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Nieuws uit WILP
en omgeving

De Belangenvereniging Wilp e.o. is volop bezig de leefbaar-
heid in Wilp te bevorderen. We zijn op allerlei gebieden actief, 
zoals het woningbouwproject “ Binnenweg”,de  aanleg nieuwe 
Jeu de Boules baan, het uitgeven van de  jaarkalender Wilp, 
dorpsverfraaiing, participatie, veiligheid en niet te vergeten het 
online dorpsplatform Kijk in de Kernen (Kijk in Wilp). Ons dorp 
is erg actief er worden vele  nieuwe activiteiten opgezet. We 
willen  goede initiatieven  als Belangenverenging ondersteunen. 

Bijvoorbeeld het nieuwjaarsfeest ”Knallend het nieuwe jaar in”. 
Maar we kunnen niet altijd aan alle wensen voldoen, omdat we 
niet over  voldoende financiële middelen beschikken.  Slechts 
35 % van de Wilpse bevolking is lid van de Belangenvereniging. 
In de dorpen om ons heen is dat vele malen hoger, soms 90 %. 
Daarom starten we in het najaar een ledenwerfcampagne. We 
gaan huis aan huis u vragen, lid te worden.  Stel ons niet teleur 
en wordt lid. Het hele dorp heeft er baat bij.

Ledenwerfcampagne Belangenvereniging Wilp

Er worden in Wilp regelmatig leuke activitei-
ten en evenementen georganiseerd, maar 
helaas zijn ze niet altijd even zichtbaar 
voor iedereen. Daarom is de website www.
kijkindekernen.nl  in het leven geroepen. 

Op deze nieuwe website zorgen alle in-
woners, verenigingen en organisaties 
zelf voor de informatie. Je kunt met el-
kaar delen wat er allemaal is en wat er 
allemaal gaat gebeuren. Op de site kun 
je onder andere terecht voor hulpvra-
gen, dorpsnieuws, prikbordadverten-
ties, informatie vinden over de vereni-
gingen en ondernemers in je dorp en 
welke evenementen er plaats vinden. 
Kortom je ziet in 1 oogopslag wat er 
allemaal in je dorp gebeurt. En om 
het nog leuker te maken kun je met 
een eigen account  zelf informatie 
en berichten plaatsen. Hiermee 
willen we bereiken dat zowel onli-
ne als op straat de mensen in ons 
dorp zich met elkaar verbinden!. 
Neem dus vast een kijkje op www.
kijkindekernen.nl en link door 
naar kijkinwilp.nl.

Kijk in de Kernen

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

 

Stap 5:  
Ontvang regelmatig nieuws, vraag en aanbod, 

vergunningen, activiteiten uit je omgeving. 

Stap 4:  
Log voortaan eenvoudig in en maak als je wilt 

 ook eigen groepen en/of pagina’s aan. 

Stap 3:  
Wil je reageren of zelf berichten plaatsen?  Klik op “schrijf je in” rechtsboven.  

 

Stap 1:  Ga naar www.kijkindekernen.nl. 
 

Stap 2:  

Kijk wat er in je buurt te doen is en leer je buurtgenoten kennen. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor bewoners 
Met een persoonlijk profiel op Kijkindekernen.nl blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes uit 

jouw buurt. Een betrouwbare plaats om in contact te komen met mensen uit de omgeving, 

hulp aan te bieden en te ontvangen en de mooiste verhalen uit de buurt te lezen.  
Voor bedrijven 
Met een bedrijfsprofiel op Kijkindekernen.nl zet je jouw bedrijf lokaal in de sportlight. Licht je 

producten en diensten uit, deel de leukste acties en vergroot je plaatselijke vindbaarheid. De 

ideale manier om in contact te blijven met jouw klanten.  Voor verenigingen Verenigingen zijn natuurlijk het hart van elke samenleving. Verenigingen kunnen via 

Kijkindekernen.nl nieuwe leden vinden, hun evenementenkalender delen, vrijwilligers zoeken 

en het laatste verenigingsnieuws direct delen met bewoners en bedrijven.  
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Datum Wat Waar Door

Juli
5 Musical groep 7/8 Hagewinde Dorpskerk obs De Hagewinde

7+8 Samenloop voor Hoop terrein sv Twello Wilp Staat Op

11 Zomerzangavond Dorpskerk Kerk Wilp

17+18+19 Zomerfeesten De Lathmer Zozijn

25 Zomerzangavond Dorpskerk Kerk Wilp

Augustus
8 Zomerzangavond Dorpskerk Kerk Wilp

12 Concert Nationaal Jeugd Orkest Dorpskerk St. Behoud Dorpskerk

September
1 Rommelmarkt Kerk Wilp Boerderij de Beemte Kerk Wilp

8 Open Monumentendag Dorpskerk St. Behoud Dorpskerk

14 Optreden Fanuel Coenraad en vrienden Dorpskerk St. Behoud Dorpskerk &  i.s.m. 
dorpscontactpersonen

19+20 Kermis De Lathmer Zozijn

20 Herman Heskamp over vleermuizen Dorpshuis De Pompe Vrouwen van Nu

21 Jaarvergadering CCW'16 clubgebouw CCW sv CCW'16

28 Muziekcafé Dorpshuis De Pompe Black & Blue

29 Truckersdag De Lathmer Zozijn

Oktober
5 Herfstfair De Lathmer Zozijn

18 Trio Alle Andes uit Dinxperlo Dorpshuis De Pompe Vrouwen van Nu

20 Oktoberfest Clubgebouw CCW sv CCW'16

25 Zuid Voetbaldag 2018 terrein sv CCW'16 Wilp Staat Op

November
2 Aller Zielen Dorpskerk Wilp Staat Op

13 Wilpse Lezing - prof.dr. René ten Bos Dorpskerk St. Behoud Dorpskerk

15 Paul Berntsen kampioensbakker Dorpshuis De Pompe Vrouwen van Nu

16 WSO diner  met live muziek Dorpskerk Wilp Staat Op

23 Muziekcafé Dorpshuis De Pompe Black & Blue

30 Oliebollen verkoop Regio Wilp Crescendo

30 Voorst 200 jaar Dorpshuis De Pompe Gemeente Voorst

December
1 Voorst 200 jaar Dorpshuis De Pompe Gemeente Voorst

1 Brocante Dorpskerk Kerk Wilp

2 Voorst 200 jaar Dorpshuis De Pompe Gemeente Voorst

5 Sinterklaas De Hagewinde obs De Hagewinde

6 Grote Zangersavond Dorpskerk Kerk Wilp

8 Kerstconcert Nieuwsdienstkoor Dorpskerk Kerk Wilp

8 Kerstbingo Clubgebouw CCW sv CCW'16

8 Winterwandeling Posterenk Posterenk Crescendo

10 t/m 15 Lichtweek Dorp Wilp Belangenver. Wilp

14 Lichtwandeling Dorp Wilp Belangenver. Wilp

20 Kerstviering Dorpshuis De Pompe Vrouwen van Nu

24 Kerstavond Dorpskerk Crescendo/Kerk

31 Knallend het Nieuwe Jaar in Dorpshuis De Pompe ver. De Pompe

* De volledige agenda staat op wilp.nu (website van de Belangenvereniging Wilp).  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     

Muziekcafé 28/9 en 23/11
Black & Blue organiseert in Dorpshuis De Pom-
pe dit najaar 2 muziekavonden. Gezellig samen 
met je vrienden onder het genot van een  
drankje, genieten van muziek.  

Speciaal WSO Diner 16/11
Op 16 november zal het WSO diner niet 
plaats vinden in de Boerenhostee, maar in de 
dorpskerk van Wilp.  Die avond wordt er een 
Spaanse maaltijd geserveerd en er is Spaanse 
dans en muziek van Los Pajaritos. Het beloofd 
een spetterende avond te worden Los Pajaritos 
:Het is geen koor. Het is geen band, maar het 
enthousiasme straalt ervan af. Het is spaansta-
lig, meerstemmig en hartverwarmend. Komt dat 
zien en laat je verrassen. 

Brocante 1/12
Zaterdag 1 december organiseert de commissie 
kerkactie Wilp haar jaarlijkse brocante in de 
dorpskerk. De kerk wordt weer sfeervol ingericht. 
Brocante spullen, allerlei soorten kerstversierin-
gen, kaarsen en andere leuke hebbedingetjes 
zijn te koop. De opbrengst van deze dag komt 
ten goede aan het onderhoud van de dorpskerk.
Bezoekers zijn welkom tussen 10.00 uur en 
14.00 uur.

Lichtweek 10 t/m 15 december
We roepen alle Wilpenaren op hun huis/tuin te 
verlichten. Dit kan samen met de buurt of straat, 
maar men mag ook zelf het huis en/of de tuin 
verlichten. Op vrijdag 14/12 is er vanaf 18.00 
uur  een gezellige wandeling langs de verlichte 
huizen. Begin en eindpunt is het Dorpshuis. Na 
afloop is er gratis koffie en glühwein. Voor het 
mooiste verlichte huis/tuin is er een leuke prijs
 
Knallend het Nieuwe Jaar in.  31 dec. 
Vanaf 24.00 uur is er een prachtige vuurwerk-
show te zien bij Dorpshuis De Pompe.
Na afloop van de show is er een gezellig samen-
zijn in het Dorpshuis. Wilpenaren kunnen elkaar, 
onder het genot van een hapje en een drankje, 
een goed Nieuwjaar wensen. Een mooie afslui-
ting van het oude jaar en mooi begin van het 
nieuwe jaar.

Onze adverteerders

www.thumbs-up.nl www.maxphotography.nl

Activiteiten Agenda Wilp
(wijzigingen onder voorbehoud)

Uitgelicht
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