Stichting Dorpskrant Wesepe
MAANDAGENDA APRIL 2018
Activiteiten in het dorp Wesepe
zondag, 1. april
20:00 Paasvuur Jong Wesepe G.J. Kappertweg (nieuwe locatie)
dinsdag, 3. april
13:30 SC-W: Klaverjasmiddag
19:30 Bridgeclub: bridge competitieavond (WvW)
woensdag, 4. april
Labor: Accordeon en keyboardles (WvW)
09:30 Labor: beeldhouwen bij Toos (tuin Scholtensweg 24)
12:30 Eetproject voor de senioren (WvW)
13:00 VVN - wandelen
donderdag, 5. april
09:30 Labor: Yoga-les bij Toos (Scholtensweg 24)
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
11:30 Markt Wesepe
vrijdag, 6. april
19:30 Jeugdsoos: soosavond (De Nieuwe Coers)
19:30 SC-W: Kaartcompetitie
zaterdag, 7. april
12:00 Open dag - Home of Intuition met gratis workshops (hoi.nl)
dinsdag, 10. april
VVN - Agrarische dagen Dedemsvaart
13:30 SC-W: Klaverjasmiddag
19:30 Bridgeclub: bridge vrije avond (WvW)
woensdag, 11. april
VVN - Agrarische dagen Dedemsvaart
Labor: Accordeon en keyboardles (WvW)
09:30 Labor: beeldhouwen bij Toos (tuin Scholtensweg 24)
donderdag, 12. april
VVN - Agrarische dagen Dedemsvaart
VVN – afdelingsavond
09:30 Labor: Yoga-les bij Toos (Scholtensweg 24)
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
11:30 Markt Wesepe
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MAANDAGENDA APRIL 2018
Activiteiten in het dorp Wesepe
vrijdag, 13. april
19:30 SC-W: Kaartcompetitie
dinsdag, 17. april
13:30 SC-W: Klaverjasmiddag
19:30 Bridgeclub: bridge competitieavond (WvW)
woensdag, 18. april
09:30 Labor: beeldhouwen bij Toos (tuin Scholtensweg 24)
14:30 Soosmiddag (WvW) Rien Mouw komt weer met dia’s over de Veluwe
20:00 Ledenvergadering begrafenisvereniging
donderdag, 19. april
09:30 Labor: Yoga-les (Scholtensweg 24)
09:30 VVN - Quilt(k)ring
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
11:30 Markt Wesepe
13:00 VVN - Wandelen
vrijdag, 20. april
19:30 Jeugdsoos: uitactiviteit
19:30 SC-W: Kaartcompetitie
zaterdag, 21. april
20:00 Labor: feestavond
dinsdag, 24. april
VVN - Provinciale wandeling Steenwijk
13:30 SC-W: Klaverjasmiddag
19:30 Bridgeclub: bridge vrije avond (WvW)
woensdag, 25. april
09:30 Labor: beeldhouwen bij Toos (tuin Scholtensweg 24)
donderdag, 26. april
09:30 Labor: Yoga-les bij Toos (Scholtensweg 24)
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
11:30 Markt Wesepe
vrijdag, 27. april
19:30 SC-W: Kaartcompetitie
zaterdag, 28. april
09:00 Inzameling oud papier
Opgave activiteiten: agendawesepe@gmail.co
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Beste lezer,
De is weer verzet, de avonden worden langer en hopelijk kunnen we lekker
genieten van de zon. Wij wensen een u fijne maand en vooral
fijne Pasen.
Kopij digitaal inleveren op Mengerweg 13A of mailen naar
redactie.dorpskrant@wesepe.nl voor a.s. 15 april a.s.
De redactie
COLOFON
Jaargang 26
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

nr. 284

Verzending:
Drukkerij De Kroon
Eindredactie:
Rianne Mensink

Drukkerij: De Kroon - Olst

Kopij inleveren vóór de vijftiende 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
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.

3

Plaatselijk Belang Wesepe

Kom naar inloopavond Voorzieningenhart Wesepe
Er lijken mogelijkheden te zijn om in Wesepe te komen tot een
voorzieningenhart. Een oude wens is weer opgepakt en u kunt uw stem
laten horen op de inloopavond op woensdag 28 maart om 19:30 in het
Wapen van Wesepe.
Voor het onderzoek naar de haalbaarheid is het van belang vooraf te
weten of er vanuit de dorpsgemeenschap voldoende draagvlak is voor de
beoogde veranderingen. Maar ook is het goed suggesties vanuit de
bevolking mee te nemen in het onderzoek.
Een aantal accommodaties heeft te kampen met gedeeltelijke leegstand,
veroudering, achterstallig onderhoud etc. Hierdoor komt de exploitatie
onder druk te staan en daarmee komt het voortbestaan van de
activiteiten in gevaar. Het wegvallen hiervan leidt tot verschraling van
het voorzieningenniveau
In eerdere publicaties is al aangegeven, dat een aantal partijen in
Wesepe de krachten heeft gebundeld om te onderzoeken of het mogelijk
is de voorzieningen in Wesepe zoveel mogelijk op één plek in het dorp
samen te brengen en daarmee het tij te keren. Hierbij wordt in eerste
instantie gedacht aan het centraliseren van de accommodaties op het
gebied van onderwijs, kinderopvang, sport, recreatie, cultuur, muziek,
medische voorzieningen zorg en horeca.
De initiatiefnemers hopen eind juli 2018 te komen met een conclusie
over de haalbaarheid van het centraliseren van de voorzieningen. Als uit
het onderzoek blijkt dat de plannen kans van slagen hebben, zal ook
inzicht worden gegeven in de wijze waarop dat kan worden
bewerkstelligd. Zij informeren u dan graag over onze plannen. U kunt
met uw vragen bij hen terecht: Zij zijn ook reuze benieuwd naar uw
ideeën.
INLOOPAVOND
Voorzieningenhart Wesepe
Datum
: woensdag 28 maart
Tijd
: van 19:30 tot 21:30 uur
Locatie
: ‘t Wapen van Wesepe
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Papier eruit Compost erin
Tijdens de oudpapier actie op zaterdag 31 maart bij de familie Niemeijer
aan de Kreikenlaan wordt in Wesepe ook de Compost dag gehouden. Papier
eruit en Compost erin voor wie dat wil. De actie start om 9.00 uur (tot 12.00
uur). Maar pas op want Op=OP en maximaal 2 zakken per voertuig.
De gemeente Olst-Wijhe en ROVA stellen voor elk huishuiden compost
gratis beschikbaar Met deze actie worden de inwoners bedankt voor hun
inspanning om het GFT goed te scheiden. Alleen goed gescheiden GFT kan
worden gerecycled tot duurzame producten zoals groen gas en compost.

Compost: het begint met afval scheiden
Veel van ons afval bestaat uit waardevolle grondstoffen. Van glas, oud
papier en plastic verpakkingen maken we bijvoorbeeld nieuw glas, nieuw
papier en allerlei plastic producten. Ook gft-afval kunnen we recyclen tot
nieuwe duurzame producten, zoals groen gas en compost. Maar wát we ook
maken van uw afval, het kan alleen worden gerecycled als u thuis uw afval
scheidt; 100% gescheiden = 100% gerecycled!
Op www.rova.nl/compostdag staat alle informatie over de actie vermeld.

Inzameling oud papier op laatste zaterdag van maand
De inzameling van oud papier blijft in Wesepe zoals het was. Op de laatste
zaterdag van de maand kan tussen 9.00 en 12.00 uur het oud papier gebracht
worden bij de familie Niemeijer aan de Ds. E. Kreikenlaan.
De organisatie is in handen van de Harmonie die de opbrengst deelt met de
Protestantse Gemeente voor onderhoud aan de kerk. Mochten mensen het
niet zelf kunnen brengen, kunnen zij altijd contact opnemen met Erna Albers
(tel: 531103) en dan wordt het opgehaald. Wel kan de organisatie nog goed
vrijwilligers gebruiken. Ook zij kunnen zich melden bij Erna. De data van de
oud papieractie staat altijd vermeld in de dorpskrant en het kerkblad.
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OPENBARE BASISSCHOOL
A. BOSSCHOOL
SCHOLTENSWEG 44
8124 AJ WESEPE

Nieuws van de A.Bosschool

Bezoek aan de boerderij
Groep 1-2 is op woensdag 14 maart op bezoek geweest
op de boerderij. Wat een geluk dat Stijn, Elin en Stef bij
ons in de klas zitten! Bij Stijn thuis hebben we veel
machines bekeken en geleerd wat er allemaal verbouwd
wordt op het land. Bij Stef en Elin hebben we gezien hoe
de melkmachine werkt. Ook hebben we heerlijk gespeeld
in het stro. We mochten zelfs in de hokken van de
kalfjes. Bedankt dat we op bezoek mochten komen, het
was een heerlijke ochtend.

Talentontwikkeling
4 april start de nieuwe ronde talentontwikkeling. De onderbouw kiest deze
keer uit drama/theater, papier maché en lego. De bovenbouw kiest uit drama,
programmeren met scratch, muziek en creatief schrijven.
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Maandsluiting
In februari was de primeur; tijdens de
maandsluiting lieten we aan elkaar zien
wat we geleerd hebben en waar we trots
op zijn! Van voetbaltrucjes tot een
gedichtje laten horen, van voorlezen tot
live solo zingen.. wat hebben we
genoten! Op de foto zie je Ben van groep
2, die trots zijn gevouwen olifanten laat
zien aan de hele school. Eind maart is de
volgende maandsluiting.

W4 Kangoeroe
op 15 maart was het weer tijd voor de
Kangoeroe wedstrijd; een wereldwijde
reken- en wiskunde wedstrijd. Meedoen is
vrijwillig, de kinderen kiezen zelf of ze
deelnemen. We zijn dan ook trots en blij dat
zoveel van onze leerlingen er voor hebben gekozen mee te doen! Het
resultaat laat nog even op zich wachten…. en dat is best spannend, want met
deze wedstrijd zijn leuke prijzen te winnen.

Koningsspelen
vrijdag 20 april is het weer Koningsdag!
Nadat we energie hebben opgedaan in de
vorm van een heerlijk Koningsdag ontbijt,
gaan we naar buiten om met de hele school
te bewegen. Leuk en gezond! Er staat een
groot spellencircuit klaar op het plein en er
is zelfs een springkussen. Wat een feest!
Duimen jullie mee voor prachtig weer op
deze dag?
.
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`Vrouwen van nu`
Correspondentie-adres:
Secr. A. Heltemes
Tel.0571-298522
aaaheltemes@gmail.com

afd. WESEPE - AVERLO
Correspondentie-adres:
H. Verhoef-Nieuwenhuis
Tel.0570-532013
gorishennie@gmail.com

Graag nodigen wij u uit voor onze afdelingsavond op donderdag 12 april
om 19.45 uur in het Wapen van Wesepe.
Deze avond wordt verzorgd door Annemieke Beukenkamp. Zij vertelt over
haar boek “Vrij zijn”, door de ogen van een Nederland en Syrisch meisje.
Een jaar geleden heeft Annemieke geholpen met de opvang van
vluchtelingen in Hellendoorn. Dat heeft haar erg geraakt en deed haar
beseffen, hoe geluk wij hebben omdat wij in Nederland zijn geboren, geen
angst hoeven te hebben en vrij zijn. Met deze achtergrond en haar jarenlange
ervaring als leerkracht schreef en illustreerde zij dit boek.
AKTIVITEITEN
Provinciale jaarvergadering
Datum
: zaterdag 14 april 10:30 uur
Locatie
: de Baron, Julianastraat 54, 7701 GM Dedemsvaart
Tijd
: 10.30 tot 15.00 uur
Voorjaars korendag
Datum
: donderdag 19 april 09:30 uur
Locatie
: P.G.-kerk 'de Leerkamer" Hellendoorn
Tijd
: 10.00 tot 13.30 uur, zaal open 09.30 uur
Bezoek aan de voorjaarstuin “De Salaborgh” en museum de Fundatie
met beeldentuin en nieuwe expositie in kasteel het Nijenhuis.
Datum
: dinsdag 01 mei om 10.30 uur
Locatie
: Schoonhetenseweg 33, te Heeten
Opgave
: tot 25 april bij Ineke Grotenhuis 0572-381283 of
ineke.grootenhuis@gmail.com en bij Harmien Lubberding
0570-562465 of harmien.lubberding@gmail.com
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Jong Tempo speelt

‘De verschrikkelijke schoolmeester’

Vrijdagavond 6 april & zondagmiddag 8 april spettert Jong Tempo van het
toneel met ‘De verschrikkelijke schoolmeester’:
De klas van Tina en Tony krijgt voor het eerst een meester: de beroemde
ruimtevaartdeskundige Boris Bulder. Hij eist orde, gehoorzaamheid en tucht en
wie niet luisteren wil, hangt de meest afschuwelijke straffen boven het hoofd. Tot
verbijstering van de leerlingen vinden de meeste ouders de nieuwe meester een
prima kerel en zijn aanpak wordt zowaar bewonderd... En dus bedenken de
kinderen een plan om voor eens voor altijd van de verschrikkelijke Bulder af te
komen...
Jens Hartkamp | Bas de Bone | Senna van Gelder | Ties Wonink | Noa van Gelder | Thije Kluin | Silke Jansen | Jet
Wonink | Wessel Assink | Ariane Keurhorst | Tim Daams | Heleen Klein Overmeen | Tijmen ten Have | Cille
Riezebos | Noor Assink | Hendrik-Jan Nijland | Daan Nieuwenhuis | Maud Vossebelt | Arjan Riezebos
Wapen van Wesepe | Aanvang: vrijdag 6 april 20.00 uur / zondag 8 april 14.00 uur | Entree € 5,- (volwassenen) €
2,50 (4 t/m 12 jaar) | Save the date!

www.tempowesepe.nl | Volg ons ook op Facebook: TempoWesepe

9

Plattelandsvereniging LABOR
Secretaris: A. Riezebos
Meulemanskamp 6
8124 AR Wesepe
06-42240011
Info@laborwesepe.nl

Klootschieten
Zondag 8 april gaan we weer klootschieten. Aanwezig om 10.00 uur bij het
Wapen van Wesepe. Gooit en loopt u ook gezellig mee!

Muzieklessen
In januari 2018 is Labor gestart met muzieklessen accordeon, keyboard en
kerkorgel bespelen. Dit vindt plaats eens in de twee weken op
woensdagavond in het Wapen van Wesepe en is voor jong en oud. Ook voor
kinderen dus!
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.
Stefan heeft nog ruimte op de woensdagavond, dus schroom niet, geef je op!
Voor meer info en opgave kunt u contact opnemen met Hans Toorneman, tel.
06-13304446 of via toorneman@kpnmail.nl
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MIDDENPAGINA LABOR
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MIDDENPAGINA LABOR
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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
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. Er wordt nog gespeeld op 30 maart en 20 april.
De eerste 11 kaartavonden tellen voor de kaartcompetitie. De 7 hoogste
uitslagen tellen voor de einduitslag. De seizoenafsluiting is op 20 april,
deze kaartavond telt niet mee voor de totaalstand en op deze avond wordt
de einduitslag van de 7 hoogste kaartavonden bekent gemaakt
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 zijn 27 maart, 10 april en 24 april.
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Voetbal eerste elftal
08 april
14.00 uur Wesepe 1
- SDOL 1
12 april
18.30 uur Wissel 1
- Wesepe 1
15 april
14.00 uur Apeldoornse Boys 1 - Wesepe 1
22 april
14.00 uur Wesepe 1
- Mariënheem 1
06 mei
14.00 uur Epse/Gorssel Combi.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
Salland Zorgverzekeringen
SC Wesepe krijgt per lid die gebruikt maakt van de club collectiviteit een
bedrag van Salland Zorgverzekeringen.
Salland Zorgverzekeringen had dit jaar een erg gunstige premie ten
opzichte van andere zorgverzekeraars. Veel leden hebben daarom ook per 1
januari de overstap gemaakt naar Salland Zorgverzekeringen. Deze
overstappers in combinatie met de leden die al verzekerd waren heeft SC
Wesepe een totaalbedrag van € 1.580,- opgeleverd. Een super mooi bedrag
waarmee SC Wesepe tot de beste 20 scorende clubs van dit jaar behoort!
Leden, allemaal super bedankt!
Walking football
Ook Wesepe wil in navolging van onze buurt verenigingen starten met
Walking Football, in principe bedoeld voor 60+.
Officieel wordt gespeeld op een afgezet veldje van 40 m bij 25 m, met
kleine doeltjes, zonder doelverdediger en je mag je alleen wandelend
voortbewegen.
Het aantal spelers is 6 tegen 6, maar bij meer spelers kan het speelveld
aangepast worden.
Op de nieuwjaarsreceptie werd het aangekondigd en tot heden zijn zo`n 8 a
9 spelers gepolst of er belangstelling is en dat was er. Herman Schoneveld
en Bertus Kerkmeijer willen zich hiervoor inzetten. Er wordt nu nog
gezocht naar een aantal spelers er bij, neem gerust contact op met Herman
of Bertus.
Er is nog geen morgen of middag in de week bepaald wanneer gespeeld
gaat worden, dit gaat in overleg met de geïnteresseerden.
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PDF WIJ LAND
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Het jaarlijkse seniorenreisje is dit jaar op dinsdag 15 mei
De bus van de TCR komt tegen 09.00 uur voorrijden op het plein bij het
Wapen van Wesepe.
Dit jaar brengen we een bezoek aan AlpacaWorld in Rutten. En daar
gebruiken we ook onze lunch.
’s Middags maken we onder leiding van een gids een mooie rondrit door:
 de havens van Urk en de Kop van Overijssel
We hopen om 17.00 uur weer bij het Wapen van Wesepe te zijn, waar een
overheerlijk diner voor ons klaar zal staan!
De kosten voor deze dag zijn € 50 p.p. Er kunnen 60 personen mee, dus
geeft u zich snel op !
Opgave t/m vrijdag 11 mei bij:
 Mientje Lam
tel: 531960
 Fineke Middeldorp
tel: 532247
 of tijdens het eetproject
Betaling graag per bank:
NL84 Rabo 0377 735361 o.v.v. Ouderensoos Wesepe/ Averlo – reisje 15
mei 2018.
Groeten van Mientje, Jan, Frank, Fineke en Erna
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Start voorverkoop seizoenkaarten zwembad “de Oase” Heeten.
Het mooie weer komt er gelukkig weer aan, dus het zwemseizoen gaat weer
beginnen.
Vanaf zaterdag 1 april a.s. is het weer mogelijk om seizoenkaarten in de
voorverkoop te bestellen en te betalen via onze site
www.zwembadheeten.nl. De voorverkoop loopt van 1 april tot en met 30
april 2018. Na de voorverkoop is het nog wel mogelijk om kaarten online te
bestellen. Deze dienen per Ideal betaald te worden, volgens prijzen “aan het
bad “.
Op onze site zijn ook de prijzen voor de diverse kaarten en de
openingstijden te vinden.
Bestuur Zwembad "de Oase" Heeten.
Gezocht: badmeesters voor Zwembad “de Oase” Heeten
Ben jij onze nieuwe badmeester?
Voor komend seizoen zijn we op zoek naar nieuwe badmeesters!
Je bent verantwoordelijk voor het houden van toezicht tijdens het
zwemmen. Daarnaast zorg je ervoor dat het veld en het zwembad er altijd
netjes uitzien. Voor je inzet ontvang je een vrijwilligers-vergoeding en kan
je een heerlijke duik nemen als je klaar bent met werken.
Het zwemseizoen start in mei en loopt tot ongeveer begin september.
Omdat de meesten dan nog op school zitten, zijn we vooral op zoek naar
volwassenen en examenkandidaten. De uren zullen in overleg met alle
badmeesters worden ingepland.
Zie jij je wel zitten op die badmeesterstoel?
Stuur dan een email naar: badkader@zwembadheeten.nl
Ook zijn we nog op zoek naar kassahulpen voor Zwembad “de Oase”
Heeten.
Ben je bereid dit zwemseizoen tenminste 5 dagdelen bij de kassa van het
zwembad te zitten voor kaartverkoop en overige bijkomende
werkzaamheden, meld je dan aan op onderstaand mailadres.
Ook vutters / gepensioneerden zijn van harte welkom om deze diensten te
draaien. Iedereen wordt in overleg ingeroosterd op dagdelen naar zijn of
haar keuze.
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In verband met het maken van het rooster ontvangen we je aanmelding
graag voor zaterdag 15 april 2018. We zijn jullie hulp hard nodig om er
weer een veilig, fijn en gezellig zwemseizoen van te maken!
Indien je al vrijwilliger bent, en je mailadres is gewijzigd, wil je dan je
nieuwe mailadres ook doorgeven via onderstaand mailadres. Bij voorbaat
dank.
Voor nadere info: www.zwembadheeten.nl of
badkader@zwembadheeten.nl
Bestuur Zwembad "de Oase" Heeten.

*******************************************************
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
*******************************************************
Het dames recreanten team SC Wesepe is haastig op zoek naar een
keepster! Wil jij keepen in een fanatiek handbalteam, waar gezelligheid
voorop staat? Belangstelling of een keertje meetrainen, meld je aan via
06-52536104. Anders is het einde in zicht van DAMES RECREANTEN
WESEPE......DAT ZOU TOCH ZONDE ZIJN !!??

19

Begrafenisvereniging "Wesepe"
Secretaris H. Middeldorp
Bonekampweg 4
8124 PX Wesepe

Ledenvergadering
Datum
: woensdag 18 april
Aanvang : 20:00 uur
Locatie
: "De Beukenoot" Ds. E. Kreikenlaan 3 te Wesepe
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Notulen
Financieel verslag + toekomstvisie
Mededelingen van de Kerkenraad over de begraafplaats
Samenwerking met Henrie Hutten
Rondvraag
Sluiting

Het Bestuur
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Geachte heer, mevrouw,
Op zondag 17 juni 2018 wordt in Wesepe wederom de WoeStijnRally
georganiseerd. Editie 2013 en 2015 waren een groot succes en mede
daarom vindt dit jaar editie 2018 ook weer plaats.
De WoeStijnRally is een puzzelrit met de auto, trekker, brommer of fiets.
De route van de rally gaat door de wijde omgeving van Wesepe en voert de
rijders langs alle mooie plaatsen, binnen en net buiten de gemeente OlstWijhe. Bezoek ons ook op Facebook en Instagram en like de pagina’s. Op
deze manier blijft u volledig op de hoogte van dit prachtige evenement.
Voor de wandelaars en vroege vogels is er ook een mogelijkheid een route
lopend af te leggen.
Wij kleden het geheel aan met als thema “WOESTIJN”
Start van de rally en de finish is bij Het Wapen van Wesepe. Rond het
Wapen van Wesepe worden tal van andere activiteiten georganiseerd o.a.
Groot zomers terras in Oosterse sfeer.
Muziek rondom het terras met medewerking van top 100 rock/pop
coverband Kabaal en NilSound
Roofvogel demonstratie Valkerij Rijssen met o.a. de mascotte Harly
van Go Ahead Eagles
Springkussen en Sallands grootste zandbak voor de kinderen.
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Programma
10.30 uur Ontvangst met koffie voor de deelnemers
11.00 uur Aanvang Rally
14.00 uur Live muziek Kabaal en NilSound op het plein
(tijden demonstratie Valkerij Rijssen nog niet bekend)
15.30 uur Einde Rally
16.00 uur Prijsuitreiking
16.00 - ? uur
gezellig na borrelen
Deelname aan de Rally kost € 15,00 per volwassen deelnemer. Er moeten
minimaal 2 volwassen deelnemers in 1 auto zitten.
Iedereen kan deelnemen aan de rally. Er is wel een maximum aantal
deelnemers. Opgave kan via woestijnrallyinschrijvingen@outlook.com

Sponsor worden
U bent al officieel sponsor voor € 50,00 Als sponsor wordt uw bedrijfslogo
geplaatst op het routeboekje, Facebook, Instagram en bij de start- en finish.
Ook kunt u met een auto en 2 volwassenen meedoen aan de Woestijnrally
(inclusief consumptiebonnen voor onderweg)
woestijnrallyinschrijvingen@outlook.com
Doe mee en steun de Stichting Care4BrittleBones
De opbrengst van de hele dag komt ten goede aan de stichting
Care4BrittleBones.
Meer informatie over de stichting is te vinden op:
www.care4brittlebones.org
Bezoek ons ook op Facebook en Instagram en like de pagina’s. Op deze
manier blijft u volledig op de hoogte van dit prachtige evenement.
Alvast bedankt voor uw aanmelding en steun voor dit belangrijke doel.
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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 09.30 - 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 € 100,00 aangeboden!
> €14,00 per les € 135,00 voor 10 lessen
Opgave en info bij Toos Elfrink 06-12946314 of toos@ooei.nl
Scholtensweg 24 in Wesepe

Tijdens de beeldhouwlessen leer ik je steenbewerken
> 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 09.30 - 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!
> € 85,00 voor 5 lessen € 170,00voor 10 lessen
Opgave en info bij Toos Elfrink 06-12946314 of toos@ooei.nl
Scholtensweg 24 in Wesepe
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