eiergooiwedstrijd, terwijl het
publiek wordt getrakteerd op paaseieren, gekookte eieren en warme chocolademelk.
Vorig jaar kreeg de stapel een plek ‘bij het zandgat’, dit keer is het weiland van de familie Kok aan de Vijfhoekweg
11 de locatie waar op tweede paasdag een bult van forse omvang een plek krijgt. Het eieren gooien begint om
19.00 uur, het paasvuur brandt vanaf 20.30 uur.
Op hetzelfde tijdstip wordt - eveneens maandagavond - aan de Veenekampenweg (verderop richting Lichtmis) nog
een tweede paasvuur ontstoken. Buurtcomité De Roete nam hiervoor het initiatief en vroeg een vergunning bij de
gemeente aan.
geplaatst op 21 Apr 2006

Alle kievitsnesten Wijthmen leeg

van een onzer verslaggevers
26 APRIL 2006 - WIJTHMEN - Alle 59 kievitsnesten die medio april zijn gevonden in de weilanden ten
noorden van de Erfgenamenweg en langs de Poppenallee bij Wijthmen zijn leeggeroofd. De
weidevogelbeschermingsgroep Bezuiden de Vecht wijst de vos aan als (voornaamste) ‘dader’. Het
Wijthmense weidegebied, 100 hectare vlak en open grasland, is van oudsher een rijk broedgebied voor kieviten.
De Zwolse vrijwilliger Theo Poppe werkt er al jaren samen met dertien veehouders om kievitsnesten op te sporen
en te markeren, om zodoende de legsels te sparen bij werkzaamheden in het land.
Dit jaar vond Poppe op 4 april het eerste kievitsnest, daarna volgden nog tientallen nesten. Een week later bleek
15 é 20 procent van de nesten ‘gepredeerd’, dat wil zeggen dat de eieren geroofd waren. Dat is een vrij normaal,
gemiddeld nestverlies, dat elk jaar wordt geconstateerd. Maar dit jaar volgde een bijzonder extreme predatie, die
zich in het Wijthmense weidegebied nog nooit had voorgedaan. ‘Er waren half april 59 kievitsnesten gevonden’,
vertelt Heinoër Herman Matthijsen, bestuurslid van Bezuiden de Vecht. ‘Ook tot ontzetting van alle boeren moest
Theo Poppe op 20 april melden dat al die nesten leeg en dus gepredeerd waren. Volgens Poppe is dit zeer
waarschijnlijk het werk van de vos: van alle nesten in een groot gebied werden de eieren geroofd, er werden geen
lege eierschalen in de directe omgeving van de nesten gevonden en de kieviten-oudervogels waren allemaal
binnen een paar dagen uit dit weidegebied verdwenen.’
Matthijsen pleit namens Bezuiden de Vecht voor uitgebreider onderzoek om te achterhalen welke predatoren in
het algemeen - en bij het enorme verlies in Wijthmen in het bijzonder - verantwoordelijk zijn voor de meer dan
gemiddelde nestverliezen.
bron: DE STENTOR
geplaatst op 26 Apr 2006

Informatie vijf koopwoningen aan de Greepweg
Aan de inwoners van Wijthmen,

DeltaWonen gaat vijf koopwoningen bouwen aan de Greepweg in Wijthmen.
Sinds november vorig jaar is het stil geweest rondom dit plan.Dat heeft te maken met fiscaal juridische
onderdelen van het Koop-Goedkoop principe, waar we op dit moment nog geen duidelijkheid over hebben.
De vijf koopwoningen zullen in ieder geval gebouwd gaan worden. Of dit Koop-Goedkoop woningen of “gewone”
koopwoningen zullen worden is op dit moment nog niet zeker.
Zodra hier duidelijkheid over is, laten wij u dat weten.
Met vriendelijke groet,
Wim Smith
Projectleider deltaWonen
geplaatst op 17 May 2006

Tweede fase Beter Bos
Tweede fase Beter Bos
Het college van b en w heeft onlangs het inrichtingsplan Wijthmen fase 2 van het project Beter met Bos
vastgesteld
en wil de noodzakelijke bestemmingsplanprocedure
hiervoor starten

Het conceptinrichtingsplan Wijthmen fase 2 heeft tot begin dit jaar ter inzage gelegen. Dit heeft een aantal
zienswijzen opgeleverd waardoor het plan op een aantal kleine punten is aangepast.
Het project Beter met bos voorziet in de realisatie van 70 ha bos aan de oostkant van Zwolle en de realisatie van
een aantal buitenplaatsen. De eerste fase had betrekking op drie buitenplaatsen in het plangebied Wijthmen:
Buitenzicht, Boshof en Het Nieuwe Erf.
De tweede fase betreft nog eens 4 buitenplaatsen bij Wijthmen. Naast de buitenplaatsen worden in het
inrichtingsplan fase 2 de recreatieve routes door het gebied aangegeven.

Het voorontwerpbestemmingsplan Beter met Bos Wijthmen
is in voorbereiding
geplaatst op 23 May 2006

Stefan Poppe en Renzo van de Vegte geweldige ambassadeurs voor Wijthmen
Zwols voetbal breekt records
30 JUNI 2006 - ZWOLLE - De clou van voetbal is het maken van meer doelpunten dan de vijand. Men wordt
kampioen als men de meeste punten behaalt. Het één hoeft het ander niet uit te sluiten, maar het is wel
makkelijk als de club tot grote schotkracht komt. Dat heeft volgens voetbalhistoricus Gerard Schutte het
afgelopen seizoen bewezen, waarin liefst vijf Zwolse clubs promoveerden: een record.
Het gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd is eenvoudig te berekenen; de gemaakte doelpunten worden
gedeeld door het aantal wedstrijden. Tel je de gemiddelden van de vijftien Zwolse clubs in het afgelopen seizoen
op, dan kom je tot 2,05 goals per wedstrijd.
Een jaar eerder was het gemiddelde 2,03 doelpunten. Daarvoor lag het gemiddelde liefst veertig jaar onder de
twee. ‘Onze clubs’ hebben het in totaliteit dus uitstekend gedaan. In de gehele historie van het Zwolse voetbal,
dus vanaf 1893, is slechts twee keer een gemiddelde bereikt van meer dan drie goals per wedstrijd.

In 1933-1934 was het 3,17. Dat hield verband met de fenomenale Beb Bakhuys bij ZAC, die in achttien
wedstrijden liefst 36 doelpunten produceerde. In 1939-1940 was het gemiddelde 3,13 treffers, maar toen was er
sprake van een noodcompetitie waaraan kleine cluppies en onvolledige elftallen deelnamen.
Men moet ook vele seizoenen teruggaan om een jaar te vinden waarin vijf clubs uit de stad promoveerden. De
kampioenen SV Zwolle en Dieze West behaalden de titel met overmacht, de voorsprong op de rivalen was groot.
Verder hebben Berkum, Wijthmen en Ulu Spor vrachten lauweren geoogst in de nacompetitie. Het is wel opvallend
dat de kleine clubs, die op een lager niveau spelen, veel beter presteren dan de grote jongens.
Een hoog scoorgemiddelde hangt sterk af van de individuele vaardigheden van de kanonniers. Oké, de hele ploeg
moet de munitie aandragen, maar de artillerist staat er om de trekker over te halen. Berkum en SV Zwolle hebben
het met hun topscorers Erwin van Leur en Rob Beernink nog rustig aan gedaan.
De resterende drie promovendi zijn enorm uit hun slof geschoten. Ulu Spor kwam met Mehmet Dede en Murat
Arslan tot zeer aanvaardbare cijfers. Dieze West realiseerde met Hinneman Slof en Amos Letwory als schutters
een perfect kampioenschap; de ploeg was in de vijfde klasse goed voor bijna vier treffers per wedstrijd.
Het persoonlijke klassement wordt fier aangevoerd door twee kanonniers van Wijthmen. Stefan Poppe
en Renzo van der Vegte vormen een uitzonderlijk schotvaardig koppeltje, samen goed voor 51
doelpunten.

Het is een duidelijke zaak, dat de doelpuntenexplosie geheel aan de aandacht van de grote clubs is ontsnapt. Men
moet zich in gemoede afvragen, waar de scouts in de regio mee bezig zijn geweest. De ronselaars van Rohda, Be
Quick’28, Genemuiden, WHC, om van FC Zwolle nog maar niet te spreken, moeten zich toch wel de ogen uit de
kop schamen dat ze genoemde diamanten niet op het spoor zijn gekomen. De besturen van de prestatief
ingestelde clubs zullen zich ernstig moeten beraden of men met het transferbeleid wel op de goede weg is. Het
moet toch een koud kunstje zijn om via enkele sponsors de uitblinkers bij de vijand los te weken. Desnoods met
een bom duiten onder de tafel door. Dat hoeft niet iedereen te weten...
Voetbalhistoricus Gerard Schutte is auteur van het standaardwerk Meters Buutenspel
Stentor.nl
geplaatst op 30 Jun 2006

Verhitte toestanden aan de Wijthmenerplas

Verhitte toestanden na schelden bij

Wijthmenerplas
van een onzer verslaggevers
4 JULI 2006 - ZWOLLE - De hitte steeg zondag enkele mensen bij de Wijthmenerplas naar het hoofd.
Een onbenullige kwestie liep uit op een mishandeling en een bedreiging. Bij het inpakken van de spullen
kreeg een man het zondagavond vroeg zonder schijnbare reden aan de stok met twee mannen en hun vrouwen.
Een tot dat groepje behorende man begon te schelden, waarna zijn metgezel en hun vrouwen zich ermee
bemoeiden. De scheldende man haalde een priem tevoorschijn, terwijl zijn metgezel een mes pakte. Na wat
klappen te hebben uitgedeeld aan de man vertrokken de twee met hun vrouwen per auto.
Aan de hand van een door het slachtoffer verstrekt signalement was het vermoeden dat één van de mannen uit
Lemelerveld afkomstig was. Hij werd evenwel niet thuis aangetroffen. Zijn vrouw, ook betrokken bij het opstootje,
werd aangehouden voor openlijke geweldpleging en mishandeling. In de auto werden de priem en het mes
aangetroffen. De mishandelaar moet zich nog melden.
bron: stentor
geplaatst op 04 Jul 2006

Zwolle eigenaar van Herfte
Zwolle koopt Herfte op
19 JULI 2006 - ZWOLLE - In één klap heeft de gemeente Zwolle in Herfte maar liefst 170 hectare weiland
aangekocht. Het gaat om ‘een strategische verwerving’, bevestigt vastgoedwethouder Peter Pot, belangrijk met
het oog op ontwikkelingen ná 2020.
In het gebied aan de oostgrens van de stad, tussen Wijthmen en Berkum , hebben de drie Zwolse
woningbouwcorporaties zich samen met een aantal projectontwikkelaars in 2004 al ingedekt door gronden te
verwerven. De gemeente blijft nu niet achter. Vorige week zijn daartoe de handtekeningen gezet.
Tussenpersoon
Hoe nu precies de vork aan de steel zit in het gebied van Oude Dalfserweg, Hooiweg en Herfterlaan weigert
wethouder Pot uit de doeken doen. Dat geldt ook voor de afspraken, die met de boeren zijn gemaakt over het
blijven gebruiken van de weilanden. Pot ontkent wel dat zaken is gedaan met een project-ontwikkelaar. Hij houdt
het erop dat in de cont(r)acten met de agrariërs een ‘tussenpersoon’ diensten heeft verleend.
De wethouder met onder andere vastgoed in portefeuille maakt duidelijk dat de nu verworven locaties niet in het
nieuwe structuurplan voorkomen. Het betreft ‘ontwikkelingsrichtingen na 2020’.
De percelen worden ingebracht in de Zwolse grondvoorraad. ‘Met het oog op de langere termijn hebben we nu een
goede positie in dat gebied. Dat is goed voor de gemeente omdat we dan niet afhankelijk zijn van andere
partijen’, stelt Pot. Op het belang van de aankoop voor de aanleg van de Vechtdal-variant, een weg van Wijthmen
naar Hessenpoort, gaat Pot niet in. ‘Dat is nu niet aan de orde.’
Ceintuurbaan
De ontsluiting van Vechtpoort, de wel in het structuurplan benoemde uitbreiding van Berkum, loopt via de
Ceintuurbaan. Dat zou ook voor een groter gebied kunnen, denkt de wethouder. ‘Niet voor niets worden zoveel
miljoenen in de Ceintuurbaan geïnvesteerd.’ Blijft over het belang van de transacties. ‘Voor ons is het in ieder
geval een gunstige strategische verwerving voor op de lange termijn.’
door ADRI VAN DRIELEN
Bron: De Stentor
geplaatst op 19 Jul 2006

Reneé Poppen van start op het E.K.

Poppe heeft zichzelf eindelijk weer
aan ‘t dansen
25 AUGUSTUS 2006 - WIJTHMEN - Zijn rentree voelt als een warm bad na een

verre reis. René Poppe (40) stopte in 2001 als triatleet om te bouwen aan huis en
gezin. Nu hij met vrouw en drie koters een paradijs bewoont in Wijthmen, keert hij
terug. Poppe gaat morgenochtend in Almere van start voor het EK.

René Poppe is vijf jaar uit het triatloncircus geweest, maar verwacht dat hij snel weer
op niveau komt. ‘Ik kan nog met de jonge jongens concurreren.’ Foto JAN DROST
De triatlon is voor hem meer dan een hobby. Hij noemt het een verslaving. ‘Je word
er niet rijk van’, heeft hij ervaren. ‘Maar ik vraag me af of ik gelukkiger was
geworden als ik meer geld had. Er weegt weinig op tegen de voldoening die het geeft
als je een triatlon wint. Ik heb al met al zo’n zestig overwinningen behaald. Stuk voor
stuk staan ze nog op mijn netvlies. Ik had ze niet willen missen. Ook als ik me
bijvoorbeeld als tennisser binnen had kunnen slaan, had ik nog voor de triatlon
gekozen.’
René Poppe is vijf jaar uit het triatloncircus geweest, maar verwacht dat hij snel weer
op niveau komt. ‘Ik kan nog met de jonge jongens concurreren.’ Foto JAN DROST
Poppe speelde in het eerste elftal van de voetbalclub Wijthmen, toen hij op 22-jarige
leeftijd besloot om zich volledig aan de triatlon te wijden. Hij leerde snel de keiharde
wetten van de topsport. ‘Hét leermoment had ik in de triatlon van Zundert. Ik zat in
een groep met een Spanjaard, een Belg en een andere Nederlander, Johan Boonstra.
De namen van die buitenlanders weet ik niet meer. Op een gegeven ogenblik reed die
Belg een sloot in. Hij maakte een geweldige smak. We moeten hem helpen, dacht ik
meteen. Maar die Spanjaard riep: ?Doorrijden, weer een concurrent minder.“ Als
topsporter moet je aan jezelf denken. Anders red je het niet.’
De triatlon is een slagveld, vooral in het water. In het massale gewoel zijn
elleboogstoten eerder regel dan uitzondering. ‘Het is geven en nemen. Ik kan me
herinneren dat we in Nice met tweeduizend deelnemers te water gingen. Al na vijftig
meter lag er een boei, waar iedereen omheen moest. Kun je nagaan wat er allemaal
gebeurde in het water.’
De zwaarste triatlon die hij zich kan heugen, was die van oktober 1994 op Hawaii.
‘Het was een van de meest extreme edities aller tijden. Ik zag de Fin Pauli Kiuri daar
huilen als een klein kind. Een wereldtopper, waar helemaal niets meer van over was.
Als hij de eindstreep niet haalde, moest hij zijn vliegtickets zelf betalen. Hij is naar de
finish gestrompeld. Bij mij heeft het er ook ingehakt. Ik heb zo verschrikkelijk diep
moeten gaan, dat ik me pas in het volgende voorjaar voldoende hersteld voelde.’
Voor een verslaafde was het niet makkelijk om zich vijf lange jaren te onthouden. ‘Ik
heb nagenoeg een nieuw huis gebouwd. Het was een bewuste keuze. Al die tijd heb
ik de sport het meest gemist. Dat was onvermijdelijk. Het liet me niet los: ik heb
voortdurend met een schuin oog gekeken naar uitslagen en ontwikkelingen. Ik heb
ook altijd gezegd dat ik op niveau wil terugkomen zodra ik met de verbouwing klaar
ben.’
Zijn karakter is nog altijd de sleutel naar succes. ‘Ik ben blijven hardlopen, zo’n twee

keer per week. Vanaf het voorjaar ben ik ook weer voor het zwemmen en fietsen in
training. Toen ik in het water dook, was het meteen weer vertrouwd. Voor mijn
gevoel kan ik nog goed meekomen. De ervaring van een paar honderd wedstrijden zit
nog steeds op mijn harde schijf. Ik kan nog met de jonge jongens concurreren, ook al
ben ik inmiddels een veteraan. Ik heb ook meteen de kwart-triatlon van Deil
gewonnen. Op het podium staan, daar doe je het voor.’
door ERIC MONDEEL uit de Stentor
28 aug 2006
geplaatst op 25 Aug 2006

Gerard Logtenberg vrijwilliger van augustus
Gerard Logtenberg uit Wijthmn heeft hart voor de sport. Dat blijkt wel uit het feit dat hij zowel trainer, coach als
scheidsrechter bij de volleybalvereniging Wijthmen is en daarnaast nog veel ander werk voor de vereniging doet.
Hij probeerde zijn vrijwilligerswerk af te ronden maar door enthousiasme van 'zijn meiden' heeft hij besloten toch
nog maar door te gaan.

Hij doet dit al jarenlang en dat was voor het bestuur van de volleybalclub aanleiding om Gerard aan te melden
voor vrijwilliger van de maand. 'Voor kleine sportverenigingen zoals de onze kunnen niet zonder vrijwilligers.
Gerard verdient het om eens i n het zonnetje te worden gezet' aldus het bestuur.De jury voor de Zwolse
vrijwilligersprijs was het er mee eens en daarom kreeg Logtenberg uit handen van Daantje Weegenaar een boeket
bloemen, de oorkonde en de vrijwilligerspennenset.
Ook het bestuur liet zich niet onbetuigd en bood hem een fraaie tegel aaan.
(uit de peperbus van 23 augustus 2006
geplaatst op 26 Aug 2006

Wijthmen op de tractor tijdens Grassparty
Klik op deze tekst voor de bijdrage van onze fotograaf
============================================
Voor Herfte en Wijthmen is het vaste prik. Het eerste weekeinde van september is gereserveerd voor
de Grassparty. Drie dagen feest in en rond de tent met als voornaamste ingrediënten bier en
boerenvolk.
Het weiland tegenover café De Mol lijkt zaterdagmiddag aanvankelijk angstvallig rustig. De feesttent is bijna leeg
en ook op de markt is het geen dringen geblazen. Het geschraap van metaal op hout is duidelijk te horen rond de
kraam van Dijkman klompenatelier, waar tussen gele en rijkversierde klompen ook grasspartyklompen staan.
De rust slaat om tegen drieën als ruim honderd oldtimer tractors met namen als Fahr, Deutz en Allgaier het
terrein oprijden. De optocht is een groot succes dit jaar, vertelt organisator Simon Harmens. ‘Vorig jaar hadden
we achtenvijftig deelnemers, nu zitten we over de honderd. Daarvan komt zo’n tachtig procent uit Wijthmen, de
meesten hadden nog wel een oude tractor staan, maar sommigen hebben er speciaal voor vandaag een gekocht.
Eigenlijk zijn het er teveel geworden voor de veiligheid en zo, maar daar leer je dan weer van.’ De meeste
bestuurders brengen behalve dieselrook en motorgeronk ook de plaatselijke jeugd mee. Voor de wat grotere

kinderen zijn de tractors voorzien van aanhangers. Voor de kleintjes zijn met draad, tape en laswerk kinderzitjes
op het frame vastgezet. Bijna elke tractor is voorzien van werktuig of aanhanger, net als het voorgaande jaar
waarschijnlijk om regelgeving te voorkomen. De tractoren zijn zo in functie en hoeven niet aan wetten rond
optochten te voldoen. Als alle tractoren een plekje hebben gevonden, is de rust en ruimte ver te zoeken op het
weiland. Het geronk van de dieselmotoren is nog maar net gestopt als verderop het gejank van kettingzagen
begint voor een demonstratie ‘figuurzagen’. Voor kinderen die genoeg hebben van rondrijden en kijken is er naast
het gebruikelijke luchtkussen ook een pannakooi.
De Grassparty is vooral bedoeld als ontmoetingsplek voor Wijthmenaren. ‘De zaterdag is voor iedereen, maar de
eigen mensen komen vooral op vrijdag en zondag om onder het genot van een drankje bij te kletsen’, vertelt
Harmens tussen het tappen door.
De opbrengsten van het feest en de verloting worden gebruikt om de Grassparty volgend jaar weer te kunnen
houden. Daarnaast wordt net als voorgaande jaren een bedrag aan het nieuwe cultuurhuis geschonken, legt
Harmens uit: de buurtschap komt hier tenslotte allemaal samen, zo kunnen we weer wat teruggeven.’
Bron: de Stentor
Klik op deze tekst voor de bijdrage van onze fotograaf
geplaatst op 07 Sep 2006

Wijthmen wil Wijthmen blijven.
Wijthmen lonkt niet naar Zwolle
door INGRID STIJKEL
14 OKTOBER 2006 - De vrees dat Wijthmen wordt opgeslokt door de grote stad is
niet geheel onterecht. De gemeente is bezig met de eerste aanzetten voor het project ‘Beter
met Bos’ waarin circa veertien landhuizen in een landelijke omgeving worden gebouwd. En
strategische grondaankopen zijn er aan de orde van de dag. ‘Wijthmen is over tien, misschien
twintig jaar een luxe buitenwijk van Zwolle’, wist een van de deelnemers aan het
lagerhuisdebat van het Debatcentrum Overijssel zeker.

Aan de Kroesenallee in Wiijthmen zit nog het enige winkeltje dat het dorp rijk is. De
bewoners zijn voor wat betreft de dagelijkse voorzieningenal jaren aangewezen op Zwolle. Foto
MONIQUE KRUIZINGA
’t Is een beeld waar de meeste van de zevenhonderd inwoners van gruwen. Onderdeel van een
buitenwijk zijn betekent onherroepelijk dat het ‘noaberschap’ - zoals het zo mooi heet - gaat
verdwijnen, waarschuwen ze. ‘In Zwolle-Zuid ken je je buren niet, hier kent iedereen elkaar’,
meende een dame in het gezelschap.
.
De mensen voelen zich betrokken bij hun dorp. Het verenigingsleven staat er nog altijd in volle
bloei. Onlangs nog zorgden de bewoners er zelf voor dat er geld op tafel kwam om het
Cultuurhuis te kunnen realiseren. Een van de deelnemers: ‘Probeer zoiets maar eens in de
grote stad...’
.
Maar Wijthmen nu al een buitenwijk, vond een van de dorpsbewoonsters. Zeker voor wat
betreft de voorzieningen is het dorp aangewezen op de grote stad. De twee bakkerijen en
andere winkeltjes zijn inmiddels verdwenen. Alleen voor een bloemetje hoef je de auto naar de
stad niet te pakken, want de bloemisterij aan de Kroesenallee is er nog steeds. ‘Het vertrek

van de laatste ondernemers is te danken aan het shopgedrag van de inwoners zelf’, wierp een
deelnemer de andere voor de voeten. De meesten gingen voor de verleidingen van de
goedkope supers, en ja, die staan in de stad. ‘Ach, kun je eigenlijk wel van een dorp spreken’,
opperde een andere inwoonster. ‘We hebben toch niet eens dorpskern?’
.
Wijthmen mag dan volgens sommigen al een soort buitenwijk van Zwolle zijn, het hoeft niet te
betekenen dat het ‘dorp’ straks ook ingeklemd moet worden tussen nieuwbouw van de stad.
Een van de drie stellingen die het Debatcentrum naar voren bracht - ‘Wijthmen moet kiezen
voor 250 woningen en niet voor 14 landhuizen’ - leidde tot eenduidigheid in het gezelschap.
Die landhuizen, daar heeft het dorp niets aan, meenden de meesten. ‘Het zijn mensen die uit
het westen komen, doordeweeks hier gaan wonen en in het weekend er met de boot op uit
gaan.’ Nieuwbouw zou beter zijn voor Wijthmen, hoewel het aantal van 250 wel erg hoog werd
gevonden.
Het zou haast een verdubbeling van het aantal woningen betekenen.
.Met, zo oordeelden de meesten, ook weer veel ‘import’. ‘Het mooiste zou zijn wanneer er een
tiental woningen voor de eigen bevolking per jaar bijgebouwd zouden kunnen worden’, merkte
een op. Maar daar ging nou juist niet de stelling over.
Biedt meer recreatie rondom Wijthmen dan toekomst voor het dorp?, vroeg het Debatcentrum
Overijssel zich af.
.
Maar de Wijthmeners die in De Mol aanwezig waren hielden ook die boot nadrukkelijk af.
Hoewel, toegegeven werd dat de komst van de Wijthmenerplas en de golfbaan jaren geleden
een gunstig effect hebben gehad op het dorp. Meer recreatie kan grootschalige woningbouw
wellicht tegenhouden, suggereerde een van de deelnemers.
.
De Wijthmeners willen het liefst dat alles bij het oude blijft, zo lijkt de algemene
stemming tijdens de debatavond. Hoewel menigeen in het dorp daar ook wel weer wat
genuanceerder over zal denken.
In ieder geval is duidelijk dat de oprukkende stad niet tot in de achtertuin van het dorp hoeft.
Daarvoor zijn de mooie uitzichten over de weilanden en het vogelgezang zonder altijd maar
weer dat verkeersgeluid op de achtergrond, wat vaak in de stad het geval is, de bewoners te
dierbaar.
Ondanks anvances van Zwolle lonkt Wijthmen nog lang niet terug.
De meningen die naar voren zijn gebracht in het debat in Wijthmen wil het Debatcentrum
Overijssel overbrengen aan het gemeentebestuur van Zwolle.
‘t Is er nu nog zo heerlijk rustig. Vaak vrij uitzicht op de landerijen. En een dorpsgemeenschap
om u tegen te zeggen. Iedereen kent elkaar. De bewoners van het dorp Wijthmen vrezen dat
het snel verleden tijd is.
De grote stad Zwolle rukt op, constateerden Wijthmeners tijdens een debatbijeenkomst van
het nieuwe Debatcentrum Overijssel over de toekomst van het dorp in restaurant De Mol.
‘Mensen in het westen van het land hebben door dat je hier nog de vogels hoort fluiten.’
bron de Stentor
geplaatst op 16 Oct 2006

Opgeven schilderwerkzaamheden!

Beste mensen, je kunt je opgeven om te helpen bij het schilderen van De Elshof. Het
zal natuurlijk mooi wezen als u daar enige tijd voor vrij kunt maken!
Onderstaande tekst kun je kopieren, wijzigen, en mailen naar Han Meppelink:
hanmarjo5@hotmail.com
--------------------------------------------Ik, (naam) wil mij opgeven voor de volgende ochtenden / avonden om te helpen met
het schilderen van De Elshof.

in week 48
(ochtend/avond)
in week 49
(ochtend/avond)
in week 50
(ochtend/avond)
in week 51
(ochtend/avond)
Namens de bouwcommissie bij voorbaat onze dank
--------------------------------------------Klik hier om het rooster te bekijken
geplaatst op 30 Nov 2006

Vrijwilligers nieuwbouw Kulturhus en Mien Diepman in de prijzen
7 DECEMBER 2006 - ZWOLLE - Het is bijna ondoenlijk om op te noemen hoeveel vrijwilligerswerk Bep van der
Sluis in de loop der jaren voor het Rode Kruis heeft gedaan. De lijst is lang, onnoemelijk lang en beslaat een
periode van maar liefst 55 jaar.
Daarom vond niemand het gisteravond in theater De Spiegel vreemd dat Bep van der Sluis de Zwolse
vrijwilligersprijs 2006 in ontvangst mocht nemen.

Foto JAN DROST
Vertegenwoordigers van de buurtschap Wijthmen tonen vol trots de cheque van 900 euro, die ze ontvingen
als beloning voor het winnen van de Zwolse
vrijwilligersprijs in de categorie groepen.
Bep van der Sluis stond symbool voor al die ongeveer 30.000 vrijwilligers, die in Zwolle achter de schermen en
vaak anoniem hun werk doen. ‘En het liefst zou ik al die mensen een prijs willen geven’, zei jury-voorzitter Daatje
Weegenaar. Zij benadrukte nog maar eens dat vrijwilligers onmisbaar zijn in de Zwolse samenleving. ‘Zij vormen
het scharnier, waardoor veel zaken kunnen draaien en in beweging blijven. Zwolle mag zich gelukkig prijzen met
dat grote leger van vrijwilligers. Dat maakt deze stad rijk.’
De drie prijzen in de categorie individueel gingen deze keer allemaal naar vrouwen. En Bep van der Sluis (eerste),
Mien Diepman (tweede) en Carla Voortman (derde) hadden stuk voor stuk gemeen, dat ze enorm verrast
werden door hun uitverkiezing. Afzonderlijk van elkaar merkten ze op, dat ze het eigenlijk maar vreemd vonden
dat ze zo in het zonnetje werden gezet. ‘Want vrijwilligerswerk doe je niet alleen, maar dat doe je samen met
anderen’, luidde de kern van de boodschap van de vrijwilligsters pur sang.
Bep van der Sluis doet al 55 jaar onnoemelijk veel werk bij het Rode Kruis. Burgemeester Henk Jan Meijer moest
tussendoor wel een paar keer flink ademhalen om de waslijst van activiteiten uit verleden en heden op te
sommen. ‘Een vrijwilligster in hart en nieren’, vatte de eerste burger het uiteindelijk samen.
.
Mien Diepman (77) helpt al meer dan veertig jaar de kerk schoonmaken en is de laatste vijftien jaar in
Zwolle ook het aanspreekpunt van De Zonnebloem. Ze bezoekt dagelijks een zieke, oudere of

alleenstaande. Verder slaat ze nooit een vergadering van de Zonnebloem over en zorgt ze met haar
inbreng altijd voor levendige discussies. Dat was voor de jury voldoende aanleiding om Mien Diepman
de tweede prijs toe te kennen.
.
Carla Voortman werd met de derde prijs beloond voor het vrijwilligerswerk dat ze al jarenlang verricht op een
basisschool in Zwolle, waar ze haar als een ‘gouden kracht’ beschouwen.
Bij het bekendmaken van de winnaar in de categorie groepen ging er hoog in de nok van De Spiegel een luid
gejuich op toen duidelijk werd dat de buurtschap Wijthmen met de eerste prijs aan de haal ging. Er werd ook
onmiddellijk een vlag van de plaatselijke voetbaltrots uitgerold, zodat er geen misverstand meer over kon bestaan
waar de afvaardiging van Wijthmen zich ophield. Ze ontvingen de eerste prijs voor de bijdrage die ongeveer 200
vrijwilligers leveren aan de realisatie van het Kulturhus in deze hechte gemeenschap. ‘Waarin een klein dorp groot
kan zijn’, luidde het lovende oordeel van de jury.
De tweede prijs ging naar de vrijwilligers van Revas De Peperbus, die het met hun tomeloze inzet mogelijk maken
dat ook mensen met een functiebeperking aangepast kunnen sporten. Familiecafé Holtenbroek won de derde prijs.
In het café zijn achttien mensen uit negen verschillende culturen actief. ‘Ze brengen de mensen in de wijk nader
tot elkaar’, oordeelde de jury.
Het lokale compliment werd tenslotte uitgedeeld aan de Stichting Levende Stadsgeschiedenis in Zwolle.
door GERT VAN DIJK
Bron: De Stentor
geplaatst op 07 Dec 2006

Nooit meer Windesheim voor 1e elftal Wijtmen?
Nooit meer Windesheim.
.
Een topper in de 4e klasse is nog geen stabiele middenmoterin de 3e klasse.
Het spel in de 3e klasse is net iets sneller, er is een snelle gewenning, aanpassingsvermogen en inzicht nodig om
niet achter op te geraken om vooral dit 1e seizoen te kunnen overleven.
Wilsum maakte dit ons vorig seizoen al duidelijk en degradeerde met 16 punten naar een jaar als een baksten
weer terug in de 4e klasse en staat daar nu op de 3e plaats van onderen!
Is Wijthmen na de 2e forse klappen tegen medeconcurrent ASC en Lemele dit zelfde lot beschoren?
.
Op de vraag na afloop van de promotiewedstrijd tegen EGVV vroeg een commentator van TV-Zwolle oud
trainer/coach Eduard Lindeboom het volgende;
.
Deze ploeg hoeft niet bang te zijn om weer uit die 3e klasse te kieperen?
.
Lindeboom:
Nee, absoluut niet, achter is het nog wel eens echt billen knijpen, maar we voetballen gewoon op de
helft van de tegenpartij.
Als je gewoon ziet die schoonheid van die doelpunten, het is gewoon tik-tak-theo en ze liggen er in en
dat is gewoon prachtig om te zien.
.
Lindeboom gaf al aan dat er speltechnische problemen zijn, de haarscheurtjes zijn zichtbaar maar door het grote
scorende vermogen werd dit verbloemd, hier kon Wijthmen in de 4e klasse wel mee wegkomen.
Maar in de 3e klasse is dit probleem genadeloos blootgelegd.
Waarom dezelfde soort elftalsamenstelling op bepaalde posities blijft vooralnog raadselachtig?
.
Mijn vader zei het al, de ziel van het elftal moet goed zijn en hij bedoelde daar o.a. de as van het elftal mee.
In het elftal van Wijthmen kan het middenveld geen rust geven aan de achterhoede, de spitsen worden alleen nog
maar aangespeeld met lange ballen.
Wijthmen speelt ophet middenveld met spelers die de juiste balvaardigheid voor deze positie missen en te weinig
snelheid hebben.
Stevan Poppe jarenlang heer en meester op het middenveld is natuurlijk een mogelijke oplossing.
Hoe dan ook een oplossing moet snel gevonden worden als weten dat de nrs. 11 en 12 rechtstreeks degraderen
naar de 4e klasse.
Vorig seizoen was Lemele veilig met 21 punten, Wijthmen heeft nu 12 punten en met nog 8 wedstrijden voor de
boeg te weten: thuis tegen WHC Wapenveld, KHC en Nieuwleusen en uit tegen Hatto Heim, Bergenheim, HTC,
Den Ham en Avereest lijkt het absoluut noodzakelijk om aan dit elftal te sleutelen en alle zeilen bij te zetten.
.
De wedstrijd tegen Lemele ging toch nog doorondanks het zeer slechte veld, maar was dit wel in het voordeel van
Wijthmen? Wellicht was het beter deze belangrijke wedstrijd uit te stellen tegen deze concurrent, ook door de

voorspelde weersverwachtingen.
.
Langs het veld hoorde in bij de wedstrijd tegen Lemele de discussie oplaaien dat Wijthmen beter af is bovenin de
4e klasse dan te bungelen onderin de 3e klasse.
Misschien een troosten of hoopvolle gedachte naar succes van deze supporters, maar natuurlijk helemaal niet voor
de voetballer en de club.
Zij willen op een zo hoog mogelijk niveau presteren en wat te denken voor de uitstraling van de vereniging in de
omgeving!
Wijthmen wil in de 3e klasse blijven acteren en zitten supporter echt nog te wachtenop een wedstrijd tegen
bijvoorbeeld SVV die gewonnen wordt met 6-0.
De jongens zongen het al op de feestkar NOOIT MEER WINDESHEIM, het is inmiddels wel 5 voor 12 geworden
en sportpark de Bosrand komt al akelig dicht in het zicht.
.
Hopelijk kan 2007een vervolg geven aan de succes story worden van dit 1e elftal.
.
Mensen uit Wijthmen, een gelukkig en sportief 2007.
Klaas V.
Reageren op dit artikel dat kan via ons forum, klik boven aan en ga naar SPORTEN IN WIJTMEN.
geplaatst op 31 Dec 2006

Ingezonden foto

Bedankt!
Hebben jullie nog meer foto's? Stuur ze dan op naar info@wijthmen.nl, aub max 5 mb!
geplaatst op 03 Jan 2007

Informatie mbt schilderen
Na afgelopen week in de Kerstvakantie tussen Kerst en Oud & Nieuw met zijn allen druk aan het schilderen
geweest te zijn,leek het er op dat wij wellicht de 1e week in het nieuwe jaar niet verder konden i.v.m. het leggen
van de vloeren.
Echter het leggen van de vloeren is uigesteld en daarom zijn wij nog in staat om deze hele week van 's morgens
9.00 tot 's middags 17.00 uur en 19.00 uur t/m 22.00 uur in de nieuwe Elshof te schilderen.
Vele handen maken licht werk en willen wij zo rap mogelijk alles klaar hebben dan zien wij graag vele vrijwilligers
tegemoet.
Wij kunnen toch ook op jou rekenen!!
De bouwcommissie.
Nieuw rooster:
Klik hier voor een uptodate rooster!
geplaatst op 03 Jan 2007

De beste biefstukken komen uit Wijthmen

De beste biefstuk komt uit Wijthmen
van een onzer verslaggevers
ZWOLLE - Vleesveehouder Arend-Jan Westerkamp weet het zeker: de beste biefstukken komen uit

Wijthmen. Want daar grazen zijn koeien van het Verbeterd Roodbont-ras - ‘het enige echte
Nederlandse vleesras’.
Belangstellenden liepen uit om de nieuwe stal van Westerkamp te bekijken.Foto FRANS PAALMAN

Die koeien hebben het sinds kort nog beter voor elkaar, want gisteren nam Westerkamp een zogenaamde
hellingstal in gebruik - een dubbele nog wel.
‘Het is een nieuw soort stal en de koeien kunnen er in het stro liggen. Ze hebben meer bewegingsvrijheid, het is
allemaal wat natuurlijker. Ze lopen er vrijer rond’, zegt de vleesveehouder. De nieuwe stal, volgens Westerkamp
vooralsnog de enige in zijn soort in de regio, biedt plaats aan tussen de 140 en 160 Verbeterde Roodbonters.
Westerkamp heeft meer van die fraaie koeien rondlopen, al zijn de andere graseters aangewezen op potstallen of
andere gewone stallen. ‘Op dit bedrijf lopen 370 koeien rond. Daarmee zijn wij in de regio Zwolle één van de
grootste vleesveebedrijven. Beste koeien én beste biefstukken’, herhaalt Westerkamp nog maar eens. Een beste
stal ook, want de buurt liep gisteren uit voor de open dag die hij aan de Kroesenallee hield. Ook collegavleesveehouders kwamen een kijkje nemen. De ingebruikname van de nieuwe stal betekende ook een beetje het
afscheid van Arend-Jan Westerkamp. Hij nam het bedrijf in 1972 over, om zich sinds 1998 te specialiseren in het
houden van Verbeterd Roodbont-koeien. ‘Ik ben bijna 65 en mijn zoon André neemt de leiding over, al blijf ik er
op de achtergrond natuurlijk wel bij betrokken.’ En van de beste biefstukken blijft hij natuurlijk ook nog snoepen.
geplaatst op 04 Jan 2007

Beter met bos in 2e fase
Link hier naar beter met bos.nl voor aanvullende informatie

Beter met Bos gaat tweede fase in, eerste kavels verkocht
ZWOLLE - Het geraamte staat er nog, maar het grote bouwbord zelf, dat langs de Heinoseweg de aandacht op het
project Beter met Bos vestigde, is verdwenen. De eerste fase met drie nieuwe buitenplaatsen is aan de man
gebracht.
Niks stormschade of vandalisme, wordt uit de reactie van projectleider Anne-Jan Geertsma van Van Heijst &
partners duidelijk.
Het bord is bewust verwijderd. ‘De kavels in de eerste fase zijn vergeven. De verkoop is zo goed als afgerond.’
Omdat de start moeizaam was, nam de gemeente het Zwolse bureau in de arm.
Nu de kopers zijn aangebracht, is het verder aan de gemeente om de zaken voor wat betreft Buitenzicht, Boshof
en Het nieuwe erf af te ronden, is de insteek van Van Heijst & partners.
Hetzelfde geldt voor de tweede fase, waarvoor de ruimtelijke-ordeningsprocedure loopt.
Ook de vier volgende buitenplaatsen zijn gesitueerd in het gebied rond de Wijthmenerplas. Daar is de afgelopen
jaren 25 hectare bos aangeplant.
Het totale project Beter met Bos omvat zeventig hectare natuur- en recreatieontwikkeling en wordt betaald door
vijftien buitenplaatsen op kavels van ongeveer vijfduizend vierkante meter.
Het project heeft intussen behoorlijke vertraging opgelopen. Vanuit de gemeenteraad werd al menig keer
geïnformeerd naar de financiële consequenties. Elke keer weer probeerde wethouder Peter Pot die zorgen weg te
nemen. Ook nu nog straalt de wethouder optimisme uit. Pot heeft het over ‘een nieuwe, stadsbrede aanpak bij het
op de markt zetten van vrijesectorkavels’.
Beter met Bos gaat dan mee in de stroom van bijvoorbeeld kavels in Stadshagen en - op termijn - de Oude Mars.
De gedachte is hierover afspraken te maken met een marketingbureau en daaraan van de eigen afdeling Vastgoed
een medewerker aan te koppelen.
door ADRI VAN DRIELEN
Bron de Stentor 10 jan 2007
geplaatst op 10 Jan 2007

Alcohol voortaan taboe bij recreatieplassen
Alcohol voortaan taboe bij recreatieplassen

Datum uitgave: 09-01-2007
Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor de Algemene Plaatselijke Verordening (Apv) Zwolle te wijzigen.
De grootste veranderingen zijn een verbod op zowel het nuttigen van alcoholhoudende dranken, als het gebruik
van verdovende middelen in de binnenstad, de recreatieplassen, alle winkelcentra, alle parken en plantsoenen,
alle bushokjes en de looproutes tussen het Nel Banninkhuis, Bonjour, Pannenkoekendijk en de Herberg. Ook wordt
het strafbaar aangebroken flessen en blikjes met alcoholhoudende drank op deze plaatsen bij zich te hebben.
Deze plekken worden aangewezen, omdat hier veel mensen samenkomen. In het verleden is gebleken dat op deze
plekken in het openbaar alcohol wordt gedronken en drugs wordt gebruikt
Het betreft de jaarlijkse periodieke wijziging. Vanwege het aantal wijzigingen wordt de Apv dit jaar in het geheel
opnieuw vastgesteld.
Binnen de gemeente Zwolle worden verschillende initiatieven ontplooid voor het verminderen, vereenvoudigen en
moderniseren van bestaande regels. In deze periodieke wijziging van de Apv is reeds op verschillende onderdelen
deregulering toegepast. Vermindering van regelgeving vindt in de loop van 2007 plaats.
Overige wijzigingen hebben onder andere betrekking op straat en buurtbarbecues, waarvoor een vrijstelling van
de vergunningplicht geldt en cameratoezicht op openbare plaatsen. De Drank- en Horecaverordening en de
Speelautomatenverordening worden in het kader van deregulering ingetrokken. Een aantal bepalingen hieruit zijn
opgenomen in de APV.
geplaatst op 11 Jan 2007

Jonge starterswoningen in Wijthmen
START BOUW DIT VOORJAAR.
Naar verwachting start detaWonen dit voorjaar met de bouw van vijf Koop Goedkoopwoningen aan de
Egweg in Wijthmen. Met de bouw van deze betaalbare koopwoningen maakt deltaWonen het mogelijk
dat starters in Wijthmen een eigen woning kunnen kopen.

Al geruime tijd i s er in Wijthmen behoefte aan betaalbare starterswoningen. Met de bouw van deze woningen
kunnen starters in Wijthmen in hun eigen dorp blijven wonen. Dit komt ten goede aan de leefbaarheid en
ontwikkeling van het dorp. Tot op heden bleek dit moeilijk realiseerbaar.
DeltaWonen kwam met de oplossing door de woningen volgens de Koop Goedkoop regeling aan te bieden.
Wat is Koop Goedkoop?
Bij Koop Goedkoop splits de waarde van de woning en de grond, waardoor de prijs van een Koop Goedkoopwoning
gemiddeld 20% tot30% lager is dan die van een 'normale' koopwoning. De koper koopt alleen de woning en huurt
de grond. Hierdoor blijft de woning betaalbaar voor starters op de koopmarkt. De huur voor de grond is gering.
Het aantrekkelijke van Koop Goedkoop is dat de koper de eerst tien jaar niet de volledige huur voor de grond
hoeft te betalen, In het eerste jaar is deze korting 100% en jaarlijks bouwt deze korting af zodat in het elfde jaar
de volledige grondhuur wordt betaald, Daarmee zijn de woonlasten de eerste jaren fors lager dan bij 'normale'
koop
Bron: de woniongzoeker 10 januari 2007.
Weblink DeltaWonen
LINK HIER NAAR DE SITE VAN DELTAWONEN, EN KIJK VOOR

AANVULLENDE INFORMATIE ONDER NIEUWBOUW ONDER IN
VOORBEREIDING
geplaatst op 12 Jan 2007

Voorzieningen en jeugd in Wijthmen
Voorzieningen en jeugd in Wijthmen

.
ZWOLLE - Winkels of publieke voorzieningen zijn er amper in Wijthmen. Er is één bloemenwinkel aan
de Heinoseweg.
.
‘Dan hebben we nog de biologische winkel ’t Ecoloar aan dezelfde weg’, roept oud-voorzitter van basisschool De
Kubus Wim Leneman. ‘De SRV-man is tien jaar geleden al vertrokken. Voor de boodschappen moeten we dus naar
Zwolle, Heino of Dalfsen.’
Deze situatie zal in de nabije toekomst niet veranderen. Nu er een nieuw gemeenschapscentrum is, moet het dorp
extra aandacht besteden aan nieuwe jeugd. ‘Er moeten toch wel vijf é zes nieuwe huizen per jaar worden
bijgebouwd’, legt Leneman uit. ‘Zodoende wordt er ruimte gecreëerd voor jonge gezinnen. Gebeurt dit niet, dan
zal het aantal kinderen dalen en komt het bestaansrecht van de basisschool onder druk. Dat willen we niet, want
het is juist één van de pijlers van het Kulturhus.’ Of de nieuwbouw er ook gaat komen, is nog afwachten. De
gemeente Zwolle heeft wel ideeën voor nieuwbouw in
Wijthmen, maar er is geen concreet plan. In 2007 bouwt woningcorporatie deltaWonen wel vijf starterswoningen
in de dorpskern.
Nu telt de enige basisschool van het dorp ongeveer 75 leerlingen. ‘Dat is toch een mooi aantal. Kinderen zorgen
voor leven in brouwerij’, vertelt dorpsgenoot Wim Hülsemann. Hij heeft zelf kinderen op de school zitten en hoopt
met het Kulturhus de oudere jeugd meer aan Wijthmen te binden. ‘Maar laten we niet vergeten dat het ‘hus’ er
ook voor de senioren is. Zij kunnen er bijvoorbeeld toch ook een kaartje leggen. Zo hebben we jong en oud onder
één dak. Da’s toch het mooiste wat er is.’
.

door WILLEM VAN SCHOOT
.
Bron De Stentor zaterdag3 feb 2007
geplaatst op 04 Feb 2007

Gemeenschapscentrum schept band
Gemeenschapscentrum schept band
Bron De Stentor van 3 feb. 2007
.
Het Kulturhus van Wijthmen blaast het dorp bij Zwolle nieuw leven in. Het sociale centrum versterkt
tijdens de bouw al de band van de ruim achthonderd inwoners. Bovendien hebben de bewoners, zo
blijkt meer vertrouwen in de toekomst, Het positivisme voert de boventoon.

Hetty (voorgrond) en Marieke zijn twee van de vele
vrijjwilliges die het binnenwerk van het Kulturhus
nauwkeurig schilderen
.

Het Kulturhus ligt aan de Erfgenamenweg 14. Het ziet er nu nog uit als een grote bouwput, De werkzaamheden
zijn in volle gang.
Bert Kiekebelt, voorzitter van het Plaatselijk belang (PB) is nu al apetrots. ‘Dit project is zo goed voor ons, Het
geeft Wijthmen een eigentijds gemeenschapscentrum, Dat hebben we broodnodig.’ Het complex biedt onderdak
aan oecumenische basisschool De Kubus, peuterspeelzaal Travers, een sportzaal en
dorpshuis/gemeenschapscentrum De Elshof. Daarnaast fungeert het als kantine v oor de lokale voet- en
volleybalclubs.
.
Eigenbijdrage
De kosten voor het nieuwe centrum liegen er niet om. De bijdrage van de gemeente Zwolle en de subsidie van de
provincie Overijssel zijn niet genoeg. Douwe van de Werf, voorzitter van de bouwcommissie en medecoördinator
van het vrijwilligerswerk: ‘De totale kosten liggen rond de 2,5 miljoen euro. De gemeente draagt ruim 2 miljoen
bij aan het hele project, waarvan een belangrijk deel naar de bouw van de school gaat.’
Door meerdere functies aan het Kulturhus toe te schrijven, heeft Wijthmen 2,5 ton n subsidie van de provincie
Overijssel gekregen. ‘Voor de resterende 2 ton was geen potje meer te vinden. Toen hebben wij besloten om met
het dorp, door zelf de handen uit de mouwen te steken, één ton voor onze rekening te nemen. Dat is inmiddels
opgelopen tot anderhalf ton. Daar naast heeft de gemeenschap ook nog eens voor 50.000 euro bijgedragen in de
kosten.’
Het gebouw ademt behalve nieuwsgierigheid ook die lokale bedrijvigheid uit. Vrijwilligers dragen al ruim een jaar
hun steentje bij aan het project. Daarvoor gaan ze letterlijk op hun knieën te werk.
.
Wijthmen gaat voor goud.
‘Wijthmen gaat voor goud. We nemen alleen genoegen met het allerbeste’ vertelt hij met een innige glimlach. De
klussen die de inwoners van het dorp hebben opgeknapt, lopen erg uiteen: van schilderen tot straten maken en
van stroomdraden trekken tot de riolering aanleggen. ‘Het is geweldig om te zien hoe enthousiast de mensen te
werk gaan, Het gebouw wordt mooier dan we van te voren hoopten. Ze slaan geen hoekje over, Iedereen zet een
stapje extra’ verteld van der Werf glunderend. De dorpsbewoners verven alleen het binnenwerk. De buitenkant
wordt gedaan door professionele schilders. Met hulp van Wijthmense stratenmakers wordt de parkeerplaats
bestraat en de riolering aangelegd.
Áls je erover nadenkt, brengen we per bewoner ongeveer 250 euro op. Dat is heel veel geld.’Dit is de
buitenwereld ook niet ontgaan: in december 2006 wonnen de betrokken vrijwilligers de Zwolse Vrijwilligersprijs in
de categorie groepen.
.
Verwachtingen.
De geweldige inspanning van achthonderd inwoners toont waar een klein dorp groot in kan zijn. Waar andere
dorpen, zoals Windesheim, een leegloop vrezen zie Wijthmen de toekomst positief in. Het goede gevoel is
helemaal terug met het vooruitzicht op een centraal punt in het dorp. Voor alle gemeenschappelijke
gebeurtenissen is nu eindelijk een plekje in het dorp zelf.
Ook voor de senioren zijn er avonden in het Kulturhus georganiseerd.
.
Van der Werf verwacht ook veel van de aanzuigende werking van het Kulturhus op de directe omgeving. “We
hebben nu al een bedrijfsfeest staan voor juni. Ook het aantal leden van onze volleybalvereniging ontploft met
mensen van buiten ons dorp. Dit zijn maar twee voorbeelden, Het kan alleen maar beter worden’.
geplaatst op 05 Feb 2007

Femke Beljon dressuurkampioen van Overijssel
door Marielle Verstegen
Bron: De Stentor.
.
Je wilt toch steeds een beetje meer
ZWOLLE - Femke Beljon uit Wijthmen is dressuurkampioen van Overijssel in de klasse Z2 geworden.
De achttienjarige amazone heeft zich geplaatst voor het NK in Wanroij op 17 maart. Een nadere
kennismaking met de amazone, die straks ook mee mag doen aan de Paardendagen in Zwolle, aan de
hand van een paar steekwoorden.
Geloof.
"Qua geloof in God heb ik dat niet heel sterk. Ik ben er wel van overtuigd dat je in jezelf moet geloven om iets te
bereiken. Want als je onzeker de ring inkomt, zoals in mijn sport, dan werkt dat niet. Dan wordt het heel moeilijk
om iets te bereiken."
Hoop.

"Als klein kind hoopte ik altijd al dat ik heel ver zou komen in de paardensport. Nu ben je heel ver en dan wil je
toch weer stukje verder komen. Je wilt toch steeds een beetje meer. Zoals op het NK hoopte ik de eerste dag op
vrijdag dat ik de zaterdag zou halen. Toen dat gelukt was, wilde ik ook graag de tweede ronde halen en
vervolgens na de tweede proef wilde ik graag goed presteren in de grote finale. Zo hoop je steeds weer op meer."
Liefde.
"De mensen om me heen zijn heel belangrijk voor me. Mijn ouders, ons gezin thuis en mijn vrienden en
vriendinnen ook. Verkering heb ik zo af en toe, voor een paar weken. Ik ben toch veel te druk voor echte vaste
verkering. Ik ben ook pas achttien. De liefde voor mijn paard Kasper - tijdens wedstrijden heet hij Kasparov - is
heel groot. Ik heb hem nu bijna vijf jaar en moet er niet meer aan denken dat-ie weg moet. Dat hoeft gelukkig
ook niet."
Droom.
"De Zwolse paardendagen op 4 maart zijn heel belangrijk voor me.Dat is echt een droom om daar te mogen
rijden. Ik heb een keertje mee mogen doen aan een show daar.Als talent van Zwolle mocht ik tien minuten wat
laten zien. Straks is voor het eerst dat ik aan de echte wedstrijd mee mag doen."
Angst.
"Ja, falen hè. Ik vind het best belangrijk hoe andere mensen over mij denken. Dat moet ik eigenlijk niet doen,
maar ik heb nu een andere trainer gekregen (Maaike Lassche, red.) en zij is heel rustig en dat geeft mij ook weer
veel rust. Zij traint mij samen met Henk van den Berg en Maaike gaat nu ook met mij mee naar belangrijke
wedstrijden toe. Dat vind ik erg prettig."
Ambitie.
"Dat heb ik veel. Ik heb laatst ook een test gedaan bij de sportpsycholoog en daaruit bleek dat ik voor 97 procent
ambititeus ben. Dat is op zich heel gunstig, maar aan de andere kant moet ik ook opletten dat ik niet ik teveel van
mezelf ga vragen."
geplaatst op 18 Feb 2007

Opnieuw succes voor Femke

Meer nieuws over Femke, klik op de onderstaande links:
Dressuurkampioen van Overijssel
Droomdebuut voor Femke Beljon.
=====================================
.
Dromen Femke Beljon komen uit in IJsselhallen
.
Bron - de stentordoor Dinette Neuteboom
.
ZWOLLE - Meedoen aan Zwolle International en als het even kan: winnen.
Drie jaar geleden was dat nog een droom voor Femke Beljon. Gisteren werd het werkelijkheid voor de
dressuuramazone uit Wijthmen. Beljon won de kür op muziek op Z2-niveau.
In de Zwolse IJsselhallen betrad Beljon de dressuurring voor haar kür op muziek. Slechts tien ruiters en amazones
hadden zich via vijf selectiewedstrijden geplaatst voor de rubriek tijdens Zwolle International. "Ik heb drie jaar
geleden Maaike Lassche hier zien winnen. Dat vond ik zo ontzettend mooi. De uitstraling van de combinatie, haar
muziekkeus; alles klopte. Toen was ik om", vertelt Femke Beljon over haar drijfveer om mee te gaan doen aan het
evenement.
Twee jaar terug mocht Beljon meerijden in een demonstratie tijdens de Zwolse Paardendagen en vorig jaar moest
ze voor haar opleiding toegangsbandjes controleren op het inrijterrein. "Maar ik wilde natuurlijk gewoon zelf
rijden", aldus de studente Communicatie op Windesheim. "Ik heb aan het begin van het seizoen uitgezocht hoe ik
in Zwolle mee zou kunnen doen. Er waren vijf selectiewedstrijden waarvan de nummers een en twee geplaatst
zouden worden. Daar heb ik me meteen voor opgegeven." Beljon won de eerste selectiewedstrijd in Staphorst en
was al snel verzekerd van deelname. "En dat het dan zo goed gaat, is natuurlijk geweldig. Dit is echt een droom
die uitkomt."

De juryleden beoordeelden de proef van de Wijthmense met de hoge score van bijna 70 procent. Gert Wiegand
Bruss uit Dedemsvaart werd vierde.
geplaatst op 05 Mar 2007

Intervieuw met de nieuwe secretaris van de Brinkruiters Yvonne Hulsmann
INTERVIEW
Omdat ze pas ruim een jaar in Wijthmen woonachtig is , een klein kennismaking met de nieuwe
secretaris van de Brinkruiters Yvonne Hulsmann

Yvonne Hulsmann
Velen in Wijthmen zullen je nog niet zo goed kennen, wil je je even voorstellen?
Natuurlijk. Mijn naam is Yvonne Hulsmann, en ik ben een van de vele hulsmannetjes die er in Wijthmen wonen. Ik
ben 18 jaar en ik doe de opleiding International Business Studies.
Mijn hobby’s zijn fitness, en hopelijk binnenkort mountainbiken, ik hoop ook weer te gaan paard rijden, alleen ik
wil niet bij een manege, puur omdat ik weet hoe het is om een eigen paard te hebben, en omdat ik geen zin heb
om precies 1 uur te gaan rijden en dan weer je ‘eigen’ paard over te dragen aan iemand anders.
.
Je woont nog niet zolang in Wijthmen, wat viel je het eerste op?
Het eerste wat me opviel was het gemoedelijke en de rust.
.
Je ben door de leden van de Brinkruiters op 7 maart jl. gekozen als secretaris, wat heb je eigenlijk met
de paardensport?
Ik heb zelf vanaf mijn twaalfde tot mijn 16e paardgereden op een manege, daarna heb ik een jaar een eigen
rijpaard gehad,helaas moest die weg, maar ik probeer actief te blijven in paardenwereld door in de pony club te
blijven, want zoals ze zeggen: als je eenmaal ben aangestoken door het paardenvirus blijf je ermee bezig, maar
dat vind ik niet erg.
.
Welke ambities heb je binnen het bestuur van de Brinkruiters?
Mijn ‘doel’ is eigenlijk om het een stabiele vereniging te laten worden, en ik wil proberen om de leden meer bij de
vereniging te betrekken.
.
Met jouw als secretaris is ook Marjo Meppelink gekozen als voorzitter, wat weet je van haar?
Ik weet dat ze erg actief is in de paardenwereld, zelf ook paarden thuis heeft staan. Ik vind haar een goede
voorzitster, want ze weet iedereen goed te betrekken bij de vereniging.
.
Je neef Chris maakte ook deel uit van het bestuur, eerst als penningmeester en later als voorzitter,
weet jij iets van deze periode?, en heeft hij je nog advies gegeven voor deze bestuursfunctie?
Eigenlijk niet, haha. We hebben er eigenlijk weinig over gesproken.
.
We hebben natuurlijk in Wijthmen ook een topper in de paardensport Femke Beljon,
dressuurkampioen van Overijssel?
Klopt, ga zo door Femke!
.
Nu Ivonne nog enkele steekwoorden
Angst.
Ik denk dat iedereen wel iets heeft waar hij/zij bang voor is. Ik ben bang om iemand kwijt te raken die me
dierbaar is.
.
Liefde.
Ja, wat kan ik daar over zeggen? In augustus heb ik 3 jaar verkering en ik hoop dat het nog even zo blijft.
.
Droom:
om later gelukkig te zijn met wat ik heb en de mensen die ik heb.
Yvonne hartelijk dank voor dit interview en veel succes als secretaris bij de Brinkruiters

geplaatst op 19 Mar 2007

Wijthmen stunt tegen WZC
Wijthmen stunt tegen WZC
ZWOLLE - "Het leek wel of we met z'n allen het kampioenschap stonden te vieren", zegt Wijthmen - trainer Joshua
Nijlant. Vorige week zag de oefenmeester de zaken nog somber in. Maar na de overwinning op WZC Wapenveld (1
- 0) doet zijn ploeg weer mee om de plaatsen, die recht geven op een tweede jaar in de derde klasse.
"We hebben afgelopen week een gesprek gehad waarin we beloofd hebben om met z'n allen de schouders eronder
te zetten en dat pakte prachtig uit'', legt Nijlant uit. Volgende week moet de ploeg naar concurrent HTC. "Als we
daar winnen hebben we alles weer in eigen hand.''
Bron: De Stentor
Klik op deze tekst voor het wedstrijdverslag
(met fotoreportage)

Wijthmen toch nog onderuit tegen H.T.C
HTC lijkt het seizoen uit te kunnen voetballen
door Charlie Schuurman
ZWOLLE - Er staan slechts enkele minuten op het scorebord als het publiek bij HTC - Wijthmen de
adem inhoudt.
In het strafschopgebied van de thuisclub ligt een aanvaller van de gasten roerloos op de grond. Naast
hem staat HTC-keeper Folkher Langejans druk te gebaren en te roepen ,,Niet goed, niet goed." Even
daarvoor is Ruben de Jong hard in aanraking gekomen met het kunstgrasveld. Hij lijkt nu bewusteloos
op de grond te liggen. Na enkele ogenblikken komt er beweging in de speler en lijkt het gelukkig mee
te vallen.
De Jong wordt strompelend naar de zijlijn geholpen en staat tot ieders verbazing even later weer in het veld.
,,Volgens de omstanders ben ik even weggeweest, maar zelf weet ik daar maar weinig van. Maar het zal wel",
zegt De Jong in de rust. "Ik dacht dat het wel meeviel, maar na tien minuten begon het toch een beetje te draaien
en ben ik maar op de bank gaan zitten.''
Vanaf die bank ziet De Jong een rommelige wedstrijd waarin vooral HTC probeert te voetballen. De thuisploeg
krijgt in de persoon van Coen Dunnink een paar dotten van kansen. Maar de aanvaller misstaat vandaag niet in
een rugbyteam. Viermaal weet hij de bal van dichtbij over het doel te werken. Daardoor gaan de ploegen met 0-0
de rust in. Na de pauze wordt het er aan beide kanten niet beter op. ,,Het leek wel of de jongens bang waren voor
brandwonden", zegt Wijthmen-trainer Joshua Nijlant. ,,Als je tegen degradatie vecht, moet je tot het randje gaan
en misschien er wel eens over, maar dat heb ik totaal niet gezien".
Bij HTC is het al niet veel beter, maar zit er wel meer voetbal in de ploeg. Dat wordt uiteindelijk beloond. Een
prachtige lob van een half op de grond zittende Michel Wolf blijkt beslissend voor de 1-0 overwinning. Daardoor
lijkt HTC het seizoen rustig uit te kunnen voetballen. Dat is bij hekkensluiter Wijthmen wel even anders.
Bron de Stentor van maandag 26 maart 2007
geplaatst op 26 Mar 2007

Ontwerpbestemmingsplan Bos en buitenplaatsen Wijthmen
Ontwerpbestemmingsplan Bos en buitenplaatsen Wijthmen
Burgemeester en wethouders van Zwolle maken ingevolge het bepaalde in artikel 23 lid 1 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat ingaande 12 april 2007
gedurende zes weken tot en met 23 mei 2007 in het Informatiecentrum Gemeente Zwolle (Grote Kerkplein 15)
voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Bos en buitenplaatsen Wijthmen.
Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op een gebied dat gelegen is ten zuidoosten van Zwolle nabij de
kern Wijthmen. Het gebied wordt in het zuiden begrensd door de Heinoseweg, in het noordoosten door de
Erfgenamenweg, in het noordwesten door het recreatiegebied ‘de Wijthmenerplas’ en in het zuidoosten door de
kern Wijthmen.
Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in de realisering van circa 23 hectare bos en een zevental buitenplaatsen

tussen de Wijthmenerplas en de kern Wijthmen.
Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan naar
voren brengen bij de gemeenteraad, Afdeling Stad en Landschap, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.
Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende genoemde termijn zijn zienswijze mondeling naar
voren te brengen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken dient u een afspraak te maken met de heer
L.B. Dijkstra, telefoonnummer (038) 498 22 30
Bron Zwolle.nl
geplaatst op 13 Apr 2007

Op de foto!

MET Z’N ALLEN OP DE FOTO . . . .
Let op: Er is een fout gemaakt in de vorige oproep!!!!!!
De foto wordt gemaakt opMaandag 14 mei !
Op maandag 14 mei wordt er een foto gemaakt, van alle vrijwilligers, die mee hebben geholpen bij
de bouw van de Elshof en Kubus.
Deze foto komt, uitvergroot, in de Elshof te hangen!
Of u een paar keer, wekelijks of elke dag heeft geholpen, u bent van harte welkom op:
Maandag 14 mei, om 19.00 uur bij de Elshof.
Wij kunnen niet alle vrijwilligers persoonlijk bereiken, dus vertel het door!!!!
geplaatst op 16 Apr 2007

Vrijwilligersfeest!
VRIJWILLIGERSFEEST.
Als dank voor de inzet van het afgelopen jaar, wordt er een vrijwilligersfeest gehouden.
Dit feest is voor alle vrijwilligers van de Elshof en alle vrijwilligers die hebben geholpen bij de bouw van de Elshof
en Kubus.
Deze avond, voor jong en oud, zal gehouden worden op:
Zaterdag 30 juni 2007,
Locatie: Cafe “De Mol”,
Aanvang: 21.00 uur.
Wij kunnen niet iedereen persoonlijk benaderen, dus; zegt het voort….
Omdat wij graag wilen weten, hoeveel mensen er komen, graag voor 9 juni, opgeven bij:
Nieske van Gurp, Veldhoekweg 39.
Marije Lipman, dagelijks te bereiken bij de Kubus.
Mailen mag natuurlijk ook:
nvgurp@home.nl , telf. 401871
marijelipman@hotmail.com, telf. 0618653593
geplaatst op 16 Apr 2007

Stratenvolleybal 2007
Ook dit jaar willen we weer zoals gewoonlijk op tweede pinkatedag 28 mei, het jaarlijkse
stratenvolleybaltoernooi houden!
Als je, je met je team wil opgeven voor dit jaar moet je rekening houden met de volgende punten:
.
Je kunt een stratenteam opgeven maar ook een team met je familie, buren, vrienden enz. mag.
.
Per team moet er minimaal twee dames in het veld staan.
Per team mogen er maximaal twee competitiesperlers meedoen.
De minium leeftijd voor deelname is 14 jaar.

Hetr inschrijfgeld is 7 euro
Je kunt je opgeven tot en met 13 mei!!
Groeten van de Organisatie.
Gerda van de Berg en Inge Schonewille
Bron: De Elshofbode jaargang nr 36 nr 2
geplaatst op 17 Apr 2007

Familiedag 2007
Na het grote succes van de familiedag 2005, heeft het bestuur van de voetbal het 1e elftal opnieuw gevraagd om
de familiedag op
.
DONDERDAG 17 MEI 2007, HEMELSVAARTDAG
.
te organiseren.
Dat doen we uiteraard met plezier mede gezien het feit dat wij i.v.m. voetbalverplichtingen minder ons steentje
heben bijgedragen aan de verbouweing van de Elshof dan ons lief is
.
Vanaf 10.30 uur nodigen wij herbij iedereen uit die Wijthmen een warm hart toedraagt. De wedstrijden begingen
dan om 11.00 uur en de teams bestaan uit mihnimaal 5 spelers, waarvan minimaal één dame of twee kinderen tot
12 jaar behoren.
Het inschrijfgeld is 1,00 euro per persoon.
.
De mogelijkheid voor een hapje en drankje is vanzelfsprekend aanwezig. Aan de (kleine) kinderen is ook
gedacht.....
Vanaf 17.00 uur zal een "drive-inn" show de sfeer doen verhogen en wordt er een gastoptreden verzorgd.
Ook hopen wij dat er veel toeschouwers zullen zijn om er op die manier een echte Familiedag van te maken!!!
.
M.vr.gr.
Organisatiecomité "De 1e selectie""
Je kunt je t/m 13 mei a.s. opgeven of het strookje uit de Elshofbode inleveren bij:
Jeroen Harink
Veldhoekweg 12.
Tel: 06-516.08.114
geplaatst op 17 Apr 2007

Koninginnendag 2007
Maandag 30 april is het tijd voor de jaarlijkse spelletjes bij de Elshof!
We starten de dag met een optocht van versierde fietsen, skelters, driewielers etc,
.
Deze optocht zal vertrekken om 9.00 uur bij de speeltuin tussen de Veldhoekweg en de Kroesenallee.
.
Als je goed je best doet, verdien je misschien wel een prijs voor je mooie verstierde voertuig!!
In de week voor Koninginnnedag worden er op de route van de optocht vlaggetjes uitgedeeld om de versierde
stoet toe te juichten.
Wanneer de optocht de Elshof heeft bereikt en alle fietsen en skelters een plekje hebben gekregen starten we met
de spelletjes.
De spelletjes zijn bedoeld voor kinderen vanaf 2 jaar tot en met groep 8 van de basisschool.
Om mee te kunnen doen aan de spelletjes moet je vöör vrijdag 27 april 2007 het onverstaande strookje wat
in de Elshofbode staat inleveren bij een van de volgende adressen:
Daniël Logtenberg, Valkenbergweg 21, Telnr 0529-40.1728
of bij

Rianne Meijer en Peter Mestebeld, Zeisweg 8,
Telnmr. 06-120.38.368 of 06-214.66.375
Bron: De Elshofbode jaargang 36, nr 2
geplaatst op 17 Apr 2007

Vrijwilligers verdienen ruim 200.000 euro voor buurtschap
PERSBERICHT:
Vrijwilligers verdienen ruim 200.000 euro voor buurtschap
ERICA TERPSTRA OPENT KULTURHUS IN WIJTHMEN
Wijthmen heeft Erica Terpstra weten te strikken om het nieuwe Kulturhus te openen. De populaire en druk bezette
voorzitter van de nationale sportkoepel NOC*NSF komt zaterdag 16 juni naar de trotse buurtschap voor de -nog
geheim gehouden- openingshandeling.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de (ver)bouw van het Kulturhus. Tientallen vrijwilligers zijn
maandenlang in de weer geweest met vooral het schilder- en straatwerk en tal van andere bouwtechnische
werkzaamheden. Als beloning voor het verrichten van deze enorme klus werd Wijthmen reeds in december met de
Vrijwilligersprijs 2006 van de gemeente Zwolle onderscheiden.
Met het Kulturhus is een totaalbedrag gemoeid van circa 2,5 miljoen. In geld en arbeid werd ruimschoots boven
de 200.000 euro door de eigen gemeenschap bijgedragen.
Het nieuwe, zeer karakteristiek vormgegeven gebouw staat op het terrein van het oude gemeenschapscentrum,
De Elshof. Van dit complex zijn alleen het horecagedeelte en twee kleedkamers blijven staan en gerenoveerd. De
school met peuterspeelzaal, de sporthal met kleedkamers, de gemeenschapszaal, de bestuurskamer alsmede twee
extra kleedkamers zijn geheel nieuw. Het Kulturhus biedt onder meer onderdak aan de plaatselijke basisschool, de
peuterspeelzaal, de sportverenigingen (voetbal, volleybal, gymnastiek), Plaatselijk Belang, de seniorensoos en de
klaverjasclub. Bijkomend voordeel van de nieuwbouw is, dat de volleyballers van Wijthmen sinds kort hun
thuiswedstrijden in eigen huis kunnen spelen.
Het idee voor het Kulturhus dateert uit het jaar 2000. Er werd toen gesproken over nieuwbouw van de
oecumenische basischool De Kubus, de enige in haar soort in de wijde omgeving en onderdeel van Stichting
Katholiek Onderwijs IJssel-Vechtstreek. Slechts een halve kilometer verderop stond De Elshof op de lijst voor
groot onderhoud.
Het Kulturhus is een uit Zweden overgewaaid fenomeen als antwoord op teruglopende voorzieningen op het
platteland (of stadswijk). In Overijssel is het Kulturhus, een combinatie van voorzieningen onder één dak,
geintroduceerd door de voormailge gedeputeerde Jan Kirsten uit Dalfsen.Wijthmen kon daardoor profiteren van
een provinciale regeling van 250.000 euro.
Helemaal zonder slag of stoot ging het realiseren van het project niet. Bij doorrekening van het plan en tijdens de
bouw onstonden nieuwe tekorten, maar onder meer door een extra subsidie van de gemeente, veel creativiteit
van de betrokken gemeente-ambtenaren, voldoende politieke steun en een grote zelfwerkzaamheid kwam alles
voor elkaar. En kan Wijthmen zich nu langzamerhand opmaken voor een groots feest op 16 juni als Erica Terpstra
het startschot heeft gegeven.
Voor verdere vragen:
Rob van Krevel (voorzitter Stichting De Elshof) 06 515 31 882
Wim Schuurman (directeur De Kubus) 0529 40 13 69
geplaatst op 30 Apr 2007

Voetbalwedstrijd Herfte versus Wijthmen op 1e Pinksterdag
Na een aantal jaren geen Herfte – Wijthmen meer te hebben gehad, hebben we deze legendarische wedstrijd
nieuw leven ingeblazen.
De wedstrijd zal worden gespeeld op 1e pinksterdag op het mooiste veld uit de regio, natuurlijk op sportpark
de Elsof.
De aftrap zal zijn om 14:00 uur.
De wedstrijd staat onder leiding van Sjors Jansen of Lorkees.

,
Wij als organisatie hopen dat we nog een aantal spelers kunnen contracteren voor deze wedstrijd.
Ook als je de voetbalschoenen al lang geleden aan de wilgen hebt gehangen, ben je van harte welkom om een
balletje te gaan trappen.
.
Natuurlijk moet je je dan nog wel even opgeven.
Dit kun je doen bij:
M. van Gurp 06-10879549,
C. Hülsmann 06-54346916 of
charlhulsmann@hotmail.com
D. Beltman 06-23877845
,
Na de wedstrijd is de kantine vanzelfsprekend open, voor de after-party.
We wensen jullie een prettige en sportieve wedstrijd toe.
De organisatie
geplaatst op 12 May 2007

Femke Beljon in finale Outdoor Gelderland.
Femke Beljon in finale
.
LIERDERHOLTHUIS - Dressuuramazone Femke Beljon (19) uit Wijthmen heeft zich met haar paard
Kasparov gekwalificeerd voor de finale Z2 kür op muziek van Outdoor Gelderland, dat begin juni wordt
gehouden. Op een concours in Twello bleef Beljon met 217 punten de concurrentie ver voor.
Ze had ook succes op de tweedaagse dressuur- en springwedstrijd in Lierderholthuis, inmiddels bekend vanwege
de witruggier. Ze won de tweede proef in de zware dressuur en de eerste proef in de klasse L1. Bij het springen
eindigde Edwin Agterhuis op de tweede plaats in de in handicap verreden klasse M/Z. De profruiter uit Hattem
won even daarvoor wel het L-springen. In de M2-dressuur gingen de overwinningen naar Kirsten Blankers uit
Hasselt en Ingrid van 't Klooster uit Heino.
Bron de Stentor
geplaatst op 21 May 2007

Opstellingen Herfte - Wijthmen
Opstelling Herfte:
Doel: Frans van Kerkum (1)
Rechtsback: Dennis Beltman (2)
Centrale verdediger: Jeroen Poppe (3)
Centrale verdediger: Edwin Damman (4)
Linksback: Roy Beltman (5)
Rechter middenvelder: Mathijs Sluiter (6)
Centrale middenvelder: Stefan Poppe (10)
Linker middenvelder: Bart Harmens (8)
Rechtsbuiten: Fons Beltman (7)
Spits: Sjoerd Beljon (9)
Linksbuiten: Simon Harmens (11)
Wisselspelers:
Fred Hekkenberg (12)
Robert van Krevel (13)
Hans v/d Steege (14)
Ruben de Jong (15)
Patty v/d Vlist (16)
John Schuurman (17)
Bert-jan Klei (18)
Opstelling Wijthmen:
Doel: Robert Krul (1)
Rechtsback: Henk Kok (2)

Centrale verdediger: Marcel van Gurp (3)
Centrale verdediger: Menno van Gurp (4)
Linksback: Martijn Beltman (5)
Rechter middenvelder: Marten van Gerner (6)
Centrale middenvelder: Charl Hülsmann (10)
Linker middenvelder:Arjen Noordman (8)
Rechtsbuiten:Sander van Gurp (7)
Spits: Edwin Noordman (9)
Linksbuiten: Jeroen Reuvekamp (11)
Wissenspelers:
Clarinus Selles (12)
Hans Krul (13)
Marco van Riel (14)
Adrie Jans(15)
Leon Rientjes(16)
Yvonne Overmars(17) ?
Thamara de Ruiter(18) ?
Gerard Reins (19) ?
Als organisatie hopen we dat het een spannende en gezellige en vooral sportieve middag word.
Voor de gecontracteerde spelers: half twee aanwezig op sportpark de Elsof
Ook hopen we dat er vele supporters aanwezig zullen zijn om je team aan te moedigen. Een aantal spelers zullen
dit nodig zijn.
geplaatst op 24 May 2007

Nog geen bestemming voor oude gebouw de Kubus
Nog geen bestemming voor gebouw de Kubus
ZWOLLE - Het Kulturhus in Wijthmen is sinds kort ook het onderkomen van basisschool De Kubus.
Voor CDA - raadslid Martien van Gurp was dat dinsdagavond aanleiding om via mondelinge
raadsvragen naar de toekomst van het achtergelaten schoolgebouw aan de Valkenbergweg te
informeren.
Wethouder Peter Pot (vastgoed) kon nog geen nieuwe bestemming voor het gebouw aangeven, maar sprak de
bereidheid uit bij een nieuwe bestemming hierover in contact te treden met Plaatselijk Belang Wijthmen en
vertegenwoordigers van de naastgelegen rk - kerk. De Wijthmener gemeenschap is bang voor vandalisme en
onveilige situaties, wist Van Gurp te vertellen. De wethouder beloofde dat "op zeer korte termijn maatregelen
worden getroffen om ongewenste activiteiten tegen te gaan".
Bron de Stentor van 31 mei 2007
geplaatst op 31 May 2007

Weg tussen Wijthmen en Dalfsen dit najaar een maand afgesloten
Weg tussen Wijthmen en Dalfsen dit najaar een maand afgesloten
.
DALFSEN/WIJTHMEN - De N757, de weg tussen Wijthmen en Dalfsen, is van 17 september tot en met
26 oktober afgesloten. Wegbeheerder provincie Overijssel gaat dan onderhouds - en
wegwerkzaamheden uitvoeren.
Om aanwonenden en andere belangstellenden over de werkzaamheden te informeren, houdt de provincie op
donderdag 14 juni een inloopavond van 18.30 tot 20.30 uur. Deze wordt gehouden in restaurant De Mol aan de
Heinoseweg 32 in Wijthmen.
Naast de geplande inloopavond worden er in restaurant De Mol op de maandagen 2 juli, 10 september, 24
september, 8 oktober en 22 oktober inloopspreekuren gehouden. Deze zijn van van 09.00 tot 12.00 uur. De
projectleider is dan aanwezig om vragen van aanwonenden en andere belangstellenden te beantwoorden.
De provincie wil met de wegwerkzaamheden de N757 verkeersveiliger maken. Dit is nodig omdat er op deze weg
nog teveel ongelukken gebeuren. In de periode van 2001 tot en met 2005 zijn ruim honderd ongelukken
geregistreerd, waarbij er zestien gewonden vielen. Tevens vindt er groot onderhoud aan de weg plaats.

De provincie gaat in de periode van de wegafsluiting veilige bermverharding, herkenbare markering, veilige
(brom)fietsvoorziening bij zijwegen aanbrengen en de middengeleiders aanpassen. Tevens wordt er onderhoud
aan de hoofdrijbaan en de brug over de Vecht gepleegd. Het veiliger maken van de weg tussen Dalfsen en
Wijthmen maakt deel uit van het grotere project: 'Overijssel doet meer voor verkeer'. Het verhogen van de
verkeersveiligheid is een belangrijk speerpunt van de provincie Overijssel.
.
Bron de Stentor juni 2007
- Op http://provincie.overijssel.nl/wegwerkzaamheden is meer te lezen over de wegwerkzaamheden van de provincie
geplaatst op 13 Jun 2007

Grassparty 2007
De data voor de 20ste editie van de Grassparty Herfte - Wijthmen zijn bekend. Zoals iedereen gewend is, zal het
eerste volle weekend van september in het teken staan van de Grassparty. Kortom vanaf vrijdag 7 september t/m
zondag 9 september is het alle dagen feest in Herfte - Wijthmen.
Kijk op even op www.grassparty.nl
Feestgroeten van de Organisatie
geplaatst op 14 Jun 2007

Halve marathon Zwolle 2007 (7e editie)
De halve marathon Zwolle was voor een viertal Wijthmeners aanleiding om hun sportieve prestaties aan de dag te
leggen.
De stand van de renners uit wijthmen is:
1
Renë Brinkhof:
Plaats 73e
Tijd 1 uur 30 minuten en 2 seconden (1:30:02)
2
Angeli Poppe:
Plaats 339e
Tijd 1uur 39 minuten en 41 seconden (1:39:41)
3.
Robert Hulsmann:
Plaats 1557e
Tijd 2 uur 6 minuten en 18 seconden (2:06:18)
4.
Bennie Nijboer:
Plaats 1842e
Tijd 2 uur 22 minuten en 24 seconden (2:22:24)
Hou deze pagina in de gaten voor meer info en ranglijsten van de voorgaande afleveringen van deze marathon
6e editie: 10 juni 2006
1
Renë Brinkhof:
Tijd 1 uur 34 minuten en 31 seconden (1:34:31)
2.
Robert Hulsmann:
Tijd 2 uur 8 minuten en 38 seconden (2:08:38)
geplaatst op 18 Jun 2007

Wijthmen wil zorgcentrum
Wijthmen wil zorgcentrum.
.
Wijthmen – De gemeenschap van Wijthmen heeft een woonzorgcentrum nodig. Een broodnodige
voorziening die, ondanks het nieuwe Kultuhus, mist.

“Meer dan dertig procent van de Wijthmeners is 65-plus. Die groep moet nu nog uitwijken naar Zwolle
of Dalfsen, Terwijl die 65-plussers juist hier willen blijven, Die behoefte is zeer groot”stel voorzitter
Robbie van Krevel van de stichting De Elshof.
Het grote feest van het nieuwe Kulturhus is net voorbij, maar de stichting kijk alweer vooruit, “De nieuwe
accommodatie is een prachtig bindmiddel en de schoolgaande jeugd kan hier jaren onder dak, Maar de ouderen
missen een beetje de boot”.
.
De voorzitter pleit daarom voor een woonzorgcentrum voor ouderen “Deze groep wil voor zo’n centrum niet
uitwijken naar Zwolle of Dalfsen, Deze wil thuis bij de kinderen en kleinkinderen in Wijthmen blijven.”
Een woonzorgcentrum is dan een uitkomst.
.
Van Krevel denkt hierbij aan een gebouw met twintig á dertig ruimtes, een kleine bibliotheek, een kerkgebouwtje
en eventueel een kleine winkel, Dit gebouw zou aan het nieuwe Kulturhus moeten gaan grenzen en één of twee
hectare grond in beslag nemen.
.
Probleem is echter dat die grond van de gemeente Zwolle is .
Van Krevel verwacht echter steun. “De politieke wil is er wel. Daarvan ben ik overtuigd, De tendens i s ook dat
zorg naar de mensen toekomt. We vragen ook niet direct om een subsidie, we zijn alleen afhankelijk van de
grond.”
Want contacten zijn er al gelegd. “We hebben gesprekken gevoerd met een Zwolse woningcorporatie, en ook
raadsleden zijn benaderd, met name CDA en VVD tonen zich zeer positief over onze plannen, De politiek is in mijn
ogen zeker klaar voor zo’n woonzorgcentrum.”
Dat Wijthmen een te kleine kern zou zijn, vindt van Krevel geen goed argument.
“Dit is geen langzaam doodbloeden (oud) dorpje, dit is een plek met toekomst, de gemeente heeft hier veel
grond gekocht, bouwen is op den duur onvermijdelijk, dan is een voorziening zoals een woonzorgcentrum
essentieel, Daar moet je op inspelen.”
Als de gemeente zicht in de plannen van de stichting kan vinden zou de schop al binnen drie tot vijf jaar in de
grond kunnen. “De gemeente heeft een zorgplicht, dus ook in Wijthmen, ik verwacht geen afwijzing.
Dat zou me verbazen. Het draagvlak voor een dergelijk centrum is in Wijthmen enorm, dat zal politiek niet anders
zij, Dit gaat gewoon lukken”.
Bron de Swollenaer door Theo Brummelaar
geplaatst op 18 Jun 2007

8e titel voor Femke Beljon
Beljon niet te kloppen
ZWOLLE - Het was haar achtste titel, maar een abc - tje zal het Overijssels kampioenschap voor dressuuramazone
Femke Beljon uit Wijthmen nooit worden. "Anderen denken dat ik wel weer even ga winnen, maar zo ga ik er
nooit heen.".
Toch staken de negentienjarige amazone en de vijftienjarige Kasparov ook op de Galoppade van Ambt Delden met
kop en schouders boven de concurrentie in de klasse Z2 uit. "Ik sta vijf procent los van de nummer twee, dat is
inderdaad wel behoorlijk."
Bijzonder is dat haar pony Kasparov na vijf titels in zijn eigen klasse nu ook al drie maal de sterkste is tussen de
paarden. En dat terwijl de combinatie de absolute topvorm miste. "Het ging wel goed", blikt Beljon terug op de
drie verschillende onderdelen die ze allemaal won, "maar het kon nog veel beter en dat biedt perspectief voor
Ermelo." Met de titel in Ambt Delden verzekerde de amazone zich voor het Nederlands kampioenschap op 7 en 8
september.
Bij het springen vond de zeventienjarige Hendrik Jan Schuttert zichzelf twee keer terug op het podium. In de
zwaarste klasse ZZ pakte de ruiter uit Ommen met Odin de titel, in de klasse Z met Up to Date het brons. In de
klasse L sprong Miranda Spronk uit IJsselmuiden met Umere naar goud.
Marije Kalshoven uit Zwolle pakte met Kalshoven's Ulaika het dressuurgoud in de klasse L1. Janine Kelder uit
Hardenberg en Toulouse datzelfde in de klasse B. Carla Henniphof uit IJsselmuiden en Saphira S het zilver in M2
Wendy van Rijsbergen uit Hardenberg met Ufaz het brons in L2
.
Bron de stentor van 20 augustus 2007.
geplaatst op 20 Aug 2007

Ambitie Femke overleeft Kasparov
Ambitie van Beljon overleeft Kasparov
door Jan Pieter Borgmeijer

WIJTHMEN - "Als het straks op is, is het maar zo. Dan is het goed geweest." Femke Beljon praat met liefde over
haar 'Kasper'. Net als de vijftienjarige Kasparov met liefde doet wat de dressuuramazone (19) van hem vraagt.
"Hij zal nooit niet zijn best doen." Nog een jaar of twee, dan gaat hij met pensioen. Vandaag en morgen mengt de
twee-eenheid zich in de strijd om de Nederlandse titel.
Zijn spieren worden langzaam stram, de jaren beginnen te tellen. Een leven als dressuurpaard is er een van hard
werken. "Je vraagt zoveel kracht", zegt Femke Beljon aan de vooravond van de Hippiade in Ermelo. "Een
uitgestrekte draf is even zwaar als een hindernis van 1.40 meter hoog. Kasper probeert daarom altijd zoveel
mogelijk energie te sparen. Als ik hem opzadel, staat hij met de ogen dicht, slaperig. Maar daarna stapt hij met
spektakel door de baan." De amazone kent beide disciplines uit de praktijk. "In 2003 werd ik Nederlands
kampioen dressuur bij de pony's. Ik weet nog dat ik me daarna toch weer meer op het springen wilde toeleggen."
Het is er niet van gekomen. Kasparov springt alleen thuis in Wijthmen. Of in het bos. "Ter ontspanning. Die
rondjes lopen kent-ie nu wel." Sterker nog, het gespierde dier staat door zijn relatief geringe hoogte weliswaar
nog altijd als pony op papier, in praktijk loopt hij geroutineerd tussen de paarden. "Een compleet andere wereld",
heeft Beljon gezien. Ook als amazones onder elkaar. "Veel harder. Er wordt elkaar niets gegund."
De band met Kasparov is er vanaf het begin een van liefde. "Hij was een kennis, werd verkocht, zou naar
Amerika, maar werd afgekeurd. Toen kwam hij bij ons. Ik had een pony, maar die was smerig lastig. Daar was ik
echt bang voor, hij had ook geen werklust. De keuze was niet zo moeilijk."
Beljon pakt met Kasparov de ene podiumplek naar de andere. "Ik ben bevoorrecht. Sommige anderen halen op
tien wedstrijden één prijs, dat zou ik niet kunnen. Ik ben ambitieus, ja. Zit mezelf weleens in de weg. Als ik iets
wil, wil ik dat het goed gaat. Bij het springen was ik ook heel netjes."
Ze won onlangs opnieuw het Overijssels kampioenschap, maar werd desondanks niet gescout voor het Rabo
talenteam. "Ze hadden me waarschijnlijk niet gezien. Maakt ook niet uit. Als je iets wilt, moet je het toch zelf
doen."
De rek is er nog lang niet uit. Als Young Rider is ze behoorlijk gegroeid, al is de weg naar het hoogste niveau nog
lang. "Met Kasparov zit de Grand Prix er niet meer in. Nog een jaar of twee, dan gaat hij met pensioen."
De opvolging staat al klaar. 'HekonValentijns Winnetou' heeft imiddels zijn eerste keurig gechoreografeerde
stappen gezet. "Dat is de sport, je overleeft je paard." Kasparov blijft ook na zijn pensioen in Wijthmen. "Hij mag
het rustig aan doen, dat heeft-ie verdiend."
Bron De stentor september 2007
geplaatst op 13 Sep 2007

nieuwjaarsborrel in de Elshof
De kerstboom is opgetuigd.
De Kerstdagen, met alle drukte en gezelligheid,
staan voor de deur.
Kinderen hebben bijna vakantie.
.
Nog even…. en dan is 2007 voorbij,
en is het alweer 2008.
Wij willen u alvast uitnodigen, om op het nieuwe jaar te proosten.
.
Op 5 januari 2008 bent u welkom,
van 15.00 uur tot 18.00 uur in De Elshof.
.
Wij wensen iedereen Fijne Feestdagen en een prachtig 2008!
geplaatst op 25 Nov 2007

Paasbult??

Bij de herinnering aan Pasen 2006 komt bij menigeen het paasvuur achter De
Elshof naar boven. Veel gezelligheid rondom een gezellig vuur. Voor herhaling
vatbaar, vond een ieder, dus werd er vol enthousiasme gebouwd aan een
paasbult voor Pasen 2007.
.
Echter, dat enthousiasme ging soms wat te ver. Toen er geen vergunning

werd afgegeven voor een paasvuur, moest de inmiddels enorme bult worden
opgeruimd. Plaatselijk Belang, Gemeente en Stichting De Elshof hebben dit
gezamenlijk opgepakt. Niets mis mee, zou je denken. Waarom dan dit stukje?
.
Om een ieder te wijzen op de enorme kostenpost die dit met zich mee heeft
gebracht. Wanneer het (zoals de bedoeling is bij een paasbult) allemaal hout
e.d. was geweest, was er geen probleem geweest, maar wellicht vanwege het
eerder genoemde enthousiasme is er naast brandbare materialen ook veel
grof vuil en zelfs chemisch afval terecht gekomen in de bult en dit moest
allemaal worden afgevoerd, wat dus niet goedkoop was,
.
Een paasbult achter De Elshof zal er vanwege de toekomstige bebouwing wel
niet meer van komen, maar toch een vriendelijk verzoek aan een ieder (die
zich aangesproken voelt), om bij een volgende paasbult alleen brandbare
materialen aan te leveren en geen grof vuil en ander afval. Klinkt logisch,
maar dit was het vorige jaar blijkbaar niet. Het resultaat: een flinke
kostenpost in een toch al duur jaar. Jammer.
Algemeen Bestuur Stichting De Elshof
geplaatst op 18 Feb 2008

Activiteiten maandag 2e paasdag!
Hallo allemaal,
2e paasdag hebben wij allerlei leuke activiteiten georganiseerd.
A.o. Eieren zoeken, Eiergooien, Schminken, knutselterras.
Iedereen tot en met 12 jaar kan hieraan meedoen.
Je wordt om 11.00 uur verwacht in de Elshof.
Klik hier voor de poster!
geplaatst op 24 Mar 2008

Zeer geslaagde 2e paasdag
2e paasdag
Pasen doet ons denken aan het voorjaar, kievietseieren en de eerste lentezon. Afgelopen tweede paasdag stond
helaas meer in het teken van sneeuw en hagel. Ondanks het slechte weer kunnen we wel spreken van een
geslaagde tweede paasdag.
Met behulp van spontane vrijwilligers hebben we namelijk voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar op
korte termijn leuke activiteiten kunnen organiseren. Wel liefst drie paashazen waren er deze dag aanwezig (al
waren het geen “echte”). De kinderen werden vermaakt door verschillende spelen in de sporthal waar zij hun
eitjes scoorden, ook waren een schminkstand en een knutselterras aanwezig. ’s Middags werd er zaalvoetbal
gespeeld. Voor de kleintjes waren eitjes verstopt die ze samen gingen zoeken.
Voor iedereen was het een geslaagde dag waar we volgend jaar graag een vervolg aan geven. Iedereen bedankt
voor je inzet en komst. De organisatie

geplaatst op 27 Mar 2008

Zomeravond Competitie Volleybal
Zomeravond Competitie Volleybal Wijthmen
Het wedstrijdseizoen zit er alweer bijna op. Toch is het nog iets te vroeg voor de vakanties, zin om een paar
avonden heuse volleybalwedstrijden te spelen? Geef je dan nu op!
Dit kan met je buren, vrienden, kameraden, teamleden, familie en nog vele andere combinaties.
Kulturhus Wijthmen
Sporthal de Elshof
Geplande wedstrijdavonden zijn; 3, 4, 5, 10, 11 en 12 juni 2008.
Let op, je speelt niet alle data! Voor het organiseren van deze competitie zijn wij afhankelijk van het aantal
deelnemende teams.Na opgave ontvang je zo spoedig mogelijk het wedstrijdschema zodat e.e.a. in de agenda
genoteerd kan worden.
Bij onvoldoende opgave zullen wij helaas genoodzaakt zijn de competitie niet te starten.
Een aantal spelregels:
• Deelname vanaf 16 jaar
• Inleggeld per team € 15,00
• Wedstrijden worden op punten en niet op tijd gespeeld
Geef je op vóór 5 mei a.s. bij:
Marietta Teusink Heinoseweg 32
of E: de.mol@tiscali.nl
Vul hierbij de volgende gegevens in:
Naam team:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-Mail:

geplaatst op 09 Apr 2008

Foto's optocht Koninginnedag
Door Mv. Spijker zijn enkele foto's aangeleverd van de optocht op Koninginnedag! Daarvoor dank!
U kunt de foto's via deze link bekijken!
geplaatst op 07 May 2008

