
Kerkdiensten 
Protestantse gemeente Oudleusen 

 
 
 
 
 
 
24 juli, 9.30 uur: 
Ds. A. Geerling 
17 juli, 9.30 uur: 
Mw. Y. van Benthem 

AgendaAgendaAgendaAgenda    

11 augustus: 11 augustus: 11 augustus: 11 augustus: Uitje  
Welzijn Ouderen 
13 augustus: 13 augustus: 13 augustus: 13 augustus: Van 9.00 
tot 12.00 uur inzameling 
oud papier bij Ni Hao 
24 t/m 28 augustus:24 t/m 28 augustus:24 t/m 28 augustus:24 t/m 28 augustus:    
Oranjefeest 
21 september: 21 september: 21 september: 21 september: Reisje 
Plaatselijk Belang 

De Wiekelaar, aangenaam 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 9 juli werd de verbouwde Wiekelaar feeste-

lijk geopend en maakten we en passant kennis met een 

nieuw fenomeen: de dorpsbarbecue. Nadenkend over 

mijn verslag voor de Stentor realiseerde ik me dat 

Oudleusen als in een ware Asterix-strip de goede  

afloop vierde van een spannend avontuur.  

Maar waar de open dag het einde van de bouwwerk-

zaamheden markeerde (en natuurlijk de jaren van plan-

nen maken en voorbereiden), is het eigenlijke avontuur 

nu net begonnen. We gaan onze vertrouwde Wiekelaar 

opnieuw leren kennen, waarbij we gelukkig veel bekends 

blijven herkennen.  

 

Mijn vroegste herinneringen aan de Wiekelaar dateren 

uit mijn lagere school-tijd, toen we gymles kregen in de 

grote zaal. Andere bezoeken in die periode hielden 

voornamelijk verband met Oleu en de kinderneven-

dienst. Mijn dubieuze reputatie van zondagse brokken-

piloot kreeg hier een nieuwe impuls na een krachtme-

ting tussen mijn achterhoofd en de verwarming van de 

kleine zaal. Even verder gravend in mijn geheugen ko-

men herinneringen boven aan kerstvieringen, bruiloften 

en natuurlijk ieder jaar de onvolprezen bazar. 

 

Eind jaren '80 volgde een grote verbouwing en kregen 

we een prachtige sporthal tot onze beschikking. Het 

uitzicht vanuit de kerk, door het ronde kerkraam ach-

ter de preekstoel, veranderde van 'groen' naar 

'steen', maar afgezien van dit ene minpuntje was ik 

onder de indruk van zo'n mooie faciliteit. En natuurlijk 

van de inzet van vele Oudleusenaren die hard gewerkt 

hadden om dit mogelijk te maken. Wat mij betreft 

konden we met deze Wiekelaar eeuwen vooruit.  

 

Maar in werkelijkheid gingen nog geen tien jaar later 

stemmen op voor een nieuwe uitbreiding. Oplettende 

dorpsgenoten die inzagen dat de kans bestond dat we 

op den duur een aantal belangrijke voorzieningen kon-

den gaan verliezen. Volgens de vertrouwde formule van 

betrokkenheid, inzet en een gezonde dosis boerenslim-

heid werd een plan gesmeed om krachten te bundelen. 

Krachten van gebruikers, van fondsenverstrekkers en 

van veel vrijwilligers. 

 

En zo staan we wederom voor een nieuw begin. Wel een 

Asterix-feestmaal, maar zonder het woord 'Einde' als 

bijschrift. En onze dorpszangers, eerder op de middag 

nog swingend in actie tijdens de open dag, liepen geluk-

kig gewoon vrij rond. 

 

Dennis van Oenen 
 
 
 
 
 

Plaatsing van de columns betekent NIET  
inhoudelijke instemming van de redactie.  

 

 

 

23 juli: Autorodeo 
 
24 juli: Barbecue 
 
25 juli, 20.00 uur:  
Bingo-avond  
 

1 augustus, 20.00 uur:  
Bingo-avond  

 

Telefoon: 0529-471456 
Internet: www.mansier.nl 

Jaargang 13 – Nummer 15 – 19 juli 2011 Deze zomer boottochten over de Vecht 
De themagroep Natuur en Vrijetijdsbesteding werd enige tijd geleden benaderd door Jenny De themagroep Natuur en Vrijetijdsbesteding werd enige tijd geleden benaderd door Jenny De themagroep Natuur en Vrijetijdsbesteding werd enige tijd geleden benaderd door Jenny De themagroep Natuur en Vrijetijdsbesteding werd enige tijd geleden benaderd door Jenny 
Kraake, met het idee om de bootvaart vanuit Oudleusen weer in ere te herstellen. Jenny heeft Kraake, met het idee om de bootvaart vanuit Oudleusen weer in ere te herstellen. Jenny heeft Kraake, met het idee om de bootvaart vanuit Oudleusen weer in ere te herstellen. Jenny heeft Kraake, met het idee om de bootvaart vanuit Oudleusen weer in ere te herstellen. Jenny heeft 
met rederij Peters afspraken kunnen maken wat geresulteerd heeft in een aantal boottochten.met rederij Peters afspraken kunnen maken wat geresulteerd heeft in een aantal boottochten.met rederij Peters afspraken kunnen maken wat geresulteerd heeft in een aantal boottochten.met rederij Peters afspraken kunnen maken wat geresulteerd heeft in een aantal boottochten.    

een enkele boottocht naar 
Ommen. Het schip vertrekt 
om ongeveer 12.30 uur ver-
trekken en er kunnen onge-
veer tien tot vijftien fietsen 
mee. De opvarenden krijgen 
een fietsroute om via het nieu-
we fietspad vanuit Ommen 
weer terug te fietsen. 
Wie de Ommer markt met de 
boot wil bezoeken, kan op 
dinsdag 26 juli en dinsdag 2 
augustus om 09.30 uur bij de 
Stuw instappen voor een re-
tourvaart of een enkele reis 
met fiets. Ook om 10.30 uur 
vertrekt er een boot vanaf de 
Stuw, deze maakt alleen een 
enkele reis naar Ommen 

Een van deze tochten is de 
marktvaart naar Dalfsen. Op 
de donderdagen in de maan-
den juli en augustus kunnen 
mensen vanaf de Stuw meeva-
ren naar Dalfsen en weer te-
rug. Tijdens de stop in Dalf-
sen is er tijd om de markt be-
zoeken. Om ongeveer 10.00 
uur vertrekt het schip bij de 
Stuw en is daar om 13.00 uur 
weer terug. Wie mee wil wordt 
verzocht om tussen 9.15 en 
9.30 te bellen met nummer 
(0529) 451924. Op zondag 24 
juli, 31 juli, 7 augustus en 14 
augustus is er vanaf de Stuw 

waarbij ruimte is voor een 
aantal fietsen. Wie de fiets wil 
meenemen wordt verzocht om 
zich op te geven in de kantine 
van camping “De Stuwe” of 
telefonisch op nummer 
471230 of 06-23511802.  
De kosten voor de boottocht 
van Oudleusen naar Dalfsen 
en terug zijn 8,50 euro per 
volwassene en 5,50 euro per 
kinderen. De boottocht van 
Oudleusen naar Ommen, en-
kele reis, zijn 6,00 euro per 
volwassene en 4,00 euro per 
kind. Meenemen van een fiets 
kost 1,50 euro.   
Deze informatie is ook te lezen 
op www.pboudleusen.nl. 

Reisje Plaatselijk Belang 
Ook dit jaar heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Oudleusen Ook dit jaar heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Oudleusen Ook dit jaar heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Oudleusen Ook dit jaar heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Oudleusen 
weer een reisje gepland en wel op woensdag 21 september.weer een reisje gepland en wel op woensdag 21 september.weer een reisje gepland en wel op woensdag 21 september.weer een reisje gepland en wel op woensdag 21 september.    
Na een stop onderweg voor koffie en gebak is Leiden het 
reisdoel. Om eens een andere omgeving dan de Weerribben of 
Friesland vanaf het water te verkennen, wordt er vanuit Leiden 
een drie uur durende boottocht gemaakt door Rijnland 
over onder meer de Kagerplassen, een tocht die langs verschil-
lende molens leidt. Tijdens deze vaartocht wordt er een diner 
geserveerd. De bus rijdt daarna een route rond Leiden en 
maakt op de terugreis nog een tussenstop. Rond 19.00 uur 
wordt de bus weer in Oudleusen verwacht. Leden van Plaatse-
lijk Belang krijgen een informatieformulier met opgavestrook 
in de bus. Ook niet-leden zijn van harte welkom om zich aan te 
melden bij Miny Baarslag, Muldersstraat 31, telefoon 471286. 

Autorodeo en barbecue 
Dit jaar wordt de Oudleuser autorodeo gehouden op zaterdag Dit jaar wordt de Oudleuser autorodeo gehouden op zaterdag Dit jaar wordt de Oudleuser autorodeo gehouden op zaterdag Dit jaar wordt de Oudleuser autorodeo gehouden op zaterdag 
23 juli. In diverse klasses zullen de coureurs elkaars voertui-23 juli. In diverse klasses zullen de coureurs elkaars voertui-23 juli. In diverse klasses zullen de coureurs elkaars voertui-23 juli. In diverse klasses zullen de coureurs elkaars voertui-
gen weer met veel spektakel bestrijden. gen weer met veel spektakel bestrijden. gen weer met veel spektakel bestrijden. gen weer met veel spektakel bestrijden.     
Van 10.00 tot 16.00 uur wordt er op het terrein aan de Hessen-
weg, nabij het tankstation, gestreden om de prijzen.  
Op zondag 24 juli organiseert zalencentrum Mansier een gezel-
lige barbecue. Iedereen is welkom vanaf 16.00 uur en kan voor 
twaalf euro genieten van heerlijke barbecuegerechten. Opgeven 
voor de barbecue kan tot 20 juli. 

Opening de Wiekelaar 
Het stichtingsbestuur van de Wiekelaar kijkt terug op een ge-Het stichtingsbestuur van de Wiekelaar kijkt terug op een ge-Het stichtingsbestuur van de Wiekelaar kijkt terug op een ge-Het stichtingsbestuur van de Wiekelaar kijkt terug op een ge-
slaagde opening van het vernieuwde gebouw. Op donderdag 7 slaagde opening van het vernieuwde gebouw. Op donderdag 7 slaagde opening van het vernieuwde gebouw. Op donderdag 7 slaagde opening van het vernieuwde gebouw. Op donderdag 7 
juli verrichtten gedeputeerde Boerman van de provincie en juli verrichtten gedeputeerde Boerman van de provincie en juli verrichtten gedeputeerde Boerman van de provincie en juli verrichtten gedeputeerde Boerman van de provincie en 
oudoudoudoud----wethouder Diny Laarman de officiële opening. wethouder Diny Laarman de officiële opening. wethouder Diny Laarman de officiële opening. wethouder Diny Laarman de officiële opening.     
De middag werd afgesloten met een bij het Kulturhus-concept 
passend stukje cabaret, uitgevoerd door Bertus Grotenhuis en 
Wim Hogenkamp. Tijdens de open dag op zaterdag 9 juli kwa-
men ruim 400 bezoekers de nieuwe Wiekelaar bezichtigen. 
Mede door de inzet van alle clubs en verenigingen kon een ge-
varieerd programma worden neergezet voor jong en oud en 
voor elk wat wils. De dorpsbarbecue was een geslaagde afslui-
ting van een prachtige dag. Het bestuur van de Wiekelaar wil 
alle vrijwilligers en bezoekers bedanken voor de grote inzet, 
bloemen en cadeaus.  



Aanbiedingen geldig van maandag t/m zaterdag na uitgifte; weekfolder geldig van maandag t/m zaterdag.  
Geopend van 08.00 uur tot 18.30 uur. Zie ook de speciale Attent-folderaanbiedingen in de winkel.  
Eventuele prijswijzigingen, uitverkocht, druk– en/of zetfouten voorbehouden. 

Dirk Wennemars 
Foto-service – Geldopname – Bezorgservice  

 Stomerij – Bloemenhoek 
Voor barbecue en buffetjes zie ook www.dirkwennemars.nl 

 
Heel Attent: 

  

Attent Vakantieweken 
 

7 weken lang iedere week  
een ander landen-thema 

 
Leuk: probeer de verrassende aanbiedingen! 

SPAR 
MINI-FRITES 

 
KILO 

 
 

0,99 

IJSBERGSLA 
 

PER KROP 
 
 

0,99 

YORKHAM 
 
 

25% 
KORTING 

Extra
 

voor
deel!

 

COLOFON 

De Vechtanjer is een uitgave van Plaatselijk Belang 
Oudleusen, Ondernemersvereniging Oudleusen en 
Attent Super Wennemars.  
Verschijnt tweewekelijks.  
Redactie: Dennis van Oenen.  
Redactiecommissie: Dirk Wennemars, Willie van  
Oenen, Ingrid Kappert en Gerrit Wennemars. 
Druk: Attent Super Wennemars  
 
Redactieadres: Scheperstraat 16, 7722 TC Oudleusen.  
E-mail: vechtanjer@oudleusen.nl.  
Kopij (voorzien van naam en telefoonnummer)  
inleveren tot 18.00 uur op de woensdag voor verschijnen. 
Advertentiekosten: 29 x 13 cm € 50,=; 
  7 x 10 cm € 17,=; 
  7 x 5 cm  € 12,=. 
Andere afmetingen in overleg. 
De volgende Vechtanjer verschijnt op 2 augustus 2011. 

De Vechtanjer op internet: www.vechtanjer.nl 

 

wiekelaar 

uitgebreid bekeken 
 

Leusje 
 

E-mail uw eigen Leusje naar: 
vechtanjer@oudleusen.nl 

HET ADRES VOOR: 

• VERKOOP - ONDERHOUD -  REPARATIE   

 PERSONENAUTO’S EN LICHTE BEDRIJFSAUTO’S 

• APK KEURING 

• AIRCO VUL- EN SERVICE STATION 

• VERKOOP EN VERHUUR AANHANGWAGENS  

 (o.a. vakantiebagagewagens, autotransporter, motortrailer) 

• ONDERHOUD - REPARATIE / KEUREN AANHANGWAGENS 

 

          Schoolstraat 1, Oudleusen 

7722 SZ Dalfsen 

Tel. 0529-471386 / Fax 471619 

Beachvolleybal 
Op 2 juli werd het Lindeboom Beachvol-Op 2 juli werd het Lindeboom Beachvol-Op 2 juli werd het Lindeboom Beachvol-Op 2 juli werd het Lindeboom Beachvol-
leybaltoernooi gespeeld. Tussen 11.00 en leybaltoernooi gespeeld. Tussen 11.00 en leybaltoernooi gespeeld. Tussen 11.00 en leybaltoernooi gespeeld. Tussen 11.00 en 
16.30 uur werden er honderd wedstrijden 16.30 uur werden er honderd wedstrijden 16.30 uur werden er honderd wedstrijden 16.30 uur werden er honderd wedstrijden 
gespeeld in vier verschillende poules. gespeeld in vier verschillende poules. gespeeld in vier verschillende poules. gespeeld in vier verschillende poules.     
In de B-poule dames waren de Beachgirlzz 
uiteindelijk de winnaar. In de A-poule wa-
ren de Knollenmeppers voor het derde 
jaar achtereen de sterkste. De heren B-
poule was een prooi voor Giet nie en de A-
poule was voor Sloan. Na afloop werd er 
gezellig nagebabbeld met een drankje en 
de beach muziek van Orlando Koekkoek. 
Mede door de sponsoren loonbedrijf Lin-
deboom, Attent Wennemars, Dolfsma dak-
bedekkingen en veel vrijwilligers werd het 
weer een gezellige en sportieve dag. 

Oranjefeest 
De Oranjevereniging heeft weer een afwisse-De Oranjevereniging heeft weer een afwisse-De Oranjevereniging heeft weer een afwisse-De Oranjevereniging heeft weer een afwisse-
lend programma samengesteld voor het Oran-lend programma samengesteld voor het Oran-lend programma samengesteld voor het Oran-lend programma samengesteld voor het Oran-
jefeest van 24 tot en met 28 augustus.jefeest van 24 tot en met 28 augustus.jefeest van 24 tot en met 28 augustus.jefeest van 24 tot en met 28 augustus.    
Op woensdagmiddag begint de feestweek om 
14.00 uur met een kinderplaybackshow. Alle 
kinderen uit Oudleusen in de basisschoolleef-
tijd kunnen meedoen. Opgeven kan tot 15 
augustus bij Ingrid Kappert, telefoon 471225 
of Alma Wennemars, telefoon 471252.  
's Avonds is de beurt aan de volwassenen 
tijdens Op Volle Toeren. Aanmelden kan bij 
Arjan Volkerink, telefoon 06-48308583 of 
Thijs Dalhuizen, telefoon 06-28419037.  
Op donderdagavond is er de lampionoptocht 
met aansluitend de kinderdisco. Vrijdagavond 
26 augustus om 19.30 uur is het weer tijd 
voor de grote optocht, die start vanaf het 
feestterrein. Groepen die een wagen maken 
kunnen zich melden bij Alma Wennemars, 
telefoon 471252 of Herma Bremmer, telefoon 
471659. Aansluitend is er een gezellige mu-
ziekavond in de tent met de prijsuitreiking. 
Zaterdagmiddag is er vanaf 12.30 uur weer 
een gezellige markt in en om de tent. Mensen 
die creatief zijn, een bijzondere hobby hebben 
of hun oude spulletjes willen verkopen kun-
nen zich aanmelden bij Herma Bremmer of 
via een mailtje naar info@oranjevereniging-
oudleusen.nl. Op het strandje naast de tent 
wordt een beachvoetbaltoernooi gehouden. 
Teams van uit drie of vier spelers kunnen 
zich opgeven via een mailtje naar 
ard.brasjen@hetnet.nl of telefonisch via num-
mer 471028. 's Avonds is er in de tent een 
feestavond. Op zondag wordt het Oranjefeest 
afgesloten met een kerkdienst in de tent.  
Meer details in de volgende Vechtanjer. 

SMS-alarm rond AED 
De gemeente Dalfsen onderkent al enkele jaren het be-De gemeente Dalfsen onderkent al enkele jaren het be-De gemeente Dalfsen onderkent al enkele jaren het be-De gemeente Dalfsen onderkent al enkele jaren het be-
lang van AED’s/defibrillatoren op zoveel mogelijk loca-lang van AED’s/defibrillatoren op zoveel mogelijk loca-lang van AED’s/defibrillatoren op zoveel mogelijk loca-lang van AED’s/defibrillatoren op zoveel mogelijk loca-
ties in de gemeente. Waar de AED’s te vinden zijn in de ties in de gemeente. Waar de AED’s te vinden zijn in de ties in de gemeente. Waar de AED’s te vinden zijn in de ties in de gemeente. Waar de AED’s te vinden zijn in de 
gemeente en dus ook in Oudleusen staat vermeld op de gemeente en dus ook in Oudleusen staat vermeld op de gemeente en dus ook in Oudleusen staat vermeld op de gemeente en dus ook in Oudleusen staat vermeld op de 
website en in de gemeentegids. website en in de gemeentegids. website en in de gemeentegids. website en in de gemeentegids.     
Op initiatief van de Regionale Ambulancevoorziening 
(RAV) IJsselland wordt nu een samenhangende aanpak 
met betrekking tot het alarmeren van opgeleide burgers 
georganiseerd: SMS-burgeralarmering. Dit betekent dat 
burennoodhulp wordt ingeschakeld na binnenkomst 
van een melding van onwelwording. Op dat moment 
worden twee ambulances op pad gestuurd. Gelijktijdig 
wordt een vijftal lekenhulpverleners via een SMS-
bericht ingeschakeld die in de onmiddellijke omgeving 
van de verblijfplaats van het slachtoffer wonen. Tevens 
worden er vijf hulpverleners binnen een bepaalde straal 
van een AED-voorziening via een SMS-bericht ingescha-
keld. Op deze wijze kan, in afwachting van de komst 
van de ambulance, zo snel mogelijk worden gestart met 
een reanimatie. Hierdoor kunnen meer mensenlevens 
worden gered. Op www.aedlocator.eu kunnen mensen 
die bevoegd zijn om te reanimeren of eigenaar zijn van 
een  AED zich laten registreren. 
Plaatselijk Belang Oudleusen ondersteunt dit initiatief 
en wil graag inventariseren of er behoefte is om een 
AED/reanimatiecursus te organiseren in Oudleusen. Het 
volgen van de cursus verplicht niet tot het aanmelden 
voor SMS-burgeralarmering. De kosten voor twee avon-
den zijn € 30,-per persoon. Een jaarlijkse opfriscursus 
kost € 12,50 per persoon. PB raadt aan te informeren 
bij de zorgverzekering of deze cursus wordt vergoed. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via een e-mail 
naar pboudleusen@hotmail.com of bellen met Rita 
Ekkelenkamp 471654 of Inge Koggel 471882. 

Zomer-uitje Welzijn Ouderen 
Net als ieder jaar heeft Welzijn Ouderen ook deze zomer Net als ieder jaar heeft Welzijn Ouderen ook deze zomer Net als ieder jaar heeft Welzijn Ouderen ook deze zomer Net als ieder jaar heeft Welzijn Ouderen ook deze zomer 
weer twee gezellige uitjes georganiseerd. weer twee gezellige uitjes georganiseerd. weer twee gezellige uitjes georganiseerd. weer twee gezellige uitjes georganiseerd.     
Op 11 augustus wordt een bezoek gebracht aan Hattem. 
Opgeven voor het uitje naar Hattem kan nog tot 8 au-
gustus bij Dinie Bouwer, telefoonnummer 471728 of bij 
Gé Holsappel, telefoonnummer 471660. 


