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Activiteiten kalender juli 2022 
Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe 

 

 

vrijdag, 1 juli 

20:00  Openluchtspektakel, Tempo, Wapen van Wesepe 
 

zaterdag, 2 juli 

16:00  Concert, New Sion Choir, Klooster Nieuw Sion 

20:00  Openluchtspektakel, Tempo, Wapen van Wesepe 
 

zondag, 3 juli 

11:00  Klootschieten, Labor, De Elshof 
 

woensdag, 6 juli 

12:30  Samen Eten, Ouderensoos, Wapen van Wesepe 
 

donderdag, 7 juli 

10:00  Inloopcafé Ontmoeten in eigen dorp, Wapen van Wesepe 

11:00  Markt Wesepe tot 13:00 uur 

13:00  Wandelen, Vrouwen van Nu, Wapen van Wesepe 
 

zaterdag, 9 juli 

10:00  Kogge varen Kampen, Labor 
 

zondag, 10 juli 

14:00  Festival WIJ-land, Dorpsplein Wesepe 
 

donderdag, 14 juli 

10:00  Inloopcafé Ontmoeten in eigen dorp, Wapen van Wesepe 

11:00  Markt Wesepe tot 13:00 uur 
 

woensdag, 20 juli 

13:00  Wandelen, Vrouwen van Nu, Wapen van Wesepe 
 

donderdag, 21 juli 

10:00  Inloopcafé Ontmoeten in eigen dorp, Wapen van Wesepe 

11:00  Markt Wesepe tot 13:00 uur 
 

donderdag, 28 juli 

10:00  Inloopcafé Ontmoeten in eigen dorp, Wapen van Wesepe 

11:00  Markt Wesepe tot 13:00 uur 
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Activiteiten kalender augustus 2022 
Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe 
 
 

 

woensdag, 3 augustus 

12:30  Samen Eten, Ouderensoos, Wapen van Wesepe 

18:30  Wandel-3-daagse, Labor, Wapen van Wesepe 
 

donderdag, 4 augustus 

10:00  Inloopcafé Ontmoeten in eigen dorp, Wapen van Wesepe 

11:00  Markt Wesepe tot 13:00 uur 

13:00  Wandelen, Vrouwen van Nu, Wapen van Wesepe 

avond Wandel-3-daagse, Labor, zie Wesepe.nl voor informatie 
 

vrijdag, 5 augustus 

18:30  Wandel-3-daagse, Labor, Wapen van Wesepe 
 

donderdag, 11 augustus 

10:00  Inloopcafé Ontmoeten in eigen dorp, Wapen van Wesepe 

11:00  Markt Wesepe tot 13:00 uur 
 

woensdag, 17 augustus 

middag Soos, Ouderensoos, Wapen van Wesepe 

13:00  Wandelen, Vrouwen van Nu, Wapen van Wesepe 
 

donderdag, 18 augustus 

10:00  Inloopcafé Ontmoeten in eigen dorp, Wapen van Wesepe 

11:00  Markt Wesepe tot 13:00 uur 
 

vrijdag, 19 augustus 

    Zomerfeesten Wesepe 
 

zaterdag, 20 augustus 

   Zomerfeesten Wesepe 
 

zondag, 21 augustus 

   Zomerfeesten Wesepe 
 

donderdag, 25 augustus 

09:00  Fietsen, Vrouwen van Nu, Kerkplein Wesepe 

10:00  Inloopcafé Ontmoeten in eigen dorp, Wapen van Wesepe 

11:00  Markt Wesepe tot 13:00 uur 

 

 

Opgave activiteiten: agendawesepe@gmail.com 

Staan er (weer) activiteiten op de planning?  

Meld deze dan gratis aan voor vermelding op de website!  

 

mailto:agendawesepe@gmail.com
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Inzameling oud papier 
 

       zaterdag 30 juli 

         zaterdag 27 augustus 

    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 

 

 

 
 

        ---------- ATTENTIE ----------        
 

Op de laatste zaterdag van elke maand is de inzameling van oud papier. 

Normaal gesproken past al het oud papier prima in de twee beschikbare 

containers. Maar soms worden er ook lege of halflege dozen aangeleverd  

die veel ruimte innemen, waardoor de containers snel vol zijn en niet alles  

er in past. Dat is helemaal niet nodig als alle ruimte in de containers op  

een efficiënte manier wordt benut.  

 

Daarom een vriendelijk doch dringend verzoek aan u allen: maak de 

kartonnen dozen plat alvorens ze in te leveren, zodat er in de containers  

geen loze ruimte verloren gaat. We rekenen op uw begrip in dezen en  

danken u bij voorbaat voor uw medewerking. 

 

De werkgroep oud papier 

 

 

mailto:jojokejansen@gmail.com
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Beste lezer, 
 

De Dorpskrant bestaat 30 JAAR. Elke vereniging in Wesepe had voorheen 

zo zijn eigen clubblad cq nieuwskrantje. Om o.a. kosten te besparen heeft 

men destijds besloten om gezamenlijk een krantje uit te geven. En zo 

ontstond de Dorpskrant Wesepe. In deze editie vindt u wat kopieën  

uit de allereerste druk in augustus 1992. Veel leesplezier! 

 

De redactie. 
 

Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar  

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

 
 

COLOFON 

Jaargang 31                                                                                   nr. 331 

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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Plattelandsvereniging LABOR 
Secretaris: Bert Slinkman 

Achterhoekstraat 15 

8124 AM Wesepe 

Tel: 06 - 2734 2058 

info@laborwesepe.nl 

 

 

 

 

 

Wandel-driedaagse 3, 4 en 5 augustus 

Op woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 augustus wordt de Labor  

wandel-driedaagse weer gehouden. Mooie routes liggen in het verschiet  

van 5 km of 10 km. 

Woensdag 3 augustus kan er gestart worden tussen 18:30 en 19:00 uur  

Vanaf het ‘Wapen van Wesepe’. Zowel voor de 5 km als de 10 km. 

Donderdag 4 augustus is de start op een andere locatie; tijd en plaats volgt. 

Vrijdag 5 augustus is de start voor de 10 km om 18:30 uur en voor de  

5 km om 19:00 uur vanaf het ‘Wapen van Wesepe’.  

 

Exacte vertreklocatie op donderdag 4 augustus volgt via Wesepe.nl. 

 

 

Klootschieten zondag 4 september  

Zondag 4 september komen we om 10:00 uur bij elkaar bij het ‘Wapen van 

Wesepe’. Na een kopje koffie of thee gaan we een ronde klootschieten om 

weer uit te komen bij het ‘Wapen van Wesepe’, alwaar we iets lekkers zullen 

drinken. Wandelschoenen aan en goede zin, dan wordt het vast weer net zo 

gezellig als afgelopen keren! Nog niet eerder meegedaan? Een ieder is van 

harte welkom om het eens te proberen. Ervaring is geen vereiste.       

 

 

Stedentrip zaterdag 15 oktober 

Op zaterdag 15 oktober wordt er weer een stedentrip georganiseerd. Deze 

keer naar Leeuwarden. De bedoeling is om vanaf station Olst met de trein 

naar Leeuwarden te gaan. Meer info volgt in de dorpskrant van september. 

 
 

 

 

 

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 - 298 522    Tel: 0570 - 532 013 

aaaheltemes@gmail.com   gorishennie@gmail.com 

 

Bezoek onze internetsite: www.vrouwenvannu.nl/wesepeaverlo 

 

 

Wij wensen alle leden een fijne zomervakantie! 

Op donderdag 15 september komen wij weer bij elkaar voor de 

afdelingsavond, om 19:45 uur in het ‘Wapen van Wesepe’. 

Veilig Verkeer Nederland is dan bij ons te gast.  

 

Het wandelen gaat de zomermaanden wel gewoon door.  

Start om 13:00 uur bij de Nicolaaskerk:   

Donderdag 7 juli, woensdag 20 juli. 

Donderdag 4 augustus, woensdag 17 augustus en donderdag 1 september. 

 

Op 7 en 8 september is er een  handwerktentoonstelling in het ‘Wapen van 

Wesepe’ van 10:00 uur tot 17:00 uur. Entree:  leden € 5,00   niet-leden € 6,00 

Graag cash betalen omdat de handwerkcommissie niet over een  

pinautomaat beschikt. Inlevering van jullie mooie handwerken gaat, 

net als in het verleden ,via eigen afdeling. 

 

Op donderdag 25 augustus a.s. gaan we de hele dag fietsen. 

Vertrek om 9:00 uur vanaf het kerkplein. Graag zelf een broodje en drinken 

meenemen voor de lunch.  

Opgave bij Betty Smeenk, telefoonnummer 0570-531247. 

 

Inloggegevens voor zowel de landelijke als de provinciale websites 

( het " voor leden" deel van de site) zijn: 

Gebruikersnaam ; Lidlandelijk. Wachtwoord: lan9013. 

Voor onze eigen Website is het: 

Gebruikersnaam: lidwesepeaver. Wachtwoord:  wes6819. 

mailto:aaaheltemes@gmail.com
mailto:gorishennie@gmail.com
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Zomerfeesten Wesepe  

19 - 20 - 21 augustus  
 
 
 

Yes, het is bijna zover. Eindelijk weer een echt dorpsfeest. De 

programmaboekjes hebben jullie ontvangen, maar we lichten nog  

graag een paar onderdelen uit.  

 

Gezellige middag – vrijdag 19 augustus 14:00 - 16:00 uur 

Een nieuw onderdeel op de Zomerfeesten. Een gezellige middag in de tent. 

Lekker bijkletsen en spelletjes spelen. Er zijn verschillende speltafels: 

klaverjassen, rummikub, yatzee, kaartspelletjes en andere dobbelspelletjes.  

En uiteraard ontbreekt een natje en een droogje niet. Jij komt toch ook?  

 

Gas d’r bie cross – zaterdag 20 augustus 15:30 - 18:00 uur  

Crossers, na 2 jaar kunnen jullie weer los op de crossbaan. Dus haal de auto, 

brommer of motor maar uit de schuur en oefen alvast de nodige rondjes.  

Geef je op via de site.  

 

Happen en trappen – zondag 21 augustus 11:30 – 13:15 uur 

Een nieuw onderdeel op de Zomerfeesten. Een lekker stukkie fietsen 

(ongeveer 15 kilometer) en onderweg ook genieten van lekkere hapjes. 

Inschrijfgeld: kinderen tot 12 jaar € 5,00 en volwassenen € 7,50.  

Geef je op via de site. 

 

Vergeet je ook niet op te geven voor 

Watervolleybal, brommertoertocht en vogelschieten!  

 

Kijk voor meer informatie en het volledige programma op: 

www.zomerfeestenwesepe.com  

 

Bestuur Zomerfeesten Wesepe 
 
 

  
 

 

SAVE THE DATE:  

29 & 30 oktober 2022 

 
 

http://www.zomerfeestenwesepe.com/
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p/a Midlijkerdijk 1a 

7433 RP  Schalkhaar 

 

 

 

Als jullie dit lezen zit het seizoen erop.  

Uiteindelijk hebben we een groot deel van het programma gelukkig volgens 

schema kunnen afwerken. Zo stond op 20 mei lasergamen op het programma. 

Hiervoor zijn we niet met de auto naar een of andere hal gegaan, maar zijn we 

gewoon in De Nieuwe Coers gebleven.  

 

De leiding had zich uitgesloofd en de zaal en kleedkamers voorzien van de 

nodige obstakels. De achterliggende gedachte was dat de deelnemers zich 

hierachter konden verschuilen zodat de tegenstander ze niet zou zien.  

 

De eerste twee teams die het tegen elkaar opnamen hadden deze tactiek nog 

niet helemaal onder de knie. Het leek daardoor meer op een 

hardloopwedstrijd, waarbij overal koppeltjes van een rode en blauwe speller 

te zien waren die elkaar achtervolgden. Na zo’n tien minuten was iedereen al 

door zijn of haar levens heen en bovendien waren beide teams bekaf.  

 

De andere teams besloten het slimmer aan te pakken en gedurende de avond 

werd er steeds meer tactisch gespeeld. Erg leuk en voor herhaling vatbaar.  

 

Zoals gebruikelijk hebben we het seizoen afgesloten met de waterspelen, 

waarbij ook de kinderen van groep 7 konden meedoen. Hopelijk was het een 

goede kennismaking met de jeugdsoos en zien we ze volgend seizoen weer. 

 

Tijdens de waterspelen hebben we ook afscheid genomen van Ruud 

Middeldorp. Na 13 seizoenen als leider heeft hij aangegeven tijd te willen 

besteden aan andere zaken. Erg jammer, want we zullen zijn aanpak zeker 

gaan missen. Ruud bleef rustig, werd zelden boos, maar wist de jeugd altijd 

wel in het juiste spoor te houden.  

 

Hierbij willen we hem nogmaals hartelijk bedanken voor zijn inzet, namens 

alle kinderen en mede-leiding. 
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Een molen bericht 
  

 

Beste Wesepenaren, 

  

Ik kan me voorstellen dat ook ullie benieuwd zijn wanneer de molen nu toch 

es klaar is... In de vorige afgegeven planning door Vaags Molenbouw stond 

de afronding in het vierde kwartaal 2022: dan zouden de wieken er aan komen 

en de molen gaan draaien. Ik heb daar destijds ook een berichtje over gedaan 

in het Dorpskrantje. 

  

Omdat er best wat in de wereld gebeurt met invloed op levering van 

onderdelen voor de molen is de planning wederom aangepast. 

In de kop van de molen komt een grote generator voor stroom.  

Die heeft een schakelkast nodig en een invertor waar chips inzitten.  

En die onderdelen blijken moeilijk leverbaar. Verder heeft Vaags, net als 

menig ander bedrijf, moeite met het behoud en vinden van personeel.   

  

Je treft op de volgende pagina een planningstabel. Als ik het goed lees: 

wieken erop vóór april 2023. De uitleg die ik er verder bij kreeg: de kap  

op de molen kan geplaatst worden zodra Rietdekker Hans Aarnink gereed  

is (dus ergens aan het einde van 2022). Dat geldt dan ook voor de staart.  

 

Al met al is er een extra vertraging op de lijn van maximaal 6 maanden.  

Wat kan ik zeggen: vervelend natuurlijk. Maar goed: in het licht van alle 

wereldse en maatschappelijke problemen is dit een beperkt issue en een 

periode die te overzien is. 

  

Overigens werkt Vaags hard door aan allerlei indrukwekkende zaken: een 

tandwiel (waar de kop op draait en via een app bestuurd kan worden) met 

diameter van maar liefst 8 meter, de constructie van de kop (eigenlijk zo  

groot als de kap van een huis maar dan bestand tegen enorme windkrachten) 

en een prachtig staart stuk met lengtes van 14 meter met een kopie van draai 

roede (ziet er uit als het roer van een schip zeg maar). 

  

 

Het is verder zeker niet zo dat de bouw aan de molen en korenschuur 

compleet stilligt, al lijkt dit misschien wel zo als je er langs wandelt  

vanaf de Bokkelerweg.  
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In de Korenschuur zijn inmiddels 6 casco (woon/werk) appartementen 

gerealiseerd. In de onderbouw in de molen zijn dit er 4. Deze worden 

momenteel afgebouwd. Dit betekent op korte termijn het inmeten van  

alle buitendeuren, alle triple glas inmeten en bestellen, afmonteren electra, 

stucadoren, vloeren, plafonds, keuken/pantry, badkamers, etc. Ook in het  

dak van de korenschuur en in het betondek van de molen komen dakramen. 

Alles moet geluidsarm en goed isolerend zijn. Ook op dat soort materialen 

zijn er, los van enorme prijsstijgingen, heel veel leveringsvertragingen. 

Kortom, veel wachten en daarna behoorlijk wat werk dat ook secuur moet 

gebeuren. 

  

Wellicht is het je opgevallen dat het dak van de korenschuur aan de zuidkant 

inmiddels compleet vol ligt met (150) zonnepanelen. Ze zijn inmiddels ook 

aangesloten: dus er vloeit al groene stroom richting Wesepe. De enorme 

molshopen aan zand komen grotendeels van de villawijk in Hiethaarshoek. 

Daar moest het weg, en er is zo meteen voor het afmaken buitenom een paar 

duizend m3 (vul)zand nodig.   

  

We houden de moed erin en hebben alle vertrouwen dat we vóór het 

zomerfeest van 2023 een compleet afgerond prachtig plaatje mogen 

presenteren. En gelukkig zijn er eerst nog de zomerfeesten in 2022 😉! 

  

Een vriendelijke groet en alle goeds toegewenst, 

Henry Franken 
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Samen voor een duurzaam Wesepe ! 
 

 

Beste Dorpsbewoners van Wesepe, Averlo en Middel.  

 

Donderdagavond 16 juni heeft de Energie Coöperatie Duurzaam Wesepe 

(ECDW) een goed bezochte informatiebijeenkomst gehouden over hun 

plannen met de energietransitie. Dominique Doedens van Escozon uit Heeten 

nam ons mee in de bereikte resultaten van andere energiecoöperaties zoals 

Endona en de technische innovaties op dit gebied. 

 

Al sinds vorig jaar werkt ECDW aan het opzetten van duurzame projecten. 

Dit samen met elkaar doen is nodig en geeft ook meer plezier voor elkaar. 

ECDW heeft gekozen om te starten met energie opwekken met zonnepanelen 

op grotere daken. Meerdere bedrijven hebben de intentie om het dak van hun 

stallen of loodsen beschikbaar te stellen en de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO) heeft hier de beschikkingen voor afgegeven. 

  

De overheid stelt via de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking 

(SCE) subsidie beschikbaar voor het opwekken van duurzame energie. Dit is 

een regeling voor de verstrekking van subsidie voor het lokaal en gezamenlijk 

(dus via een coöperatie) opwekken van elektriciteit. De coöperatie heeft leden 

nodig om van deze subsidie gebruik te maken. Naast het lidmaatschap kunnen 

leden “participaties” kopen en zo meedelen in de opbrengsten. Een deel van 

de opbrengst gaat naar de dak eigenaar, een deel naar de deelnemers van het 

project en een deel wordt geïnvesteerd in de lokale gemeenschap.  

Iedereen die woont in het postcodegebied waarin het project gerealiseerd 

wordt of in de daaraan grenzende postcodegebieden kan deelnemen. Hierdoor 

kunnen dus bijvoorbeeld ook inwoners van Olst-Wijhe, Broekland, Heeten, 

Schalkhaar en Diepenveen deelnemen. Vandaar de naam postcoderoos.  

Wacht niet langer en meld u zich als belangstellende aan!  

 

U kunt zich nu al inschrijven als belangstellende om zo bij te dragen aan een 

duurzame en fijne leefomgeving door te mailen naar 

ljmh.senden@hotmail.com of binnenkort via de website 

https://duurzaam.wesepe.nl  

De presentaties van de bijeenkomst worden ook op de website geplaatst. 

Meer weten? Neem dan contact op met een van de bestuursleden Derk Erbé, 

Leo Senden, Annet Niemeijer of Arend de Lange. 

Als de business case van een project positief is gaan we de belangstellenden 

nader informeren. 

 

Namens Energie Coöperatie Duurzaam Wesepe 

mailto:ljmh.senden@hotmail.com
https://duurzaam.wesepe.nl/
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         OUDERENSOOS WESEPE e.o. 
 

 

Beste senioren,  

  

Samen Eten  

Op de woensdagen 6 juli en 3 augustus gaan we samen eten in het ‘Wapen 

van Wesepe’. We starten om 12:30 uur met ons 3-gangen diner incl. een 

drankje voor € 15,00. Om teleurstellingen te voorkomen graag de opgave tot 

de vrijdag ervoor bij Fineke tel: 0570 - 532247, eventueel vervoer kunt u ook 

met haar regelen. 

  

Soosmiddag 

Op woensdagmiddag 17 augustus hebben we weer onze eerste Soosmiddag. 

Marit Berends, een jonge historica uit Apeldoorn, komt met een presentatie 

over Paleis het Loo. 

Ze werkt daar als programmamaker en fondsenwerver en komt ons iets laten 

zien en vertellen over het Paleis wat na 4 jaar verbouwen in april 2022 weer 

geopend is voor publiek. 

Het paleis is duurzaam gerenoveerd, de interieurs zijn gerestaureerd en de 

vertrekken zijn heringericht. Ook de tuinen hebben een beurt gehad. 

Het belooft een interessante middag te worden, ben je nog geen senior maar 

vind je het leuk, schroom niet, en schuif gezellig aan. 😊 

De koffie /thee met iets lekkers, en een drankje staan dan voor u klaar, de 

kosten voor deze middag zijn € 12,50. 

  

Hierbij alvast de datums voor de rest van het jaar: 

 

Samen Eten 

Op de woensdagen 7 september, 5 oktober, 2 november en 7 december  

 

De soos is op woensdag: 

21 september   Bingo 

19 oktober       Frans Jansen met een deel van zijn collectie  

      “Oud Keukengerei”. 

16 november    Film 

14 december    Kerstmiddag met dameskoor “Eigen Wiese” uit Raalte. 

  

Dus… noteer het alvast in de agenda of op de kalender. 

  

Hartelijke groeten van, 

Ton, Frank, Annie, Jur, Fineke en Erna. 
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Speciaal Ubi Caritas concert in Klooster Nieuw Sion 

Zaterdag 2 juli brengt het New Sion Choir een speciaal programma ten 

gehore, geheel gewijd aan het Ubi Caritas. Deze hymne uit de katholieke  

kerk wordt volgens de traditie gezongen tijdens de voetwassing op Witte 

Donderdag. De Passietijd ligt al weer even achter ons, maar het thema is 

onverminderd actueel.  

Het lied begint namelijk met de Latijnse tekst: Ubi caritas et amor, deus ibi 

est. Vertaald: Daar waar naastenliefde heerst en liefde, daar is God. De tekst 

is gebaseerd op de eerste brief van Johannes uit de bijbel en is door de 

eeuwen heen vele malen op muziek gezet. Het New Sion Choir zingt 

verschillende versies van dit Ubi Caritas, zoals de bekende versie van 

Maurice Duruflé (1902-1986). Een ander pareltje is de compositie van de 

Noorse componist Ola Gjeilo (geboren in 1978). 

Het New Sion Choir staat onder leiding van Jan van Dijk. Het concert begint 

om 16:00 uur en zal ongeveer 45 minuten duren. De kerk is open vanaf 15:30 

uur. Klooster Nieuw Sion bevindt zich aan de Vulikerweg 6 te Diepenveen. 

Het parkeerterrein ligt op circa vijf minuten lopen afstand van de kerkzaal. De 

toegang is vrij. Na afloop wordt via een deurcollecte een vrije gift gevraagd. 

De opbrengst hiervan gaat naar Stichting Vluchtelingenwerk. 
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     BEELDEN 
 

 

Alweer 5 jaar geef ik wekelijks beeldhouwlessen! 

Hoog tijd om dit eerste lustrum te vieren met een expositie. 

 

 

Kom kiek’n bij Toos in de tuin 

Op 16, 17 & 18 september van 13:30 - 17:30 uur. 
 

 

Beeldhouwlessen elke woensdag van 09:30 - 12:00 uur en  

vrijdagmiddag van 14:00 - 16:30 uur. 5 lessen € 110,00   10 lessen € 200,00   

Geen wekelijkse verplichting, we werken met een strippenkaart. 

 

 

Opgave en info:  

Toos Elferink 

Scholtensweg 24 in Wesepe (het blauwe huis) 

06-12946314 of toos@ooei.nl 
 
 

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

 

Inloopcafé Ontmoeten in Eigen Dorp 
 

Het Inloopcafé Ontmoeten in Eigen Dorp voelt zich al helemaal thuis in 

het ‘Wapen van Wesepe’. Veel ouderen weten de weg naar de ontmoeting  

te vinden. Ook tijdens de zomermaanden zijn we gewoon open op de 

donderdagochtend en staat de koffie voor u klaar!  

U bent van harte welkom tussen 10:00 en 12:00 uur.  

 

Voor vervoer graag contact opnemen met Jacky van Tartwijk,  

tel. 06-31768816. Voor overige vragen kunt u terecht bij de vrijwilligers op 

de donderdagochtend of bij Jenny Timmer Arends, ZGR, tel. 06-51185645. 

 

Iedereen die er even tussenuit gaat wensen we een hele fijne vakantie en tot 

ziens! 

 

Met vriendelijke groet, 

Jenny Timmer Arends 
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“Het liep op rolletjes”, dat was wel de strekking van het verhaal. Op moment 

van schrijven is de voltallige Sixesdaycommissie de laatste opruimklusjes aan 

het doen. De Muggert is weer getransformeerd naar een rustgevende oase. Na 

afloop een frisje met elkander en de evaluatie. Veel nieuwe inspiratie voor de 

commissie om volgend jaar weer volle bak er tegenaan te gaan.  

Maar eerst nog even terugblikken.  

Op zondag 19 juni jl. speelde 28 teams in volleybal en grotendeels voetbal 

tegen elkaar. Eén van de weinige keren in mijn jaren als commissielid dat er 

geen afmeldingen waren. De scheidsrechters waren op tijd. Helaas de regen 

ook, want door begon Sixesday 2022 mee. Maar tegen het eind van de 

ochtend werd het mooi droog weer. Dit hield stand tot na de laatste 

wedstrijden. Het bleef nog lang gezellig buiten onder een afdak en in de 

kantine.  

 

In de droge periode speelden ook nog ruim 35 kinderen vanuit Wesepe een 

spelletjescircuit. De organisatoren Beau de Bone en Davy Timmer Arends 

hebben mooi werk afgeleverd. Tevens hebben ze ook aangegeven om volgend 

jaar de commissie te ondersteunen om de Jeugd Sixesday breder op te pakken. 

Een mooie bijkomstigheid op toch wel een zeer geslaagde dag  

 

Nog even een paar feitjes om af te sluiten. Er hebben zich godzijdank geen 

ernstige blessures voor gedaan. Eén prijs van de verloting is nog niet 

opgehaald. Groen nummer 398. Af te halen bij ondergetekende. Er zijn 14 

punten genoteerd in de evaluatie voor de volgende editie. Om daar dan ook 

maar mee af te sluiten. De 44e editie van de Sixesday kan genoteerd worden 

in de agenda van 2023 op zondag 4 juni.  

 

Roderik Uenk &  

Sixesdaycommissie 
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Er is dit jaar weer een Dorpsquiz!  

Op zondag 13 november van 13:00 - 16:00 uur. 

 

Zorg dat je met buren, familie, vrienden of anderen een gezellig team vormt. 

Variatie in de leeftijden kan nog wel eens van pas komen       

 

De prijsuitreiking is op zondag 18 december om 13:00 uur  

in Het Wapen van Wesepe. 

 

Inschrijven kan van 1 september tot 1 oktober via https://dorpsquiz.wesepe.nl 

Via onze site en social media kanalen houden wij jullie op de hoogte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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  
 

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

https://dorpsquiz.wesepe.nl/
mailto:redactie.dorpskrant@wesepe.nl
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Het Weseper Erfgoed 

Het Weseper Erfgoed 

Roggemaaiersdag Labor in 1985 op de Weseperenk in samenwerking met de stoppelhaenecommissie. 

Even pauze voor de maaiers. Vlnr: Gerrit Nieuwenhuis, Gerrit Niemeijer, Antoni Klein Lankhorst, 

Gerrit Brinks en daar achter Bertus Koetsier. 

 

Dit is het resultaat: de rogge “aan de gast”.  Een mooi beeld uit vroeger tijden 
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Hieronder een puzzeltje om op te lossen. Veel plezier !! 
 

A 

 
15 8  1 4 4 

          

B 
  4 5 3 13 7 

          

C 
5   3 3 13     b 

        

D 
8 4 9 8 6 4 4 7 8 

       

E 
  4 5   17 13 4 9 7 8 

      

F 
  16 15 14 4 5   15 7 7 4 9 

    

G 
14 2   4 16 7   12 13 4 8 4 9 

   

H 
  15 7 17 5   13 4   5 2 7 7 

   

I 
  15 17 4 4 9 17 4 9 5 15   4 

   

J 
10 15 8 4 5 14 2 16 16 4     15 16 

  

K 
12 15 11 11 4 9 4 9 8 5 15 11 11 4 9 

 

L 
10 4 7 4 11 4   2 8 8 15 16 4 9 8 

 

M 
17 2     4 16 7 11 4 16 16 4 8   4 7 

N 
  5 2 3 3 4 5 8 2 4 5 8 2   12 8 

 

A -  Gezelschapsspel   H - Cross-evenement 

B -  Plezier voor jong en oud  I  -  Wedstrijd voor watervogels 

C -  Spel met cijfers en plankjes J  -  Nat balspel 

D -  Jaarlijks evenement  K -  Activiteit met calorieën 

E -  Religieuze bijeenkomst  L -  Talentenjacht 

F -  Kaartspel    M - Bezigheid met dobbelstenen 

G -  Dier-onvriendelijke sport N -  Benzinelucht happen 

 

 

Neem de letters over uit de puzzel. 
1 2 3 4 5 6 4 4 7 8 4 9   10 4 7 4 11 4     

12 4 8   3 2 2 13 7 8 4   8 4 9 8 6 4 4 7 8 

  14 15 9   12 4 4 16   7 15 16 16 15 9 17         

 

 
Oplossing kruiswoordraadsel Dorpskrant juni: ABELTJE 

 


