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Van de voorzitter

Beste leden,

Voor jullie ligt weer een mooie editie van 
de Mepper met veel nieuwe onderwer-
pen. Neem bijvoorbeeld het verslag van 
de online bingo. Wat was het hilarisch en 
prima georganiseerd. Ik heb veel plezier 
gehad met alle acties en filmpjes. En Snip-
nie en Snapnie waren dolkomisch.

COVID
Helaas zijn er nog geen verdere versoepe-
lingen omtrent de Covid. Het duurt langer 
dan we allen hadden verwacht. Namens 
het bestuur kan ik wel toezeggen dat het 
clubgebouw de hele zomer openblijft om 
te sporten, uiteraard als de maatregelen 
dit straks toelaten. Ik wil alle leden en 
sponsors bedanken voor hun loyaliteit en 
steun die jullie afgelopen maanden hebben 
toegezegd naar de DTTV. Dit is klasse!

Bestrating vernieuwd
Ons clubgebouw heeft weer een mooie 
straat gekregen, zie de foto’s verderop in 
het blad. Goed werk bouwcommissie en 
Klinker & Medeklinkers! Ander goed nieuws 
is dat enkele acties een mooie bijdrage 
hebben opgeleverd voor de clubkas. Ook 
de sponsorcommissie heeft goed nieuws 
te melden deze Mepper. 

Schoon langs de IJssel
Tot slot staat er in april weer een schoon-
maakactie langs de IJssel gepland waar 
we ons als vereniging voor hebben inge-
schreven. Als we geselecteerd worden 
levert dit ons ook € 100 op voor de clubkas. 
Doen jullie ook mee?

Ik wens jullie veel leesplezier en hoop jullie 
binnenkort gauw weer live te zien.

Willem Pronk
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DTTV Ledenjournaal

In de afgelopen periode zijn er geen 
nieuwe leden bijgekomen en hebben 
geen leden opgezegd.

Aantal leden per 1 maart is: 113

NTTB Verenigingscongres met interessante workshops

Het jaarlijkse congres van de landelijke Tafeltennisbond kon 
dit jaar vanwege alle corona-maatregelen fysiek niet door-
gang. Normaal gesproken is dit congres voor bestuurders, 
trainers en verdere betrokkenen met een functie binnen de 
verenigingen. Nu de NTTB besloot het digitaal te organiseren 
was het voor alle leden mogelijk om deel te nemen aan een 
15-tal workshops. 

Voor een keuze kon men zich inschrijven en via Zoom deelnemen. Zo werden in ruim een 
week veel interessante workshops aangeboden, zoals:
• de mogelijkheid om het spelregelbewijs te behalen, 
• tafeltennismiddag voor jongeren tot 14 jaar, 
• de interessante wereld van de mental-training, 
• leve de sportouder, 
• naar een wedstrijd kijken vanuit een technisch-tactisch oogpunt en
• inzetten van innovatie en technologie binnen het tafeltennis.

Al met al vond ik het een mooi initiatief en gezien de reacties, mogen ze het van mij ook 
volgend jaar - zonder corona - voor alle leden aanbieden.

Ik heb me inmiddels al voor verschillende workshops ingeschreven en de eerste inmiddels 
gehad. In de volgende uitgave van de Mepper zal ik mijn ervaringen met jullie delen en die 
van andere DTTV-leden en vertellen wat we ervan geleerd hebben.

Guus

MODE & LIFESTYLE

Langstraat 31  Wijhe
T 0570 52 15 32
www.bijschulten.nl
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8131 BB Wijhe
Tel. 0570 - 52 1352
E-mail: installatiebedrijfwijhe@lijbrandt.nl

Grolleman Vrieshuis Expl.Mij BV

Industrieweg 23

8121 BZ Olst

Telefoon 0570-561902

Fax 0570-564093

Email info@Grolleman.com

Website www.Grolleman.com

MODE & LIFESTYLE

Langstraat 31  Wijhe
T 0570 52 15 32
www.bijschulten.nl

Graag 
 tot 

ziens



9

0682422168     info@rijschoolbrand.nl     www.rijschoolbrand.nl

Sportcarrousel

DTTV Wijhe participeert sinds kort in de 
Sportcarrousel: Een mooi Deventer initia-
tief!
Sporten is gezond. Niet alleen voor lijf 
en leden, maar ook vanwege de sociale 
contacten met anderen. Voor kinderen en 
volwassen met een (verstandelijke) beper-
king en/of een afstand tot de arbeids-
markt is het niet altijd makkelijk om een 
sport(vereniging) te vinden die bij je past. 
De Sportcarrousel helpt daarbij een handje. 
Met subsidie van de Sportimpuls wordt het 
mogelijk om mensen op hun eigen locatie 
kennis te laten maken met een achttal 
sporten. De subsidie is bestemd voor 
lokale sport- en beweegaanbieders om 
meer mensen aan het bewegen te krijgen.
Ook voor DTTV Wijhe is er door Sport-
carrousel een ansichtkaart ontwikkeld en 
gedrukt. Deze ligt op meerdere plaatsen 
in de gemeente Olst-Wijhe, onder andere 
in de standaard bij Fysiotherapie in het 
Gezondheidscentrum. Zie voor meer info: 
www.sportcarrousel.nl

Inclusief sporten 
en bewegen
Als sportvereni-
ging zullen we in 
de toekomst meer 
rekening moeten 
houden met het 
aanbieden van 
onze beide spor-
ten aan andere 
doelgroepen. 
Denk daarbij aan 
mensen met een 
beperking, oude-
ren, mensen met 
lage inkomens, 

mensen met een chronische aandoening, 
LHBTI, mensen met psychische stoornis-
sen, laaggeletterden en mensen met een 
migratieachtergrond. Momenteel zijn er 
verschillende (online) overleggen gaande 
om te kijken hoe we dit zouden kunnen 
realiseren. We noemen dit “de dialoog over 
diversiteit en inclusiviteit”.

In het landelijke Sportakkoord (NOC*NSF) 
spreken partijen uit de sport, maatschap-
pelijke organisaties, bedrijven en de 
gemeente lokaal af hoe zij met elkaar de 
eigen sport- en beweegambities kunnen 
bereiken. Hoe dit alles uitgewerkt gaat 
worden en welke consequenties dit heeft 
voor DTTV Wijhe zal nog moeten blijken. 
We houden jullie op de hoogte. 
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Tafeltenniscompetitie

De NTTB heeft veel reacties ontvangen 
over het onderbreken van de competi-
ties. Een aantal reacties gaat ook over de 
in 2020 betaalde competitiebijdrage. In 
overleg met de afdelingen heeft de NTTB, 
gezien de verlenging van de beperkingen 
door de overheid, de volgende uitgangs-
punten afgestemd: 

• De NTTB richt zich op het najaar 2021 
voor het starten van een volledige 
nieuwe competitie. 

• Het blijft het streven de najaarscompe-
titie 2020 uit te spelen. Of dat haal-
baar is, wordt uiterlijk 31 maart 2021 
bepaald. 

• De afdelingen hebben dan de ruimte 
om een keuze te maken tussen het 
hervatten van de najaarscompetitie 
2020 of het spelen van een beperkte 
voorjaarcompetitie 2021. Afstemming 
hierover volgt uiterlijk 31 maart 2021. 

• Als aanvulling op dit programma kan 
een afdeling ervoor kiezen om andere 
vormen van competitie in de vorm van 
bijvoorbeeld toernooien en/of uitwisse-
lingen te organiseren. 

• Het Hoofdbestuur zal bij de Bondsraad, 
na overleg en bespreking met de Finan-
ciële Commissie, een voorstel indienen 
om eenmalig de competitiebijdrage, 
voor de voorjaarscompetitie 2021, niet 
in rekening te brengen. De financiële 
impact is groot: namelijk € 333.000,-. 
De NTTB heeft een algemene reserve 
die deze tegenvaller eenmalig kan 
dragen. De Bondsraad dient hierover 
een besluit te nemen. 

Op basis van deze uitgangspunten heeft 
het Hoofdbestuur op voordracht van de 
afdelingsvoorzitters de volgende beslissin-
gen genomen: 
• Uiterlijk 31 maart wordt een definitief 

besluit genomen over een voortzetting 
van de najaarscompetitie 2020 of een 
verkorte voorjaarscompetitie; 

• Als op 31 maart geen duidelijkheid 
mogelijk is over een herstart van de 
najaarscompetitie dan wel het spelen 
van een verkorte voorjaarscompeti-
tie, is de eerstvolgende competitie de 
najaarscompetitie 2021; 

• Voor de afdelingen die de najaars-
competitie 2020 niet uitspelen, maar 
een aangepaste voorjaarscompetitie 
gaan spelen, zal (ook) geen competitie-
bijdrage in rekening worden gebracht; 

• Voor het niet in rekening brengen van 
de competitiebijdrage is een besluit 
nodig van de Bondsraad. 

Het Hoofdbestuur hoopt samen met de 
afdelingen dat wij allen in 2021 weer volop 
activiteiten kunnen ontplooien om daar-
mee vele spelers onze tafeltennissport 
weer te kunnen laten beoefenen.

Interne tafeltennistoernooien

Helaas hebben we nog steeds geen 
zicht op versoepelingen qua bin-
nensport. Nog  steeds is onduidelijk 
wanneer er weer getafeltennist mag 
worden. Zodra er meer bekend is over 
wanneer en onder welke voorwaar-
den gaat de TC besluiten of we de 
clubkampioenschappen nog kunnen 
spelen en of het meitoernooi dit jaar 
wel doorgang kan vinden. 

Feestelijke verrassingsbingo

Corona of niet: de feestavond van DTTV 
Wijhe moest ook in 2021 natuurlijk 
doorgaan. In plaats van ons clubgebouw 
koos de feestcommissie voor een online 
feestelijke verrassingsbingo. Ook nu weer 
bleken we met elkaar prima – op afstand - 
in staat een gezellige clubavond te beleven 
en een feestje te bouwen!

De bingo bleek een welkome vrolijke 
activiteit in coronatijd. De animo was dan 
ook groot: bijna 70 bingospelers hadden 
zich aangemeld en keken reikhalzend 
uit naar de ‘alternatieve feestavond’. Het 
enthousiasme werd nog groter toen de 
feestcommissie de deelnemers de week 
voor de bingo thuis verraste met een goed 
gevulde doggybag vol hapjes, drankjes en 
natuurlijk de bingoloten. Ook de oproep om 
vrijwillig thuis alvast het vorig jaar geïntro-

duceerde clublied in te zingen, te filmen en 
op te sturen werd door veel leden positief 
ontvangen. Het leverde stuk voor stuk 
prachtige inzendingen op.

Met dank aan Tom van Duuren kon de 
feestcommissie gebruik maken van de 
Jambalaya-studio in Raalte; compleet met 
passend decor en diverse camera’s werd 
zo een live-uitzending verzorgd die in tien-
tallen huiskamers in Wijhe en omstreken 
werd gevolgd. 

Na de opening door voorzitter Willem 
Pronk speelden we verspreid over de avond 
vier bingorondes. Iedereen deed fanatiek 
mee: er werd veel gejuicht, geklapt en 
natuurlijk samen gezongen bij een valse 
bingo. De rondes werden afgewisseld met 
muzikale en cabareske intermezzo’s. 
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Zo brachten Guus en Niels Bergevoet een 
ode aan ons mooie Salland en de fan-
tastische sport dynamictennis. Ook zeer 
in de smaak viel de cabaret-act van de 
potentiële leden Snipnie en Snapnie (Gerrit 
Schuurman en Rudi Kingma). Na de fina-
leronde van de bingo was het spetterende 
eind natuurlijk de compilatiefilm van alle 
leden die hebben meegezongen aan ons 
clublied ‘DTTV is mijn lust en mijn leven’.

Gezien de vele enthousiaste reacties 
kunnen we niet anders dan terugkijken op 
een geslaagde avond: ‘Wat een kanjerclub 
hebben we toch. ‘Het voelde echt als een 
avondje ‘uit’. ‘Wat een superorganisatie’ 
en ‘leuk om iedereen weer even te zien’, is 
zomaar een greep uit de tientallen reacties 
die de feestcommissie per chat, mail en 
persoonlijk heeft ontvangen.

We feliciteren alle prijswinnaars met hun 
gewonnen prijzen: Hillie Hendriksma, 
Mirjam Doorn, Familie Esselink, Willem 
Pronk, Jacqueline Kiekebosch, Anneke 
van Duuren, Geertje Kruijsinga-Beltman 
en Bryan Klomp. Natuurlijk bedanken we 
Jambalaya voor het beschikbaar stellen 
van de studio, apparatuur en technische 
ondersteuning; Guus, Niels Gerrit en Rudi 
voor de prachtige intermezzo’s; Gerard van 
Assen en Dirk Dijkslag voor de 1,5 meter 
hoofdprijs en alle deelnemers voor de 
enthousiaste deelname.

Ben je benieuwd naar het enthousiasme 
waarmee veel leden het clublied hebben 
ingezongen en hun zangkwaliteiten? Scan 
dan snel deze QR-code en geniet.

Tot volgend jaar!
De feestcommissie
Martin, Johan, Jos en Herbert

Breiwol, Haakgaren, Borduur-st-
of, -paketten, -garen.
Kleinvak, Quilt-stoffen en -toe-
behoren, Hobby materialen.
Kledinglabels, Inlijsten van: 
borduurwerken-foto’s-doop-
jurkjes e.d.

www.martinmosterd.nl
mmbouw@martinmosterd.nl

dynamictennis en 
tafeltennisvereniging wijhe
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Uw echte warme Bakker

Langstraat 8 - WIJHE
Tel. 0570 - 52 12 90

E-bike
specialist

Dynamic tennis nieuws

Dynamictennis competitie IJsselstreek 2020-2021
Zoals al eerder vermeld ligt uiteraard ook de competitie voor Dyna-
mictennis in het District IJsselstreek nog steeds stil. Normaliter zou 
deze competitie van oktober t/m maart hebben gelopen. Zelfs de 
ideeën over het spelen van een halve competitie ligt momenteel niet 
binnen de mogelijkheden. Ook 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. Er mag nog niet binnen gespeeld worden.

Clubkampioenschappen dynamictennis
Zoals de situatie momenteel is, denken we nog niet na over het organiseren van de club-
kampioenschappen. We hopen voorzichtig dat later dit voorjaar er weer meer mogelijkhe-
den zijn, maar of er dan wedstrijden nog vóór de zomer gespeeld kunnen worden is nog 
maar zeer de vraag.

Landelijke toernooien en kampioenschappen dynamictennis
Alle kwalificerende toernooien van de DTBN zijn afgelast. Ook het Master Toernooi en de 
NK zullen geen doorgang vinden.

Trainingen dynamictennis
We zien dat er verschillende aspirant-leden staan te trappelen om kennis te maken met 
dynamictennis bij onze vereniging. Graag zouden we deze mensen de mogelijkheid tot 
het volgen van trainingen willen aanbieden. Onze trainers Bert Liefers en Dirk Dijkslag 
gaven al aan dat trainingen pas mogelijk zijn als we een behoorlijke verruiming van de 
RIVM-maatregelen krijgen. Er is daarom al eerder besloten om ook het opstarten van deze 
trainingen voorlopig uit te stellen.

Sponsors en adverteerders: enorm bedankt! 

De sponsorcommissie heeft afgelopen 
maanden alle -ruim 70! – adverteerders en 
sponsors van onze mooie club benaderd. 
De vraag om ook in 2021 DTTV Wijhe te 
steunen vonden we best lastig. Veel bedrij-
ven en winkeliers maken vanwege corona 
een moeilijke tijd door. En dan komen wij 
als sportclub toch vragen om een adver-
tentie of reclamebord. 

Aan de andere kant: vaak is sprake van een 
jarenlange relatie en hadden we als club-
bladcommissie voorgenomen in 2021 hoe 
dan ook 4 mooie Meppers uit te brengen. 
Zo blijven we toch met elkaar verbonden. 
Dus gingen we toch ‘op pad’.

Bij ieder contact vertelden we ons eerlijke 
verhaal en toonden natuurlijk alle begrip 
als de winkelier of horecazaak een jaartje 
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over te slaan. Tot onze grote verrassing 
kregen we erg veel positieve reacties. 
‘Jullie hebben het als club ook niet mak-
kelijk, dus we helpen jullie graag’. ‘Ik vind 
het knap hoe actief jullie vereniging is en 
altijd bol staat van de activiteiten – dus 
ja we gaan gewoon door.’ ‘Ik ben alleen 
maar adverteerder, maar lees jullie Mepper 
graag.’ Wat een bijzonder en mooi club-
blad; tuurlijk wil ik daar volgend jaar ook 
weer instaan.’ En: ‘Jullie clubgebouw is 
zoveel in gebruik – en de tarieven zijn best 
laag - ik wil dan ook graag een reclame-
bord.‘ Zo maar een willekeurige greep uit 
de vele gesprekken die we voerden.

Dat we als vereniging een goede naam en 
imago hebben opgebouwd, blijkt ook uit de 
grote interesse in reclameborden. Zodra 
jullie het clubgebouw weer in mogen, zien 
jullie straks liefst 5 nieuwe borden aan de 
wand. Fantastisch nieuws natuurlijk, waar 
we heel blij mee zijn.

Al met al is onze sponsoropbrengst dit jaar 
zelfs hoger dan afgelopen jaren. We willen 
alle sponsors en adverteerders enorm 

bedanken voor jullie steun. Alle leden 
roepen we op eens goed te kijken welke 
bedrijven dit allemaal zijn en laten we hen 
ook helpen door (wat vaker) onze inkopen 
bij hen te doen!

Nieuwe adverteerders/sponsors in 2021:
• Acupunctuur Olst-Wijhe (reclamebord)
• DA drogist Bourquin (advertentie)
• Jaap Bijsterbosch Bestrating (reclame-

bord)
• CarXpert Van Gurp (advertentie)
• Dulfinarium Tankstation Dul (adverten-

tie)
• Fysiotherapie Wijhe (advertentie)
• Hubo (advertentie)
• Hairstudio Lise (advertentie)
• La Branche wijnimport (advertentie en 

reclamebord)
• Rijschool Tim Brand (advertentie en 

reclamebord)
• Robin de Vries Bestrating (advertentie 

en reclamebord)

De sponsorcommissie
Guus Bergevoet, Martin Kinds, Herbert 
Heuvink

www.acupunctuurolstwijhe.nl
www.acupunctuurolstwijhe.nl

J. Bijsterbosch
Bestratingen

Zandhuisweg 25    l    8131 SP  WIJHE

mobiel  06 - 51 63 30 32    l    e-mail  jbijsterboschbestr@ziggo.nl

De Vries
Bestrating

Wijhe - 0616523553

Rijschoolbrand
0682422168     info@rijschoolbrand.nl     www.rijschoolbrand.nl

WWW.LABRANCHE.NL
Het leven is te kort om slechte wijn te drinken!
In Wijhe e.o. gratis aan huis geleverd

Unieke file in Middel!

Vrijdag 5 maart 2020 was een histori-
sche dag voor veel Middelaren. In het 
normaal zo rustige buurtschap ontstond 
‘s avonds totaal onverwacht een flinke 
file. Van het bekende buurthuis tot ver in 
de Middelelerstraat stonden vele tien-
tallen auto’s en enkele fietsen te wach-
ten. Opvallend waren de vele vrolijke 
uitdossingen met vlaggen, ballonnen, 
zelfs zwaailichten en het lawaai dat de 
wachtenden met elkaar veroorzaakten. 

Natuurlijk was dit alles niet geheel toevallig, maar wel een grote verrassing voor 
onze leden Tonny en Johanna Teekema. Zij waren die dag precies 40 jaar getrouwd. 
Een groot feest zat er vanwege corona niet in zat, dus dachten ze het alleen in 
familiekring te vieren. Hun kinderen hadden echter vele bekenden opgeroepen mee 
te doen aan een drive through. Natuurlijk lieten veel DDTV-leden die met Tonny en 
Johanna tafeltennissen en dynamiccen zich van hun beste kant zien. Ze verzamel-
den bij het clubgebouw (heerlijk weerzien na lange tijd), versierden hun auto’s en 
fietsen en trokken massaal naar Middel om het echtpaar te verrassen. 
Dat is meer dan gelukt. Eenmaal aangekomen op nummer 23a verwelkomden ze 
alle belangstellenden met een warm en enthousiast onthaal. De verrassing was 
meer dan geslaagd. Voor iedereen was zelfs een glaasje (alcoholvrije) champagne 
geregeld, zodat er toch samen geproost kon worden. Zo werd het toch een trouwdag 
die ze nooit zullen vergeten.

Tonny en Johanna: ook namens de redactie van harte gefeliciteerd en nog veel 
gelukkige jaren samen gewenst!
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In de genen

Met onze rubriek in de genen zijn we op 
zoek naar families die een bijzondere band 
met het tafeltennis of dynamic tennis 
hebben. Zo bijzonder dat we ons afvragen 
of zoiets in de genen zit. In deze Mepper 
schuiven we aan bij Joop van Weeghel en 
zijn zoon Leroy.

Ondanks alle coronamaatregelen is het 
fijn elkaar toch weer te zien. We missen nu 
wel het tafeltennis zelf, maar we kunnen er 
gelukkig nog wel over praten.

Joop is geboren in Hattemerbroek op de 
boerderij en heeft nog een oudere broer 
Bert. Tijd om te sporten was er voor zijn 
ouders niet bij met al het werk op de boer-
derij. Het is zijn broer Bert die als eerste 

gaat tafeltennissen als 8 jarige bij destijds 
Rabo-Wezep. Joop is inmiddels 12 jaar en 
begint dan ook enthousiast aan het tafel-
tennis, net als zijn broer bij de tafeltennis 
in Wezep. 

Hij kon er destijds de draai niet vinden 
en is na een jaar weer gestopt. Het was 
op de middelbare school, waar hij via zijn 
klasgenoten op de Mavo in verleiding werd 
gebracht om opnieuw te gaan tafeltennis-
sen. Wat jongens speelden er bij Smash’70 
in Hattem en nodigden hem uit om maar 
eens te komen kijken. ‘Ik ben daar toen 
gestart in de junioren 5e klas en had nog 
geen ‘noppen’, vertelt Joop. ‘Daar heb ik 5 
jaar in hetzelfde team gespeeld, maar we 
hebben nooit kunnen promoveren.’

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�

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

dynamictennis en 
tafeltennisvereniging wijhe

Nijverheidsweg 2 - Telefoon 0570 - 52 17 41Nijverheidsweg 2  -  Tel. 0570 - 52 17 41  -  www.hemeltjen.nl
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Dé Computerzaak van 
Wijhe en omstreken

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

Langstraat 36  8131 BC  Wijhe tel 0570-547012
www.markvoortcomputers.nl mobiel 06-21513305

Accountant s & Belastingadviseurs
Smid

Accountantskantoor Smid BV
Dijk 7 • Postbus 7, 8130 AAWijhe • Telefoon (0570) 52 24 55 • Fax (0570) 52 12 58

info@smidwijhe.nl • www.smidwijhe.nl

Zijn broer Bert haalde hem over weer in 
Wezep te komen spelen. Daar kon hij als 
invaller in de 3e klas meedoen, vanwege 
de ziekte van een van de spelers. Joop: 
‘Direct het eerste seizoen won ik al 65% 
van mijn partijen. Bij die club ben ik naast 
het spelen nog een paar jaar wedstrijdse-
cretaris geweest. Met zijn verhuizing naar 
Zwolle in 1979 is hij toch op zoek gegaan 
naar een nieuwe tafeltennisclub dichterbij. 

‘Via een collega kwam Spoolde in beeld en 
dat leek me een mooie club. Daar heb ik 
ook nog wat training gegeven en dat begon 
al spoedig zijn vruchten af te werpen. 
Binnen enkele jaren hadden we weer 3 
seniorenteams en wat later sloot ook weer 
jeugd aan met enkele teams. Hier speelde 
ik ook in de 3e klasse. Samen met een 
collega speelde ik in twee competities: in 
een team bij Spoolde en tegelijk bij de TTV 
Olst. Na 2 jaar was dat echt wel genoeg. 
Inmiddels was ik in Wijhe komen wonen 
ben ik in Olst gestopt en bij de TTV Wijhe 
gaan spelen. We hadden destijds een team 
met Arjen Bakker, José Eijkelkamp en 
Mariëlle Corbee. Later kwam ook Jos de 
Munnik in ons team.’

In 2002 werd zoon Leroy geboren en als 
5-jarige maakte hij eerst kennis met de 
voetbalsport; oftewel peutervoetbal, zoals 
dat genoemd werd. De voetbal werd later 
ingeruild voor de judosport. Hiervoor 
moest Leroy naar Raalte, waar hij ook nog 
aan wedstrijden mee mocht doen. Met 11 
jaar is Leroy ook nog bij de TTV gaan tafel-
tennissen. Met zijn volle sportprogramma 
heeft hij toen een keuze moeten maken 
en is alleen met judo verder gegaan. Nu - 
enkele jaren later - is Leroy op aanraden 
van zijn vriend Jari Bijsterbosch weer terug 
bij onze club. Met een batje van zijn vader 
heeft hij de draad weer oppakt en speelt nu 
competitie in het 2e team.

Zowel Joop als Leroy hopen dat er binnen-
kort weer getafeltennist kan worden in ons 
clubgebouw. Joop speelt nog competitie in 
Hattem, maar is inmiddels ook weer lid van 
onze vereniging. Hier bij de DTTV hopen ze 
straks weer mooi samen te kunnen trainen. 
Want het tafeltennis zit ze echt wel in de 
genen.

Salland Clubactie: € 550

Eind 2020 kozen en verlengden diverse 
DTTV-leden voor Salland Zorgverzeke-
ringen. Voor elk lid dat zich bij Salland 
verzekert, ontving onze club een spon-
sorbedrag. Dit heeft DTTV Wijhe het 
fraaie bedrag opgeleverd van € 300,=. 
Om de sportverenigingen in de regio een 

extra hart onder de riem te steken had 
de zorgverzekeraar eerder al € 250,= 
toegezegd. We ontvangen dus het fraaie 
bedrag van € 550,=. Een mooie meevaller 
voor onze clubkas. We bedanken Salland 
Zorgverzekeringen en de leden die daar 
verzekerd zijn dus ook hartelijk. 
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Nieuwe bestrating

Wat kun je zoal doen op een koude win-
terse zondagmorgen? Lekker een potje 
tafeltennissen natuurlijk... behalve dan 
als het clubgebouw nog dicht zit vanwege 
corona. Dus besloten klinker Jaap en zijn 
medeklinkers Sjaak en Robin de bestrating 
eens flink onder handen te nemen. Dat 
ze de hele week al op hun knieën liggen 
is voor hen geen enkel probleem. Met de 
ondersteuning van Martin – de cateraar - 
werd de stoep in een oogwenk weer strak 
gemaakt. 
Ze hebben de smaak te pakken en hebben 
naar verluid toegezegd dit voorjaar ook het 
deel van de voordeur tot het barbecueter-
ras onder handen te zullen nemen. Super 
jongens! Bedankt!

Sallandse verkiezingsproat

In het kader van Meert dialectmoand wil de redactie natuurlijk niet achterblie’m. Ok 
de Statenleden van Overiessel kunt de borst na maken, disâse moand de vergade-
ring ok in het Nedersaksisch. Het wordt un biezundere dag in Overiessel want het is 
veur hen de eerste keer. Nedersaksisch is inmiddels officieel erkend as streektaal en 
doar muw zuunig op wen. Van Grunning tot diep in de Achterhoek sprekt de mensen 
Nedersaksische dialecten. Binnen ons cluppie he’w luu die d’r  gelukkig ok wel wat 
van kunt. ‘T is mangs merakel gezellig noh ‘n gloepens mooie wedstried en hew d’r 
wel ene verdiend.

De verkiezingen komt d’r weer an en ondanks de corona geet dat gelukkig nog 
deur. Meer tied veur noaberschap zol ik zeggen heurt in elk program. Wie hebt alle 
debatten weer mooi kunnen volgen en soms geet ‘t d’r van. Mar dat gif niet ,a’j maar 
respect hebt veur mekare.

As toafeltennisser is mien bettie mien beste kamaroad en zo zol dat ok in de poli-
tiek kunnen when, want een bettie is vaak al genog om ‘n heel ende te ko’m. Op 
het wereldtoneel goat de leiders ok nog wel eens tegen mekare tekeer en ‘n bettie 
minder kon ok weh. In sommige landen is d’r zelfs nog geen klein bettie vree en 
komt d,r hele volksverhuzingen op gang op zeuk noar dat kleine bettie. Doar mu’w 
mekare ‘n bettie in helpen. Bliem proaten - ok al is ‘t maar een bettie - is better a’s 
een stad en toekomst in puin te schiet’n.
 
Wat ku’w d’r dan an doen? Gewoon die luu op de tappert bliem zitten met ‘n heleboel 
betties bie mekare. Loat oe stem heur’n en wulle geeft mekare ‘t goeie veurbeeld. ‘n 
bettie oardig tegen mekare doen, geef mekare de voeste en ‘n bettie ruumte. Geniet 
saam ‘n bettie an de Iessel en zie hoe dat schip verder geet. A’j oe dan umme drei’t 
zie ons dorp en doar mut ‘t allemaal weer gebeuren na de verkiezingen. Met plek 
veur iederene want wie heurt doar allemaol ‘n bettie bie.

Mien bettie is mien beste kamaroad.
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Waar is mijn balletje?

In de vorige Mepper stonden vier foto’s 
waarop we een tafeltennis- en dyna-
mictennisbal hadden verstopt. Heb je ze 
kunnen vinden? Ze lagen verstopt op:
1. Het toeristpunt bij de loswal.
2. Mandje langs de Raalterweg.
3. Fortmond de fietsbrug.
4.  Marskramer bij de pomp tegenover de 

Boni.

We dagen jullie graag opnieuw uit: waar 
liggen de balletjes op de foto’s? Mocht je 
nog twijfelen, ga dan lekker naar buiten 
voor een fijne wandeling om ze op te 
sporen. Onder de goede inzendingen gaan 
we weer 3 prijzen verloten.
Doe mee en maak kans!
Je oplossingen kun je mailen naar: 
mepper@dttv-wijhe.nl

1

3

2

4

De gemakkelijke winkel voor wenskaarten, kansspelen,
tabak, tijdschriften, telefoonkaarten

e-mail: schippers@primeranet.nl

Langstraat 43, 8131 BA Wijhe
Telefoon 0570-521307

BOEKEN EN KANTOORARTIKELEN

Onderzoek voor mens en dier
www.dumea.nl

Geopend: ma-vrij 08:30-18:00 en zat. 08:30-17:00
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Hoogeboom

Sterk in Uitvoering

l  Afvalbrengstation
l  Betonstation
l  Circulaire HUB
l   Leverancier van bouwgrondstoffen
Raalte: Stobbenbroekerweg 16
Zwolle: Rijnlandstraat 5

Sterk in uitvoering

Bianca van Aefst
Dijkzicht 11
8131 CJ Wijhe
tel: 0570-834400
info@cesartherapiewijhe.nl
www.cesartherapiewijhe.nl

Verjaardagskalender

maart
Lars Dekker 1 maart
Marianne Jonker 9 maart
Harry Grotenhuis 10 maart
Ina Hascher 15 maart
Niek Esselink 19 maart
Ben Ruiter 24 maart
Jos van Duuren 26 maart
Nasha Rasab 26 maart
Nick Heuvink 28 maart
Tom Esselink 29 maart
Bert Kiekebosch 31 maart

april
Mirjam Hutten 7 april
Willem Kok 7 april
Koen Geurts 8 april
Willem Pronk 13 april
Wim Voskamp 14 april
Vincent Jansen 18 april
Nino Jansen 24 april
Marja Koetsier 30 april

mei
Janny Boerdam 1 mei
Miranda van Emmen 2 mei
Wim Heuvink 2 mei
Joke Schuurman 2 mei
Mirjam Doorn 6 mei
Willem Camphorst 7 mei
Johan Buis 8 mei
Monique Strijdveen 14 mei
Taleb Nasab 19 mei
Marita Kiekebosch 21 mei
Anneke van Duuren 23 mei
Gerry Roelofs 27 mei
Peter Stadhouders 28 mei
Sytse Groten 30 mei
Jari Bijsterbosch 31 mei

Van de kantinecommissie

Veel valt er niet te melden. Sinds 29 sep-
tember 2020 om 18.00 uur is de kantine 
gesloten als gevolg van de overheids-
maatregelen, zoals die ook gelden voor de 
horeca. Het aangesloten (nog halfvolle) vat 
bier, is weggespoeld en wordt niet vergoed. 
Momenteel staan er nog 4 volle vaten met 
een houdbaarheidsdatum van april 2021. 
Daar het niet bekend is, wanneer we weer 
open mogen, is het niet duidelijk of ze dan 
nog te gebruiken zijn. Zo niet, dan is het 
afwachten of er nog een vergoeding voor 
komt. 

Wat betreft de overige voorraden: een 
ruim aantal producten is vergeven bij de 
bingo in januari. Wat er nu nog  is, zijn 
wat frisdranken etc. Omdat het maar 
om een kleine voorraad gaat, houden we 
geen kantineverkoop, zoals bij de vorige 
“Lockdown”. Laten we hopen, dat iedereen 
gezond blijft en dat er spoedig een einde 
komt aan de “Coronatijd”, zodat we weer 
gezelligheid krijgen in de kantine.
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DTTV levert bijdrage aan Schone Rivieren

Sinds aan aantal jaren organiseren IVN 
Natuureducatie en verschillende gemeentes 
de actie Schone Rivieren. Tijdens de actie 
worden mensen gestimuleerd om zwerfvuil 
langs de rivieroevers op te ruimen. Ook de 
Gemeente Olst-Wijhe werkt hierin samen 
met IVN. In de tweede helft van april of in mei 
wordt er weer een nieuwe schoonmaakoch-
tend georganiseerd. 

Als DTTV hebben we ons hiervoor net als vorig jaar voor aangemeld. Destijds kon de 
actie vanwege de coronapandemie niet doorgaan. Nu wordt de actie coronaproof geor-
ganiseerd. Als DTTV hebben we ons aan gemeld, omdat we tegen zwerfvuil en voor een 
schone omgeving zijn. Daarnaast levert een deelname ons 100 euro op voor de clubkas. 
Per gemeente kunnen 5 verenigingen meedoen. Als meer verenigingen zich aanmelden, is 
dat vooral mooi voor de Schone Rivieren. Er wordt dan geloot. Het hoeft ons niet in de weg 
te staan om dan alsnog een ochtendje te gaan rapen. De vorige keer dat we dit deden in 
oktober vorig jaar was met ruim 20 leden een groot succes.

Dus heb je zin in een leuke wandeling langs de IJssel en wil je in principe meedoen als je 
op de dag van de actie beschikbaar bent? Meld je dan aan bij Dirk Dijkslag: dirkdijkslag@
kpnmail.nl / 06 3007 1895.

Mooie opbrengst kruidkoekactie 

De kruidkoekactie van de supermarkten 
Albert Heijn Wijhe en Plus Olst heeft 
voor DTTV Wijhe een prachtig resultaat 
opgeleverd: € 146,30. Dit is inclusief de 
gedeelde opbrengst van de emballage-
bonnen.

Beide supermarkten besloten vorig jaar tot deze actie om de verenigingen in Wijhe 
en Olst in coronatijd een extra steuntje in de rug te geven. Van iedere gekochte 
kruidkoek à € 3,99 werd € 1,50 gedoneerd aan een van de 43 deelnemende clubs. 

We bedanken beide supermarkten en alle koekkopers die DTTV Wijhe afgelopen 
maanden heeft gesteund van harte.

WWW.LABRANCHE.NL

Het leven is te kort om slechte wijn te drinken.
In Wijhe e.o. gratis aan huis geleverd

De Vries
Bestrating

Wijhe - 0616523553
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Per Voi
Langstraat 5, 8131 BA  Wijhe

06 - 10600765  info@per-voi.nl
sieraden - horloges -

tassen - sjaals

Langstraat 22
8131BC Wijhe
KvK 71492135
Btw-nr NL231709833B02

● 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

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

Jeugdzaken

Sinds half december hebben we niet meer kunnen trainen met onze jeugd. Wel 
hebben we in die tijd nieuwe plannen ontwikkeld over hoe straks verder? Hiervoor 
hebben we met andere tafeltennisverenigingen uit de afdeling Oost van de NTTB een 
Jeugdplatform opgericht. 

In het eerste overleg via Zoom hebben we afgesproken om met name de trainingen 
gezamenlijk te gaan faciliteren. De NTTB geeft ondersteuning en gaat functione-
ren in een pilot voor het opzetten van een nieuw regionaal trainingsnetwerk. Hierin 
werken we als verenigingen samen met een regiotrainer om een (semi)fulltime 
programma aan talentvolle jonge sporters aan te kunnen bieden en ons als vereni-
ging sterker te maken op breed gebied. Hiervoor gaan we ook samenwerken met het 
Centrum voor Sport en Educatie in Zwolle.

We hopen met deze stappen ook bij onze DTTV meer jeugd de gelegenheid te geven 
zich verder te kunnen ontwikkelen en dat hun vooruitgang niet wordt geremd.
Hoe starten we binnenkort weer met onze jeugd?

Zo gauw de maatregelen versoepeld worden, kunnen we de draad weer oppakken 
met de trainingen op maandag- en donderdagavond. Om meteen een flinke door-
start te maken is er een extra optie om ook op de zondagochtend te gaan tafelten-
nissen met een selectie. Hervatten van de competitie is voor de vakantie vooralsnog 
niet aan de orde. We hebben binnen het Jeugdplatform wel afgesproken om op 
zaterdagen binnen onze regio kleine toernooien te gaan organiseren. Zo kunnen we 
ook het wedstrijdgevoel weer oppakken. 

Indien het mogelijk is gaan we eind mei het Ouder-Jeugd toernooi organiseren. We 
weten nu al dat jullie staan te trappelen om weer aan de slag gaan. Maak je maar 
geen zorgen, bij de DTTV kun je straks je energie weer kwijt.
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Wall of fame

In deze Mepper presenteren we weer een 
bijzondere foto van een gebeurtenis met 
enkele hoogwaardigheidbekleders. Het 
betreft hier de uitreiking van de onder-
scheiding “Diekschoever” van het jaar. 
Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan 
iemand die opvallend is geweest voor onze 
Wijhese gemeenschap. In het midden Prins 
Willem 1 (Willem Postma) destijds van de 
Diekschoevers in 1988.

Hij wordt deze avond terzijde gestaan 
door de Ceremoniemeester oud-Prins Rob 

Bourquin. Uitgenodigd is Adri de Koning 
rechts op de foto, die namens de TTV 
Wijhe als voorzitter deze onderscheiding 
in ontvangst mag nemen voor het mooie 
resultaat met het Nederlands  kampioen-
schap van het 1e meisjesteam, alle 
inspanningen rondom de uitbreiding van 
een eigen clubgebouw en promotie door 
deelname aan de optocht. Met dit alles 
leverde TTV Wijhe een positieve bijdrage 
voor de sport in Wijhe. Hierna werd Adri 
door Prins Willem 1 de daarbij gebruikelijke 
versierselen omgehangen.

Van veilig 
printen 

tot werken 
in de cloud

All to keep you going

www.pcinederland.nl

DW Makelaardij BV
Enkweg 1, 8131 VD  Wijhe

0570-523134
www.dwmakelaardij.nl
info@dwmakelaardij.nl



Sponsor DTTV Wijhe

Sponsor DTTV Wijhe

 Albert Heijn
Boomgaard

AH Boomgaard  Oranjelaan 2  8131 DB Wijhe  tel: (0570) 521 597  fax: (0570) 522 711

GRATIS voor de deur parkeren! Gewoon bij         Boomgaard.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur
Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag: 08.00 - 19.00 uur
Zondag: 12.00 - 18.00 uur


