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DORPSGIDS WILSUM
VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Gemeenschapszin, leefbaarheid, noaberschap
Waar een klein dorp als Wilsum groot in is!
Nieuwe inwoners in ons mooie dorp willen we graag verwelkomen. Ons hart staat voor ze open, we
willen graag dat ze zich thuis gaan voelen. Daar hoort bij dat we gaan vertellen wat ons mooie dorp dan
zo mooi en aantrekkelijk maakt. En omdat de kinderen van onze bewoners niet altijd in Wilsum (kunnen)
gaan wonen, is het niet meer vanzelfsprekend dat het verhaal automatisch aan nieuwe inwoners wordt
doorverteld. Mensen die van buiten Wilsum overwegen hier te komen wonen willen graag vooraf weten
wat er zoal te doen en te beleven valt in het dorp. Maar hoe doen we dat?
En zo ontstond het idee van een gezamenlijke Dorpsgids. Een goede eerste indruk van het dorp Wilsum
en zijn verenigingsleven voor mensen die in het dorp willen wonen. Hierdoor kunnen zij (vooraf) kennis
nemen van wat er in het dorp zich afspeelt en waar je je bij aan zou kunnen sluiten of meer van wil
weten.
Bij de welkomsgesprekken nemen we een geprint exemplaar onder de arm mee. Bij de makelaars en
verhuurders liggen ze bij de balie, net als bij de grondverkopers van de gemeente en de directie van de
basisschool. Via de website zijn er digitale exemplaren beschikbaar. Niks staat jullie als lezer in de weg
hetzelfde soort marketing te doen. Gewoon op de mail zetten naar je eigen (mogelijke) achterban. De
ambassadeur ben je zelf!
Is daarmee de gids compleet? Uiteraard niet. De digitale versie (www.wilsum.info en
www.facebook.com/Wilsum) wordt regelmatig van een update voorzien. Zie je mogelijke verbeteringen,
laat het ons weten.

Met een hartelijke groet
Vereniging Dorpsbelangen Wilsum
Steffen Hofstra
Voorzitter

VERENIGING DORPSBELANGEN
WILSUM
Contact
Steffen Hofstra ( vz)
voorzitter@wilsum.info
www.wilsum.info
De Vereniging Dorpsbelangen Wilsum is opgericht op
30 mei 1991. Onze vereniging heeft als doelstelling het
behartigen van de belangen van Wilsum en haar
inwoners.
Schakelfunctie:
De identiteit en bestaansrecht van een dorp hangt af
van de betrokkenheid van de inwoners jong en oud.
De vereniging Dorpsbelangen Wilsum is het
aanspreekpunt voor de inwoners van ons dorp en
voor allerlei instanties. We mogen ons verheugen in
een goed contact met het gemeentebestuur van
Kampen. Ook kan Dorpsbelangen als overlegorgaan
voor verschillende partijen dienst doen. Belangen zijn
de laatste jaren ook verdedigd bij de Provincie
Overijssel, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en
anderen.
De vereniging bevordert activiteiten, saamhorigheid
en betrokkenheid. Om als Dorpsbelangen goed te
kunnen functioneren is het nodig om regelmatig onze
achterban te raadplegen. Wij zien als vereniging
graag dat de leden actief meedenken om de
gemeenschap leefbaar te houden. Als vereniging
staan we open voor ideeën en wensen vanuit de
bevolking. Daarbij is een goed contact met inwoners,
gemeente, partners en andere belanghebbenden
erg belangrijk.

Vereniging Dorpsbelangen Wilsum

06-52046001

MFC DE TOEKOMST

Contact
Jan Markskamp
j.marskamp@home.nl
www.mfcdetoekomst.nl
Aan de rand van het dorp Wilsum ligt Multifunctioneel
Centrum 'de Toekomst', voor de inwoners van Wilsum
hét centrum voor verenigingsleven, feesten en
partijen.
"De Toekomst" is een mooie locatie voor allerlei
evenementen van verenigingen, maar ook voor
familiefeesten, verjaardagen en kinderfeestjes.
Wij hebben 50 gratis parkeerplaatsen, waardoor u
met grote groepen bij ons terecht kunt. In overleg zijn
de mogelijkheden voor arrangementen bijna
onbeperkt, ook als u een beperkt budget tot uw
beschikking heeft.
Vanzelfsprekend hebben wij wifi en daarnaast
hebben wij een beamer met projectiescherm
beschikbaar.
Wij zien u graag als gast in MFC 'de Toekomst'.

MFC de Toekomst

BUURTBUS WILSUM - ZALK

Contact
J. Riezebos (Coördinator)
www.buurtbuswilsumzalk.nl
038-3557434

Een kort rekensommetje maakt duidelijk dat de
voorziening jaarlijks tienduizend reizigers naar de
plaats van bestemming brengt. “Dat is een
gemiddelde hoor”, verduidelijkt de voorzitter. “In
het begin was het animo veel groter dan nu.
Tegenwoordig zitten we op vijfduizend passagiers
per jaar. Om die reden zijn we ook gestopt met
ritjes op de vrijdag naar de koopavond in Kampen.
Te weinig passagiers”. Hoekman wijt die daling met
name aan de gestegen ‘mobiliteit’ sinds 1988.
“Toen waren er meer oudere mensen die geen
auto hadden. De buurtbus is destijds ook ontstaan
vanuit de bevolking van Zalk en Wilsum. Vooral in
de beginjaren werd er heel veel gebruik van
gemaakt”. Dat de buurtbus een voorziening van en
voor ouderen is, geeft hij grif toe. “Hoewel ze ook
voor onze jongeren die stage lopen in Kampen of
IJsselmuiden een uitkomst is”.

ORANJEVERENIGING WILSUM

CONTACT
Facebook –
Oranjeverenigingwilsum
plette3@kpnplanet.nl
038-3557435

Oranjevereniging Wilsum

VERENIGING HANDEL EN
NIJVERHEID WILSUM
CONTACT
Gerrit Fix (secr)
info@handelennijverheidwilsum.nl
06-53944406

De belangenvereniging van zelfstandigen en ondernemers
in Wilsum.

Als vereniging proberen we de belangen van onze leden te
vertegenwoordigen o.a. door de overheidsbesluiten te
monitoren en eventueel hierop te reageren. Verder zijn er
geregeld contactavonden. Ook organiseert de vereniging
de jaarlijkse braderie tijdens het Oranje feest.

De vereniging steunt financieel diverse activiteiten en
verenigingen in Wilsum.

PEUTERSPEELZAAL ’T
SPREEUWENNEST - PROKINO
CONTACT
www.prokino.nl
samenspel@prokino.nl

Wil jij je kind spelenderwijs de wereld laten
ontdekken? Kom dan kijken bij peutergroep
Prokino De Horizon. Hier vind je een veilige plek
waar je kind plezier heeft en talenten ontwikkelt.
Je vindt de peutergroep in het MFC-gebouw
aan de Quarles van Uffordweg 2 in Wilsum. Op
de peutergroep werken wij nauw samen met
basisschool De Regenboog.
Zelfvertrouwen
Op de peuteropvang leert je kind om samen te spelen,
naar elkaar te luisteren en met elkaar te delen. Het doet
mee aan spelletjes die de fantasie stimuleren en ervaart
het verschil tussen activiteiten en rustige momenten. Zo
krijgt je kind zelfvertrouwen doordat het ontdekt
hoeveel het al

Praktische zaken
•
•

Wanneer mag je kind starten? Zodra het 2,5 jaar is.
Een dagdeel peuteropvang ruilen? Dat is in overleg
mogelijk.

•

Wanneer kan je kind komen? Van maandag t/m
vrijdag van 8.30 - 12.00 uur.

•

Hoe groot is de peutergroep? Dit varieert van 8 tot
16 kinderen.

Peuterspeelzaal ’t Spreeuwennest - Prokino

WIELERCLUB WILSUM
CONTACT
Adri Roetman (contactpersoon)
wcw@live.nl
Twitter: @wcqilsum

Als de zomertijd is ingegaan weten de
Wilsummers weer hoe laat het is: het
wielrenseizoen van de WCW is weer begonnen.
De Wielerclub Wilsum (WCW) is geen officiële
vereniging, maar een groep enthousiaste
wielrenners die op woensdagavond een rondje
fietsen. De groep renners is de afgelopen jaren
uitgegroeid tot een imposant peloton van dames
en heren. Er wordt in drie of vier groepen gefietst
variërend van recreatief tot zeer sportief. Op
woensdagavond tijdens de zomertijd fietst iedere
groep dezelfde route. Wekelijks wordt er een mail
rondgestuurd waarin een renner zich voorstelt en
iets schrijft over de laatste rit. De WCW heeft een
super mooi eigen fietstenue en kent traditioneel
twee activiteiten: de tourtocht Wilsum-Wilsum
(D)- Wilsum en een afsluitende feestavond aan
het einde van het seizoen. Lijkt het jou ook leuk
om mee te fietsen, stuur dan een mailtje naar
wcw@live.nl voor meer info.

Wielerclub Wilsum

GYM- EN SPORTVERENIGING
WILSUM
CONTACT

antoinettehofstra@ziggo.nl
gvwilsum@home.nl
038-3557684

Gym- en sportverening Wilsum is een veelzijdige
vereninging voor jong en oud. Vanaf de eerste
stapjes totaan de oude dag kunt u bij onze
vereniging in beweging blijven onder leiding van
onze enthousiaste trainers/leiders.
Hieronder staat een overzicht met de verschillende
sporten die onze vereniging aanbied. U/jij bent altijd
van harte welkom om een les mee te draaien.
Ook kunt u, ongeacht u lid bent, elk jaar vanuit onze
vereniging meelopen met de avondvierdaagse
IJsselmuiden. Hiervoor organiseren we een opgaveavond die t.z.t. vermeld staat in de Corner
Gym- en sportvereniging Wilsum

POSTDUIVENVERENIGING DE
IJSSELVLIEGERS
CONTACT

h.eilander@home.nl
secretaris: Henk Eilander

Postduiven vereniging de
IJsselvliegers te Wilsum
P.V. de IJsselvliegers is opgericht in 1976. Sinds 1996 is
de duivenvereniging gevestigd op de huidige locatie
Quarles van Uffordweg 4. De duivenvereniging telt
ongeveer 25 leden uit de buurt van Wilsum,
IJsselmuiden en Kampen. De leeftijden van de leden
variëren van 14 tot 80 jaar.
Wat is dat nou, de duivensport? Begin half maart tot
eind september worden wedvluchten vervlogen met
de duiven. Iedere duivenliefhebber komt
vrijdagavond naar het duivenlokaal in Wilsum met zijn
postduiven. De duiven worden dan ingekorfd voor de
wedvlucht. Een vrachtwagen haalt de duiven in
Wilsum op. Hij rijdt ’s nachts door naar de losplaats in
België.
Op de losplaats in België worden de duiven met mooi
weer gelost op zaterdagmorgen. Dan begint de
spanning in Wilsum. Welke duif komt als eerste thuis?
Iedere duivenliefhebber wacht bij zijn duivenhok de
duiven op. Elke duif heeft een chipring om zijn poot.
Komt de duif thuis, dan wordt zijn aankomsttijd direct
genoteerd in een klok.
Met de klok in de hand gaat de duivenliefhebber
zaterdagavond naar de duivenvereniging. Wie zou
vandaag eerste worden. Ook eens benieuwd hoe dit
er dan zaterdagavond aan toegaat? Wie zien je
graag in de duivenvereniging!

Postduivenvereniging de IJsselvliegers

WATERSPORTVERENIGING WILSUM

CONTACT

Ronald Karel ( contactpersoon)
karelronald@hotmail.com
watersportwilsum@hotmail.com
Met je boot vanuit Wilsum erop uit om te vissen of om te
recreëren op en rond de IJssel?
Dat kan! Op een paar minuutjes lopen vanaf je woning in
Wilsum ligt de Voorlandshaven, daar waar vroeger
vissersboten van de Wilsumer beroepsvissers lagen
afgemeerd. De haven is nu vooral een uniek gelegen plek
waarvandaan je met je boot erop uit kunt trekken voor een
tochtje over de mooie IJssel naar bijvoorbeeld Kampen,
Zwolle of Hattem. Of gewoon genietend van de natuur
rondom de IJssel en de vele mogelijkheden om even aan
te leggen op één van de kleine strandjes. Daarnaast is er
de verbinding met o.a. het Ganzediep en vanaf voorjaar
2019 de verbinding met De Reeve (de by-pass). Kortom:
geweldige watersport mogelijkheden vanuit Wilsum.
WSV Wilsum heeft circa 30 vaste ligplaatsen in breedtes
van 2, 2½ en 3 meter. Daarnaast heeft de haven een
botenhelling voor diegene die geen gebruik wil of kan
maken van een vaste ligplaats.

Watersportvereniging Wilsum

TUINVERENIGING ‘ET NIJE BEGIN
CONTACT

Jan Stoffer
038-3557483

Tuinvereniging 'et Neije Begin' heeft circa 40
moestuintje beschikbaar van een are (100 m2)
groot. Op deze stukjes land wordt van alles
geteeld. De aardappelen nemen zo ongeveer
een kwart in beslag. Verder zijn bonen, sla,
andijvie, kool en andere groenten te telen.
Aardbeien, fruit en bessen treft men ook aan.
Kortom een goede en veelzijdige klei / zangrond
waarop van alles op wil groeien.
Niet te vergeten is het sociale aspect van de
tuinen. Een deel van de groenten wordt
weggegeven aan kinderen, buren en kennissen.
Het is smeerolie voor de gemeenschap. Aan de
Dorpsweg is regelmatig groente te koop en de
opbrengst gaat naar de vereniging. Verder is er
regelmatig tijd voor een praatje en worden de
bankjes gebruikt om uit te rusten en uit te
wisselen.
De tuinvereniging coördineert en onderhoud het
terrein. Door de gezamenlijke inzet kunnen wij de
huurprijzen van het land laag houden. Ook is er in
de winter mest beschikbaar tegen beperkte
kosten. Wilt u meer informatie kijk dan eens op
onze website die via het Dorpsbelang te vinden
is. Of neem contact op met onze voorzitter Jan
Stoffer tel 038 355 7483
Nog makkelijker en leuker is om eens over het
terrein te lopen en daar de 'wroeters' van de
tuinvereniging te ontmoeten.

Tuinvereniging ‘et Nije Begin

‘et Nije Begin via website
Dorpsbelangen

SPEELTUINVERENIGING DE
MEULEWEIDE

CONTACT

Facebook - Meuleweide
Marinafix84@hotmail.com
meuleweide@gmail.com
De Meuleweide is een speeltuinvereniging. Wij
organiseren elk jaar diverse activiteiten.
Palmpasenoptocht, paaseieren zoeken en een
vrije voorjaarsactiviteit. Verder
organiseren wij, een 5-tal dames de intocht van
Sinterklaas voor de kinderen tot de
basisschoolleeftijd groep 4.
Voor de oudere kinderen van de basisschool
organiseren we in datzelfde weekend de
smokkeltocht..
Door het jaar heen zijn er nog een aantal
activiteiten. die georganiseerd worden voor de
kinderen in de basisschoolleeftijd.
Kom gezellig eens meedoen met 1 van de
activiteiten en
wie weet komen we de kinderen nog veel vaker
tegen.
We hopen u graag met uw kinderen of
kleinkinderen eens te verwelkomen.

Speeltuinvereniging de Meuleweide

IJSCLUB WILSUM VOORUIT

CONTACT

Facebook
J. Riezebos (contactpersoon)
038-30253774
IJSCLUB "WILSUM VOORUIT " , heeft de mooist gelegen
ijsbaan in de regio. Centraal in het dorp en vlakbij de Ijssel.
De vereniging is vanouds ook een visvereniging met de
naam " Haal Uit " en de leden mogen daardoor vissen in
een kolk genaamd De Putten. Leden zijn van harte welkom
want deze vereniging doet het zonder sponsoring.
Berichten kun u lezen op de facebookpagina .

IJsclub Wilsum Vooruit

Jan.riezebos@ziggo.nl

EUPHONIONSINGERS
Contact
www.euphonionsingers.nl
dickyboeve@gmail.com
info@euphonionsingers.nl
038 - 3557343
Een koor dat al ruim 45-jarig bestaat en ooit begonnen is als
plaatselijk gospelgroepje. In de loop der jaren zijn de
Euphonion Singers uitgegroeid tot een welhaast legendarisch
koor met een indrukwekkende veelzijdigheid en kwaliteit, dat
een unieke plaats inneemt in het Nederlandse korenveld.
Sterke kanten: grote diversiteit in muziekstijlen en
koorsounds, meeslepende uitstraling, sublieme solisten en
breedheid van repertoire, dat met grote kundigheid en
bijzondere geestdrift wordt gebracht. De Euphonion Singers
zijn daardoor niet slechts binnen één bepaald muziekgenre te
plaatsen. Het koor zingt minstens vijfstemmig; met de ruim
50 zangers en musici wisselen de nummers van pure
koormuziek tot lichtvoetig of theatraal klassiek, rock,
ballades, rauwe blues, levensverdiepende songs en dance. De
Euphonion Singers staan vanaf het begin

In de loop der jaren hebben de Euphonion Singers talloze
concerten gegeven en muzikaal bijgedragen aan
kerkdiensten, kerst(nacht)diensten of eigen bijzondere
optredens verzorgd.
Recent zijn de optredens in de Lambertusbasiliek te
Hengelo, het Concerto Basilica in de Buitenkerk van
Kampen, kerst in de vesting Elburg, en de bijdragen aan
KIOK, de Hanzedagen en Sail Kampen.

Euphonionsingers

CHR. MUZIEKVERENIGING
EUPHONIA
CONTACT
Jan van ‘t Veer ( vz)
www.euphoniawilsum.nl
secretaris@euphoniawilsum.nl
06-53441244

De christelijke muziekvereniging Euphonia is op 1
augustus 1917 opgericht. De naam ‘Euphonia’ stamt
uit de Griekse taal en betekent :
‘welluidendheid’. Deze naam doen we eer aan,
want we spelen al jaren in de hoogste
amateurafdeling, namelijk de 1e divisie. De oprichter
van de vereniging was Hendrik Evink.
Hendrik Evink heeft veel voor Euphonia en voor het
dorp Wilsum betekend. Dit is ook de reden dat men
in Wilsum een straat naar hem heeft vernoemd.
Het A-orkest van Euphonia bestaat uit circa 44 leden.
Deze leden zijn afkomstig uit Wilsum zelf maar ook
van buiten het dorp.
De leeftijd binnen het orkest varieert van 14 jaar
tot circa 81 jaar. Dinsdagavond is de
repetitieavond, er wordt dan gerepeteerd van
19.30 tot 22.00 uur in MFC De Toekomst.
Naast dit orkest kent Euphonia ook een
opleidingsorkest (B-orkest).
De opleiding van nieuwe muzikanten gebeurt
zoveel mogelijk in Wilsum. Je kunt opgeleid
worden voor het bespelen van een
koperinstrument, een saxofoon of slagwerk.
Chr. Muziekvereniging Euphonia

GOSPELKOOR SALVATION

Contact
Manon Plette
Facebook /
salvationwilsum
Gospelkoor Salvation heeft wel een
Facebook pagina genaamd: "Salvation
Wilsum"
Elke zaterdag komen wij van 19.00 - 20.30u
samen in het Hervormd verenigingsgebouw
om te repeteren en samen te zingen.
Af en toe treden wij op in de omgeving of
organiseren wij zelf een musical of een
concert.

Gospelkoor Salvation

CHR. GEMENGDE
ZANGVERENIGING HOSANNA

CONTACT
Corry Fix
Gerritfix1@hotmail.com
038-3557406

"Hosanna" is een gemengd zangkoor. De
vereniging telt momenteel 29 leden. Wij
repeteren op maandagavond van 20.00 uur tot
22.00 uur (met pauze) in het Hervormd
Verenigingsgebouw, Westenbergstraat 1 in
Wilsum.
Onze dirigent is de heer Harry Dekker uit IJsselmuiden.
"Hosanna" heeft een breed repertoire: klassieke
koorwerken, nieuwe psalmbewerkingen, vrije liederen en
vlotte geestelijke liederen. Ook mag ieder lid zelf nieuw te
zingen stukken aandragen. Nieuwe leden zijn van harte
welkom.

Chr. Gemengde Zangvereniging Hosanna

CBS DE REGENBOOG

Contact

Lodewijk Westerhof (directeur)
www.regenboog-wilsum.nl
038 - 3557318
CBS De Regenboog is een christelijke school en
maakt deel uit van schoolvereniging IRIS. De naam
verwijst naar het verbond dat God met de mensen
sloot in het verhaal van Noach.
De regenboog bestaat uit vele kleuren. Ieder mens
is uniek geschapen en heeft zijn eigen kleur. Geen
leerling, leerkracht of ouder is gelijk aan de ander.
Maar samen kunnen ze een prachtig geheel
vormen.
We vinden het belangrijk dat de leerlingen zich thuis
voelen op onze school. Voor ieder kind hoort onze
school een veilige plek te zijn. Een fijne sfeer ontstaat
meestal niet vanzelf. Daar ben je samen als leerling,
leerkracht en ouder verantwoordelijk voor. We
verwachten van elkaar dat we respectvol met
elkaar omgaan. We willen de leerlingen leren zich als
verantwoorde burgers in de maatschappij te
gedragen.
In ons onderwijs proberen we het unieke van het
kind vorm te geven door het de kans te geven zich
te ontwikkelen op zijn manier en in zijn tijd. Het kind
mag zich breed ontwikkelen met hart, hoofd en
handen. Kernpunten van ons onderwijs zijn: Ruimte
voor verwondering en onderzoek, onderwijs in
samenhang d.m.v. thematisch werken in alle
groepen, werken met doelen en leerlijnen,
zelfstandig werken en samenwerken.
We vertellen u graag meer.
CBS de Regenboog

NED. HERV. KERK WILSUM
CONTACT

www.hervormdwilsum.nl
scriba@hervormdwilsum.nl
038 - 3557318

Ned. Herv. Kerk Wilsum

GEREFORMEERDE KERK WILSUM
CONTACT

www.gereformeerdekerkwilsum.nl
info@gereformeerdekerkwilsum.nl

Gereformeerde Kerk Wilsum

VV WILSUM

CONTACT
Gerdinand Fix ( vz)
secretaris@vvwilsum.nl
www.vvwilsum.nl
038-3557474 (Sportpark)
Aan de dijk ligt de geweldige accommodatie ‘De
Wijde Blik’ van de voetbalvereniging Wilsum. Hier is het
op zaterdag een drukte van belang: diverse
jeugdteams spelen ’s morgens hun wedstrijden en ’s
middags zijn de senioren aan de beurt.
Op vvwilsum.nl kan je zien met welke teams we
spelen in de competitie. Op vrijdagavond speelt er
een 35+ team competitie. Ook is er op dinsdagavond
een groep voetballers (‘FC Zijlijn’) die recreatief een
balletje trappen. Bij de jeugd is er vaak sprake van
één team per leeftijdscategorie en dat betekent dat
er niet wordt geselecteerd op niveau. Spelplezier
staat hierbij voorop, met daarbij oog voor de
ontwikkeling van het team De voetbalvereniging en
de supportersvereniging organiseren ook
verschillende andere activiteiten: in de winterperiode
is er bijvoorbeeld om de week op donderdagavond
klaverjassen. Het jaarlijkse ‘Oudejaarsklaverjassen’ en
‘Snertklaverjassen’ is ook buiten Wilsum bekend. In de
Corner en op de website lees je alles over de
verschillende activiteiten die worden georganiseerd
voor jong en oud.
Lijkt het je leuk om te gaan voetballen bij v.v. Wilsum?
Kijk dan voor meer informatie op vvwilsum.nl of in De
Corner en neem contact op met één van de
bestuursleden. Ook nodigen we je uit om een kijkje te
nemen bij de andere activiteiten. Je bent van harte
welkom op ons mooie sportpark!
Tot slot nog een praktische tip: Achter de kantine is
het inzamelpunt voor frituurvet. Er staat een blauwe
ton voor het vet en de flacon kan in de container
ernaast.

vv Wilsum

