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Stichting Dorpskrant Wesepe 

MAANDAGENDA MEI 2018 

 

Activiteiten in het dorp Wesepe 

 

dinsdag, 1. mei 

13:30 - SC-W: Klaverjasmiddag 

19:30 - Bridgeclub: afsluitende avond (WvW) 

woensdag, 2. mei 

VVN - Afdelingsavond 

09:30 & 18.30 - Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24)  

12:30 - Ouderensoos Eetproject voor senioren (WvW) Ouderensoos: Opgave 

tot 29 april bij Fineke ( tel: 532247 ) 

13:00 - VVN - Wandelen 

donderdag, 3. mei 

09:30 - Labor: Yoga-les (Scholtensweg 24) Toos 06-12946314 toos@ooei.nl 

10:00 - Inloopcafé Wapen van Wesepe 

11:30 - Markt Wesepe 

vrijdag, 4. mei 

19:30 - Jeugdsoos: soosavond (De Nieuwe Coers) 

19:30 - SC-W: Kaartcompetitie 

maandag, 7. mei 

09:30 - VVN - Quilt(k)ring 

dinsdag, 8. mei 

13:30 - SC-W: Klaverjasmiddag 

woensdag, 9. mei 

09:30 & 18.30 - Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24) 

donderdag, 10. mei 

09:30 - Labor: Yoga-les (Scholtensweg 24) 

11:30 Markt Wesepe 

vrijdag, 11. mei 

19:30 - SC-W: Kaartcompetitie 

dinsdag, 15. mei 

Ouderensoos - Reisje voor senioren Opgave tot 11 mei bij Mientje ( tel: 

531960) / Fineke ( tel: 532247) 

13:30 - SC-W: Klaverjasmiddag 

woensdag, 16. mei 

09:30 & 18.30 - Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24)  
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donderdag, 17. mei 

09:30 Labor: Yoga-les (Scholtensweg 24) 

10:00 - Inloopcafé Wapen van Wesepe 

11:30 - Markt Wesepe 

13:00 - VVN Wandelen 

vrijdag, 18. mei 

19:30 - Jeugdsoos: soosavond (De Nieuwe Coers) 

19:30 - SC-W: Kaartcompetitie 

zondag, 20. mei 

Pinksterfair Camping de Kleine Lippe, B&B Alleraardigst Malbergerweg 4 

Schalkhaar 

dinsdag, 22. mei 

VVN - Halve dag fietsen 

13:30 - SC-W: Klaverjasmiddag 

woensdag, 23. mei 

09:30 & 18.30 - Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24) 

donderdag, 24. mei 

09:30 - Labor: Yoga-les (Scholtensweg 24) 

10:00 - Inloopcafé Wapen van Wesepe 

11:30 - Markt Wesepe 

vrijdag, 25. mei 

19:00 - Stroopwafelactie Jeugdsoos; Vandaag komen ze aan de deur om 

stroopwafels te verkopen 

19:30 - SC-W: Kaartcompetitie 

20:00 - Soosavond Jeugdsoos 

zaterdag, 26. mei 

09:00 - Inzameling oud papier Bent u niet in staat het zelf te brengen, bel dan 

met 531103 en het wordt bij u opgehaald 

dinsdag, 29. mei 

13:30 - SC-W: Klaverjasmiddag 

woensdag, 30. mei 

09:30 & 18.30 - Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24) 

13:00 - VVN Wandelen 

donderdag, 31. mei 

09:30 - Labor: Yoga-les (Scholtensweg 24) 

10:00 - Inloopcafé Wapen van Wesepe 

11:30 - Markt Wesepe 

 

 

Opgave activiteiten: agendawesepe@gmail.com 
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Beste lezer, 

 

De maand mei is genieten van de vele festivals en evenementen. Velen in 

Wesepe zijn bezig met de voorbereidingen voor hun festival of spektakel.  

Succes allen! 

 

Kopij digitaal inleveren op Mengerweg 13A of mailen naar 

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

De redactie 
 

 
 COLOFON 
Jaargang 26 nr. 285 
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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Oogst inloopavond Voorzieningenhart leidt tot vervolgstappen 

 

De inwoners van Wesepe hebben in ruime mate gebruik gemaakt om hun 

stem te laten horen over het voorzieningenhart tijdens de inloopavond eind 

maart. Belangstellenden werden uitgenodigd om over diverse thema’s hun 

mening te geven. 

De thema’s waren: Onderwijs, Sport, Medische voorzieningen, Cultuur en 

kerk en Ontmoeten. De uitkomsten zijn uitgewerkt door het Ervaringshus, 

een team dat vanuit de provincie ondersteund wordt en dit soort processen 

begeleidt.  De werkgroep is er vervolgens mee aan de slag gegaan.  

De nader uitgewerkte opbrengst van de bijeenkomst van 28 maart is 

belangrijk en vraagt om een verdere stroomlijning om tot een vervolgstap in 

het proces te komen. Het Ervaringshus doet hiertoe een voorzet en deze zal 

worden besproken op 25 april. Wellicht zal op basis hiervan de bevolking 

nogmaals worden gevraagd om nader richting te geven aan de te 

onderzoeken items. Zeker is dat er een terugkoppeling naar de bevolking 

moet plaatsvinden van de resultaten tot nu toe. Om de samenwerking tussen 

de deelnemende partijen een officieel tintje te geven, wordt op 25 april een 

overeenkomst ondertekend. 

 

Project Sportdorp hoopt meer mensen in beweging te krijgen  

 

Het project Sportdorp Olst-Wijhe-Wesepe moet de beweging worden om de 

achteruitgang  van leden bij sportaanbieders in de gemeente, het inactief 

zijn van jong volwassenen en ouderen tegen te gaan. Van belang is dat de 

essentiële voorzieningen voor de leefbaarheid in stand worden gehouden.  

Sport en bewegen is een belangrijk bindmiddel. 

  

Plaatselijk Belang Wesepe  
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De initiatiefnemers en de deelnemers aan het project Sportdorp Olst Wijhe 

zijn de bestaande sportaanbieder. Zij hebben de ambitie om meer mensen 

aan het bewegen te krijgen. Met name richt dit project zich op de groep 

inwoners boven de 18 jaar (jong volwassenen, 30+ en 60+).  

 

Sport is het bindmiddel om de leefbaarheid in de dorpen op het gewenste 

niveau te brengen of te houden; sport is ook goed voor de gezondheid. 

Actief meedoen is het sleutelwoord; als aanbieder, actieve sporter, kaderlid, 

vrijwilliger of als supporter.  

 

Krachten bundelen 

De sportaanbieders in onze gemeente hebben hun de krachten gebundeld in 

het in 2014 opgerichte Sportplatform en willen samen een zeer gevarieerd 

aanbod doen van bestaande en nieuwe groepssporten en individuele 

sporten, waar de inwoners behoefte aan hebben, op plaatsen, op tijdstippen 

en op een manier kunnen beoefenen die bij hen past. 

 

Kennismakings-event 

Het eerste kennismakingsevent is gepland op zaterdag 28 april a.s. van 

12.00 – 16.00 uur op het sportpark van SCWijhe’92. Tijdens dit event 

wordt (ver)nieuw(d) sportaanbod gepromoot door verschillende 

sportaanbieders uit de verschillende dorpen. 

 

Beoogd resultaat 

In het project wordt beoogd om minimaal 800 deelnemers via 6 events te 

bereiken, waarbij kennis wordt gemaakt met het aanbod van de 

deelnemende verenigingen en sportaanbieders. In het project worden 

tenminste 15 nieuwe sportactiviteiten gerealiseerd met minimaal 600 

deelnemers die duurzaam sporten (10% ledengroei) die aan het einde van 

het project lid zijn van een vereniging of het combinatielidmaatschap. Dit is 

onze droom. 
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OPENBARE BASISSCHOOL 
A. BOSSCHOOL 

SCHOLTENSWEG 44 

8124 AJ WESEPE 

 

 

 

Huisvesting 

Op 28 maart was er een goed bezochte inloopavond over de eventuele komst 

van een voorzieningenhart in Wesepe. Voor ons als school een belangrijke 

avond, wij zien hier waardevolle kansen voor de toekomst. Fijn om te 

merken dat zoveel dorpsbewoners zich betrokken voelen.  

 

Pasen  

We zijn de ochtend gestart met een gezellig ontbijt in de gymzaal, geheel 

verzorgd door onze oudervereniging. Het was 

een gezellige boel en de kinderen genoten van 

de broodjes, suikerbroodjes en lekkere eieren. 

In de gymzaal werden de eerste eitjes al getikt. 

even oefen nog, want na het ontbijt was het tijd 

voor de grote eiertikwedstrijd op het plein! 

Het trucje van Jan Hartkamp, even blazen op je 

ei, werd veelvuldig toegepast. En blijkbaar 

werkt dit trucje erg goed, want Jens Hartkamp werd de nieuwe eiertik 

kampioen! Hij heeft hiermee de grote wisselbeker in de wacht gesleept. 

Gefeliciteerd, Jens!  

 

 

Maandsluiting  

donderdag 29 maart was er weer een maandsluiting voor alle groepen. Deze 

keer werd de maandsluiting gepresenteerd door Puck en Heleen, erg knap 

gedaan! En extra bijzonder: de toneelspelers van Tempo lieten alvast een 

scène zien uit hun toneelstuk ‘de verschrikkelijke schoolmeester’. Dit 

voorproefje beloofde alvast veel goeds!  

De maandsluiting was weer zeer afwisselend met werkjes, versjes, muziek, 

geprogrammeerde robots, K’nex’ werkstukken en wat al niet meer. Een fijn 

moment om als school bij elkaar te komen en te laten zien waar je trots op 

bent. De volgende maandsluiting is op donderdag 26 april.  
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Talentuur 

Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met weer een ronde 

talentontwikkeling. De onderbouw ging aan de slag met lego/duplo, theater, 

het maken van een stopmotion filmpje en het beplakken van een potje met 

deco-patch techniek.  

De bovenbouw houdt zich dit keer bezig met theater, creatief schrijven, 

programmeren m.b.v. het programma Scratch en muziek maken met 

Boomwhackers.  

De kinderen zijn erg enthousiast over het ontwikkelen en uitdiepen van 

talenten tijdens de talenturen.  

 

Koningsspelen  

Op vrijdag 20 april was het weer tijd voor de 

Koningsspelen. Altijd een erg feestelijke dag, 

waarbij kinderen uit alle groepen met elkaar 

spelen en sporten.  

We startten de dag op het plein met het 

dansen van de Fitlala, het liedje van de Koningsspelen 2018. Daarna was er 

in alle klassen een feestelijk Koningsdagontbijt. Na de kleine pauze is het 

tijd voor beweging. Op het schoolplein een groot springkussen, en het hele 

plein vol met leuke spelletjes. Ten tijde van dit schrijven weten we nog niet 

hoe de dag is verlopen, maar de weersvooruitzichten zijn goed. dus het 

belooft een fantastische dag te worden.  

Alle ouders die hebben geholpen, met het begeleiden van spelletjes of het 

regelen van het springkussen, ontzettend bedankt!  

 

 

Meivakantie  

Wat een luxe, 2 weken meivakantie! 

Vrijdag 27 april zijn alle kinderen vrij 

i.v.m. Koningsdag en aansluitend begint 

de meivakantie. Wij wensen jullie 

allemaal een hele fijne, zonnige vakantie 

en zien jullie graag maandag 14 mei 

allemaal weer op school.  
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      Plattelandsvereniging LABOR 
Secretaris: A. Riezebos 

Meulemanskamp 6 

8124 AR Wesepe 

06-42240011 

Info@laborwesepe.nl 

 

 

Klootschieten 

Zondag 6 mei is er weer het jaarlijkse klootschieten samen met de Elshof. 

Aanwezig om 10.00 uur bij de Elshof. Doet u ook gezellig mee! 

 

Muzieklessen 

In januari 2018 is Labor gestart met muzieklessen accordeon, keyboard en 

kerkorgel bespelen. Dit vindt plaats elke week op woensdagavond in het 

Wapen van Wesepe en is voor jong en oud. Ook voor kinderen dus! Er is nog 

ruimte! 

 

De lessen van Labor gaan verzorgd worden door Stefan Potman. Stefan 

studeerde in 2011 af aan het conservatorium van Enschede. Naast het vak 

van uitvoerend en lesgevend musicus is hij organist van de protestantse kerk 

in Laren. Samenspel tussen docent en leerling is erg belangrijk in zijn 

muzieklessen. Uit ervaring weet hij dat een ontspannen, goede werksfeer 

belangrijk is in de lessen. Het aantal leerlingen per les zal niet groter zijn dan 

twee. 

 

Stefan heeft dus nog ruimte op de woensdagavond, dus schroom niet, geef je 

op! Voor meer info en opgave kunt u contact opnemen met Hans 

Toorneman, tel. 06-13304446 of via toorneman@kpnmail.nl 

 

 

 

 

  

mailto:Info@laborwesepe.nl
mailto:toorneman@kpnmail.nl
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  `Vrouwen van nu`                        afd. WESEPE - AVERLO 

Correspondentie-adres:  Correspondentie-adres:  

Secr. A. Heltemes               H. Verhoef-Nieuwenhuis 

Tel.0571-298522                                Tel.0570-532013     

aaaheltemes@gmail.com                 gorishennie@gmail.com 

 

Graag nodigen wij u uit voor onze afdelingsavond op woensdag 2 mei om 

19.45 uur in het Wapen van Wesepe. 

Berdien Brinkman komt ons vertellen over haar reis met de Trans Siberische 

trein van Moskou naar China. Ze doet dit aan de hand van een 

fotopresentatie. 

 

Wij, de Vrouwen van Nu Wesepe/Averlo hebben helaas de afgelopen tijd 

van twee van onze leden afscheid moeten nemen. 

Eerst mevrouw Roelie Fidom, zij werd 87 jaar. Nog geen twee maanden 

later, mevrouw Diny Vossebelt, nog maar net 77 jaar geworden. 

 

AKTIVITEITEN  
1/2 dag fietsen: dinsdag 22 mei a.s. 

Verzamelen 13.00 uur bij de kerk in Wesepe 

Hele dag fietsen woensdag 8 augustus 

 We gaan deze keer vanuit Ommen fietsen. 

Opgave : Betty Smeenk 531247,  Frieda Lebbink 547584. 

 

Wandelen 

woensdag 30 mei 2018 om 09.30 uur 

Locatie: Camping De Bovenberg, Bovenbergweg 14, 7475 ST Markelo 

Beschrijving:  

We wandelen o.a. door een heide- en veengebied met jeneverbesstruiken, en 

over een knuppelbrug. 

 

 

mailto:gorishennie@gmail.com
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 Stichting Jeugdsoos Wesepe 

 www.jeugdsooswesepe.nl 

 https://www.facebook.com/jeugdsooswesepe 

 

 

 

 

Hallo allemaal, 

Vorig jaar zijn we begonnen met het verkopen van stroopwafels. Dit bleek 

zo goed aan te slaan in Wesepe en omgeving dat we hebben besloten het dit 

jaar nog een keer te doen.  

 

Wat   : overheerlijke stroopwafels per 12 stuks verpakt 

Wanneer  : vrijdag 25 mei vanaf 19:00 uur 

Wat kost dat : € 3,00  per pakje en 2 pakjes voor € 5,00 

Hoe   :  we komen bij je aan de deur  

 

Heb je vragen of weet je nu al dat je die avond niet thuis bent en wil je toch 

graag die lekkere stroopwafels hebben? Stuur dan een mailtje naar 

info@jeugdsooswesepe.nl. Vermeld  naam, adres en het gewenste aantal 

pakjes.  

 

Na de actie start de soosavond die deze ene keer tot 22:00 uur duurt! 
 

 

  

mailto:info@jeugdsooswesepe.nl
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              De derde HNMW fiets4daagse in de maand mei  

 

Evenals vorig jaar worden er in mei weer 4 fietsroutes in de regio 

georganiseerd.  

Vier donderdagen in mei wordt er achtereenvolgens in elk dorp een route 

uitgezet van 35 – 40 km. Elk dorp heeft zijn eigen route en vertrekpunt. 

Vertrek tijd tussen 9.30 en 10.30 uur. 

 

De start wordt gemaakt op donderdag 3 mei in Heeten, donderdag 10 mei in 

Mariënheem, donderdag 17 mei is Wesepe aan de beurt en donderdag 24 

mei sluit Nieuw-Heeten de 4-daagse af 10 mei is Hemelvaartsdag. 

 

Alle fietstochten gaan door de mooie gebieden van Salland, over goed 

berijdbare en verharde wegen. U krijgt een duidelijke route beschrijving 

mee. Deelname is € 1,00 per persoon. Onderweg zijn mogelijkheden om 

wat te drinken en dat is op eigen kosten. U fietst natuurlijk op eigen risico, 

dus kijk goed uit.  

 

We hopen op mooi fietsweer en dat U massaal de fiets pakt en geniet van 

ons mooie Salland. De gezamenlijke werkgroep Heeten - Nieuw-Heeten - 

Mariënheem en Wesepe. 

 

Startpunt:  

 Heeten: het Trefpunt 

contactpersoon Wim Sibelt tel.nr. 06-25524523 

 Mariënheem : Het Aspel   

contactpersoon Herman Baack  tel.nr. 06-23613832 

 Wesepe: het Wapen van Wesepe 

Contactpersoon: Jan Wichems telnr. 06-12892469 

 Nieuw-Heeten : de Belte  
contactpersoon Cor Aben telnr.06-14644555 of Henk Kogelman 

0572-321463 

 

WESEPE 

17 mei 

NIEUW –

HEETEN 

24 mei 

HEETEN 

     3 mei 

 
 

MARIENHEEM 

          10 mei 

Hemelvaartsdag FIETS 4 

DAAGSE  
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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 

 
Voetbal eerste elftal 

Zie hieronder de competitiewedstrijden van Sportclub Wesepe in de maand 

mei: 

06 mei    14.00 uur Epse Gorssel Com. 1 - Wesepe 1 

13 mei    14.00 uur Kon. UD 1     - Wesepe 1 

17 mei (donderdag) 19.30 uur Wesepe 1    - SV CCW ‘16 1 

20 mei    14.00 uur Wesepe 1    - Epse Gorssel Com 

27 mei    14.00 uur IJsselstreek 1 - Wesepe 1  

 

Supporters zijn van harte welkom bij de wedstrijden 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/
http://www.sportclubwesepe.nl/
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Vacature: trainer 2e elftal Sportclub Wesepe  

SC Wesepe is op zoek naar een trainer voor het 2e elftal voor het seizoen 

2018/2019. De huidige trainer, Henk van Zuuk, gaat vanaf volgend seizoen 

aan de slag bij Klarenbeek 2. SC Wesepe heeft onderstaande vacature 

uitstaan. Heb je belangstelling, of ken jij iemand die aan het profiel voldoet 

en mogelijk interesse heeft? Mail dan naar info@sportclubwesepe.nl t.a.v. 

Koen Vossebelt. 

S.C. Wesepe is een gezellige dorpsclub in het gelijknamige dorp Wesepe. 

Wesepe heeft 5 senioren elftallen en we zijn op zoek naar een nieuwe 

trainer voor het 2 e elftal. Ons tweede elftal speelt in de reserve 4e klasse. 

Zowel de 1e als de 2e selectie van Wesepe bestaat uit een jonge, 

gemotiveerde spelersgroep. 

De trainingsopkomst is hoog en de spelers zijn gemotiveerd om te trainen 

en beter te worden. De thuiswedstrijden worden op zondag om 11.30 uur 

gespeeld. 

Wij zoeken een trainer die: 

 het 2e elftal dichter bij het 1 e elftal kan brengen 

 enthousiast, gemotiveerd en gedreven is 

 de spelers zowel technisch als tactisch en zowel individueel en als 

team beter kan maken 

 op dinsdag en donderdag de trainingen (beiden om 20.00 uur) 

verzorgd en op zondag het 2e elftal coacht. 

Wij bieden: 

 Een vereniging met een stabiele en prettige werksfeer 

 Een jonge en gemotiveerde spelersgroep 

 S.C. Wesepe beschikt over een mooie accommodatie met een verlicht 

kunstgrasveld. 

 Een passende vergoeding 

  

mailto:info@sportclubwesepe.nl
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Sixesday 

Dit jaar organiseert Sportclub Wesepe voor de 39ste keer het jaarlijkse 

Sixesday-toernooi.  

LET OP! Sixesday wordt – in tegen stelling tot eerdere berichtgeving - dit 

jaar gehouden op: 

 zaterdagmiddag 9 juni voor de jeugd  

 zondag 10 juni voor de senioren 

Meer informatie komt/staat op de site van Sportclub Wesepe. 

Hier staat ook vermeld hoe je je op kan geven. 

 

Walking Football 

Maak bij Sportclub Wesepe kennis met een nieuwe sport! Op 18 april is de 

eerste bijeenkomst geweest voor de mensen die zich hebben opgegeven 

voor Walking Football. Tijdens deze bijeenkomst werd er gepraat over 

spelregels en richtlijnen. Lijkt het je leuk om een balletje te trappen waarbij 

vooral het tactische en technische aspect voorop staat meld je dan bij de 

initiatiefnemers Bertus Kermeijer (0570-531811)en Herman Schoneveld 

(0572-381551).  

Kom van de Bank 

Kom van de bank is onderdeel van het platform “Sportdorpen Olst-Wijhe”. 

Dit platform heeft als doel de leefbaarheid in de gemeente Olst-Wijhe te 

versterken door mensen met elkaar in beweging te brengen. Door iedereen 

kennis te laten maken met een gevarieerd sport- en beweegaanbod dat de 

gemeente Olst-Wijhe te bieden heeft. Het initiatief ‘Kom van de Bank’ sluit 

mooi aan bij deze doelstelling. Om de doelstellingen te behalen, werken 

diverse sportaanbieders, de Gemeente en de Provincie nauw samen.  

 

Het project ‘Kom van de Bank’ wil iedereen de mogelijkheid bieden om 

meer van de ‘bank’ af te komen door samen en meer te bewegen. Om dit te 

realiseren, laat ‘Kom van de Bank’ iedereen kennis maken met het 

gevarieerde en vernieuwende sportaanbod in de gemeente Olst-Wijhe. In 

iedere dorpskern binnen de gemeente wordt een sportcarrousel 

georganiseerd. Een uniek moment om ook binnen Wesepe kennis te maken 

met leuke bestaande, maar ook vernieuwende sporten. Meer informatie over 

dit initiatief vind je op www.komvandebank.nl. Meer informatie over het 

evenement welke in Wesepe wordt georganiseerd volgt spoedig! 

 

http://www.komvandebank.nl/
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Beste tennisleden, 

 

Het voorjaar is nu echt begonnen en dan begint het tennisseizoen weer! 

Misschien hebt u, ten tijde van het uitkomen van deze dorpskrant, al 

getennist, maar wij wensen jullie een goed en sportief tennisseizoen toe.  

Ter info: 

- Op de dinsdagavonden kan er getost worden vanaf 19.00 uur.  

- Zoals ieder jaar, doet er ook dit jaar weer een damesteam mee met de 

regionale voorjaarscompetitie. Mocht u willen komen kijken; 

hieronder het speelschema:  

5 mei Wesepe 1 – 

Colmschate 1 

Wesepe  11.00 uur 

12 mei Deventer 2 - Wesepe 

1 

Putmanstraat 1a  Deventer 

 

14.00 uur  

26 mei Wesepe 1 – Bathmen 

2 

Wesepe 11.00 uur 

 

2 juni 

 

Wesepe 1 – Haarle 3 Wesepe 11.00 uur 

 

Met vriendelijke groet, 

De accommodatiecommissie, de technische commissie en het bestuur.  
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Binnenkort barst het SPEKTAKEL weer los...!  

Revuegezelschap Tempo & Jong Wesepe bundelen opnieuw hun krachten 

voor: 
 

 

 
 

Zaterdag 30 juni 20.00 uur 

Zondag 1 juli 14.00 uur 

 

Kerkplein Wesepe 
 

 

 

Stel snel je plaatsen veilig... de KAARTVERKOOP is al in volle gang...!  Online 

via  www.openluchtspektakelwesepe.nl of in de winkel bij Bakkerij van Rijssen, 

Wesepe. 

 

Meer info en updates via openluchtspektakelwesepe.nl & 

Facebook | Openluchtspektakel Wesepe 
 

   

http://www.openluchtspektakelwesepe.nl/
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Ouderenwerk Wesepe 

 

Maandelijks inloopspreekuur voor senioren met vragen over reizen met het 

openbaar vervoer in opdracht van de Provincies Flevoland, Gelderland, 

Overijssel en in samenwerking met KBO Boerhaar/Wijhe. 
 

Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de 40% samenreiskorting, 

welk abonnement past het beste bij mij?  

 

 

De OV-ambassadeurs geven graag advies op maat.  

Ook kunnen ze stap voor stap op de computer laten zien waar en hoe u uw 

reis kunt plannen. 

 

Wanneer: 25 mei en 22 juni a.s. 

 

Tijd: ··op vrijdag van 14.00 – 15.30 uur  

Locatie:  Bibliotheek Wijhe, Kerkstraat 1 Wijhe 

 

We zien u graag. 

 

OV-ambassadeurs 
P/a YMCA (uitvoerder project) 
Peterskampweg 12 
8031 LK Zwolle 
tel. 038-4540130 
e-mail: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl 

  

mailto:ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl
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Op 2 juni a.s. tijdens het WIJ-Land Festival kan 

iedereen in Wesepe deelnemen aan de 

GARAGESALE!   

 

 

Heb je spullen staan die je wil verkopen dan kan dat 

vanaf je eigen terrein. Zet je deur open of leg een kleedje op je gazon.  

Van de winst kan je gezellig een drankje komen drinken in de WIJ 

geef je op via www.wijland-wesepe.nl/garagesale of mail naar 

info@wijland-wesepe.nl.  

 

Oproep; WIJ-Land zoekt vrijwilligers voor de opbouw van het 

festivalterrein. Op vrijdag 1 juni gaan we de podia opbouwen en we zoeken 

daarvoor nog vrouw/mankracht in ruil. Geef je op via www.wijland-

wesepe.nl en zorg samen met ons voor een geweldige festivaldag. 

 

 

 

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

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

1e Pinksterdag, 20 mei Open dag/mini fair! Locatie Malbergerweg 4!! Onze 

Bed & Breakfast Alleraardigst is vanaf 12:00 opengesteld. Daarnaast zullen 

vanaf 10:00 uur diverse ondernemers met hun waar komen; De Bakermat, 

Label 100, Villa Allerliefst, Eijsink bv, Two Boys and a Cat en Esther met 

heerlijke honing. Ook wordt er een workshop gegeven en kun je op de foto.    

http://www.wijland-wesepe.nl/garagesale
mailto:info@wijland-wesepe.nl
http://www.wijland-wesepe.nl/
http://www.wijland-wesepe.nl/
mailto:redactie.dorpskrant@wesepe.nl


 21 

 

 

 

Beste Dorpsgenoten, 

 

Na een periode van 29 jaar verruilen we met pijn in ons hart Wesepe voor 

Zutphen. 

 

De afgelopen jaren hebben we hier met heel veel plezier gewoond. Het was 

heel fijn om ondanks dat wij import” waren, toch opgenomen te worden in 

het dorpsgebeuren. 

 

Dit hebben we vooral ondervonden toen we vorig jaar sukkelden met onze 

gezondheid. Het medeleven en de hulp die wij hebben gekregen waren 

hartverwarmend. 

 

We gaan nu een nieuwe fase van ons leven in. We hebben een fijn beneden 

appartement in Zutphen gevonden, gelukkig met een gemeentetuin rondom, 

zodat we toch nog iets groens hebben om van te genieten, alleen zonder de 

zorg er voor. 

 

Nogmaals hartelijk dank voor de fijne tijd die wij hier hebben gehad. 

Met hartelijke groet en mocht u in de buurt zijn, u bent van harte welkom. 

Ab en Anneke Kosmeijer 

Laakse Tuin 27, 7207NP Zutphen   

https://maps.google.com/?q=Laakse+Tuin+27,+7207NP+Zutphen&entry=gmail&source=g
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PDF Programma Eikelhof  
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IJsclub “de Bonekamp” 
 

Wij hebben een koude winter gehad en gelukkig konden we weer eens 

schaatsen. IJsbaan `de Bonekamp` was als eerste ijsbaan in Salland 

geopend!  

Eerst een halve baan, maar daarna konden we schaatsen op de hele baan. Er 

was een mooie tent waarin je kon ontsnappen aan de koude oostenwind en 

je kon over rubbermatten naar het ijs lopen of een lekker warme chocomelk 

halen. Vele vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat het op en rond de 

ijsbaan zo mooi en gezellig was. 

Ook uw bijdrage als lid-donateur was van harte welkom. Wij hebben 

hiervan onder andere een aantal rekjes gekocht om achter te schaatsen: dit 

was een goede investering aan het vele gebruik te zien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezellige drukte op de IJsbaan “de Bonekamp” in Wesepe 

 

Een hele belangrijke groep voor het instant houden van de IJsclub zijn de 

sponsors: 

 

VMB Dier, Tuin & Ruitersport Wesepe Wichink Heeten B.V. 

Fa. Van Gelder schilderwerken Wesepe Van Rijssen Banketbakkerij 

Wesepe 

Wichink Kruit Tweewielers Wesepe Autobedrijf Erik Struik 

Wesepe 

Vosmeijer tentenverhuur Wesepe Wessels Wonen en Slapen 

Wesepe 

H.G.J. Harmsen Mechanisatie- 

Installatiebedrijf Wesepe 

Spekschate installatietechniek 

B.V. De Meente Olst 

 

Vrijwilligers, leden/donateurs en sponsors: BEDANKT! 
Het bestuur van IJsclub “de Bonekamp  
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