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Activiteiten kalender oktober 2019 

Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe 
 

 

dinsdag, 1 oktober 

19:30 Bridge Competitie WvW 

 

donderdag, 3 oktober 

10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe 

11:30 Markt Wesepe 

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

 

vrijdag, 4 oktober 

Uitactiviteit Jeugdsoos 

 

zondag, 6 oktober 

15:00 Nicolaasconcerten: trompettist Eric Vloeimans -Nicolaaskerk 

 

dinsdag, 8 oktober 

19:30 Bridge vrije avond WvW 

 

woensdag, 9 oktober 

Vvn - Afdelingsavond Boeren, Burgeressen en Buitenlui 

 

donderdag, 10 oktober 

10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe 

11:30 Markt Wesepe 

 

dinsdag, 15 oktober 

19:30 Bridge Competitie WvW 

 

woensdag, 16 oktober 

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

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

14:30 Soos : Spelmiddag in het WvW. 

 

donderdag, 17 oktober 

10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe 

11:30 Markt Wesepe 
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Activiteiten kalender oktober 2019 (vervolg) 

 

 

 

vrijdag, 18 oktober 

19:30 Soosavond Jeugdsoos - Nieuwe Coers 

 

zaterdag, 19 oktober 

Allerlaatste tentfeest & Pubquiz Allerlaatste Tentfeest 

 

zondag, 20 oktober 

Allerlaatste tentfeest 

 

dinsdag, 22 oktober 

12:30 Eetproject in het WvW. Opgave tot de maandag ervoor tel:532247 

19:30 Bridge vrije avond WvW 

 

donderdag, 24 oktober 

10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe 

11:30 Markt Wesepe 

 

zaterdag, 26 oktober 

Oud papieractie. Geen vervoer bel dan met Erna tel: 531103 

 

dinsdag, 29 oktober 

19:30 Bridge Competitie WvW 

 

donderdag, 31 oktober 

10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe 

11:30 Markt Wesepe 

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

 

 

Opgave activiteiten: agendawesepe@gmail.com 
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Beste lezer, 

In het laatste weekend van oktober gaat de zomertijd plaatsmaken voor de 

wintertijd. Weet je het nog? In het voorjaar gaat de klok een uur vooruit 

en achter in het jaar een uur achteruit. Daar kun je de klok op gelijk zetten! 

. 

Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar 

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

De redactie 

 
 

COLOFON 

Jaargang 28                                                                                          nr. 300 

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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OPENBARE BASISSCHOOL 

A. BOSSCHOOL 

SCHOLTENSWEG 44 

8124 AJ WESEPE 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de A. Bosschool 

 
 

Na een heerlijke zomervakantie zijn we weer goed van start gegaan op de 

A.Bosschool. De kinderen, maar ook de teamleden hadden er weer zin in. 

 

 

We zijn gestart met het continurooster.  

Dagelijks werken we nu van half 9 tot half 3 en alle kinderen blijven op school 

eten. Het was eventjes wennen, maar zowel de leerlingen als de leerkrachten 

merken dat het rustiger is nu de dag niet meer wordt onderbroken. 

 

 

De eerste weken van het schooljaar hebben we veel aandacht besteed aan hoe we 

met elkaar om willen gaan en hoe we er voor kunnen zorgen dat het voor een 

ieder fijn en veilig is op school. We hebben een afspraak van de week die voor 

de hele school geldt. 

 

 

De eerste oudergesprekken zijn inmiddels achter de rug en de komende periode 

zal in het teken staan van de informatieavonden en de jaarvergadering.  
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De kinderboekenweek staat al weer voor de deur. Het thema dit jaar is “Reis 

mee”. Samen met de Bössels en Bikkels zullen we hier de nodige aandacht aan 

besteden. Plezier in lezen en leren over de wereld om je heen zal deze week 

centraal staan. 

 

 

Op 11 en 13 oktober aanstaande zijn de “Sallandse techniekdagen”. Kinderen 

kunnen dan met hun ouders verschillende bedrijven bezoeken. Informatie zullen 

de kinderen op school ontvangen. Wij kunnen u een dergelijk bezoekje van harte 

aanbevelen. 

 

 

Na de herfstvakantie komen de verkeersweken er aan. Voor het eerst zullen 

allerlei activiteiten in het kader van veilig verkeer geclusterd worden in 2 weken. 

Alle scholen uit Olst-Wijhe zullen dan deelnemen aan de fietscontrole en 

verschillende voorstellingen bezoeken. 

 

 

De rapportage rondom de plannen voor een multifunctionele accommodatie in 

het voorzieningenhart van Wesepe, waarin de school ook een belangrijke plaats 

in neemt, ligt nu ter inzage bij de gemeenteraad van Olst-Wijhe. Van harte 

hopen wij op een positief advies, zodat de plannen voor toekomstbestendig 

onderwijs in Wesepe vorm kunnen krijgen. 

 

 

Een hartelijke groet vanaf de Scholtensweg, 

 

Jantien Blankhorst-Hartkamp 

(directeur onderwijsteam Wijhe-Wesepe) 

Karin Rondhuis- van der Zeijst 

(locatie-coördinator A. Bosschool) 
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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 

 

Graag nodigen wij u uit voor onze afdelingsavond op woensdag 9 oktober in 

Het Wapen van Wesepe om 19:45 uur.  

Deze avond is Willemien Hartmans uitgenodigd. Zij spreekt over het 

onderwerp: Boeren, burgers en buitenlui.  

Haar lezing gaat over de ontwikkeling van het boerenland. Hierbij geeft ze veel 

aandacht aan de vrouw. Bijv. de opkomst van de fiets. Ook vrouwen kregen een 

fiets. Een vooruitgang voor de zelfstandigheid van vrouwen. De dames konden 

toen alleen op stap b.v. naar de avonden van de plattelandsvrouwen.  Dus de 

veranderende maatschappij vanaf de tijd van haar oma tot nu. 

 

Verslag dagje Breda 

Vrijdag 6 september was het jaarlijkse uitje van de Vrouwen van Nu naar Breda. 

Met 29 dames vertrokken we met een bus om 7:30 uur vanaf het kerkplein in 

Wesepe richting Brabant. Kort na 10:00 uur arriveerden we in Breda. Bij 

Brasserie Dickens & Jones genoten we van een lekker bakkie koffie/thee met 

gebak. Daarna maakten we een flinke stadswandeling in 2 groepjes met ieder 

een eigen gids. We bezochten o.a. het Begijnhof en het Miniaturen- en 

Poppenmuseum. Na de lunch bij Restaurant “Den Boerenstamppot” ging het met 

de bus richting “ De Evenaar” een exotisch tuincentrum en Bamboetuin in Etten-

Leur. Dit was echt meer dan een tuincentrum, het was een ontdekkingsreis in een 

beleveniswinkel. Er was van alles te zien. 

 

Om 16:00 uur vertrokken we huiswaarts. In Wesepe aangekomen hebben 

sommige dames de gezellige, mooie reis nog met een etentje afgesloten, anderen 

gingen tevreden naar huis. 

 

 

mailto:aaaheltemes@gmail.com
mailto:gorishennie@gmail.com
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Themadag (voorheen Boerinnendag) 2019 

Een dag voor zowel de consument als de producent. 

Deze dag wordt gehouden op donderdag 14 november in Zalencentrum  

“Het Bonte Paard”, Deventerweg 87, 7451 MC Holten (tel. 0548-361202). 

De zaal is open vanaf 9:30 uur. Het programma begint om 10:00 uur.  

Deze dag heeft de titel:   Als het bedrijf HET overkomt. 

 

De Agrarische Commissie heeft de volgende sprekers uitgenodigd: 

• Jan Bronninkreef uit Holten, melkveehouder en winnaar van 

Expeditie Robinson 2018. Jan vertelt over zijn ervaringen tijdens de vijf 

weken dat hij op met Expeditie Robinson op de Filippijnen was.  

 

• Ineke Bronninkreef uit Holten, melkveehouder en vrouw van Jan. 

Ineke moest wel even slikken toen ze hoorde dat Jan echt mee mocht doen 

aan Expeditie Robinson. Zou ze dat kunnen? Maar ze gunde het Jan zo. Ze 

zag het als haar eigen Expeditie Boerderij.  

 

• Gerda Briene uit Wierden, pluimveehoudster. 

Gerda runt samen met haar man Johan een boerderij, waar ze 

scharrelkippen en biologische kippen houden. De fipronilcrisis die hen in 

2017 trof, had een grote impact op het gezin. Deze crisis is zo bizar, dat 

niemand dit ooit had kunnen bedenken. Ze heeft er een boek over 

geschreven en ze vertelt over de invloed van deze crisis op hun 

gezinsbedrijf. Hoe beleef en overleef je zo’n voedselcrisis? 

 

• Louwe de Boer van Ekofish Group uit Urk. 

De wereld van Ekofish Group is een wereld van verse kwaliteitsvis, die 

met respect voor het milieu gevangen wordt en kort na de vangst bij ons 

op het bord ligt. 

Men zoekt voortdurend naar duurzame visserijtechnieken die goed zijn 

voor mens en milieu. Daarnaast komen de gevolgen voor de visserij van de 

op handen zijnde Brexit aan de orde, evenals het verbod op de pulsvisserij.  

 

De kosten zijn € 28,00 voor leden en € 33,00 voor niet-leden. 

Op de afdelingsavond van woensdag 9 oktober gaat de opgave-lijst rond of 

telefonisch voor 30 oktober bij Anita Middeldorp 06-51873560, email: 

anitamiddeldorp@hotmail.com  

 

mailto:anitamiddeldorp@hotmail.com


 

 

8 

Plattelandsvereniging LABOR 
Secretaris: A. Riezebos 

Meulemanskamp 6 

8124 AR Wesepe 

06-42240011 

Info@laborwesepe.nl 

 
 

    

Klootschieten 

 
Op zondag 6 oktober gaan we weer klootschieten. We beginnen om 10.00 uur bij 

het Wapen van Wesepe met een kop koffie of thee en gaan daarna weer een 

mooie ronde lopen.  

Ondertussen proberen de teams, die op de dag zelf door middel van loting 

samengesteld worden, in zo min mogelijk worpen de route af te leggen. Terug 

bij het Wapen drinken we gezellig wat met elkaar en wordt het winnende team 

bekend gemaakt.  

Lijkt het u leuk om eens een keer mee te doen, u bent van harte welkom. 

Ervaring is niet nodig, de routes zijn meestal hooguit 5 kilometer.  

 
 

 

 

Dorpsquiz editie 2 
zondag 3 November, met als thema: Jong en oud. 

 

De voorbereidingen zijn in volle gang, voor de organisatie stijgt de 

spanning.....!! Wordt het weer net zo leuk als vorig jaar?? We gaan ervoor !!! 

Om er een succes van te maken hebben we jullie deelnemers en ook de 

sponsoren natuurlijk nodig. Er zijn al vele aanmeldingen, geweldig om te weten 

dat iedereen er weer zin in heeft !! 

Houd Facebook in de gaten..... wordt er weer een geluid gelanceerd? Is er iets 

anders bedacht? En wat was er met die "oude vrouwen" op de kermis, bij de 

labor fietstocht en bij de wandel 3 daagse?   

 

Datum prijsuitreiking: zondag 8 december, 13:00 uur in Het wapen van Wesepe 

Kijk voor alle informatie op: www.dorpsquiz.wesepe.nl 

mailto:Info@laborwesepe.nl
http://www.dorpsquiz.wesepe.nl/
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   Plaatselijk Belang Wesepe 

 

 

 

Jaarvergadering  
De jaarvergadering van Plaatselijk Belang Wesepe staat gepland op 

woensdagavond 6 november. We hopen dan een leuk en actief programma te 

bieden zodat we naast onze trouwe leden ook wat meer jongeren uit Wesepe  

kunnen enthousiasmeren om te komen.  

Daarover meer in de volgende Dorpskrant waarin dan tevens het jaarverslag  

en de agenda zal worden gepubliceerd.  

 

 

 

 

 

 

Rapport voorzieningenhart ligt bij gemeente 
Na de informatieavond eind april is het voorkeurscenario van een 

Voorzieningenhart in Wesepe nog wat verder uitgewerkt. Het rapport, waarin 

alles is meegenomen, ligt nu bij  het College van B&W van de Gemeente Olst-

Wijhe. Het wachten is dus nu op antwoord voordat er verder gegaan kan worden 

met de ontwikkelingen. 

 

In het voorkeurscenario worden gebouwen in het centrum samengevoegd. De 

kerk krijgt door de samenvoeging met de school een culturele functie. Daarnaast 

wordt de sportzaal, een sporthal, op zijn beurt weer gekoppeld aan Het Wapen 

van Wesepe. Zo worden de maatschappelijke functies in het centrum van 

Wesepe geclusterd. 

 

Als het College van B&W enthousiast reageert op het voorgelegde scenario, is 

de volgende stap de financiële haalbaarheid in kaart brengen. Daarbij moet 

tevens gekeken worden of de plannen allemaal haalbaar zijn, je hebt 

bijvoorbeeld te maken met een kerk wat een rijksmonument is.  
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Ook wordt in die fase een architect erbij betrokken die de wensen van alle 

maatschappelijke partijen in kaart brengt en vertaalt naar de nieuwe panden. Is 

die fase achter de rug dan gaan we met het bestemmingsplan aan de slag, om 

vervolgens te gaan bouwen.  

 

Als alles loopt zoals gewenst, hopen we over een paar jaar voor Wesepe een 

prachtig nieuw voorzieningenhart te hebben. 

 

Gedeputeerde Roy de Witte op bezoek in Wesepe 
Vanuit de Provincie is er veel belangstelling voor de plannen van ons 

Voorzieningenhart. Op donderdag 5 september kwam gedeputeerde Roy de 

Witte op bezoek. Hij heeft samen met ambtelijke vertegenwoordigers van de 

gemeente Olst-Wijhe een aantal maatschappelijke projecten in de gemeente 

bekeken . Daarbij is dus ook de locatie voor een mogelijk voorzieningenhart in 

Wesepe bezocht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

festival WIJ-land   

waarin ik & jij WIJ is, voor én door elkaar 

 

Wij van festival WIJ-land doen mee met Rabo ClubSupport. Met  

Rabo ClubSupport investeert Rabobank in de samenleving door  

clubs en verenigingen te ondersteunen. Ben je lid van de Rabobank;  

breng je stem uit op Rabobank.nl/clubsupport  

tussen 27 september en 6 oktober a.s.  

Als tegenprestatie organiseren we voor jullie een onvergetelijk  

festival! Stem op ons! want ons motto is en blijft  IK + JIJ = WIJ  

Kijk snel op Rabobank.nl/clubsupport 
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Programma 

 

04-10-2019  zwemmen 

18-10-2019  soosavond    

01-11-2019  soosavond    

15-11-2019  spooktocht 

29-11-2019  soosavond 

10-01-2020  soosavond 

 

De soosavonden vinden plaats in de Nieuwe Coers van 19:30 tot 21:30 uur. 

Nadere informatie over uitactiviteiten is te vinden op www.jeugdsooswesepe.nl 

of op onze facebookpagina. Vaste bezoekers ontvangen een mail. 

 

 

Wisselingen binnen de leiding 

Eind vorig seizoen hebben we afscheid genomen van Bertrand Nieuwenhuis. 

Zowel jongeren als leiding vinden het jammer dat deze “uitvinder van de 

waterspelen” ermee stopte. Na een uitgebreide zoektocht hebben we gelukkig 

nieuwe leiding gevonden. Marijke Dommerholt en Bianca Tielbeke hebben zich 

inmiddels aangesloten. Daarnaast hebben zich nog een aantal geïnteresseerden 

gemeld die eerst een keertje willen meedraaien. Hopelijk zijn zij net zo 

enthousiast. 

 

Ben jij ook nieuwsgierig naar wat de jeugdsoos allemaal te bieden heeft? Kijk 

dan op www.jeugdsooswesepe.nl of bezoek onze facebookpagina.  
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Zomerfeesten Wesepe 2019 zeer geslaagd! 
 
De voortekenen waren goed: mooi zomerweer en een programma met leuke 

onderdelen. De ingrediënten voor geslaagde Zomerfeesten! En het werd 

inderdaad een bijzonder geslaagde 44e editie van de Zomerfeesten Wesepe. 

 

Traditioneel werd de vrijdagmiddag geopend met het seniorenprogramma, 

gevolgd door de VMB badeendenrace, waarbij het startschot werd gegeven door 

John Wiggerman, Wesepenaar van het jaar 2018. 

 

Voor de vrijdagavond stond het nieuwe programmaonderdeel “Wesepe Got 

Talent” gepland. Het werd een zeer succesvol avondprogramma voor het hele 

gezin, waarin er 12 zeer gevarieerde acts werden opgevoerd door deelnemers uit 

ons eigen dorp. De deskundige jury koos als winnaar van de eerste editie van 

“Wesepe Got Talent” Gerard Willemsen. Samen met twee nichtjes voerde 

Gerard een verrassende illusionisten act op.  

“Wesepe Got Talent” keert volgend jaar zeker terug op het programma van de 

vrijdagavond. Eerder op de avond werd Jo Jansen uitgeroepen tot Wesepenaar 

van het jaar 2019.   

 

De zaterdagochtend was voor de jeugdspelletjes gereserveerd, waarna de middag 

werd gestart met het JAKO watervolleybal. Al enkele jaren een zeer succesvol 

programmaonderdeel. Ook weer op de zaterdagmiddag het crossfestival met de 

Kleintje Klus/Jansen Heeten/BAJO Cross Gas D’r Bie. Tijdens het crossfestival 

traden verschillende bands en dj’s op met als hoogtepunt het optreden van een 

Queen Tribute band. 
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Op zondagochtend waren er de brommertoertocht en de oecumenische 

kerkdienst, dit jaar met als thema “Klopt het Weseper hart(d)?” Aansluitend de 

drukbezochte Weseper Lunch. 

 

In de middag het traditionele Delta Chesterfield Collection Vogelschieten. 

Melissa Buitenhuis slaagde erin om schutterskoningin 2019 te worden en volgde 

hiermee Johan Krijt, schutterskoning 2018 op. 

 

Het weekend werd afgesloten met een spetterend slotfeest met de band Kroepin. 

Al met al dus een succesvol weekend. Mede dank zij: alle sponsoren, vrienden 

van de Zomerfeesten, de vele vrijwilligers en de commissieleden. Bedankt voor 

uw financiële bijdrage,  inzet en geboden hulp. Ook bedanken wij alle inwoners 

van Wesepe e.o. voor hun bezoek en financiële bijdrage. 

 

Graag attenderen wij u erop dat gedurende de voorbereiding en het hele 

weekend vele mooie foto’s en bewegende beelden zijn gemaakt door Berly 

Damman en Erik Zandbelt. Deze foto’s en beelden zijn te bekijken via de 

website en op Facebook van de Zomerfeesten Wesepe. 

 

Zomerfeesten Wesepe 2020: 14, 15 en 16 augustus. 
 

 

 

Zomerfeesten Wesepe (Stichting Kermis Wesepe) doet mee aan de actie van de 

Rabobank, Rabo ClubSupport. Wanneer u lid bent van de Rabobank kunt u in 

de periode van 27 september t/m 11 oktober uw stem aan ons toekennen. 

Hartelijk dank daarvoor! 

 

 

 

Bestuur Stichting Dorpsfeesten Wesepe. 
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Het Allerlaatste Tentfeest 
Locatie:  Sprokkelerveld,  Wesepe 

Datum :  19 en 20 oktober 

 
 

 

Op 19 en 20 oktober sluiten we met zijn allen weer het tentfeestseizoen af. Dit 

jaar een nieuwe locatie én geen vrijdagavond, maar Oktoberfest op de zondag.  

 

Pubquiz 

Op de zaterdag wordt er van 19:00 tot 21:00 uur een pubquiz georganiseerd. Een 

team bestaat uit maximaal 8 personen. Dit jaar zijn er ook VIP tafels beschikbaar 

(beperkt aantal!!). Tijdens de pubquiz kun je onbeperkt drinken met je team 

(uitsluitend bier, wijn en fris).  

 

Kosten pubquiz: 

VIP tickets (incl. entree zaterdagavond): € 32,50 p.p. 

Combiticket deelname pubquiz en entree zaterdagavond: € 12,50 p.p.   

 

Feestavond 

Zaterdagavond sluiten we met jong én oud het tentfeestseizoen af. We hopen dat 

het dit jaar weer net zo’n geweldige feest wordt als de vorige edities. De 

muzikale omlijsting wordt verzorgd door Kraakthelder en DJ-team Sjiek.  

Tickets voorverkoop: € 7,50 // Tickets aan de tent: € 10,- 

 

Oktoberfest m.m.v. Wiesnhammer & DJ Tony Schumacher 

De lederhosen en de dirndls mogen weer uit de kast! Op zondag 20 oktober is 

het tijd voor bier, wijn en bratwursten. De entree is gratis, maar wil jij zeker zijn 

van een tafel? Koop dan de ticket: Tafelreservering Oktoberfest voor  € 50,-. Het 

eerste rondje bier incl. bierpullen is dan van ons. (De ticket gaat per tafel voor 8 

personen).  Tent open: 14.30 uur // eind: 22.00 uur 

 

Tickets/ opgave pubquiz: 

Voor opgave pubquiz, entreetickets en het reserveren van een tafel voor het 

Oktoberfest: ga naar www.allerlaatstetentfeest.nl. Binnenkort kun je ook de 

tickets voor de pubquiz en de zaterdagavond verkrijgen bij Bakkerij van Rijssen.   

[online ticketprijs is excl. € 0,80 reserverings- en administratiekosten]. 

 

KIJK VOOR MEER INFO OP: www.allerlaatstetentfeest.nl 

 

 

http://www.allerlaatstetentfeest.nl/


 

 

17 

 

 

 

 

 

Eric Vloeimans opent nieuw seizoen Nicolaasconcerten 

De beroemdste trompettist van dit moment Eric Vloeimans treedt 6 oktober op 

in de Nicolaaskerk in Wesepe. Deze eigenzinnige muzikant laat zich niet in een 

hokje plaatsen: moeiteloos laat hij de grenzen tussen klassiek, jazz, 

wereldmuziek en rock vervagen. Zo verrast hij zijn publiek met een 

karakteristiek, eigen geluid en een persoonlijke stijl.  

In Wesepe speelt Vloeimans samen met Tuur Florizoone op accordeon en Jörg 

Brinkmann op cello. 

 

Eric Vloeimans kreeg verschillende prijzen, waaronder de Bird Award van het 

North Sea Jazz Festival en de Gouden Notenkraker. In 2014 speelde hij het 

Koningsconcert voor Willem Alexander en Maxima.  

 

Dit belooft een zeer bijzonder concert te worden, dus reserveer snel. 

 

Datum  : Zondag 6 oktober om 15:00 uur (14:30 uur is de deur open) 

Locatie : Nicolaaskerk, Ds. E. Kreikenlaan 3 in Wesepe 

Entree   : € 20 (inclusief consumptie) 

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur of via www.denicolaasconcerten.nl 

 

 
Stichting De Nicolaas Concerten * Secretariaat: Wilma Eskes 

Velsdijk 6, 8124 PP Wesepe * Rabo NL83RABO158809580 

www.denicolaasconcerten.nl * info@denicolaasconcerten.nl 
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Eric Vloeimans met Tuur Florizoone op accordeon en Jörg Brinkmann op cello. 
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Ontmoeten in Eigen Dorp in Wesepe van start! 
 

 

In de vorige Dorpskrant konden we melden dat er gesprekken gevoerd worden 

om Ontmoeten in Eigen Dorp in Wesepe te realiseren. De gedachte om samen 

op te lopen met het Inloopcafé op donderdagochtend is verder uitgewerkt en 

blijkt een goede mogelijkheid om het ontmoeten te kunnen starten. Er zijn goede 

afspraken gemaakt met het Inloopcafé en met Bianca, de uitbaatster van Het 

Wapen van Wesepe. Daar zijn we heel erg blij mee! 

 

Vanaf donderdagochtend 3 oktober nodigen we de ouderen uit voor een kop 

koffie en leuke activiteiten. De ochtend is van 10:00 tot 12:00 uur. Wat er voor 

activiteiten zijn wordt in overleg met de vrijwilligers en deelnemers ingevuld. 

Dit kan van alles zijn zoals rummikub, kaarten, bingo, muziek en bewegen.  

Ook is er ruimte voor creatieve activiteiten, gespreksgroepen of het houden van 

een seniorenquiz.  Heeft u problemen met het vervoer, laat het ons weten, 

mogelijk kunnen we u daarbij helpen. 

De ochtend wordt afgesloten met een warme maaltijd, dat is niet verplicht maar 

natuurlijk wel heel gezellig. De maaltijd komt uit de keuken van Stevenskamp. 

 

 

Hoe gaat dat samen met het Inloopcafé? 

In eerste instantie wordt gezamenlijk de ruimte gebruikt. We beginnen met 

samen koffie drinken, daarna kan gekozen worden voor een activiteit. De 

bezoekers van het Inloopcafé gaan dan hun eigen weg. Maar als ze het leuk 

vinden kunnen ze met een activiteit meedoen of bijvoorbeeld iemand helpen met 

de telefoon of tablet. Zo werkt de samenwerking beide kanten uit. 

 

 

Vrijwilligers 

Onlangs zijn de vrijwilligers voor het eerst bijeen geweest. Bij Gea Nieuwenhuis 

aan tafel werden allerlei zaken besproken. Er zijn maar liefst zeven vrijwilligers 

die zich graag inzetten voor onze ouderen. Dat is echt een groot compliment 

voor de inwoners van Wesepe. 
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Helaas kunnen we de ochtend niet geheel gratis aanbieden. Deelname kost  

€ 25,00 per maand (ongeveer € 5,00 per keer) en de maaltijden kosten € 5,25. 

Bij opgave wordt gevraagd naam en adres door te geven, de factuur wordt dan 

1x per maand toegestuurd. De maaltijden worden per afgenomen maaltijd 

betaald. Dit kan bij aanvang van de ochtend worden doorgegeven aan de 

vrijwilligers.  

 

Mocht de financiële bijdrage een probleem voor u zijn kunt u dat aangeven bij 

de coördinator van dit Ontmoeten, Jenny Timmer Arends. Jenny is de 

eerstkomende donderdagen aanwezig om de vrijwilligers met raad en daad bij te 

staan. Daarna komt ze ook regelmatig kijken, maar zullen de vrijwilligers 

zelfstandig de ochtend begeleiden.  

 

Op de achtergrond is altijd iemand van ZGR (Zorg Groep Raalte) beschikbaar 

om bij vragen en problemen bij te springen. De vrijwilligers hebben hierover 

informatie beschikbaar. 

 

 

Informatieavond 17 oktober 

Om u een indruk te geven wat en hoe Ontmoeten in Eigen Dorp werkt hebben 

we een informatieavond georganiseerd. Tijdens deze avond kan iedereen in en 

rond Wesepe kennismaken met deze ontmoetingsvorm voor ouderen. Op deze 

avond zullen we u laten zien wat het inhoudt en wat er allemaal kan. Het doel is 

dat ouderen langer thuis en in hun dorp of omgeving kunnen blijven. Dat kan 

door in beweging te blijven, elkaar te ontmoeten, een gezellige ochtend te 

hebben, iets te beleven, van alle dag, gewoon, gezellig, een glimlach. 

 

Iedereen in Wesepe en omstreken is van harte welkom op deze avond, vanaf 

20:00 uur in Het Wapen van Wesepe. 
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Protestantse Gemeente Wesepe 
 

 

 

 

Gedachtenisdienst 
 

Op zondag 3 november houden we weer onze jaarlijkse gedachtenisdienst.  

In deze dienst worden de  gemeenteleden genoemd, die zijn overleden tussen  

1 oktober 2018 en 1 oktober 2019.  

 

Daarnaast is er voor dorpsgenoten gelegenheid om naar voren te komen en een 

kaarsje aan te steken voor overleden dierbaren. We hebben de laatste jaren 

evaren dat hier veel behoefte aan is en we willen dan ook iedereen van harte 

uitnodigen om hier gebruik van te maken. Daarbij maakt het niet uit over welke 

persoon of welke periode het gaat. Laten we elkaar steunen in onze gedachtenis. 

 

De dienst wordt voorgegaan door Ds. Henk Jan Damstra en begint om 10:00 uur. 

Na afloop drinken we samen koffie, thee of frisdrank. 

 

 

 

 

 

 

 

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

ONDERDEURTJES 
 

Gezocht:  

Hulp in de huishouding tegen normale vergoeding.  

Informatie: 06-29066021 of mail: johnnyhietberg@gmail.com 

 

Gezocht:  

Lieve oppas voor mijn 5 jarige dochter voor 2 avonden in de week  

van 19:30 tot 21:30 uur. Liefst dinsdagavond en donderdagavond. 

Informatie: 06-29066021 of mail: johnnyhietberg@gmail.com 

 

mailto:johnnyhietberg@gmail.com
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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 
 

 

Competitieprogramma 1e elftal SC Wesepe  

seizoen 2019-2020 
29 september 14:00 uur Wesepe 1   CCW’16 1 

6 oktober  14:00 uur Wesepe 1   Sallandia 1  

13 oktober  14:00 uur Vilsteren 1   Wesepe 1 

20 oktober   14:00 uur Wesepe 1   Wissel 1 

27 oktober  14:00 uur V en L 1   Wesepe 1 

 

Jeugdvoetbalcompetitie: 
De jeugdvoetbalcompetitie start op zaterdag 21 september. 

Kijk voor het complete wekelijkse wedstrijdprogramma op de website van  

SC Wesepe (www.sportclubwesepe.nl).  

 

Algemene ledenvergadering SC Wesepe op donderdag 

26 september:      
Aanvang 21:00 uur in de kantine op “De Muggert”. Eerst is het algemene 

gedeelte van de ledenvergadering. Daarna gaan de verschillende afdelingen 

uiteen waarna de vergadering voortgezet zal worden. 

 

http://www.sportclubwesepe.nl/
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20 september 
In de vorige editie van de dorpskrant werd vermeld dat SC Wesepe op 20 

september een avond zou organiseren om alle nieuwe shirts in ontvangst te 

nemen en de sponsoren in het zonnetje te zetten. Helaas is deze datum verplaatst 

naar een nog nader te bepalen datum. Dit omdat de shirts niet tijdig geleverd 

konden worden. Zodra de nieuwe datum bekend is, zal deze gecommuniceerd 

worden via de site van SC Wesepe.  

 

 

Wesepe 2 wint Biergames Go Ahead Eagles 
Zaterdag 31 augustus speelde Wesepe 2 de finale van de Biergames van Go 

Ahead Eagles. Deze wedstrijd werd gespeeld tegen Bloemendaal Veteranen 2 in 

de Adelaarshorst, het stadion van Go Ahead Eagles. Wesepe 2 won de 

vriendschappelijke wedstrijd met 2-1 en mocht zich zo de 1e winnaar van de 

Biergames van Go Ahead Eagles noemen. 

 

 

 

 

 

Handbal 
 

 

 

 

 

Handbalwedstrijden oktober SC Wesepe Dames 1 
 

Zaterdag 5 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 

 


