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ACTIVITEITENAGENDA Wesepe mei 2019  
AANGEBODEN DOOR PLAATSELIJK BELANG WESEPE 
 
 

woensdag, 1. mei 

12:30 Eetproject Senioren - Wapen van Wesepe 

13:00 Vvn - Wandelen Wesepe - Vertrek bij de kerk 

donderdag, 2. mei 

10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe 

11:30 Markt Wesepe 

zaterdag, 4. mei 

16:00 Voetbal Terwolde 1 - Wesepe 1 

maandag, 6. mei 

09:30 Vvn - Quilt(k)ring - in de Brouwershof 

dinsdag, 7. mei 

13:30 Zomer-klaverjassen bij Schietvereniging Averlo - Aanmelden bij 

Frits Reterink 

woensdag, 8. mei 

14:00 Vvn -Workshop schilderen "van de Dikke Dames" 

donderdag, 9. mei 

10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe 

11:30 Markt Wesepe 

vrijdag, 10. mei 

18:30 Bij Toos aan tafel 

19:00 Stroopwafelactie jeugdsoos 

19:30 Jeugdsoos - soosavond 

zondag, 12. mei 

14:00 Voetbal Wesepe 1 - V en L 1 

woensdag, 15. mei 

09:00 Jaarlijks uitje ouderensoos naar Friesland 

donderdag, 16. mei 

10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe 

11:30 Markt Wesepe 

13:00 Vvn - Wandelen Wesepe - Vertrek bij de kerk 

20:00 Vvn - Afdelingsavond Leeskring: Spreker: Öskan Akyol (Eus)  
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ACTIVITEITENAGENDA Wesepe mei 2019  
AANGEBODEN DOOR PLAATSELIJK BELANG WESEPE 

 

 

zondag, 19. mei 

Fietstocht (LTO, Salland boert en Eet Bewust) langs bedrijven in Broekland 

en Boerhaar 

14:00 Voetbal Mariënheem 1 - Wesepe 1 

dinsdag, 21. mei 

 VVN - halve dag fietsen. Info bij Betty Smeenk of Frida ten Broeke 

13:30 Zomer-klaverjassen bij Schietvereniging Averlo 

woensdag, 22. mei 

09:30 Vvn - Wandelen in Heino 

donderdag, 23. mei 

10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe 

11:30 Markt Wesepe 

vrijdag, 24. mei 

19:30 Jeugdsoos - soosavond 

zaterdag, 25. mei 

09.00 Inzameling oud papier door de Harmonie 

zondag, 26. mei 

14:00 Voetbal Wesepe 1 - Sallandia 1 

dinsdag, 28. mei 

Vvn - Halve dag fietsen 

woensdag, 29. mei 

13:00 Vvn - Wandelen Wesepe - Vertrek bij de kerk 

donderdag, 30. mei 

11:30 Markt Wesepe 

 
 

 

 Opgave activiteiten: agendawesepe@gmail.com 
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Beste lezer, 

 

In de maand mei komt een prominent Deventenaar naar Wesepe. Nieuwsgierig 

geworden wie en wanneer het is, kijk dan op de middenpagina en laat je 

verrassen. In ieder geval heel veel plezier deze maand.  

 

Kopij digitaal inleveren op Mengerweg 13A of mailen naar 

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

 

De redactie 

 
  

 
 COLOFO1 
Jaargang 27 nr. 296 
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


 4 

 

OPENBARE BASISSCHOOL 

A. BOSSCHOOL 
SCHOLTENSWEG 44 

8124 AJ WESEPE 

 

 

 

 

Nieuws van de A.Bosschool 
 

De afgelopen maand hebben we de koningspelen gehouden, waarbij de 

kinderen van groep 8 het plein hebben versierd en de spelletjes hebben 

begeleid voor de rest van de kinderen. Het was een erg gezellige dag! 

De ouders van de OV hadden een heerlijk paasontbijt geregeld. De 

kinderen zaten heerlijk op hun picknickkleedjes te smullen van alle lekkere 

broodjes. 

 

Tijdens de dorpsavond op 24 april kunt u zien welke fantastische plannen er 

leven rondom het voorzieningenhart. Wij maken ons sterk voor een mooie, 

leerzame en centrale plek voor de school binnen het voorzieningenhart. De 

school draagt het dorp een warm hart toe en is er tevens van overtuigd dat 

de basisschool van belang is voor het dorp. Wij kijken enorm uit naar een 

nauwere verbinding en samenwerking met alle partners uit het dorp. 

 

De maand mei is een maand met veel vrije dagen dus weinig 

schoolactiviteiten, maar het hoogtepunt van deze maand is het schoolreisje 

voor groep 1 t/m 7! 

 

Groep 1 tot en met 3 gaat naar de Drentse Koe in Ruinerwold. 

Groep 4 tot en met 7 gaat naar het Dolfinarium in Harderwijk 

Groep 8 gaat in de maand juni weer naar Texel. 

 

Verder heeft groep 7/8 nog de jaarlijkse sportdag in Olst. 

 

Tot besluit een hartelijke groet vanaf de Scholtensweg! 

Mede namens het team van de speelleerplaats, 

 

Jantien Blankhorst-Hartkamp 

  



 5 

 

Plattelandsvereniging LABOR 

Secretaris: A. Riezebos 

Meulemanskamp 6 

8124 AR Wesepe 

06-42240011 

Info@laborwesepe.nl 

 

 

 

 

Klootschieten 

In de maand mei is er klootschieten op zondag 5 mei. Start om 10.00 uur op 

de Elshof. 

 

Lezing Eus 

De schrijver, columnist en programmamaker Özcan Akyol (Eus) houdt op 

donderdagavond 16 mei een lezing. 

Vrouwen van Nu organiseert deze avond samen met Labor. 

Aanvang 20.00 uur in het Wapen van Wesepe. 

Entree incl. koffie/thee: € 5,00 pp. 

 

Fietstocht 

Noteer onderstaande datum alvast in je agenda en/of kalender! 

Op zondag 7 juli organiseert Labor weer de jaarlijkse fietstocht. 

Aansluitend is er een barbecue. Meer info volgt in de volgende Dorpskrant. 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:Info@laborwesepe.nl
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   PDF-zomerfeesten 
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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 donderdag 16 mei 

2019 in Het Wapen van Wesepe om 19.45 uur. Dit wordt een gezamenlijke 

avond met Labor. De avond wordt verzorgd door de Leeskring: Spreker: 

schrijver Öskan Akyol (Eus).  

 

ACTIVITEITEN 

Dinsdag 21 mei is er weer een halve dag fietsen. Info bij Betty Smeenk, 

tel 0570-531247 of bij Frida ten Broeke, tel. 0570-547584. 

 

Kunst kijken bij de buren, in de maand mei 

Datum   : woensdag 1 mei 2019 09.00 tot 31 mei 16.30 uur  

Locatie   : Heel Overijssel 

Beschrijving: Neem de draad weer op, e-mail of telefoneer en maak een 

afspraak in de maand mei. 

 

Workshop schilderen 

Datum   : woensdag 8 mei 2019 14.00-16.30 uur 

Locatie   : Trix Rens, Essenlaan 3 in Balkbrug, 

      Tel. 0523 657132 - beatricerens@gmail.com 

Kosten   : Inclusief koffie/ thee/ koekje en alle materialen, voor leden 

      € 25,00 en € 30,00 voor niet-leden. 

Beschrijving: Schilderen van de Dikke dames 

 

Wandelen Heino 

Datum   : woensdag 22 mei 2019 09.30 uur 

Locatie   : Dorpshuus Heino, Marktstraat 7, 8141 GA Heino. 

Beschrijving: Door de prachtige bossen en paden rondom Heino.  

mailto:gorishennie@gmail.com
https://vrouwenvannu.nl/overijssel/kunst-kijken-bij-de-buren-de-maand-mei
https://vrouwenvannu.nl/overijssel/kunst-kijken-bij-de-buren-de-maand-mei
mailto:beatricerens@gmail.com
https://vrouwenvannu.nl/overijssel/wandelen-heino
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Stichting Jeugdsoos Wesepe 

www.jeugdsooswesepe.nl 

https://www.facebook.com/jeugdsooswesepe 

 

 

 

 

 

STROOPWAFEL-ACTIE 
 

 

Wanneer :  vrijdag 10 mei vanaf 19:00 uur 

 

Kosten : € 3,00 per pakje en 2 pakjes voor € 5,00 

 

 

Omdat we niet overal langs kunnen gaan of je misschien niet thuis bent, is 

het mogelijk om van tevoren te bestellen. Stuur in dat geval een mailtje 

naar info@jeugdsooswesepe.nl en vermeld daarin je naam, adres en het 

gewenste aantal pakjes. De bestelling wordt op zaterdag 11 mei bij je 

afgeleverd.  

 

 

En nog meer leuk nieuws voor de soossies: na de actie  

is er een soosavond die tot 22:00 uur duurt. 

 

 
Tip voor Moederdag: overheerlijke stroopwafels! 

 

 

  

mailto:info@jeugdsooswesepe.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJzcXD79LhAhXBsaQKHXWyCPMQjRx6BAgBEAU&url=https://stroopwafelsvanmarkus.nl/onze-stroopwafel/&psig=AOvVaw1Fl5q3C72qqCGEKNuFtNTg&ust=1555443928510479
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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: 

28 april   14.00 uur Kon. UD 1  - Wesepe 1 

04 mei   16.00 uur Terwolde 1  - Wesepe 1 

12 mei   14.00 uur Wesepe 1  - V en L 1 

19 mei   14.00 uur Mariënheem 1 - Wesepe 1 

26 mei   14.00 uur Wesepe 1  - Sallandia 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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Sixesday 

 

Dit jaar organiseert Sportclub Wesepe voor de 40ste keer het jaarlijkse 

Sixesday-toernooi.  

Sixesday wordt dit jaar gehouden op: 

• zaterdagmiddag 15 juni voor de jeugd  

• zondag 16 juni voor de senioren.  

 

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

Hier staat ook vermeld hoe je je op kan geven. 
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Zomer-klaverjassen bij 

Schietvereniging Averlo 
 

Op dinsdagmiddag in de zomermaanden in de kantine  

aan de Kranekampsweg 6 in Averlo 

Aanvang 13.30 uur 

 

 

 

Data 

07 mei 

21 mei 

04 juni 

18 juni 

02 juli 

16 juli 

30 juli 

13 augustus 

27 augustus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden bij Frits Reterink 06-57159139 
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Middenpagina Uitnodiging Eus – VvN en Labor   
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Middenpagina Uitnodiging Eus – VvN en Labor   
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EHBO-VERENIGING WESEPE 

 

 

 

Weet jij wat je moet doen? 

Als je kind van de sinasprilletjes gesnoept heeft? Hete thee over zich heen 

krijgt? Een kraaltje in haar neus gestopt heeft? 

De jaarlijkse herhalingsles van de EHBO zit er alweer op. Een leerzame en 

gezellige dag. Alles weer even doornemen en evalueren. Samen met onze 

nieuwe instructeur hebben we ongeval situaties gespeeld en besproken. Elk 

jaar leren we weer iets nieuws en natuurlijk ook de Oh ja-momenten. 

De EHBO-vereniging bestaat sinds 18 december 1973 en wij willen onze 

vereniging graag voort laten bestaan. Echter … het ledenaantal is nog 

slechts 12. Wij zijn dus op zoek naar enthousiaste mannen en vrouwen van 

alle leeftijden die ons willen ondersteunen. 

 

Wat doet de EHBO-vereniging? 

Wij verlenen EHBO bij evenementen in het dorp, zoals de Zomerfeesten, 

Sixesday etc. Vanuit de gemeente wordt EHBO verplicht gesteld bij alle 

evenementen. Als vereniging proberen wij tegen een kostendekkend tarief 

een of meerdere EHBO-posten te bemannen. Is er geen EHBO aanwezig 

dan kan het zijn dat het evenement niet door kan gaan of dat een externe 

organisatie ingehuurd moet worden. En dat is vaak erg duur! 

Wij willen de verenigingen van Wesepe graag helpen met hun evenementen 

maar krijgen dat niet altijd voor elkaar door gebrek aan EHBO-ers. Dat 

vinden we erg jammer! 

Heb jij altijd EHBO willen leren maar het kwam er niet van? Of wil je 

eigenlijk meer weten dan alleen een pleister plakken? Misschien is het tijd 

voor een EHBO-cursus. 

 

Wat houdt een EHBO-cursus in? 

Tijdens de EHBO-cursus komen veel onderwerpen aan de orde zoals kleine 

verwondingen (huis-tuin- en keukenongevallen), brandwonden, 

vergiftiging, verbandleer, reanimatie en AED, kinder-EHBO etc. 

Je leert wat je moet doen, wat je zelf kunt doen en wanneer je deskundige 

hulp nodig hebt. 

Wij zouden het fantastisch vinden als jullie ons willen helpen!! 

Ben jij geïnteresseerd? Neem dan contact op met Karin Senden, tel. 

532374 of 06-30883086.  
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START VOORVERKOOP SEIZOENKAARTEN  

 

 

 

 

Het mooie weer komt er gelukkig weer aan, dus het zwemseizoen gaat weer 

beginnen en wel vanaf 11 mei in ons vernieuwde zwembad! Vanaf 

maandag 1 april is het daarom weer mogelijk om seizoenkaarten in de 

voorverkoop te bestellen en te betalen via onze site 

www.bestel.zwembadheeten.nl en www.zwembadheeten.nl. De 

voorverkoop loop van 1 april tot en met 30 april 2019. Na de voorverkoop 

is het nog wel mogelijk om kaarten online te bestellen. Deze dienen direct 

per Ideal betaald te worden, volgens prijzen "aan het bad". Op onze site zijn 

ook de prijzen voor de diverse kaarten en tevens de openingstijden te 

vinden.  

Bestuur Zwembad "de Oase" Heeten 

 

GEZOCHT: BADMEESTER/BADJUF EN KASSAHULPEN VOOR 

ZWEMBAD "DE OASE " HEETEN 

Voor komend seizoen zijn wij dringend op zoek naar 

nieuwe badmeesters/bad juffen! Kom jij ons team versterken? Als 

badmeester/-juf mag je toezicht houden op het zwembad en de zonneweide 

en zorg je ervoor dat het er allemaal netjes uitziet. Het zwemseizoen loopt 

van medio mei tot begin september 2019 en samen overleggen we wanneer 

wij je kunnen inplannen. Tevens is er een kassahulp aanwezig. Deze job is 

prima te combineren met school of studie, maar iedereen (ook 

vutter/gepensioneerde) is van harte welkom bij ons team. Voor je inzet 

ontvang je een vergoeding. Zie jij je wel zitten op die badmeesterstoel? 

Stuur zo snel mogelijk een mail naar badkader@zwembadheeten.nl. Dit 

mailadres kan je ook gebruiken voor vragen! 

Tevens zijn we op zoek naar nieuwe kassahulpen. Je zit bij het zwembad 

voor kaartverkoop en overige bijkomende werkzaamheden. Je wordt in 

overleg ingeroosterd op dagdelen naar keuze. Ben je bereid dit 

zwemseizoen ten minste 5 dagdelen bij de kassa van het zwembad zitten? 

Meld je dan zo spoedig mogelijk aan door een mail te sturen 

naar badkader@zwembadheeten.nl. 

http://www.bestel.zwembadheeten.nl/
http://www.zwembadheeten.nl/
mailto:badkader@zwembadheeten.nl
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Als je al vrijwilliger bent, maar je mailadres is gewijzigd, wil je dan je 

nieuwe mailadres ook doorgeven via dit mailadres. Bij voorbaat dank. 

Wij zijn jullie hulp hard nodig om er weer een veilig, fijn maar bovenal 

gezellig zwemseizoen van te maken!   

Bestuur Zwembad "de Oase" Heeten  
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Gezellig samen eten bij Toos in de huiskamer.  

Een voor-, hoofd-, en nagerecht en 1 drankje voor € 15,-  

maximaal 6 personen en mocht je op een andere avond willen komen 

eten met je vriendengroep dan kan dat vast wel in overleg.  

 

Op vrijdag 26 april, 10 mei en 7 juni  vanaf 18.30 uur  

aan de Scholtensweg 24 Wesepe.  

opgave via toos@ooei.nl of 06-12946314 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:toos@ooei.nl


 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Zit-slaapkamer te huur in het historisch centrum van Wesepe: 

16m2 met eigen entree en vrij terrasje, eigen sanitair, koelkast en 

magnetron. Gebruik van Wifi. Gestoffeerd en (desgewenst) gemeubileerd.  

Alles inclusief: €400,00 per maand. 

Meer weten? Mail: kamerwesepe@gmail.com 

  

mailto:redactie.dorpskrant@wesepe.nl
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