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Activiteiten kalender november 2020 

Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe 
 
 

donderdag, 5 november 

10:00  Inloopcafé Wapen van Wesepe 

10:00  Ontmoeten in eigen dorp WvW  

11:00  Markt Wesepe tot 13:00 uur 

donderdag, 12 november 

10:00  Inloopcafé Wapen van Wesepe 

10:00  Ontmoeten in eigen dorp WvW  

11:00  Markt Wesepe tot 13:00 uur 

donderdag, 19 november 

10:00  Inloopcafé Wapen van Wesepe 

10:00  Ontmoeten in eigen dorp WvW  

11:00  Markt Wesepe tot 13:00 uur 

donderdag, 26 november 

10:00  Inloopcafé Wapen van Wesepe 

10:00  Ontmoeten in eigen dorp WvW  

11:00  Markt Wesepe tot 13:00 uur 
 
 

  LET OP:  
 

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is er in november  

géén maaltijd bij Ontmoeten in Eigen Dorp ! 
 

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

Inzameling oud papier 
 

zaterdag,  28 november    09:00 uur – 12:00 uur 
 

Indien u niet in staat bent uw oud papier zelf weg te brengen, 

neemt u dan contact op met Jo Jansen en het wordt bij u opgehaald. 

Telefoon: 06 - 5373 7210 of  Jojokejansen@gmail.com 

 

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

 

Staan er weer activiteiten op de planning? 

Meld deze dan gratis aan voor vermelding op de website! 

 

Opgave activiteiten: agendawesepe@gmail.com 

 

mailto:Jojokejansen@gmail.com
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Beste lezer, 

Géén gebruik van JA/JA stickers in de gemeente Olst-Wijhe. Dat is onlangs 

besloten door de gemeente. Invoering ervan zou namelijk kunnen betekenen 

dat belangrijke informatie zoals de ‘IJsselberichten’, welke wordt verspreid 

via Huis aan Huis Reclamix niet meer bij alle inwoners terecht komt.  
 

Bovendien zou de Dorpskrant Wesepe óók niet meer bij iedereen op de mat 

vallen.  Hmmm… dát zou pas écht onverteerbaar zijn! 

 

Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar  

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

De redactie 
 

 

COLOFON 

Jaargang 29                                                                                          nr. 312 

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 speelleerplaats Wesepe  
 

 

Kinderboekenweek 

 

De afgelopen periode hebben er 2 leuke activiteiten voor onze leerlingen 

plaatsgevonden. Ten eerste was er de jaarlijkse kinderboekenweek met het 

thema ‘En toen’. De kinderen gingen helemaal terug in de tijd. Boeken 

brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger  

een beetje tastbaar wordt.  

 

Alle klassen waren omgetoverd tot een tijdmachine en met een speciale code 

konden de kinderen de klas binnenkomen. Er werden veel voorwerpen van 

vroeger meegenomen en uitgestald in de vitrinekasten op de gang.  

 

Alle groepen hebben een gezamenlijk verhaal geschreven over een  

dinosaurus. Het verhaal begon in groep 7/8, ging vervolgens van groep 5/6, 

naar 1/2 en eindigde bij groep 3/4.  

 

Tevens zijn er veel knutselwerken gemaakt en hebben de kinderen zelf een 

boekenmarkt gehouden.  

 

 

Tot slot hadden ze nog een spannende fotoquiz! Op de gang hingen foto’s van 

de juffen en meester en die moesten ze koppelen aan hun babyfoto’s van 

vroeger. Dat leverde veel hilariteit op!  
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De kinderboekenweek is afgesloten  

met de voorleeswedstrijd.  

Deze is dit jaar gewonnen  

door Sten Hartkamp.  

Hij las voor uit het boek  

‘De Gorgels’ van Jochem Myjer.  

 

Sten mag hierdoor meedoen  

met de regionale voorleesfinale.  

 

 

Alvast veel succes Sten!  

 

 

 

 

 

Veldtocht 

 

De tweede activiteit was de Veldtocht die voor alle scholen in Olst-Wijhe 

werd georganiseerd. Eigenlijk zou deze vorig jaar plaatsvinden, maar door 

corona ging dat niet door. Het thema bleef hetzelfde en dat was ‘Vrijheid’. 

  

De kinderen hebben allerlei culturele activiteiten gehad die met dit thema  

te maken hadden. Dit waren onder andere een dansworkshop, een 

toneelworkshop en diverse creatieve workshops.  

 

De burgemeester had een mooi introductiefilmpje gemaakt en we hebben 

gezamenlijk de vlag gehesen.  

 

November is een vrij rustige maand, maar we zijn al druk bezig met de 

voorbereidingen voor de maand december. Gezien corona kunnen deze 

activiteiten anders gaan dan we gewend zijn. We zijn ons aan het beraden  

hoe we hier een mooie en passende invulling aan kunnen geven.  

 

U hoort van ons!  

 

 

Een vriendelijke groet vanaf de Scholtensweg,  

 

Wouter de Waal en Jantien Blankhorst-Hartkamp  

Management onderwijsteam Wijhe-Wesepe. 
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Plattelandsvereniging LABOR 
Secretaris: Bert Slinkman 

Achterhoekstraat 15 

8124 AM Wesepe 

06-27342058 

Info@laborwesepe.nl 

 

 
 

 

Kerstmarkt Wesepe (of toch niet...) 
 

 

Beste bezoekers van de kerstmarkt, 

 

Helaas hebben we in verband met corona moeten besluiten om dit jaar geen 

Kerstmarkt te organiseren. Wel zijn we hard aan het brainstormen over hoe 

we toch – op een verantwoorde wijze en volgens de geldende maatregelen – 

het dorp van wat kerst-voorpret kunnen voorzien. 

 

Te denken valt aan de verkoop van kerstbomen en kniepertjes.  

Hier horen jullie zo snel als mogelijk meer over. 

 

Voor nu: blijf gezond, kijk naar elkaar om en wees lief       

 

 

Groet,  

de Kerstmarkt organisatie  

 

 
 

 
 

 

Klootschieten 

 
Helaas is door de aangescherpte coronamaatregelen de competitie 

klootschieten tot nader bericht stil gelegd. 

 
  

mailto:Info@laborwesepe.nl
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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 

 

 

 

 

In november 2020 wordt de afdelingsavond helaas (ook) weer afgelast. 

Om elkaar toch weer eens te ontmoeten (er blijkt behoefte te zijn aan  

contact) organiseren wij een (gratis) lunch in december voor alle  

leden van Vrouwen van Nu afdeling Wesepe/Averlo.  

 

 

Lekker samen lunchen en natuurlijk: bijpraten.  

Uiteraard met inachtneming van de RIVM-regels.  

Omdat er maar een beperkt aantal mensen mogen  

komen, hebben we 2 middagen gereserveerd:  

 

- dinsdag 15 december en  

- donderdag 17 december,  

 

op beide dagen van 12:00 uur tot 14:00 uur  

in het Wapen van Wesepe.  

 

 

U heeft de keuze om zich voor één van deze datums aan te melden. 

Graag vóór 1 december  opgeven bij Hennie Verhoef of Astrid  

Heltemes. (Graag ook eventuele dieetwensen doorgeven). 

 

 

 

 

 

mailto:aaaheltemes@gmail.com
mailto:gorishennie@gmail.com
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Kerststukje 2020 

 

Alles gaat anders dit jaar. Dus ook het kerststukje maken. 

 

We hebben het volgende bedacht: 

Je kunt een pakket bestellen en hierin zit al het materiaal dat je nodig hebt  

voor een origineel kerststuk. Dus schaal, bloemen, oasis, etc. Hierbij krijg je 

een link waarmee je een filmpje kunt bekijken hoe je dit kerststuk moet  

opbouwen.  

 

Heb je geen computer/smartphone, geen nood. Dit kun je aangeven en dan 

krijg je er een papieren gebruiksaanwijzing bij. Je kunt natuurlijk ook samen 

met iemand die wel een computer/smartphone heeft het stukje maken  

(met 1,5 meter afstand). De kosten voor dit kerststuk zijn € 26,50. 

 

Je kunt je aanmelden vóór 1 december bij: Alice Brinkman,  

telefoon 06-55834758 of per e-mail brinkman-kamp33@hetnet.nl. 

 

Op 11 december om 10:00 uur kun je je pakket bij Het Wapen van  

Wesepe ophalen en betalen. Kun je niet zelf je pakket ophalen geef dit dan  

bij opgave door dan kan het worden thuisbezorgd. 

 

 

 

 

 

2 kleine, gekke gedichtjes van Toon Hermans: 

 

GELUK 

Geluk is geen kathedraal, misschien een klein kapelletje. 

Geen kermis luid en kolossaal, misschien een carrouselletje. 

Geluk is geen zomer van smetteloos blauw, maar nu en dan een zonnetje.  

Geluk dat is geen zeppelin, ’t is hooguit ’n ballonnetje. 

 

HOMMELRIJM 

Laatst vroeg ik aan een hommel: 'waar gaat gij heen met spoed?' 

Ze zei: 'ik ga naar Zaltbommel,' ik dacht: 'wat rijmt dat goed' 

Toen riep een tweede hommel: 'en ik moet naar het Gooi', 

Ik dacht: 'wel-voor-de-drommel, ook dát rijmt wederom mooi.' 

 

 

 

mailto:brinkman-kamp33@hetnet.nl
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Geen Jaarvergadering Plaatselijk Belang Wesepe  
 

Vanwege de coronamaatregelen kan de jaarvergadering van Plaatselijk 

Belang dit jaar niet doorgaan. Dat geldt ook voor het daaraan gekoppelde 

kernbezoek van de Gemeente Olst-Wijhe. Natuurlijk kunt u altijd uw 

suggesties over het veiliger en/of leefbaarder maken van ons dorp Wesepe 

mailen naar info@plaatselijkbelangwesepe.nl  

 

Ook op- of aanmerkingen van allerlei aard die betrekking hebben op onze  

samenleving kunt u mailen of melden aan iemand van het bestuur. Het  

jaarverslag en belangrijke stukken wordt gepubliceerd in de volgende 

dorpskrant van december. 

 

Plaatselijk Belang Wesepe is opgericht op 1 mei 1927 en heeft als doel de 

belangen van de inwoners van Wesepe en omgeving te behartigen. Het zou te 

ver voeren om al onze activiteiten te benoemen, maar denk bijvoorbeeld aan: 

• > Overheden als gemeente en provincie wijzen op klachten en 

onvolkomenheden, zoals gebreken aan wegen, fiets- en voetpaden, 

bewegwijzering, lichtpunten, bermen, wateroverlast, riolering, 

enzovoorts; 

• > Besprekingen voeren met genoemde overheden om tot oplossingen te 

komen en aandringen op ontwikkeling bestemmingsplan en voldoende 

woningbouw; 

• > Stimulering en instandhouding van het verenigingsleven. 

• > Maandagenda in dorpskrant Wesepe. 

 

Lid worden van Plaatselijk Belang Wesepe is niet alleen erg eenvoudig, het 

kost u ook bijna niets. Voor slechts € 6,00 per jaar bent u lid en ondersteunt u 

de doelstellingen van Plaatselijk Belang Wesepe 

 

Aanmelden kan via info@plaatselijkbelangwesepe.nl 

Voor meer informatie zie de website www.plaatselijkbelangwesepe.nl 
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Voortgang Voorzieningenhart Wesepe. 
 

 

Het is alweer een tijdje geleden dat de stuurgroep Voorzieningenhart Wesepe 

van zich heeft laten horen. Achter de schermen is, rekening houdend met de 

coronabeperkingen, hard gewerkt.  

 

Even kort het verloop vanaf het begin:  

 

In 2018 en 2019 heeft de stuurgroep (de gemeente, de school, de kerk, het 

Wapen van Wesepe, de sportclub en plaatselijk belang Wesepe) gewerkt aan 

een rapport om te komen tot enkele voorkeursscenario’s.  

 

In juli 2019 is deze rapportage opgeleverd aan het college van B&W.  

Eind 2019 is vanuit het college hierop een terugkoppeling geweest, met het 

verzoek dit verder uit te werken.  

 

Om een gedegen verdiepingsslag te maken heeft de stuurgroep 

onderzoeksbureau ICS uit Zwolle ingeschakeld en deze heeft samen met de 

stuurgroep de voorkeurscenario’s verder uitgewerkt. Het geeft de stuurgroep 

duidelijk inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden op het gebied van 

medegebruik en planologie en tevens geeft de verdieping ook inzicht in de 

financiële impact.  

 

Op dit moment vinden er nog gesprekken plaats tussen de school en de 

gemeente die nodig zijn om de puzzel te completeren.  

Verwacht wordt dat eind dit jaar de stuurgroep haar eindadvies kan geven.  

 

Zodra er meer bekend is horen jullie van ons! 
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Sten Hartkamp schoolkampioen voorleeswedstrijd  
 

 

Zichtbaar trots vertelt Sten Hartkamp (11 jaar, groep 8) hoe hij de 

voorleeswedstrijd op de A. Bosschool heeft gewonnen. In eerste instantie 

heeft hij ernstig getwijfeld of hij zich zou opgeven voor deze krachtmeting. 

Wel doen, niet doen, wel doen, niet doen… 

Uiteindelijk besloot hij het toch te wagen en stelde zich kandidaat. 

 

In totaal waren er 8 kandidaten, welke allen zo’n 5 minuten moesten 

voorlezen uit een boek naar keuze, 2 kandidaten per dag. De overige 

klasgenoten vormden de jury en konden op een beoordelingsformulier  

punten toekennen aan elke kandidaat. 

 

De 3 beste kandidaten mochten daarna strijden om het schoolkampioenschap 

en moesten hiervoor voorlezen aan de gehele school! Alle leerlingen hadden 

zich hiervoor verzameld in de gemeenschapruimte. 

 

Ondanks dat Sten redelijk nerveus was heeft hij toch de meeste punten weten 

te verzamelen. Hij mocht de felbegeerde oorkonde in ontvangst nemen en 

kwalificeerde zich tevens voor de 1e voorronde van de nationale finale. 

 

 

Wanneer je nu denkt dat Sten veel boeken leest, dan heb je het mis. Het is 

zeker niet z’n grootste hobby, uitgezonderd de Donald Duck dan. Die wordt 

gelezen van voor naar achter en weer terug.       

 

Op de vraag of hij thuis veel geoefend heeft en zijn ouders en broer heeft 

voorgelezen, antwoord hij breeduit lachend: “Echt niet, die wisten niet eens 

dat ik mee deed!” Het moest een verrassing wezen. Nou en dat is het 

geworden ook! 

 

 

Sten heeft voorgelezen uit het boek ‘De Gorgels’ van Jochem Meyer. 

Dit boek heeft hij uitgekozen omdat het gewoon een leuk boek is. 

Ook de volgende ronde zal hij weer uit dit boek voorlezen. 
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De schoolkampioen vertegenwoordigt de school in februari/maart in de lokale 

en regionale vervolgrondes die de bibliotheken organiseren. Voor de 

regionale winnaars volgt de provinciale finale in april.  

 

Alle provinciale winnaars strijden ten slotte in de landelijk finale, die op 26  

mei 2021 zal plaats vinden, om de titel ‘De Nationale Voorleeskampioen’. 

 

 

We wensen Sten heel veel succes!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolkampioen Sten Hartkamp toont het boek De Gorgels en de oorkonde 
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Woningbouwplannen Scholtensweg-Brouwerskamp 
 

 

Aan de zuidwestzijde van Wesepe worden door Bouwbedrijf Bongers b.v. in 

samenwerking met architectenbureau The Citadel Company plannen 

ontwikkeld voor een nieuwe woonlocatie. Naast diverse woontypen biedt de 

locatie ruimte voor appartementen. Heeft u na het lezen interesse in dit plan? 

Maak uw interesse kenbaar door een e-mail te sturen naar: 

info@bouwbedrijfbongers.nl 

 

Gevarieerd aanbod 

Het woningaanbod in de nieuwe ontwikkeling is gevarieerd, er is ruimte voor 

een brede doelgroep. Dit plan, dat nog in ontwikkeling is, biedt om te 

beginnen een onder architectuur ontworpen appartementencomplex.  

Deze appartementen variëren van klein tot groot formaat voor zowel  

eenpersoonshuishoudens als ook voor senioren. Ook voor starters is er aanbod 

gecreëerd in de vorm van vijf rijwoningen. Daarnaast is er keuze uit vier 

twee-onder-een-kapwoningen die variëren in grootte. Tot slot is er een drietal 

ruimere kavels voor vrijstaande woningen. Op deze wijze wordt er ruimte 

geboden voor alle doelgroepen en ontstaat er ruimte voor doorstroming. 

 

Nieuw accent 

De appartementen op de zuidkant van het plan vormen de nieuwe entree van 

Wesepe. Door de toepassing van een schuine kap en de ruime groene setting 

past het gebouw goed in de dorpse omgeving. Ontsluiting vindt plaats vanaf 

de Scholtensweg waarmee overlast in de wijk wordt voorkomen. Het parkeren 

is ingepast in hagen en groen. Door de ruimte lopen twee wandelpaden  

naar de woonwijk.  

 

Ruime groene entree  

De entree naar de woonwijk is ruim en groen. Het eerste aanzicht wordt 

gevormd door het gebouw met appartementen. Het gebouw is rondom 

vormgegeven in groen en architectuur waardoor er een prettige entree 

ontstaat. De woningen achter het appartement complex worden opgezet in  

een ruim straatprofiel met een brede groenstrook met bomen. Naast de 

rijwoningen en de twee-onder-een-kapwoningen sluit de nieuwe woonwijk  

af met vrijstaande woningen die daarmee aansluit bij de reeds aanwezige 

vrijstaande woningen.  

Waar tuinen grenzen aan de openbare weg zijn hagen verplicht. Daarmee 

wordt het groene dorpse karakter extra versterkt.  
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Klimaatbestendig 

In het ontwerp van de openbare ruimte is ruimte om het hemelwater in het 

groen op te vangen. Langs de Brouwerskamp is dit in de vorm van twee 

wadi’s in de brede groen berm. Daarnaast loopt er langs de rand van het 

plangebied een brede zaksloot die overtollig regenwater kan bufferen. Door  

deze in te planten met bomen en een wadi mengsel ontstaat een aantrekkelijke 

groene rand als overgang naar het landschap.  

 

Procedure  

Met de gemeente Olst-Wijhe vindt overleg plaats om ervoor te zorgen dat het 

plan voldoet aan het bestemmingsplan en de gewenste beeldkwaliteit. Ook 

wordt daarbij gekeken naar inrichtingseisen voor de openbare ruimte binnen 

het plan. Na de verdere detaillering van de plannen zal een aanvraag voor 

omgevingsvergunning bij de gemeente worden ingediend.  
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Revuegezelschap Tempo bestaat dit jaar 75 jaar. Hierbij een groepsfoto gemaakt in 
1995 gelegenheid van het 50 jarig bestaan.   
 
 
Op de foto zien we van links naar rechts beginnend bovenaan: 
 
 
1e rij:     Ap Smeenk, Herma Flierman, Toos van Riel, Rikie Noordkamp,  

    Bé Noordkamp, Gerda Grotentraast, Anton Grotentraast,  
               Gerina Kleinjan, Jan Hofman, Erna Flierman.  
 

2e rij:     Henk Jolink, Lammy Jolink, Berthy Fokkens, Alice Brinkman, Jan Vossebelt,                    
              Janny Nijland, Jan Nijland, Mien Grievink,  
         Gerrit Grievink. 
 

3e rij:     Gert de Bone, Bert Keurhorst, Jan Hartkamp, Marco Wonink,  Koen Vossebelt,  
               Arnold Nijland, Jenny Wonink, Andries Reijntjes,  
               Jenny Reijntjes,  Rikie Willemsen, Hilde Wonink.  
 

Zittend:  Riki Dieperink, Jan Hartkamp (senior) Jan Niemeijer, Jan Hanekamp,   
    Jo Kloosterboer, Geurt Kloosterboer, Johan Willemsen,  

               Tinus Wonink, Bertus Keurhorst.   
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De molen van Wesepe!  
 

Beste Wesepenaren, 
 

Vrijdag 16 oktober jl. was een heugelijk moment. De romp van de molen is 

op de onderbouw gehesen. We kunnen met recht weer praten over  

De Molen van Wesepe!  
 

Hij is natuurlijk nog wel in aanbouw, maar het is nu al een trekpleister waar 

veel mensen even bij blijven stilstaan. Er was door veel mensen al maanden 

naar uitgekeken om het molen-hijs-moment mee te maken. Omdat zowel het  

paasvuur begin dit jaar werd afgelast en het tentfeest niet doorging hoopten 

veel mensen om toch even een biertje te mogen hijsen tijdens het kijken naar 

het hijsen van de molen. Corona gooide ook voor dit spektakel veel roet in het 

eten.  

Wie had kunnen bedenken dat dit bericht op de site van Wesepe zou komen:  

“ De politie en gemeente verbieden alle vormen van samenkomsten. Politie en 

gemeente hebben gevraagd tegen zo veel mogelijk mensen te zeggen dat ze 

niet mogen komen. Het is geen evenement en mensen hebben hierin een  

eigen verantwoordelijkheid. Met de nieuwe maatregelen zijn mensen feitelijk 

strafbaar. De toegang op beide kanten van de Bokkelerweg zal worden 

afgezet met dranghekken door gemeente Olst-Wijhe. Het hijsmoment wordt 

gefilmd, dus het kan wel bekeken worden nadien.“ 

 

 Er is inderdaad een mooi filmpje gemaakt door RTV OOST. Deze film wordt 

geplaatst op de site van wesepe.nl zodat iedereen die dit wil dit op eigen 

gelegenheid zelf kan bekijken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  De molen wordt met een enorme kraan op de onderbouw gehesen.  

  Gewicht: ca. 50.000 kg!  
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Er is de afgelopen weken sowieso veel aandacht geweest van de pers. Een 

artikel in de Stentor, in het Sallands weekblad, een TV-rapportage op RTV 

Oost en een TV-interview bij Salland TV. Er volgt ook nog een artikel in 

Wiek&Rad, het blad van de Stichting Overijsselse Molen. Al met al komt 

Wesepe zo meer op de kaart en wellicht trekt dit meer toeristen naar Wesepe 

volgend jaar?  
 

Allemaal leuk en aardig, maar laten we vooral de aanleiding van de bouw niet 

vergeten. Het is een langgekoesterde wens in het dorp Wesepe om een 

verloren icoon terug te krijgen. Dit heeft een trieste historische setting. Zoals  

mevrouw Dieperink bewogen vertelde in het TV-filmpje is de molen in 1945, 

op de dag voor de bevrijding, op last van de bezetter in brand gestoken. Dat 

moment is door velen, maar vooral natuurlijk door mevrouw Dieperink, nooit 

vergeten en heeft toen diepe wonden geslagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mevrouw Dieperink en Henry Franken duimen voor de goede  

        afloop van het hijsmoment.  

 

Mede om deze aanleiding niet te laten vergeten en natuurlijk ook uit 

enthousiasme voor de nieuwe molen, heeft mevrouw Dieperink besloten om 

de laatste molenstenen van de oude molen stenen te schenken aan het nieuwe 

molenterrein. Prachtig en veel dank! Ze gaan daar een mooie en passende 

plek krijgen. En dat 75 jaar nadat de molen is afgebrand. Zo wordt de molen 

een prachtig symbool voor 75 jaar vrijheid. Om die reden is ook het jaartal 

2020 in het riet van de molen gemaakt. En ook dat is een geschenk. In dit 

geval van de rietdekker Hans Aarnink.  
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De komende maanden werken we hard door aan de molen. Een ieder die hier 

aan bijdraagt heeft dezelfde ambitie. Een icoon voor Wesepe neerzetten!  

En wees eerlijk: in het prachtige authentieke landschap van Anton en Annet  

Niemeijer aan de zuidkant van Wesepe, dicht bij de prachtige Nicolaaskerk 

vormt de mooie rietgedekte achtkant molen een prachtige toevoeging aan de 

‘skyline van Wesepe’. Opnieuw bedank ik graag iedereen die op zijn of haar  

manier meewerkt aan dit proces!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  De molen wordt een prachtig onderdeel van de skyline van Wesepe.  

 

Het molen-hijs-moment zelf was een prachtige mijlpaal in het lange traject 

van idee (2012) tot realisatie. De bedoeling is om in 2021 de molenkop met 

generator af te maken en de wieken te laten draaien. Er wordt tevens een  

‘Korenschuur’ gebouwd. En het geheel moet worden voorzien van bestrating 

en tuin... Kortom, nog heel veel werk.  
 

Hopelijk krijgen we volgend jaar alles klaar en mogen er dan ook mensen 

gaan wonen. In 2012 bedachten we dat de molen met de windenergie 

elektriciteit kon gaan leveren en dat de korenschuur dit met zonnepanelen kon 

gaan doen. Deze inkomstenbron, aangevuld met wonen en werken, levert  

dan voldoende inkomsten om de molen en alles erom heen naar de toekomst 

toe goed te kunnen onderhouden.  
 

Destijds was dat idee best innovatief. Inmiddels zijn windmolens en parken 

met velden zonnepanelen niet meer weg te denken. Toch blijft de Molen van 

Wesepe nog steeds innovatief: de vormgeving, de functies en de  

landschappelijke inpassing in het authentieke landschap. We gaan onze 

uiterste best doen om de molen naast veel wind ook applaus te laten vangen!  

 

Een hartelijke groet, Henry Franken  
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75 jaar Revuegezelschap Tempo 
 

 

Revuegezelschap Tempo bestaat in 2020 maar liefst 75 jaar, een bijzondere 

mijlpaal. Het verhaal begint in augustus 1945, een paar maanden na de  

2e wereldoorlog waar het na 5 jaar van onderdrukking en vrijheidsontneming 

weer tijd was voor vrolijke dingen. Mensen trokken weer naar elkaar toe en 

het verenigingsleven bloeide op.  

 

Revuegezelschap Tempo werd onder leiding van Wim Hulsegge en de heren 

Jan en Gerrit Wonink opgericht. Enkele dames sloten aan en er werd een 

revue opgevoerd bij Café Dieperink (het huidige Wapen van Wesepe). 

 

 
1966 - helemaal links: erelid Tinus Wonink en erevoorzitter Johan Willemsen 

 

En zo begon het 75 jaar geleden. Tempo groeide uit tot een hechte club van 

toneelspelers die vele decennia lid zijn en blijven. Dat kenmerkt de groep die 

anno 2020 circa 40 leden telt. De verbondenheid is nog steeds groot.  

Ons erelid Tinus Wonink, die maar liefst meer dan 40 jaar onafgebroken  

2 uitvoeringen per jaar regisseerde, is zelfs al 73 jaar lid. Ook Johan 

Willemsen, jarenlang voorzitter en overleden in 2017, was lid vanaf het eerst 

uur en met zijn enorme inbreng een markant Tempo-man. 

1945 2020 
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1974 – na afloop van het stuk De Spaanse Vlieg 

 

In de beginjaren werden er alleen revues gespeeld en later wat ‘zwaardere’ 

stukken. Eind jaren ‘60 werd er overgeschakeld naar het opvoeren van 

blijspelen, kluchten, plattelandskomedies en detectives waar Tempo veel 

succes mee had. Er werd gespeeld in een stramien van 2 avonden 

voorjaarsuitvoering bij Café Centraal en 2 avonden najaarsuitvoering bij Café 

Dieperink. Na afloop was er dan altijd live muziek, op de vrijdag voor de 

ouderen en op de zaterdag voor de jongelui – het zogeheten Tempo-bal. 

 

De laatste jaren speelt Tempo volgens een minder vast programma en worden 

er meer verschillende soorten uitvoeringen georganiseerd, dus voor elk wat 

wils. Zo is er het Tempo Jeugdtoneel waar kinderen tussen de 10 en 14 jaar 

op de planken staan om een musical op te voeren en ook verzorgt Tempo 

bijvoorbeeld eenakters of korte sketches op zomerfeesten of culturele 

festivals.  

 

 

 
1995 – Groepsfoto van de jubileumrevue ter ere van het 50-jarig bestaan 
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Er wordt om de paar jaar een revue opgevoerd, meestal rond een lustrum of 

jubileum. De grootste producties zijn de openluchtspelen die door en onder 

leiding van Gerard Willemsen worden geschreven en geregisseerd. De laatste 

productie was in de zomer van 2018 op en rond het dorpsplein van Wesepe 

die Tempo samen met Jong Wesepe organiseerde voor een kleine 1.000 

bezoekers.  

 

Dat Tempo leeft en bloeit blijkt uit het feit dat – op de vooravond van haar 75 

jarig jubileum – Tempo meer dan 325 bezoekers verwelkomde op de 

oudejaarsconference van 28 december 2019 ‘Wesepe Telt Af’. Een 

vernieuwende en unieke avond waar Toneel-minded Wesepe voor uitliep.  

Met een schitterend feest na afloop keken bestuur en leden van Tempo terug 

op een memorabele avond en vol enthousiasme vooruit naar het komende 

jubileumjaar. 

 

 

 
2018 – publiek bij het openluchtspektakel op het dorpsplein in Wesepe 

 

 

Bij de start van het jubileumjaar, op 6 januari 2020, werd tijdens de 

jaarvergadering het programma van het jubileumjaar besproken. Nog net voor 

de coronabeperkingen zijn alle leden met partners gelukkig nog bij elkaar 

geweest om het jubileum met elkaar te vieren. De geplande jubileumrevue in 

november kan, zoals iedereen weet, helaas niet doorgaan. 

 

Dat juist in dit jaar, 75 jaar na de oprichting na het einde van de oorlog, we als 

mens nu niet kunnen doen wat we willen en als Tempo niet voor publiek 

kunnen toneelspelen is bijzonder te noemen. De behoefte die er eind 1945 

was om met elkaar leuke dingen te doen en andere mensen te vermaken, die 

behoefte is er nu meer dan ooit.  
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2019 – Tempo Jeugdtoneel, een nieuwe generatie staat op……. 

 

 

 

Het huidige bestuur, Karin Nieuwenhuis, Arjan Riezebos, Ingrid Zwager 

(secretariaat), Giny Morrenhof (penningmeester) en Arnold Nijland 

(voorzitter) hoopt met haar leden de jubileumrevue in 2021 alsnog te kunnen 

opvoeren. 

 

Als voorzitter wil ik graag namens het bestuur alle mensen die de afgelopen 

jaren Tempo hebben bezocht en een warm hart hebben toegedragen hartelijk 

danken voor de komst en de trouwe steun, we zien u graag terug!  

 

Alle leden en oud-leden en medebestuurders wil ik graag bedanken voor alle 

inzet, creativiteit en bovenal gezelligheid die we met elkaar steeds weer 

mogen beleven. 

 

 

Hopelijk tot snel bij Revuegezelschap Tempo! 

 

Arnold Nijland 

voorzitter   

 

 

www.tempowesepe.nl 
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In Memoriam  
 

Ons bereikte het droeve bericht, dat op 13 augustus jl. op 71-jarige leeftijd  

is overleden ons gewaardeerd lid:  

 

Dolf van der Linden  

 

Dolf was actief binnen het Weseper Erfgoed met het maken van foto’s  

en het verzorgen van verhalen over Wesepe. Mede door zijn enthousiasme  

is het Oldo monument tot stand gekomen. 

Het Weseper Erfgoed zal zijn inzet en humor missen.  

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe.  

 

Het Weseper Erfgoed. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ONDERDEURTJES 

 

 

 

Langs deze weg willen we allen hartelijk bedanken die, in welke vorm dan 

ook, onze 60 jarig huwelijksdag tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. 

 

Jan en Marietje Hulsegge 

 

 

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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BEDANKT MUZIEKVERENIGING HARMONIE WESEPE 

 

 

ZEO (Zoekt Elkander Op) is een werkgroep van de Protestantse Gemeente in 

Wesepe die enkele malen per jaar in het Jeugdgebouw de Beukenoot een 

ontspanningsmiddag organiseert voor mensen met een geestelijke of 

lichamelijke beperking, met éénmaal per jaar een verrassingsuitje. 

 

In de week van 10 augustus kreeg ik een geschreven envelopje in de bus. Ik 

was erg benieuwd wat er in zou zitten. Een uitnodiging aan ZEO. 

We werden uitgenodigd om op 25 augustus jl. naar de Beukenoot te komen 

om een cheque in ontvangst te nemen. De uitnodiging kwam van de, helaas 

na 106 jaar opgeheven, Muziek vereniging Harmonie Wesepe.  

 

Op de bewuste avond waren er diverse afgevaardigde personen van 

verschillende organisaties die ook een cheque in ontvangst kwamen nemen.  

Daarnaast werd er nog een donatie gedaan aan KIKA en KWF 

kankerbestrijding. We vinden het een erg mooi gebaar wat de 

muziekvereniging hier liet zien.    

 

Wij van ZEO willen de Muziek vereniging Harmonie Wesepe dan ook heel 

hartelijk bedanken voor hun donatie aan onze organisatie. We zullen de 

wens van de muziekvereniging respecteren en er een muzikale activiteit voor 

zoeken waar wij onze deelnemers blij mee kunnen maken. Nogmaals dank. 

 

 

Vriendelijke groet, 

  

Begeleiding ZEO  

Dorien Hofmeijer 
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Particuliere zorgverlener voor +/- 10 uur per week (flexibel inzetbaar) 

 

 

Chanel is een lief, enthousiast meisje dat 24-uurs zorg nodig heeft. We zijn 

voor haar op zoek naar een maatje & verzorgende voor 10-16 uur in de week. 

Momenteel woont Chanel samen met haar vader in Wesepe. De zorg ligt nu 

volledig in handen van haar vader. 

 

Chanel heeft een spierverlamming en een beperkt leervermogen, waardoor  

ze niet zelfstandig kan functioneren. Voor haar is stabiliteit en veiligheid  

erg belangrijk en daarom zijn we op zoek naar een leuke verzorgende die  

een duurzame relatie met haar aan wil gaan! 

 

Chanel gaat doordeweeks op ma, di, do en vr naar de parabool. De uren  

zullen rondom deze dagen worden ingevuld. 

 

 

Werkzaamheden 

De zorg zal o.a. bestaan uit de alledaagse dingen (wassen, verschonen, etc.) 

en verpleging en begeleiding : 

• Sondevoeding / medicatie 

• Verneveling verzorgen (evt. zuurstof toedienen) 

• Vrij houden van de mond (evt. opzuigen slijm) 

• Overige verzorging huid, mond en doorliggen 

• Daarnaast dient ze begeleid te worden in emoties en contacten 

 

 

Wat wij bieden 

• Een goed salaris 

• Een gezellig en warme ontvangst binnen het gezin 

• Ruimte voor een gezellige / eigen invulling van de dag 

• Flexibiliteit 

 

 

Indien interesse neem contact op met:  

Tonnie Groot Lipman 

Telefoon : 06 - 516 44 910 
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Verkoop handwerkspullen 
 

 

 

 

Helaas kan de traditionele verkoopmiddag van de handwerkgroep van de 

Hervormde Vrijwilligers Dienst (HVD) in Wesepe door de huidige 

coronamaatregelen niet doorgaan.  

 

Echter, de creatieve vrouwen hebben het afgelopen jaar niet stilgezeten en de 

nodige welbekende Noorse sokken, dassen, sjaals, mutsen, truitjes, kussens, 

etc. gebreid, geborduurd of gehaakt.  

 

Er wordt nu wel een mogelijkheid geboden deze handwerkspullen - geschikt  

voor jong en oud - te kunnen kopen, waarbij natuurlijk alle 

coronamaatregelen in acht worden genomen.  

 

Er kan namelijk gebeld worden met Riet Dieperink (0570-531305) of  

Riekie Morrenhof (0570-530324).  Er kan dan een afspraak gemaakt worden 

om een bestelling te doen en deze af te komen halen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Een kleine greep uit de collectie van de creatieve handwerkdames van HVD 
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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 

 
 

Op dinsdag 13 oktober jl. maakte minister president Mark Rutte de  

nieuwe maatregelen om het coronavirus in te dammen, bekend. Nadat  

op 30 september al bekend werd gemaakt dat er geen publiek meer bij  

sportwedstrijden aanwezig mag zijn en de sportkantines weer dicht  

moesten, werd op dinsdag 13 oktober bekend gemaakt dat het  

amateurvoetbal opnieuw in lockdown gaat.  

 

De maatregelen betreffen een voorlopig verbod op teamsporten voor  

volwassenen en het spelen van wedstrijden voor zowel jeugd als  

volwassenen. Kortom, de komende vier weken is competitievoetbal in  

ieder geval niet mogelijk. Alleen jeugdteams zullen nog te vinden zijn  

op het trainingsveld.  

 

De Coronacommissie van SC Wesepe zal naar deze maatregelen kijken  

en aangeven hoe er binnen deze maatregelen wel gesport kan worden  

binnen SC Wesepe.  

 

Houd hiervoor de site van SC Wesepe in de gaten:  

www.sportclubwesepe.nl  

http://www.sportclubwesepe.nl/
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Algemene ledenvergadering SC Wesepe  
 

Op woensdag 23 september jl. was de jaarlijkse ledenvergadering van  

SC Wesepe. In verband met de maatregelen rondom corona konden de  

leden deze vergadering zowel fysiek in de kantine, als digitaal vanuit  

huis via Teams volgen.  

De Algemene Ledenvergadering werd in totaal door 33 leden bezocht.  

 

 

 

 

 
 

 

Handbal 
 

 

 

 

Alle handbalcompetities van het NHV zijn per direct stilgelegd  

tot en met 10 november. 

 

 

 

Handbalwedstrijden SC Wesepe Dames 1 

 
 

Zaterdag 7 november – 20:45 uur  (De Goorn, Oosterhesselen)  

HVZ-Vivendi DS1 - Wesepe DS1 (VERVALLEN ivm corona) 

 

Zaterdag 14 november – 19:00 uur  (De Hooiberg, Olst) 

Wesepe DS1 - HV Zwolle DS1 (onder voorbehoud ivm corona) 

 

Zaterdag 21 november – 19:00 uur  (De Hooiberg, Olst) 

Overwetering DS1 - Wesepe DS1 (onder voorbehoud ivm corona) 

 

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

Wesepe DS1 - D.O.S. DS1 (onder voorbehoud ivm corona) 

 

 

 


