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Autorijschool Dul

Voor al uw rijopleidingen:
● Auto
● Motor
● Aanhangwagen
● Theoriecursus
Ook je rijopleiding in
twee weken halen is mogelijk!!
Voor informatie:
Autorijschool Dul
H.G.L. Verheyen
0570-521696
06-53755451
www.autorijschooldul.nl

Van de voorzitter
Beste leden,

Grolleman Vrieshuis Expl.Mij BV
Industrieweg 23
8121 BZ Olst
Telefoon 0570-561902
Fax 0570-564093
Email info@Grolleman.com
Website www.Grolleman.com

We hebben helaas
nog steeds te doen
met die vervelende Covid. Onze
DTTV-activiteitenkalender puilt
normaal gesproken
uit in deze tijd. Dat
is dit jaar wel anders: we hebben bijna alles
moeten afgelasten of doorschuiven tot nader
order. Veel sportieve contacten zijn verminderd of anders op het moment. Gelukkig
beschikken we over een prachtig bindmiddel
in de vorm van ons clubblad. Ik lees onze
Mepper dan ook altijd met veel plezier en
vind het knap hoe de clubbladcommissie er
iedere keer weer een leeswaardig blad van
maakt. Zelfs in deze tijd.

Goed naleven regels

Uw bank dichtbij
.
MODE & LIFESTYLE
MODE
Graa&gLIFESTYLE

tot Graag

zienstot

ziens

Langstraat 81
8131 BB Wijhe
Tel. 0570 - 52 1352
E-mail: installatiebedrijfwijhe@lijbrandt.nl

Langstraat 3131Wijhe
Langstraat
Wijhe
T 0570 52 15 32
T 0570
52 15 32
www.bijschulten.nl
www.bijschulten.nl

Ik ben trouwens ook trots op jullie voor
het - tot nu toe - zo perfect naleven van de
regels in ons clubgebouw. Gelukkig hebben
we daar geen problemen gehad met
besmettingen. Ik weet van enkele leden dat
ze wel getroffen zijn door het coronavirus,
maar dat ze het gelukkig allemaal prima
hebben doorstaan. Hou nog even vol tot er
weer licht aan het einde van de Coronatunnel komt.

Puzzelen om te spelen
We kunnen gelukkig nog steeds spelen in
ons clubgebouw, al vraagt het wel enkele
voorzorgsmaatregelen en afstemming. Hoe
kijken leden daar tegenaan? Speel je wel
en hoe bevalt dat dan? Of pas je liever een
tijdje en wacht je op betere tijden? Ik heb
een tijdje wat minder gespeeld, maar het
racket inmiddels weer ter hand genomen.

Al is het wel puzzelen wie wil en hoe we
de tijd en bezetting op woensdag goed
kunnen verdelen. Verderop in deze Mepper
of andere leden in coronatijd juist wel of
niet spelen.

Eventuele uitbreiding
Ander nieuws over ons clubgebouw is
er ook. We hebben namelijk recentelijk
een bijeenkomst gehad met een aantal
bouwexperts bij onze club en met het
Tekenhuis uit Hasselt om te kijken naar de
mogelijkheden voor eventuele uitbreiding
/ vergroting van onze zaal. Hiervan is een
schetsplan gemaakt, en aan de gemeente
voorgelegd om te kijken of er überhaupt
mogelijkheden zijn om uit te breiden en
of er een vergunning wordt verleend. Ook
gaan we kijken naar het erfpacht tijdsduur. Dus er is nog niets besloten. Als er
meer concreet is, gaan we eerst met jullie
bespreken of dit realistisch is.

Alternatief feestavond
Zoals jullie begrijpen gaat de feestavond dit
seizoen ook niet door. Dat wil zeggen, niet in
ons clubgebouw. De Feestcommissie heeft
een leuk alternatief bedacht en zoals we
afgelopen jaren hebben ervaren is dat dan
in prima handen. Ik meld me dus zeker aan
voor de verrassende bingo op zaterdag 16
januari. Zijn jullie ook van de partij?
Tot slot wil ik jullie, zowel leden als
adverteerders en sponsors, bedanken voor
jullie loyaliteit. We vinden het erg fijn dat
jullie onze club trouw blijven, ook in deze
onzekere tijden. Ik wens jullie namens het
bestuur fijne feestdagen en een gezond,
sportief en hopelijk vrijer 2021!
Willem Pronk
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TTV Ledenjournaal

Langstraat 12, 8131 BC Wijhe
Tel. 0570-524503 - www.deslinger.nl

Nieuwe leden per december
Marita Kiekebosch, Rietbergweg 12, 8131 PL Wijhe
Bert Kiekebosch, Rietbergweg 12, 8131 PL Wijhe

dynamictennis recreant
dynamictennis recreant

Opgezegd als lid
Hans Boerdam
Lieke Lyons

dynamictennis recreant
dynamictennis recreant

Aantal leden per 1 december is: 113

Uw echte warme Bakker

In memoriam
Langstraat 8 - WIJHE
Tel. 0570 - 52 12 90

Dick Wennink
Op 9 december 2020 is ons oud-lid Dick Wennink overleden. Dick is vele
jaren lid geweest van TTV Wijhe. Als recreant speelde hij tafeltennis bij
de inmiddels opgeheven donderdagmorgenrecreantengroep. De familie
Wennink was een echte tafeltennisfamilie, want ook zijn vrouw Diny en de
kinderen Arjen, Marc en Hester waren ooit lid van TTV Wijhe. Dick heeft
de leeftijd van 80 jaar bereikt.
We wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.
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E-bike
specialist

Sporten in coronatijd: wel of niet?
Sinds de corona-uitbraak in maart ziet ons leven er anders uit. Ook het sporten binnen
onze DTTV is helaas anders dan vroeger. Van het voorjaar was ons clubgebouw enkele
maanden gesloten. Vanaf juni mag er weer voorzichtig gespeeld worden, maar alles is
anders. Hoe gaan onze leden hiermee om? We vroegen het zes van hen en merken dat
iedereen zijn/haar eigen afwegingen hierin maakt. Wel zijn we het er allemaal over eens
dat nog liever vandaag dan morgen graag alles weer ‘normaal’ is.

Nijverheidsweg
2 -41Telefoon
0570 - 52
Nijverheidsweg
2 - Tel. 0570 - 52 17
- www.hemeltjen.nl
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Wim Heuvink
‘Namens het bestuur ben ik corona-coördinator voor de DTTV. Ik houd me in die rol
bezig met alle voorzorgsmaatregelen in
ons clubgebouw. Uitgangspunt is om een
zo veilig mogelijke situatie te creëren met
inachtneming van de RIVM-voorschriften,
waarbij onze leden zoveel mogelijk kunnen
blijven sporten. Ik denk dat we daar goed
in slagen. Helaas betekent dit dat de kleedkamers, douches en kantine gesloten zijn
en het aantal zitplaatsen beperkt is op 1,5
meter, maar het goede nieuws is, dat we
nog steeds kunnen sporten.

ven. Ik hoop dat de overheid ook inziet dat
sporten erg belangrijk is voor de fitheid
van ons allemaal en meer mogelijkheden
gaat bieden. We zijn erg voorzichtig en
zullen dat blijven, maar iets meer ruimte
voor bijvoorbeeld grotere groepen zou al
erg prettig zijn. Het clubgebouw is groot
genoeg om nog meer te spreiden – ook in
de kantine kunnen leden even wachten. Al
blijft het natuurlijk – net als nu – ieders
eigen afweging om wel of niet te spelen.’

Gerard van Asten
‘Ik ben blij dat we in ons clubgebouw weer
lekker kunnen doorspelen. Ik dynamic bijna
iedere woensdagavond en sinds kort ook
op vrijdagavond. Enkelen vind ik net zo
leuk als dubbelen, maar wel een stuk intensiever. Ik voel me er goed bij. Als ik niet
meer zou kunnen dynamiccen? Dan zou ik
niet alleen op zondag, maar ook op andere
dagen gaan hard lopen.’

Acora
Op alle dagen van de week wordt daar
nog gebruik van gemaakt. De groepen
stemmen onderling af en dat gaat prima.
Ik denk dat we er trots op mogen zijn
dat we dit nog steeds kunnen bieden en
dat we blij mogen zijn dat besmettingen
binnen het clubgebouw nog zijn uitgeble-
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Jacqueline Kiekebosch

Janny Boerdam

Jos en Anneke van Duuren

Niek Esselink

‘Van ‘t voorjaar tijdens de lockdown heb ik
dynamictennis echt gemist. Ik was dan ook
blij toen het clubgebouw weer open ging. Ik
speel twee keer in de week. Op woensdagavond normaal ook samen met mijn man
Reinoud, maar hij is geblesseerd. Op vrijdagmorgen speel ik ook met een groepje
dames. Helaas zonder de gezelligheid
van het koffie drinken. Ik was gewend om
alleen te dubbelen, maar het enkelen bevalt
me eigenlijk best goed. Ik loop namelijk
graag. Ik kijk er wel naar uit dat we straks
weer met een grotere groep mogen spelen
en dat ik ook de andere leden weer zie.’

Onze dynamic-groep (maandagmiddag
van 13.00 tot 15.00 uur) probeert in goede
conditie te blijven en spreekt met elkaar
af voor een wandeling of een fietstocht
(beiden op afstand). In de donkere dagen
van december lukt dat niet altijd, maar we
houden de moed erin. We hopen, dat we in
2021 weer aan de slag kunnen en dan niet
teveel conditie verloren hebben. We missen
wel ons koffie-momentje. Het is altijd
gezellig even tussen het tennissen door
bij te kletsen. Als alternatief nemen we
bij de fietstochtjes een thermoskan koffie
mee. We hopen op deze manier de groep
bij elkaar te houden en dat gaat ons zeker
lukken. Tot ziens in 2021.

‘Wij zijn extra voorzichtig geworden sinds
de uitbraak van corona. Anneke werkt in de
ouderenzorg. Daarom wilden we geen extra
risico’s lopen. Toch zijn we in oktober allebei positief getest en ziek geweest. Ik had
wat meer last van de verschijnselen dan
Anneke, vooral kortademig- en vermoeidheid. Anneke is inmiddels weer hersteld en
met mij gaat het ook weer de goede kant
op. Begin december ben ik na een half jaar
voor het eerst weer even wezen tafeltennissen. Nog niet voluit, maar ik ben blij
dat er weer geweest ben. Weer een stapje
vooruit. Voor ik corona kreeg had ik juist
weer een prima conditie; ben erg ver teruggevallen en moet de conditie echt weer
flink opbouwen. Anneke is nog niet in ons
clubgebouw geweest en zal voorlopig nog
wel extra voorzichtig blijven, ook al vind ze
dynamictennis superleuk en gezellig. We
hopen snel op betere tijden.’

‘Hoe ik de Coronaperiode door ben gekomen? De laatste paar maanden waren gek,
maar zeker niet saai. De trainingen gingen
eigenlijk gewoon door, alleen met wat extra
regels, maar dat hield mij niet tegen om te
gaan tafeltennissen. Ik heb zoveel mogelijk trainingen meegedaan, omdat ik het
belangrijk vind om door te trainen in moeilijke perioden. Ook hebben wij thuis een
tafel op de zolder, we hebben deze periode
gebruikt om de zolder een make-over te
geven, zodat het nog fijner tafeltennissen
is. Ik hoop ook dat de vereniging doorgaat zoals ze het nu doen. De zaal is goed
geregeld en er is goed nagedacht over de
coronamaatregelen.’
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Leden en sponsors: bedankt voor jullie steun!
2020 is een jaar dat we nooit zullen vergeten. We leven in een onzekere tijd en de
toekomst is nog ongewis. Komen we van
het coronavirus af? Hoe en wanneer? En
keren we dan weer terug naar het ‘oude’
normaal? We herinneren ons allemaal
de geweldige tijd dat we in ons prachtige clubgebouw in grote groepen samen
speelden. Tafeltennis en dynamic tennis.
Heerlijk bijpratend aan de grote huistafel of aan de bar. Koffiedrinkend of juist
genietend van een pilsje, wijntje, nootje en
balletje. In ieder geval samen, met elkaar
en voor elkaar en omkijkend naar elkaar.
In goede en minder goede tijden. Juist dat
samenzijn missen we enorm. En het lijkt
alweer zo lang geleden.
Het is voor velen van ons een pittige tijd.
Zowel privé als zakelijk ziet het leven er
anders uit. Ook als club hebben we een
flinke veer moeten laten. Qua organisatie
van allerlei activiteiten en qua inkomsten.
Gelukkig staan we er relatief gezond voor
en hebben we een voorlopige compensatie (€ 2.500) gekregen van de overheid, al
is dat ruimschoots onvoldoende om het
verlies aan inkomsten (uit onder andere
kantine en verhuur) dit jaar te compenseren. Mocht de overheid nog weer een
nieuwe regeling aankondigen, dan zullen
wij ongetwijfeld hiervan gebruik maken.
We zijn erg blij en dankbaar dat jullie onze
club zijn blijven steunen. Leden die – ook
als ze minder of niet spelen – onze club
trouw blijven en hun lidmaatschap hebben
verlengd. Enorm tof. Bedankt! Ook willen
we alle sponsors en adverteerders bedanken. Afgelopen weken heeft de sponsorcommissie ook van jullie veel steun
8 gekregen. De muur hangt ook in 2021 vol

reclameborden (waaronder minimaal drie
nieuwe). En ons clubblad De Mepper – een
zeer gewaardeerd bindmiddel – kunnen
we ook volgend jaar uitbrengen dankzij de
tientallen adverteerders. Enkelen slaan een
jaartje over, waar we in deze tijd natuurlijk
alle begrip voor hebben. Maar we verwelkomen ook enkele nieuwe bedrijven. Enorm
bedankt voor jullie steun. De clubbladcommissie zal jullie niet teleurstellen en
ongetwijfeld weer 4 prachtige Meppers
uitbrengen. In de Mepper van maart is te
lezen wie de nieuwe sponsors en adverteerders zijn.
Sommige leden hebben aangegeven onze
vereniging in deze moeilijke tijden extra te
willen steunen door het doen van een vrije
gift. Uiteraard is dit een bijzonder sympathiek gebaar, maar op dit moment nog niet
echt nodig. Mocht je het toch willen doen,
vermeld dan in de omschrijving: “vrije gift”,
zodat de penningmeester weet waarvoor
het is. Belangrijker is echter, dat ondanks
de beperkte mogelijkheden tot spelen,
ieder lid zijn solidariteit toont, door de
contributie te blijven betalen.

l
l
l
l

Afvalbrengstation
Betonstation
Circulaire HUB
Leverancier van bouwgrondstoffen

Raalte: Stobbenbroekerweg 16 – Zwolle: Rijnlandstraat 5

Als bestuur zullen we ons uiterste best
er voor doen, door binnen de RIVM-voorwaarden, jullie ook in 2021 zoveel mogelijk
te laten spelen. Informatie over beschikbaarheid van het clubgebouw kun je ook
krijgen bij Wim Heuvink; tel. 0570-522112
of zaalhuur@dttv-wijhe.nl. Ook kun je hier
een sleutel van het clubgebouw lenen.
We wensen jullie fijne feestdagen en een
gezond en sportief 2021!

Sterk in Uitvoering

Bianca van Aefst
Dijkzicht 11
8131 CJ Wijhe

Hopelijk tot snel weer ziens bij de DTTV!

tel: 0570-834400

Het bestuur

www.cesartherapiewijhe.nl

info@cesartherapiewijhe.nl

Sterk in Uitvoering

VCBO IS TROTS SPONSOR VAN DTTV-WIJHE

BINNEN EN BUITEN DOELTREFFEND COMMUNICEREN MET LED-SCHERMEN

VOOR IEDER BUDGET, PERSOONLIJK, RESPONSIVE EN GOOGLE VRIENDELIJK

Tafeltennistoernooien afgelast - competitie ongewis
Helaas hebben we als Technische Commissie besloten om de clubkampioenschappen en het Kerst- en Nieuwjaars
teamtoernooi niet door te laten gaan.
Vanwege de huidige coronabeperkingen
is het niet mogelijk deze evenementen te
organiseren. Zodra volgend jaar een ruime
versoepeling plaatsvindt, zullen we de
situatie opnieuw beoordelen en de belangstelling polsen.

Over de voortgang van de tafeltenniscompetitie kunnen we helaas ook geen
positief nieuws melden. Er is vooralsnog
geen uitzicht op hervatting van de competitie. Zodra hierover vanuit de NTTB meer
bekend is, zullen we de competitiespelers
hierover per mail informeren.
We wensen jullie hoe dan ook fijne feestdagen en een gezond en hopelijk weer
sportief 2021.

NARROWCASTING EN WEBSITES ZELF EENVOUDIG AANPASSEN

Ook geen AH Scholierentoernooi en Kindertafeltennisfeest
20+ JAAR BETROUWBARE PARTNER IN BEHEREN VAN WEBSITES EN E-MAIL

Decennia lang is Wijhe bekend met de traditie van het tafeltennisscholierentoernooi
in de Kerstvakantie. Meerdere generaties
zijn er groot mee geworden. Waar ze vroeger zelf meespeelden, hebben ze afgelopen
jaren vaak hun eigen kroost toegejuicht. En
soms zelfs al hun eigen kleinkinderen.
Dit jaar zouden we als DTTV Wijhe het
toernooi alweer voor de 48e keer organiseren. Helaas moeten we met die traditie
breken.

Vanwege de vele beperkingen van het
coronavirus hebben we moeten besluiten
zowel het Albert Heijn Scholierentoernooi
als Kindertafeltennisfeest voorlopig uit te
stellen. Als dit situatie komend voorjaar
er beter uitziet, gaan we bekijken of we
het dan alsnog in een vakantie kunnen
organiseren.
We hopen op betere tijden om de Wijhese
basisschooljeugd ook in 2021 weer aan het
tafeltennissen te krijgen …
Wordt hopelijk snel vervolgd.

VISUEEL COMMUNICATIEBUREAU OUWERKERK
GRUTTO
39 • 8131 HH WIJHE • 0570 - 52 56 66OUWERKERK
VCBO. - VISUEEL
COMMUNICATIEBUREAU
INFO@VCBO.NL • WWW.VCBO.NL

BURGEMEESTER KERSSEMAKERSSTRAAT 32-B, 8101 AN RAALTE
0570 - 52 56
66
INFO@VCBO.NL
WWW.VCBO.NL
VCBO. - VISUEEL
COMMUNICATIEBUREAU
OUWERKERK
BURGEMEESTER KERSSEMAKERSSTRAAT 32-B, 8101 AN RAALTE
0570 - 52 56 66
INFO@VCBO.NL
WWW.VCBO.NL

Geen oudejaarsmiddag
Het zal geen verrassing zijn, maar ook Oudejaarsmiddag mogen we dit jaar helaas
niet samen vieren in ons clubgebouw. Weer een traditie die we even ‘on hold’ moeten
zetten, waarbij we hopen op betere tijden. We wensen jullie desondanks een goed
uiteinde, fijne jaarwisseling en alle goeds qua gezondheid en sportiviteit in 2021.
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16 januari: Feestelijke bingoavond – doen jullie mee?

Ook deze avond kent natuurlijk enkele verrassingen, waarover vast en zeker weer
nagepraat wordt. Aan een daarvan kun je zelf ook meedoen. We gaan samen een
filmpje maken van ons clublied. We nodigen alle leden uit om hieraan mee te doen.
Het resultaat laten we zien op 16 januari. Doen jullie mee? Lees elders in deze
Mepper (en je mail) hoe je hieraan kunt meedoen. Nog een reden waarom je deze
avond niet wilt missen!

Ben je van de partij op 16 januari?
Enthousiast geworden? Meld je dan uiterlijk 9 januari 2021 aan via: feestavond@
dttv-wijhe.nl & vermeld daarbij de naam / namen van de leden uit jullie huishouden
die meespelen. Graag horen we uiterlijk 1 januari of jullie willen meezingen aan ons
clublied.
De feestcommissie, Jos, Johan, Martin en Herbert

We missen jullie! En we weten dat jullie elkaar ook missen. Kleine clubjes leden ontmoeten elkaar af en toe nog, maar vooral het ontmoeten, bijpraten, gezelligheid met
een hapje en drankje in ons prachtige clubgebouw is er helaas al een tijdje niet meer.
We hoopten lange tijd nog op een extra versoepeling. Maar, helaas. Rutte & co zijn
niet gezwicht voor onze brandbrief. We waren dan ook flink teleurgesteld na de laatste persconferentie. Onze jaarlijkse feestavond op 16 januari 2021 mogen we echt
niet organiseren in ons clubhuis.

Clublied DTTV Wijhe
Tijdens de laatste feestavond brachten Guus en zijn zoon Niels een prachtige ode aan de
DTTV: ons eigen clublied. We zongen het allemaal uit volle borst mee en hadden het dagen
later nog in ons hoofd zitten (DTTV is mijn lust en mijn leven’). Eigenlijk jammer dat we dit
maar een keer met elkaar hebben gezongen en toch zo enthousiast waren. Dat vond de
feestcommissie ook – dus blazen we ons eigen clublied nieuw leven in!

De feestcommissie laat zich natuurlijk niet uit het veld slaan! We zetten de traditie
daarom graag voort, maar dan online! Noteer daarom meteen:

ZATERDAG 16 JANUARI VAN 20 – 22 UUR
FEESTELIJKE VERRASSINGSBINGO
Je kunt gewoon vanuit huis meedoen via je computer, laptop, tablet (of eventueel
telefoon). We gebruiken hiervoor een verbinding via Microsoft Teams. Natuurlijk krijg
je op tijd een duidelijke uitleg en je bingoformulieren. Deelname is gratis. We willen
hiermee ook een gebaar maken naar alle leden die wel de contributie betalen, maar
minder spelen dan normaal. Wie toch wil, mag een vrijwillige bijdrage overmaken
aan de penningmeester.
• Je kunt leuke prijsjes winnen
• Ieder lid mag deelnemen en krijgt een eigen lot
• Liefst één inlog via Teams per huishouden
• Je ontvangt de bingoformulieren in de week voor 16/1 thuis
• Aanmelden voor 9 januari 2021 (zie hieronder)
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Hoe gaaf zou het zijn als we niet alleen een eigen clublied, maar ook een filmpje met
gezongen versie ervan hebben .. en we daarvan zelf het koor zijn! Live tegelijk opnemen
gaat helaas niet, maar daar hebben we wat op gevonden: alle leden die het leuk vinden
zingen thuis 1 of 2 regels van het clublied mee, filmen dit (gewoon met de mobiel) en
mailen het resultaat naar de feestcommissie. Onze meestercreatieveling Ben gaat knippen
en plakken en het eindresultaat presenteren we tijdens de Feestelijke verrassingsbingo op
zaterdag 16 januari. De verdere instructies volgen per mail voor iedereen die hieraan mee
wil doen.
We hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als wij en we er samen een prachtige uitvoering
en feestavond van gaan maken!
De feestcommissie, Jos, Johan, Martin en Herbert
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Toekomst DTTV Wijhe
Alle maatregelen vanwege corona hebben
ook invloed gehad op de afspraken die we
hadden voor het ondersteuningspakket
van de Rabobank. Dit overleg is voorlopig
nog even opgeschort en wordt zo gauw als
het mogelijk is weer opgepakt. Het bestuur
heeft toch gemeend bepaalde plannen
alvast in gang te zetten om zo weinig
mogelijk vertraging op te lopen.
Onze grote wens is toch een uitbreiding
naar 2 speelvelden in ons clubgebouw.

In samenwerking en overleg met Gerwen
Volkerink van het Tekenhuis hebben we
onze plannen in een eerste stap digitaal
ingediend bij de Gemeente. Hierbij is uitgegaan van een plafondhoogte van 5 meter.
Mochten we hierop een positieve reactie
krijgen gaan we verder met het uitwerken
van de plannen en de benodigde financiering. Vanzelfsprekend houden we jullie op
de hoogte van de voortgang en de verdere
plannen.

Langstraat 22

8131BC Wijhe

KvK 71492135

Btw-nr NL231709833B02

Jeugdzaken
Na het stilleggen van de jeugdcompetitie
en de trainingen in het voorjaar vanwege
de corona, mochten we per 1 juli de jeugdtrainingen weer oppakken. Dit natuurlijk
met inachtneming van alle voorschriften.
Nog net voor de grote vakantie hebben we
op 2 juli nog een training gehad. Na een
korte vakantieperiode zijn we op 6 augustus weer gestart en waren op tijd klaar om
een start te maken met de najaarscompetitie. We weten inmiddels hoe die afgelopen
is: wederom stilgelegd na een paar wedstrijden gezien alle ontwikkelingen rondom
het virus. Gelukkig hebben we de afgelopen
periode wel gewoon kunnen trainen op de
maandag- en donderdagavond.
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Per Voi
Langstraat 5, 8131 BA Wijhe
06 - 10600765 info@per-voi.nl
sieraden - horloges tassen - sjaals

eetcafé
Een speciale Sinterklaastraining op 3 dec.
jl. was een mooie afwisseling op de reguliere training. Ondanks dat zijn tafeltennispiet Martino hierbij niet aanwezig was,
werd het toch een gezellige avond met
volop sinterklaasmuziek. Gelukkig waren
er toch nog de hulppieten Toon en Joey,
die hun pietenpak konden verdienen in
een onderlinge wedstrijd. Naast de diverse
spelvormen als het muntraken, met de
zak over je hoofd spelen en het hoge net,
konden tot slot op de reuzentafel alle deelnemers hun eigen letter proberen te raken.
Hoe het straks na de kerstvakantie verder
gaat zien we wel weer. We zijn in ieder
geval blij dat we elkaar wekelijks met de
trainingen nog kunnen zien.

Langstraat 33, 8131 BA Wijhe - Telefoon 0570 - 52 12 36

● onderhoud en reparatie van alle merken personen- en bedrijfswagens
● verkoop nieuw/gebruikt ● APK-keuringen ● autoschade ● ruitreparatie
● airco-service ● gratis leenauto tijdens reparatie ● gratis haal/brengservice

Omloop 1b, Wijhe, telefoon 0570-521605 / www.nienhuis-wijhe.nl
VAKGARAGE NIENHUIS: HET ADRES VOOR UW AUTO!

FRANK'S BLOEMENHOEK
VOOR AL UW:
* snijbloemen
* potplanten
* tuinzaden
* aardewerk
* glaswerk
* bruidswerk
* grafwerk
Langstraat 86, tel.: 0570-521472
fax 0570-524351

Dynamictennis competitie IJsselstreek 2020-2021

Wassen • Drogen • Koelen • Vriezen
Audio • Video • KTV • Schotels
Huishoudelijke Artikelen én een
Eigen Technische Dienst
Langstraat 7 • 8131 BA Wijhe
✆ 0570 523 899 • Fax 0570 524 038

De maatregelen waren in september dusdanig dat binnen het District IJsselstreek besloten werd om de competitie voor dynamictennis toch op te starten. Vrij snel daarna werden
de regels van het RIVM verscherpt en is alsnog besloten om de competitie in ieder geval
uit te stellen tot januari 2021. Er zou dan eventueel een halve competitie gespeeld kunnen
worden mits de maatregelen dit toe zouden laten. Momenteel is de situatie dusdanig dat
ook dit grote vraagtekens oproept. Wij hebben dan ook niet de verwachting dat de competitie doorgang zal vinden dit seizoen. Zelfs het alternatief om intern binnen onze eigen
vereniging op de competitie-dinsdagen onze drie teams een onderlinge competitie te
laten spelen behoort niet tot de mogelijkheden. Dubbelspel is namelijk niet toegestaan.

Clubkampioenschappen Dynamictennis
Iedereen zal begrijpen dat ook de plannen om Clubkampioenschappen te organiseren in
de ijskast terecht zijn gekomen. We hopen voorzichtig dat in het voorjaar er weer meer
mogelijkheden zijn.

Toernooien en kampioenschappen Dynamictennis
Alle kwalificerende toernooien van de DTBN zijn in september al afgelast. Ook het Master
Toernooi en de NK zullen geen doorgang vinden.

Trainingen Dynamictennis

Onderzoek voor mens en dier
www.dumea.nl

Wij zien dat een aantal leden minder of zelfs geheel niet meer speelt. Echter zien we ook
dat er verschillende aspirant-leden staan te trappelen om kennis te maken met Dynamictennis bij onze vereniging. Het zou dan ook mooi zijn als we deze mensen de mogelijkheid tot het volgen van trainingen kunnen aanbieden. Onze trainers Bert Liefers en Dirk
Dijkslag geven aan dat zij vanwege de RIVM-maatregelen lang niet alle oefeningen zullen
kunnen uitvoeren, zoals zij zelf graag zouden willen. Er is daarom al eerder besloten om
ook het opstarten van deze trainingen voorlopig uit te stellen.

Boerhaar 16 – 8131 SW Wijhe
T: 0570-521277 – info@delogtenberg.nl
www.delogtenberg.nl
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In de genen
hij het hardlopen en met name de cross.
Samen met zijn buurman Jos Overmars
doen ze mee aan wedstrijden over 10 km.
Met enige trots heeft Ben het nog over
zijn recordtijd van 40 minuten. Naast het
hardlopen was er ook nog tijd voor een
potje zaalvoetbal in Broekland bij Fubito
(Spaans voor spelen in de kleine ruimte) en
volleybal bij Abnormaal Broekland. Deze
laatste club verruilde hij later voor Roodwit
in Wijhe.

Met onze rubriek in de genen zijn we op
zoek naar families die een bijzondere band
met tafeltennis of dynamictennis hebben.
Zo bijzonder dat we ons afvragen of zoiets
in de genen zit. In deze Mepper schuiven
we aan bij Ben en Inge Ruiter.
Even bij Ben en Inge langs om een afspraak
te maken, bleek sneller te gaan dan ik had
verwacht. Op dat mooie plekje aan de Prins
Bernhardlaan kon ik direct al aanschuiven,
ondanks het feit dat Ben eigenlijk nog druk
was met het verbouwen van zijn badkamer. Dat klusje kan nog wel een jaar duren
volgens Ben en op een uurtje komt het
ook niet aan. Met die Corona hebben we
vanzelf wat meer tijd.
Voor sport heeft Ben al vanaf zijn jeugd tijd
vrijgemaakt. Als jongste uit een gezin van
acht groeit hij op en is vanaf zijn 8e jaar
14 dan bij de voetbal. Als hij 16 jaar is, ontdekt

Het is wel duidelijk dat we hier bij een
allround sportman zijn aangeschoven.
Hoe zit het dan met Inge? De basis heeft
Inge, naar eigen zeggen, gelegd met al
dat fietsen naar school. Dat was in ieder
geval goed voor je weerstand en conditie.
Na een korte periode bij de zwemclub is
ze bij de badminton gegaan. Hier kwam
ze tijdens het sporten ook onze huidige
voorzitter Willem Pronk al tegen. Daarna
ging ze hardlopen en op haar veertigste bij
de tennis.

vrouwengroepje tennis ook maar eens te
ervaren. Ze zette een maandagochtendgroepje op om samen dynamic spelen.
Ook was er tijd voor een lekker kopje koffie
samen.
We vinden het allebei heel fijn bij de club.
De combinatie van gezelligheid en daarnaast op z’n tijd fanatiek ook. In de periode
dat het clubgebouw dicht zat, hebben we
nog weer wat tochtjes gemaakt met onze
kano, wat opnieuw weer een mooie ontdekking was. Nu in deze coronatijd spreken
we af via de app en kunnen zo toch nog
spelen. We zien er ook naar uit dat alles
weer normaal gaat worden en dan na het
sporten met al die gezellige mensen weer
bij elkaar te kunnen zitten. Eerst maar weer
met die badkamer verder…

Wanneer is onze club dan in beeld gekomen?
Ben was samen met zijn vriend Rudy in het
clubgebouw om te kijken bij het scholierentoernooi. Na een poosje merkte Rudy op
“Ben, dat tafeltennis is eigenlijk best wat
voor ons”. Zo gezegd, zo gedaan en op de
dinsdagavond is het allemaal begonnen
met de tafeltennis. Het was zo’n mooie
groep met allemaal fijne mensen en we
voelden ons direct al thuis. Aan het einde
van de avond na tienen werden er ook nog
een paar potjes dynamic gedaan en na
verloop van tijd is dat nog meer mijn sport
geworden bij de club.
Met die enthousiaste verhalen thuiskomen
bracht Inge op het idee om het met haar

Fraaie opbrengst Rabo Clubsupportactie
De actie Rabo Clubsupport heeft voor
DTTV Wijhe het prachtige bedrag van
€ 454,66 opgeleverd. Iets minder dan
vorig jaar (€ 489,10), maar toch een
prachtig bedrag! We bedanken alle leden
van Rabobank Salland die tijdens de
stemperiode uit 387 deelnemende clubs
kozen voor onze DTTV. Het bestuur zal
de opbrengst gebruiken voor de aanschaf van een nieuwe tafeltennistafel.
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Waar is mijn balletje?
Met al die wandelingen de afgelopen periode in en om ons dorp hebben we veel meer oog
gekregen voor het detail. Dat komt nu mooi van pas. We kennen Wijhe en omgeving nu
vast nog beter. We dagen jullie graag uit met de vraag: waar liggen de balletjes op de foto?
Onder de goede oplossingen geven we 3 Wijhese kruidkoeken als prijs weg.
Mail je antwoorden uiterlijk 12 januari naar: mepper@dttv-wijhe.nl. De winnaars maken
we bekend tijdens de feestelijke verrassingsbingo op zaterdag 16 januari.
Doe mee en maak kans!

1

2

Breiwol, Haakgaren, Borduur-stof, -paketten, -garen.
Kleinvak, Quilt-stoffen en -toebehoren, Hobby materialen.
Kledinglabels, Inlijsten van:
borduurwerken-foto’s-doopjurkjes e.d.

café
bar- bierlokaal
- bierlokaal
café --bar

Praothuus”
„‘t,,‘tPraothuus
“

Langstraat
44,44,
Wijhe.
Tel:Tel.:
52 26
Langstraat
Wijhe.
5233
26 33
www.praothuus.nl
www.praothuus.nl
facebook praothuus wijhe

3

Smid

Accountant s & Belastingadviseurs

4

Accountantskantoor Smid BV
Dijk 7 • Postbus 7, 8130 AA Wijhe • Telefoon (0570) 52 24 55 • Fax (0570) 52 12 58
info@smidwijhe.nl • www.smidwijhe.nl

Dé Computerzaak van
Wijhe en omstreken
Voor al uw aankopen en/of reparaties van:
computers, laptops, tablets, printers en vele accessoires

16

Langstraat 36 8131 BC Wijhe
www.markvoortcomputers.nl

tel 0570-547012
mobiel 06-21513305

Verjaardagskalender

Grote clubactie

december
Herbert Heuvink
Jacqueline Kiekebosch
Yvonne Kolkman
Marco Kattenberg
André van der Klok
Will Winkelhorst
Bryan Klomp
Elly Kok
Gerrit Oosterink
Wilma Sanders
Arjen Bakker
Kees Pennekamp

www.martinmosterd.nl
mmbouw@martinmosterd.nl

dynamictennis en
tafeltennisvereniging wijhe

2 december
8 december
8 december
12 december
12 december
14 december
21 december
22 december
28 december
28 december
27 december
31 december

januari
Cynthia Heuvink
Henk Kok
Hanneke van Aefst
Johan den Ouden
Joop van Weeghel
Gerben Esselink
Erik Westerop
Ben Habers
Richard Nijboer

3 januari
6 januari
15 januari
15 januari
17 januari
17 januari
22 januari
23 januari
29 januari

februari
Robin de Vries
Caeser Abdulwahed
Jaap Bijsterbosch
Guus Bergevoet
Johanna Teekema
Ineke van Dijk
Bennie Mulder
Jan Willem Jonker
Martin Kinds

4 februari
6 februari
8 februari
10 februari
10 februari
16 februari
22 februari
25 februari
25 februari

Met behulp van onze jeugdleden hebben
we ook dit jaar weer mee kunnen doen aan
de Grote clubactie. De jeugdleden zijn weer
langs de deuren geweest en ook in de zaal
kon men de loten kopen. Het was dit jaar
wel wat lastiger om de loten aan de man te
brengen.
De actie heeft ons € 320,00 opgebracht
voor onze DTTV. Hierbij willen we alle
jeugdleden bedanken voor hun inspanningen en iedereen die een lot gekocht heeft.
We hebben gezien dat in de hele serie loten
van de DTTV enkele prijzen zijn gevallen.
We hopen natuurlijk dat jullie ook in deprijzen zijn gevallen.
De uitslag van de trekking is te zien op
www.clubactie.nl.

AED-cursussen
In de vorige Mepper is aangegeven dat het
bestuur bereid is om weer een AED-cursus
te organiseren. Helaas kwamen hierop
geen reacties binnen. Ongetwijfeld zal
dit deels met de corona-maatregelen
te maken hebben. We zullen de oproep
opnieuw plaatsen als er weer wat mogelijkheden zijn.
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Salland Zorgverzekeraar steunt DTTV Wijhe
Ook dit jaar ondersteunt Salland Zorgverzekeringen sportverenigingen in de regio. DTTV
Wijhe krijgt opnieuw een sponsorbedrag voor elk lid dat zich verzekert bij Salland. 2020 is
een raar jaar geworden; daarom ontvangen we eenmalig een extra steuntje in de rug van
€250,-. Daar zijn we natuurlijk blij mee!
Via www.salland.nl/dttvwijhe kun je het collectief bekijken; via deze link kun je ook
meteen overstappen naar Salland. Voor de basisverzekering betaal je in 2021 €123,90 per
maand.
Via de Salland Clubactie profiteer je van:
• Een regionale zorgverzekeraar met landelijke dekking
• 7% korting op alle aanvullende en tandartsverzekeringen
• Kans op 1 jaar gratis lidmaatschap bij DTTV Wijhe
• 5 gratis extra fysiobehandelingen bij de aanvullende verzekeringen Extra en Plus
• 25% korting op alle artikelen via www.sportdirect.com
Daarnaast kan het interessant zijn om bij Salland te kiezen voor het maximaal vrijwillig
eigen risico. Dan betaal je een premie van €98,90 (€25,- korting per maand). Overstappen
is heel gemakkelijk. Je regelt het via www.salland.nl/dttvwijhe! Salland zegt je huidige
zorgverzekering op. Op de website van Salland kun je de verschillende pakketten met
elkaar vergelijken, zodat je een verzekering kunt afsluiten die helemaal bij jouw situatie
past.

Koekactie: de laatste weken
Op 31 december eindigt de kruidkoekactie van Albert Heijn Wijhe en Plus Olst. Sinds
1 juli konden we voor € 3,99 bij beide supermarkten een kruidkoek kopen, waarvan
€ 1,50 werd gedoneerd aan een van de 43 deelnemende clubs.
Zoek je nog een lekker kerstcadeautje voor onder de boom of wil je zelf nog even
lekker genieten? Schaf er dan nog snel 1 (of meer) aan en help de DTTV. In januari
horen we wat de opbrengst voor onze club is van zowel deze koekactie als de kassabonnenactie (bij dezelfde supermarkten).
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Bedankt voor jullie steun!

dynamictennis en
tafeltennisvereniging wijhe

Even voorstellen

Hallo, wij zijn door vrienden in aanraking gekomen met ‘dynamictennis’ en waren
direct enthousiast. Na voor de zekerheid een paar proeflessen te hebben gedaan,
hebben we ons in laten schrijven als lid. Toen kwam de mail van Herbert....of we iets
over ons zelf willen vertellen....niet helemaal ons ding....maar onder het motto van “
wat mot dat mot”...hieronder een kleine kennismaking.
Wij zijn Bert en Marita Kiekebosch, wonen aan de Rietbergweg 12 in Wijhe. We
hebben 3 zonen; Bram(26), Max (25) en Stijn (23). Bram woont met zijn vriendin in
Deventer. Max en Stijn wonen nog thuis. Bert werkt als medewerker in de technische
dienst bij Coster Benelux. Het bedrijf is gevestigd in Zwolle. Weer of geen weer, hij
gaat er altijd op de fiets naar toe. Ik werk als administratief medewerker bij Eurofins
FSS in Deventer en werk zowel thuis als op kantoor, wat een prima combinatie is. Als
het weer het toelaat dan ga ik ook op de fiets naar kantoor. Wielrennen vinden we
allebei leuk en willen wel eens een rondje doen samen.
Dynamictennis is een mooie aanvulling om sportief bezig te zijn. Het plan is om op
de zondagochtend te gaan.
Een sportieve groet, Bert en Marita
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Wall of fame
Met deze foto gaan we terug in de tijd. Na enig speurwerk kunnen we jullie vertellen wat
de aanleiding was en om welke personen het gaat. Zoals jullie zien staat er een mooi bord
van Albert Heyn Boomgaard; het gaat hier om onze sponsor van het eerste herenteam.

DW Makelaardij BV
Enkweg 1, 8131 VD Wijhe
0570-523134
www.dwmakelaardij.nl
info@dwmakelaardij.nl

Dick Boomgaard staat links op de foto met naast hem Alex Jalvink, Ronald Hartholt,
Dick Bosman, Henk Hartholt en Theo Veldhuis. Het seizoen 1998-1999 beleven we een
korte opleving wat toptafeltennis betreft. Het team komt dan uit in de 2e divisie heren. De
broers Henk en Ronald Hartholt namen destijds ook deel aan de Klein Beernink Top 12
toernooien. Henk wist hem vier keer te winnen en Ronald twee keer.

Van veilig
printen
tot werken
in de cloud
All to keep you going
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www.pcinederland.nl

Sponsor DTTV Wijhe

Albert Heijn

Boomgaard
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

08.00 - 20.00 uur
08.00 - 21.00 uur
08.00 - 19.00 uur
12.00 - 18.00 uur

GRATIS voor de deur parkeren! Gewoon bij
AH Boomgaard Oranjelaan 2 8131 DB Wijhe tel: (0570) 521 597 fax: (0570) 522 711

Sponsor DTTV Wijhe

Boomgaard.

