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Activiteiten kalender november 2021 

Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe 

 

woensdag, 3 november 

12:30  Samen Eten, OuderenSoos, Wapen van Wesepe 

donderdag, 4 november 

10:00  Inloopcafé in De Beukenoot 

10:00  Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot 

11:00  Markt Wesepe tot 13:00 uur 

Zondag, 7 november 

10:00  Klootschieten, start bij het Wapen van Wesepe 

woensdag, 10 november 

13:00  Wandelen, Vrouwen van Nu, start bij de Nicolaaskerk 

19:45   Afdelingsavond Vrouwen van Nu, Wapen van Wesepe 

donderdag, 11 november 

10:00  Inloopcafé in De Beukenoot 

10:00  Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot  

11:00  Markt Wesepe tot 13:00 uur 

21:00  Algemene ledenvergadering SCW, sportpark de Muggert 

woensdag, 17 november 

14:30  OuderenSoos, filmvoorstelling ‘Mirrewinter’, Wapen van Wesepe 

donderdag, 18 november 

10:00  Inloopcafé in De Beukenoot 

10:00  Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot 

11:00  Markt Wesepe tot 13:00 uur 

donderdag, 25 november 

10:00  Inloopcafé in De Beukenoot 

10:00  Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot 

11:00  Markt Wesepe tot 13:00 uur 

13:00  Wandelen, Vrouwen van Nu, start bij de Nicolaaskerk 

20:00  Begrafenisvereniging ‘Wesepe’ ledenvergadering, De Beukenoot 

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

Inzameling oud papier 
 

zaterdag, 27 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
mailto:agendawesepe@gmail.com
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Beste lezer, 
 

De agenda voor de maand november is aardig gevuld. Naast de wekelijks 

terugkerende activiteiten zien we dat geleidelijk aan ook weer andere 

gebeurtenissen gepland staan. Het lijkt erop dat het pakket maatregelen tegen 

corona zijn vruchten afwerpt en we onze vrijheid weer terug gaan krijgen. 

Of is de wens de vader van de gedachte?  
 

De redactie. 

 

Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar  

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

 

COLOFON 

Jaargang 30                                                                                          nr. 323 

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
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OPENBARE BASISSCHOOL 

A. BOSSCHOOL 

SCHOLTENSWEG 44 

8124 AJ WESEPE 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de speelleerplaats Wesepe  
 

 

In de afgelopen weken hebben we, nadat er veel geleerd is, gelukkig weer een 

aantal activiteiten kunnen doen. Door de COVID was het vorig schooljaar 

onmogelijk om met de leerlingen de wereld in te gaan. Nu kan dat gelukkig 

weer! 

Het thema van de kinderboeken was ‘Worden wat je wil’. De kinderen 

hebben allerlei activiteiten samen gedaan om met dit onderwerp bezig te zijn.  

 

De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben zelf een verhaal bedacht. Vervolgens 

hebben zij samen met de kinderen van groep 1 t/m 4 hier een tekening  

bij gemaakt en zelfs nog samen iets geknutseld. 

 

Er zijn verschillende ouders in de school geweest om iets te vertellen over 

hun beroep. Zo hebben de kinderen van groep 1/2 een bezoek gehad van de 

dierenarts. Groep 3/4 en 5/6 zijn op bezoek geweest bij de rietdekker.  

Groep 5/6 heeft ook nog iets geleerd over werken in de wegenbouw.  

 

De verloskundige bracht aan alle groepen een bezoek aan onze school en 

heeft van alles over haar beroep verteld. Dat sprak natuurlijk extra tot een 

ieders verbeelding, omdat juf Hilde ook een baby verwacht en iedereen het 

hartje van haar baby heeft gehoord. 

 

Tot slot kwam er in de bovenbouw zelfs een psychomotorische therapeute 

langs die werkt in de verslavingspsychiatrie. 
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Een groot dank je wel aan alle ouders die hebben geholpen! 

Fantastisch dat de kinderen weer op een “levende” manier kunnen leren en 

niet alles uit het boekje of de laptop hoeft te komen.  

 

Op deze wijze konden we de kinderboekenweek heel mooi vorm geven en 

sprekend maken voor de leerlingen. We eindigen de kinderboekenweek met 

de voorleeswedstrijd. De winnaar zal in de volgende editie bekend gemaakt 

worden. 

 

Dit jaar was het ook weer tijd voor Streetwise. Dit programma van de  

ANWB heeft voor elke groep een ander onderdeel in het teken van de 

verkeersveiligheid. In een “auto” en op de fiets hebben de kinderen 

verschillende verkeerssituaties ervaren. Een mooie, zonnige en leerzame 

ochtend was het gevolg. 

 

Na de herfstvakantie gaan we ons langzaam maar zeker richten op de 

decemberfeesten. Wat een fijn vooruitzicht dat we weer gezellig samen  

Sint en Kerst kunnen vieren! 

 

Ondertussen zullen de verwarmingsketels van school vernieuwd worden. 

Door het wachten op plannen rondom het voorzieningenhart is het groot 

onderhoud de laatste jaren vooruit geschoven. De verwarmingsketels  

kunnen echter beslist niet langer wachten. We willen ook komende winter er  

graag warmpjes bij zitten.....mochten jullie dus de komende tijd installateurs 

in actie zien aan de Scholtensweg, dan komen er dus nieuwe cv-ketels. 

 

Naar verwachting zullen komend voorjaar en zomer de andere noodzakelijke 

aanpassingen aan het gebouw worden uitgevoerd. Zo kunnen we, in 

afwachting op de realisatie van het voorzieningenhart, in een veilig, fris en 

eigentijds gebouw onderwijs geven. 

 

Zoals u kunt lezen zijn we zowel in de klassen als daar buiten, volop in 

beweging op de speelleerplaats. Dat hoort ook zo en dat doen we graag! 

 

 

Een vriendelijke groet vanaf de Scholtensweg, 

 

 

Wouter de Waal, locatie coördinator 

en 

Jantien Blankhorst-Hartkamp, directeur 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 

 

 

 

 

Afdelingsavond 
 

Graag nodigen wij u uit voor onze afdelingsavond op woensdag  

10 november in Het Wapen van Wesepe om 19:45 uur. 

Dan komt Martine Dubois. Zij is harpiste en freelance boswachter. 

Haar manier van vertellen brengt de natuur dichterbij de mensen en 

andersom. Ze is een graag geziene en gehoorde gast op radio, televisie  

en internet. We laten ons verrassen! 

 

Wandelen 
 

Het wandelen start om 13:00 uur bij de Nicolaaskerk  

Woensdag 10 november, donderdag 25 november, 

Woensdag   8 december, donderdag 23 december. 

 

Novembergedicht 
 

Met "wat snertweer" hakt zij de winterpeen in schijfjes op de plank. 

De grote pan danst op het vuur. 

Verse worst, gekookte ham en spek in dobbelsteen, platte rib en varkenshiel. 

De prei belust op avontuur jaagt de erwten uit hun vel. 

Nochtans ik zie het aan haar lippenspel als 

zij voorzichtig proeft, het feest lijkt incompleet 

"Ook soep is poëzie", zegt zij. 

Ze bukt zich diep en uit het donker van de kast 

verschijnt wat zij nog mist, potsierlijk, wanstaltig, smoezelig van de klei, 

maar eenmaal doorgesneden, wit als verse sneeuw, geurend als haar lijf. 

Devoot zegt zij, terwijl zij haar kleine handen wast:  "knolselderij". 

mailto:aaaheltemes@gmail.com
mailto:gorishennie@gmail.com
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Plattelandsvereniging LABOR 
Secretaris: Bert Slinkman 

Achterhoekstraat 15 

8124 AM Wesepe 

Tel: 06 - 2734 2058 

info@laborwesepe.nl 

 

 

 

Klootschieten zondag 7 november 

We pakken de draad van lang geleden weer op en gaan eens kijken of we het 

gooien niet verleerd zijn. Vorige maand viel het letterlijk in het water en 

hebben we het alleen bij koffiedrinken gehouden. Maar op zondag 7 

november gaan we weer verzamelen om 10:00 uur bij het Wapen van 

Wesepe, lopen de wielerronde en komen dan weer bij het Wapen terug voor 

een drankje.  

Heb je nog niet eerder mee gedaan maar lijkt het je eens leuk om het een 

keertje te proberen, van harte welkom!  

 

 

Likeur maken vrijdagavond 19 en 26 november  

Lijkt het je leuk om zelf eens likeur te maken of dit te willen leren.  

Geef je dan op voor de cursus die Labor i.s.m. Joke Nederhof organiseert.  

 

In 2 avonden leer je hoe je zelf likeur kunt maken. Labor leden betalen voor 

deze speciale cursus van € 40,00 maar € 25,00 (inclusief alle ingrediënten).   

 

Locatie:  Weseper wijngaard “de Reuwe Schooten”  Bokkelerweg 1 Wesepe.  

Datum :  vrijdag 19 en 26 november (beide avonden aanwezig zijn! Dit is  

      nodig om deze cursus goed te kunnen doen) 

Tijd    : 19:30 - 22:00 uur  

 

Opgave graag z.s.m. maar uiterlijk vóór 5 november: 

telefoon 06 2734 2058  of   info@laborwesepe.nl  

 

Geef je tijdig op want Vol is Vol!!! Maximaal 15 personen 

 

 

Tweede kerstdag wandelen 

Traditiegetrouw gaan we weer wandelen op tweede kerstdag. De start is 

tussen 11:00 en 11:30 uur. Locatie waarvan gestart wordt staat in de volgende 

dorpskrant en op Wesepe.nl zal ook de aanvullende informatie gegeven 

worden.  

mailto:info@laborwesepe.nl
mailto:info@laborwesepe.nl
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Stedentrip Labor 

Op zaterdag 2 oktober vertrokken wij met 13 personen om 09:00 uur  

vanaf het station in Olst (daar kan je gratis parkeren) naar Zutphen voor  

de stedentrip van Labor. Twee deelnemers meldden zich later in Zutphen  

bij het station, zodat we met in totaal vijftien personen waren.  

 

 

Fred en Mieke hadden een aardig programma in elkaar gezet, dat begon   

met koffie en gebak bij Uffies, een etablissement in de plaatselijke horeca.  

Dat viel allemaal niet tegen, de stukken appeltaart waren van het formaat  

schoenendoos, maar smaakten wel veel beter. Een hele byte dus. 

 

Daarna beklommen wij in groepen van vijf de Wijnhuistoren, een 'belfort  

met klokkenspel'. Geen kerk maar een kroeg, gebouwd om te laten zien  

dat Zutphen een welvarende stad was. Na alle gebak en koffie was de 

beklimming ervan serieus werk geworden. Dat trouwens wel een mooi 

uitzicht opleverde over de Zutphense omlanden. De gidsen waren kundig  

en gemotiveerd om hun kennis met ons te delen. 

 

 

Behoorlijk wijzer geworden meldden wij ons bij de gids die ons zou 

begeleiden bij de stadswandeling. Deze vertelde ons tijdens de wandeling een 

aantal weetjes, niet alleen over Zutphen maar ook meer algemeen. Zo weten 

de deelnemers nu allen het verschil tussen stinkend rijk en steenrijk. Voor de 

rijken zelf was dat toen essentieel, maar maakt het nu niet meer uit.  

 

Na de wandeling bezochten wij opnieuw de Wijnhuistoren, nu voor een 

lunch. Deze werd geserveerd op de benedenverdieping, hetgeen ons niet 

verbaasde. Blijft toch een gedoe, al die trappen. Het eten was goed, de 

bijbehorende drankjes ook en nadat de inwendige mens voldoende was 

aangesterkt begaven de dames zich richting het winkelassortiment in de 

Zutphense binnenstad. De meeste heren bleken hierin wat minder 

geïnteresseerd en praatten wat bij onder het genot van een licht alcoholische  

versnapering.  

 

 

Om 15:00 uur verzamelden we bij de rondvaartboot die Fred voor ons 

geregeld had. Een zogenaamde 'fluisterboot', waarmee wij rondvoeren over de 

wateren in de Zutphense binnenstad. Wederom begeleid door een kundige en 

plezierige gids, die er in slaagde gedurende de hele reis onze aandacht vast te 

houden. Ook vanaf het water is Zutphen een mooie stad. 
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(vervolg verslag stedentrip Labor) 

 

Na de boottocht trokken wij te voet naar De Hoven, een Zutphense wijk aan 

de andere kant van het water, vergelijkbaar met De Worp in Deventer. Hier 

had Fred een eetgelegenheid gevonden. De ontspannen wandeling er naar toe 

deed de trek toenemen. Gelukkig was er een 'All you can eat' gereserveerd. 

En daar waren ze niet kinderachtig mee.  

 

Verzadigd en verkwikt, aanmerkelijk aangedikt, doch voor den afwas 

ongeschikt vertrokken wij na de maaltijd weer naar het station. Een klein  

treinreisje verder was de stedentrip afgelopen en kwam een einde aan een 

gezellige dag.  

 

Een deelnemer.   

 

 

mvg Labor bestuur: Karolien Wolterink, Wendy Riezebos-Kluin,  

    Marjolein Versteeg, Bas de Regt en Bert Slinkman. 

 

 

 

 
De 15 stedentrip-deelnemers voor wie Zutphen nu geen geheimen meer heeft 
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“Kleintje Kerstmarkt” 

 

Nu de coronamaatregelen bijna verleden tijd lijken te zijn, durven we het 

weer aan om een kerstmarkt in Wesepe te organiseren! Uiteraard mits de 

maatregelen niet weer dusdanig worden aangescherpt én bij voldoende  

animo vanuit de standhouders.  

 

Om de markt voor iedereen toegankelijk te maken, wordt deze dit jaar 

volledig buiten gehouden, in een wat kleinere vorm. 

 

Dus schrijf het alvast in je agenda! 

11 december:  “Kleintje Kerstmarkt” van 15:00 – 19:00 uur. 

Nadere info volgt! En houdt onze Facebookpagina in de gaten. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Hou jij van creatief bezig zijn, verbinding, buiten werken, gezelligheid,  

maar ook van een goed gesprek, rust en verdieping? 

 

In een kleine groep heb ik aandacht voor jou en de steen. 

Ik neem je mee op avontuur zodat een stuk steen tot leven komt en verandert  

in een mooie vorm waar je met plezier naar kijkt. 

 

Kom beeldhouwen in een besloten groene tuin in het centrum van Wesepe. 

Hakken, raspen en vijlen in zachte, middelharde steen, inclusief gereedschap, 

koffie/thee en lekkers. 

Exclusief steen (kun je bij mij kopen of zelf meenemen). 

 

Geen wekelijkse verplichting, we werken met een strippenkaart. 

5 lessen € 110,-    10 lessen € 200,- 

 

Opgave en info: 

Toos Elfrink  

Scholtensweg 24 in Wesepe (het blauwe huis) 

06-12946314 of toos@ooei.nl 

 

bij        beeldhouwen 
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Project 6 koop appartementen Raalterweg 37, Wesepe 
 

De ontwikkeling van de appartementen in het voormalige café-restaurant aan 

de Raalterweg 37 vordert gestaag. Onlangs is de aanvraag 

omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Olst-Wijhe. 

Deze zal de komende tijd beoordeeld worden. De verwachte afgifte van de 

omgevingsvergunning zal allicht enkele maanden in beslag nemen. 

 

Vooruitlopend op de bouwvergunning wordt het pand momenteel al flink 

onder handen genomen door het opruimen van alle overtollige inventaris, 

inrichtingen en aftimmeringen, zoals plafonds en voorzetwanden e.d..  

De gehele verbouw zal ca. 7 maanden in beslag nemen. 

De authentieke uitstraling van het pand zal zo veel mogelijk in tact blijven. 

 

Zodra de vergunningen verstrekt zijn zal het pand van binnen volledig  

worden gemoderniseerd en ingedeeld, waardoor er 6 appartementen ontstaan. 

Deze zullen als koopappartementen aangeboden worden.  

 

De appartementen zullen aan alle huidige eisen voldoen en voorzien zijn van 

optimale isolatie en comfort. De appartementen hebben allemaal een 

zelfstandige toegang, eigen energiemeters en een buitenberging. Ook zullen 

alle appartementen een eigen buitenruimte krijgen, een tuin of een dakterras. 

De inrichtingen van de appartementen worden allemaal verschillend van 

elkaar. De grootte van de appartementen bedraagt zo’n 90 - 110 M2. 

 

T.a.v. de verkoop-procedure zal e.e.a. waarschijnlijk via de makelaar en 

Funda gaan verlopen. Mocht je belangstelling hebben voor een appartement 

en wil je niets missen, dan kun je je ook aanmelden om rechtstreeks op de 

hoogte te worden gehouden. Stuur dan een mailtje naar info@obdeijn.nl. 

 

 

  

mailto:info@obdeijn.nl
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Gezelligheid en verbinding  

Samen eten bij Toos in de huiskamer.  

Een voor-, hoofd-, en nagerecht en 1 drankje voor €17,50  

Maximaal 6 personen 

 

Locatie : Scholtensweg 24 Wesepe (het blauwe huis) 

Tijd      : 18:00 uur  

Datum  : vrijdag 26 november  

 

Geef je op om voor vrijdag 26 november aan te schuiven. 

Opgave en info bij Toos 06-12946314 of toos@ooei.nl 

Op een andere avond kan vast wel, bel me om te overleggen.  

 

 

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

 

Begrafenisvereniging ‘Wesepe’  
 

Ledenvergadering 

Datum :  donderdag 25 november 

Tijd    :  20:00 uur 

Locatie:  ‘de Beukenoot’ Ds. E. Kreikenlaan 3 te Wesepe 

 

Agenda 

1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Notulen 

4. Financieel verslag + toekomstvisie 

5. Mededelingen van de Kerkenraad over de begraafplaats 

6. Samenwerking met Henrie Hutten 

7. Rondvraag  

8. Sluiting 

 

Het Bestuur 

Secretaris H. Middeldorp, Bonekampweg 4, 8124PX Wesepe 
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    OUDERENSOOS WESEPE e.o. 
 

Samen eten, 

Op woensdag 3 november gaan we om 12:30 uur weer samen eten in  

‘het Wapen van Wesepe’. 

De kosten voor het 3-gangen diner inclusief een drankje zijn  € 12,50.  

Hebt u een dieet geef dit dan ook door bij opgave. U kunt zich tot de  

vrijdag hiervoor opgeven bij Fineke Middeldorp tel: 532247.   

Ook zijn er nog steeds de bekende ‘diner bonnen’ te koop aan de kassa. 

  

Soosmiddag 

Op woensdag 17 november om 14:30 uur in het Wapen van Wesepe staat  

de koffie en thee weer voor u klaar. 

Deze middag laten we de film ‘Mirrewinter’ zien. Het is naar een verhaal  

van Gert-Jan Oplaat, wat zich afspeelt in de laatste jaren van de tweede 

wereldoorlog in Markelo e.o. ( in Twents dialect !). 

  

Voor evt. vervoer kunt u contact opnemen met Fineke. 

  

Datums om te noteren: 

Woensdag 1 december samen eten. 

Woensdag middag 15 december Kerst-soos, m.m.v. het dameskoor “Eigen 

Wiese “ uit Raalte. Hierover meer in de Dorpskrant van december. 

  

Graag zien we u op deze datums. 

Hartelijke groeten van Ton, Frank, Annie, Jur, Fineke en Erna. 

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

 

 

 

 

 

ONDERDEURTJES 

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

Onderdeurtjes zijn kleine advertenties van maximaal 5 regels,  

waarin zaken te koop of te huur worden aangeboden of gevraagd. 

Onderdeurtje mailen naar: redactie.dorpskrant@wesepe.nl.  

Onderdeurtje kost € 3,00 per stuk, over te maken op rekening  

NL16RABO 031.45.18290 t.n.v. Stichting Dorpskrant Wesepe  
 

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

 

mailto:redactie.dorpskrant@wesepe.nl


 

 

13 

 

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 
 

 

Handbalwedstrijden november SC Wesepe Dames 1 
 

Zaterdag 6 november om 19:00 uur (Sporthal De Koekoek, Vaassen) 

CVO DS1 - Wesepe DS1 
 

Zaterdag 13 november om 19:00 uur (Sporthal De Hooiberg, Olst) 

Wesepe DS1 - HV Angeren DS1 
 

Zondag 21 november om 12:30 uur (Sporthal De Uutvlog, Bathmen) 

ABS DS1 - Wesepe DS1 
 

Zaterdag 27 november om 19:00 uur (Sporthal De Hooiberg, Olst) 

Wesepe DS1 - Huissen HV DS1 

 

 

 

Algemene ledenvergadering 
 

De Algemene Ledenvergadering is dit jaar op donderdag 11 november,  

om 21:00 uur in de kantine van sportpark ‘de Muggert’. De agenda van de  

ALV zal 2 weken voor aanvang op de site van de sportclub gepubliceerd  

worden.  

 

http://www.sportclubwesepe.nl/
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Nieuwjaarsreceptie 
 

In 2022 zal de Nieuwjaarsreceptie van de Sportclub op 9 januari zijn.  

In de ochtend zal het traditionele Oliebollentoernooi gespeeld worden,  

hierop aansluitend zal om 13:00 uur de Nieuwjaarsreceptie beginnen. 

 

 

 

 

 

Bestuursleden gezocht 
 

SC Wesepe is ook nog steeds op zoek naar  

nieuwe bestuursleden. Er wordt nog gezocht  

naar een penningmeester, secretaris en een vice- 

voorzitter. Daarnaast wordt er nog steeds gezocht naar commissieleden.  

 

Wil jij wat doen voor onze fijne vereniging? Of ken jij iemand die hier  

erg geschikt voor zou zijn? Dan horen wij graag van jou!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voetbal  Spelers gezocht 
 

SC Wesepe is op zoek naar voetballers. Voor het komende seizoen heeft  

Wesepe 4 senioren elftallen, 1 junior elftal en 2 pupillen teams ingeschreven. 

Alle teams hebben de overeenkomst dat ze krap in de spelers zitten.  

 

SC Wesepe is dus hard op zoek naar spelers! Heb jij een klasgenoot, vriend, 

buurman, collega, kennis of een familielid die het leuk vindt om te voetballen 

bij een fijne vereniging met een mooie accommodatie? Neem hem eens mee 

naar een training of wedstrijd! We kunnen in alle leeftijdscategorieën nieuwe 

spelers gebruiken.  

 

Kijk ook op de site hoe je je als lid kan aanmelden.   

www.sportclubwesepe.nl 

 
 

  

http://www.sportclubwesepe.nl/
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100 jaar telefonie 

      in Wesepe 
 

 

 
40 Jaar nadat de eerste telefooncentrale in Nederland in gebruik werd 

genomen werd in 1921 voor het eerst melding gemaakt van telefoon-

aansluitingen in Wesepe.  

Het landelijk telefoonboek uit dat jaar (slechtst één boek voor álle  

telefoonaansluitingen in Nederland) vermeldde de nummers 1 t/m 5.  

 

Een telefoonnummer in Wesepe kon destijds niet rechtstreeks gebeld  

worden. Een gesprek kon toen uitsluitend worden aangevraagd via de 

telefooncentrale. In de centrale werd je dan letterlijk doorverbonden  

met het gewenste abonneenummer. 

 

 

 

 

 

 
      
             

 

De vermeldingen in 1921 met de openingstijden van de centrale. 

 

 

De eerste openbare telefooncel werd geplaatst in  

Amsterdam in 1931. In 1980 waren er ruim 73.000  

openbare telefooncellen in Nederland in bedrijf.  

Op het filmpje van ‘De bijrijder’ uit 2013 is te zien  

dat in Wesepe bij het voormalige Rabobankkantoor aan  

de Raalterweg ook een openbare telefooncel heeft gestaan. 

 
 

In de loop der jaren groeide het aantal aansluitingen in Wesepe en werd het 

telefoonnet uitgebreid. In 1937 werden alle bestaande abonneenummers  

voorafgegaan door het cijfer 2 of 20 en werden daarmee allen 3-cijferig.  
 

Tevens kreeg Wesepe een eigen kengetal (nummer 403). Hierdoor werd het 

mogelijk dat de abonnees doorlopend bereikbaar waren. 
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De vermeldingen in 1937. Vanaf dat jaar waren abonnees in Wesepe 24/7 bereikbaar. 

 

 

 

 

 

Een kalenderblad uit 1937, destijds  

uitgegeven door Maalderij Dieperink. 

 

Aangezien de kalenders al ver vooruit  

werden gedrukt staat hierop nog het  

oude, oorspronkelijke telefoon- 

nummer 5 vermeld. 

 

 

 

 

 

In 1938 werd het kengetal 403 van  

Wesepe gewijzigd in 06703.  

De officiële term werd ‘netnummer’. 

 

 

 

In 1964 werd het netnummer 06703 omgenummerd naar 05703. Dit werd 

gedaan om ‘06’ vrij te maken voor bijzondere telefoondiensten. 

 

 

In 1995 voerde PTT Telecom de operatie ‘Decibel’ uit. Vanaf dat moment 

werden alle telefoonaansluitingen in Nederland 10-cijferig. Het netnummer 

van Wesepe werd 0570. De abonneenummers in Wesepe werden vanaf dat 

moment voorafgegaan door de cijfers 531. 
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Foto belijdeniscatechisanten  N.H. Kerk  1979 

 

 

Bovenste rij:  

Erna Wijnhout, Jan Sletterink, Wim den Ouden, Reino Dieperink,  

Gerrie Rietman, Roelof Timmer Arends, Hennie Wibbelink, Ali Smeenk, 

Rietje Ramaker, Dinie Dommerholt en Rianne Timmer Arends.  

 
 

Zittend:    

Hennie Smale, Albert Rechterschot, Ernie van het Spijker, 

Ds. Dijk, Joke Knopert en Egbert Koopman.  
 


