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Activiteiten kalender december 2021 

Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe 

 

donderdag, 2 december 

10:00  Inloopcafé in De Beukenoot 

10:00  Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot 

11:00  Markt Wesepe tot 13:00 uur 

 

woensdag, 8 december 

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

 

donderdag, 9 december 

10:00  Inloopcafé in De Beukenoot 

10:00  Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot  

11:00  Markt Wesepe tot 13:00 uur 

 

donderdag, 16 december 

10:00  Inloopcafé in De Beukenoot 

10:00  Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot 

11:00  Markt Wesepe tot 13:00 uur 

 

zaterdag, 18 december 

09:00  Inzameling oud papier, fam. Niemeijer, Ds. E. Kreikelaan 10 

 

donderdag, 23 december 

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 

 

zondag, 26 december 

11:00  Kerstwandeling, Labor,  

 

donderdag, 30 december 

10:00  Inloopcafé in De Beukenoot 

10:00  Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot 

11:00  Markt Wesepe tot 13:00 uur 

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

 

Staan er (weer) activiteiten op de planning? 

Meld deze dan gratis aan voor vermelding op de website!  
 

Opgave activiteiten: agendawesepe@gmail.com 

 

mailto:agendawesepe@gmail.com
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Beste leer, 
 

December! Een maand vol gezelligheid, sinterklaas, kerstmis, kadootjes, 

sfeerverlichting en oliebollen. Wellicht staat corona niet toe wat we  

het liefste zouden willen doen, maar laten we genieten van wat nog  

wél mogelijk is in het besef dat er ook mensen zijn die het zelfs  

zónder corona moeilijk hebben. 

Fijne feestdagen !! 
 

De redactie. 

 

Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar  

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

 

COLOFON 

Jaargang 30                                                                                          nr. 324 

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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Inzameling oud papier 
 

zaterdag, 18 december   09:00 uur - 12:00 uur 

 

 

                         DRINGEND ADVIES 
 

 

Lever al uw oude papier in op 18 december, óók wanneer u niet veel heeft. 

Vanwege de feestdagen is de eerstvolgende mogelijk pas 6 weken later op 

zaterdag 29 januari. Het risico bestaat dat de papiercontainer dan vol is en  

u het oude papier dan niet kunt inleveren. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

OUDERENSOOS WESEPE e.o. 
 

Beste senioren, 

Omdat het aantal coronagevallen weer toeneemt en de coronamaatregelen 

aangescherpt zijn, nemen we geen risico en hebben we besloten om het 

“Samen Eten“ op woensdag 1 december en de “Kerstsoos” op woensdag  

15 december niet door te laten gaan. 

Als we weer van start gaan, krijgt u persoonlijk bericht, of anders staat het 

tijdig vermeld in de Dorpskrant, de Huis aan Huis of het Kerkblad. 

 

We hopen elkaar weer te ontmoeten in het nieuwe jaar !! 

Alvast hele fijne Kerstdagen en een goed 2022 toegewenst. 

 

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

mailto:jojokejansen@gmail.com
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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 

 

 

Wandelen 

Het wandelen start om 13.00 uur bij de kerk:  

Woensdag 8 december, donderdag 23 december. 

Woensdag 5 januari 2022, donderdag 20 januari. 

 

 

Bestuursleden gezocht 

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wie zou het leuk vinden om  

haar talenten in te zetten voor onze afdeling van Vrouwen van Nu.  

Misschien al jaren lid en ook eens mee willen kijken achter de schermen?  

Een gesprekje hierover met iemand van het bestuur verplicht tot niets! Of  

een poosje meelopen om te zien of het iets voor u is. 

 

 

Afdelingsavond 

Doordat covid ook nu weer steeds meer om zich heen grijpt, moeten we 

helaas melden dat de geplande afdelingsavond van donderdag 16 december 

niet door kan gaan. 

 

 

Nog even dit:  

Bij het Vrouwen van Nu Magazine van december zit de factuur voor de 

contributie van het jaar 2022. 

 

 

Ondanks alles wensen wij u allen fijne Kerstdagen en een goed en  

waardevol 2022. 

 

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 5 december 
 

Op zondag 5 december gaan we verzamelen om 10:00 uur bij het Wapen van 

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

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

keertje te proberen, van harte welkom!  

 

 

Kerstmarkt afgelast 
 

De kerstmarkt, welke was gepland op 11 december, 

is vanwege de coronamaatregelen afgelast. 

 

 

 

 

 

Tweede Kerstdag wandelen 
 

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

tussen 11:00 en 11:30 uur vanaf het kerkplein in Wesepe bij de boom, alwaar 

je de route ontvangt. Deze zal rond de 7 km zijn. De wandeling kan je op 

eigen gelegenheid afleggen, onderweg is er een tussenstop waarbij je een 

warme drank en iets lekkers kunt nuttigen. We hopen veel wandelaars, zowel 

jong als oud, te mogen begroeten. 

 

 

 

Jaarvergadering  
 

Alvast voor in de agenda: de jaarvergadering van Labor zal zijn op woensdag 

9 februari 2022 om 20:00 uur in het Wapen van Wesepe. (Mits dat vanwege 

de dan geldende coronaregels door mag gaan.)   
 \ 

 

mailto:info@laborwesepe.nl
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 Plaatselijk Belang Wesepe  

 

 

 

Jaarverslag 2021 
 

 

 

Inleiding 

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

opgericht op 1 mei 1927.  Het bestaansrecht 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 vereniging is aangesloten bij de Overijsselse Vereniging van Krachtige 

Kernen (OVKK). Plaatselijk Belang Wesepe is ook een onderdeel van het 

samenwerkingsverband met de andere kernen van Olst-Wijhe, het 

Gemeenschappelijk Plaatselijk Belang Olst Wijhe (GPBOW). 

 

 

Bestuur 

De coronacrisis heeft ook in 2021 nog een flinke wissel getrokken op het 

maatschappelijk leven en op een aantal activiteiten van Plaatselijk Belang. 

Het bestuur heeft in 2021 tot en met 1 november vijf keer vergaderd waarvan 

drie keer online. Er is vanwege de coronamaatregelen geen Algemene 

Ledenvergadering gehouden en er zijn geen bestuurswisselingen geweest. 

 

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 

 

 



 

 

7 

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 2021 tot november 2021 hebben beziggehouden. Een 

samenvatting treft u onderstaand aan. 

 

 

Voorzieningenhart 

Er is ruim drie jaar door de stuurgroep hard gewerkt om diverse scenario’s 

samen te stellen en te bestuderen om vervolgens tot een beste optie te komen 

om in Wesepe een voorzieningenhart te realiseren. Dit om de leefbaarheid in 

het dorp te waarborgen en te vergroten. 
 

Everdien Hartkamp, Erik Trompert, Henk Willink en Gejo Rouweler hadden 

(mede) namens Plaatselijk Belang Wesepe zitting in de stuurgroep die bestaat 

uit afvaardigingen van de diverse stakeholders (belanghebbenden, red). De 

uitkomst van het onderzoek, dat met behulp van externe deskundigen is 

gedaan, is in het eerste kwartaal van 2021 gerealiseerd en financieel 

onderbouwd. Volgens de stakeholders uit het dorp (Protestantse Gemeente, 

Sportclub, St. Zalencentrum en Plaatselijk Belang) is er op basis van het 

haalbaarheidsonderzoek een planconcept gepresenteerd, waarbij clustering 

van de functies 30% besparing kan opleveren.  

 

Het College van B&W heeft echter in augustus aan de stuurgroep een 

raadsadvies voorgesteld, waarbij werd aangegeven dat de realisatie van een 

voorzieningenhart niet de gewenste samenwerkings-voordelen zouden 

opleveren en daardoor te duur uitvalt. B&W stelt voor de plannen 10 jaar uit 

te stellen.  
 

Volgens de stakeholders is er maar één reden dat de gemeente het 

planconcept terzijde legt: de slechte financiële situatie van de gemeente. 

Gehoopt wordt dat de gemeenteraad wel bereid is om eerder dan de 10 jaar 

een vervolg te geven aan 3,5 jaar hard werken. De stuurgroep wil dan nog in 

deze raadsperiode harde afspraken maken.  

Overigens waardeert de stuurgroep de investeringen die de gemeente wil doen 

in de upgrade van het Wapen van Wesepe, welke veelal eerder toegezegde 

investeringen betreffen.  

 

 

http://www.plaatselijkbelangwesepe.nl-/
http://www.wesepe.nl/
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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 en senioren op deze 

woningmarkt. Hierover zijn wij het afgelopen jaar verschillende keren in 

gesprek geweest met de gemeente, zowel met de wethouder als de ambtenaar. 

Wij vinden het noodzakelijk dat er concrete plannen voor woningbouw in 

Wesepe benoemd worden in de woonvisie.  Ook stimuleren we dat partijen in 

deze, zoals een bouwbedrijf die een plan uitvoert, de Weseper gemeenschap 

te informeren over bouwplannen. Dit gebeurt in eerste instantie via de 

dorpskrant. 

Daarnaast is er contact met Salland Wonen. Zij houden ons op de hoogte van 

de ontwikkelingen. Zij melden ons als er een huurwoning in ons dorp vrij 

komt, zodat wij dit via facebook kenbaar kunnen maken. Verder probeert 

PBW te stimuleren dat Salland Wonen gaat proberen huurwoningen bij te 

bouwen in Wesepe.  

 

Raalterweg 

De situatie omtrent de Raalterweg is sinds de komst van de Rondweg in 2009 

al een doorn in het oog van vele Wesepenaren. De Provincie heeft wel een 

nieuwe weg aangelegd, maar de oude niet netjes en als een soort snelweg in 

het dorp achtergelaten. Samen met bewoners van de Raalterweg en PBW is er 

een werkgroep opgericht om te kijken hoe de Raalterweg veiliger kan 

worden. Een verkeersadviesbureau heeft verschillende maatregelen bekeken 

n.a.v. de ideeën en wensen van aanwonenden. Dit heeft geleid tot een 

voorlopig ontwerp. We hopen dat er vanuit de gemeente en provincie 

financiële middelen beschikbaar worden gesteld. 

 

Welkom Wesepe 

PBW steunt het initiatief van de commissie 'Welkom Wesepe' die bezig is een 

magazine te maken, waarin naast een aantal interviews alle verenigingen van 

Wesepe en omstreken een podium krijgen. Dit om de nieuwe inwoners samen 

te informeren wat er allemaal in Wesepe te doen is en wat de tradities zijn. In 

eerste instantie zullen alle huishoudens in en om Wesepe dit magazine 

ontvangen.   

 

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 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’. 
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Gemeenschappelijk Plaatselijk Belang Olst-Wijhe  

Er zijn afgelopen jaar twee bijeenkomsten geweest met het GPBOW. Een 

keer digitaal en een keer in Middel. Beide keren was PBW vertegenwoordigd.  

 

Overige activiteiten 

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

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

het kernenbezoek van het College van B&W en de jaarvergadering van 

Plaatselijk Belang Wesepe zijn niet doorgegaan in 2021. Wel heeft PBW 

traditiegetrouw de kerstboom geplaatst bij de Brouwershof. 

 

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 lidmaatschapsgeld geïnd.  

Mede dankzij de medewerking van vele leden kan dit nu voor een groot deel 

via automatische incasso geschieden. De leden blijven daarnaast de keuze 

houden het lidmaatschapsgeld over te maken of te laten ophalen.  

Er kon vanwege de coronamaatregelen niet aan ledenwerving worden gedaan 

bij nieuwe inwoners van ons dorp, wat dus gevolgen heeft voor het aantal 

leden. 

 
 

Ontwikkeling ledenbestand Plaatselijk Belang Wesepe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn dankbaar voor de leden die wij hebben. Samen zorgen we ervoor dat 

Wesepe een dorp blijft waar we trots op kunnen zijn! 

Mocht er iets zijn waarvan u denkt dat het interessant kan zijn om daar eens 

met elkaar over te praten, wat het belang van Wesepe aangaat, voelt u zich 

dan vrij om contact met ons op te nemen. We kunnen dan met elkaar beslissen 

of wij dit op de agenda van een onze bestuursvergaderingen kunnen zetten. 

 

Wij wensen u een gezond 2022! 

 

  

 

 

Aantal leden begin 2021 268 

Bij: nieuwe leden 0 

Af: overleden 2 

Af: verhuisd 10 

Af: bedankt 3 

 
 

Aantal leden november 2021 253 
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IJsclub “de Bonekamp” Wesepe   

 
 

    Wij zijn al druk op en rond onze mooie ijsbaan! 

 

 

 

De pomp en de lampen worden gecontroleerd voor het plaatsen, want  

wij hebben er zin in ☺ 

Wanneer het is toegestaan en er ijs ligt, gaan we zeker open! 

 

Vorig jaar zijn we niet met kaarten bij u aan de deur geweest. Wij hebben  

elk jaar onze vaste kosten en dit jaar komt daar bijvoorbeeld de vervanging 

van de grondkabel bij. Wij kunnen uw lidmaatschapsgeld/donateursgeld  

van €5 en uw sponsorgeld goed gebruiken. Hoe? 

 

U kunt het overmaken op NL25 RABO 0314 5013 47  

(graag met naam en adres) of 

 

U bezoekt onze stand op de kerstmarkt of 

 

U reageert op de kaart in de brievenbus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot ziens bij 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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Ontmoeten in Eigen Dorp 
 

 

Decemberactiviteiten bij Ontmoeten in Eigen Dorp. 

2021 is al weer bijna voorbij en dat betekent: het is december.  

Binnen en buiten wordt sfeer gecreëerd met allemaal gezellige  

dingen die het van binnen warm doen worden.  

 

Dat is het natuurlijk niet alleen, er even uit gaan en samen  

met wat anderen onder de koffie bij kletsen. Dat is ook belangrijk.  

Daarom hebben we in de decembermaand weer wat extra activiteiten gepland. 
 

 

Donderdag 2 december  

vieren we de verjaardag van Sinterklaas. We hebben de Sint  

uitgenodigd voor een kopje koffie en wat lekkers. Dus kom erbij! 

 

 

Donderdag 16 december  

gaan we kerstbakjes maken. Niet meteen denken “dat kan ik niet”, want het 

wordt zo voorbereid dat iedereen met een leuk bakje naar huis gaat of kan 

weggeven. Want dat mag natuurlijk ook!  

Er zijn nog genoeg mensen in en rond het dorp die we blij kunnen  

maken. Manny Brinkman en ondergetekende zullen aanwezig  

zijn om een helpende hand te bieden als dat nodig is.  

 

 

Donderdag 30 december  

sluiten we het jaar af met oliebollen  

en een terugblik op 2021.  

 

 

 

Ook in 2022 staat elke donderdag om 10:00 uur de koffie klaar in  

‘de Beukenoot’ en we maken er samen met de bezoekers van het  

inloopcafé een fijne ochtend van.  

 

 

Hartelijke groet, 

Jenny Timmer Arends, 

ZGR - Ontmoeten in Eigen Dorp 
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Protestantse Gemeente Wesepe  

 

online 
 

 

 

 

Eindelijk was het dan zover; in navolging van vele andere kerken zijn  

ook de kerkdiensten vanuit onze mooie historische Nicolaaskerk op 

kerkdienstgemist.nl via internet te volgen.  

 

Velen hadden deze wens uitgesproken en na een lange periode van 

voorbereidingen is op zondag 10 oktober de eerste kerkdienst uitgezonden. 

Er is achter de schermen door een aantal mensen veel werk verzet. Dat eigen 

werk scheelt in de kosten en maakte het mogelijk om sneller de camera’s te 

kunnen plaatsen. Vele meters kabel zijn door vrijwilligers gelegd en netjes 

afgewerkt in kabelgoten. Begin oktober is de apparatuur geïnstalleerd door de 

firma Schaapsound, zijn de aanmeldingen afgerond en is er getest in de kerk.  

 

 

Vanaf nu is het dus mogelijk om online de kerkdiensten te volgen; zowel 

rechtstreeks als op een later tijdstip. Dit kan op diverse manieren; op de 

computer, tablet of smartphone. Een ideale mogelijkheid om toch de diensten 

te kunnen volgen voor hen die fysiek niet aanwezig kunnen zijn. Ook voor 

familie en kennissen in binnen en buitenland een mooie manier om toch 

verbonden te zijn met onze kerk in Wesepe. 

 

Ook trouw- en uitvaartdiensten kunnen worden uitgezonden. Hierbij bestaat 

de mogelijkheid om voor een besloten uitzending  te kiezen. 

 

Tevens is er nu een verplaatsbaar scherm in de kerk aanwezig waarop 

bijvoorbeeld presentaties, mededelingen, muziekfragmenten of foto’s  

getoond kunnen worden. Een hele mooie aanvulling om de diensten een  

heel speciaal karakter te kunnen geven. Vooral voor uitvaartdiensten was  

dit een veelgevraagde wens die nu vervuld kan worden. 

 

 

Uiteraard houden wij ons tijdens de opnames aan de privacy regels zoals 

opgesteld in de AVG. 
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(vervolg Protestantse Gemeente Wesepe online) 

 

 

U kunt ons vinden via de zoekfunctie van kerkdienstgemist: 

Ga naar de website:  www.kerkdienstgemist.nl  en  

vul in het balkje ‘zoek kerk’  Wesepe  in. 

 

We hopen dat deze nieuwe mogelijkheid zowel nu als later een mooie 

gelegenheid biedt om de diensten digitaal bij te wonen. Al is live in de kerk 

aanwezig zijn en meezingen natuurlijk ook heel erg mooi. 

 

Wilt U meer informatie of heeft U interesse om ons te helpen bij de 

camerabediening en/of met de presentaties neemt U dan contact met ons op. 

 

Dick Stegeman 

Protestantse Gemeente Wesepe 

d.a.stegeman@hccnet.nl 

Telefoon: 06-83657770 

 

Bezoekt U ook eens onze website voor meer informatie over de PG Wesepe:   

https://wesepe.protestantsekerk.net 

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

 

 

 

Huisartsenpraktijk Wesepe 

 

 

De verbouwing aan de Scholtensweg 61 vordert  

zeer voorspoedig. We gaan langzaam de laatste fase in.  

Hierdoor is de apotheek niet meer toegankelijk.  

 

Dit houdt in dat vanaf 6 december de medicatie alleen  

nog maar na 16:00 uur in de UNIT opgehaald kan worden.  

 

Door al deze veranderingen is het voor ons erg prettig  

als u de medicatie minimaal 2 dagen van te voren besteld.  

We hopen dat u begrip heeft voor de situatie.  

 

Met vriendelijke groeten  

 

De medewerkers van huisartspraktijk J. Huijgens 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:d.a.stegeman@hccnet.nl
https://wesepe.protestantsekerk.net/
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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 
 

 

 

 

 

 

Handbal 
 

 

 

 

Zaterdag 4 december om 19:45 uur (Sporthal De Veldkamp, Haarle) 

Haarle DS1 - Wesepe DS1 

 

Zaterdag 11 december om 19:00 uur (Sporthal De Hooiberg, Olst) 

Wesepe DS1 - HCL DS1 

 

Zaterdag 18 december om 20:30 uur (Sporthal Hoogerheyne, Heino) 

H.H.Z.D. DS1 - Wesepe DS1 

 

 

http://www.sportclubwesepe.nl/
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SPORTCLUB WESEPE 

 

 

Algemene ledenvergadering 

 

Donderdag 11 november startte om 21:00 uur de Algemene  

Ledenvergadering van SC Wesepe in de kantine op Sportpark de Muggert.  

 

Voorzitter Heleen Flierman informeerde de aanwezige leden over een  

aantal mededelingen, ontwikkelingen en doelstellingen. Penningmeester  

Michael Schotman nam de aanwezige leden mee in de jaarcijfers van de  

sportclub.  Tijdens deze vergadering werd ook de contributie voor het  

seizoen 2021/2022 vastgesteld.  

Daarnaast waren er nog enkele wisselingen in het Algemeen Bestuur.  

Aftredend en niet meer herkiesbaar waren vicevoorzitter Danny Harmsen, 

penningmeester Michael Schotman en secretaris Rik Middeldorp.  

Ondanks dat al diverse personen benaderd zijn, is alleen René Jansen  

bereid gevonden om als vicevoorzitter toe te treden tot het bestuur. De  

functies penningmeester en secretaris zijn daarmee nog vacant. Het  

bestuur is nog met enkele potentiële kandidaten in gesprek, en hoopt de  

vacante posities snel in te kunnen vullen. 

 

Nieuwjaarsreceptie 

De Nieuwjaarsreceptie kan ook alvast opgenomen worden in ieders  

agenda. In 2022 zal de Nieuwjaarsreceptie van de sportclub op 9 januari zijn.  

 

In de ochtend zal het traditionele Oliebollentoernooi gespeeld worden,  

waarna aansluitend de Nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden. 

 

Coronamaatregelen 

Vrijdagavond 12 november kwamen Mark Rutte en Hugo de Jonge op de  

persconferentie weer met nieuwe Coronamaatregelen. Deze maatregelen 

hebben zeker invloed op de sportclub. 

 

Zo mag er geen publiek meer aanwezig zijn bij sportwedstrijden en moet  

de kantine om 20:00 uur gesloten zijn. Vervelende maatregelen voor de  

sportclub. We hopen dat er straks op 3 december weer betere berichten  

komen.    
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CRYPTOFILIPPINE 
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A. Hij gaat achteruit om 

vooruit te komen (6) 

  
N. Plaats in België, bis, bis (8) 

   

   
O. Vrouw van ijzer (4) 

 

B. Zij gaat over lijken (8) 
   

P. Gemeenschappelijk gewicht (3) 
 

C. Met een biertje in de hand (4) 
 

Q. Klinkt als een sneer als je met een 

biefstuk gaat duiken (5, 5, 5) 

 

D. Leraar economie (14) 
   

E. Geen aanslag is zo groen (5)  R. Kamergenoten die een beetje 

pijn hadden (12) 

  

 
F. Vogel die aan de drank is (10)  

   

 
G. Is zij op bezoek? (9)  S. Steelt vingervlug om hogerop te komen (7) 

H. Voetbal (8) 
 

T. Kameraden geef je een compliment als 

het goedkoop is (14) 
 

I. Gebakken in een uitgehakte 

boomstam (4) 

   

    
U. Drinkt een meisje in Essen (5) 

 
J. Eet met zin (6)  V. Verlichting voor de verzamelaar (9)  
K. Een kabouterhuisje? Klets! (4) 

 
W. Waarnemers in een meubelzaak (10) 

 
L. Mag ik zo vrij zijn?' (14)  X. Autoberging (7)  
M. Vliegtuiggeluid is rond de 

gevangenis weer gek (6) 

 
Y. Hij is de ideale echtgenoot (6)  

  
Z. Vraag en antwoord (5)  

                      

                      

Bij de juiste oplossing vormt een wijs gezegde                    
1 2   3 4 5 6 7   8 9 10 11   12 13   14 15 16 

  
17 18 19   20 21 22 23 24 25 26   27 28   29 30   31 32 

  
33 34 35 36 37 38   39 40   41 42 43 44 45 46   47 48 49 

  

 

 
Oplossingen puzzelpagina dorpskrant 322 oktober: 
 

Anagram visitekaartje: weginspecteur Logische reeks: 59 (x4, -3, x4, -4, x4, -5) 
 

Vraag: contouren van het eiland Cyprus Droedel: Kanarie (k na rie) 

 


