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Activiteiten kalender maart 2021 

Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe 
 
 

woensdag, 3 maart 

13:00  VvN Wandelen - Vertrek vanaf de Nicolaaskerk 

donderdag, 4 maart 

11:00  Markt Wesepe tot 13:00 uur 

10:00  Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot (onder voorbehoud) 

11:00  Markt Wesepe tot 13:00 uur 

donderdag, 11 maart 

10:00  Inloopcafé in De Beukenoot (onder voorbehoud) 

10:00  Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot (onder voorbehoud) 

11:00  Markt Wesepe tot 13:00 uur 

donderdag, 18 maart 

10:00  Inloopcafé in De Beukenoot (onder voorbehoud) 

10:00  Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot (onder voorbehoud) 

11:00  Markt Wesepe tot 13:00 uur 

13:00  VvN Wandelen - Vertrek vanaf de Nicolaaskerk 

donderdag, 25 maart 

10:00  Inloopcafé in De Beukenoot (onder voorbehoud) 

10:00  Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot (onder voorbehoud) 

11:00  Markt Wesepe tot 13:00 uur 

woensdag, 31 maart 

13:00  VvN Wandelen - Vertrek vanaf de Nicolaaskerk 

 
 

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

Inzameling oud papier 
 

zaterdag,    27 februari        09:00 uur – 12:00 uur 

zaterdag,    27 maart       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, 
 

Met de stevige vorstperiode en een dik pak sneeuw bracht februari een 

welkome afwisseling in het ‘corona-leven’. Massaal werden de schaatsen en 

sleetjes van zolder gehaald en trok men naar buiten. Dit leverde nostalgische 

plaatjes op, blije gezichtjes van kinderen op de ijsbaan en genieten van koek 

en zopie. In deze dorpskrant een aantal ingestuurde foto’s van de ijspret. 

 

Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar  

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

De redactie  
 

 
 

COLOFON 

Jaargang 29                                                                                          nr. 316 

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 tel: 0570 - 852 329 

 

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


 

 

3 

 

OPENBARE BASISSCHOOL 

A. BOSSCHOOL 

SCHOLTENSWEG 44 

8124 AJ WESEPE 

 

 

 

 

Nieuws van de speelleerplaats Wesepe  

 
 

 

We mogen weer! 

 

Na een thuiswerkperiode van 5 weken mochten de kinderen vanaf maandag  

8 februari weer naar school. Door de hevige sneeuwval mochten de kinderen 

om 10:00 uur beginnen, zodat iedereen voldoende tijd had om veilig op 

school te komen.  

 

Dankzij Bastiaan Flierman was het schoolplein voor de kinderen veilig 

genoeg om te kunnen spelen. Hij heeft met de trekker een aantal looppaden 

gemaakt richting de verschillende ingangen van de school. Namens alle 

kinderen en leerkrachten nogmaals heel erg bedankt! 

 

Een betere start konden we eigenlijk niet wensen, want wat was de sneeuw 

heerlijk!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sneeuwpret op het schoolplein 

 



 

4 

Schoolschaatsen 

Een andere verrassing was dat de ijsbaan open ging en we op vrijdag  

12 februari konden schoolschaatsen.   

 

Dankzij het harde werk van de ijsmeesters in Wesepe konden wij,  

voor wie dit wilde, de schaatsen onder doen. De kinderen die niet  

aan het schaatsen waren hebben heerlijk genoten van het glijden  

en spelen op de ijsbaan.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook via deze weg dank aan het bestuur van de ijsbaan en onze 

Oudervereniging voor het lekkers (warme chocomelk, etc.) dat de kinderen 

hebben gekregen!  

 

Door de coronamaatregelen zijn we nog steeds gebonden aan enkele 

restricties. We gaan per groep naar buiten om te spelen, groep 7/8 heeft het  

advies gekregen om mondkapjes te dragen en ouders zijn helaas nog steeds 

niet welkom op het plein of binnen school. Doordat we niet mogen ‘mengen’ 

hebben we helaas moeten besluiten dat het carnaval dit jaar niet doorgaat.   

Hopelijk volgend jaar maar weer. We kijken er erg naar uit dat alles weer 

richting het ‘normale’ gaat.  

 

We hebben gemerkt dat de kinderen samen met hun ouders heel hard hebben 

gewerkt. Heel knap hoe onze leerlingen, ouders, leerkrachten, opa’s en oma’s, 

ooms en tantes, etc. de periode van “onderwijs op afstand” hebben opgepakt.  

 

Wij zij trots op jullie!  

 

Pas goed op elkaar, blijf gezond en hopelijk kunnen we elkaar weer snel 

“live” zien en spreken! 

 

 

Een vriendelijke groet vanaf de Scholtensweg, 

 

Jantien Blankhorst en Wouter de Waal 

Management Onderwijsteam Wijhe-Wesepe 
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`Vrouwen van nu`    afd. WESEPE - AVERLO 

Correspondentie-adres:   Correspondentie-adres:  

Secr. A. Heltemes               H. Verhoef-Nieuwenhuis 

Tel: 0571 - 298 522    Tel: 0570 - 532 013 

aaaheltemes@gmail.com   gorishennie@gmail.com 

 

 

 

 

 

In memoriam: 

Op 25 januari 2021 is ons lid mevrouw D. Muskee-Koopman overleden. 

Mevrouw Muskee was al sedert 1973 lid van onze vereniging. Dina  

(iedereen noemde haar bij haar voornaam) was een zeer trouwe,  

vriendelijke bezoekster van onze afdelingsavonden. Ze wilde ook altijd  

graag helpen als er iets geknutseld moest worden. 

Wij zullen haar mooie, witte koppie missen! 

 

 

Wandelen  

Het wandelen gaat gewoon door, om 13:00 uur bij de Nicolaaskerk. 

Woensdag 3 maart, donderdag 18 maart, woensdag 31 maart.  

Donderdag 15 april, woensdag 28 april. 

 

 

De quilt(k)ring 

Net als veel groepen heeft de quilt(k)ring ook al bijna een jaar niet meer  

haar maandelijkse bijeenkomst kunnen organiseren. Tijdens zo’n ochtend  

worden er allerlei plannetjes bedacht, technieken uitgewisseld en elkaars  

werk bewonderd. Gelukkig konden we afgelopen zomer nog een paar keer  

heerlijk bij Elly v.d. Broek in de tuin bij elkaar komen. Gewerkt werd er  

niet echt, maar we hebben wel even lekker bij gekletst. 

 

 

mailto:aaaheltemes@gmail.com
mailto:gorishennie@gmail.com
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De meesten van ons hebben stofjes genoeg in huis en kunnen daarom thuis  

nog lekker bezig met quilten en is er nu ook tijd genoeg om alle UFO’s  

(afkorting voor unfinished objects, oftewel niet afgemaakte werkstukken)  

af te maken. 

 

En om van het reilen en zeilen van elkaar op de hoogte te blijven, wordt er  

druk gebruik gemaakt van onze whatsapp groep. Om te laten zien wat we  

gemaakt hebben, een vraag om advies, of om elkaar gewoon even  

goedemorgen te wensen. 

 

 

Aan het begin van de coronacrisis is bedacht om elke maand een fibermail- 

kaart te sturen naar een ander lid van de quiltgroep. Dit is een kaart  

gemaakt van stof, heeft 3 lagen net als een quilt en op de achterkant kan  

het adres geschreven worden en een postzegel geplakt. Maar wij vinden het 

zonde om zo’n kaart zomaar via de post te versturen, dus wij doen hem  

netjes in een enveloppe en stoppen er een briefje bij. Soms wordt er voor  

het kaartje een thema bedacht, maar meestal is de keuze vrij. En zo krijgen  

we elke maand van iemand een kaartje en sommige kaartjes zijn eigenlijk  

complete miniquiltjes! 

 

Op deze manier blijven we toch bij elkaar betrokken en uiteraard hopen we 

zo snel mogelijk elkaar weer tijdens een quiltochtend in de Brouwershof te  

kunnen ontmoeten. Met waarschijnlijk een berg mooie quiltwerkjes om  

elkaar te laten zien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een paar van de ontvangen ‘kaartjes’. 
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Plaatselijk Belang Wesepe  

 

 

 

Jaarverslag 2020 
 

 

Inleiding 

De Vereniging voor Plaatselijk Belang te Wesepe en Omgeving (PBW) is 

opgericht op 1 mei 1927. Het bestaansrecht van de vereniging vloeit voort  

uit de behoefte van de inwoners aan een overkoepelend orgaan voor de 

behartiging van hun collectieve belangen. Als bestuur richten wij ons  

primair daarop. De coronacrisis heeft in 2020 een flinke wissel getrokken  

op het maatschappelijk leven en zo ook op diverse activiteiten van Plaatselijk 

Belang. 

De vereniging is aangesloten bij de Overijsselse Vereniging van Krachtige 

Kernen (OVKK). Verder wordt deelgenomen aan het samenwerkingsverband 

van de Plaatselijke Belangen in de Gemeente Olst-Wijhe (GPBOW). 

 

 

Bestuur 

Het bestuur heeft in 2020 vijf keer vergaderd, waarvan vier keer online. 

Tijdens de algemene ledenvergadering (jaarvergadering) op 8 januari 2020  

is afscheid genomen van Eddy van Gelder. Erik Trompert is welkom geheten 

in het bestuur. 

 

Het bestuur bestaat uit 9 leden, die in principe steeds voor 3 jaar worden 

benoemd. Het bestuur werd afgelopen jaar gevormd door: 

Everdien Hartkamp - voorzitter    

Henk Willink  - vice voorzitter 

Erik Trompert  - 2e vice voorzitter  

Jessica Kloosterboer - secretaris    

Judith Talens  - 2e secretaris    

Gejo Rouweler  - penningmeester    

Remco Assink  - 2e penningmeester   

Jacky van Tartwijk - bestuurslid/PR.   

Anton Grotentraast - bestuurslid 
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Activiteiten 

Er dienden zich afgelopen jaar ondanks alles voldoende zaken aan, waar het 

bestuur van Plaatselijk Belang Wesepe (PBW) aandacht aan heeft besteed. 

Via onze website www.plaatselijkbelangwesepe.nl, www.wesepe.nl en de 

Dorpskrant hebben wij u het hele jaar door van de ontwikkelingen op lokaal 

niveau op de hoogte gehouden. 

In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af aan onze leden over de 

activiteiten waarmee wij ons als bestuur van Plaatselijk Belang Wesepe in  

de periode  januari 2020 t/m december 2020 hebben beziggehouden. Een 

samenvatting hiervan treft u hierna aan. 

 

Voorzieningenhart 

Er is  de afgelopen twee jaar door de stuurgroep hard gewerkt om alle 

mogelijkheden te bekijken en te berekenen om in Wesepe een 

voorzieningenhart te realiseren. Dit om de leefbaarheid in het dorp te 

waarborgen en mogelijk te vergroten. De inzet is tevens om de dorpelingen 

bij de plannen zoveel mogelijk te blijven informeren. Dat gebeurt onder 

andere via de website en vooral via de dorpskrant. 

In de loop van dit jaar heeft Erik Trompert de plek van Everdien Hartkamp 

ingenomen als afgevaardigde in de stuurgroep Voorzieningenhart. Daarnaast 

hebben Henk Willink en Gejo Rouweler zitting in die stuurgroep namens 

Plaatselijk Belang Wesepe.  

  

In 2020 is door de stuurgroep met behulp van externe deskundigen enkele 

scenario’s voor een voorzieningenhart verder onderzocht. De kosten voor de 

inhuur van deze deskundigen worden gezamenlijk gedragen door  SC 

Wesepe, Stichting Zalencentrum Wesepe, het Kerkbestuur, Plaatselijk Belang 

Wesepe, het schoolbestuur De Mare en de Gemeente Olst Wijhe.  

De scenario’s richten zich op de door het dorp uitgesproken voorkeur om het 

voorzieningenhart te concentreren rondom de kerk en het Wapen van Wesepe, 

waarbij de school en de binnensport-accommodatie verplaatst worden naar 

het dorpshart. Op verzoek van de gemeente en het schoolbestuur wordt ook de 

huidige schoollocatie meegenomen in de afwegingen tussen de verschillende 

scenario’s. 

 

Verwacht wordt dat de uitkomst van het onderzoek in het eerste kwartaal van 

2021 besproken kan worden in de stuurgroep en een standpunt kan worden 

ingenomen. Hierover zal terugkoppeling plaatsvinden naar de buren in het 

dorpshart, de overige inwoners van het dorp Wesepe en aan het College van 

burgemeester en wethouders. Uiteindelijk zal de gemeenteraad een besluit 

nemen over één van de scenario’s.  
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Woningbouw 

Een van de speerpunten van Plaatselijk Belang Wesepe is de woningbouw in 

Wesepe. Wij vinden het belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen 

komen en dat daarbij ook gedacht wordt aan starters op deze woningmarkt. 

Daar bleek belangstelling voor bij de jeugd in Wesepe via een woonbehoefte-

onderzoek gehouden in 2019. Daarnaast vragen wij de aandacht voor 

seniorenwoningen. 
 

We houden over de woningbouw in Olst Wijhe een vinger aan de pols bij de 

Gemeente wat betreft de woonvisie en proberen goed inzicht te krijgen in de 

harde plancapaciteit voor ons dorp. Ook stimuleren we dat partijen in deze 

(zoals Bouwbedrijf Bongers voor plan De Weidebeek) de Weseper 

gemeenschap informeert over de bouwplannen. Dit gebeurt in eerste instantie 

via de Dorpskrant.  
 

 

Wandelroutes 

Het DOP (Dorps Ontwikkelings Plan) heeft in 2011  in samenwerking met 

Landschap Overijssel en de OVKK en met medewerking van het Weseper 

Erfgoed en Plaatselijk Belang Wesepe het Weseper Ommetje gerealiseerd.  

Dit is inmiddels aan enige renovatie toe.  

Na wat eenvoudige herstelwerkzaamheden afgelopen jaar wordt nu gekeken 

naar mogelijkheden de wandelroutes eventueel onder te gaan brengen bij 

Labor en naar subsidiemogelijkheden om dit mooie project wat nieuw leven 

in te blazen. 
 

 

OED 

Plaatselijk Belang Wesepe vindt het belangrijk dat er ook aan de ouderen in 

en om ons dorp wordt gedacht. Daarom zetten we ons in het project OED 

(ontmoeten in  eigen dorp) van Zorggroep Raalte van de grond te krijgen en te 

stimuleren. Daarbij kunnen ouderen opgehaald worden of zelf komen om op 

donderdagochtend een kopje koffie te drinken. Dit vindt plaats in 

samenwerking met het inloop café en tijdelijk is dat in de Beukenoot. 

Vanwege corona is de mogelijkheid tot het nuttigen van een eenvoudige 

maaltijd aansluitend tussen de middag even komen te vervallen.  
 

 

Corona afgelastingen 

Door corona kon helaas een aantal activiteiten niet doorgaan, zoals het 

uitdelen van compost aan bewoners als dank voor het scheiden van afval.  

Er waren ook plannen voor het vieren van 75 jaar bevrijding met een 

bevrijdingsontbijt tijdens Wij-land-Vrijland 14 juni! Ook het kernenbezoek 

van het College van B&W en de jaarvergadering van Plaatselijk Belang 

Wesepe konden niet doorgaan.  
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Leerorkest 

Het verenigingsleven van Wesepe draagt de muziek op de school een warm 

hart toe. Samen met de Harmonie, Diaconie en Labor is ook door Plaatselijk 

Belang Wesepe gehoor gegeven aan een bijdrage voor drie jaar om het 

Leerorkest te ondersteunen op de A. Bosschool. Op 21 januari is er voor het 

tweede jaar een uitvoering gegeven.  

 

Gemeenschappelijk Plaatselijk Belangen Olst-Wijhe  

Plaatselijk Belang Wesepe heeft het voorzitterschap van het GPBOW 

afgelopen jaar overgedragen aan Middel op de jaarvergadering op 28 januari 

waarbij ook het College van B&W aanwezig was. Door middel van 

groepsgesprekken is gekeken wat een Plaatselijk Belang van de gemeente 

verwacht en nodig heeft en wat de rol is van de PB zelf.   

Op 17 november is er online via teams een GPBOW overleg geweest. Daarbij 

heeft elke PB aangegeven wat zij al dan niet doen in corona tijd. Duidelijk is 

wel dat er minder activiteit te bespeuren valt. Er wordt samen gekeken of er 

een alternatief te bedenken is op het kernbezoek van de gemeente. 

 

Budget Plaatselijk Belang Wesepe  

Elk Plaatselijk Belang krijgt per jaar van de gemeente een bedrag van € 771,-- 

waarmee kleine uitgaven voor de verbetering van de leefbaarheid kunnen 

worden bekostigd.   

Daarnaast wordt lidmaatschap geïnd. Vanwege het wegvallen van trouwe 

ophalers van dit geld hebben we leden gevraagd dit via automatische incasso 

te laten geschieden. De leden bleven daarnaast de keus houden het 

lidmaatschap over te maken. Het ophalen is ook nog een optie gebleven. In 

verband met corona en de bijbehorende maatregelen heeft het langer geduurd 

om dit allemaal in kaart te brengen.  

Ook kon vanwege de corona niet aan ledenwerving worden gedaan bij nieuwe 

inwoners van ons dorp, wat dus gevolgen heeft voor het aantal leden. 

Ontwikkeling ledenbestand Plaatselijk Belang Wesepe 

 

Aantal leden begin 2020 293 

Bij: nieuwe leden     3 

Af: overleden     2 

Af: verhuisd   18 

Af: bedankt     8 

  

Aantal leden  eind 2020 268 

 

 

Tot slot hopen we elkaar in 2021 weer te kunnen ontmoeten.. 
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Het Weseper Erfgoed heeft nu ook een Facebookpagina ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Op deze pagina kun je foto´s vinden van Wesepe, maar ook  

krantenartikelen, schoolfoto´s en andere wetenswaardigheden. 

De pagina is te vinden onder Weseper Erfgoed. 

 

Mogen we jou ook begroeten op Facebook ??? 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Wesepe in de sneeuw 
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IJsclub “de Bonekamp” Wesepe   
 

     

 

 

 

Prachtige ijsbaan! 

 

Wat hebben we genoten! Onze vrijwilligers hebben hard gewerkt om de 

ijsbaan sneeuwvrij te maken en glad te houden. Wij zijn dit jaar niet met 

nieuwe kaarten bij u aan de deur geweest, uw kaart van vorig jaar was  

ook dit jaar geldig.  

 

Heel veel kinderen uit Wesepe en omgeving hebben geschaatst, gespeeld, 

gesleed en gehockeyd op onze mooie ijsbaan. Ondanks de sneeuw was de 

kwaliteit van het ijs zo goed, dat menig volwassene ook in Wesepe kon 

genieten van het schaatsen. 

 

Onze vaste kosten lopen gewoon door, u kunt uw vrijwillige bijdrage of 

sponsorgeld overmaken op NL25 RABO 0314 5013 47  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   De sfeervolle ijsbaan van IJsclub ‘De Bonekamp’ in Wesepe 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwivpYium9PlAhUEJVAKHQhmBzAQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.oosterwijtwerd.net/schaatsen-3/&psig=AOvVaw0NGz-kV2Ao8cpiKmI05AuB&ust=1573048195068136
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De ‘ijsmeesters’ hard aan het werk voor een prachtig resultaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot ziens bij IJsclub “de Bonekamp” in Wesepe. 
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Even voorstellen… 

 

Mijn naam is Angela, ik ben 46 jaar en ik woon in 

Broekland. Ik bezorg al ruim vijf jaar de Dorpskrant 

Wesepe samen met de Huis aan Huis Reklamix in het 

buitengebied van Wesepe en een deel van de dorpskern. 

Voor veel lezers van de Dorpskrant zal ik dus wellicht 

een bekend gezicht zijn. De redactie heeft me gevraagd 

om eens wat meer over mezelf te vertellen, dus vandaag 

stel ik me aan u voor. 

 

 

Wat vind je leuk aan het bezorgen? 

Wat mij vooral aanspreekt, is het bezorgen in het buitengebied. Lekker buiten 

bezig zijn en verschillende dieren spotten. Voor mijn andere werk zit ik 

vooral binnen, dus dit is een welkome afwisseling op de woensdag. En als 

dierenliefhebber vind ik het geweldig om ineens oog in oog te staan met een 

ree of een mooie roofvogel te spotten op amper twee meter afstand. Ook zijn 

er in de bezorgwijk honden die mijn auto herkennen, dus die verwachten 

uiteraard wel een aai of een knuffel als ze mij zien.  

 

 

Vertel eens over een bijzondere bezorgervaring? 

Ik denk dat ik best een betrokken bezorger ben. Naast dat ik vanzelfsprekend 

zo goed mogelijk probeer te bezorgen, attendeer ik mensen in mijn 

bezorgwijk ook op dingen die mij opvallen. Bijvoorbeeld als er sleutels in de 

voordeur zitten en er niemand te zien is. Dan bel ik even aan om het door te 

geven en negen van de tien keer blijkt de sleutel vergeten te zijn. En wat ik 

ook wel eens meemaak, is dat er dieren uitgebroken zijn. Dat vind ik geen 

prettig idee met de N348 op een steenworp afstand. Dus dan attendeer ik ook 

standaard de bewoners en probeer ik de dieren veilig te stellen. Ik heb dat 

onder meer meegemaakt met koeien en geiten.  

 

 

Waaruit blijkt je betrokkenheid nog meer? 

Als ik hoor dat iemand uit mijn bezorgwijk wat ergs overkomen is, dan is het 

een kleine moeite om even een kaartje in de brievenbus te doen als teken van 

medeleven. En bij een Sarah, Abraham of trouwboog feliciteer ik de 

bewoners ook even als ze toevallig buiten zijn. Volgens mij wordt dat wel 

gewaardeerd, iedereen vindt een beetje medemenselijkheid toch fijn? 
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Wat zijn minder leuke dingen die je meemaakt? 

Ik heb van nature de neiging om mensen gewoon even te groeten als ik ze 

tegenkom, dat vind ik vanzelfsprekend. Het gebeurt wel eens dat er mensen 

zijn die je dan negeren en niets terugzeggen. Jammer, iemand die iets in de 

brievenbus doet, is immers niets minder waard dan een directeur of zo. Maar 

ja, zulke mensen zijn er nu eenmaal en daar probeer ik maar boven te staan. 

Wat ik ook vervelend vind, is als een brievenbus niet of nauwelijks bereikbaar 

is. Dat ik dus een paar meter door de modder moet banjeren om erbij te 

komen bijvoorbeeld. Dan denk ik ook, leg gewoon een plankje of een paar 

dertigers (stoeptegels, red.) neer. Als het voor mij slecht te bereiken is, dan 

hebben de bewoners er zelf ook last van lijkt me?  

 

 

Wat maakt bezorgen voor jou bijzonder? 

Voor mij is het bezorgen ook een moment van inspiratie. Ik schrijf veel en 

heb onlangs een poëziebundel uitgebracht. Soms borrelen de woorden 

spontaan in me op tijdens het bezorgen en dan zet ik de auto even aan de kant 

om ze meteen op te schrijven voordat ik ze vergeet. Ook vind ik het lekker 

om in de auto gewoon even foute muziek op te zetten en lekker mee te zingen 

(met de ramen dicht). Niemand die er dan last van heeft haha.  

 

 

Kun je wat meer over je bundel vertellen? 

Ik heb een bundel uitgebracht onder mijn pseudoniem 

Sharktale. Er staan enkele teksten in met een 

autobiografisch karakter, vandaar dat ik ervoor heb 

gekozen om mijn pseudoniem te gebruiken in plaats 

van mijn eigen naam. Uitgeverij Boekscout zag wel 

wat in mijn manuscript en zo is het balletje gaan rollen. 

Net voor de kerst is mijn bundel Zoektocht naar Mijzelf 

verschenen. Er staan 60 gedichten in, die ik onder de 

categorie poëtisch proza schaar. Nu met de lockdown is 

het wel heel lastig om daar bekendheid aan te geven, 

bijna alles zit immers dicht, inclusief de boekhandels. 

 

 

Mochten er lezers van de Dorpskrant geïnteresseerd zijn in mijn bundel, hij is 

verkrijgbaar in de webwinkel van www.boekscout.nl, ISBN 9789464310108.  

 

 

http://www.boekscout.nl/
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Nieuwbouw Wesepe “Weidebeek” 

 

Eerste fase 

De ontwikkelingen van de 1e fase vorderen gestaag voor de nieuwbouwwijk 

“Weidebeek”. De laatste hand wordt gelegd aan het tekenwerk voor de 

infravoorzieningen. Bouwbedrijf Bongers en de Nutsbedrijven hopen dan ook 

vóór de bouwvakvakantie te kunnen starten met de aanleg van wegen, 

riolering  en overige voorzieningen. 

Binnenkort krijgen degene die zich aangemeld hebben bij Bouwbedrijf 

Bongers een overzicht met de te bouwen woningen en bijbehorende prijzen. 

Indien nodig zal er dan een loting plaats vinden tussen de belangstellenden. 

Aangezien er ook vragen gesteld zijn voor vrijstaande woningen op niet al te 

grote kavels hebben we één twee-onder-een-kappers weg gelaten en hier twee 

kavels voor vrijstaande woningen aan toegevoegd. Deze woningen hebben 

een slaapkamer en een badkamer op de begane grond.  

Uiteraard zullen alle woningen gasloos gebouwd worden en voorzien worden 

van zonnepanelen waardoor de maandlasten voor energie beperkt zullen zijn. 

Hierdoor kan veelal een hogere hypotheek afgesloten worden dan bij aankoop 

van bestaande woningen. Op zich logisch, omdat de maandlasten lager zijn. 

De prijzen variëren en de goedkoopste van de 5 ruime starterswoning (met 

125 m2 eigen grond en buitenberging) zal te koop zijn vanaf ca. € 225.000 

v.o.n.. Twee-onder-een-kapwoningen starten vanaf ca. € 320.000 v.o.n.. Een 

vrijstaande woning met slaapkamer en badkamer op de begane grond en vrij 

uitzicht over de landerijen vanaf ca. € 400.000 v.o.n. (een plattegrond van 

deze woning en een 3-D tekening staat op de volgende pagina.) 

Voor de drie vrijstaande kavels aan de noordzijde geldt dat de te bouwen 

woningen afzonderlijk en in samenspraak met de toekomstige bewoners 

ontworpen worden. Casco bouw behoort hier dan ook tot de mogelijkheid. 

 

Tweede fase 

De tweede fase zal voornamelijk bestaan uit appartementen in verschillende 

prijsklassen. Op de hoeken komen riante appartementen en in het 

tussengedeelte appartementen in twee bouwlagen geschikt voor zowel 

ouderen als jongeren. De architect is hiermee nog aan het ontwerpen en wij 

zullen in de volgende Dorpskrant daar een impressie van geven. 

Ondanks dat er al ruime belangstelling is kan men zich nog aanmelden voor 

zowel fase 1 als fase 2  via info@bouwbedrijfbongers.nl 

mailto:info@bouwbedrijfbongers.nl
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SPORTCLUB WESEPE   

Het sportieve hart van het dorp met 

 
 

VOETBAL-HANDBAL-GYMNASTIEK-VOLLEYBAL-TENNIS 

Bankrekening: Rabobank    Secretariaat SC Wesepe 

IBAN: NL40RABO03145.08.740   p/a  H.J. Middeldorp 

t.n.v. Penningmeester SC Wesepe   Tollenaar 16 

Clubgebouw “de Muggert”    8124 AX Wesepe 

Boxbergerweg 38 A       Tel: 06 - 3018 9601 

8124 PB Wesepe      rikmiddeldorp@hotmail.com 

Tel: 0570 - 531 236 
 

Bekijk onze internetsite: www.sportclubwesepe.nl 

 

 

 

 

 

Activiteiten SC Wesepe 
 
 
 
 
Salland Zorgverzekeringen 

 

SC Wesepe heeft ook dit jaar weer meegedaan aan de Salland Clubactie van 

Salland Zorgverzekeringen. SC Wesepe krijgt per lid die gebruikt maakt van 

de clubcollectiviteit een bedrag van Salland Zorgverzekeringen. 

 

Salland Zorgverzekeringen had dit jaar weer een prima premie ten opzichte 

van andere zorgverzekeraars. Veel leden hebben daarom ook per 1 januari  

de overstap gemaakt naar Salland Zorgverzekeringen.  

Deze overstappers, in combinatie met de leden die al verzekerd waren, 

hebben SC Wesepe een totaalbedrag van € 1.410,- opgeleverd.  

Een super mooi bedrag waar SC Wesepe erg blij mee is! 

 

Leden, allemaal super bedankt! 

 

 

http://www.sportclubwesepe.nl/
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Nieuwe hoofdtrainer 

Wilco Klomp wordt aankomend seizoen de trainer van Wesepe 1. 

Wilco is 49 jaar oud en woonachtig in Twello. Wilco heeft al verscheidene 

jaren ervaring als (jeugd) trainer. De laatste jaren was hij trainer van Teuge 

JO19 en daarnaast assistent trainer bij SV Twello 1. 

 

Wesepe had verscheidene goede kandidaten die gereageerd hebben op de 

vacature van hoofdtrainer voor Wesepe 1. Na diverse gesprekken met een 

aantal kandidaten is de keuze op Wilco gevallen. Een keuze waar Wilco erg 

blij mee is. Wilco is enthousiast en gemotiveerd om bij SC Wesepe voor de 

eerste keer als hoofdtrainer aan de slag te gaan. 

 

Het bestuur van Sportclub Wesepe wenst Wilco alle succes met zijn nieuwe 

uitdaging als trainer van Wesepe 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paaseieren Drive Through 20 maart 2021 

Of we dit jaar op jeugdkamp gaan, is nog onzeker, maar we gaan in ieder 

geval weer iets organiseren voor de kinderen. Om een leuke, bijzondere 

activiteit te kunnen doen, worden er weer paaseieren verkocht om zoveel 

mogelijk geld in te zamelen. De actie ziet er dit jaar een tikkeltje anders uit 

dan andere jaren.  

 

De eitjes moeten vooraf online besteld worden. Bestellen kan tot 10 maart. 

Op zaterdag 20 maart kunt u in een heuse drive-through uw paaseitjes veilig 

afrekenen en ophalen. Zorg s.v.p. voor gepast geld.  

 

Mochten de regels het toelaten, dan kunt u in de drive-through zo doorrijden 

en uw auto laten wassen tegen een klein bedrag. 
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Eén zakje met 200 gram eitjes kost € 3,00. Voor € 7,50 heeft u drie zakjes.  

U kunt kiezen uit melk, wit, puur en gemengd. 

 

Bestel uw paaseitjes online vóór 10 maart via 

www.sportclubwesepe.nl/paaseierenbestellen  

 

 

Drive Through 

Datum : Zaterdag 20 maart 

Locatie : Kerkplein, Wesepe 

Tijd  : 13:00 - 16:00 uur 

 

Groetjes de Jeugdkampcommissie SC Wesepe, 

 

Rick van Gelder, Beau de Bone, Karin Assink, Ingrid Zwager, Wieke 

Vossebelt, Jan Hartkamp, Marco Wonink en Marjolien Roesink 

 

(Voor vragen of meer info: Marjolien Roesink 06-23633140) 

 

 

NB.  

Wilt u liever niet de deur uit, maar wel paaseitjes bestellen. Geef dit dan even 

aan bij de bestelling. Dan brengen we het bij u langs. En vindt u online 

bestellen lastig, dan kunt u een briefje met uw bestelling door de bus doen op 

Veldwachter 23, Wesepe.  

Vergeet nieuw uw naam, adres, het aantal zakjes en de gewenste smaak door 

te geven. 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.sportclubwesepe.nl/paaseierenbestellen
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BINGO TIJD!  
 

Vrijdagavond 26 maart 2021 
 

Het is wel weer tijd voor een beetje reuring in Wesepe/ Averlo.  

De gekke bingo zorgt voor een vermakelijke avond. Maar we gaan  

niet zomaar cijfertjes aanstippen. Dit doen we door middel van  

muziek, opdrachten en andere gekkigheden.  

 

En uiteraard zijn er fantastische prijzen te winnen! 

 

• Datum : vrijdag 26 maart  

• Aanvang : 19:30 uur 

• Duur  : ongeveer 1,5 uur 

• Locatie : vanuit je eigen huiskamer (online) 

• Kosten : € 6,- per persoon (2 bingokaarten)  

 

Ook kun je heerlijke borrelpakketten kopen voor deze avond. 

 

Doe je mee? Geef je op via www.sportclubwesepe.nl  

Kijk voor meer informatie ook op de website. 
 
 
 
Powered by:     

 
 

 

 

 
 
 
 

http://www.sportclubwesepe.nl/
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WESEPE in de sneeuw 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Rick Lunenberg heeft geen gebrek aan bouwmateriaal voor zijn sneeuwfort 
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p/a Midlijkerdijk 1a 

7433 RP  Schalkhaar 

 

 

Net als vele andere organisaties hebben ook wij eind vorig jaar moeten 

besluiten onze activiteiten (opnieuw) stil te leggen. We zijn onze bezoekers 

echter niet vergeten. Daarom hebben ze onlangs een zakje met overheerlijke 

snoep ontvangen. 

 

  
 

Wanneer we weer kunnen opstarten is op dit moment onduidelijk. Zowel de 

jongeren als de leiding staan te popelen, dus zodra het weer mag gaan we 

verder met ons programma. Hou daarom onze facebookpagina en de website 

goed in de gaten. Hierop zal het laatste nieuws bekend worden gemaakt. 

Vaste bezoekers worden zoals gewoonlijk ook via de mail op de hoogte 

gehouden. 

 

www.jeugdsooswesepe.nl 

https://www.facebook.com/jeugdsooswesepe/ 

http://www.jeugdsooswesepe.nl/
https://www.facebook.com/jeugdsooswesepe/
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PUZZEL PAGINA 

 

Hieronder een aantal puzzeltjes om op te lossen. 

Veel plezier !! 

 
 

DROEDELS 

Wat wordt hieronder uitgebeeld?         En hier? 

 

 

 

 

 

 

Vraag 1 

Wat gaat elke dag omhoog en nooit naar beneden? 

 
Vraag 2 

Een fles wijn kost € 5. De wijn is € 4 duurder dan de fles. Wat kost de wijn en wat kost de fles? 

 

 
 
Vraag 3 

Bij opgravingen in 1948 werd in Rome een zeer zeldzame munt gevonden. 

Het opschrift luidt: 586 v.C. Hoe oud is de munt 2021? 
 
Vraag 4 

Hoever kun je een bos inlopen?  

 

 
 

 
Oplossingen puzzelpagina dorpskrant 315 februari: 

Rebus 1: iets aan de grote klok hangen.  Rebus 2: met de deur in huis vallen.  Rebus 3: het hazenpad kiezen 

Vraag 1: de letter “m”.   Vraag 2: B is de schoonzus van E 

Vraag 3: 80 bananen (= € 2) + 1 ananas (= € 3) + 19 appels (= € 95) 

Vraag 4: het verlies is € 100 (€ 70 aan eten + € 30 aan geld) 

 


