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Plaatselijk Belang Wesepe 

 

MAANDAGENDA JANUARI 2018 
 

Activiteiten in het dorp Wesepe 
 

ma 01    Nieuwjaarsdag 

wo 03 - 09.30 - Labor: beeldhouwen (Scholtensweg 24) 

do 04 - 10.00 - Inloopcafé Wapen van Wesepe 

   09.30 - Labor: Yoga-les (Scholtensweg 24) 

zo 07    Sportclub Wesepe Nieuwjaarsreceptie (Muggert) 

di 09 - 19.30 - Bridgeclub: bridge competitieavond (WvW) 

wo 10 - 09.30 - Labor: beeldhouwen (Scholtensweg 24) 

    - Labor: Accordeon- en keyboardles (WvW) 

do 11 - 09.30 - Labor: Yoga-les (Scholtensweg 24) 

  - 10.00 - Inloopcafé Wapen van Wesepe 

vr 12 - 19.00 - Bij Toos aan tafel (Scholtensweg 24) 

   19.30 - Jeugdsoos – Soosavond (De Nieuwe Coers) 

Za 13    Worstenactie LR “de Hunneruiters” 

di 16 - 19.30 - Bridgeclub: bridge vrije avond (WvW) 

wo 17 - 09.30 - Labor: beeldhouwen (Scholtensweg 24) 

    - Labor: Accordeon- en keyboardles (WvW) 

do 18 - 09.30 - Labor: Yoga-les (Scholtensweg 24) 

   10.00 - Inloopcafé Wapen van Wesepe 

di 23 - 19.30 - Bridgeclub: bridge competitieavond (WvW) 

wo 24 - 09.30 - Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24) 

    - Labor: Accordeon- en keyboardles (WvW) 

do 25 - 09.30 - Labor: Yoga-les (Scholtensweg 24) 

   10.00 - Inloopcafé Wapen van Wesepe 

vr 26 - 19.30 - Jeugdsoos - Uitactiviteit 

za 27 - 09.00 - Harmonie: Inzameling oud papier (erf Niemeijer) 

di 30 - 19.30 - Bridgeclub: bridge vrije avond (WvW) 

wo 31 - 09.30 - Labor: beeldhouwen (Scholtensweg 24) 

     Labor: Accordeon- en keyboardles (WvW) 

        

     

Opgave voor de agenda: agenda@plaatselijkbelangwesepe.nl  
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Beste lezer, 

 

Nog even en wij sluiten het jaar 2017 af en luiden 2018 in met knallend 

vuurwerk in maar voor dat het zover is eerst nog de kerstdagen. De website 

Wesepe.nl heeft al Oud & Nieuw gehad met een nieuwe verfrissende look. 

Ik wens fijne kerstdagen en een voorspoedig 2018.  

 

Kopij digitaal inleveren op Mengerweg 13A of mailen naar 

redactie.dorpskrant@wesepe.nl voor 15 januari a.s. 

De redactie 
 

 
 COLOFON 
Jaargang 26 nr. 281 
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. 

  

mailto:redactie.dorpskrant@wesepe.nl
mailto:bezorging.dorpskrant@wesepe.nl
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OPENBARE BASISSCHOOL 
A. BOSSCHOOL 

SCHOLTENSWEG 44 

8124 AJ WESEPE 

 

 

  

 

 

  

 
Het team van de A. Bosschool 

 kijkt heel tevreden terug op het leerzame jaar. 
 
 
 
We wensen iedereen een gezellige Kerst(vakantie) toe 

en 
 

alvast een heel goed begin van het nieuwe jaar! 
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      Plattelandsvereniging LABOR 
Secretaris: A. Riezebos 

Weth. M. van Doorninckweg 9a 

8124 PH Wesepe 

06-42240011 

Info@laborwesepe.nl 

 

 

Kerstwandeling 

Als u tweede kerstdag graag even de benen wilt strekken en een eindje wil 

wandelen, loop dan mee met de jaarlijkse kerstwandeling verzorgd door 

Labor.  

Start is tussen 11.00 en 11.30 uur vanaf het kerkplein te Wesepe. 

De wandelcommissie heeft weer een mooie wandeling uitgestippeld. Tijdens 

de tussenstop kunt u genieten van een glaasje warme glühwein of 

chocolademelk en iets lekkers erbij. 

Deelname is gratis! 

Wij zien u graag op 2e kerstdag en loop gezellig met ons mee! 

 

Klootschieten 

In de maand januari van het nieuwe jaar wordt er niet kloot geschoten.  

Op zondag 4 februari start weer een nieuw seizoen. 

Start om 10.00 uur bij het Wapen van Wesepe. 

 

Jaarvergadering 

Noteert u alvast deze datum in uw nieuwe agenda:  

Woensdag 14 februari, Valentijnsdag, vindt de Labor jaarvergadering plaats.  

Aanvang 20.00 uur in het Wapen van Wesepe. 

Na de pauze zal er een interessante lezing gehouden worden. In de volgende 

Dorpskrant meer info. 

 

Verslag bezoek klompenmuseum 

Woensdagavond 29 november bezochten we met een gezellige groep mensen 

het klompenmuseum in Luttenberg. Eigenaar Martin Dijkman vertelde en 

demonstreerde aan ons hoe een klomp gemaakt wordt. Een grieperige Martin 

moest flink zweten, maar fijn dat hij dit door kon laten gaan. 

Diverse anekdotes vertelde hij over bijzondere klompen, bijvoorbeeld de 

schaatsklomp, dansklomp en de Belgische smokkelklomp. 

 

mailto:Info@laborwesepe.nl
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Onder het genot van een kop koffie en een plak krentewegge genoten we van 

zijn verhaal en mochten we een deel van de klompjes- Nachtwacht nog 

bekijken. Dit schilderij gemaakt met maar liefst 30.000 miniklompjes zijn 

allemaal in kleur handbeschilderd met speciale verf van de Talens fabriek. 

Elk klompje was 2 pixels (en kon dus ook 2 kleuren bevatten) zodat het met 

de overige klompjes Rembrandts werk de Nachtwacht vertoonde. 

Een hele klus en dit heeft dan ook een paar jaar geduurd voordat het klaar 

was. Alle klompjes zijn geplakt op een in kleine stukken gedeelde plaat en 

daarna nog genageld. Het opzetten van het totale schilderij vergt al bijna een 

dag. Iets om trots op te zijn. 

Zijn volgende project bevat een kunstwerk met maar liefst 200.000 klompjes. 

Plannen zijn er volop. Wordt vervolgd voor alle Sallanders! 

Na het bezoek volgde er nog een afzakkertje in het Wapen van Wesepe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van Labor wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 

2018! 
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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 

 

 

Allereerst willen wij iedereen een vredig en gezond 2018 toewensen. 

 

Graag nodigen wij u uit voor onze Afdelingsavond 

Op deze avond kunt u weer genieten van het Stamppotbuffet.  

Datum : woensdag 10 januari 

Aanvang : 18.00 uur 

Locatie :  het Wapen van Wesepe 

Kosten : € 12,00   

 

 

Verslag van de boerinnendag van 16 november 2017 

Met 14 dames van Wesepe/Averlo vertrokken we naar Het Bonte Paard te 

Dijkerhoek. De voorzitter Willy Beldman opent de dag met als thema: Het 

bijzondere platteland! Er waren 220 dames aanwezig. 

 

Theo Rekelhof uit Kudelstaart aan de Westeinderplas (800 bunder), heeft 

een visserijbedrijf overgeërfd (150 jaar oud). Hij vertelde over zijn 

zoetwatervisserijbedrijf. Aan bod kwamen het vissen op paling en andere 

vissoorten, de waterkwaliteit en over het vissen vroeger en nu met al zijn 

vrijheid en regelgeving.  

  

mailto:gorishennie@gmail.com
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Robert Zandstra vertelde over de 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.  

 

Gerrit-Jan Veelers vertelde over zijn melkgeitenbedrijf in Hengevelde. Zij 

hebben 1200 geiten en kunnen er 108 tegelijk melken. Hij vertelde over het 

imago en de boer/burger verbinding. Tevens vertelde hij over de markt van 

hun streekproducten.  

 

Richard Wigink vertelde over zijn bos- en boomverzorging. Hij is al 25 

jaar specialist hierin. Hij ontwerpt en realiseert ook authentieke maatwerk 

van hooibergen en gebinten. Ook vertelde hij dat hij tuinhuizen, veranda’s 

en schuren tot en met ambachtelijk hekwerk maakt.  

Zeer interessant. Kortom een geslaagde dag. 

 

Activiteiten 
  

Concertbezoek op zondagmiddag!! 

Datum  : zondag 14 januari  
Aanvang  : 14:00 uur 

Locatie concert : 'Dorpskerk', Kerkplein 3, 7437 AL Bathmen 

Beschrijving : Het Amsterdam Wind Quintet laat ons genieten van  

     muziek van Prokofiev en een vertelster. 

 

Wandelen Schoonheten 

Datum  : donderdag 25 januari  
Aanvang  : 09:30 uur 

Locatie  : Zaal Restaurant Reimink, Spanjaardsdijk 17, Heeten 

Beschrijving : Afdeling Schoonheten heeft een mooie wandeling  

      uitgezet in de buurt van Heeten en Schoonheten. 

 

Bridge dag 

Datum  : woensdag 21 februari  
Aanvang  : 10:00 uur; sluiting ca. 16.00 uur  

Locatie  : Zaal Oortwijn in Heino 

Beschrijving : Bridge dag 

 

 

http://vrouwenvannu.nl/overijssel/concertbezoek-op-zondagmiddag
http://vrouwenvannu.nl/overijssel/wandelen-schoonheten
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Stichting Jeugdsoos Wesepe 

www.jeugdsooswesepe.nl 

https://www.facebook.com/jeugdsooswesepe 

 

 

 

Hallo soossies, 

 

Ook in 2018 hebben we jullie weer een afwisselend programma te bieden. 

Noteer de volgende data maar vast in jullie agenda: 

 

12 januari  soosavond    6 april   soosavond 

26 januari uitactiviteit   20 april  uitactiviteit 

9 februari soosavond   4 mei  soosavond 

23 februari soosavond   18 mei  soosavond 

9 maart  uitactiviteit   1 juni  feestavond 

23 maart soosavond  

 

Meer informatie over de uitactiviteiten vind je op de affiches bij de Nieuwe 

Coers, op onze website en via facebook.  

 

 

Tot ziens op de soos, 

de leiding 
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Nicolaasconcert met middeleeuwse muziek  

 

 

Het muziekgezelschap Argenteau verzorgt op 14 januari in de Nicolaaskerk 

in Wesepe een gevarieerd concert met muziek uit de middeleeuwen en de 

renaissance. De 12 musici – zangers en instrumentalisten – brengen muziek 

ten gehore die hier mogelijk ook heeft geklonken in de eerste eeuwen van 

het bestaan van de Nicolaaskerk, die in 1348 is gebouwd. Laat u betoveren 

door deze prachtige meerstemmige muziek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum : 14 januari 

Aanvang : 15.00 uur (14.30 uur is de deur open) 

Locatie : Nicolaaskerk, Ds. E. Kreikenlaan 3 in Wesepe 

Entree : € 15 (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 

 

http://www.denicolaasconcerten.nl/
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  JAAAAA... WE GAAN WEER: JEUGDTONEEL!  

GEEF JE NÚ OP! 

 

Na het verpletterende succes van ‘De verdwijning van de mislukte Barbie’, 

afgelopen voorjaar, start Jong Tempo in januari weer met een nieuwe editie 

van jeugdtoneel! 

 

 
 

Voor wie: kids van groep 6 t/m brugklas 

Wanneer: januari t/m 8 april 2018 
 

We oefenen in principe op de zaterdagen en houden hierbij zoveel mogelijk 

rekening met de sportschema’s van de deelnemers. De uitvoeringen vinden 

plaats op vrijdagavond 6 en zondagmiddag 8 april. 

  

Opgeven kan vanaf NU* via mail@tempowesepe.nl! Ook voor eventuele 

vragen kun je hier terecht.  

Hopelijk krijgen we weer net zo’n enthousiaste club bij elkaar als afgelopen 

keer. Wij hebben er alweer zin in! 

 

* Opgeven kan t/m uiterlijk zondag 31 december 2017 
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Fysiotherapie Olst komt naar Wesepe! 

 
Vanaf 4 januari 2018 zal Fysiotherapiepraktijk Olst op: 

maandagmiddag en donderdagochtend, aanwezig zijn in Wesepe. 

 

Berend Wantia, sinds maart 2017 in dienst bij Fysiotherapie Olst, zal op 

deze dagdelen in de praktijk van huisarts J. Huijgens werkzaam zijn. 

 

Het maken van een afspraak gaat via het vertrouwde adres: 

Fysiotherapiepraktijk Olst 

Watertorenstraat 8 

8121 BR Olst 

Tel. nr. 0570 – 561599 

 

WhatsApp Fysio: 06 - 11 48 45 48  

E-mail: info@fysiotherapie-olst.nl 

www.fysiotherapie-olst.nl 

 

Door deze stap hoopt fysiotherapie Olst nog toegankelijker te worden voor 

de inwoners van Wesepe. 

 

De al lang bestaande samenwerking met huisarts J. Huijgens wordt hierdoor 

verder vorm gegeven. 

 Foto: Berend Wantia 

 
 

mailto:info@fysiotherapie-olst.nl
http://www.fysiotherapie-olst.nl/
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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 en de inleg is € 2,50. Deelnemers zijn van harte 

welkom.  

De speeldata in 2018 zijn 5 januari, 26 januari, 15 februari, 9 maart, 30 

maart en 20 april.  

De eerste 11 kaartavonden tellen voor de kaartcompetitie. De 7 hoogste 

uitslagen tellen voor de einduitslag. De seizoenafsluiting is op 20 april, 

deze kaartavond telt niet mee voor de totaalstand en op deze avond wordt 

de einduitslag van de 7 hoogste kaartavonden bekent gemaakt 

  

http://www.sportclubwesepe.nl/
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Klaverjasmiddagen 

Op de dinsdagmiddagen is er ook dit jaar weer een klaverjascompetitie. 

De aanvang is om 13.30 uur en de inleg is € 2,50. Deelnemers zijn van 

harte welkom.  

 

De data in 2018 zijn 2 januari, 16 januari, 30 januari, 13 februari,  

27 februari, 13 maart, 27 maart, 10 april en 24 april. 

 

Resultaten voor de winterstop 

Als u dit leest, is het inmiddels winterstop. Op het moment van schrijven 

moeten er echter nog 2 speelrondes gespeeld worden. Tijdens de volgende 

editie van de dorpskrant zal beschreven staan hoe alles teams er voor staan. 

De jeugd speelt in een halve competitie. Van de jeugd zal de eindstand van 

de najaar competitie weergegeven worden.  

 

Winterstop 

Het is winterstop. Op 9 januari zal de selectie de training weer hervatten. 

De selectie zal traditiegetrouw het 2e weekend van januari weer een aan de 

teambuilding gaan werken. De selectie vertrekt dan naar het zuiden waar ze 

een gezellig ‘trainingsweekend’ hebben.  

 

Het oefenprogramma in 2018 ziet er onder voorbehoud als volgt uit: 

16 januari 2018 20.15 uur Wesepe 1   Rijssen Vooruit 1 

20 januari 2018 18.30 uur Wesepe 1 -  Haarle 1 

 

Voetbalcompetitie eerste elftal 

28 januari 2018 14.00 uur Wesepe 1   Apeldoornse Boys 1 

4 februari 2018 14.00 uur Sallandia 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  

 

  

http://www.sportclubwesepe.nl/
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Sinterklaas 

Op zaterdag 2 december kwam Sinterklaas op bezoek bij Sportclub 

Wesepe. Het was een koude zaterdag, maar dit mocht de pret niet drukken. 

Sinterklaas met zijn Pieten aan op de Sportclub waarna er een gezellig 

kinderfeest losbarstte op Sportclub de Muggert. 

 

Nieuwjaarsreceptie 

De nieuwjaarsreceptie is in 2018 op 7 januari om 12.30 uur. Voor de 

receptie zal eerst het traditionele oliebollentoernooi gespeeld worden 

waarna voorzitter Heleen Flierman om 13.00 uur haar nieuwjaarstoespraak 

zal houden. De receptie is uiteraard weer in de kantine van sportpark de 

Muggert. Tijdens deze receptie zullen er ook weer verschillende 

jubilarissen van Sportclub Wesepe in het zonnetje worden gezet. Voor de 

nieuwjaarsreceptie wordt de trekking van de verloting gedaan. U bent allen 

van harte welkom.  

 

Gevraagd: vrijwilligers 
Binnen onze vereniging zijn we afhankelijk van vrijwilligers. Zoals je 

daaruit begrijpt zijn vrijwilligers erg belangrijk en we kunnen er niet 

genoeg van hebben. Ons sportpark ligt er mooi bij, de vereniging is 

financieel gezond en in de kantine wordt een ieder vriendelijk geholpen. 

Maar dit gaat niet vanzelf. Om iedereen op zijn of haar kracht in te kunnen 

zetten hebben we een enquête ontwikkeld. Deze enquête wordt verspreid 

onder de leden en de ouders van de jeugdleden. Hier kan een ieder 

aangeven wat hij / zij al doet en wat hij graag zou willen doen. Ben je 

geïnteresseerd in deze enquête? Of wil je deze enquête ook graag invullen 

maar ben je geen lid of ouder van een lid? Informeer dan bij Danny 

Harmsen. Hij is bereikbaar op 06-51052369 of via mail: 

dannyharmsen29@hotmail.com   

          

Kijk ook eens op WWW.SPORTCLUBWESEPE.NL 

 

Sportclub Wesepe wenst u allen alvast fijne feestdagen en een gelukkig 

2018! 

 

 

  

mailto:dannyharmsen29@hotmail.com
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Handbalwedstrijden januari Dames 1 SC Wesepe  

 

Zaterdag 6 januari 20.15 uur: 
Wesepe DS1 - OBW DS1 (De Hooiberg, Olst) 

 

Zaterdag 13 januari 19.00 uur: 
Havas DS1 - Wesepe DS1 (Indische Buurt, Almere) 

 

Zaterdag 20 januari 19.00 uur: 
Wesepe DS1 - ESCA-Handbal DS1 (De Hooiberg, Olst) 

 

Zaterdag 27 januari 20.00 uur: 
HVBS DS1 - Wesepe DS1 (Stormvogel, Bunschoten Spakenburg) 
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Hierbij de datums van de oud papier inzameling in 2018 

 

Laatste zaterdag van de maand op het erf van de fam. Niemeijer aan de Ds. 

E. Kreikenlaan. 

Vanaf 9:00 uur tot 12:00 uur en om 12:00 uur zijn de containers gesloten! 

27 januari 

24 februari  

31 maart 

28 april 

26 mei 

30 juni 

28 juli 

25 augustus 

29 september 

27 oktober 

24 november 

29 december 

  

Diegene die niet in staat zijn om het te brengen kunnen contact opnemen 

met: 

Erna Albers    tel: 531103 
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Wegens succes op herhaling! 

 

Nog geen jaar geleden startte de Hunneruiters een nieuwe 

groep met beginnende ruiters.  

 

Dit bleek zo succesvol dat de vraag naar een nieuwe groep 

wederom is gestegen. “de bedoeling is dat we in januari een groep vormen 

van beginnende ruiters en amazones tussen de 6 – 12 jaar met een eigen 

pony”. Aldus de voorzitter.  

 

“In overleg met ouders gaan zij op zaterdagmiddag of op vrijdag avond 

lessen. Zij leren dan spelenderwijs de vaardigheden aan en maken zich 

klaar voor de Bixiewedstrijden”.    

 

Voor interesse kunt u contact zoeken met een van de bestuursleden via 

www.hunneruiters.nl 

 

Als u lid bent kunt u tevens mee doen aan alle activiteiten van de club.  

Zo rijden de ponyclub leden en de leden van de rijvereniging jaarlijks een 

tocht. Dit jaar succesvol 

georganiseerd bij Stal de Eik in 

Holten. Een mooie locatie om snel 

op de Holterberg te zijn en daarna te 

genieten van de heerlijke 

zelfgemaakte stampotten van 

Annemarie en Janny Grootentraast.  

 

Met natuurlijke overheerlijke Goud Bekroonde worsten van Slager Kosse.  

 

We weten wat we straks gaan verkopen op onze worstenactie.  

Deze zal op 13 januari plaatsvinden.  

De opbrengst is bestemt voor de onderhoud van onze buitenbak!  

 

Bedankt alvast voor uw steun! 

 

 

 

 

 

 

http://www.hunneruiters.nl/
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WoeStijnRally Editie 2018 

Op zondag 17 juni wordt de WoeStijnRally Editie 2018 in Wesepe 

georganiseerd. 

De WoeStijnRally is een puzzelrit met de auto, brommer of fiets en voert 

de deelnemers langs de vele mooie plekjes binnen de gemeente Olst-Wijhe. 

Over het programma kan u snel meer lezen in de dorpskrant of via 

Facebook.  

De opbrengst zal weer ten goede komen aan de stichting Care4brittlebones. 

U kan de datum alvast reserveren in uw agenda! 

 

 

 

 

  

 

 

Gezellig samen eten in de donkere wintermaanden  

op vrijdagavond om 19.00 uur op 12 januari, 16 februari en 9 maart 2018  

Toos kookt voor max. 6 personen  

€ 14,50 per persoon  

 

Opgave en info bij Toos 06-12946314 of toos@ooei.nl  

Scholtensweg 24 in Wesepe  

 

Een groot deel van de opbrengst gaat naar  

festival WIJ-land . IK + JIJ = WIJ 
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EHBO’ers beginnerscursus geslaagd 

 

 

Wesepe en omstreken mag zich weer een aantal EHBO’ers rijker tellen: op 

zaterdag 25 november deden de cursisten van de EHBO-Vereniging 

Wesepe examen. In de brandweerkazerne werden de kandidaten 

geëxamineerd door het examenteam, bestaande twee examinatoren, een 

kaderinstructeur en twee lotussen. Zes cursisten zijn geslaagd en zijn nu in 

het bezit van het diploma Eerste Hulp. 

De cursus is via e-learning door de cursisten zelf opgestart en met goed 

gevolg afgesloten. Daarna volgden op 18 november en 25 november de 

praktijklessen onder leiding van Antoinette Teelen van Papillon Teelen te 

Twello bijgestaan door 2 lotussen. De cursus is gegeven volgens de 

richtlijnen van Het Oranje Kruis. 

De vereniging feliciteert de cursisten met het behaalde diploma en heet hen 

van harte welkom bij de vereniging. 

Volgend jaar starten wij weer een nieuwe cursus waarvoor zich reeds 

enkele nieuwe cursisten hebben aangemeld. Ben jij ook geïnteresseerd bel 

dan 0570-532374. 

 

 

 

 

De geslaagden v.l.n.r.:  

Arjan Riezebos, Ingrid Zwager, Marijke 

Oosterhof, Carolien Riphagen, Nienke 

Noordkamp, Ellen Willemsen. 
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Kleintje carnaval CV de Middelsloekers  

 

Na een geweldig carnavalsjaar is het al weer bijna tijd voor een nieuwe 

editie van Kleintje Carnaval in Middel.  

 

Dit jaar zal op zondag 4 februari regerend prinses Martina de eerste 

aftreden en de nieuwe prins, of misschien wel weer prinses, van de 

Middelsloekers bekend worden gemaakt.  

 

Met muzikale ondersteuning van DJ Nils zal het dak er weer afgaan in de 

Sloekersburcht (Buurthuis) te Middel.  

 

Graag verwelkomen wij iedereen vanaf 15:00 uur. Prinses Martina zal rond 

15:30 uur aftreden waarna haar opvolger bekend zal worden gemaakt.  

 

We zien jullie graag zondag 4 februari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************* 

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  
 ******************************************************* 

 

 

  

mailto:redactie.dorpskrant@wesepe.nl
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Wesepe erfgoed 


