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Nieuws uit WILP
en omgeving

De mens is gemaakt om te bewegen. Sporten en bewegen helpt 
je om fit en mobiel te blijven, ook op oudere leeftijd. Met een 
goede conditie voel je je lichamelijk en mentaal fit. Daarnaast 
verlaag je zo de kans op (chronische) ziektes en inmiddels is 
ruimschoots bewezen dat bewegen goed is voor het geheugen 
en het concentratievermogen. Inactiviteit daarentegen heeft 
een negatief effect op je gezondheid. Ze zeggen niet voor niets; 
“zitten is het nieuwe roken”.

Sporten en bewegen kan individueel maar is ook heel goed 
mogelijk (en gezellig) in groepsverband. Hierbij kunnen de 
lichamelijke voordelen gecombineerd worden met het opbouwen 
en onderhouden van sociale contacten. 

SV CCW’16 is de grootste en bekendste aanbieder in ons dorp. 
Bij deze omnivereniging kan je terecht voor voetbal, volleybal en 
gymnastiek. Maar wist je dat het volgende ook mogelijk is:

Beweegaanbod in Wilp

Het gehele jaar door zijn er op de donderdag speciale 
inloopochtenden in het dorpshuis de Pompe in Wilp. Tussen 
10.00 en 12.00 uur kunnen dorpsgenoten binnenlopen voor 
een praatje onder het genot van een kopje koffie of thee.
Op dezelfde ochtend is er computerhulp van 10.00 tot 
11.00 uur en is er ouderengymnastiek onder professionele 
begeleiding. Voor deze activiteit zoeken we altijd 
enthousiastelingen die mee willen doen. Gezond voor lijf en 
leden. Kom gerust een keer vrijblijvend kijken of meedoen.   
In de even weken gaat de fietsclub weer van start op de 
woensdagmiddag (vanaf 1 mei tot en met oktober bij droog 
weer). Om 13.00 uur vertrekken we vanaf het dorpshuis 
voor een tocht van 30 a 40 kilometer. Meestal zit er een 
bezienswaardigheid in de fietstocht. In de oneven weken is 
er op de maandag de mogelijkheid om vanaf 13.00 uur jeu 

de boules te spelen. Dit jaar gaan we ook deelnemen aan 
toernooien en spelen we tegen teams uit de omliggende 
dorpen.

Elke 1ste maandag van de maand staat er  in het dorpshuis 
een spellenavond op het programma. Een avond Ski-
bo spelen, klaverjassen, jokeren en/of sjoelen onder het 
genot van een hapje en een drankje. Alle activiteiten zijn 
laagdrempelig, gratis en geheel vrijblijvend. Gezelligheid is 
troef en mocht u zelf een leuk idee hebben of een bijdrage 
willen leveren – in welke vorm dan ook – laat het ons dan 
even weten. Schroom niet en neem contact op met de  
dorpscontactpersonen van Wilp, te weten Guus Kroes (tel.: 
06-36187898) of Gerrit Kroes (tel.: 06-44035852) of mail 
naar: dcpwilp@gmail.com

Activiteiten in dorpshuis de Pompe

www.wilp.nu wilpsbelang@gmail.comfacebook.com/belangenvereniging.wilpdorpscontactpersonen Guus en Gerrit Kroes 06-36187898 en  06-44035852

Wat Wanneer Waar
Beachsporten Maandag- woensdagavond (mei t/m sept.) SV CCW’16
Darts Woensdag (vanaf 20.00 uur) SV CCW’16
Tennis Hele week mogelijk TV de Boerehofstee
Ouderengym Woensdagavond Gymzaal Zozijn
Ouderengym Donderdag (10.00 – 11.00 uur) Dorpshuis de Pompe
Koersbal Woensdag (14.00 – 16.00 uur) Dorpshuis de Pompe
Jeu de boules Maandag (oneven weken om 13.00 uur) Dorpshuis de Pompe
Fietsclub Woensdag (even weken om 13.00 uur) Dorpshuis de Pompe
Vitaalcoach (o.a. bootcamps) Neem contact met Levien de Jager
Wandelen Maandagavond Wandelclub Posterenk

Binnen de Gemeente Voorst is het aanbod natuurlijk nog veel groter. Heb je hulp nodig in je zoektocht naar passend beweegaanbod, 
neem dan contact op met Guus Kroes of kijk eens naar een overzicht van het aanbod op www.voorstactief.nl en www.kijkindekernen.nl 



Datum Wat Waar Door

Juni
24 t/m 30 juni Krent Slem Toernooi TV de Boerehofstee TV de Boerehofstee

Juli
11 Eindmusical Groep 7 & 8 Dorpskerk Wilp OBS Hagewinde

25 Samen patat eten bij de familie Tijhuis De Zonnebloem

Augustus
11 NJO Muziekzomer: Ensemble de Formule Dorpskerk Wilp Nationaal Jeugd Orkest

in augustus Fluisterboot en paardentram Zutphen De Zonnebloem

September
1 t/m 15 sept. Olde Leeuwenbarghtoernooi sv CCW'16 SV CCW'16

2 Samen aan tafel Dorpshuis de Pompe De Zonnebloem

13 Openluchtbioscoop Landgoed de Dijkweide Wilp Staat Op

15 CCW Beachtoernooi sv CCW'16 SV CCW'16

18 Beachtoernooi sv CCW'16 CCW Beach

19 Kermis (toegankelijk voor kinderen uit het 
dorp vanaf 15.30 uur) 

Zozijn (IJsselvallei 
ingang 1)

Zozijn

27 Muziekcafé Dorpshuis de Pompe Black & Blue en Dorpshuis de Pompe

27 Algemene Ledenvergadering sv CCW'16 SV CCW'16

in september Bezoek aan een bijen imker Smallegoor Klarenbeek De Zonnebloem

Oktober
7 Samen aan tafel Dorpshuis de Pompe De Zonnebloem

12 Herfstfair Kasteel de Lathmer Zozijn

20 Accordeonproject Dorpskerk Wilp Truus Wagenaar

24 Zuid-Voetbaldag sv CCW'16 Wilp Staat Op

in oktober Feestmiddag/avond (thema nog onbekend) sv CCW'16 SV CCW'16

in oktober Natuurwandeling en pannenkoeken eten n.n.b. De Zonnebloem

November
1 Allerzielen Dorpskerk Wilp Wilp Staat Op

3 Colori Ensemble Dorpskerk Wilp Jonge Meesters Wilp

4 Samen aan tafel Dorpshuis de Pompe De Zonnebloem

15 Oliebollenactie Crescendo Wilp en omstreken Crescendo

22 Muziekcafé met karaoke Dorpshuis de Pompe Black & Blue en Dorpshuis de Pompe

in november Slachtfeest bij Piggy's Palace Bathmen De Zonnebloem

December
2 Samen aan tafel Dorpshuis de Pompe De Zonnebloem

7 Brocante in de kerk Dorpskerk Wilp Kerk Wilp

9 t/m 14 dec Lichtjesweek Wilp-dorp Belangenvereniging Wilp

13 Lichtwandeling (met muziek van Crescendo) Wilp-dorp Belangenvereniging Wilp

14 Kerstconcert Dorpskerk Wilp Nieuwsdienstkoor

24 Kerstavond Dorpskerk Wilp Crescendo

28 Top 2000 café Dorpskerk Wilp SBDW

31 Nieuwjaarsnacht openstelling Dorpshuis de Pompe Dorpshuis de Pompe

in december Sinterklaasfeest sv CCW'16 SV CCW'16

in december Kerstbingo sv CCW'16 SV CCW'16

in december Kerstmarkt plus lunch n.n.b. De Zonnebloem

* De volledige agenda staat op www.kijkindekernen.nl (Hier kan je ook zelf activiteiten aan toevoegen).  Meer informatie over de evenementen vind je  
op de websites van de verenigingen: St. Behoud Dorpskerk Wilp = dorpskerkwilp.nl  Belangenvereniging Wilp e.o = Wilp.Nu  
sv Wilp = svccw.nl  Wilp Staat Op = wilpstaatop.nl  Protestante Gemeente = kerkwilp.nl      
Crescendo = crescendowilp.nl  Wilps Volksfeest = wilpsvolksfeest.nl  Vrouwen van Nu – vrouwenvannu.nl/wilp 
Tv de Boerehosfstee = deboerehofstee.nl Popkoor Breakout = www.popkoorbreakout.nl     

Activiteiten Agenda
(wijzigingen onder voorbehoud)

13 september: Openluchtbioscoop
Vrijdag de 13de brengt hopelijk geen ongeluk 
qua slecht weer. Op deze datum organiseert 
‘Wilp Staat Op’ namelijk een openluchtbioscoop 
op landgoed ‘de Dijkweide’ (Binnenweg/
Rijksstraatweg) in Wilp. Welke film er gespeeld 
zal worden is nog niet bekend maar dat het alles 
in zich heeft om een bijzondere avond te worden 
lijkt ons duidelijk. Er zal kaartverkoop gelden. 
Houdt hiervoor de Facebook-pagina van Wilp 
Staat Op in de gaten.

12 oktober: Herfstfair bij Zozijn
De herfstfair is voor iedereen toegankelijk en 
vindt weer plaats rondom het Kasteel en het 
bijbehorende poortgebouw. Voor de nodige 
entertainment zal gezorgd worden en ook 
voor de kinderen zal er van alles te doen zijn. 
Hobbyisten met leuk verkoopwaar kunnen zich 
nog aanmelden voor deze sfeervolle markt. 
Daarnaast zoekt de organisatie nog mensen die 
een paar uurtjes willen helpen als parkeerwacht. 
Voor aanmelden en/of vragen mail naar: 
vrijetijd@zozijn.nl

3 november: Colori Ensemble
Ook dit najaar staan er weer een aantal 
bijzondere concerten gepland in onze dorpskerk, 
zoals het Colori Ensemble op 3 november. 
Individueel wonnen deze jonge muziektalenten 
al verschillende prijzen, bijvoorbeeld op het 
Prinses Christina Concours. Als ensemble 
brachten ze reeds verschillende werken en 
gaven ze onder andere concerten in de Nieuwe 
Kerk in Den Haag en in de Kleine Zaal en 
Spiegelzaal van het Concertgebouw.

9 t/m 14 december: Lichtjesweek
Al jaren een succes in ons dorp. Een week 
waarin vele tuinen en huizen prachtig in het 
licht worden gezet terwijl de zon alweer vroeg 
ondergaat. Natuurlijk roepen we alle Wilpenaren 
ook dit jaar weer op om mee toen. Op de 
vrijdagavond (13 december) vindt de traditionele 
lichtjeswandeling wederom plaats. Deze start 
en eindigt bij het dorpshuis en onderweg zal 
Crescendo muziek maken. 

Onze adverteerders
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