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Activiteiten kalender juli & augustus 2019 

Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe 
 

maandag, 8. juli 

Eindmusical Groep 8 A Bosschool - WvW 

donderdag, 11. juli 

10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe 

11:30 Markt Wesepe 

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

dinsdag, 16. juli 

13:30 Zomer-klaverjassen bij Schietvereniging Averlo 

donderdag, 18. juli 

10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe 

11:30 Markt Wesepe 

woensdag, 24. juli 

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

donderdag, 25. juli 

GEEN inloopcafe ivm vakantie 

11:30 Markt Wesepe 

zaterdag, 27. juli 

Inzameling oud papier erf Niemeijer  

dinsdag, 30. juli 

13:30 Zomer-klaverjassen bij Schietvereniging Averlo 

donderdag, 1. augustus 

10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe 

11:30 Markt Wesepe 

woensdag, 7. augustus 

08:30 Markt Raalte 

12:30 Eetproject WvW 

18:30 Wandel driedaagse Wesepe - Start WvW 

donderdag, 8. augustus 

Vvn - Hele dag fietsen 

10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe 

11:30 Markt Wesepe 

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

19:30 Wandel driedaagse Wesepe - Start BoerenBed Het Wesselink 

 

 

 



Activiteiten kalender juli & augustus 2019 
Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe 

 

vrijdag, 9. augustus 

19:30 Wandeldriedaagse Wesepe - Start Erf Niemeijer 

20:00 Blarenbal wandeldriedaagse - Erf Niemeijer 

dinsdag, 13. augustus 

13:30 Zomer-klaverjassen bij Schietvereniging Averlo 

donderdag, 15. augustus 

10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe 

11:30 Markt Wesepe 

woensdag, 21. augustus 

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

donderdag, 22. augustus 

Kloosterfestival Klooster Sion 

10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe 

11:30 Markt Wesepe 

vrijdag, 23. augustus 

Kloosterfestival Klooster Sion 

Zomerfeesten Wesepe  

zaterdag, 24. augustus 

Kloosterfestival Klooster Sion 

Zomerfeesten Wesepe 

zondag, 25. augustus 

Kloosterfestival Klooster Sion 

Zomerfeesten Wesepe 

dinsdag, 27. augustus 

Vvn - Provinciale wandeling Wijhe 

13:30 Zomer-klaverjassen bij Schietvereniging Averlo 

donderdag, 29. augustus 

10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe 

11:30 Markt Wesepe 

zaterdag, 31. augustus 

Inzameling oud papier erf Niemeijer 

 

 

Opgave activiteiten: agendawesepe@gmail.com 
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Beste lezer, 

 

Fijne vakantie allemaal. 

 

Kopij digitaal inleveren op Mengerweg 13A of mailen naar 

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

 

De redactie 

 
 

COLOFON 
Jaargang 27                                                                                          nr. 298 

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:info@wesepe.nl
mailto:redactie.dorpskrant@wesepe.nl
mailto:bezorging.dorpskrant@wesepe.nl


 

OPENBARE BASISSCHOOL 
A. BOSSCHOOL 

SCHOLTENSWEG 44 

8124 AJ WESEPE 

 

 

 

 

Nieuws van de A. Bosschool 

 
De laatste weken van het schooljaar zijn ingegaan. Onvoorstelbaar hoe de tijd 

weer voorbij is gevlogen. Het blijft mooi om te zien hoe de kinderen een 

schooljaar binnen komen en hoe ze zijn gegroeid aan het eind van het jaar. 

 

De kinderen van groep 8 hebben een geweldige tijd gehad op Texel. Van alle 

activiteiten, die menigeen van u waarschijnlijk ooit ook op dit schoolkamp 

(mocht u op de A. Bosschool hebben gezeten) heeft gedaan, hebben de kinderen 

enorm genoten. 

De aankomende periode staat in het teken van het afsluiten van het jaar. Zo 

houden wij een Happy Holiday Party op 5 juli voor alle ouders en kinderen van 

de Speelleerplaats (A. Bosschool, peuterwerk en kinderopvang). 

 

In de laatste week vieren we de verjaardagen van de meesters en juffen op 

maandag 8 juli en tevens gaan de kinderen van groep 8 hun musical opvoeren.  

De kinderen voeren de musical deze dag ook ’s avonds op in het zalencentrum. 

 

Wij wensen een ieder allemaal een fijne vakantie toe! 

 

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 

 

 

Klootschieten 

In juli en augustus is er geen klootschieten. Op zondag 1 september starten we, 

dit keer samen met de Elshof, om 10.00 uur bij Johan Mensink, Overmeenweg 

in Heeten.        

Stedentrip 

Zaterdag 28 september organiseren we weer een stedentrip. Dit maal 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 maar € 25,00 (incl. alle ingrediënten).  

Wanneer: dinsdag 10 en 24 september 2019 

Tijd: 19.00-22.00 uur 

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

Bokkelerweg 1 in Wesepe. 

Opgave vóór 10 augustus bij Hans Toorneman, 06-13304446 of via 

toorneman@kpnmail.nl 

 

Wandeldriedaagse 

Plattelandsvereniging Labor Wesepe-Averlo organiseert alweer voor de 

vierentwintigste keer de wandel driedaagse en wel op, 7, 8 en 9 augustus a.s.  

De start vindt plaats tussen 18.30 en 19.00 uur op verschillende locaties.  

Leden en niet leden, jong en oud, allen zijn van harte welkom! 

Op woensdag 7 augustus is de start bij het "Het Wapen van Wesepe" 

Kreikenlaan 8 te Wesepe.  

mailto:Info@laborwesepe.nl
mailto:geanieuwenhuis8@hotmail.com
mailto:toorneman@kpnmail.nl


Op donderdag wordt gestart bij Henk en Margriet Smale, Wesselinksdijk 7 in 

Averlo. Ook wel bekend als het “BoerenBed Het Wesselink”. Op vrijdag is start 

en finish bij Anton en Annet Niemeijer aan de Kreikenlaan 10 te Wesepe. 

Ook dit keer is het mogelijk om de 5 of de 10 km te lopen. Onderweg krijgt 

iedere deelnemer een appel en is er drinken. De wandelcommissie is er wederom 

in geslaagd prachtige routes uit te zetten.  
 

Woensdag lopen we over de Weseper Enk, de Haarbelten en vervolgen de tocht 

richting Heeten. 
 

Donderdag wordt er gelopen in de prachtige natuur van Averlo en Schalkhaar. 
 

Tot slot wordt er op vrijdag gewandeld in het buitengebied van Wesepe namelijk 

op Heetens grondgebied rond de Zonnenbergen. We komen hier ook langs de 

boerderij van de Fam. Grotentraast, bekend door de column van dochter Anna 

die ze voor een schoolopdracht schreef over het boerenleven van haar ouders. 

Op haar Facebookpagina heeft ze vele positieve reacties mogen ontvangen. De 

veestal van de Fam. Grotentraast is te bezichtigen door de wandelaars. 

De lopers van de 10 km vertrekken op deze avond als eerste en wel om 18.30 

uur en de 5 km vertrekt om 19.00 uur. 
 

De wandel driedaagse wordt afgesloten met een blarenbal met gezellige muziek 

bij Anton en Annet Niemeijer in de blarenschuur. Voor alle deelnemers, die 

minimaal 2 avonden hebben gelopen is er een prachtige medaille, welke wordt 

uitgereikt door de Wesepenaar van het jaar 2018 te weten John Wiggerman. 

Voor de jeugd is er een springkussen. Wederom is de ijskar aanwezig en kunnen 

de deelnemers genieten van een verkoelend drankje. 

Onder de kinderen die tenminste 2 avonden hebben meegelopen en op 

vrijdagavond aanwezig zijn, is er een verloting met prachtige prijzen. Kortom de 

kinderen hoeven zich niet te vervelen ! 
 

De kosten bedragen 4,00 euro p.p. voor drie avonden. 
 

Komt allen op 7, 8 en 9 augustus ! 
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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 

 

 

Op woensdag 11 september beginnen  de afdelingsavonden weer met  

Hendurk & Geessie, Twents plat. Zij brengen liedjes en lezing. 

 

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. 

 

Summerschool 

Datum: woensdag 24 juli 2019: 09.30-16.00 UUR 

Locatie: Restaurant & Hotel De Barones, Dalfsen. 

 

Wandelen Wijhe 

Datum: dinsdag 27 augustus 2019: 09.30 uur 

Locatie: Infocentrum ‘’Op Duur’’ Rijksstraatweg 109 8121 SR Den Nul Gem. 

Olst-Wijhe. 

 

Dagje Breda 

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  of via mail wilmaeskes8124@gmail.com of bij 

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

mailto:aaaheltemes@gmail.com
mailto:gorishennie@gmail.com
https://vrouwenvannu.nl/overijssel/summerschool
https://vrouwenvannu.nl/overijssel/wandelen-wijhe-0
mailto:wilmaeskes8124@gmail.com
mailto:brinkman-kamp33@hetnet.nl


Ik ga op vakantie en ik neem mee….  
 

Heb jij hem nog? Die prachtige rode DorpsQuiz pen! Die met dat mooie  

lampje erin. Die pen die een puzzel op zich bleek te zijn. “Moet je nou  

draaien of drukken”? Die pen waarvan we in het quizboek schreven  

BEWAAR HEM NOU MAAR GEWOON, want je weet nooit wanneer hij  

van pas gaat komen… Die pen dus! 

 

Nou pak hem er maar bij en steek hem in je koffer. Deze zomer willen we jullie 

namelijk vragen om een originele / ludieke foto te maken van jou en je pen op 

vakantie. Neem hem mee op pad en laat hem de wereld zien. Laat hem proeven 

van de zomer en genieten van zon, zee en strand. Het maakt ons niet uit of dat in 

Tanzania of Tuinzania is. Je hoeft tenslotte niet ver om het fijn te hebben samen  

En een reisverslag vinden we altijd gezellig, maar denk erom, de foto telt! 

 

Insturen kan naar dorpsquiz@wesepe.nl tot uiterlijk 30 augustus 13.00 

Inschrijven teams kan per 1 sept 2019 13.00.  

 

Dit is een individuele opdracht en telt mee voor de online lotingslijst. De leukste 

inzending(en) worden door de organisatie beoordeeld en mogelijk beloond 

tijdens de prijsuitreiking op 8 december 2019 in het Wapen van Wesepe. 

 

Je vindt ons op https://dorpsquiz.wesepe.nl maar houd ook offline alles in de 

gaten deze zomer! En zie je iets vreemds, dan zou ik maar eens even goed gaan 

kijken wat het te betekenen heeft! Bekijk alle INS & OUTS (Ja dat is een hint ) 

 

 

 

mailto:dorpsquiz@wesepe.nl
https://dorpsquiz.wesepe.nl/
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U hebt er vast en zeker al het nodige over gehoord: het Voorzieningenhart van 

Wesepe. 

 

Ruim een jaar geleden is er (met ondersteuning van Gemeente en Provincie) een 

Stuurgroep opgericht om samen met de bewoners van ons dorp een plan te 

maken voor een nieuw voorzieningenhart. Want wat is het geval? Het gebouw 

van de A. Bosschool is gedateerd en te groot, er moet drastisch gerenoveerd of 

nog liever nieuw gebouwd worden. De gymzaal voldoet niet meer aan de eisen 

en moet worden vervangen. Het Wapen van Wesepe heeft een belangrijke 

functie voor ons verenigingsleven maar moet reorganiseren om uit de kosten te 

komen. De sportclub ligt eigenlijk te ver van de dorpskern om er makkelijk naar 

toe te gaan, en heeft geen indoor sportzaal. En dan is er onze mooie 

monumentale kerk in het centrum van het dorp die veel te weinig wordt gebruikt 

en bijna de hele week leeg staat.  

 

Dus er moet een nieuw plan worden bedacht hoe we in ons dorp een betaalbaar 

voorzieningenhart kunnen creëren voor de school, de sport en het 

verenigingsleven en alle sociale gebeurtenissen, en de kerkelijke activiteiten, om 

daarmee voor de toekomst de nodige faciliteiten veilig te stellen voor onze 

inwoners. Als het even kan in het centrum van het dorp, maar wel met behoud 

van onze mooie dorpskern. Want Wesepe moet natuurlijk wel een aantrekkelijk 

en leefbaar dorp blijven! 

 

De Stuurgroep heeft een aantal werkgroepen opgericht om alle aspecten van 

zo’n nieuw voorzieningenhart goed in kaart te brengen. Het gaat dan om de 

gebouwen, de ruimtelijke invulling, de leefbaarheid, de communicatie met alle 

bewoners, maar ook het budget en de betaalbaarheid zijn belangrijk. 

 

 

 



Vorig jaar zijn er twee inloopavonden geweest voor alle Wesepenaren om te 

peilen wat er leeft onder de bewoners en hoe we een nieuw voorzieningenhart 

zouden kunnen realiseren. Daar kwamen vijf scenario’s uit, waarvan er na een 

eerste check op de haalbaarheid drie scenario’s overbleven. Na analyse van de 

inspraak van Wesepenaren m.b.t. de drie overgebleven scenario’s heeft de 

Stuurgroep geconcludeerd dat er één voorkeursscenario duidelijk naar voren 

kwam. Dat voorkeursscenario werd op 24 april gepresenteerd aan alle 

dorpsbewoners.  

 

Wat houdt dat voorkeursscenario precies in? In dit scenario wordt de nieuwe 

sporthal achter het Wapen van Wesepe beoogd. De nieuwe A. Bosschool wordt 

tegen de kerk aan gebouwd, en daarmee krijgt de kerk door de week een nieuwe 

bestemming als multifunctionele aula van de school. ’s Zondags blijft de kerk 

gewoon in gebruik als kerk, zo lang er in Wesepe nog mensen zijn die op 

zondagmorgen graag naar de kerk willen.  

Dit plan heeft een aantal grote voordelen: 

 Alle faciliteiten liggen vlak bij elkaar, dus er wordt een echt 

voorzieningenhart gerealiseerd in het centrum van het dorp. 

 Er kunnen verschillende functies gecombineerd worden, waardoor er een 

veel efficiënter en beter gebruik van de beschikbare faciliteiten wordt 

gerealiseerd 

 Door het afnemend kerkbezoek op zondag moet er op termijn sowieso een 

nieuwe bestemming voor het kerkgebouw worden gevonden. Dat is in dit 

plan gewaarborgd. 

 De A. Bosschool zou door multifunctioneel gebruik van de kerk minder 

vierkante meters hoeven te bouwen, wat scheelt in de kosten. 

 

Dit plan wordt nu verder bestudeerd op haalbaarheid en draagvlak. Ook de direct 

omwonenden worden hier intensief bij betrokken. Mocht het allemaal haalbaar 

en realiseerbaar zijn, dan zal dit scenario verder uitgewerkt moeten worden tot 

een voorlopig ontwerp, en daarna een definitief plan. Uiteraard op een manier 

waardoor het karakter van de dorpskern niet wordt aantast! 

U hoort hier in de nabije toekomst zeker meer over! 

Namens de Stuurgroep, Henk Jansen 
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Een bijenstal in Wesepe 

 
Honing. De gewoonste zaak van de wereld. Maar wat als dat ineens niet meer zo 

is? Wat als er een tekort is aan fruit en allerlei andere gewassen omdat een klein 

nietig insect, de honingbij, uitsterf of zodanig gedecimeerd wordt dat we 

problemen krijgen met de bestuiving? Hoe dat komt is de grote vraag: 

bestrijdingsmiddelen, ziektes? Wie het weet mag het zeggen, maar dat het niet 

goed gaat met de honingbij en de wilde bijen is al te pijnlijk duidelijk.  

Een groeiend aantal onder u heeft al een ‘bijenhotel’ aan de muur hangen en wat 

is het leuk als je die wilde bijen zo druk ziet om voor nageslacht te zorgen. De 

hele dag in de weer om bloemen te bezoeken, voedsel voor de kroost te halen en 

zo voor een gezonde bestuiving te zorgen.  
 

Zo is het ook met de honingbij: de hele dag met de hele kolonie druk om 

bloemen te bezoeken en honing en stuifmeel te verzamelen om hun jongen te 

verzorgen en vervolgens voor nieuwe bijenvolken te zorgen. Ondertussen zorgen 

ze voor de broodnodige bestuiving. Ook van honingbijen zijn er ‘wilde’ kolonies, 

die bijvoorbeeld in een schoorsteen of een holle boom wonen. Hier hang je niet 

simpelweg een kastje voor aan de muur en klaar is Kees. Hier zorgt de imker 

voor, die beheert, verzorgt en koestert zijn bijen en levert zo een hele grote 

bijdrage aan het in stand houden van de zo nuttige honingbij.  
 

In en rond Wesepe zijn ook enkele wilde bijenvolken, volken die dus niet door 

een imker worden beheerd. Deze niet-beheerde volken zorgen jaarlijks voor 

bijenzwermen die een nieuwe plek zoeken. Zo zijn er dit voorjaar 8 bijen-

zwermen aan komen vliegen in het dorp. Samen met collega-imkers hebben we 

deze zwermen gevangen en als nieuwe volken aan ons bestand toegevoegd.  

Wij als Weseper imkers maken ons nu hard om in het dorp Wesepe een bijenstal 

te realiseren waar een aantal kasten kunnen staan. Wij denken daarbij aan een 

plek zoals de voormalige pluktuin aan de Scholtensweg. Ver genoeg van 

woningen maar toch dichtbij. Wij denken dat dit een waardevolle toevoeging 

zou zijn die past in een groen dorp als Wesepe. 

 

Iedereen kan bij de imkers terecht voor uitleg en ook willen we zorgen voor 

educatie van de schooljeugd. De gemeente Olst/Wijhe is positief en best bereid 

mee te denken met dit burgerinitiatief als hiervoor voldoende draagkracht is.  

Bij deze vraag ik een ieder die dit idee wel of niet wil ondersteunen dit te laten 

weten door een mail te sturen naar:  dewee56@tele2.nl 

 

 

 



 

 

 

 

Zomerfeesten Wesepe; 23-24-25 augustus 

Zondag 25 augustus 11:00 uur; Oecumenische kerkdienst 

Kermisdienst in Wesepe: Klopt het Weseper har(t)(d)?  

Als dorp is het moeilijk om te overleven. Vaak voel je je als dorpeling het 

sluitstuk bij vele plannen. Neem de glasvezel; De groene kabels zijn er gekomen, 

maar of de verbinding er ook is? De nummering van de wegen: niemand regelt 

het echt. Aan de andere kant merken we ook dat er ontzettend veel in beweging 

is. Dat kan natuurlijk niet anders, omdat ook in Wesepe de grote vragen van de 

wereld spelen. Vraagstukken zoals de duurzaamheid, energieneutraal bouwen, 

asbestdaken op huizen en schuren. Zo groot dat je die als dorp niet op kunt 

lossen. Vragen als; leefbaarheid in het dorp, hoe blijven we een levende 

gemeenschap waar we een plek houden om samen te komen, waar het kloppende 

hart voelbaar is. Eens per jaar voelen we dat tijdens de zomerfeesten, maar waar 

klopt het Weseper hart de rest van het jaar voor? We willen dat kloppende hart 

voelen op de kermisdienst van zondag 25 augustus om 11:00 uur. We gaan het 

zien, proeven, horen en natuurlijk vieren. Daar kunnen we u natuurlijk niet bij 

missen. Wees welkom. De voorgangers zijn Ds. Martje Veenstra-Oving en 

Godelieve Pieper, geestelijk verzorger. Tijdens de viering wordt er gecollecteerd 

voor stichting Madre Rosetta. U kunt alvast een kijkje nemen op 

http://madrerosetta.nl/, dan weet u waar uw gulle gaven naartoe gaan.  

 

Waar kunt u zich nog voor inschrijven? 

Hoewel de inschrijvingen goed gaan, kunt u zich nog opgeven voor de volgende 

onderdelen 

 De Cross 

 JAKO’s watervolleybal 

 Het Weseper lunchbuffet 

 Het Vogelschieten 

http://madrerosetta.nl/
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Opgeven kan door een mail te sturen naar info@zomerfeestenwesepe.com of dit 

via onze website: www.zomerfeestenwesepe.com te doen.  

Nieuw dit jaar is het onderdeel ‘Wesepe got talent’ op de vrijdagavond. Diverse 

acts zullen er voor u gebracht worden op deze avond, waarbij uiteindelijk een 

jury zal gaan bepalen wie zich de grootste talenten van Wesepe mogen noemen.  

 

Overige mededelingen: 

Automatische incasso                                                                                                                                        

De automatische incasso zal in de week voor de kermis worden geïnd.  

Vlag Zomerfeesten Wesepe                                                                                                                                                                    
Koop nu de unieke Zomerfeesten Wesepe vlag (afmeting 100x70 cm) à €10,- en 

versier tijdens het kermisweekend het dorp met je vlag. De vlag is voorzien van 

het logo van Zomerfeesten Wesepe (zie het plaatje) en kan ieder jaar opnieuw 

worden gebruikt. Wil je er eentje? Bestel door te mailen naar: 

info@zomerfeestenwesepe.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

GEZOCHT: organisatie pubquiz ‘Het Allerlaatste Tentfeest’                                                            

Op 19 en 20 oktober 2019 vindt het Allerlaatste tentfeest weer plaats. Wij zijn 

op zoek naar extra handjes. Vind jij het leuk om een pubuiz te organiseren? De 

pubquiz is op zaterdagmiddag 19 oktober. Laat het ons weten via: 

info@allerlaatstetentfeest.nl Uiteraard mag je je ook als groepje aanmelden. 

Meer info te verkrijgen via: Marjolien Roesink (06-23633140) 

 

 

De Zimbabwaanse beelden tentoonstelling in Wesepe was open op 

vrijdag/zaterdag/zondag tot 1 juli.  Ook na deze datum is hierover nog een 10 

minuten filmpje te zien op tv Salland 1 en op YouTube  – onder de naam: 

zimbabwaanse beelden wesepe. Het filmpje geeft impressies van de beelden in 

een samenspraak van Gerard & Elly Thijs (Van Doorninckweg 23 Wesepe) met 

het filmteam - Herman Koerhuis en de cameraman.  

 

mailto:info@zomerfeestenwesepe.com
http://www.zomerfeestenwesepe.com/
mailto:info@zomerfeestenwesepe.com
mailto:info@allerlaatstetentfeest.nl


Ontmoeten in Eigen Dorp Wesepe 

In veel dorpen in onze omgeving hebben ze het al: Ontmoeten in Eigen dorp 

(OED). Eén keer per week even samen met andere dorpsgenoten onder het genot 

van een kopje koffie en een lekkere maaltijd de laatste nieuwtjes uitwisselen. 

Daarnaast worden in samenwerking met vrijwilligers regelmatig gezellige 

activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld op het gebied van sport en spel.   

Zorggroep Raalte (ZGR) is nu bezig dit ook voor Wesepe op te zetten. Tijdens 

de onderzoeksfase werd gesproken met beleidsmedewerkers van de gemeente, 

medewerkers van Welzijnsorganisaties en bewoners van Wesepe en omgeving 

die zich spontaan meldden om te helpen met de organisatie, een zogenaamd 

“voortrekkersgroepje”. Die hebben contact gezocht met de ouderensoos, want 

het is zeker niet de bedoeling elkaar in het vaarwater te gaan zitten, maar juist 

waar mogelijk samenwerking te zoeken en elkaar aan te vullen, Ook is er 

overleg geweest met de organisatoren van het inloop café op donderdagochtend 

tijdens de markt bij het Wapen van Wesepe. Op een nauwere samenwerking is in 

eerste instantie enthousiast gereageerd en mogelijk kan ontmoeten in eigen dorp 

op dezelfde dag als het inloopcafé plaatsvinden.  

Nog niet alle hobbels zijn genomen, maar de plannen zijn er dus wel. We hopen 

na de zomer iets van de grond te kunnen krijgen om Wesepenaren die even uit 

de dagelijkse sleur willen, wat eenzaam zijn, of mensen die gewoon net even wat 

extra zorg nodig hebben, wekelijks een mooie dagbesteding te bezorgen . Ook 

vrijwilligers zijn van harte welkom zich aan te melden. Na de vakantie hopen we 

meer concrete plannen te kunnen presenteren. 

Voor vragen kunt u terecht bij: Jenny Timmer Arends (lid Innovatieteam ZGR) 

of Jacky van Tartwijk (06-31768816). 
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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 
 

 

40ste editie Sixesday S.C. Wesepe 

Dit jaar vond de 40ste editie van Sixesday plaats. Er was een wijziging in het 

programma ten opzichte van voorgaande jaren. Zo werd er alleen nog maar op 

de zondag gesport. Er waren op de zondag ook activiteiten voor de jeugd, 

waardoor alles op de zondag was en niet meer verdeeld over 2 dagen. 

 

Dit jaar werd er afscheid genomen van veel commissieleden. Frits Rechterschot 

nam afscheid. Frits is lid van de commissie vanaf de oprichting van Sixesday en 

verlaat de commissie na 40 jaar trouwe dienst. Naast Frits werd er afscheid 

genomen van Marcel Bosman, Erik de Bone, Hans Koerhuis en Thijs 

Middeldorp. Tijdens Sixesday is de commissie druk bezig geweest om nieuwe 

leden te werven en er zijn een viertal nieuwe commissieleden gevonden.         

Sallands Streekelftal 
 

Het Sallands Streekelftal speelt net als de afgelopen jaren ook dit jaar weer tegen 

Go Ahead Eagles in Heeten. Dat gaat dit jaar gebeuren op 5 juli. Namens SC 

Wesepe is Niels Niemeijer uitgenodigd om mee te doen met het streekelftal. 

 

 

 

http://www.sportclubwesepe.nl/


Eindstanden teams SC Wesepe 
 

Nu ook Sixesday voorbij is, is het seizoen 2018/2019 in Wesepe echt ten einde. 

Zie onderstaand een kort overzicht van de verschillende teams van SC Wesepe. 

 

Wesepe 1 eindigde op een 7e plaats in de 5e klasse G met 36 punten uit 24 

wedstrijden. Dat was 4 punten te weinig om de 4e plaats, en dus nacompetitie, te 

kunnen halen. Na de winterstop haalde Wesepe maar 1 punt in de rechtstreekse 

duels met de concurrenten Koninklijke UD, Terwolde en Emst, waar dit er in de 

heenronde nog 9 waren. Deze punten kwam Wesepe uiteindelijk tekort om de 

nacompetitie te kunnen halen. Er was wel een duidelijke progressie te zien in het 

veldspel en hopelijk weten de mannen volgend seizoen, tijdens het 2e seizoen 

onder leiding van Maikel, wel een plek in de nacompetitie te behalen. 

Wesepe 2 eindigde op een 9e plaats in de 4e klasse reserve 02 met 25 punten uit 

22 duels. Het probleem van Wesepe 2 is het scorend vermogen. Wesepe 2 wist 

slechts 26 goals te maken. Dat is het laagste aantal van alle teams. Wesepe 2 

speelt daarnaast te vaak gelijk. Er werd maar liefst 7 keer gelijk gespeeld. Er was 

dit jaar een te kleine kern bij Wesepe 2. Dit zal volgend jaar beter zijn, hopelijk 

kan Wesepe 2 dan hogere ogen gooien op de ranglijst. 

 

Vorig seizoen werd Wesepe 3 kampioen in de 5e klasse reserve. Ook dit jaar 

werd er lang mee gedaan om het kampioenschap. Tot 4 wedstrijden voor het 

einde stond Wesepe 3 nog bovenaan. Toen werd er echter verloren van en bij de 

uiteindelijke kampioen, Turkse Kracht 6. Uiteindelijk werd ook een rechtstreeks 

duel om de 2e plek verloren waardoor Wesepe 3 het seizoen afsluit als nummer 

3 van de ranglijst. Gezien het feit dat Wesepe 3 dit jaar geen vaste keeper had 

ivm een zware knieblessure van doelman Frank Koerhuis en er vaak een 

veldspeler op goal stond, was dit ook het maximaal haalbare voor dit seizoen.  

 

Wesepe 4 werd 8e in de 7e klasse reserve 36, met 23 punten uit 20 duels. 

Wesepe 4 begon het seizoen goed en stond na 3 wedstrijden op 9 punten. Direct 

werd na afloop een foto van de stand gemaakt zodat dit moment in ieder geval 

vastgelegd was. Daarna kwamen er pittigere tegenstanders en daalde Wesepe 4 

een aantal plaatsen. Er werden een aantal spectaculaire uitslagen neergezet. Zo 

werd er o.a. een keer met 8-7 verloren en een keer met 9-1 gewonnen.  

 

Wesepe 5 werd 9e in de 7e klasse reserve 33 met 25 punten uit 22 duels. Voor 

de winterstop ging het prima met Wesepe 5 en werd er lekker mee gedraaid. Na 

de winterstop ging het moeizamer en werden er nog weinig punten behaald. 

Wesepe daalde hierdoor naar de 9e plaats.  



17 

 

 

Wesepe JO17 kwam na de winterstop uit in de 3e klasse 16. Wesepe wist hierin 

de 4e plaats te behalen met 20 punten uit 11 wedstrijden. Na de winterstop had 

het team de beschikking over een vaste keeper (Rick Jansen) en dat had zijn 

effect op de resultaten. Wesepe JO17 leverde daarnaast veel spelers aan Wesepe 

2. De jongens hebben (te) veel gevoetbald en hebben zich dit seizoen onder 

trainer Nick Jansen goed ontwikkeld. Een aantal van hen zal na de zomer over 

gaan naar de selectie. 

Wesepe JO15 werd 2e in de 4e klasse 1G met 25 punten uit 10 wedstrijden. Ze 

moesten alleen de overtuigende kampioen Schalkhaar JO15-6 (met maar 1 

tegengoal) voor laten gaan. Wesepe werd knap 2e en dat was het maximaal 

haalbare resultaat.  

 

Wesepe JO13 eindigde op een 12e plaats in de 5e klasse. Wesepe had hetzelfde 

aantal punten als nummer 11 Heeten JO13-2, maar helaas één doelpunt meer 

tegen gekregen, waardoor ze niet 11e maar 12e eindigden. De wedstrijden 

werden vaak met een klein verschil verloren. Hopelijk gaat dit volgend seizoen 

beter. 

 

Wesepe JO11 werd 2e in de 6e klasse met 16 punten uit 8 wedstrijden. Dit 

waren helaas 2 punten minder dan de kampioen, Heeten JO11-2.  

 

De standen van Wesepe JO9 en Wesepe JO8 worden door de KNVB niet 

gepubliceerd. Dit omdat de spelers in deze leeftijdscategorieën zich in de 

ontwikkelfase bevinden, waarbij de competitie geen doel maar een middel is dat 

bijdraagt aan het spelplezier en de individuele ontwikkeling.  

 

Trainingsblok 

 
Begin juli is het 1e trainingsblok van de 1e en 2e selectie van SC Wesepe. Er 

wordt vanaf 2 juli 2 weken getraind. Dit om de opgedane conditie niet helemaal 

te verliezen door een hele lange periode niets te doen. Deze 2 weken worden 

afgesloten met een teamactiviteit op 13 juli. Daarna is er weer een aantal weken 

rust waarna er begin augustus weer gestart zal worden met de trainingen. 

 
Kijk ook eens op WWW.SPORTCLUBWESEPE.NL 
 

 

 

 



Prijzen Verloting Sixes-day SC WESEPE 16 juni 2019 nog niet afgehaald. 

 

Tot 1 augustus 2019 af te halen bij J. Wichems, 

 

Achterhoekstraat 24,  8124 AM  Wesepe  tel. 0570-531505 

 

Prijs artikel    nummer Kleur 

21 Groen Jack Jako   581  Roze 

24 Blauw shirt    944  Oranje 

30 Lampenset 2 x Ripperda 383  Oranje 

34 Paraplu Aarnink   109  Blauw 

35 Holsto tuinen plant  817  Blauw 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kerstmarkt Wesepe bestaat 25 jaar! 

De zomer is in volle gang, maar achter de schermen is er alweer een start 

gemaakt met de voorbereidingen voor de Kerstmarkt in Wesepe!! Dit jaar 

bestaat de Kerstmarkt 25 jaar en dat zullen we dan ook zeker niet onopgemerkt 

voorbij laten gaan… t.z.t. hier meer informatie over. 

De Kerstmarkt zal plaatsvinden op zaterdag 14 december van 15.00 uur – 19.00 

uur, in en om Het Wapen van Wesepe. Vind je het leuk om bij ons op de 

kerstmarkt te staan, meld je dan vóór 1 oktober a.s. aan bij Jeanet Wilmink: 

0570-530771 of 06-34891240. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

De Stichting Vrienden van Bij Tjoonk organiseert een activiteitendag op 

zaterdag 20 juli en nodigt u hiervoor uit! Op het agrarische Leer- en Werkbedrijf 

van Jeroen en Marleen Spikker-Vrielink krijgen mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen. Voor hen én het 

project "sociale stalbouw" zetten wij ons in. Kijk op 

http://bijtjoonk.nl/vriendenvan/ voor meer informatie en hopelijk zien we u op 

20 juli op de Bannink (Rodijksweg 9a) om ook een plankje bij te dragen! 

http://bijtjoonk.nl/vriendenvan/
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