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ACTIVITEITENAGENDA Wesepe juni 2019 
AANGEBODEN DOOR PLAATSELIJK BELANG WESEPE 

 
 

dinsdag, 4. juni 

13:30 Zomer-klaverjassen bij Schietvereniging Averlo 

woensdag, 5. juni 

12:30 Eetproject senioren in het Wapen van Wesepe 

donderdag, 6. juni 

10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe 

11:30 Markt Wesepe 

vrijdag, 7. juni 

18:30 Bij Toos aan tafel (aanmelden via toos@ooei.nl of 06-12946314) 

19:00 Jeugdsoos - uitactiviteit 

donderdag, 13. juni 

10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe 

11:30 Markt Wesepe 

vrijdag, 14. juni 

18:00 Darttoernooi Wapen van Wesepe (aanmelden via 

davytimmertje@live.nl) 

zaterdag, 15. juni 

Sixesday Jeugd 

Open dag carrosserie Jansen 

zondag, 16. juni 

Sixesday Senioren 

Opendag carrosserie Jansen 

dinsdag, 18. juni 

13:30 Zomer-klaverjassen bij Schietvereniging Averlo 

donderdag, 20. juni 

10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe 

11:30 Markt Wesepe 

donderdag, 27. juni 

10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe 

11:30 Markt Wesepe 

zaterdag, 29. juni 

Inzameling oud papier 9.00 tot 12.00 (Geen vervoer bel 531103) 

 

 

 

Opgave activiteiten: agendawesepe@gmail.com 
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Beste lezer, 

 

De laatste loodjes voor de zomervakantie aanvangt. Nog even bikkelen en 

vergeet niet te genieten van de evenementen die op het programma staan. 

Kopij digitaal inleveren op Mengerweg 13A of mailen naar 

redactie.dorpskrant@wesepe.nl voor 27 juni a.s. Dit wordt de 

zomereditie juli/augustus en komt uit op 11 juli .a.s.  

 

De redactie 

 

 
 COLOFON 
Jaargang 27 nr. 297 
Stichting Dorpskrant Wesepe. 
IBAN: NL16RABO0314518290 

 

 

Bestuur: 
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Penningmeester 
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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 
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onderdeurtjes in te korten of niet te plaatsen. Bestuur en redactie 
aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de krant. 
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mailto:redactie.dorpskrant@wesepe.nl
mailto:bezorging.dorpskrant@wesepe.nl
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OPENBARE BASISSCHOOL 

A. BOSSCHOOL 

SCHOLTENSWEG 44 

8124 AJ WESEPE 

 

 

 

 

Nieuws van de A. Bosschool 
 

De afgelopen maand zijn de kinderen van groep 1 tot en met 7 op 

schoolreis geweest. Wat hadden we een geluk met het mooie weer. 

Groep 1 t/m 3 hebben genoten bij de Drentse Koe in Ruinerwold. Een heel 

grote speelboerderij waar de kinderen konden trekker rijden, klimmen en 

klauteren, trampolinespringen en heel veel dieren aaien! 

Groep 4 t/m 7 zijn naar het Dolfinarium in Harderwijk geweest. Hier 

hebben ze heel veel verschillende zee(zoog)dieren gezien. Het leukste 

vonden ze de show en het aaien van de roggen. 

 

Groep 7/8 heeft genoten van een leuke sportdag waar ze in aanraking zijn 

gekomen met verschillende sporten. Waaronder kickboksen, freerunning, 

streetdance, fitness, bootcamp en honkbal! 

 

Onlangs hebt u tijdens de dorpsavond op 24 april kunt u zien welke 

fantastische plannen er leven rondom het voorzieningenhart. Er waren veel 

belangstellenden om te bekijken en aan te horen met welke plannen de 

werkgroep was gekomen. Er zijn schetsen gemaakt voor onder andere de 

nieuw te bouwen school. Deze schetsen hangen in de bibliotheek in de 

school mocht u ze nog niet gezien hebben. 

 

De maand juni gaat groep 8 op kamp zoals gebruikelijk naar Texel, krijgen 

de kinderen aan het eind van de maand hun rapport en zit het schooljaar er 

alweer bijna op! 

 

Tot besluit een hartelijke groet vanaf de Scholtensweg! 

Mede namens het team van de speelleerplaats, 

 

Jantien Blankhorst-Hartkamp 
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      Plattelandsvereniging LABOR 
Secretaris: A. Riezebos 

Meulemanskamp 6 

8124 AR Wesepe 

06-42240011 

Info@laborwesepe.nl 

 

 

 

 

De komende tijd staan er weer een aantal leuke activiteiten in het 

vooruitzicht gepland met Labor. 

 

Zondag 2 juni klootschieten 

De start is om 10.00 uur bij het Wapen van Wesepe. In de maanden juli en 

augustus is er geen klootschieten. Maar noteer alvast in de agenda: zondag 1 

september 10.00 uur klootschieten samen met de Elshof bij Johan Mensink.  

 

Maandag 3 juni excursie Nieuw Sion 

Aanvang 19.00 uur bij klooster Sion. Onder begeleiding van een gids is er 

een rondleiding binnen en buiten het klooster. Voor Laborleden zijn de 

kosten € 2,50 per persoon, niet leden betalen €12,50. Koffie en thee is 

inbegrepen.   

 

Zondag 7 juli fietstocht 

Op zondag 7 juli is er weer de jaarlijkse fietstocht van Labor voor het hele 

gezin! We starten tussen 11.00 en  11.15 uur vanaf het kerk/dorpsplein in 

Wesepe. We fietsen met elkaar een mooie route door het prachtige Salland. 

Onderweg wordt er voor koffie met koek gezorgd en een warme 

versnapering. De route zal niet te lang zijn zodat ook de kinderen mee 

kunnen fietsen. 

Op de eindbestemming staan de drankjes en de barbecue klaar om er een 

gezellige middag van te maken. Zoals altijd zijn er geen kosten aan 

verbonden en is het eerste stukje vlees van de barbecue voor de fietsers 

gratis. Daarna zal er een bijdrage gevraagd worden voor nog een stukje 

heerlijk vlees en de genoten consumpties. 

  

mailto:Info@laborwesepe.nl
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Het zou leuk zijn als we weer net als vorig jaar met een grote groep jong en 

oud op pad kunnen gaan. 

Meer weten of niet fietsen, maar wel zin in BBQ?  Vraag het bij een van de 

bestuursleden.   

 

Woensdag 7, donderdag 8 en vrijdag 9 augustus Wandel driedaagse 

Alvast voor in uw agenda, meer info volgt in de volgende dorpskrant.  
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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 

 

 

De vakantietijd is aangebroken, dat betekent even achteruit leunen en 

lekker genieten van het mooie weer. 

In september gaan we weer verder met onze afdelingsavonden. 

 

ACTIVITEITEN 

 

Tuinen dag 2019 

 

Vrijdag 21 juni a.s. hebben wij onze jaarlijkse tuinen dag gepland. 

’s Morgens gaan we naar de tuin De Hoefslag. Deze tuin ligt aan de 

oostkant van Gorssel, verscholen achter de bebouwing van Gorssel en 

omzoomt door oude bomen: een verrassende landschapstuin. 

Vanuit verschillende wandelpaden en zitplekken zijn de doorkijkjes telkens 

weer spannend. 

 

Na de lunch in Gorssel rijden we naar de tuin van Dorth. In deze tuin is het 

heerlijk toeven. U dwaalt door een cottage tuin met een moestuin en een 

vijver en komt tot slot in de boomgaard. De verschillende idyllische zitjes 

laten u genieten van het landschap en de stilte. 

 

We vertrekken om 9.30 uur bij de kerk en hopen dan rond 16.30 uur weer 

terug te zijn. 

Wilt u zich vóór 14 juni a.s. telefonisch opgeven a.u.b.? 

Telf.nr.: Marijke Roodenberg: 0570-531721/ Bertha Dijkslag: 0570-

531467. Graag bij opgave doorgeven of u wilt rijden.  

mailto:gorishennie@gmail.com
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Wandelen Goor 
Datum   : woensdag 26 juni om 09.30 uur.  

Locatie   : Camping “Monte Bello”, Goorseweg 49, 7475 BC Markelo. 

Beschrijving: We starten de wandeling boven op de Herikerberg en 

wandelen door prachtige bossen en weidse velden in de buurt van Markelo 

en Goor. 

 

Op dinsdag 9 juli is het de bedoeling dat wij een kijkje gaan nemen bij het 

Wijhes Museum.  

De expositie heet: “Kleer’n uut de kaste….”. Het gaat over kleding uit 

vervlogen tijden.  

Als u mee wilt kunt u zich opgeven bij Hennie Verhoef: tel.nr. 0570-

532013 of per mail: wesepe.averlovoorzittervvnov@gmail.com  

Graag opgeven vóór 1 juli, met de vermelding of u wilt rijden en mensen 

wilt meenemen. 

 

Hele dag fietsen 
Donderdag 8 augustus gaan we weer een hele dag fietsen. 

We gaan met onze eigen fiets. Vertrek 9.00 uur vanaf het kerkplein. S.v.p. 

lunchpakket en drinken meenemen. We gaan naar de andere kant van de 

IJssel richting Oene en Epe. 

Opgave bij Betty Smeenk, tel. 531247 of Frieda Lebbink, tel. 547584. 

 

Wij willen graag iedereen uitnodigen om vrijdag 6 september mee te gaan 

met ons voor een dagje Breda. 

Zoals gebruikelijk gaan we met de bus en volgt verder informatie 

binnenkort. Je kunt je alvast opgeven bij Wilma Eskes, telefonisch  0570-

532393 en/of  via mail wilmaeskes8124@gmail.com of bij Alice Brinkman, 

mail: brinkman-kamp33@hetnet.nl of telefonisch 0570-531290.  

https://vrouwenvannu.nl/overijssel/wandelen-goor-0
mailto:wesepe.averlovoorzittervvnov@gmail.com
mailto:wilmaeskes8124@gmail.com
mailto:brinkman-kamp33@hetnet.nl
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Gezocht 

Vrijwilligers die willen fotograferen tijdens de kermis. Je hoeft geen 

fotograaf te zijn, het gaat erom dat je tijd hebt en het leuk vindt om bij 

bepaalde onderdelen van de kermis foto’s te nemen. Ook als je maar bij 1 

onderdeel zou willen fotograferen, zijn we daar enorm mee geholpen. De 

foto’s kunnen gebruikt worden voor o.a. de social media. Dus heb je 

interesse, neem contact met ons op. Dit mag met Dorien Wolterink; 

06-47496422, een appje kan ook. Bedankt! 

 

Ter info 

Binnenkort komen onze vrijwilligers weer bij u langs de deur om te vragen 

voor een bijdrage (het bekende lijstlopen). Ook is er een groep mensen die 

ons via de automatische incasso steunt. Wilt u dat ook, dan kunt u dat bij 

onze vrijwilligers aangeven. Ten tijde van de kermis, zal de automatische 

incasso worde geïnd. Wij willen iedereen alvast bedanken voor deze 

belangrijke (financiële) steun!!! 
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Succesvolle asbestsanering dag in Wesepe 

 

Zaterdag 4 mei hebben we gezamenlijk de asbestgolfplaten van garages, 

tuinschuurtjes en een kippenhok verwijderd en nieuwe golfplaten erop 

bevestigd. In totaal deden 9 bewoners van Wesepe mee aan deze actie.  

 

De gemeente Olst-Wijhe heeft mee gewerkt aan deze collectieve sanerings-

actie. Er is een gezamenlijke ‘sloopmelding’ gedaan en op basis van de 

verstrekte vergunning werden de veiligheidspakketten en de inpakfolie 

gratis ter beschikking gesteld. Ook de stortkosten voor deze 

asbestmaterialen met een maximum van 35 m2, zijn voor de deelnemers 

gratis. 

 

Vanaf 8 uur in de ochtend ging een team van 4 mannen in de bekende 

‘witte pakken’ met beschermende mondkapjes en handschoenen aan de 

slag. Vervolgens werden de asbestgolfplaten in plasticfolie ingepakt en 

voorzichtig naar de container vervoerd om daar in een big bag, ter grootte 

van de container, met een extra folie, opgestapeld.   

 

De regen in de voorgaande nacht en de enkele buien gedurende de zaterdag, 

zorgde ervoor dat het risico op vrijkomende asbestdeeltjes nihil was. 

Nadeel was wel dat de oude en echt versleten platen erg zwaar waren. De 

saneerders en de vervoerders hebben er een zware klus aan gehad. 

Na de kapconstructie te hebben schoongemaakt, ging een montageteam aan 

de slag om de nieuwe golfplaten, geleverd tegen inkoopprijs door Raab 

Karcher uit Raalte, op de daken te bevestigen. Bouwbedrijf Obdeijn uit 

Broekland heeft voor de facturering van de geleverde materialen 

zorggedragen. 
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De volgeladen container is nog dezelfde dag door Willy Marsch uit Heeten 

afgevoerd. Deze container wordt in samenspraak met de ROVA op het 

Bovenveld in Rheezerveen gelost. De container- en transportkosten worden 

door Univé gesponsord!  

Volgens planning was de klus net voor 6 uur geklaard. De dag werd in 

huize Niemeijer door de deelnemers samen met alle vrijwilligers afgesloten 

met een heerlijke Chinese hap en een stevige borrel. We hebben het allen 

met een goed en voldaan gevoel afgesloten.  

 

Buurkracht Wesepe 

 
 

 

 

De volle container nog extra afdichten en klaar maken voor transport 
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De mannen in witte pakken halen de eerste asbest golfplaten eraf. 

 

  



 12 

Middenpagina   

 

Carrosserie Jansen PDF-file 
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 Middenpagina 

 

Carrosserie Jansen foto 
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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 

 
Afsluiting seizoen 2018/2019 

Op zondag 26 mei wordt het seizoen bij SC Wesepe feestelijk afgesloten. 

Het 1e elftal speelt dan een thuiswedstrijd tegen Sallandia 1. Vanaf 12.30 

starten de feestelijkheden. Oud-trainer Bert van Losser zal als DJ voor wat 

muzikale ondersteuning zorgen. Verder worden de Speler van het Jaar en 

de Topscorer van het Jaar award uitgereikt.  
 

 

40ste Editie Sixesday S.C. Wesepe 

De 40ste Sixesday wordt dit jaar gehouden op zaterdagmiddag 15 juni voor 

de jeugd en zondag 16 juni voor de senioren.  

Meer informatie? Kijk op www.sportclubwesepe.nl          

Zomervakantie 

Na de Sixesday is het zomervakantie. De selectie zal een aantal weken vrij 

zijn. Vervolgens wordt er weer getraind van dinsdag 1 juli tot en met 

vrijdag 12 juli. Daarna is er weer een aantal weken rust. Vervolgens wordt 

op 12 augustus de training weer hervat. De bekerwedstrijden zullen begin 

september gespeeld worden en vanaf eind september start de competitie 

weer.  

 
Kijk ook eens op WWW.SPORTCLUBWESEPE.NL  

http://www.sportclubwesepe.nl/
http://www.sportclubwesepe.nl/
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U I T N O D I G I N G  

 

ZOMERAVOND-CONCERT 

o.l.v. Peter Nieuwkamp 

 

“HARMONIE WESEPE” 

in samenwerking met 

“ST. CAECILIA HEETEN” 

 

 

Maandagavond 1 juli a.s. 

Terras “Wapen van Wesepe” 

Aanvang 19.45 uur 

Toegang vrij en de koffie staat klaar. 

Bij slecht weer binnen bij het Wapen van Wesepe. 
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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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OUDERENSOOS WESEPE e.o. 

 

Op bezoek bij Het Swarte Paert 
 

Het uitje van de ouderensoos ging woensdag 15 mei naar  Het Swarte Paert, 

zoals je dat in Oud Hollands schrijft. Met een gezellige buschauffeuse werd 

de reis in de ochtend naar het Friese Hemrik aanvaard.  

 

Daar werden we ontvangen met koffie en een originele Friese oranjekoek. 

Vanwege de grote groep, 62 personen, werd in twee groepen een 

rondleiding gegeven. De ene begon in de stallen en ging langs de 

aquatrainer waar vooral paarden voor revalidatie worden behandeld. Zij 

krijgen dan een soort fysiotherapie op een loopband die nadat het paard 

erop staat gevuld wordt met water.  De opwaartse kracht van het water 

zorgt ervoor dat het paard  dan als het ware lichter wordt.  

 

De andere groep begon in het museum waar prachtige authentieke rijtuigen 

stonden. Veel belangstelling ging uit naar de Friese sjees en de arrenslee.  

Daar werd verteld over de historie van het Friese paard en over de 

klederdracht met alle pracht en praal. 
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Na een voortreffelijke lunch was er een show van Daniëlla Smit met haar 

achtjarige Friese modelmerrie Lourenske. Na een korte uitleg reed ze een 

mooie Kür op muziek. Na afloop ging ze langs de gasten langs de kant waar 

de merrie zich graag even liet aaien. 
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Daarna stond de koffie klaar die heerlijk in de voorjaarszon op het terras 

genuttigd kon worden. In de rijhal werd nog een Fries paard voor de eerste 

keer voor de sjees gezet en ook daar was een aantal echte 

paardenliefhebbers nog even getuige van voordat we weer de terugreis naar 

Wesepe aanvaarden. 

 

Bij het Wapen van Wesepe werd de dag afgesloten met een voortreffelijk 

driegangen diner  en konden we goed verzadigd weer huiswaarts keren na 

een prachtige dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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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Gezellig samen eten bij Toos in de huiskamer.  

Een voor-, hoofd-, en nagerecht en 1 drankje voor € 15,00 

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, 7 juni vanaf 18.30 uur  

aan de Scholtensweg 24 Wesepe.  

opgave via toos@ooei.nl of 06-12946314 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:toos@ooei.nl
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PDF   Gemeente Olst-Wijhe 
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WESEPE IN BEELD 
 

 

 

Expositie van 40 prachtige pentekeningen. 

 

Met als thema: Karakteristieke dorpsgezichten, 

Huizen en boerderijen van Wesepe. 

 

Getekend door beeldend kunstenaar Jos van Westing. 

 

Een project waaraan hij in 2018 is begonnen en nu is afgerond. 

 

De opening van de expositie is: 

vrijdag 31 mei a.s. om 19.00 uur in het Wapen van Wesepe. 

 

Iedereen is van harte welkom. 
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VOORAANKONDIGING 

 

  WESEPER OUDEJAARSCONFERENCE 

“WESEPE TELT AF” 
 

Op ZATERDAG 28 DECEMBER 2019 organiseert Revuegezelschap Tempo 

een heuse oudejaarsconference. 

 

Verschillende zaken van het afgelopen jaar komen, onder het motto: 

“alles wat u nog niet wist” met een knipoog voorbij. 

 

Een oudejaarsconference voor en door Wesepenaren! 

 

De avond wordt gehouden bij Het Wapen van Wesepe en start rond de klok van 

20.00 uur. Na afloop willen we er een gezellig feest van maken. 

Kortom, een avond die je absoluut niet missen mag! 

 

Tempo zoekt jou! Wil je een bijdrage leveren, of wil je meer informatie?  

Meld je dan aan via: mail@tempowesepe.nl, of bij  

Gerard Willemsen (06-21965983), Arnold Nijland (06-50213256)  

of Karin Nieuwenhuis (06-10404585). 
 

  

mailto:mail@tempowesepe.nl
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