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Activiteiten kalender oktober 2022 
Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe 

 

zondag, 2 oktober 

10:00  Klootschieten, Labor, Brouwershof Wesepe 

dinsdag, 4 oktober 

19:30  Competitieavond, Bridgeclub Wesepe, Wapen van Wesepe 

woensdag, 5 oktober 

12:30  Samen Eten, Ouderensoos, Wapen van Wesepe 

donderdag, 6 oktober 

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

11:00  Markt Wesepe tot 13:00 uur 

vrijdag, 7 oktober 

  Uitactiviteit, Jeugdsoos Wesepe 

dinsdag, 11 oktober 

19:30  Vrije avond, Bridgeclub Wesepe, Wapen van Wesepe 

woensdag, 12 oktober 

13:00  Wandelen, Vrouwen van Nu, Nicolaaskerk Wesepe 

19:45  Afdelingsavond, Vrouwen van Nu, Wapen van Wesepe 

zaterdag, 15 oktober 

08:45  Stedentrip Leeuwarden, Labor, start bij treinstation Olst 

dinsdag, 18 oktober 

19:30  Competitieavond, Bridgeclub Wesepe, Wapen van Wesepe 

woensdag, 19 oktober 

09:30  Quilt(k)ring, Vrouwen van Nu, Brouwershof Wesepe 

vrijdag, 21 oktober 

19:30  Soosavond, Jeugdsoos Wesepe, De Nieuwe Coers 

dinsdag, 25 oktober 

19:30  Vrije avond, Bridgeclub Wesepe, Wapen van Wesepe 

donderdag, 27 oktober 

13:00  Wandelen, Vrouwen van Nu, Nicolaaskerk Wesepe 

zaterdag, 29 oktober 

09:00  Inzamelen oud papier, Ds. E. Kreikenlaan 10, Wesepe 

21:00  Het Allerlaatste Tentfeest, Sprokkelerveld, Wesepe 

zondag, 30 oktober 

14:30  Het Allerlaatste Tentfeest voor KIDS, Sprokkelerveld, Wesepe 

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

 

 

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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Beste lezer, 
 

Momenteel ondergaat de Raalterweg een opknapbeurtje. De rijbaan tussen de 

Zonnenbergerweg en de Scholtensweg wordt deels versmald door delen asfalt 

te vervangen door begroeing. Het doel is om de weg een meer dorps karakter 

te geven en dat de verkeersveiligheid op deze weg zal verbeteren. 

Meer informatie vind je op https://www.olst-wijhe.nl/raalterwegwesepe. 
 

De redactie. 
 

Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar  

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

 
 

COLOFON 

Jaargang 31                                                                                   nr. 333 

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 
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Verzending: 
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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  
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https://www.olst-wijhe.nl/raalterwegwesepe
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 vanaf de speelleerplaats Wesepe 
 

Wat waren we blij iedereen weer gezond en wel terug te zien toen de school 

op 29 augustus weer startte. Ouders mochten met hun kind(eren) mee naar 

binnen om een kijkje te nemen in de ‘nieuwe’ groep. Hoe fijn dat de 

kennismakingsgesprekken met ouders en ook de algemene informatie avond 

in de groepen weer ‘gewoon’ door konden gaan, zonder coronabeperkingen. 

Inmiddels zijn we al een aantal weken onderweg en zit iedereen weer fijn in 

het ritme.  

De eerste paar weken hebben we erg ingezet op de ‘Gouden weken’ vanuit 

onze Kanjertraining. Dit hield in dat we veel gezamenlijke activiteiten binnen 

de groepen hebben gedaan met als doel het vormen van een groep. Het plezier 

straalde tijdens deze oefeningen er vanaf! 

Van 5 t/m 16 oktober is de Kinderboekenweek met het thema ‘Gi-ga-groen’. 

Behalve extra veel leesactiviteiten in de klas is er voor alle kinderen ook een 

workshop geregeld. Voor groep 1 t/m 3 is er een workshop in het 

informatiecentrum in Den Nul. Groep 4 t/m 8 krijgt in de klas een workshop 

comic/Kawai tekenen. Kawai is een deel van de Japanse cultuur dat om 

schattigheid draait. De term kan refereren aan voorwerpen, mensen en andere 

zaken die charmant, kwetsbaar, verlegen en kinds lijken (een heel bekende 

is Hello Kitty). Manga tekenen valt daar ook weer onder.  
 

Achter de schermen wordt er druk overlegd over de noodzakelijke functionele 

aanpassingen die de komende periode gedaan zullen worden aan het 

schoolgebouw. Een groot deel van het gebouw heeft nog enkel glas wat 

vervangen moet worden, toiletgroepen voor de kleuters moeten vervangen 

worden, er komt een doorgang van het kleuterlokaal naar het speelleerlokaal 

met de peuters, het tapijt in de lokalen wordt vervangen door een gladde 

vloer, er zal geschilderd worden etc. Er wordt getracht e.e.a. zo veel als 

mogelijk in de vakanties te plannen. 

 

Een hartelijke groet vanaf de Scholtensweg, 

Team A. Bosschool. 
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Plattelandsvereniging LABOR 
Secretaris: Bert Slinkman 

Achterhoekstraat 15 

8124 AM Wesepe 

Tel: 06 - 2734 2058 

info@laborwesepe.nl 

 

 

Stedentrip Leeuwarden 

Op zaterdag 15 oktober gaat Labor naar Leeuwarden. Wie gaat er mee? Er 

heeft zich al een gezellig clubje aangemeld, maar hoe meer zielen, hoe meer 

vreugd!  

We vertrekken vanaf station Olst met de trein van 8:53 uur naar het Noorden. 

In Leeuwarden aangekomen gaan we eerst even koffie drinken – met 

oranjekoek natuurlijk. Labor trakteert! Daarna staat er bij de voormalige 

stadsgevangenis Blokhuispoort een gids met fietsen voor ons klaar voor een 

mooie fietstocht door de stad en sterke verhalen over bijzondere plekken.  
 

Nadat we op deze manier kennisgemaakt hebben met Leeuwarden is er tijd 

om op eigen gelegenheid te gaan lunchen en/of shoppen. Om 15:45 uur 

worden we dan weer verwacht bij de aanlegsteiger voor een vaartocht van 

ongeveer een uur door de grachten van Leeuwarden. Daarna is het tijd om 

nog even wat souvenirs in te slaan, of om een borrel te pakken in een van de 

gezellige kroegjes. We sluiten af met een gezellig maaltijd samen (ook een 

goedkope daghap is mogelijk). 
 

Kosten: € 50,00 p/p. Dat is inclusief trein, fietsen, gids, varen en koffie  

met wat lekkers. Maaltijden zijn voor eigen rekening.  

Meer informatie 0627342058 of opgave kan via info@laborwesepe.nl.  
 

Graag uiterlijk opgeven voor woensdag 5 oktober. 

 

Klootschieten 
 

Zondag 2 oktober komen we om 10:00 uur bij elkaar bij De Brouwershof in 

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

weer uit te komen bij de Brouwershof 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. 
 

Zondag 6 november komen we om 10:00 uur bij elkaar (weer) bij De 

Brouwershof in Wesepe. Maar nu samen met de groep klootschieters van De 

Elshof. Na een kopje koffie of thee gaan we een ronde klootschieten doen, 

wellicht een ander parcours dan in oktober. En na afloop is er een gezellig 

samenzijn met een hapje en drankje. 

mailto:info@laborwesepe.nl
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 

 

 

 

De provinciale handwerktentoonstelling op 7 en 8 september j.l. was een 

succes. Ook uit verschillende andere provincies kwamen leden kijken.  

De vele bezoekers konden in de Nicolaaskerk de prachtigste quilts 

bewonderen (en wat waren het er veel), van klein tot heel groot. 

In het Wapen van Wesepe werden allerlei andere handwerktechnieken 

tentoongesteld. En wat zijn er ontzettend veel verschillende en bijzondere 

technieken! 

  

Quilt(k)ring 

De volgende bijeenkomst is op woensdag 19 oktober in de Brouwershof.  

We beginnen om 9:30 uur. Vind je het leuk om eens te komen kijken wat  

we doen? Dan ben je van harte welkom. 

  

Afdelingsavond 

Graag nodigen wij u uit voor onze afdelingsavond op woensdag 12 oktober 

om 19:45 uur in het "Wapen van Wesepe". Mevrouw Ells Louwerens neemt 

ons mee in “De geschiedenis van de knoop”. Daar kan ze  heel wat 

wetenswaardigs over vertellen.   

 

Wandelen 

Het wandelen start om 13:00 uur bij de Nicolaaskerk 

woensdag 12 oktober 

donderdag 27 oktober 

 

 

mailto:aaaheltemes@gmail.com
mailto:gorishennie@gmail.com
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Agrarische themadag 2022: 

Deze dag wordt gehouden op donderdag 17 november in 

Zalencentrum “De Poppe”, Holterweg 23, Markelo, tel. 0547-361206. 

De zaal is open  vanaf 9:30 uur. Het is van 10:00 tot ongeveer 15:45 uur. 

Deze dag heeft de titel: “De gezonde leefstijl”.  

 

De agrarische commissie heeft de volgende sprekers uitgenodigd: 

 

Erik Back uit Lutten. Hij heeft een veeteeltbedrijf van de toekomst: 

‘Timmer niet alles dicht met regels’ De stikstofproblematiek treft ook  

onze boeren. Voor sommige boeren is stikstof een reden te 

stoppen met het bedrijf, anderen kiezen er juist voor hun stallen te 

verduurzamen, zoals Erik. Hij heeft de boerderij van de toekomst en  

heeft een duidelijke boodschap voor de politiek in Den Haag. 

 

Geert Lindenhols uit Zuidwolde. Akkerbouwer “Geert Best”. Hij neemt  

ons mee in zijn koolzaadolie, lekkerste producten van eigen bodem.  

Gezond en tastbaar voedsel produceren met de echte smaak van het product, 

dat vind Geert prachtig. Hij vertelt alles over koolzaadolie als smaakmaker  

en veldbonen als voedzaam alternatief.  

 

Annemarie Noordman uit Lemelerveld. Zij runt samen met haar man en 

medewerker een varkensbedrijf met zeugen en bijbehorende vleesvarkens. Ze 

doen vrijwel vanaf het begin mee met Good Farming Star. Eind 2016 heeft ze 

hun verhaal verteld in een TV- reclame van Albert Heijn. Dat leverde veel 

positieve reacties op. “Ik vond het leuk om te doen en een goede kans om aan 

de Nederlandse consument duidelijk te maken wat we doen en wat ons drijft.” 

 

Cees Jan Hollander namens Danone. Wereldwijde landbouwexpert bij 

Danone. Momenteel verantwoordelijk voor de wereldwijde uitrol van de 

nieuwe beoordeling van dierenwelzijn. Het beheren van brede onderwerpen  

in verse zuivel die essentieel zijn voor het ondersteunen van boeren in de 

richting van regeneratieve landbouw. Zuivel is een deel van de oplossing en 

niet van het probleem. 

 

De kosten zijn € 32,50 voor leden en € 38,00 voor niet-leden, dit is inclusief 

koffie/thee en lunch. Dieet graag vooraf doorgeven bij opgave.  

Je kunt je opgeven op de afdelingsavond van woensdag 12 oktober of 

telefonisch of per mail voor 28 oktober bij:  

Anita Middeldorp 06-51873560, email: anitamiddeldorp@hotmail.com. 

 
 

mailto:anitamiddeldorp@hotmail.com
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ONDERDEURTJE 
 

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

Lieve allemaal, 

Wij willen graag iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen, appjes en 

cadeaus die wij hebben gekregen voor ons veertigjarig huwelijksfeest.  

Ondanks dat we geen feestje konden geven, hebben we een fijne dag gehad. 

Heel erg bedankt! 

Groetjes, Herman & Fineke Middeldorp 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Allerlaatste Tentfeest op 29 en 30 oktober 

 

Zaterdagavond 21:00 uur  feest met Bad Shoes en DJ Jochem. 

Zondag   vanaf 14:30 uur  feest met Livin'room, DJ Yannick en vermaak  

voor de kids. 

 

Bestel snel je tickets via: http://allerlaatstetentfeest.nl/ 

 
 

http://allerlaatstetentfeest.nl/
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Inzameling oud papier 
 

           zaterdag 29 oktober 

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

 

 

 
 

Appelactie  

van de Protestantse Gemeente Wesepe 

 

 

Door de Protestantse Gemeente Wesepe wordt op vrijdag 30 september en 

zaterdag 1 oktober weer een appelactie gehouden. Dan zullen vrijwilligers in 

Wesepe en directe omgeving bij iedereen aanbellen en vragen appels te kopen 

ten bate van het onderhoud van de monumentale dorpskerk. Dit jaar zijn 

bijvoorbeeld reparaties uitgevoerd aan de buitenzijde van de fundamenten en 

is het houtwerk aan de buitenzijde geschilderd. Bij een kerkgebouw van bijna 

7 eeuwen oud is altijd onderhoud nodig en dus blijft een bijdrage aan dit 

fonds hard nodig.  

Wilt u bij het doen van uw boodschappen rekening houden met deze actie? 

Wij vertrouwen erop dat u onze appelventers met open armen zult ontvangen 

en dat ze zo snel mogelijk “los” zullen zijn.  

Als u de appelverkopers hebt gemist, dan kunt u ook in de week daarna bellen 

naar Betsie ten Have (0570 531237) of Lies den Duijf (0570 532272) om een 

bestelling op te geven. In Heeten kan dat door bestellen bij de Gerrit Visscher 

(06 20753695). 

Bij voorbaat onze dank voor ieders medewerking. 

 

 

mailto:jojokejansen@gmail.com
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Doe er je voordeel mee! 
Hersenkrakerrrrr… Iedere steen in deze piramide bevat een getal dat de som is van de twee  
getallen eronder. Dus: F=A+B, etc. Vul de ontbrekende getallen in en bewaar deze goed ;)   
 

 
O = 

 
 

 
M = 

 
 

 
N = 
413 

 

 
J = 

395 
 

 
K = 
299 

 
L = 

 
F =  

 
G = 

 
H = 

 
  

 
I = 

 

 
A = 

 
B = 
127 

 
C = 

 
D =  
8 
 

 
E =  

 

 

 

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

 

 

 

Kerstmarkt in en om Het Wapen van Wesepe 

 
 

Op zaterdag 10 december wordt er weer een gezellige kerstmarkt 

georganiseerd in en om Het Wapen van Wesepe!  

De markt is van 15:00 - 19:00 uur.  

Vind je het leuk om bij ons op de kerstmarkt te staan, meld je dan  

vóór 1 november a.s. aan bij Jeanet Wilmink: 06-34891240. 
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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   Inge Wouters 

t.n.v. Penningmeester SC Wesepe   Sichemstraat 14 

Clubgebouw “de Muggert”    8124 AK Wesepe 

Boxbergerweg 38 A       06-21515293 

8124 PB Wesepe      woutersinge@hotmail.com 

Tel. 0570 – 531236 

Bekijk onze internetsite: www.sportclubwesepe.nl 
 

 

 

Activiteiten SC Wesepe 

 
 

 

 
 

 

 

Handbal 
 

 

 

 

Handbalwedstrijden oktober SC Wesepe Dames 1 

 

Zaterdag 1 oktober   19:00 uur    

Wesepe DS1-Schalkhaar DS1  Zaal Hooiberg Olst 

  

Zondag 9 oktober     11:10 uur     

LHC DS2-Wesepe DS1   Zaal Heidepark Lemelerveld 

  

Zaterdag 22 oktober 19:00 uur    

Wesepe DS1-Achilles AHV DS1  Zaal Hooiberg Olst 

  

Zaterdag 29 oktober 20:30 uur    

Overwetering DS2-Wesepe DS1   Zaal Hooiberg Olst 

 
 

http://www.sportclubwesepe.nl/
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Damesvoetbal 

Terug van weggeweest…. 
 

Sinds dit seizoen hebben een aantal vrouwen het voetballen (weer) opgepakt. 

Er wordt wekelijks een balletje getrapt op de Muggert; nu nog op 

woensdagavond van 20:15 uur tot 21:15 uur. We proberen z.s.m. op de 

dinsdagavond te gaan trainen (dezelfde tijd). 

Er is nog ruimte voor versterking en ervaring is niet vereist       

Kom gerust eens vrijblijvend meetrainen! 

En mocht je nog een beschikbare trainer kennen…. 
 

Voor meer info kun je contact opnemen met Simone Oosterkamp of Inge 

Wouters (06-21515293) 

 

Dynamic Tennis 

Ook start Dynamic Tennis weer. Vanaf maandag 1 november starten ze weer 

in de Nieuwe Coers. Ze starten elke maandag om 18:30 uur. 

Kom gerust eens kijken als je interesse hebt! 

 

Gymnastiek volwassenen 

Maandagmiddag 

Bewegen is gezond voor oud en jong. Elke maandagmiddag geeft Diny 

Koops les aan de oudere dames. Deze les is van 13:00 uur tot 14:00 uur. 

Voor meer informatie Joke Jansen, Boxbergerweg 61, 06-23891916. 
 

Maandagavond 

Elke maandagavond wordt er ook flink gesport in de Nieuwe Coers.  

De lesgeefsters (Bieb Roelofsma, Ellis Denekamp en Toos Elfrink) geven 

afwisselend hun sport- en beweeglessen. Deze groep enthousiaste dames 

zoeken nog leden. Ze sporten van 20:00 uur tot 21:00 uur.  

Voor meer informatie Henrike Flierman (06-53649368). 

 

EHBO avond 

Woensdagavond 31 augustus hebben  

de leiders/trainers van onze sportclub  

de gelegenheid gekregen om een  

avond EHBSO te volgen. Deze avond  

werd verzorgd door Marc Bril van  

MB Oost. Ook sloten trainers van de  

Survival Wesepe aan. De avond werd  

als zeer positief ervaren, zowel door  

de trainers/leiders als door Marc.  

We kijken naar mogelijkheden om dit  

jaarlijks te organiseren.  
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Sportkids 

Voor het nieuwe seizoen van de sportkids verdelen we de kinderen in  

2 verschillende leeftijdsgroepen. Zo zorgen we ervoor dat de deelnemers  

op hun eigen niveau kunnen bewegen. 

  

De sportkids zijn voor kinderen van 6 t/m 12 jaar oud. 

De tijden van de lessen zijn 17:30 - 18:30. 

Elke leeftijdsgroep sport eens in de 2 weken. 

Voor meer informatie over de lessen, de lesgever of de gratis proeflessen 

neem contact op met mij. Lesgever: Davy Timmer Arends (0629903329) 
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Foto van voor 1938 met daarop de achterzijde van de N.H. Nicolaaskerk.  

Het jeugdgebouw is nog niet gebouwd en we zien nog het kerkepad.  

Op deze plek staat nu de nieuwe pastorie. 

 

 


