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Plaatselijk Belang 
MAANDAGENDA OKTOBER 2017 
 

Activiteiten in het dorp Wesepe 
 

di 3 - 19.30 - Bridgeclub: bridge competitieavond (WvW) 
wo 4 - 09.30 - Beeldhouwles bij Toos in de tuin (Scholtensweg 24) 
  - 12.30 - Ouderensoos: samen eten (WvW) 
  - 18.30 - Beeldhouwles bij Toos in de tuin (Scholtensweg 24) 
do 5 - 10.00 - Inloopcafé Wapen van Wesepe 
  - 13.00 - Vrouwen van Nu: wandelen (dorpsplein) 
  

- 
19.45 

- 
Vrouwen van Nu: afdelingsavond Twentse 
wensambulance (WvW) 

vr 6 - 19.30 - Jeugdsoos: uitactiviteit 
ma 9 - 19.00 - Yogales (Scholtensweg 24 / Brouwershof) 
di 10 - 19.30 - Bridgeclub: bridge vrije avond (WvW) 
wo 11 - 09.00 - Vrouwen van Nu: quilt(k)ring (Brouwershof) 
  - 09.30 - Beeldhouwles bij Toos in de tuin (Scholtensweg 24) 
  - 14.30 - SOW: spelmiddag (Brouwershof) 
  - 18.30 - Beeldhouwles bij Toos in de tuin (Scholtensweg 24) 
do 12 - 09.00 - Vrouwen van Nu: werkvergadering (Brouwershof) 
   10.00 - Inloopcafé Wapen van Wesepe 
zo 15 - 15.00 - Nicolaasconcerten: Cor Bakker (Nicolaaskerk) 
ma 16 - 19.00 - Yogales (Scholtensweg 24 / Brouwershof) 
di 17 - 19.30 - Bridgeclub: bridge competitieavond (WvW) 
  - 20.00 - Gevoel + Aandacht: Meditatieavond (Boxbergerweg 40) 
wo 18 - 09.30 - Beeldhouwles bij Toos in de tuin (Scholtensweg 24) 
  - 13.00 - Vrouwen van Nu: wandelen (dorpsplein) 
  - 14.30 - Ouderensoos: lezing/film door dhr. Boersma (WvW) 
  - 18.30 - Beeldhouwles bij Toos in de tuin (Scholtensweg 24) 
do 19 - 10.00 - Inloopcafé Wapen van Wesepe 
vr 20 - 19.30 - Jeugdsoos: soosavond (de Nieuwe Coers) 
za 21 - 21.00 - Zomerfeesten: Het allerlaatste tentfeest 
ma 23 - 19.00 - Yogales (Scholtensweg 24 / Brouwershof) 
di 24 - 19.30 - Bridgeclub: bridge vrije avond (WvW) 
wo 25 - 09.30 - Beeldhouwles bij Toos in de tuin (Scholtensweg 24) 
  - 18.30 - Beeldhouwles bij Toos in de tuin (Scholtensweg 24) 
do 26 - 10.00 - Inloopcafé Wapen van Wesepe 
za 28 - 09.00 - Harmonie Wesepe: oud papieractie (erf Niemeijer) 
ma 30 - 19.00 - Yogales (Scholtensweg 24 / Brouwershof) 
di 31 - 19.30 - Bridgeclub: bridge competitieavond (WvW) 

 

Opgave voor de agenda: agenda@plaatselijkbelangwesepe.nl  
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Beste lezer, 
 
De herfst kondigt zich aan en dat is aan alles te merken. Een goede reden om 
de Dorpskrant goed door te lezen en naar één van de vele feesten te gaan of 
een concert te bezoeken. Wat u ook gaat doen……GENIET!  
 
Kopij digitaal inleveren op Mengerweg 13A of mailen naar 
redactie.dorpskrant@wesepe.nl voor 15 oktober a.s.  
De redactie 

 
 
 COLOFON 
Jaargang 26 nr. 278 
Stichting Dorpskrant Wesepe. 
IBAN: NL16RABO0314518290 
 

 
Bestuur: 
Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
Lid 
Lid 
Beheer Wesepe.nl 
Publicatie website  

 
 
: Anja Jalink 
: Annet Niemeijer 
: Joke Brouwer 
: Menno ten Have 
: Annemarie Dommerholt 
: Jessica Kloosterboer   
: info@wesepe.nl  

 
 

Verzending: 
Drukkerij De Kroon 
 
Eindredactie: 
Rianne Mensink 

 
Drukkerij: De Kroon - Olst 
 
Kopij inleveren vóór de vijftiende van de maand op het 
Redactieadres: Mengerweg 13A 8124 PG WESEPE  
digitaal: redactie.dorpskrant@wesepe.nl 
Retouradres   : Weseperenkweg 3, 8124 PZ  WESEPE 
Voor klachten over de bezorging of adreswijziging: 
bezorging.dorpskrant@wesepe.nl of 0570-852329 
 
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij of 
onderdeurtjes in te korten of niet te plaatsen. Bestuur en redactie 
aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de krant. 
Dorpskrant WESEPE verschijnt 11 x per jaar; oplage 800 exemplaren. 
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OPENBARE BASISSCHOOL 
A. BOSSCHOOL 
SCHOLTENSWEG 44 
8124 AJ WESEPE 

 
 

Nieuws van de A.Bosschool  
 

Terugblik Happy Holiday Party 
Om het schooljaar gezellig af te sluiten was voor de zomervakantie de Happy 
Holiday Party voor ouders, kinderen en leerkrachten van onze school. De 
opkomst was erg groot! 
De kinderen vermaakten zich erg goed op en rond het springkussen. Ouders 
en leerkrachten waren gezellig aan het kletsen rond de barbecue. Langs deze 
weg willen we nogmaals een ieder bedanken die een bijdrage heeft geleverd 
aan de organisatie èn realisatie van het zeer geslaagde feest! 
 
Start nieuwe schooljaar 
Alle kinderen en leerkrachten zijn het nieuwe schooljaar goed gestart. Juf 
Nienke is in de vakantie bevallen van een prachtige dochter, Lot. Zij mogen 
samen nog even verder genieten van het verlof. Juf Annemiek is met 
zwangerschapsverlof gegaan. Juf Sylvia vervangt beide juffen en is in groep 
1/2 gestart. 
Inmiddels zijn de kennismakingsgesprekken met ouders en leerkrachten 
geweest. Op 5 oktober is de algemene 
ouderavond voor ouders van groep 1 t/m 8. 
 
Voor de zomervakantie is in elke groep het 
zoekboek 'De gele ballon' van Charlotte 
Dematons op het digibord bekeken. Op elke 
kijkplaat is een stukje land ergens op de 
wereld te zien waar ergens een gele ballon 
verstopt is. De kinderen hebben voor de 
vakantie een gele ballon gekregen met 
daarbij de opdracht om in de vakantie met 
deze ballon op de foto te gaan, op een plek 
waar zij zich in de vakantie fijn voelden. 
Thuis, in de speeltuin, in het zwembad, op vakantie of waar ook maar.  
Door de hele school hangen foto's van kinderen en leerkrachten mèt gele 
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ballon. Een vrolijk gezicht en ook een leuke terugblik op de vakantie. 
Regelmatig staan er nog kinderen samen foto's te bekijken en elkaar te 
vertellen over de vakantie.  
 
Kinderboekenweek 
Van 4 t/m 15 oktober is de Kinderboekenweek met als thema 'Gruwelijk 
eng.' Uiteraard gaan we er op school ook een spannende week van maken! 
Hoe en wat precies dat blijft nog even een verrassing.  
 
Techniekdagen Salland 
Op vrijdag 13 oktober van 18.00-21.00 uur en zondag 15 oktober van 11.00-
16.00 uur vinden de Techniekdagen Onderwijs Salland voor de 12e keer 
plaats. 6 enthousiaste bedrijven uit Raalte en Lemelerveld én een unieke 
bouwlocatie nemen dit jaar deel. Zij verwelkomen op deze dagen graag 
leerlingen van groep 6 t/m 8 en 1e en 2e jaars leerlingen van het voortgezet 
onderwijs. Pak deze kans om eens bij deze bedrijven achter de schermen te 
kijken. Kijk voor meer informatie op www.platformtechnieksalland.nl of 
bekijk het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=Z9iDQCsSJqg 
 

 
 
 
 .  

      Plattelandsvereniging LABOR 
Secretaris: A. Riezebos 
Weth. M. van Doorninckweg 9a 
8124 PH Wesepe 
06-42240011 
Info@laborwesepe.nl 
 
 
 
 

 

 

 

ZONDAG 1 0KT0BER 
a.s. 

 
KLOOTSCHIETEN 

 
 AANVANG: 10.00 uur 
 LOCATIE   :  NuNu 
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‘Vrouwen van nu’    Afd. WESEPE - AVERLO 
Correspondentieadres    Correspondentieadres  

   Secr. R. Toorneman-Broyl   H. Verhoef-Nieuwenhuis 
Tel.0570-531675     Tel.0570-532013 
Toorneman@kpnmail.nl   gorishennie@gmail.com 
 
 
 
Graag nodigen wij u uit voor onze Afdelingsavond  
Datum : donderdag 5 oktober 
Aanvang : 19.45 uur 
Locatie :  het Wapen van Wesepe 
 
Deze avond wordt verzorgd door een vrijwilliger van de Twentse 
Wensambulance. Ze komt vertellen over het dankbare werk, dat zij doen 
om langdurige chronische patiënten en/of mensen in hun (pre)terminale 
levensfase comfortabel liggend te vervoeren om hun laatste wens of 
behoefte in te willigen. De lezing kost niets, maar ze gaan graag rond met 
een collectebus voor een donatie aan hun stichting. 

 
 
 
AKTIVITEITEN 
 
Koffiewerkvergadering  
Op donderdag 12 oktober is onze jaarlijkse koffiewerkvergadering in de 
Brouwershof. Het bestuur is al druk bezig met het programma van 2018. 
Aanvang: 9.00 uur.  
Deze vergadering is bedoeld voor de vertegenwoordigsters van de 
werkgroepen die hun programma van 2018 gaan presenteren.  
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.  
 
Boerinnendag 2017 
 
De jaarlijkse boerinnendag 
Thema : Het Bijzondere Platteland 
Datum : donderdag 16 november  
Locatie : Het Bonte Paard te Holten 
Aanvang : 09.30 uur zaal open 
Kosten  : € 25,00; niet-leden € 30,00 
 
Het programma bestaat onder meer uit de volgende presentaties: 
 

 Visserij bedrijf Rekelhof  
 In Kudelstaart woont en werkt Theo Rekelhof. Hij leeft iedere dag 
 met paling; hij vist ze, maakt ze schoon en rookt ze. 
 

 Military Boekelo 
 Zoals ieder jaar staat de sport centraal tijdens Military Boekelo-
 Enschede. Het evenement behoort tot de beste van de wereld. Dat is 
 ook de reden dat iedere internationale topruiter er in Boekelo bij wil 
 zijn. De heer Zandstra vertelt hierover. 
 

 Melkgeitenbedrijf Veelers 
 Op het eeuwenoude erf in Hengevelde werken Gerrit-Jan en José 
 Veelers samen met hun drie kinderen en medewerkers dagelijks vol 
 passie aan dit melkgeitenbedrijf. De doelstelling is om op een zo'n 
 duurzaam mogelijke manier geiten te houden die voldoen aan de 
 hoogste gezondheidsstatus. 
 

 Insect Europe 
 Ger van der Wal neemt ons mee in de wereld van eetbare insecten, 
 hoe het was, hoe het nu is en wat de toekomst in petto heeft. 
 Natuurlijk zal ook het proeven van heerlijke insectenhapjes niet 
 ontbreken. 
 
 Opgave bij of voor 30 oktober a.s. :  

 de volgende afdelingsavond op 5 oktober of  
 Anita Middeldorp ; g-a-m@hetnet.nl of tel. 0570-532183 
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Reisje naar Delft op een regenachtige 8 sept.  
 
We vertrekken met 32 dames om 8 uur met een zonnig humeur. 
Na de koffie met gebak worden we in de Koninklijke Porceleyne Fles 
rondgeleid. 
 
We zien via film en in de fabriek hoe de productie van Delfts Blauw in zijn 
werk gaat. Daarna mogen we de showroom bezoeken. Vervolgens krijgen 
we een overheerlijke lunch aangeboden bij Bakker Suikerbuik. 

 
Hierna worden we met gidsen rondgeleid in 
Delft, waar we oude panden, gevels, 
stadhuis, de Oude en Nieuwe Kerk 
bewonderen, evenals Huis Vermeer. 
 
 
Inmiddels is het 17.00 uur en vangen onze 
terugreis aan met veel regen. Jenny 
Woninkje krijgt als Wesepenaar van het jaar 
een presentje aangeboden en zij mag het 
buffet openen waar een aantal van de 
reizigers nog aan deelneemt. Om 22.00 uur 
zijn we moe maar voldaan weer thuis. 
 

 
Rest mij nog Arnita, Wilma en Alice te bedanken voor de prima 
organisatie! 
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Onderwerp: CENTRALE INNING VAN CONTRIBUTIE 
 
Vanaf 1 januari 2018 gaat het landelijk bureau Vrouwen van Nu onze 
contributie rechtstreeks innen. Voor de leden verandert dus het 
bankrekeningnummer, waar het contributiegeld ad € 51,50 naartoe moet.  
 
In het ledenblad van december wordt de factuur en de ledenpas 
meegestuurd. Op de factuur staat het kenmerk, dat vermeld moet worden bij 
de betaling. Op de ledenpas vindt u uw persoonlijk lidmaatschapsnummer, 
ook dit moet u vermelden.  
 
Iedereen die op 1 november lid is, betaalt contributie voor het jaar daarop. 
De contributie moet vóór 25 januari binnen zijn. Daarna stort het landelijk 
bureau het bedrag van € 26,80 per lid op de bankrekening van onze 
afdeling. 
 
Hieronder nog wat regels: 

- Het landelijk bureau gebruikt geen acceptgirokaarten. Dit brengt 
teveel kosten met zich mee. Ze werken met een factuur of machtiging 
tot automatische incasso. 

- Het machtigingsformulier kunt u zelf ingevuld opsturen/afgeven aan 
de penningmeester van onze eigen afdeling, of bij één van onze 
andere bestuursleden afgeven, waarna wij het centraal opsturen.  

- Nieuwe leden die na 1 november lid worden, krijgen een factuur van 
onze afdeling. 

- U kunt alleen de contributie aan het landelijk bureau betalen. Alle 
andere bedragen zoals voor cursussen of reisje kunt u aan onze 
afdeling blijven betalen. 
 

Het voordeel voor de leden met een automatische betaling is, dat er niets 
meer fout kan gaan. Eenmaal ingevuld is het goed. Voor het landelijk 
bureau geldt ook, dat het gemakkelijker werken is met automatische 
incasso’s Daarom hopen zij op uw medewerking! 
 
Volmacht Vrouwen van Nu  

 
  

   
 

 

 
 
74a/17/LB/14 
 
 
 
 
 
 
Machtiging automatische incasso 
 
 
 
 
 
Incassant-ID: NL15ZZZ404095350000 
 
Reden betaling: contributie lidmaatschap Vrouwen van Nu 
 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan  NBvP, Vrouwen 
van Nu om jaarlijks via een doorlopende SEPA-machtiging een incasso-opdracht 
naar uw bank te sturen, om de door de ledenraad vastgestelde contributie van 
uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw 
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van NBvP, Vrouwen van Nu. 
 
 
 
Naam rekeninghouder:…………………………………………………………………………………… 
 
Lidmaatschapsnummer Vrouwen van Nu :………………………………………………...... 
 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode: ………………   Woonplaats: ………………………………………………………………. 
 
Rekeningnummer (IBAN) :…………………………………………………………………………….. 
 
 
Plaats en datum:      Handtekening rekeninghouder: 
 
 
 
……………………………………………..   ……………………………………………… 
 
 
 
 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. 
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag 
uw bank naar de voorwaarden. 
 

Kantoor: 

Jan van Nassaustraat 63 

2596 BP Den Haag 

T 070 324 44 29 

E bureau@vrouwenvannu.nl 

W www.vrouwenvannu.nl 

IBAN: NL24INGB0000535416 

KvK Den Haag 40409535 

Kantoor: 

Jan van Nassaustraat 63 

2596 BP Den Haag 

T 070 324 44 29 

E bureau@vrouwenvannu.nl 

W www.vrouwenvannu.nl 

IBAN: NL24INGB0000535416 

KvK Den Haag 40409535 

Kantoor: 

Jan van Nassaustraat 63 

2596 BP Den Haag 

T 070 324 44 29 

E bureau@vrouwenvannu.nl 

W www.vrouwenvannu.nl 

IBAN: NL24INGB0000535416 

KvK Den Haag 40409535 

Kantoor: 

Jan van Nassaustraat 63 

2596 BP Den Haag 

T 070 324 44 29 

E bureau@vrouwenvannu.nl 

W www.vrouwenvannu.nl 

IBAN: NL26RABO0129440558 

KvK Den Haag 40409535 
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   Cor Bakker 
 

 
We kennen Cor Bakker vooral van 
radio en televisie, als de virtuoze 
pianist die talloze artiesten 
begeleidt, zoals Karin Bloemen, 
Jenny Arean, Paul de Leeuw, maar 
ook bijvoorbeeld Shirley Bessey.  
Hij was elf jaar vaste pianist van 
het Metropole Orkest en sleepte 
verschillende prijzen in de wacht, 
zoals de Gouden Harp, de Gouden 
Notenkraker en de Meerjazz prijs.  

In zijn soloconcert in Wesepe 
brengt hij op zijn eigen vleugel een 
aantal van zijn favoriete werken 
ten gehore: klassieke muziek, maar 
ook jazz, lichte muziek en 
improvisaties. Een gevarieerd 
programma, dat u niet wilt missen. 
Reserveer snel!  

 
Datum : zondag 15 oktober 
Aanvang : 15.00 uur (14.30 uur is de deur open) 
Locatie : Nicolaaskerk, Ds. E. Kreikenlaan 3 in Wesepe 
Entree : € 20 (inclusief consumptie) 

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur of via www.denicolaasconcerten.nl  

 
 

  Stichting De Nicolaas Concerten * Secretariaat: Wilma Eskes 
Velsdijk 6, 8124 PP Wesepe * Rabo NL83RABO0158809580 

www.denicolaasconcerten.nl * info@denicolaasconcerten.nl 
 



 

 

 

BIBLIOBUS IN WESEPE. 

Op 7 april 1987 werd onder grote belangstelling en met medewerking van de Weseper Harmonie de 
Deventer Bibliobus feestelijk ingehaald. Op de foto zien we hoe de kinderen stonden te dringen om 
als eerste binnen te glippen. Verder zien we in het midden de heer M. Veld voorzitter van de 
stichting Olster Bibliotheek en daarachter zien we de toenmalige wethouder van cultuur de heer P. 
de Ruiter. Op de dinsdagavond sierde wekelijks de bibliobus het kerkplein en later de parkeerplaats 
van het Zalencentrum. Vele kinderen hebben deze mogelijkheid aangegrepen om leuke en leerzame 
boeken te lezen. Enkele jaren geleden kwam helaas een einde aan deze voorziening en vertrok de 
bus definitief uit Wesepe. 
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SPORTCLUB WESEPE     

Het sportieve hart van het dorp met 
 
 
VOETBAL-HANDBAL-GYMNASTIEK-VOLLEYBAL-TENNIS 
 
Bankrekening: Rabobank  Secretariaat SC Wesepe 
IBAN: NL40RABO03145.08.740  P/A  H.J. Middeldorp 

   t.n.v. Penningmeester SC Wesepe Tollenaar 16 
Clubgebouw “de Muggert”  8124 AX Wesepe 
Boxbergerweg 38 A   06-30189601 
8124 PB Wesepe    Rikmiddeldorp@hotmail.com 

          Tel. 0570 – 531236 
Bekijk onze internetsite: www.sportclubwesepe.nl 

 
 

Activiteiten SC Wesepe 
Kaartcompetitie 
Op de vrijdagavonden is er ook dit jaar weer een kaartcompetitie. Dit onder 
leiding van Albert Grotentraast en Herman Schoneveld.  
Aanvang 19.30 uur  Inleg is € 2,50.   
Deelnemers zijn van harte welkom.  
 
De resterende speeldata in 2017 zijn:  
13 oktober, 3 november, 24 november en 15 december. 
 

Klaverjasmiddagen 
Op de dinsdagmiddagen is er ook dit jaar weer een klaverjascompetitie.  
Aanvang 13.30 uur  Inleg is € 2,50.  
Deelnemers zijn van harte welkom.  
 
De resterende data in 2017 zijn: 
10 oktober, 24 oktober, 7 november, 21 november, 5 en 19 december. 
Nieuwe deelnemers op de vrijdagavond en op de dinsdagmiddag zijn 
natuurlijk altijd van harte welkom.  
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Voetbalcompetitie eerste elftal 

01 oktober   14.00 uur SDOL 1   Wesepe 1 
08 oktober   14.00 uur Wesepe 1   Wissel 1 
15 oktober   14.00 uur SV CCW’16 1  Wesepe 1 
22 oktober   14.00 uur Wesepe 1   Emst 1 
29 oktober   14.00 uur Go Ahead Deventer 1 Wesepe 1 
 
Supporters zijn van harte welkom bij thuiswedstrijden om onze spelers van 
het eerste elftal aan te moedigen. 
 
Ook een keer een wedstrijd bezoeken van de overige seniorenelftallen of 
een van de jeugdelftallen? Kijk dan voor het complete wekelijkse 
wedstrijdprogramma op de website van SC Wesepe 
www.sportclubwesepe.nl  
 

Contributie 
De contributies voor het eerste half jaar van het seizoen zullen weer 
geïncasseerd worden begin oktober. 
 
Bestuurswijzigingen 
Zoals al geruime tijd bekend is, is Joop Middeldorp afgetreden als 
voorzitter. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van donderdag 28 
september a.s., heeft hij de voorzittershamer van Sportclub Wesepe 
overgedragen aan Heleen Flierman. Heleen zal de voorzitter worden van 
het Algemeen Bestuur.  
Aan het afdelingsbestuur van de Voetbal zijn tijdens de ledenvergadering 
nieuwe mensen toegevoegd. Hier zullen de komende tijd de taken verdeeld 
worden. Zodra deze bekend is zullen ze op de website van sportclub 
Wesepe te zien zijn: www.sportclubwesepe.nl  
 
Nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen  
Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/'18 met nieuwe 
wedstrijdvormen voor pupillenvoetballers. Kinderen van zeven tot twaalf 
jaar gaan wedstrijden spelen op kleinere veldjes en in kleinere teams, 
waardoor ze vaker aan de bal komen en meer dribbelen, schieten, 
samenspelen en scoren. Dit draagt bij aan het spelplezier en de 
ontwikkeling van ieder kind op elk niveau. 
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Vanaf het seizoen 2017/'18 voetballen pupillen Onder 8 en Onder 9 in de 
vernieuwde opzet op een kwart voetbalveld partijtjes van 6-tegen-6. In het 
huidige seizoen spelen die leeftijdscategorieën nog 7-tegen-7 op een half 
veld. Spelen op een kleiner veld sluit beter aan op de belevingswereld van 
kinderen van deze leeftijd. Ingooien wordt in dribbelen en scheidsrechters 
spelbegeleiders, die het spel voor kinderen in goede banen leiden. 

Het seizoen daarop starten de teams van Onder 10, Onder 11 en Onder 12 
met de nieuwe wedstrijdvormen. Met dit overgangsjaar krijgen 
verenigingen en voetballers de ruimte de nieuwe opzet te leren kennen en in 
te voeren. 

De jongste voetballers in de voetbalhiërarchie - Onder 6 en Onder 7 - 
blijven in onderling verband op de vereniging kleine partijtjes spelen. Het 
advies is kinderen onder de zes jaar 2-tegen-2 te laten spelen, en onder 
zeven jaar 4-tegen-4. Verenigingen blijven dan ook vrij om de jongste 
leden in kleine partijtjes te laten voetballen. Kennismaken met het spelen 
van voetbal en spelplezier staan hier centraal. 

 

 

Handbal 
 
Zondag 1 oktober - 12.15 uur 
OBW DS1 - Wesepe DS1 (Lentemorgen, Zevenaar) 

 
 

Zaterdag 7 oktober 19.00 uur 
Wesepe DS1 - Havas DS1 (De Hooiberg, Olst) 

 
 

Dinsdag 10 oktober 19.15 uur 
Pacelli DS1 - Wesepe DS1 (Sourcy Center, Zieuwent) 
 
 
Zaterdag 14 oktober 19.00 uur 
ESCA Handbal DS1 - Wesepe DS1 (Valkenhuizen, Arnhem) 
 
 
Zaterdag 28 oktober 20.15 uur 
Wesepe DS1 - HVBS DS1 (De Hooiberg, Olst) 
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Plaatselijk Belang Wesepe 
 
UITNODIGING JAARVERGADERING 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene 
jaarvergadering, welke zal worden gehouden op  
woensdag 15 november a.s. in het Wapen van Wesepe.  
De vergadering begint om 20.00 uur.  
   
AGENDA   
20.00 uur Jaarvergadering Plaatselijk Belang 
 
1. Opening 
2. Notulen van de vergadering d.d. 9 november 2016 (zie verkorte 

versie in Dorpskrant van november 2017 en de uitgebreide versie 
op onze website) 

3. Mededelingen 
4. Jaarverslag 2016-2017 (zie verkorte versie in Dorpskrant van 

november 2017 en de uitgebreide versie op onze website)  
5. Financieel verslag 
6. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuwe 

kascommissie 
7. Bestuursverkiezing. Aftredend: Ilona Schotman, Marco 

Revenberg en Reinier Vukkink (allen niet herkiesbaar) en Henk 
Willink (herkiesbaar). Het bestuur draagt de volgende 
kandidaten voor: Everdien Hartkamp, Gejo Rouweler en Judith 
Talens. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot de aanvang 
van de vergadering melden bij de voorzitter (Jan Schepers) 

8. Rondvraag 
 
20.20 uur Energie besparen, hoe doen we dat ? 
   Inleiding door Ferdi Hummelink 
   

20.50 uur Pauze 
   

21.10 uur Kernenbezoek van het College van B en W  
Het College zal ingaan op actuele ontwikkelingen en 
plannen. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van 
vragen. 

 
22.00 uur Afsluiting 
 
Bestuur Plaatselijk Belang Wesepe,  
J.N. Schepers, voorzitter en R. Vukkink, secretaris. 
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Plaatselijk Belang Wesepe 
 
JAARVERSLAG OKTOBER 2016 - OKTOBER 2017 
 
Hieronder leest u een verkorte versie van ons  
jaarverslag. De uitgebreide versie van dit jaarverslag vindt  
u op onze website: www.plaatselijkbelangwesepe.nl/-/jaarverslag.  
 
Inleiding 
De Vereniging voor Plaatselijk Belang te Wesepe en Omgeving (PBW) 
bestond op 1 mei 2017 negentig jaar.  
 
Bestuur 
Het bestuur heeft in de verslagperiode zes keer vergaderd. Het bestuur 
bestaat uit 9 leden. Omdat een aantal bestuursleden eind 2017 hun 
werkzaamheden voor PBW beëindigen, hebben een paar kandidaten al een 
poosje meegedraaid als aspirant-bestuurslid. Dit heeft wederzijds naar volle 
tevredenheid gewerkt.      
 
Dorpsontwikkelingsplan (DOP)  
Het op 13 november 2013 door partijen getekende DOP-convenant stopt na 4 
jaar. Uit een korte evaluatie van de DOP-werkgroepen kan het volgende 
worden geconcludeerd:  
• De verwachtingen waren 4 jaar geleden hooggespannen, maar de start was 

toch moeizaam. Vooral de formaliteiten in het kader van de wet- en 
regelgeving die samenhangen met de diverse activiteiten vroegen meer 
energie en tijd dan aanvankelijk was voorzien. 

• Bij de afsluiting zijn er zorgen over de continuering van de lopende 
activiteiten, maar ook met betrekking tot nieuwe initiatieven. 

• Het is belangrijk om door te gaan met de dorpsontwikkeling en elk jaar 
initiatieven te ontplooien, waarbij o.a. een beroep kan worden gedaan op 
het leefbaarheidsbudget van de gemeente Olst-Wijhe.  

 
Leerorkest 
Als DOP-activiteit konden de 
leerlingen van de A. Bosschool 
dit jaar leren een 
muziekinstrument te bespelen. 
Nu het DOP-project wordt 
afgerond, zou dit het einde 
betekenen van deze vorm van 
muziekonderwijs.  
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Plaatselijk Belang Wesepe 
 
VERVOLG  VERKORT  JAARVERSLAG  
 
 
Continuering voor drie jaar, ongeveer op dezelfde voet als  
nu, zit er toch nog in. Door externe financiering en inbreng eigen uren 
A.Bosschool is dit mogelijk geworden. PBW draagt drie jaar lang circa  
€ 400,- bij om deze wijze van culturele vorming mogelijk te maken.  
 
Klankbordgroep jongeren 
Tijdens jaarvergaderingen van PBW zijn er vaak bijzonder weinig jongeren 
aanwezig en hun stem over bepaalde ontwikkelingen of wensen wordt dan 
ook niet gehoord. Daarom hebben wij uit de diverse leeftijdscategorieën 
tussen de 15 en 35 jaar een aantal mensen uitgenodigd. Er zijn inmiddels 
twee bijeenkomsten geweest. Deze vergaderfrequentie per jaar lijkt 
voldoende om de nodige informatie te kunnen uitwisselen en belangstelling 
voor elkaar te krijgen en te houden.  
 
Whats App Buurt Preventie (WABP) 
In het najaar van 2016 zijn we gestart met een WABP-groep voor Wesepe. 
Het aantal deelnemers per 1 september 2017 bedraagt 130. Positief feit: het 
aantal meldingen blijft beperkt, waaruit we voorzichtig durven te 
concluderen dat we in een relatief veilige omgeving wonen.  
 
 
Jaarlijkse buurtschouw 
In 2017 hebben wij, voor het 
eerst sinds de invoering, geen 
buurtschouw gehouden. Er 
werden vanuit de bevolking 
slechts twee, niet al te 
ingewikkelde, punten gemeld.  
 
Over de afhandeling van deze 
punten zijn afspraken gemaakt.  
 
Aanpassen 30-km zone Scholtensweg 
Het brengpunt voor afval aan de Scholtensweg is op ons verzoek binnen de 
30-km zone gebracht.  
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Plaatselijk Belang Wesepe 
 
VERVOLG VERKORT JAARVERSLAG  
 
Breedbandproject 
In het buitengebied van Salland Zuid hebben zich voldoende  
mensen aangemeld om te worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. 
Helaas is er geen goed nieuws te melden voor de woningen die al zijn 
aangesloten op het coax-netwerk van Ziggo (de zgn. grijze gebieden) Een 
glasvezelaansluiting van CIF/ Glasvezel Buitenaf zit er niet in. Dat geldt niet 
alleen voor Wesepe, maar voor heel Nederland. Voor Wesepe hebben we het 
dan specifiek over de percelen aan de Raalterweg en directe omgeving.  
 
Ontwikkelingen voorzieningenhart Wesepe 
Uit onderzoek in 2008 en 2009 is gebleken dat het Zalencentrum (thans 
Wapen van Wesepe) door de inwoners als een belangrijke voorziening voor 
het dorp wordt aangemerkt. De gemeente heeft het pand aangekocht en 
opgeknapt. Hiermee was de plaats van het zgn. voorzieningenhart min of 

meer bepaald. De rol en 
functie van het Zalencentrum 
blijven gehandhaafd en 
kunnen worden versterkt door 
toevoeging van taken die nu 
nog in andere accommodaties 
plaatsvinden. 
 
Inmiddels heeft het 
huisvestingsonderzoek van de 

basisscholen in de gemeente plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat de 
A.Bosschool, in combinatie met de kinderopvang, aanzienlijk meer ruimte 
beschikbaar heeft dan nodig is. Ook is er sprake van achterstallig onderhoud. 
Nieuwbouw van de school, de kinderopvang en het gymnastieklokaal etc. 
komt mogelijk binnen afzienbare tijd aan de orde.  
 
Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om in de directe omgeving 
van het Wapen van Wesepe al deze voorzieningen een plek te geven, zo 
mogelijk met elkaar te combineren dan wel te integreren. Ook de 
Nicolaaskerk is hierbij één van de gesprekspartners.  Over de uitkomsten van 
het onderzoek wordt u op de gebruikelijke wijze geïnformeerd. 
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Plaatselijk Belang Wesepe 
 
VERVOLG VERKORT JAARVERSLAG  
 
Budget PBW  
Elk Plaatselijk Belang krijgt per jaar van de gemeente een bedrag van  
€ 771,00 waarmee kleine uitgaven voor de verbetering van de leefbaarheid 
werden bekostigd.  
 
Nieuwe bladblazer  
Wekelijks houdt een ploeg 
dorpsgenoten zich bezig met het 
vegen van het kerk- en dorpsplein. 
Zeker in de herfst, als het meeste 
blad van de bomen valt, is dit een 
behoorlijke klus. Om het werk op 
een goede manier te kunnen 
blijven uitvoeren, is een nieuwe 
professionele bladblazer 
aangeschaft. 
 
Kerstboom bij “De Brouwershof” 
Werd ook nu weer door PBW verzorgd. 
 
Ontwikkeling ledenbestand PBW 
Aantal leden per 1 september 2016:  308 
Aantal leden per 1 september 2017: 312 
 
Tot slot 
In tegenstelling tot hetgeen nu het geval is, zullen wij in de toekomst voor de 
voorbereiding en ontwikkeling van bepaalde (zwaardere) items een project-
organisatie opzetten. Bijvoorbeeld voor het onderzoek en de verdere 
uitwerking van de mogelijkheden om tot een energie neutrale kern te komen. 
Wij kunnen ons voorstellen, dat ook niet bestuursleden van PBW op basis 
van kennis en vaardigheden bij een dergelijk onderwerp worden gevraagd 
een bijdrage te leveren.  
  
Bestuur Plaatselijk Belang Wesepe, 
J.N. Schepers, voorzitter en R. Vukkink, secretaris 
 
De uitgebreide versie van dit jaarverslag staat op onze website, 
www.plaatselijkbelangwesepe.nl 
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Het Allerlaatste Tentfeest 
Zaterdag 21 oktober 2017 - Wesepe 

 
Op 21 oktober 2017 vindt na acht jaar weer het 
Allerlaatste Tentfeest plaats. Een verwarmde feesttent en 

een verrassend programma vormen de basis voor de gezellige feestavond 
voor jong en oud. Ook is er weer speciaal voor de oudere bezoeker een 
gezellige ruimte bij aan de tent met zitbanken, bar en goed zicht op het 
podium.  
 
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Partyband TOF en DJ-team 
Sjiek. En uiteraard mogen The Annonanno’s ook niet ontbreken 
(organisatoren van het vorige Allerlaatste Tentfeest). 
 
De entreekaarten van € 5,00 zijn te koop bij Bakkerij van Rijssen of online 
via: www.allerlaatstetentfeest.nl. Let op: VOL = VOL! Ook zijn er online 
bus tickets (voor omliggende dorpen) van € 5,00 te koop (online ticketprijs 
is excl. € 0,80 reserverings- en 
administratiekosten).  
 
De locatie van het feestterrein is de 
Veldwachter in Wesepe (tussen de weg en het 
Oude Spoorpad). Een ideale plek, omdat het 
goed is ontsloten en er voldoende verharding 
(vanwege het weer in het najaar) in de buurt 
is.  
 
Om het verkeer (zowel parkeren als het in en 
uitstappen van bezoekers) in goede banen te 
leiden, is ten tijde van de feestavond het 
gedeelte van de Raalterweg vanaf de 
Zonnenbergerweg tot en met de 
Scholtensweg eenrichting. 
 
We hopen dat net als in 2009 ‘Wesepe’ weer 
uitloopt om met elkaar deze onvergetelijke 
avond te beleven. 
 
Kijk voor meer informatie op: www.allerlaatstetentfeest.nl 
 

Afterparty in de 
kroeg van 00.45 uur 

tot 02.00 uur  
met DJ TOMMY (consumpties  

voor eigen rekening) 

Brouwerskamp & Kistenmaker 

Op zaterdag 7 oktober organiseert 
het Wapen van Wesepe 

het Okoberfest ‘Die Beugel Party’.
Voor slechts € 20,00 onbeperkt 

Grolsch Beugels, flessen Moezel, 
fris en wijnen (aanvang 20.15 uur 

en einde om 00.45 uur). 
Kom aan lange tafels genieten van 

Tiroler DJ Drehscheibe en 
Schlagerzanger Max Strammer.

Haal je  lederhosen of dirndl alvast 
uit de kast en koop nu je entreewijs 

en reserveer (vanaf 6 pers.) een 
tafel bij Het Wapen van Wesepe. 

MAX	  STRAMMER	  

ZATERDAG 7 OKTOBER 
van 20.15 uur tot 00.45 uur  

“die Beugel Party” 

�€ 20,= ALL-IN 
Grolsch Beugels, Flessen Moezel, fris en wijnen 

RESERVEER NU EEN TAFEL (VOL = VOL) 

”daar zeggen we PLOP tegen”
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******************************************************* 
ONDERDEURTJES 
Onderdeurtjes zijn kleine advertenties van maximaal 5 regels, 
waarin zaken te koop of te huur worden aangeboden of gevraagd. 
Onderdeurtje mailen naar: redactie.dorpskrant@wesepe.nl.  

 Onderdeurtje kost € 3,00 per stuk, over te maken op rekening 
 NL16RABO 031.45.18290 t.n.v. Stichting Dorpskrant Wesepe  
 ******************************************************* 
 
 

     


