Plaatselijk Belang
MAANDAGENDA NOVEMBER 2017 (1-2)
Activiteiten in het dorp Wesepe
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Ouderensoos: samen eten (WvW)
Labor: Yoga-les van Toos (Brouwershof)
Inloopcafé (Wapen van Wesepe)
Vrouwen van Nu: wandelen (dorpsplein)
Jeugdsoos: soosavond (Nieuwe Coers)
Hunneruiters: BABT Herfstrit (de Eik, Holten)
Bridgeclub: bridge vrije avond (WvW)
Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24)
SOW: spelmiddag (Brouwershof)
Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24)
Vrouwen van Nu: afdelingsavond 3D dia's (WvW)
Labor: Yoga-les van Toos (Brouwershof)
Inloopcafé (Wapen van Wesepe)
Wapen van Wesepe: Kroepin Live met Happy Hour
Bridgeclub: bridge competitieavond (WvW)
Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24)
Vrouwen van Nu: wandelen (dorpsplein)
Ouderensoos: thema klederdrachten (WvW)
Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24)
Plaatselijk Belang Wesepe: jaarvergadering
i.c.m. kernenbezoek gemeente (WvW)
Vrouwen van Nu: boerinnendag
Vrouwen van Nu: quilt(k)ring (Brouwershof)
Labor: Yoga-les van Toos (Brouwershof)
Inloopcafé (Wapen van Wesepe)
Jeugdsoos: uitactiviteit
Tempo: najaarsuitvoering (WvW)
Bridgeclub: bridge vrije avond (WvW)
Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24)
Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24)
Tempo: najaarsuitvoering (WvW)
Labor: Yoga-les van Toos (Brouwershof)
Inloopcafé (Wapen van Wesepe)
Tempo: najaarsuitvoering (WvW)
Harmonie Wesepe: oud papieractie (erf Niemeijer)
Bridgeclub: Bridgedrive (WvW
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Plaatselijk Belang Wesepe
MAANDAGENDA NOVEMBER 2017 (2-2)

Beste lezer,

Activiteiten in het dorp Wesepe

Voordat de wintertijd in ging hebben wij nog een paar heel mooi dagen gehad
met een dag een spectaculaire mooie zon. Het laatste tentfeest is geweest en
nu weer op na de volgende activiteiten. Ik wens u een fijne november maand.
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Bridgeclub: bridge competitieavond (WvW)
Gevoel en Aandacht: Meditatieavond (Boxbergerweg 40)
Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24)
Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24)
Labor: excursie (vertrek vanaf Dorpsplein)
Labor: Yoga-les van Toos (Brouwershof)
Inloopcafé (Wapen van Wesepe)

Opgave voor de agenda: agenda@plaatselijkbelangwesepe.nl

Buurtbus vanaf 11 december
De vereniging Buurtbus Salland gaat vanaf
11 december rijden met twee nieuwe
buurtbuslijnen. Via een vaste route, en
volgens een vaststaande dienstregeling. Het
gaat om de trajecten tussen Olst en Raalte en
tussen Heeten en Deventer. Voor de diensten
hoeven geen aparte kaarten gekocht te worden maar wordt betaald met de
welbekende Ov-kaart. In Wesepe kan deze bij bakkerij Van Rijssen opgeladen
worden.
De route Olst-Raalte via Wesepe en Heeten wordt een anderhalf uursdienst.
Dat houdt in dat je één keer per anderhalf uur kan opstappen. De route van de
bus gaat vanaf het station in Olst, via Boskamp, Eikelhof, Wesepe (met een
overstap op lijndienst 165 Deventer-Raalte via Heeten naar Raalte Eindpunt is
het station in Raalte.
Opstapplaatsen in Wesepe zijn aan de Boxbergerweg of nabij garage Struik
(daar is de overstap op lijn 165), tussen de Zonnebergweg en bakkerij van
Rijssen, en nabij fietsenzaak Wichink Kruit. Zodra de dienstregeling definitief
is, leest u er meer over.
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OPENBARE BASISSCHOOL
A. BOSSCHOOL
SCHOLTENSWEG 44
8124 AJ WESEPE

Nieuws van de A.Bosschool
Kinderpostzegels
De kinderen van groep 7 hebben flink hun best gedaan om zo veel mogelijk
kaarten en postzegels van de Kinderpostzegelactie te verkopen. Samen hebben
ze maar liefst € 2248,64 opgehaald. Daarmee worden meerdere doelen in
binnen en buitenland gesteund. Wat een prestatie, toppers van groep 7!
Weseper Erfgoed
Om het jaar staat 'Weseper Erfgoed' op het programma om alle leerlingen
meer te leren over de geschiedenis in de omgeving van Wesepe. 20 Oktober
was weer een hele leerzame 'Weseper Erfgoed-dag'. De onderbouw bleef
dichter bij huis en de bovenbouw ging voor het eerst iets verder buiten
Wesepe; zij hebben een hele leerzame stadswandeling in het Bergkwartier in
Deventer gemaakt. Het was weer een leerzame dag! Iedereen die iets
bijgedragen heeft, op welke manier dan ook, willen we langs deze weg graag
nogmaals bedanken.
Chromebook
De school beschikte al over digiborden, vaste computers, I-pads en sinds kort
ook over Chromebooks. De oefenprogramma's van de methodes zijn te
gebruiken op deze kleine laptops. Met deze Chromebooks, in combinatie met
het nieuwe netwerk op school en google drive, kunnen (vooral leerlingen in de
bovenbouw) op school een document maken en er eventueel thuis aan verder
werken. Of met meerdere leerlingen tegelijk in één document werken. Ook op
het gebied van ICT staat de A. Bosschool niet stil!
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Controle fietsverlichting
Nu de dagen weer korter worden is het belangrijk om goed zichtbaar te zijn in
het donker. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 mogen daarom op vrijdag 3
november met hun fiets naar school komen. Leerlingen van het Deltion
College zullen dan de fietsverlichting controleren en, indien nodig, kleine
reparaties uitvoeren. Ook zal er op het plein een verkeerssituatie nagespeeld
worden om de 'wachttijd' leerzaam te benutten.
Talent uur
De allereerste ronde 'agentuur' voor de zomervakantie smaakte naar meer!
Eind november start de eerste ronde van dit schooljaar. Tijdens het agentuur
vergroten alle leerlingen hun talent/slimheid. Ter voorbereiding op deze
talenturen hebben ouders de cirkel voor meervoudige intelligentie voor hun
kind gekleurd. Dit was input voor de kennismakingsgesprekken met de
leerkrachten. De leerkrachten hebben kind gesprekken met alle kinderen
gevoerd om te weten te komen welk talent elk kind wil vergroten.
Om de leerlingen tijdens een talent uur op de juiste manier te begeleiden en uit
te dagen volgt het team nascholing. Niet alleen de kinderen, maar ook de
leerkrachten hebben zin in de nieuwe ronde.
Schoolfruit
Onze school heeft zich weer aangemeld voor schoolfruit. Schoolfruit
stimuleert kinderen samen groente en fruit te eten in de klas. Vanaf 22
november krijgen alle leerlingen 20 weken lang 3x per week gratis groente en
fruit. Appels, peren, wortels, mandarijn, kiwi, passievrucht, meloen, ananas en
nog veel meer; dat wordt weer smullen!
.
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Plattelandsvereniging LABOR
Secretaris: A. Riezebos
Weth. M. van Doorninckweg 9a
8124 PH Wesepe
06-42240011
Info@laborwesepe.nl

Snoei is bloei, snoei is groei
Is dat waar of kun je ook nog teveel snoeien? Veel mensen willen wel, maar
durven of weten niet hoe het moet. Moet je een fruitboom snoeien in de winter
of in het voorjaar?

Klootschieten
Op zondag 5 november gaan we weer klootschieten.
Deze keer doen we dat bij restaurant Reimink in Heeten. Aanvang 10.30 uur.
Altijd een keer vrijblijvend mee willen doen? Tot ziens bij Reimink.

Altijd al een keer de Nachtwacht willen bewonderen?
Dit kan met Labor en ook nog wel in
Luttenberg! Het Rijksmuseum heeft
éénmalig voor Labor dit kunstwerk
uitgeleend aan:
Het Klompenmuseum
Martin Dijkman klompen-museum in
Luttenberg, Lemelerweg 22 Luttenberg.
www.klompen.nl

Om een en het ander duidelijk te maken
organiseren ANV Groen Salland en Labor een
korte snoeicursus, bedoeld voor iedereen die van
tuinieren, bomen en van het buitenleven houdt.
Dit alles vindt plaats op
Datum
: zaterdag 9 december a.s.
Locatie
: Jan en Gerry Assink
Weth. M. van Doorninckweg 21
Wesepe
Aanvang : 09.30 uur
Toegang is gratis en de koffie staat klaar.
Iedereen is welkom!
Voor inlichtingen en aanmeldingen : groensalland@kpnmail.nl of
Gerard Willemsen 06-21965983

Woensdag 29 november zal naast het aanschouwen van de Nachtwacht
Martin ons ook een demonstratie geven hoe een klomp gemaakt wordt.
Vertrek

: 19.00 uur met eigen vervoer
(als opgaven binnen zijn stemmen we dit af)
Terugkomst : ± 21.30 uur
Locatie
: vertrek vanaf het kerkplein
Kosten
: € 5,00 per Labor lid
Niet Labor leden zijn ook welkom, maar dan wel lid worden
eerste jaar gratis en daarna € 12,50 per jaar
Opgave
: voor deze activiteit voor 22 november bij Fred Dijkgraaf.
Dit kan telefonisch 06-28401840 of mailen naar
freddijkgraaf@gmail.com
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Labor Stedentrip naar Utrecht
Zaterdag 23 september was het zover en gingen we met 14 personen naar
Utrecht. De trein van 08.30 uur vertrok deze keer vanaf station Olst.
Het beloofde een zonnige dag te worden en dat was ook zo.
In Utrecht aangekomen hebben we eerst genoten van een lekkere kop koffie
en een overheerlijke Utrechtse warme appelbol met slagroom.
Hierna bezochten we naar het vrolijkste museum van Nederland, Museum
Speelklok, waar we door een gids al zingend een tocht door de tijd maakten.
Beginnend met muzikale klokken en eindigen met gigantische dansorgels.
Na de lunch hadden we even tijd om Utrecht te bekijken.
Om 15.00 uur stonden de fietsen klaar met een gids om Utrecht verder te
verkennen. Maar waar was Frits? Die was na een sanitaire stop de weg kwijt
geraakt! Nadat hij weer boven water was, kon de fietstocht beginnen en
kregen we een prachtige tocht door oud Utrecht met veel uitleg over de rijke
geschiedenis van deze mooie stad.
Van fietsen krijg je trek en dat werd opgelost door een bezoek aan restaurant
Broers. Er werd heerlijk gegeten en gedronken. Na afloop naar het station
voor de terugreis, maar waar was Frits?
De laatste trein toch nog gehaald en rond 22.30 uur waren we weer in
Wesepe. We kunnen terugkijken op een zeer leuke, informatieve en gezellige
dag.

KERSTMARKT WESEPE
Zaterdag 9 december wordt er weer een gezellige kerstmarkt georganiseerd
in en rond “Het Wapen van Wesepe”.
Van 15.00 uur – 19.00 uur is iedereen van harte welkom! Er zijn vele,
gezellige kraampjes, waar leuke producten worden verkocht en de geur van
vers gebakken kniepertjes zal je weer tegemoet komen. Onder andere op de
kerstmarkt te koop:
- Kerstbomen, kerst(bloem)stukken, wintervogelvoer en andere
buitenproducten.
- Woondecoraties, zelf gemaakte kaarsen en huishoudproducten.
- Sieraden, make-up en geurtjes.
- Kleding, ondergoed en baby- en kinderlifestyle producten.
- Maar ook aan de inwendige mens wordt gedacht: erwtensoep,
producten van de bakker, zuivel en noten, snacks en niet te vergeten;
glühwein.
Om 15.30 uur zal de Harmonie van Wesepe een optreden geven op het
podium in de grote zaal.
Uiteraard komt de kerstman weer een bezoekje brengen en zal er dit jaar ook
een levende kerststal te aanschouwen zijn! Ook is er de mogelijkheid om een
leuke kerstfoto te maken, bij een professionele fotografe! Leuk voor het hele
gezin, samen met je vriend/vriendin, je huisdier of gewoon alleen.
Tevens vindt er op meerdere momenten een verloting plaats, waarbij mooie
prijzen zijn te winnen. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de
kerstmarkt.
Hopelijk tot ziens op zaterdag 9 december!!
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Najaar Korendag
Datum
: donderdag 23 november
Aanvang
: 10:00 uur
Locatie
: De Leerkamer, Jacob Kapteynstraat 2, 7447 HN
Hellendoorn
Beschrijving
: De Najaar Korendag georganiseerd door Commissie
Cultuur, projectgroep zang.
‘Vrouwen van nu’
Correspondentieadres
Secr. R. Toorneman-Broyl
Tel.0570-531675
Toorneman@kpnmail.nl

Afd. WESEPE - AVERLO
Correspondentieadres
H. Verhoef-Nieuwenhuis
Tel.0570-532013
gorishennie@gmail.com

Graag nodigen wij u uit voor onze Afdelingsavond
Datum
: woensdag 8 november
Aanvang : 19.45 uur
Locatie
: het Wapen van Wesepe
Deze avond kunnen we genieten van mooie driedimensionale dia’s. Om alles
in 3-D te kunnen zien, brengt de heer J. Geerdink voor iedereen een speciale
bril mee.

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

ACTIVITEITEN
Maverick quilts
Datum
: woensdag 15 november
Aanvang : 10:00 uur
Locatie
: Wierden
Beschrijving: Dit is een manier om stoffen een ander aanzicht te geven.
Wandelen Goor
Datum
: woensdag 22 november
Aanvang : 09:30 uur
Locatie
: IJsbaan 't Slag, IJsbaanweg 2, 7471 JB Goor
Beschrijving: We maken een mooie wandeling langs de Regge en door
landelijk gebied en bos in het buitengebied van Goor.
10

Beeldhouwen elke woensdag bij Toos in de Tuin, Scholtensweg 24
Aanvang : 09.30 - 12.00 uur en 19.00 - 21.30 uur
Data
: 8 - 15 - 22 en 29 november.
Alleen woensdag 1 november niet!!!!

Yoga lessen i.v.m. wintertijd op donderdagmorgen van 9.30 - 11.00 uur

in de Brouwershof.
Opgave en info bij Toos 06-12946317 of toos@ooei.nl
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OPROEP

festival WIJ-land

Italiaanse barokmuziek in Nicolaasconcert

roept alle verenigingen en clubs op in Wesepe!

‘Muziek vertolkt met sier en zwier’, schreef de Volkskrant over het
barokensemble La Cicala, dat op zondagmiddag 26 november a.s. optreedt in
de Nicolaaskerk in Wesepe.
Op blokfluit (Inês d’Avena), cello
(Rebecca Rosen) en klavecimbel
(Claudio Ribeiro) speelt het
ensemble Italiaanse barokmuziek
van onder meer Scarlatti en
Pergolesi, maar ook van minder
bekende componisten, zoals
Mancini, Leo en Pullj.
Een luisterfeest!

Datum
Aanvang
Locatie
Entree

: 26 november a.s.
: 15.00 uur (14.30 uur is de deur open)
: Nicolaaskerk, Ds. E. Kreikenlaan 3 in Wesepe
: € 15 (inclusief consumptie)

Wij bieden jullie de mogelijkheid om jezelf te presenteren
op ons gezellige kleinschalige festival,
waarin ik & jij WIJ is, voor en door elkaar.
Denk terug aan o.a. het spetterende optreden van
de jazz gym, de voorstelling van toneelvereniging
TEMPO, de muzikale opluistering van de harmonie.
Ons dorp is veel verenigingen rijk, dus schroom je niet
en gooi het in de groep en werk deze winter met je club
een mooi plan uit. Op 2 juni 2018 kunnen jullie acte de
préséance geven. Zorg dat je erbij bent om Wesepe op
de kaart te zetten!
Opgeven vóór 30 maart 2018 via info@wijland-wesepe.nl
maar persoonlijk aanspreken mag natuurlijk ook !

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur of via www.denicolaasconcerten.nl

Stichting De Nicolaas Concerten * Secretariaat: Wilma Eskes
Velsdijk 6, 8124 PP Wesepe * Rabo NL83RABO0158809580
www.denicolaasconcerten.nl * info@denicolaasconcerten.nl
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Tempo heet u van harte welkom aan boord van...
‘DE BLOODY MARY’
Een klucht in drie bedrijven door Mary Bakker-Schoon
Het is alweer enkele jaren geleden, maar komend najaar staat
revuegezelschap Tempo eindelijk weer op de planken met een ouderwets
gezellig toneelstuk!
Het verhaal:
Als kapitein Hein en zijn stuurman Bart hun oude vrachtschip de ‘Bloody
Mary’ hebben laten ombouwen tot een cruiseschip, denken ze op die manier
veel en snel geld te kunnen verdienen. Ze hebben een driedaagse cruise
uitgestippeld langs de mooiste plaatsen aan de Middellandse zee. Maar op
het laatste moment kruipt er een verstekeling aan boord. Als ze die pas op
volle zee ontdekken en horen waarvoor hij op de vlucht is, beseffen ze dat ze
geen enkele havenstad meer kunnen aandoen. Dan zijn er de nodige
problemen met de passagiers. Henry Verbeek die stiekem een snoepreisje
met zijn secretaresse maakt ontdekt dat zijn vrouw ook aan boord is. Geen
punt! Voor € 1000, - wil Bart haar wel uit de weg ruimen. Dan heb je het
pasgetrouwde stel Peter en zijn preutse vrouw Evelien, die de bruidssuite
gereserveerd hebben. Greta Hoed, een excentrieke kunstschilderes, die
zowaar een oogje op kapitein Hein heeft laten vallen. En als dan ook nog het
schip zo lek als een mandje blijkt te zijn, komt de ware aard van sommigen
ineens boven water... Consternatie alom!
Spelers: Jan Niemeijer, Arjan Riezebos, Gerard Willemsen, Ingrid Zwager,
Bianca Bekedam, Jan Hartkamp, Linda Klein Overmeen, Jenny Wonink &
Mathijs Wagenmans.
Regie: Willemien Niemeijer | Souffleur: Giny Morrenhof
Deze ‘spetterende’ voorstelling wilt u natuurlijk niet missen... noteer dus:
Zondagmiddag 19 (14.00 uur), woensdag- 22 & vrijdagavond 24
november (20.00 uur) Wapen van Wesepe
Entree: € 6, 00 | kind t/m 12 jr € 3,00

www.tempowesepe | Volg ons ook op Facebook: Tempo Wesepe
15
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UITNODIGING JAARVERGADERING

NOTULEN JAARVERGADERING 2016

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene
jaarvergadering, welke zal worden gehouden op
woensdag 15 november a.s. in het Wapen van Wesepe.
De vergadering begint om 20.00 uur.
AGENDA
20.00 uur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Jaarvergadering Plaatselijk Belang

Opening
Notulen van de vergadering d.d. 9 november 2016 (zie verkorte
versie in deze Dorpskrant en de uitgebreide versie op onze
website)
Mededelingen
Jaarverslag 2016-2017 (zie de verkorte versie in de Dorpskrant
van oktober 2017 en de uitgebreide versie op onze website)
Financieel verslag
Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuwe
kascommissie
Bestuursverkiezing. Aftredend: Ilona Schotman, Marco
Revenberg en Reinier Vukkink (allen niet herkiesbaar) en Henk
Willink (herkiesbaar). Het bestuur draagt de volgende kandidaten
voor: Everdien Hartkamp, Gejo Rouweler en Judith Talens.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot de aanvang van de
vergadering melden bij de voorzitter (Jan Schepers)
Rondvraag

20.20 uur

Energie besparen, hoe doen we dat?
Inleiding door Ferdi Hummelink

20.50 uur

Pauze

21.10 uur

Kernenbezoek van het College van B en W
Het College zal ingaan op actuele ontwikkelingen en
plannen. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

22.00 uur

Afsluiting

Bestuur Plaatselijk Belang Wesepe,
J.N. Schepers, voorzitter en R. Vukkink, secretaris.
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Hieronder wordt een verkorte versie weergegeven
van de notulen van de jaarvergadering van PBW,
gehouden op 9 november 2016. De uitgebreide versie van deze notulen
vindt u op onze website, www.plaatselijkbelangwesepe.nl
Aanwezig: circa 50 personen.
1. Opening : door voorzitter Jan Schepers
2. Notulen jaarvergadering 11 november 2015 : vastgesteld
3. Mededelingen: Bericht van verhindering ontvangen van bestuurslid
Ilona Schotman en de correspondent van o.a. de Stentor.
4. Jaarverslag oktober 2015 – oktober 2016: Het verslag wordt
ongewijzigd vastgesteld.
5. Financieel verslag: De penningmeester geeft een toelichting op het
financieel jaaroverzicht 2015.
6. Verslag kascommissie: Joke Brouwer en Jan
Niemeijer hebben de financiën gecontroleerd
en in orde bevonden. Een nieuwe
kascommissie wordt benoemd. Hierin hebben
zitting: Jan Niemeijer (2e jaar) en Bé
Noordkamp (1e jaar); reserve is Arend de
Lange.
7. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar
zijn Eddy van Gelder, Jan Schepers en
Reinier Vukkink. Genoemde bestuursleden
worden herbenoemd.
8. Rondvraag. Hiervan wordt geen gebruik
gemaakt.
Hiermee wordt de jaarvergadering van Plaatselijk Belang afgesloten.
Buurtpreventie / WhatsApp-groepen
Door de politie IJsselland Zuid wordt uitleg gegeven over Buurtpreventie
en WhatsApp-groepen.
Glasvezel buitengebied – informatie
Hans Lagcher van SallandGlas houdt een enthousiast betoog over het nut
en belang van aansluiting op het glasvezelnet in het buitengebied
17
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VERVOLG NOTULEN

VERVOLG NOTULEN

Kernenbezoek van het
College van Burgemeester en Wethouders van Olst-Wijhe

Bedrijventerreinen

Naar aanleiding van gestelde vragen komt het volgende aan de orde:

Het Koeland
Er wordt uitleg gegeven over de planvorming en de uitvoering.

Zorggelden
In tegenstelling tot de landelijk tendens is er in de gemeente Olst-Wijhe
geen overschot op het zorgbudget. Er is een tekort op jeugdzorg, maar het
totale budget voor zorg is ongeveer sluitend.

De Korenmolen
Bedrijventerrein De Korenmolen wordt, ook regionaal, aangemerkt als
een courant terrein.

Woningbouw
Kavels Veldwachter:
De kavels zijn groot en worden daardoor erg duur is een gehoorde klacht.
Het plan is ontwikkeld vóór de crisis op de woningmarkt ontstond,
waarbij de lijn uit het
verleden is
doorgetrokken. De
gemeente gaat niet op
eigen initiatief de
kavels verkleinen,
maar luistert goed
naar vragen en
opmerkingen van
ontwikkelaars en
particulieren. Dit
heeft geresulteerd in
het verkleinen van
een aantal kavels,
waardoor de
kavelprijs omlaag
kon.
Woonwensen
Er wordt onderzoek gedaan naar de woonwensen van met name de jeugd
en mensen met een beperking. De resultaten van de in Wesepe gehouden
woningenquête (in het kader van het Dorpsontwikkelings-plan) zijn niet
openbaar gemaakt en daardoor onbekend bij de gemeente. Toezending
vindt alsnog plaats.
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Algemeen
De gemeente Olst-Wijhe heeft totaal nog 7,7 hectare industrieterrein
beschikbaar. De gemeenten in West-Overijssel overleggen met elkaar wat
de wensen, lopende plannen en behoeftes aan bedrijventerreinen zijn. Op
die manier wordt gewerkt aan het zo optimaal mogelijk situeren van
bedrijven.
Bestuur Plaatselijk Belang Wesepe,
J.N. Schepers, voorzitter en R. Vukkink, secretaris
Voor de uitgebreide versie van deze notulen wordt verwezen naar onze
website: www.plaatselijkbelangwesepe.nl

Lid worden van Plaatselijk Belang Wesepe
Lid worden van Plaatselijk Belang Wesepe is niet alleen
erg eenvoudig, het kost u ook bijna niets. Voor slechts €
6,00 per jaar bent u lid en ondersteunt u de doelstellingen
van Plaatselijk Belang Wesepe. Geeft u zich ook op? Dat
kan per telefoon 0570-531973, per e-mail, of kijk eerst
nog eens op onze website (dat kan via QR hiernaast).
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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

Voetbalcompetitie eerste elftal
29 oktober
14.00 uur Go Ahead Deventer 1
5 november
14.00 uur Wesepe 1
26 november
14.00 uur Wesepe 1
3 december
14.00 uur Mariënheem 1

Wesepe 1
V en L 1
Koninklijke UD 1
Wesepe 1

Supporters zijn van harte welkom bij thuiswedstrijden om onze spelers van
het eerste elftal aan te moedigen.
Ook een keer een wedstrijd bezoeken van de overige seniorenelftallen of een
van de jeugdelftallen? Kijk dan voor het complete wekelijkse
wedstrijdprogramma op de website van SC Wesepe www.sportclubwesepe.nl
Nieuwe voorzitter
Tijdens de goedbezochte jaarvergadering gaf Joop Middeldorp de
voorzittershamer door aan zijn opvolger. Voor het eerst in de geschiedenis
van de sportclub is dat een mevrouw Heleen Flierman, preses van de afdeling
handbal, gaat vanaf nu ook de
algemene zaken voor haar
rekening nemen.

Kaartcompetitie
Op de vrijdagavonden is er ook dit jaar weer een kaartcompetitie.
Dit onder leiding van Albert Grotentraast en Herman Schoneveld.
Aanvang 19.30 uur en de inleg is € 2,50.
Deelnemers zijn van harte welkom.
De resterende speeldata in 2017 zijn:
03 november, 24 november en 15 december
Klaverjasmiddagen
Op de dinsdagmiddagen is er ook dit jaar weer een klaverjascompetitie.
De aanvang is om 13.30 uur en de inleg is € 2,50.
Deelnemers zijn van harte welkom.
De resterende data in 2017 zijn:
07 november, 21 november, 5 december en 19 december.
Nieuwe deelnemers op de vrijdagavond en op de dinsdagmiddag zijn
natuurlijk altijd van harte welkom.
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Joop draagt de voorzittershamer over aan Heleen Flierman
De afscheidsspeech van Joop
“Om de tijd wat te rekken en om toch zo lang mogelijk voorzitter van deze
club te zijn wil ik voor ik de hamer doorgeef toch nog even terugkijken op de
afgelopen 15 jaar.
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Toen ik 15 jaar geleden begon, wat donkerder haar, wat meer haar, een paar
kilo minder, heb ik me laten verrassen wat er op mij afkwam. Hoewel ik al
jaren lid was van de club had ik hier bestuurlijk nog nooit iets gedaan. Het
was beperkt gebleven tot af en toe kantinedienst en het fluiten van
wedstrijden. Buiten de club wel diverse bestuursfuncties gehad. Maar ik
moet zeggen ik heb me al die jaren als een vis in het water gevoeld.
Wat me opviel toen was de discussie dat het wel heel moeilijk was om overal
vrijwilligers voor te vinden en dat is nog steeds de discussie. Maar een feit is
wel dat we hier in Wesepe gewoon meer dan 200 mensen hebben die
vrijwilligerswerk doen. Om de laatste plek ingevuld te krijgen is wel eens
moeilijk, maar een oplossing komt er altijd.
Bij mijn start waren net de eerste ideeën voor de vergroting van de kantine,
nieuwe bestuurskamer, berging koeling en nieuwe keuken. Met eigen
mensen gebouwd volgde in 2004 de opening.
Enige jaren later begon de discussie over kunstgras. Wat zou het mooi zijn
als we die in Wesepe ook zouden krijgen. De wethouder Hollander was het
eerst niet van plan maar later boog hij toch om en zijn we er vol voor gegaan.
Binnen het bestuur was er hier en daar ook wat scepsis. ”kunstgras dat
krijgen we in Wesepe toch niet” Maar met een aantal mensen zijn we toch
zover gekomen dat we op de kaart kwamen. De bedoeling was 2013.
Maar in 2011 door alle bezuinigingen waren we ineens geschrapt van de
begroting van de gemeente. Toen moesten we wel vol aan de bak. Richting
gemeenteraad en college. En uiteindelijk kwamen we er weer op te staan
weliswaar met minder budget dan ze eerst beschikbaar hadden, maar dat
hadden we ze zelf voorgerekend.
Door met een stichting te werken kon de BTW teruggevorderd worden. Toen
bleek ook dat de gemeente voor de velden bij Overwetering en Wijhe nog
een groot gedeelte van de BTW terug kon krijgen. Hiervan konden ze ons
veld voor een groot gedeelte financieren. Wel moesten de velden die we
huurden in handen van de gemeente komen.
Resultaat was dat de gemeente de velden nu huurt van IJssellandschap en wij
huren weer van de gemeente. Op de gebouwen en tennisbanen is een recht
van opstal afgesloten voor 30 jaar. Tussendoor ook nog de statuten aangepast
aan de huidige tijd.
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Het resultaat was dat we in 2013 de aanleg kregen van het kunstgrasveld.
Sommigen vonden de locatie niet geweldig maar uiteindelijk is iedereen zeer
tevreden met de locatie.
In 2011 kwam ook de toezegging voor de subsidie van de
nieuwbouwplannen kleedkamers. Hier begonnen we mee rond Nieuwjaar
2012. En anderhalf jaar van keihard werken met veel vrijwilligers was de
klus geklaard.
De viering van het 80 jarig bestaan van de club kon gelijktijdig met de
opening van de nieuwe kleedkamers en het kunstgrasveld. Daar kijk ik op
terug van: Als je met elkaar ergens de schouders onder zet is er heel veel te
realiseren!
Daarna werd het bestuurlijk ook rustiger. We konden ons weer beperken tot
de dingen van alle dag. Wel zagen we toen dat er meerdere bestuurders
wilden stoppen en dat het heel moeilijk was nieuwe mensen hiervoor te
vinden. Van 9 mensen gingen we terug naar structureel 7. Tijdelijk zelfs naar
6. Gelukkig kwam een paar jaar geleden een groep jonge mensen ons
versterken. Het lijkt er zelfs op dat we binnen kort zelfs weer over 9
bestuurders bij de voetbal kunnen beschikken.
Ik zeg hier uit de grond van mijn hart: voorzitter zijn van sportclub Wesepe
is een hele leuke job. Alleen kun je helemaal niets maar met goede mensen
om je heen is er veel te bereiken. En goede mensen om me heen daar heeft
het gelukkig nooit aan ontbroken. Daarvoor wil ik al die bestuurders en
anderen, waar ik mee samen heb mogen werken heel hartelijk bedanken.
Sportief had ik nog graag een promotie of kampioenschap van het
vlaggenschip mee willen maken. Dat is er helaas niet van gekomen maar ik
ben er wel van overtuigd dat hier de komende jaren nog wel eens wat te
vieren zal zijn.
Verder is de maatschappij in die 15 jaar enorm veranderd. Toen ik begon
bracht secretaris Henk Smit de notulen nog rond. Toen hij ook ineens naar
het verre Averlo moest ging dit al vrij snel via de computer. De
digitalisering deed zijn intrede. Tegenwoordig gaat bijna alles via de mail en
de app. Op vergaderingen zit men achter de Laptop of de IPad. Veel overleg
gaat via de app.
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Kortom we leven in de moderne tijd. Tijd om ook moderne mensen de
leiding in handen te geven van sportclub Wesepe. Ik heb het volste
vertrouwen in de huidige bestuurders. Ze zullen de club gaan leiden naar de
huidige maatstaven en dat lijkt me een hele goede zaak.
Graag wil ik dan nu de voorzittershamer overhandigen aan mijn opvolger. De
nieuwe voorzitter van het Algemeen Bestuur en het is eigenlijk wel een uniek
moment: aan de eerste vrouwelijke algemeen voorzitter van de club.
Heleen ik ben er van overtuigd dat de club bij jou in goede handen is. Ik geef
dan ook met heel veel vertrouwen de voorzittershamer aan jou. Als advies
geef ik je mee: doe het op je eigen manier dan komt het zeker goed.”
Bestuurswijzigingen
Bij de afdeling voetbal is na het vertrek van Joop de vacature voor voorzitter
nog vacant. Wel is er nieuwe versterking voor het voetbalbestuur gekomen.
Joost Jalink is tijdens de ledenvergadering verkozen tot bestuurslid en zal
verantwoordelijk zijn voor de materialen op de sportclub. Richard Flierman
is na een afwezigheid van ruim 12 jaar weer terug in het bestuur. Richard zal
zich met het technische gedeelte van het jeugdvoetbal gaan bezighouden.
Heren veel succes.
Scheidsrechters
Er is binnen SC Wesepe een tekort aan scheidsrechters bij de voetbal. Het
wordt steeds lastiger om alle wedstrijden ingevuld te krijgen. Daarom zoekt
SC Wesepe mensen die het leuk lijkt om een voetbalwedstrijd in goede
banen te leiden! Het gaat hierbij zowel om pupillenvoetbal, als om het
voetballen op een groot veld. Uiteraard is SC Wesepe bereidt om cursussen
te vergoeden zodat je als gediplomeerd (pupillen)scheidsrechter aan de slag
kan? Geïnteresseerd? Neem contact op met Koen Vossebelt of Rik
Middeldorp.
Jako
Bij de voetbal zijn we met de kleding overgestapt van Hummel naar Jako.
Wesepe is in aanraking gekomen met Jako via Paul van Leeuwen. Paul is al
enkele jaren keeperstrainer bij Wesepe. De komende 5 jaar gaat Wesepe met
Jako in zee. De overstap voor de kleding heeft alleen betrekking tot de
voetbal. De andere afdelingen blijven bij Hummel.
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HANDBAL

Zaterdag 4 november - 19.30 uur
Pacelli DS1 - Wesepe DS1 (Sourcy Center, Zieuwent)
Zaterdag 11 november - 19.30 uur
Wesepe DS1 - Lettele DS1 (De Hooiberg, Olst)
Zaterdag 18 november - 19.30 uur
W.H.C. DS1 - Wesepe DS1 (De Marke, Hengevelde)
Zaterdag 25 november - 19.00 uur
Overwetering DS1 - Wesepe DS1 (De Hooiberg, Olst)

Wie wil helpen in de bouwploeg
Met de kerstmarkt in Wesepe op 9 december willen we vanuit de kerk in
samenwerking met een aantal schoolkinderen graag een Levende Kerststal
presenteren.
Dat houdt wel in dat we nog op zoek zijn naar een bouwploeg voor het
maken van het decor met een stal. We hebben reeds ervaren klusser Be
Noordkamp bereid gevonden dit projectje te leiden, maar wie heeft er tijd om
hem een paar keer te helpen zodat we er samen iets moois van kunnen
maken.
Voor info en opgave graag even een bellen naar Jacky van Tartwijk
06-31768816.
Baby gezocht.
In dit kader zijn we ook op zoek naar een baby om tijdens de voorstelling
(2x) heel even de kribbe te bevolken. Uiteraard in het bijzijn van de echte
ouders. Ook daarvoor kunnen jullie contact opnemen met Jacky.
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Verkoop breiwerk en pannenkoekenactie bij kerk

Op 11 en 12 november zijn er gecombineerde activiteiten bij de kerk van
Wesepe met de pannenkoekenactie en de verkoop van handwerkspullen.
De handwerkgroep (HVD) houdt op zaterdagmiddag 11 november van
14.00 uur tot 17.00 uur een verkoop in De Beukenoot naast de kerk van zelf
gemaakte haak- borduur en breispullen.
De opbrengst is bestemd voor een goed doel. Naast de vertrouwde Noorse
sokken voor jong en oud zijn er onder andere sjaals mutsen, kussens,
gebreide knuffels, kerkballen en mooie poncho’s. Dit alles is zeer geschikt
voor de komende wintermaanden, als sinterklaascadeau of als cadeau om te
gaan kraam schudden. Koffie met eigengemaakt appelgebak staat dan klaar.

IJsclub “de Bonekamp”
Wesepe
Verkoop ledenkaarten
Deze maand komen mensen namens IJsclub “de Bonekamp” bij u aan huis
om donateurs/ledenkaarten te verkopen. Wij hopen dat u ons gaat/blijft
ondersteunen.
De kaarten kosten € 5,00 en voor dit bedrag mag het hele gezin (inclusief
kleinkinderen) gratis schaatsen.
Niet leden/donateurs betalen € 2,00 per persoon voor elk bezoek aan de
ijsbaan. Wanneer wij u niet thuis treffen, krijgt u een kaart in de brievenbus
met ons banknummer, zodat u het geld kunt overmaken.

Ook wordt er in De Beukenoot de pannenkoekenactie gehouden waarvan de
opbrengst bestemd is voor het jeugddiaconaat. De jongeren helpen actief mee
aan deze actie.
Op zaterdag kunnen er pannenkoeken worden gegeten afgehaald in de
Beukenoot vanaf 14.00 tot 17.00 uur tijdens de verkoop van de
handwerkgroep.
Op zondag is er na de dienst de mogelijkheid om te genieten
van deze heerlijke pannenkoeken: naturel (1 euro) of met spek
(1,25 euro). Natuurlijk kunnen er dan ook pannenkoeken
worden meegenomen naar huis.
Op zondag is de verkoop na de Harmoniedienst van 11.00 uur 13.00 uur.
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De vrijwilligers zorgen dat de ijsbaan er weer pico bello uit ziet: het gras
wordt nog eens extra gemaaid, de pomp gecontroleerd, de sponsoren worden
benaderd en de lichtmasten worden opgezet. Laat de vorst maar komen!
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Het Weseper Erfgoed

Foto genomen op 2 december 1978.
Overhandiging van de sleutel van de nieuwe tankautospuit door burgemeester Bosch van de
gemeente Olst aan de bevelvoerder van de Weseper brandweer Arend Jalink.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het Weseper Erfgoed presenteert op zaterdag 9 december 2017 op de kerstmarkt een expositie over
de Weseper Brandweer.

