Plaatselijk Belang
MAANDAGENDA DECEMBER 2017
Activiteiten in het dorp Wesepe
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Jeugdsoos: soosavond (De Nieuwe Coers)
Sportclub Wesepe: bezoek Sinterklaas (Muggert)
Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24)
Ouderensoos: samen eten (WvW)
Labor: Yoga-les (Scholtensweg 24)
Inloopcafé Wapen van Wesepe
Labor: Kerstmarkt (WvW)
Vrouwen van Nu: kerstworkshop (WvW)
Bridgeclub: bridge competitieavond (WvW)
Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24)
Vrouwen van Nu: wandelen (dorpsplein)
SOW: spelmiddag (Brouwershof)
Labor: Yoga-les (Scholtensweg 24)
Inloopcafé Wapen van Wesepe
Vrouwen van Nu: afdelingsavond kerstviering (WvW)
Vrouwen van Nu: quilt(k)ring (Brouwershof)
Bridgeclub: bridge vrije avond (WvW)
Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24)
Ouderensoos: kerstmiddag met salonorkest Abraham
Gezien (WvW)
Labor: Yoga-les (Scholtensweg 24)
Inloopcafé Wapen van Wesepe
Eerste kerstdag
Tweede kerstdag
Labor: kerstwandeling (start dorpsplein)
Inloopcafé Wapen van Wesepe
Vrouwen van Nu: wandelen (dorpsplein)
Harmonie Wesepe: oud papieractie (erf Niemeijer)
Oudejaarsdag

Opgave voor de agenda: agenda@plaatselijkbelangwesepe.nl
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Beste lezer,
Menig kinderhart gaat sneller kloppen met de Sint in het land. De gedichten
vloeien weer op het papier met veel plezier. Met de kerstboom en het
vuurwerk in het vooruitzicht worden de donkere avonden verlicht.

Fijne Sinterklaas.

Kopij digitaal inleveren op Mengerweg 13A of mailen naar
redactie.dorpskrant@wesepe.nl voor 6 december a.s.
De redactie

Jaargang 26
Stichting Dorpskrant Wesepe.
IBAN: NL16RABO0314518290

Bestuur:
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: Joke Brouwer
: Menno ten Have
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: Jessica Kloosterboer
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Verzending:
Drukkerij De Kroon
Eindredactie:
Rianne Mensink

Drukkerij: De Kroon - Olst

Kopij inleveren vóór de zesde van de maand op het
Redactieadres: Mengerweg 13A 8124 PG WESEPE
digitaal: redactie.dorpskrant@wesepe.nl
Retouradres : Weseperenkweg 3, 8124 PZ WESEPE
Voor klachten over de bezorging of adreswijziging:
bezorging.dorpskrant@wesepe.nl of 0570-852329

OPENBARE BASISSCHOOL
A. BOSSCHOOL
SCHOLTENSWEG 44
8124 AJ WESEPE
Nieuws van de A.Bosschool
Buitenspelen op het schoolplein
Op zaterdag 4 november heeft een groot aantal ouders de handen uit de
mouwen gestoken en allerhande klussen aangepakt. Vooral op het
schoolplein is het resultaat goed zichtbaar! Er zijn veldjes voor Koningsbal
en trefbal geschilderd, de knikkerpot heeft een kleurtje gekregen en nog
veel meer. Om op het schoolplein nog leuker te kunnen spelen heeft elke
groep een cadeau gekregen van de ouder vereniging. Een grote bak met
buitenspeelgoed. Dit was een erg leuke verrassing!
IJspret
Vrijdag 10 november zijn alle kinderen van school naar ijsbaan De Scheg
geweest. Dat was een groot succes! Sommige kinderen stonden voor het
eerst op schaatsen, anderen schaatsten zo weg. Het was een hele klus om
voor alle kinderen het vervoer te regelen; chauffeurs bedankt!
Voorleeswedstrijd
In de midden- en bovenbouw zijn de afgelopen weken de voorrondes van
de voorleeswedstrijd in eigen klas geweest. Tim Daams was de kampioen
van de middenbouw. Hij mocht 16 november tijdens de finale van de
bovenbouw voorlezen voor de hele school.
De finale van de bovenbouw ging tussen Heleen, Thije en Wessel. Wat
hebben ze goed voorgelezen! De jury vond Wessel de beste; hij is de
voorleeskampioen van de A. Bosschool geworden! Hij mag door naar de
volgende ronde in Olst. Gefeliciteerd en veel succes in Olst, Wessel!

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.
2

3

Plattelandsvereniging LABOR

Sinterklaas
Wat fijn dat Sinterklaas en zijn Pieten dinsdag 5 december de tijd hadden
om onze speelleerplaats een bezoek te brengen! Na een warm onthaal op
het plein hebben ze een bezoekje gebracht aan de kinderen van de
peuterspeelzaal en de kinderen van school. Iedereen is verwend met een
mooi cadeau. De gezellige ochtend werd afgesloten met een mini-musical
in het Wapen, gespeeld door groep 8.
Voorverkoop snert; niet vergeten op te halen!
De voorverkoop van de snert is inmiddels geweest. Langs deze weg een
reminder voor iedereen die besteld heeft; bestellingen moeten vrijdag 8
december opgehaald en betaald worden tussen 12:00 -13:00 uur of 15:00
en 16:00 uur.
Uiteraard is de A. Bosschool ook vertegenwoordigd op de Kerstmarkt. We
verkopen dan naast soep ook door de kinderen gemaakte Kerst-knutsels. De
opbrengst is voor de speelleerplaats.
Kerstmusical
Na een gezellig Kerstbuffet op donderdag 21 december is op vrijdag 22
december is de Kerstmusical ‘Kouwe Kerst’ in het Wapen van Wesepe. Het
gaat over een broer en zus die tijdens Kerst thuiskomen, maar geen sleutel
bij zich hebben. Vader en moeder zijn niet thuis dus moeten de kinderen
buiten op het stoepje wachten. Tijdens het wachten komen ze in contact met
allerlei bijzondere figuren die langs komen. De kinderen van groep 5/6
hebben een rol in de musical en de andere groepen doen een lied. U komt
toch ook kijken?

Secretaris: A. Riezebos
Weth. M. van Doorninckweg 9a
8124 PH Wesepe
06-42240011
Info@laborwesepe.nl

Snoei is bloei, snoei is groei (andere locatie dan eerder vermeld!!)
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?
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.
Start locatie : Kantoor ANV Groen Salland
Boxbergerweg 43 Wesepe
Aanvang
: 09.30 uur
We beginnen met een theoretisch gedeelte binnen, daarna volgt het
praktische gedeelte bij de Fam. Wonink, Bonekampweg 9 in Wesepe.
We beginnen de cursus om 9.30 uur en zal tot ongeveer 12.30 uur duren .
Toegang is gratis en de koffie staat klaar.
Iedereen is welkom!

.
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Voor inlichtingen en aanmeldingen : groensalland@kpnmail.nl of
Gerard Willemsen 06-21965983
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Klootschieten
Op zondag 10 december gaan we voor de laatste keer dit jaar klootschieten.
Evenals voorgaande jaren is de start bij de Brouwershof te Wesepe.
Aanvang 10.00 uur.
Wij sluiten na afloop het seizoen af met een stamppotbuffet en maken we de
winnaar van afgelopen seizoen bekend.
Graag tot dan!
Kerstmarkt
Ook dit jaar staat Labor weer op de kerstmarkt. Wederom en wegens groot
succes met broodjes hamburgers en knakworsten.
Wij zien u graag en laat de broodjes u smaken op zaterdag 9 december van
16.00 – 20.00 uur op de kerstmarkt bij het Wapen van Wesepe.
Kerstwandeling
Op tweede kerstdag, nog altijd is dat op 26 december, houden we weer de
kerstwandeling. Start tussen 11.00 en 11.30 uur, startlocatie volgt nog en
wordt vermeld in de laatste Dorpskrant van dit jaar.
Dus kom in de benen en laat het vele en lekkere genuttigde eten met deze
feestdagen zakken. Trek uw wandelschoenen aan en loop gezellig mee. Voor
warme chocomelk, glühwein en iets lekkers erbij wordt gezorgd.

Accordeon, keyboardles en kerkorgel les
voor jong en oud bij Labor
Labor organiseert weer muzieklessen in Wesepe
Muziek maken en het leren muziek maken is ontzettend leuk om te doen, van
muziek maken word je vrolijk. Door te oefenen leer je nieuwe vaardigheden,
en met deze vaardigheden kun je steeds beter muziek maken. Ook leden, die
in het verleden accordeon hebben gespeeld en het muziek maken weer willen
oppakken zijn welkom.
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat muziek maken goed is voor je
hersenen! Bij kinderen stimuleert het de intelligentie, ook is het goed voor
het geheugen. Dit komt kort samengevat, doordat je hersenhelften goed
samenwerken bij het muziek maken. Je wordt er dus slimmer van!
Ook voor senioren is het leren bespelen van een muziekinstrument een goed
middel om de hersenen vitaal te houden.
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De lessen van Labor gaan verzorgd worden door Stefan Potman. Stefan
studeerde in 2011 af aan het conservatorium van Enschede. Naast het vak
van uitvoerend en lesgevend musicus is hij organist van de protestantse kerk
in Laren.
Samenspel tussen docent en leerling is erg belangrijk in zijn muzieklessen.
Uit ervaring weet hij dat een ontspannen, goede werksfeer belangrijk is in de
lessen. Het aantal leerlingen per les zal niet groter zijn dan twee.
Met een accordeon heb je als het ware een heel orkest op schoot. Met dit
veelzijdige instrument kun je heel veel verschillende muziekstijlen leren
spelen. Klassiek, Klezmer, Tango, Volksmuziek, enz.
Bij keyboard spelen, heb je veel mogelijkheden waardoor je veel
verschillende klanken uit één instrument kunt krijgen. Ook heb je bij
keyboard snel resultaat. Je kunt al snel begeleiding en ritme toevoegen aan je
spel.
Wat kost dat?
 Voor volwassenen (ouder dan 21jaar)
€ 20,00 per les.
 Voor kinderen en jongeren (21 jaar en jonger)
€ 16,50 per les.
Hiervoor krijg je elke week een half uur les. (De docent is nog bezig om
een adres te vinden, waar indien nodig instrumenten gehuurd kunnen
worden.)
De accordeon- en keyboardlessen lessen worden gegeven op
 woensdagmiddag en woensdagavond en
 starten op 10 januari 2018 in het Wapen van Wesepe.
De lessen op het kerkorgel vinden plaats in de kerk in Laren.
De tijden hiervoor kunnen in overleg met de docent vastgesteld worden.
Opgeven vóór woensdag 20 december bij Hans Toorneman. Tel: 531675
of toorneman@kpnmail.nl
Lid worden van Labor? Dat kan voor €12,50 per jaar. Het is een
lidmaatschap voor het hele gezin en het eerste jaar is gratis.
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Beeldhouwen elke woensdagochtend Bij Toos in de Tuin,
Scholtensweg 24 van 9.30 - 12.00 uur
data: 6 - 13 - 20 december
Tijdens de beeldhouwlessen leer ik je steen bewerken
> voor beginners en gevorderden
> hakken, raspen en vijlen in zachte, middelharde of harde stenen
> gereedschap is aanwezig
> het is buiten onder een afdak (‘s avonds goed verlicht)
> de lessen zijn elke woensdag van 9.30 - 12.00 en/of 19.00 - 21.30 uur of
data in overleg.
> exclusief steen en inclusief koffie en/of thee
> als je lid bent of wordt van Labor - Wesepe krijgt je de eerste steen
door Labor gratis aangeboden!
> € 85,- voor 5 lessen € 170,- voor 10 lessen
Opgave en info bij Toos Elfrink 06-12946314 of toos@ooei.nl
Scholtensweg 24 in Wesepe

Yoga voor ‘t hart
> voor plezier in bewegen, souplesse, meditatie, massage en ontspanning
> voor beginners en gevorderden
> ervaring is niet nodig, je wordt begeleid
> de lessen zijn elke donderdag van 9.30 - 11.00 bij mij thuis en bij meer dan
3 personen in de Brouwershof
> Als je lid bent of wordt van Labor - Wesepe krijgt je de eerste 10 lessen
door Labor voor €100,- aangeboden!
> €14,- per les € 135,- voor 10 lessen
Opgave en info bij Toos Elfrink 06-12946314 of toos@ooei.nl
Scholtensweg 24 in Wesepe
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‘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 kerstviering donderdag 14 december in
Het Wapen van Wesepe om 19.45 uur. Deze avond is Charlotte Glorie (ze
is blind) uitgenodigd. Zij brengt een programma met eigentijdse
kerstliederen en kerstverhalen. Deze zijn niet zozeer religieus van aard,
maar juist menselijk en maatschappelijk. Daarin belicht ze hoe wij de
kerstgedachte van vrede, ook in ons dagelijkse leven vorm kunnen geven.
Ook wordt er weer gezamenlijk gezongen. Het is een voorstelling met
humor, maar ook het nodige om over na te denken.
Mededeling
De geplande kerstworkshop van 11 december gaat niet door. Roelie
Marsman heeft net een eigen zaak geopend. Nu is het te kort dag om nog
iets te regelen.
Kalendertje
Zouden wij voor het rondbrengen van onze activiteitenkalender weer een
beroep mogen doen op de dames die dit elk jaar verzorgen?
Activiteiten
Bridge dag 2018
Noteer de datum van de bridge dag 2018 alvast in je agenda. Deze wordt op
woensdag 21 februari 2018 gehouden in Zaal Oortwijn in Heino.
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Plaatselijk Belang Wesepe
VERSLAG JAARVERGADERING 2017
Op 15 november jl. hielden wij onze jaarvergadering.
De volledige notulen van deze jaarvergadering en het
verslag van het kernenbezoek van het college staat op onze website
www.plaatselijkbelangwesepe.nl. Hieronder treft u de verkorte notulen.
Aanwezig: circa 55 personen
1. Opening door voorzitter Jan Schepers. In het kort wordt stilgestaan bij
het 90-jarig bestaan van Plaatselijk Belang Wesepe (hierna aan te duiden met
PBW). Vervolgens geeft de voorzitter een uiteenzetting van de activiteiten in
het afgelopen jaar. Deze zijn grotendeels terug te vinden in het jaarverslag
dat op onze website staat.
2. Notulen jaarvergadering 9 november 2016: vastgesteld

Plaatselijk Belang Wesepe
VERVOLG VERSLAG JAARVERGADERING 2017
Beantwoording:
Ad. 1 Waarschijnlijk halverwege/eind 2018
Ad. 2 Nee, Cogas/CIF heeft, ondanks meerdere pogingen van de gemeente
(wethouder A. Bosch) en PBW, aangegeven dit niet te doen. De rol van
PBW t.a.v. dit onderwerp nu uitgespeeld.
Hiermee wordt de jaarvergadering van Plaatselijk Belang afgesloten.
Energie besparen en opwekken van duurzame energie
Het bestuur van PBW heeft zich de vraag gesteld, hoe we als individu en als
gemeenschap energie kunnen besparen. Ferdi Hummelink gaat hier nader op
in met een inspirerende presentatie. Zijn adviezen zullen zeker aan de orde
komen in de op te zetten projectorganisatie voor het realiseren van een
energie neutrale kern Wesepe.

3. Mededelingen: Bericht van verhindering ontvangen van bestuurslid
Yvonne Schutte en de vaste correspondent van o.a. de Stentor.
4. Jaarverslag oktober 2016 – oktober 2017: Het verslag wordt ongewijzigd
vastgesteld (zie ook de site van PBW)
5. Financieel verslag: Bij afwezigheid van de penningmeester geeft de 2e
penningmeester een toelichting op het financieel jaaroverzicht 2016. De
vereniging is financieel gezond.
6. Verslag kascommissie: Jan Niemeijer en Bé Noordkamp hebben de
financiën gecontroleerd en in orde bevonden. Een nieuwe kascommissie
wordt benoemd. Hierin hebben zitting: Bé Noordkamp (2e jaar) en Arend de
Lange (1e jaar); reserve is Gerard Willemsen
7. Bestuursverkiezing: Aftredend zijn: Ilona Schotman, Marco Revenberg
en Reinier Vukkink (allen niet herkiesbaar) en Henk Willink (herkiesbaar).
Henk Willink wordt herkozen. Benoemd worden: Everdien Hartkamp, Gejo
Rouweler en Judith Talens.
8. Rondvraag
Aanleg glasvezel
1.
Er is vertraging opgetreden bij de aanleg van glasvezel in Salland.
Hoe lang gaat het nog duren voordat de percelen in het buitengebied
van Wesepe worden aangesloten?
2.
Is het nog mogelijk dat de percelen aan de Raalterweg worden
meegenomen in de huidige aanlegronde?
10

Kernenbezoek van het College van B en W van Olst-Wijhe
Naar aanleiding van gestelde vragen komt het volgende aan de orde:
1.
Aanbrengen bermverharding aan de Boxbergerweg tussen zuidelijke
rotonde in de N 348 en de Rozenvoorderdijk.
2.
Verbeteren aansluiting nieuwe fietspad bij de Veldwachter of
verlichting aanbrengen.
Reactie van wethouder Blind
Ad.1 Er is een planning gemaakt voor de uitvoering van diverse
verbeteringsplannen voor het versterken van de wegranden. Het
uitvoeringsplan moet nog in werking worden gesteld. Het plan staat op de
site van de gemeente. Ook de Plaatselijke Belangen wordt om een mening
gevraagd t.a.v. de voorstellen en de hierin opgenomen prioritering. Zeker is,
dat in 2018 wordt begonnen met de dijk in Marle en Welsum.
Ad.2 De wethouder geeft de ambtelijke organisatie opdracht hier naar te
kijken en advies uit te brengen.
Bestuur Plaatselijk Belang Wesepe,
J.N. Schepers, voorzitter en R. Vukkink, secretaris.
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Kerstmiddag voor Senioren
 Datum
: woensdagmiddag 20 december a.s.
 Aanvang : 14.30 uur
 Locatie
: het Wapen van Wesepe
Salonorkest “Abraham Gezien” uit Deventer,
zal deze middag bekende kerstliederen ten
gehore brengen.
Het orkest bestaat sinds 1976 en heeft 25
musici ( piano, strijkers, houtblazers, trompet,
hoorns, saxofoons en slagwerk), en staan
o.l.v. dirigent Martin van Zanten.
De bekende liederen kunnen we meezingen, en een kerstverhaal zal niet
ontbreken.

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

Het beloofd een gezellige en sfeervolle middag te worden, met iets lekkers
bij de koffie/thee, en een hapje en drankje.

Activiteiten SC Wesepe

Kosten € 12,50 p.p.

Kaartcompetitie

Opgave voor deze middag t/m 11 december bij:
Fineke Middeldorp ( tel: 532247) of tijdens het eetproject.
Hebt u geen vervoer, dan kunt u bellen met Jan Meuleman ( tel: 531519).

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
speeldatum in 2017 is op 15 december 2017.

We hopen u te mogen begroeten op deze Kerstmiddag!
Met vriendelijke groet,
Mien, Jan, Frank, Fineke en Erna

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 5 december 2017 en 19 december
2017.
Nieuwe deelnemers op de vrijdagavond en op de dinsdagmiddag zijn
natuurlijk altijd van harte welkom.
Sinterklaasviering
Ook dit jaar komt Sinterklaas weer op bezoek op sportpark de Muggert. Op
zaterdag 2 december 2017 zal vanaf 13.30 uur de sinterklaasviering
plaatsvinden.
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Voetbalcompetitie eerste elftal:
3 december
14.00 uur Mariënheem 1
10 december
14.00 uur Wesepe 1
17 december
14.00 uur Epse/Gorssel Comb.

Wesepe 1
IJsselstreek 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 Hierna is er een korte winterstop.
Op 28 januari 2018 zal Wesepe 1 haar eerste competitiewedstrijd van 2018
spelen, thuis tegen Apeldoornse Boys. Sportclub Wesepe wenst u allen
alvast fijne feestdagen en een gelukkig 2018!
Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie is in 2018 op 7 januari. Voor de receptie zal eerst het
traditionele oliebollentoernooi gespeeld worden waarna de nieuwe
voorzitter Heleen Flierman om 13.00 haar eerste nieuwjaarstoespraak zal
houden.
De receptie is uiteraard weer in de kantine van sportpark de Muggert.
Tijdens deze receptie zullen er ook weer verschillende jubilarissen van
Sportclub Wesepe in het zonnetje worden gezet.
Voor de nieuwjaarsreceptie wordt de trekking van de verloting gedaan. U
bent allen van harte welkom.
Hoofdtrainer Bert van Losser
Bert van Losser stopt aan het eind van het seizoen als trainer bij SC
Wesepe. Na drie seizoenen is het mooi geweest en gaat Bert op zoek naar
een nieuwe uitdaging als trainer.
Of dit een andere eerste elftal is van een club of als jeugdtrainer weet hij
nog niet. Misschien is assistent worden ergens ook nog een optie. Ook zijn
er als presentator van Fox Sports waarschijnlijk nog mogelijkheden zijn
werk uit te breiden. Hij is Wesepe dankbaar dat ze hem de kans hebben
gegeven om als beginnende trainer en “bekend” persoon aan de slag te
gaan.
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Wij wensen Bert veel succes in zijn verdere carrière en nog een mooi einde
van het seizoen bij SC Wesepe. Het seizoen duurt nog lang en er zullen nog
zeker de nodige punten moeten worden gehaald om het op een passende
manier af te sluiten.
Het bestuur van SC Wesepe gaat zich oriënteren over de opvolging van
Bert. Daarna zullen er ook gesprekken volgen met de andere leden van de
technische staf.
Sierd de Vos
Op donderdagavond 14 december 2017 komt Sierd de Vos als gastspreker
naar de kantine van Sportclub Wesepe.
Sierd de Vos is een Nederlandse sportverslaggever. Hij staat bekend om
zijn kennis van het Spaanse voetbal alsook zijn unieke stijl als
voetbalcommentator. Zo informeert hij de kijkers graag over de plaatselijke
restaurants, gebouwen en het weer, heeft hij een grote liefde voor Atletico
Madrid en is hij doorgaans goed geïnformeerd over het privéleven van alle
voetballers.
Op donderdag 14 december zal er een vraag antwoord gesprek zijn tussen
Bert van Losser en Sierd de Vos. Uiteraard is een ieder van harte welkom
om te komen luisteren naar Sierd “Koekoek” de Vos.
De avond start om circa 20.30 uur in de kantine van sportpark de Muggert.
Accommodatie dag
SC Wesepe heeft sinds dit seizoen een onderhoudscommissie. Deze
commissie houdt zich bezig met het onderhouden van de accommodatie. 4
keer per seizoen wordt er een accommodatie dag georganiseerd.
Op deze zaterdagochtend gaat de commissie aan de slag met bepaalde
klussen. Ze vragen hierbij gerichte hulp aan de leden. Ieder team wordt
gevraagd om drie mensen te leveren die op deze dag kunnen helpen.
De eerste accommodatie dag van dit seizoen vond plaats op zaterdag 21
oktober. De volgende accommodatie dag zal zijn op zaterdag 16 december.
In 2018 worden er accommodatiedagen georganiseerd op 24 februari en 28
april.
Kijk ook eens op WWW.SPORTCLUBWESEPE.NL
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Zaterdag 2 december - 19.00 uur
Wesepe DS1 - SV Nieuw Heeten DS1 (De Hooiberg, Olst)
Zaterdag 9 december - 18.35 uur
Houten DS1 - Wesepe DS1 (The Dome, Houten)
Zaterdag 16 december - 19.00 uur
Wesepe DS1 - LHC DS1 (De Hooiberg, Olst)

Mededelingen van de technische commissie, afd. tennis
Opgave voor KNLTB voorjaarscompetitie 2018
Het komende voorjaar zal Wesepe weer mee gaan doen met de KNLTB –
districtscompetitie.
Er kan individueel of als team opgegeven worden in verschillende
categorieën en speelsterktes. Wil je eerst nog wat uitgebreidere
informatie?...neem dan via de mail contact met ons op:
tctenniswesepe@hotmail.com . We zullen (proberen) je dan antwoord te
geven op je vragen. Er kunnen nog tot half december teams ingeschreven
worden, dus graag voordien je aanvraag aangeven.
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Volgen van tennislessen in 2018
Zijn er nog belangstellenden die het komende voorjaar van 2018 nog
interesse hebben in het volgen van tennislessen? Zij kunnen zich
melden bij ons via de mail
o.v.v. tennislessen.
Georganiseerde tennis avonden
Mocht je belangstelling hebben om volgend seizoen op de woensdag
of donderdag avonden met deze groep mee te willen tennissen, dan
kan je dit aangeven via de mail aan tctenniswesepe@hotmail.com
Schroom je niet….er wordt op allerlei niveaus getennist… het is
voornamelijk bedoelt om regelmatiger te gaan tennissen.
Banen winterklaar?
Er kan nog steeds in de herfst volop door getennist worden!
Afhankelijk van de weersomstandigheden zal gekeken worden
wanneer de banen winterklaar gemaakt gaan worden, en de tennisbaan
gesloten wordt.
Op het moment dat de banen niet meer toegankelijk zijn zal dit via de
dorpskrant of mail gecommuniceerd gaan worden.
Indoortoernooi 2018
Wat ons nog rest te melden is dat we voor vrijdagavond 19 januari
2018 het jaarlijkse indoortoernooi in Ramele Raalte hebben gepland.
Houd deze datum alvast vrij in je agenda, verder info omtrent dit
toernooi volgt via de dorpskrant en de mail.

Elk jaar is er al een dames team van Wesepe die hierin al vertegenwoordigd
is.

Namens de technische commissie,
Greta, Ingrid, Martin en Ans

Indien er nog belangstellenden zijn om dit team te versterken en het leuk
lijkt om mee te doen kunnen zij zich nog aanmelden via de mail
tctenniswesepe@hotmail.com onder vermelding: voorjaarscompetitie

tctenniswesepe@hotmail.
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OPROEP

festival WIJ-land
roept alle verenigingen en clubs op in Wesepe!

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 !

Gezellig samen eten in de donkere wintermaanden
op vrijdagavond om 19.00 uur op 15 december 2017, 12 januari,
16 februari en 9 maart 2018
Toos kookt voor max. 6 personen
€ 14,50 per persoon
Opgave en info bij Toos 06-12946314 of toos@ooei.nl
Scholtensweg 24 in Wesepe
Een groot deel van de opbrengst gaat naar
festival WIJ-land . IK + JIJ = WIJ

Survivalrun Wesepe 2018
25 maart 2018 is het weer zover dan gaat de 20e editie van survivalrun in
Wesepe van start.
Op 01 december 2017 opent de inschrijving.
Wil je meedoen schrijf je dan tijdig in want VOL=VOL.
http://www.survivalwesepe.nl/

w w w. w i j l a n d - w e s e p e . n l
21

Beste Wesepenaren en anderen,
70 Jaar is een mooie mijlpaal om na 35 jaar te stoppen met mijn actieve
freelance journalistieke werkzaamheden voor de Stentor. Dat althans was
altijd mijn planning. Maar helaas moet ik er nu twee jaar eerder een punt
achter zetten.
Met ingang van 1 december aanstaande leg ik definitief mijn functie neer.
Mijn man Theo Solen is namelijk ongeneeslijk ziek en daardoor staat ons
hele leven op de kop. Het ziek-zijn en het werken aan nog een stukje
levensverlenging vraagt nu al onze aandacht. Alsook de aandacht voor onze
kinderen en kleinkinderen.
Ik wil u allen heel hartelijk danken voor het vertrouwen en prettige
samenwerking in de achterliggende jaren en de wijze waarin wij altijd met
elkaar zijn omgegaan in de persoonlijke contacten en de uitvoerende
werkzaamheden.
Met wetenswaardigheden, nieuwtjes voor de rubriek ‘Korte berichten’,
interviews e.d. voor plaatsing in de Stentor kunt u voortaan met ingang van
1 december 2017 terecht bij de redactie van de Stentor, email:
salland@destentor.nl
Met vriendelijke groet,
Joke Solen
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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
*******************************************************
ONDERDEURTJES
NL16RABO 031.45.18290 t.n.v. Stichting Dorpskrant Wesepe
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
*******************************************************
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