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Activiteiten kalender september 2019 
Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe  

 

 

dinsdag, 3 september 

19:30 Bridge Competitie WvW 

woensdag, 4 september 

13:30 Eetproject in het WvW 

donderdag, 5 september 

10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe 

11:30 Markt Wesepe 

13:00 Vvn - Wandelen Wesepe (vertrek bij kerk) 

dinsdag, 10 september 

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

19:00 Labor Cursus likeur maken – opgave: toorneman@kpnmail.nl 

19:30 Bridge vrije avond WvW 

woensdag, 11 september 

Vvn - Afdelingsavond met Cabaret duo Hendurk en Geessie (Twente Plat) 

donderdag, 12 september 

Vvn - Handwerk Inspiratie dag Holten 

10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe 

11:30 Markt Wesepe 

dinsdag, 17 september 

19:30 Bridge Competitie WvW 

woensdag, 18. september 

13:00 Vvn - Wandelen Wesepe (vertrek bij kerk) 

14:30 Ouderensoos in het WvW 

donderdag, 19. september 

10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe 

11:30 Markt Wesepe 

 

mailto:toorneman@kpnmail.nl
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Activiteiten kalender september 2019 (vervolg) 

 

 

zondag, 22 september 

10:00 Startzondag PG Wesepe  

Locatie: Fam. Van Drie, Marsdijk1, Heeten 

dinsdag, 24 september 

19:00 Labor Cursusavond 2 likeur maken  

Opgave: toorneman@kpnmail.nl 

19:30 Bridge vrije avond WvW 

donderdag, 26 september 

10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe 

11:30 Markt Wesepe 

zaterdag, 28 september 

Inzameling oud papier  

geen vervoer: bel met 0570 531103 

Labor Stedentrip Bad Bentheim  

Opgave: geanieuwenhuis8@hotmail.com 

 

 

 

Opgave activiteiten: agendawesepe@gmail.com 

 

mailto:toorneman@kpnmail.nl
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Beste lezer, 

De zomer loopt helaas weer naar het einde. En zoals vaak is een einde het begin 

van iets nieuws. Voor mij persoonlijk is dat een nieuwe taak: het verzorgen van 

de invulling van de Dorpskrant. Het is een uitdaging om dit net zo goed te doen 

als Rianne dit deed. Ik wens u heel veel leesplezier!  Hartelijke groet, Jur Ram 
 

Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47, of mailen naar 

redactie.dorpskrant@wesepe.nl vóór 15 september a.s.  
 

De redactie 

 
 

COLOFON 
Jaargang 28                                                                                          nr. 299 

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: 

Jur Ram 

 

Drukkerij: De Kroon - Olst 

 

Kopij inleveren vóór de vijftiende van de maand op het 

Redactieadres : Raalterweg 47  8124 AB 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:info@wesepe.nl
mailto:redactie.dorpskrant@wesepe.nl
mailto:bezorging.dorpskrant@wesepe.nl
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Plattelandsvereniging LABOR 
Secretaris: A. Riezebos 

Meulemanskamp 6 

8124 AR Wesepe 

06-42240011 

Info@laborwesepe.nl 

 

 

Wij hopen dat iedereen een fijne zomervakantie heeft gehad! Labor heeft zoals 

elk jaar weer de fietstocht en wandeldriedaagse georganiseerd in de 

zomermaanden en met succes. Je leest er verderop meer over. Ook de komende 

maand staat er weer een aantal activiteiten op de agenda!  

Klootschieten 

Op zondag 1 september gaan we weer klootschieten. Dit keer samen met de 

Elshof. Start om 10:00 uur bij Johan Mensink, Overmeenweg in Heeten.  

Stedentrip 

Zaterdag 28 september organiseren we de jaarlijkse stedentrip. Ditmaal gaan we 

de grens over en wordt er een bezoek gebracht aan Bad Bentheim in Duitsland. 

Voor opgave en info: neem contact op met Gea Nieuwenhuis via 

geanieuwenhuis8@hotmail.com 

Likeur maken 

Lijkt het je leuk om zelf eens likeur te maken of dit te willen leren? Geef je dan 

op voor de cursus die Labor i.s.m. Joke Nederhof organiseert. In 2 avonden leer 

je hoe je zelf likeur kunt maken. Labor leden betalen voor deze speciale cursus 

van € 40,00 slechts € 25,00 (incl. alle ingrediënten).  

Datum : dinsdag 10 en 24 september 

Aanvang : 19:00-22:00 uur 

De cursus vindt plaats op de Weseper wijngaard “de Reuwe Schooten” aan de 

Bokkelerweg 1 in Wesepe. 

Opgave bij Hans Toorneman, 06-13304446 of via toorneman@kpnmail.nl 

mailto:Info@laborwesepe.nl
mailto:geanieuwenhuis8@hotmail.com
mailto:toorneman@kpnmail.nl
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Verslag fietstocht 
Zondagochtend 7 juli stond de jaarlijkse fietstocht op het programma. Ruim 40 

volwassenen en een tiental kinderen stonden op de pedalen om een mooie ronde 

te fietsen. We gingen in een lange stoet richting de Weseper Enk en via mooie 

sluipfietspaden richting Raalte om af te slaan naar de Elshof. Bij het buurthuis 

van de Elshof stond ons een warme bak soep te wachten en een lekker broodje. 

Hierna konden we onze weg weer vervolgen om via Broekland weer naar 

Wesepe te fietsen. Aangekomen in Wesepe stond er bij de familie Broekhuizen 

een heerlijke BBQ op ons te wachten. Het was een zeer geslaagde middag, het 

weer zat mee en het bleef nog lang gezellig aan de Raalterweg. Familie 

Broekhuizen bedankt voor de gastvrijheid! 

Verslag wandel driedaagse 
Begin augustus was het weer tijd voor de jaarlijkse Labor wandeldriedaagse. De 

weergoden waren ons gunstig gezind en het was een prettig wandelweertje, niet 

te warm, niet te koud en gelukkig droog. De laatste avond spande het erom, maar 

op een paar welkome verfrissende druppels na is het verder droog gebleven. De 

eerste avond liepen we vanaf het zalencentrum over de Weseper Enk en via het 

bos van de Heetenerdijk weer via de Oosterkampweg en de Kreikenlaan richting 

het zalencentrum. Een mooie startroute. 

Donderdag gingen we naar Averlo waar we zijn gestart bij de familie Smale aan 

de Wesselinksdijk, bij sommigen beter bekend als het “Boerenbed Het 

Wesselink”. Hier hebben we een prachtige route door het Averlose landschap 

gelopen.  

Vrijdag was de start als vanouds vanaf de boerderij van de familie Niemeijer aan 

de Kreikenlaan in Wesepe. Nu werd er gelopen richting “Zonnebergen”. We 

liepen langs de boerderij van de familie Grotentraast, waar dochter Anna woont 

die de mooie column had geschreven over het boerenleven. We mochten er zelfs 

tussen de koeien doorlopen om onze tocht te vervolgen. Na een kort stukje door 

het bos op de Zonnebergen kwamen we weer uit op de Zonnenbergerweg en 

konden we het laatste stukje van onze tocht vervolgen richting het blarenbal bij 

de familie Niemeijer.  

Het waren zeer geslaagde wandelavonden en we kijken weer uit naar volgend jaar! Organisatie 

bedankt maar weer.
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`Vrouwen van nu`    afd. WESEPE - AVERLO 

Correspondentie-adres:   Correspondentie-adres:  

Secr. A. Heltemes               H. Verhoef-Nieuwenhuis 

Tel.0571-298522     Tel.0570-53201 

aaaheltemes@gmail.com   gorishennie@gmail.com 

 

 

 

De vakantie is weer voorbij en dus kunnen we weer met volle kracht met de 

activiteiten van start. 

 

Graag willen wij u uitnodigen voor onze afdelingsavond op woensdag 11 

september om 19:45 uur bij het Wapen van Wesepe. Dan komt het duo 

Hendurk & Geessie, Twentse humor. Zij brengen liedjes en sketches. 

 

 

 

Dagje Breda 
Voor ons reisje naar Breda op vrijdag 6 september willen we graag vroeg 

vertrekken. Dat betekent 7:30 uur vertrek vanaf het Dorpsplein met de bus.  

We hebben een behoorlijke reistijd dus we willen ons programma zo inrichten 

dat we voldoende tijd hebben om alles wat we willen doen ook rustig te kunnen 

bekijken.  

We weten dat dit voor velen van jullie erg vroeg is, maar we willen over het 

algemeen ook graag weer op tijd thuis zijn. Dit is gepland om 18:30 uur terug 

in Wesepe. Aansluitend kunnen we nog wat eten bij het Wapen van Wesepe. 

Opgave hiervoor is wenselijk. 

mailto:aaaheltemes@gmail.com
mailto:gorishennie@gmail.com
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Wij hopen om 10:00 uur in Breda aan te komen waar we beginnen met koffie en 

iets lekkers. Het programma bestaat natuurlijk uit een bezoek aan de 

hoogtepunten van Breda. Zoals gebruikelijk wordt de lunch verzorgd. 

Het middagprogramma is nog een verrassing. 

 

 

We hebben al een behoorlijke opgave, maar er kunnen nog meer mensen mee. 

Heb je interesse?  Graag zo spoedig mogelijk opgeven bij: 

Alice Brinkman 0570-531290 of 06-55834758 of bij  

Wilma Eskes 06-15687733, helaas stond dit nummer vorige keer niet goed vermeld. 

 

Vriendelijke groet, 

Wilma en Alice 

 

 

 

Handwerkinspiratiedag 
Met informatie over cursussen en workshops in 2019/2020 op woensdag  

11 september van 10:00 tot 15:00 uur in Holten.  

Informatie over cursussen en 4 leuke workshops, waaruit u er bij aanmelding 2 

kunt kiezen.
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DORPSQUIZ WESEPE 2e Editie 
 

 

Op 3 november vindt de 2e editie van de Dorpsquiz plaats! Vanaf heden is het 

mogelijk om je team in te schrijven. Dit kan je doen op de website: 

https://dorpsquiz.wesepe.nl/ . Ook dit jaar kan iedereen weer meedoen, ongeacht 

je leeftijd. We hebben ook aan de jeugd en de ouderen gedacht. Dus twijfel niet 

om alle kwaliteiten in te zetten en je team zo compleet mogelijk te maken.  

 

En hoewel de quiz pas in november is, is het belangrijk om ook nu al je ogen en 

oren open te houden. Zie je wat vreemds? Ga er gerust op af. Het kan zomaar 

zijn dat de Dorpsquiz erachter zit. En dan is het belangrijk dat je alle details in je 

op slaat. Doe er je voordeel mee. 

 

Trouwens… Zet ook het tijdstip goed in je agenda. Dit jaar begint de quiz om 

13:00 uur, dus wat eerder dan vorig jaar. Op die manier kan je eerst even rustig 

lunchen voordat je aan de race tegen de klok begint! 

https://dorpsquiz.wesepe.nl/
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WESEPER OUDEJAARSCONFERENCE 
 

“WESEPE TELT AF” 
 

Op ZATERDAG 28 DECEMBER 2019 organiseert 

Revuegezelschap Tempo de Weseper 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.  

Aanvang om 20.30 uur (zaal open om 20.00 uur).  

Na afloop is er een KNALLEND feest. 

Kortom, een avond die je absoluut niet missen mag! 

 

Entreekaarten zijn online te koop via: www.tempowesepe.nl  

of bij Bakkerij Van Rijssen in Wesepe.  

Kaarten kosten € 8,00 voor volwassenen en € 4,00 voor kinderen t/m 12 jaar. 

 

http://www.tempowesepe.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 
 

 

De bal rolt weer. Het seizoen 2019/2020 is begonnen. Begin juli werd er voor 

het eerst getraind door de selectie van SC Wesepe. Wesepe heeft toen 2 weken 

getraind. Na deze 2 weken was er weer 4 weken rust waarna de training op 

dinsdag 13 augustus weer werd hervat. Wesepe 1 gaat dit jaar uitkomen in 

Klasse 5G. 

 

 

Bekervoetbal 
Bij de senioren doen het 1e elftal, 2e elftal en het 3e elftal mee aan de 

bekercompetitie van de KNVB. Ook doen alle jeugdteams, pupillen en junioren 

mee aan de bekercompetitie. 

Wesepe 1 speelt hierin tegen Vosta, Manderveen en, net als vorig jaar, tegen 

buurman Broekland. Ter voorbereiding op deze bekerwedstrijden zal er 

geoefend worden tegen SV Harfsen en tegen SV Wijthmen. Op 5 september zal 

er ook nog geoefend worden in en tegen VV Hoonhorst.  

http://www.sportclubwesepe.nl/
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Bekerprogramma 1e elftal SC Wesepe seizoen 2019-2020 
01 september   14:00 uur Wesepe 1   Manderveen 1 

08 september  14:00 uur Vosta 1   Wesepe 1 

15 september   14:00 uur Broekland 1  Wesepe 1 

 

 

Indeling 1e elftal seizoen 2019/2020 

De indeling van Wesepe 1 voor het seizoen 2019/2020 in de 5e klasse G: 

CCW ’16 1, Emst 1, Go Ahead Deventer 1, IJsselstreek 1, Koninklijke UD 1, 

Mariënheem 1, Sallandia 1, Raalte 1, Vilsteren 1, Epse 1, Terwolde 1,V en L 1, 

Wesepe 1 en Wissel 1. Het programma is op het moment van schrijven nog niet 

gepubliceerd.  

 

Jeugdvoetbalcompetitie 
De jeugdvoetbalcompetitie start op zaterdag 21 september. 

Kijk voor het complete wekelijkse wedstrijdprogramma op de website van SC 

Wesepe (www.sportclubwesepe.nl).  

 

Training lagere elftallen 
De training van de lagere elftallen is op de donderdagen van 19:15 tot 20:30 uur. 

 

 

 

Algemene ledenvergadering SC Wesepe op donderdag 

26 september 2019    
Aanvang 21:00 uur in de kantine op “De Muggert”. 

Uiterlijk 14 september zal de agenda van de ledenvergadering te zien zijn op de 

website www.sportclubwesepe.nl.  

 

http://www.sportclubwesepe.nl/
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Kaartcompetitie  

Op de vrijdagavonden is er ook volgend seizoen 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.  

 

Voor de kaartcompetitie van het seizoen (2019/2020) zijn de volgende data 

vastgesteld:  

06 september  27 september  11 oktober  

01 november  22 november  13 december 

03 januari 2020 24 januari  14 februar  

06 maart   27 maart   17 april 

 

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

uitslagen tellen voor de einduitslag.   

Klaverjasmiddagen  

Op de dinsdagmiddagen is er ook in het seizoen 2019/2020 een 

klaverjascompetitie.  

De aanvang is om 13:30 uur en de inleg is € 2,50. Deelnemers zijn van harte 

welkom.  

Voor de kaartcompetitie van het seizoen (2019/2020) zijn de volgende data 

vastgesteld:  

10 september  24 september 08 oktober  

22 oktober   05 november 19 november  

03 december  17 december  (donderdag) 2 januari 2020,   

14 januari   28 januari    11 februari   

25 februari   10 maart    24 maart   

07 april   21 april  

Om voor een prijs in aanmerking te komen moet men aan het eind van de 

competitie tenminste 11 maal deelgenomen hebben. De 7 hoogste uitslagen 

tellen voor de einduitslag. Wil je als nieuwe klaverjasser ook deelnemen? 

Informeer dan eerst bij Jan Wichems of Wim Smeenk of er plaats is.  

Nieuwe deelnemers op de vrijdagavond en op de dinsdagmiddag zijn natuurlijk 

altijd van harte welkom.
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20 september 
Er komt weer en nieuwe periode aan van de kledinglease en dat betekent dat alle 

teams weer nieuwe tenues krijgen. De nieuwe sponsorcommissie is de afgelopen 

maanden druk bezig geweest met nieuwe sponsoren te krijgen en contracten 

welke zouden verlopen, weer te vernieuwen. Daar is de sponsorcommissie heel 

goed in geslaagd en daarom willen zij op 20 september voor alle teams van SC 

Wesepe de shirts presenteren en alle teams op de foto zetten met de sponsoren. 

Dit geldt zowel voor de voetbal, als voor de handbal en de volleybal.  
 

Wesepe 2 in de Adelaarshorst 
Vorig seizoen heeft Wesepe 2 meegedaan aan de zogenaamde ‘Biergames’ bij 

Go Ahead Eagles. Dennis Maandag had Wesepe 2 hiervoor opgegeven en het 

hele team van Wesepe 2 werd ook nog ingeloot. Wesepe 2 werd uitgenodigd om 

op 19 april de wedstrijd tegen Jong PSV te bekijken. Voor de wedstrijd werd het 

team al uitgenodigd voor een aantal drankjes en wat spelletjes. Deze spelletjes 

heeft het team dusdanig goed gedaan dat ze het eindklassement gewonnen 

hebben. Daarom mag Wesepe 2 op 31 augustus in de Adelaarshorst een 

oefenwedstrijd spelen tegen Bloemendaal 2, de andere winnaar van de 

biergames. De wedstrijd begint om 15:00 uur. U bent van harte welkom.  

 

 

Survival Wesepe 
Met ingang van het komende seizoen zal de Survivalgroep Wesepe ook gaan 

samenwerken met Sportclub Wesepe. De Survivalgroep was op zoek naar een 

nieuwe geschikte locatie, aangezien het bos in Averlo niet meer aan alle wensen 

voldeed. De keuze is uiteindelijk gevallen op het bos achter het handbalveld van 

SC Wesepe aan de Boxbergerweg. De Survivalgroep zal ook gebruik gaan 

maken van de kleedkamers van de Sportclub. Momenteel wordt het bos gereed 

gemaakt om in te survivallen. 
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Handbal 
 

 

De competitie 2019 - 2020 gaat eind september beginnen.   

Hieronder de thuis- en uitwedstrijden van Dames 1 in de 

maand september en oktober:  

 

 

Zaterdag 28 september – 19:00 uur (De Hooiberg, Olst)  

Wesepe DS1 - Lettele DS1  

 

Zaterdag 05 oktober – 19:00 uur (Valkenhuizen, Arnhem)  

ESCA Handbal DS1 - Wesepe DS1  

 

Zaterdag 12 oktober – 19:00 uur (De Hooiberg, Olst)  

Wesepe DS1 - HVBS DS1  

 

Zaterdag 26 oktober – 19:30 uur (Sporthal De Marke, Hengevelde)  

T.V.O. DS1 - Wesepe DS1  
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Ontmoeten in Eigen Dorp in Wesepe 

 

Laatste nieuws 

In de vorige dorpskrant kon u het eerste bericht lezen over het plan te starten met 

Ontmoeten in Eigen Dorp in Wesepe. We hadden gehoopt dat we u nu zouden 

kunnen berichten dat het daadwerkelijk gaat starten. Dat is nog niet helemaal 

waar.  

De begroting ligt bij de gemeente en we hebben een gesprek aangevraagd met de 

betrokken wethouder. Het is nog zomerreces, dus we moeten nog even geduld 

hebben. 

Ondertussen werken we de plannen wel verder uit. De keuze van de locatie, Het 

Wapen van Wesepe, is erg belangrijk. Dit biedt de beste opties voor 

samenwerking met de andere (ouderen)organisaties en maakt samenwerking met 

het Inloopcafé mogelijk. We zijn inmiddels in gesprek met de organisatoren van 

het Inloopcafé en maken afspraken over hoe de samenwerking eruit gaat zien. 

 

Open avond 

In september komt er een open avond en kunt u een kijkje komen nemen bij Het 

Wapen van Wesepe. Tijdens deze avond laten we zien wat we met Ontmoeten in 

Eigen Dorp bedoelen en leggen we uit waarom het zo belangrijk is om dit onze 

ouderen aan te bieden. Inmiddels zijn er ook in onze regio voorbeelden van het 

positieve effect op het welzijn van de oudere inwoners wanneer deelgenomen 

wordt aan de geboden activiteiten. De regelmaat van eenmaal per week is daarbij 

belangrijk. En natuurlijk in het eigen dorp blijven, er zelf naartoe kunnen lopen, 

fietsen of met de scootmobiel.  Nadere informatie over dag en tijd van de open 

avond volgt nog. 

 

Start 

Vooralsnog houden we de planning aan dat we in de eerste week van oktober 

gaan starten. Er hebben zich al vrijwilligers gemeld en ook de eerste deelnemers 

zijn in beeld. Het zou jammer zijn als we te lang wachten. Wel onder 

voorbehoud, omdat het overleg over de begroting met de wethouder nog moet 

plaatsvinden.
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Aanmelding 

Inmiddels hebben zich al een paar vrijwilligers spontaan gemeld, geweldig! Als 

u ook mee wilt helpen, dat hoeft niet elke week, dan bent u ook van harte 

welkom! U wordt dan vrijwilliger van ZGR. Dit heeft als voordeel dat u 

verzekerd bent en kunt deelnemen aan vrijwilligersbijeenkomsten die regelmatig 

georganiseerd worden om vrijwilligers goed te informeren over de inhoud van 

het werken als vrijwilliger in de zorg. Tijdens de open avond is ook over het 

vrijwilligerswerk meer informatie aanwezig. 

 

Als u denkt: dit is iets voor mij om aan deel te nemen, of voor uw ouders, kunt u 

zich al aanmelden. Dat mag natuurlijk ook tijdens de open avond. Binnenkort 

informeren we de huisarts en de thuiszorgorganisaties over deze 

ontmoetingsmogelijkheid, zodat u ook met hen kunt overleggen.  

Nieuwsgierig geworden over Ontmoeten in Eigen Dorp? Dan kunt u bellen met: 
Jenny Timmer Arends, ZGR (06-51185645) of Jacky van Tartwijk (06-

31768816)
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Protestantse Gemeente Wesepe 

 

 

STARTZONDAG 

De Protestantse Gemeente Wesepe houdt op zondag 22 september weer haar 

jaarlijkse startzondag. Deze zondag geldt als officiële start van het winterseizoen.  

 

De dienst wordt gehouden op het erf van de familie Van Drie, Marsdijk 1.  

Voorganger is Irene Ziegelaar en ook de Cantorij verleent haar medewerking.  

De dienst begint om 10.00 uur en na afloop is er koffie en frisdrank.  

Ook niet-leden zijn van harte welkom. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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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