Plaatselijk Belang
MAANDAGENDA FEBRUARI 2018
Activiteiten in het dorp Wesepe
01. feb

02. feb
06. feb
07. feb

08. feb

09. feb
13. feb

14. feb

15. feb

16. feb
19. feb
20. feb
21. feb
22. feb

23. feb
24. feb
25. feb
27. feb
28. feb

09:30 – 11:00 Labor: Yoga-les (Scholtensweg 24)
10:00 – 12:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
11:30 – 13:00 Markt Wesepe
19:30 – 21:30 SC-W: Kaartcompetitie
13:30 – 15:30 SC-W: Klaverjasmiddag
19:30 – 22:30 Bridgeclub: bridge competitieavond (WvW)
Labor: Accordeon en keyboardles (WvW)
09:30 – 12:00 Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24)
13:00 – 15:00 VVN - Wandelen (start kerk 13.00)
VVN - Jaarvergadering & Vogels rondom huis
10:00 – 12:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
11:30 – 13:00 Markt Wesepe
19:30 – 21:30 Jeugdsoos: soosavond (De Nieuwe Coers)
19:30 – 21:30 SC-W: Kaartcompetitie
09:30 – 11:30 VVN - Quilt(k)ring Brouwershof
13:30 – 15:30 SC-W: Klaverjasmiddag
19:30 – 22:30 Bridgeclub: bridge vrije avond (WvW)
Labor: Accordeon en keyboardles (WvW)
09:30 – 12:00 Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24)
20:00 – 22:30 Labor: jaarvergadering (WvW)
09:30 – 11:00 Labor: Yoga-les (Scholtensweg 24)
10:00 – 12:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
11:30 – 13:00 Markt Wesepe
19:00 – 21:00 Bij Toos aan tafel
19:30 – 21:30 SC-W: Kaartcompetitie
VVN - Leeskring "Een nacht Markovitj"
13:30 – 15:30 SC-W: Klaverjasmiddag
19:30 – 22:30 Bridgeclub: bridge competitieavond (WvW)
Labor: Accordeon en keyboardles (WvW)
VVN: Bridge dag (Zaal Oortwijn Heino)
10:00 – 12:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
11:30 – 13:00 Markt Wesepe
13:00 – 15:00 VVN - Wandelen (Start bij kerk)
19:30 – 21:30 Jeugdsoos: soosavond (De Nieuwe Coers)
19:30 – 21:30 SC-W: Kaartcompetitie
09:00 – 12:00 Inzameling oud papier
15:00 – 15:30 Nicolaasconcert Castello Consort Nicolaaskerk
Ds. E. Kreikenlaan 3 in Wesepe
13:30 – 15:30 SC-W: Klaverjasmiddag
19:30 – 22:30 Bridgeclub: bridge vrije avond (WvW)
Labor: Accordeon en keyboardles (WvW)
09:30 – 12:00 Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24)

Opgave voor de agenda: agendawesepe@gmail.com
1

Beste lezer,
De eerste maand van het nieuwe jaar zit er al weer op en februari heeft weer
van alles op het programma staan. Ik zou zeggen lees het in de Dorpskrant of
op Wesepe.nl dan blijft u op de hoogte van het wel en wee in Wesepe.
Kopij digitaal inleveren op Mengerweg 13A of mailen naar
redactie.dorpskrant@wesepe.nl voor a.s. 15 februari 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. 282

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.
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OPENBARE BASISSCHOOL
A. BOSSCHOOL
SCHOLTENSWEG 44
8124 AJ WESEPE

Nieuws van de A.Bosschool
Het team van de A. Bosschool wenst alle lezers van de dorpskrant een
fantastisch 2018!
Op school halen we dagelijks het beste uit onszelf om er een gezellig,
kansrijk en vooral leerzaam jaar van te maken. Naast onze opdracht voor de
huidige ontwikkeling van onze leerlingen hebben we ook de nodige aandacht
voor de toekomst.
In 2017 is een door Plaatselijk Belang geïnitieerd traject gestart om te komen
tot een multifunctioneel voorzieningenhart in Wesepe. Door de krachten in
het dorp tussen organisaties en onderwijs te bundelen willen we komen tot
een sterk voorzieningenhart. Een centrale plek in Wesepe voor alle
Wesepenaren van 0 tot 100 jaar! Op deze wijze kunnen we zowel de
leefbaarheid van het dorp, als ook de toekomst van het basisonderwijs in
Wesepe garanderen.
In 2018 wordt dit traject voortgezet waarin wij als school graag samen met
onze ouders en de andere geledingen uit het dorp intensief meedenken over
deze prachtige kans voor de toekomst!

.
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Plaatselijk Belang Wesepe

Een kloppend hart….
Dat het hart een belangrijk orgaan is in ons lichaam, weten we allemaal.
Daarom zijn we er ook zo zuinig op.
Hetzelfde geldt voor het hart in een stad of een dorp. Een centrale plaats
waar activiteiten plaatsvinden, een plek waar reuring is en waar wij als
inwoners trots op zijn. Het is belangrijk, om op gezette tijden de vinger aan
de pols te houden om te controleren of de wijze waarop het dorpshart
functioneert nog in overeenstemming is met de wensen van de bevolking.
In 2008 en 2009 is door de gemeente Olst-Wijhe onderzoek gedaan om te
kunnen bepalen waar in Wesepe het zwaartepunt van de voorzieningen zou
moeten komen te liggen. Diverse plaatselijke verenigingen en instanties
zijn hier toen bij betrokken geweest. De uitkomst was, dat de omgeving van
het huidige Wapen van Wesepe en de Nicolaaskerk als het
Voorzieningenhart van Wesepe wordt aangemerkt. Als er zich
ontwikkelingen voordoen die een versterking kunnen betekenen van het
dorpshart, wordt als eerste naar dit gebied gekeken. Door de gemeente is
destijds het Wapen van Wesepe (toen nog Zalencentrum Wesepe genoemd)
gekocht, met het primaire doel: behoud van de thuishaven voor de diverse
verenigingen en als ontmoetingsplek voor de bevolking.
Ondertussen heeft de tijd niet stilgestaan en kan worden geconstateerd, dat
er in ons dorp veel gebouwen staan die een overcapaciteit aan ruimte
hebben. Hierdoor wordt het steeds lastiger de exploitatie sluitend te krijgen.
Dit geldt zeker ook voor het basisonderwijs. Stichting de Mare heeft, in
samenwerking met Stichting Mijn plein, ervoor gekozen om met
verschillende taakgroepen naar alle schoollocaties van de Mare en Mijn
plein te kijken en mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot
toekomstbestendige en duurzame oplossingen voor de krimp van het aantal
leerlingen in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. Door de krimp ontstaat
leegstand in de onderwijsgebouwen en daardoor problemen met de
bekostiging van de schoolgebouwen.
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Het door de taakgroep uitgebrachte advies-scenario voor de A.Bosschool,
om de knelpunten met betrekking tot onderhoud en leegstand op te lossen,
bestaat uit het clusteren van een aantal voorzieningen. Hierbij wordt,
uiteraard, ook gedacht aan de realisatie hiervan in het zgn.
voorzieningenhart van Wesepe.
Inmiddels zijn er gesprekken op gang gekomen tussen vertegenwoordigers
van de A.Bosschool, Kinderopvang Koos, Stichting Zalencentrum Wesepe,
Protestantse Gemeente Wesepe, Sportclub Wesepe en Plaatselijk Belang
Wesepe. Daarnaast wordt, in afzonderlijk verband, gesproken met de
gemeente. Het gaat in deze beginfase over het aftasten van de wenselijkheid
en de mogelijkheid om de voorzieningen voor sport, ontmoeting,
kinderopvang en onderwijs dichter bij elkaar te situeren. Ter voorbereiding
is inmiddels een aantal min of meer vergelijkbare projecten in de regio
bezocht, die mogelijk als inspiratie kunnen dienen. Dit was erg leerzaam. In
de eerste maanden van 2018 worden de verschillende scenario’s onderzocht
op haalbaarheid. Naast financiële en ruimtelijke haalbaarheid maakt het
draagvlak van de stakeholders een belangrijk onderdeel uit van dit
haalbaarheidsonderzoek.
Als de plannen verder zijn uitgekristalliseerd krijgt u, als inwoner van
Wesepe, alle ruimte om hierover uw mening te geven.
Via de Dorpskrant, de site van Wesepe en de site van Plaatselijk Belang
Wesepe blijven wij u informeren over de voortgang.
De werkgroep Voorzieningenhart Wesepe.
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Energie besparing in Wesepe, eerste stap werkgroep
De Wesepenaren moeten zich meer bewust gaan worden van hun
energieverbruik om zo energie te kunnen besparen. Dat is de het eerste
aandachtspunt van de nieuwe werkgroep Energie-transitie Wesepe om
richting een energie neutraal Wesepe te gaan. “De volgende generatie is de
dupe als we niets doen. De fossiele brandstoffen raken op en het klimaat
verandert doordat de temperatuur op aarde stijgt”, is de drijfveer van de
groep.
Er zijn vele mogelijkheden om in eerste instantie energie te besparen door
onder andere isolatie en de verwarming een graadje lager zetten. De
volgend stap is het opzoek gaan naar duurzame energie voor Wesepe. De
werkgroep zal daarvoor lopende projecten in kaart brengen en nieuwe
initiatieven stimuleren en opstarten. De projecten kun je daarbij
onderscheiden in huishoudens en bedrijven (agrarische en overige
ondernemers). Het project Buurkracht is het eerste initiatief voor
huishouden, zowel individueel als collectief aan te haken door huishoudens.
De werkgroep is samengesteld tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk
Belang Wesepe en kwam woensdagavond voor het eerst bijeen. Deze
werkgroep kan worden beschouwd als een paraplu boven alle initiatieven
en projecten met betrekking tot energie in Wesepe. De werkgroep wil ook
de verbinding vormen naar de overige initiatieven, projecten,
kennisplatforms et cetera in de gemeente Olst-Wijhe en de regio. Voor de
zomer komt de werkgroep nog zeker drie keer bij elkaar om de vaart erin te
houden.
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Plattelandsvereniging LABOR
Secretaris: A. Riezebos
Meulemanskamp 6
8124 AR Wesepe
06-42240011
Info@laborwesepe.nl
Allereerst wensen wij u als bestuur van Labor een goed, gelukkig en vooral
gezond 2018 toe! Wij hopen u te begroeten bij één van onze mooie
activiteiten in dit nieuwe jaar!
Jaarvergadering 2018
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van plattelandsvereniging
Labor. Deze vindt plaats op woensdag 14 februari bij het Wapen van
Wesepe. Aanvang 20.00 uur.
Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen vorige vergadering d.d. 15-02-2017
3. Jaarverslag 2017
4. Financieel jaarverslag 2017 door de penningmeester
5. Verslag kascommissie Ronny Obdeijn en Evert van de Broek
6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Benoeming nieuw bestuurslid
Fred Dijkgraaf heeft aangegeven na 4 jaar voorzitter te zijn geweest te
willen stoppen als bestuurslid van Labor. Huidig bestuurslid Karolien
Wolterink wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter. Tegenkandidaten
kunnen zich voor de vergadering melden bij de voorzitter.
Er is na deze wisseling een vacature voor bestuurslid.

8. Bespreking activiteiten 2018
9. Vaststellen contributie voor 2018
10. Rondvraag
11. Pauze
12. Bert Kleine Schaars zal ons gaan vertellen over zijn avontuur en
belevenissen als uitgezonden militair naar Libanon. Mooi om te horen
hoe een Nederlandse militair, bij ons uit de buurt, een steentje bij kan
dragen aan de wereldvrede zo ver hier vandaan.
13. Sluiting
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Overzicht activiteiten Labor 2017

januari

Start yogalessen via Labor verzorgd door
Toos Elfrink

15 februari

Jaarvergadering

24 mei

Excursie tuinen Nieuw Sion

02 juli

Fietstocht

02,3 en 4 augustus

Wandel-3-daagse

23 september

Stedentrip naar Utrecht

29 november

Excursie klompenmuseum Luttenberg

09 december

Snoeicursus i.s.m. ANV Groen Salland

09 december

Kerstmarkt

10 december

Afsluiting klootschietseizoen met
stamppotbuffet

26 december

Kerstwandeling

Klootschieten
Op zondagmorgen 10 december was het weer zover. De finale van het
kampioenschap 2017. Ook nu waren er weer een aantal kanshebbers voor
de felbegeerde wisselbeker. Na een spannende eindstrijd bleek Lambert
Timmer-Arends de man met de sterkste zenuwen, en mag zich nu de
Klootschiet koning van 2017 noemen. Gefeliciteerd!
Daarna hebben alle aanwezige klootschieters kunnen genieten van een door
de leden zelf bereide stamppotten buffet en kunnen we terugkijken op een
geslaagd seizoen.
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Op zondag 4 februari starten we alweer met het nieuwe seizoen en we
beginnen bij het Wapen van Wesepe om 10.00 uur.
Durf je ook op zondagmorgen gezellig een eindje te wandelen en een
balletje op te gooien?
Tot ziens!
Feestavond
Noteert u zaterdagavond 14 april in uw agenda. Labor organiseert op deze
avond een feestavond voor leden. Meer info hierover leest u in een
volgende Dorpskrant.
Muzieklessen
Zoals al in eerdere Dorpskranten is vermeld gaat Labor vanaf januari 2018
starten met muzieklessen accordeon, keyboard en kerkorgel bespelen eens
in de twee weken op woensdagavond. Voor jong en oud.
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.
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Opgave en instroming is nog steeds mogelijk!
Voor meer info en prijs kunt u contact opnemen met Hans Toorneman, tel.
06-13304446 of via toorneman@kpnmail.nl
Verslag kerstwandeling
Labor heeft op 2e kerstdag weer een mooie kerstwandeling verzorgd. Met
ruime 30 deelnemers werd vanaf het kerkplein gelopen richting de
Bonekamp en Haarbelten. De warme chocomelk, glühwein en krentewegge
vonden gretig aftrek op de tussenstop. Dit was op de deel bij Harry Vulink
aan de Weeleweg. Hier kon men gelijk even opwarmen, schuilen voor de
regen of een sanitaire stop maken om vervolgens de weg richting Wesepe
over een voormalig Landgoedpad te vervolgen. Al met al een geslaagde
wandeling die voor jong en oud prima te behappen was en zelfs in te korten
was voor diegene die iets korter wilde lopen. Hulde voor Hans en Karolien
die namens Labor deze route bedacht hadden.

*******************************************************
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
*******************************************************
Gezocht: een oude gietijzeren vleessnijmachine met handwiel. Prijs NOTK.
Tel 0623056889.
Bij Villa Allerliefst ben je aan het juiste adres voor de leukste baby- en
kinderproducten. Ook voor een compleet cadeaupakket kun je bij ons
terecht! Bezoek onze pagina: www.facebook.com/VillaAllerliefst
Dorien Wolterink, Marjan Wichgers Schreur en Christien Wichgers
Schreur
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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 Jaarvergadering/Afdelingsavond
Datum
: donderdag 8 februari
Aanvang : 19.45 uur
Locatie
: het Wapen van Wesepe

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Het secretarieel jaarverslag
3. Het financieel jaarverslag
4. Huldiging van de jubilarissen
5. Trouwe leden worden in het zonnetje gezet
6. Afscheid van een bestuurslid en welkom aan een nieuw bestuurslid en
afscheid van meerdere commissieleden en welkom aan nieuwe
commissieleden.
7. Rondvraag
Hierna komt de heer Johan Tinholt vertellen over:
“vogels rondom het huis”.
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ACTIVITEITEN
Van donderdag 15 t/m zondag 18 februari is er de Handwerkbeurs in
Zwolle.

Bridge dag
Woensdag 21 februari is er de bridge dag in zaal Oortwijn in Heino.
Start om 10.00 uur, sluiting ca. 16.00 uur.
Van vrijdag 2 t/m zondag 11 maart voeren we voor de vierde keer de
campagne Vrouwenweek.
We trappen de week af met het Vrouwenweekevent op vrijdag 2 maart
(inloop vanaf 16:00 uur). Zet deze datum vast in je agenda en houd de
website in de gaten voor het laatste nieuws en het programma.
Het thema voor Vrouwenweek 2018 is Kleurrijk. De locatie is Zaalverhuur
7 aan de Boothstraat in Utrecht.
Agrarische Excursie
Dinsdag 10, woensdag 11 en donderdag 12 april in Dedemsvaart.
De startlocatie is Multi Functioneel Centrum De Baron, Julianastraat 54 in
Dedemsvaart.
4 bedrijven worden bezocht:
 De fam. Zandman heeft een duurzaam melkveebedrijf met 180
koeien.
 Pluimveebedrijf van der Veen is een modern legpluimveebedrijf
met eigen pakstation. In de 3 stallen houden zij ca. 72000 legkippen,
waarvan 50000 vrije uitloop kippen.
 Buffelfarm Kelder is een veelzijdig bedrijf met bloembollenteelt en
akkerbouw. In 2006 zijn ze begonnen met het houden van
waterbuffels.
 Geitenbedrijf Kelder hebben 700 melkgeiten en 400 jonge geitjes.
Kosten zijn € 38,50 per persoon.
Op de afdelingsavond van 8 februari kunt u zich opgeven. Maar ook bij
Anita Middeldorp, tel. 0570-532183 of per mail: g-a-m@hetnet.nl.
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17e-eeuwse muziek in Nicolaaskerk

Onder de titel ‘Italiaanse Virtuozen’ verzorgt het ensemble Castello
Consort op zondagmiddag 25 februari a.s. een concert in de Nicolaaskerk in
Wesepe.
Dit jonge ensemble is gespecialiseerd in de authentieke uitvoering van
17e-eeuwse muziek en doet dit met historische muziekinstrumenten. In
Wesepe vertolken de vier musici de mooiste vroeg 17e-eeuwse werken uit
Italië. Zij doen dat op barokviool (Elise van der Wel), baroktrombone
(Matthijs van der Moolen), cello (Anne-Linde Visser) en orgel (Henriëtte
Wirth).

Datum
Aanvang
Locatie
Entree

: zondag 25 februari
: 15.00 uur (14.30 uur is de deur open)
: Nicolaaskerk, Ds. E. Kreikenlaan 3 in Wesepe
: € 15 (inclusief consumptie)

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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Survivalrun in Wesepe voor het laatst !!
Zoals de titel al doet vermoeden zal het op 25 maart 2018 voor het laatst
zijn dat we onze mooie Survivalrun houden.
We gaan er een speciaal evenement van maken en willen een knallend
afscheid. Tot nu toe zijn we een van de grootste, zo niet de grootste
eendaagse run. In 2018 zullen er naar verwachting 2500 deelnemers aan de
start staan. Wij als organisatie en ik in het bijzonder vinden het erg jammer
jullie dit te moeten mededelen.
In de afgelopen 20 jaar hebben wij Wesepe echt op de kaart gezet en met
name op de “Survivalkaart”. Vele nieuwe klassen en circuits zagen in
Wesepe het daglicht, met name de wedstrijdcircuits voor de jeugd en de
dames. Het MRC (Mini Run Circuit) voor de jeugd en later het MRC+ voor
de mannen en vervolgens de dames werden in Wesepe voor het eerst getest.
Op dit moment zijn dit de grootste circuits binnen de Survivalbond
Nederland en groeit de bond nog steeds met zo’n 15 % per jaar.
In alle jaren dat wij bestaan hebben we getracht om steeds verder te
professionaliseren en wordt de run in Wesepe als een van de mooiste en
best georganiseerde runs in Nederland beschouwd. Langzaam dringt het in
survival minnend Nederland door dat we gaan stoppen en vindt iedereen die
ik spreek het een verlies van een schitterende run. Met name het feit, dat het
een niet te zware “instap run” is, geeft Wesepe zoveel succes.
We hebben altijd goed gezorgd voor onze vrijwilligers en zij zullen ook op
25 maart weer een centrale rol innemen. We zullen op de zondagavond een
knallende feestavond geven om al onze vrijwilligers nog een keer te
bedanken en ze in het zonnetje te zetten. Ik heb persoonlijk grote
bewondering voor de mensen die hun vrije dag(en) opofferen om ons te
helpen met dit fantastische evenement. Daarom wil ik alle vrijwilligers nu
al van harte bedanken voor hun voortreffelijke inzet.
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Inmiddels is de inschrijving al open vanaf 1 december en is het letterlijk je
laatste kans om met onze survivalrun mee te doen. Met name de 10 km run
zal een uitdaging worden en kan vanaf de leeftijd van 15 jaar gelopen
worden omdat daar de hindernissen zwaarder en hoger zijn.
Ook zullen we dit jaar weer de fameuze Ini Mini Run organiseren voor de
allerkleinsten, ook hiervoor kunnen ze zich op de website inschrijven. Het
is dé mogelijkheid om te kijken of er nieuw talent aan zit te komen!!. Het
zal weer een parcours worden van ongeveer 1500 meter met daarin kleine
klim-, kruip- en klauterobjecten. Deelname zal mogelijk zijn voor alle
bikkels vanaf vier jaar tot en met zeven jaar. De finish zal ook op het echte
finish terrein zijn en zullen de jongste onder ons, als ware helden, worden
binnengepraat. Dit jaar kan er opnieuw “voor ingeschreven” worden op
onze site www.survivalwesepe.nl .
Let op !!! Let op !!! Let op !!! Let op !!!
Voor diegenen die met vriendjes of vriendinnetjes willen lopen is het erg
belangrijk om in te schrijven voor de 5 km groepen !! Schrijf je individueel
in dan kun je dat later niet meer wijzigen omdat de indelingen
geautomatiseerd zijn. Dus eerst goed overleggen en dan inschrijven.
Succes!!
Wij nodigen iedereen uit om in Wesepe mee te doen want hoe meer zielen
hoe meer vreugd.
Veel succes tijdens de trainingen en wedstrijden en we zien elkaar op 25
maart !
Stichting Survival Wesepe
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Middenpagina
Knik en Laad
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Middenpagina
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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.
De resterende speeldata zijn 26 januari, 15 februari, 9 maart, 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
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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 30 januari, 13 februari, 27 februari, 13 maart, 27 maart,
10 april en 24 april.
Enquête
Binnen onze vereniging zijn we afhankelijk van vrijwilligers. Zij zijn erg
belangrijk en we kunnen er niet genoeg van hebben. Ons sportpark ligt er
mooi bij, de vereniging is financieel gezond en in de kantine word je
vriendelijk geholpen, maar dit gaat niet vanzelf. Om inzicht te krijgen wie
waar goed in is, wie wat wil doen en wie zijn steentje wil bijdragen, hebben
we een enquête gemaakt. De enquête is bedoeld voor leden, ouders van
leden en overige belangstellenden. We willen je vriendelijk verzoeken deze
in te vullen. De enquête is te vinden via deze link:
https://www.survio.com/survey/d/T9V2I3A6P9H6V0D8I
Kampioen
Wesepe JO9-1 werd in de najaar competitie ongeslagen kampioen. Het
duurde even voordat dit gevierd kon worden, maar op zaterdag 6 januari
kon het dan eindelijk gevierd worden. De mannen onder leiding van Rob
Grolleman, Roel Hullegie en Niels Hollegien, kregen hun welverdiende
ereronde door het dorp!
Voetbal eerste elftal
Het programma van Wesepe 1 ziet er na de winterstop als volgt uit:
28 januari
14.00 uur Wesepe 1
Apeldoornse Boys 1
4 februari
14.00 uur Sallandia 1
Wesepe 1
18 februari
14.00 uur Wissel 1
Wesepe 1
25 februari
14.00 uur Wesepe 1
IJsselstreek 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
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Zaalvoetbal
Tussen Kerst en Oud en Nieuw wordt er in Broekland jaarlijks een
zaalvoetbal toernooi gehouden. Wesepe deed deze editie ook mee. In een
lastige poule met Heeten, Rohda Raalte, Nieuw Heeten en Broekland
haalde Wesepe slechts één puntje. De overige drie poulewedstrijden gingen
met één doelpunt verschil verloren.
Oliebollentoernooi en nieuwjaarstoespraak
Op zondag 7 januari was het jaarlijkse Oliebollentoernooi weer. Rond
10.15 uur werd er afgetrapt en onder koude en winderige
weersomstandigheden streden 6 teams om de winst.
Om 12.30 uur begon de Nieuwjaarsreceptie waarna om 13.00 uur voorzitter
Heleen Flierman voor het eerst haar nieuwjaarstoespraak hield. Lees hier de
volledige toespraak:
Nieuwjaarstoespraak 2018
Beste dames en heren,
Iedereen van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie van sportclub Wesepe.
Een speciaal welkom voor de ereleden Herman Schoneveld, Jan Wichems
en Mark Achtereekte en de leden van Verdienste Wil Rodijk, Henk Smit en
William Roesink. Ook een speciaal welkom voor Jan Schepers de voorzitter
van Plaatselijk belang Wesepe. Bericht van verhindering hebben we
ontvangen van lid van verdienste Wijnand Rouweler en algemeen
bestuurslid Heidi Ruiterkamp.
Hier sta ik dan, voor diegene die mij nog niet kent, Heleen Flierman en
voor het eerst in de geschiedenis van Sportclub Wesepe de vrouwelijke
voorzitter. Waarbij Flierman natuurlijk geen onbekende naam is ben ik niet
van oorsprong een Wesepenaar, maar getrouwd met een “Middelaar” en
voel ik mij en ik denk dat ik dat ook ben, echt een Wesepenaar met
inmiddels een rood/geel hart, zoals ze dat hier zeggen. Is dit een voorbode
van het nieuwe feminisme? Nee hoor, in de krant stond laatst dat al vele
vrouwen in het land inmiddels mij voorgaan en ik ben ook niet van plan om
het prachtige sportcomplex een roze tint te geven. Dus dat zal nog wel
meevallen. En ik moet eerlijk bekennen dat als zich afgelopen jaar een
andere voorzitter had aangediend, dan had ik hier waarschijnlijk niet
gestaan. Maar hoe het dan ook soms kan gaan, ik sta hier nu wel en ik moet
zeggen zoals Joop in de laatste ledenvergadering met trots afscheid heeft
genomen van zijn functie als voorzitter, ik hier nu met enige trots sta.
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Aangezien jullie nu allemaal nog volle glazen hebben, wil ik nu alvast
proosten op het nieuwe jaar en iedereen een gezond en sportief 2018 met
veel goede resultaten wensen!
Bestuurswissels
Door onder andere het vertrek van Joop, waarop ik later nog terug zal
komen, zijn er bestuurlijk gezien weer wat wissels geweest. Ik houd het
hier even bij het algemeen bestuur. Karen Kloet is vanuit de voetbal
toegevoegd aan het algemeen bestuur, Evelien Dommerholt draait mee
vanuit de handbal en Marlene Wiggers vanuit de afdeling
gymastiek/volleybal.
Overledenen
Helaas moesten we ook dit jaar weer afscheid nemen van een aantal
dierbare leden. In februari overleed ons lid Gerrit Bouwmeester. Dit jaar 50
jaar lid. Hoewel hij zelf nooit actief gevoetbald heeft was Gerrit tot aan zijn
verhuizing naar de Boskamp vele jaren trouw de 12de man van ons
vlaggenschip. Samen met de spelers naar de uitwedstrijden en na afloop
samen een paar biertjes drinken. In april overleed Jan van Riel, Jan was een
trouw supporter van onze club en daarnaast een loyaal shirt- bord- en
scorebordsponsor. Voor een klus op de Muggert bood Jan vaak een
helpende hand. In juli overleed Hans Holthuizen, Hans is van 1990-1996
voorzitter geweest van onze sportclub. Hij was sinds 3 jaar geen lid meer
van de sportclub.
In september 2017 overleed Mans Bennink, Mans was actief als speler en
leider. Tot aan zijn ziek worden was hij nog bijna wekelijks actief als
verenigingsscheidsrechter. In onze gedachte zijn we nog bij hen, net zoals
bij diegene waarvan we persoonlijk afgelopen jaar of al eerder afscheid van
hebben moeten nemen.
Kampioenen
Naast het verdriet was er ook blijdschap en werd er gelukkig ook dit jaar
een tweetal kampioensfeestjes gevierd. Het damesteam van de volleybal,
wat uitkomt in de recreantencompetitie, werd in de eerste helft van het jaar
kampioen in de B-Poule, en spelen hierdoor vanaf september in de A-poule.
Bij de pupillen is dit jaar Wesepe JO9 kampioen geworden in de najaar
competitie. Beide teams van harte gefeliciteerd met dit resultaat.
Als we nu naar de standen kijken, hopen we nog wel een aantal
kampioenen te krijgen bij zowel de volleybal, handbal als de voetbal. Ik
noem de JO11, die pech had met afgelaste wedstrijden, heren 3 voetbal,
welke in kalenderjaar 2017 geen enkele wedstrijd verloor. Bij de volleybal
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is het nog spannend bij de dames senioren welke nog maar 1 jaar actief zijn
bij de volleybal. Bij de handbal zijn dat dames 2, C1 zowel in de zaal als op
het veld, D1 op het veld en de F1 in de zaal. Dus doe allemaal nog even je
best en dan horen we hopelijk nog regelmatig wat getoeter in het dorp,
maar daarover dan volgend jaar meer.
Naast de teamkampioenen, hebben we ook 1 grote kampioen in ons midden
en dat is Joop Middeldorp. Waarna Joop de Gouden speld van de KNVB
krijgt uitgereikt van Arie Oeseburg en benoemd werd tot erelid van
Sportclub Wesepe en daarbij behorende oorkonde in ontvangst heeft
genomen.

Joop Middeldorp krijgt de Gouden Speld van Arie Oesburg van de KNVB

Ontwikkelingen sportclub
Ik zal eerst nog wat vertellen over de algemene zaken die op dit moment
lopen, waarna ik de verschillende afdelingen kort langs zal gaan.
Alcoholconvenant Zoals we hier zitten, hebben de meesten wel een drankje
in de hand. Al een aantal jaar is voor Nederland de regel “Niks onder de
18” ingevoerd. In de gemeente Olst-Wijhe geldt de campagne “Pilsie op z’n
tied, maar onder de 18 niet”. Als sportclub zijn wij ook aangesloten bij deze
campagne en hebben wij zelf al best veel maatregelen genomen. Zo
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schenken we op de zaterdag geen alcohol meer, werken we met grote
evenementen zoals six’s day met bandjes en zijn barmedewerkers
geïnstrueerd. Afgelopen seizoen zijn we meerdere keren door een mysterie
kid bezocht. Helaas heeft deze ook nog een aantal keren een drankje weten
te bemachtigen. Het voorstel ligt er om ook dit seizoen nog weer door
mysterie kids bezocht te worden. Dus voor alle barmedewerkers geldt: blijf
alert en vraagt een jongere een drankje, vraag naar de ID!
Sportdorpen Olst-Wijhe
Vanuit sportdorpen Olst-Wijhe, het gemeentelijke initiatief waarbij het doel
is om meer inwoners ook meer aan het sporten te krijgen, is het initiatief
gestart om te starten met Walking football. Dit is voetbal waarbij niet mag
worden gerend, er zijn geen keepers en er is geen buitenspelregel. Wesepe
is hier ook bij betrokken. In april wordt er een evenement georganiseerd in
de gemeente om de verenigingen kennis te laten maken met Walking
Football.
Geclusterd voorzieningen hart Wesepe
In 2008 en 2009 is door de gemeente Olst-Wijhe een onderzoek gedaan om
te kunnen bepalen waar in Wesepe het zwaartepunt van de voorzieningen
zou moeten komen te liggen. Diverse plaatselijke verenigingen en instanties
zijn hier toen bij betrokken geweest. Conclusie hieruit was dat de omgeving
bij de het Wapen van Wesepe en de Nicolaaskerk aangemerkt zou kunnen
worden als voorzieningenhart. Het Wapen van Wesepe werd toen door de
gemeente gekocht, met als voornaamste doel: behoud van de thuishaven
voor de diverse verenigingen en als ontmoetingsplek voor de bevolking.
Inmiddels een heel aantal jaren verder zijn de gesprekken om dit
voorzieningenhart opgepakt. Waarbij nu als eerste aanleiding de
A.Bosschool was, waar sprake is van leegstand en een verouderd gebouw.
Als Sportclub zijn wij ook bij deze gesprekken betrokken. Wat zou voor
Sportclub Wesepe en voor het dorp wenselijk en mogelijk zijn om de
voorzieningen voor sport, ontmoeting, kinderopvang en onderwijs dichter
bij elkaar te brengen. Deze gesprekken zijn nog in de oriënterende fase en
er zal worden gekeken naar haalbaarheid en draagvlak en verschillende
scenario’s worden onderzocht.
Vrijwilligersenquête
Inmiddels hebben 108 personen de enquête ingevuld, welke digitaal
verspreid is, via facebook, nieuwsbrief en in de diverse Whats app groepen.
De enquête is bedoeld om op een laagdrempelige manier bij alle leden,
maar ook de ouders van leden uit te vragen wat ze voor de sportclub zouden
kunnen betekenen. We hopen hiermee juist datgene eruit te krijgen, waar
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we nu nog geen zicht op hebben. Iemand die het leuk vindt om bijvoorbeeld
kantinedienst te draaien of een activiteit te organiseren. Op deze manier
speel je in op iemand zijn talenten, wat nu wellicht niet altijd bij ons in
beeld is. Daarnaast zien wij vrijwilligerswerk ook echt als noodzaak om de
club draaiende te houden. Aan iedereen die dit nog niet heeft gedaan en dat
zijn er best nog veel, wil ik nadrukkelijk vragen of zij de enquête in willen
vullen. Het kost maar 2 minuten van je tijd. Op dit moment zijn wij
bijvoorbeeld op zoek naar nieuwe mensen voor de activiteitencommissie.
Deze commissie zal zoals het er nu uitziet in een wat andere vorm
doorgaan, want uit de evaluatie is gebleken dat een aantal activiteiten zeer
geslaagd waren, maar bij een aantal activiteiten was de belangstelling zeer
minimaal. We zoeken mensen die het leuk vinden om op verzoek van het
bestuur, maar mag uiteraard ook op eigen initiatief een activiteit willen en
kunnen organiseren.
Volleybal
Het damesteam en de twee mixteams die uitkomen in de hoogste poule van
de recreantencompetitie kampen helaas met meerdere geblesseerden en
rouleren onderling wat af. Ze draaien desondanks goed mee.
Gelukkig gaat het qua bezetting heel wat beter met het damesteam in de
seniorencompetitie, welke na 1 jaar spelen helemaal op elkaar zijn
ingespeeld. Er wordt vol enthousiasme getraind onder leiding van hun
trainer.
Jazz
Het afgelopen jaar is er weer fanatiek getraind bij de afdeling Jazz. Daar
draaien 4 groepen meiden welke trainen op de woensdag of de vrijdag. In
mei hebben zij een prachtig optreden gegeven tijdens De Oranjefeesten op
de Eikelhof, waar zij mooie en veelzijdige dansen hebben vertoond.
Gymnastiek
Binnen de veelzijdige afdeling Gymnastiek, is er voor een ieder wat
wils. Op maandagmiddag komen er vele dames naar De Nieuwe Coers om
te sporten. ’s Avonds is het de beurt aan de avond fitgroep. Het afgelopen
jaar zijn de dames hard aan het werk gezet. Door de wekelijks roulerende
leiding en hun eigen specialisme, is er weer veel variëteit in de lessen.
Uiteraard zijn er ook mannen welkom, kom dus gerust een aantal keer
meetrainen!
Op vrijdagmiddag hebben de kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar
zich weer sportief vermaakt. In mei hebben zij hun officiële Nijntje
Beweegdiploma van de KNGU behaald welke afgelopen jaar voor de derde
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maal in Wesepe is afgegeven. Daarnaast hebben zij geschitterd tijdens de
tweejaarlijkse Grote Uitvoering van de gymnastiek en jazz.
Alle gym- en jazzgroepen lieten zich van hun beste kant zien tijdens deze
uitvoering in juli met als thema ‘sprookjes’. De jongste jeugd liet
voornamelijk zien dat springen, klauteren en klimmen een lust voor het oog
kan zijn en de diverse jazzgroepen hadden veel werk gemaakt van de meest
spectaculaire en uiterst beweeglijke dansen. Daarnaast was er een
bewonderenswaardig gastoptreden van de springgroep uit Diepenveen
welke een interactieve voorstelling gaven.
Tennis
Vorig jaar is het tennisbestuur in afgeslankte vorm verder gegaan. Met de
technische commissie verdelen we de vrijgekomen taken, zodat het voor
allen te behappen blijft.
De prachtige tennissport in Nederland heeft het erg moeilijk en dan met
name de amateurtak. Want ondanks de mooie resultaten in de Daviscup en
de prestaties van Robin Haase en Kiki Bertens dalen de ledenaantallen de
laatste jaren fors en zo ook helaas in
Wesepe. De bezetting van onze prachtige tennisvelden wordt hierdoor
steeds minimaler. Er wordt gekeken naar samenwerking tussen andere
verenigingen in de omgeving, maar zelfs dan blijkt het lastig om iets op
touw te zetten.
Op dit moment kan er i.v.m. de te natte weersomstandigheden niet meer
getennist worden op de Muggert. Een damesteam neemt tijdens deze
"winterstop" nog wel deel aan de districtscompetitiewedstrijden. Hierbij
wordt er gespeeld in verschillende tennishallen in Oost-Nederland en er
wordt gespeeld op tijd, dus niet om gewonnen sets.
De tennis kan nog voor diverse onderdelen nieuwe leden gebruiken. Zo
wordt er op de woensdag- en donderdagavond op basis van een planning
getennist en wordt er op vrijdagavond 19 januari in de tennishal van
Ramele onderlinge wedstrijden gespeeld, waar ook introducés welkom zijn.
Ook kunnen al bestaande leden van de sportclub gebruik maken van de
zomertennis.
Helaas is de STIPP-Cup 2017, de gemeentelijke kampioenschappen van
Olst-Wijhe, dit jaar om verschillende redenen niet doorgegaan. Gekeken
wordt of er de komende jaren met andere sponsoren een doorstart kan
worden gemaakt onder een nieuwe naam "Overweg-Cup". Want naast het
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feit dat er op sportief vlak een aantal avonden rond het Muggerthuisje veel
te doen is, blijft er ook financieel gezien ieder jaar een mooi positief
resultaat over!
Handbal
Bij de jeugd is iedereen inmiddels gewend aan de nieuwe speelwijze en
draaien alle teams goed mee. Er wordt met plezier getraind en we kunnen
de tijd niet vooruit kijken om het gat met de senioren steeds wat kleiner te
zien worden. Een heel aantal trainers volgen allerlei modules van de HT2
cursus.
De senioren en recreanten begonnen met krappe teams, maar door het
terugkomen van dames die geblesseerd waren of zwangerschapsverlof
hadden, zitten we nu goed in de speelsters. Waarbij we jaren ruim
voldoende keepers hadden, hebben we hierin nu wel wat krapte en zoeken
we vooral voor de recreanten nog een vaste keeper.
Marjolien Roesink heeft te kennen gegeven volgend jaar weer als speelster
in de hoofdmacht te willen acteren. We zijn heel blij met de
bereidwilligheid en inzet van Marjolien afgelopen 2 jaren, maar we zijn nu
dus weer actief op zoek naar een opvolger voor haar. De eerste gesprekken
zijn geweest echter liggen de trainers niet voor het oprapen en lijkt het nu
soms meer, dat je als vereniging bij een trainer op sollicitatiegesprek komt.
Voetbal
Het jeugdvoetbal is vanaf dit seizoen gestart met de invoering van de
nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen. Na een uitvoerig onderzoeks- en
aanlooptraject spelen de onder 8 en onder 9 pupillen vanaf dit seizoen 6
tegen 6 wedstrijden op een bijna kwart veld.
Door op kleinere velden en in kleinere teams te spelen komen zij vaker aan
de bal en gaan ze meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Het
spelen op een kleiner veld sluit bovendien beter aan op de belevingswereld
van deze kinderen. Dit alles draagt bij aan het uiteindelijke doel: het
vergroten van het spelplezier en de ontwikkeling van deze pupillen.
In plaats van met scheidsrechters wordt er bij de pupillen met
spelbegeleiders gewerkt. Zij grijpen alleen in als de spelregels onjuist
worden toegepast. De eindstanden worden wel bijgehouden, maar niet
gepubliceerd. Volgend seizoen zal een vervolg aan de nieuwe
wedstrijdvormen worden gegeven bij de oudere jeugd.
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De totale invoering van de nieuwe wedstrijdvormen in het pupillenvoetbal
wordt dus gespreid over twee seizoenen. Zodoende krijgen clubs voldoende
de tijd om de veranderingen zorgvuldig door te voeren binnen hun
vereniging.
Afgelopen jaar was ook het laatste jaar dat we in Wesepe een JO19 elftal
hadden. Aan het begin van het huidige seizoen is het hele JO19 team
overgegaan naar de selectie. Hierdoor is de selectie weer aangevuld en zijn
er weer voldoende spelers om het eerste en het tweede elftal apart te kunnen
laten trainen.
Hoofdtrainer
Na het lopende seizoen zal Bert van Losser Wesepe na 3 seizoenen gaan
verlaten. Bert heeft al een nieuwe club gevonden. Hij zal in het komende
seizoen trainer worden van VV Haaksbergen. We wensen Bert veel succes
bij zijn nieuwe club. Het bestuur heeft al een nieuwe hoofdtrainer gevonden
voor het komende seizoen. De 36 jarige Maikel Jansen of Lorkeers uit
Raalte zal vanaf volgend seizoen hoofdtrainer worden. Maikel is geen
onbekende voor Wesepe. 9 jaar geleden speelde hij één seizoen in het
vlaggenschip van Wesepe. Dat jaar degradeerde Wesepe vanuit de 4e klasse
naar de 5e klasse. Laten we hopen dat hij als trainer de omgekeerde weg
kan bewandelen. We wensen Maikel in ieder geval veel succes.
Verdere invulling van de trainers, wordt de komende weken besproken.
Diploma
Afgelopen jaar heeft Rik Middeldorp het diploma Trainer Coach 3 gehaald.
Deze cursus werd door Go Ahead Eagles in samenwerking met omliggende
clubs op de Muggert gegeven. Hopelijk kan Rik zijn opgedane kennis in de
toekomst in de praktijk brengen bij SC Wesepe.
Jako
In 2017 is een nieuw contract voor de voetbal met Jako en Intersport
ondertekend. Paul van Leeuwen heeft dit kledingmerk geïntroduceerd in
Wesepe. De trainingslijn is al te bestellen en vanaf volgend seizoen zullen
ook de heren tijdens de wedstrijden in Jako kleding te zien zijn.
Het afgelopen jaar was op het sportieve vlak weer erg geslaagd. Dit was
natuurlijk niet gelukt zonder de inzet van onze leden, scheidsrechters,
leiding, diverse commissies en alle overige vrijwilligers. Wij bedanken dan
ook iedereen voor hun onmisbare bijdrage!
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Waarna de jubilarissen worden gehuldigd en gefeliciteerd:
60 jaar: Henk Dijkslag, Gerrie Nijkamp-Dijkslag en Batsie TimmerArends
50 jaar: Erna Flierman, Henk Harmsen en Bennie Koerhuis
40 jaar: Ria Koerhuis
25 jaar: Roy Overmars, Albert Grotentraast, Gerrie Assink, Dik
Dommerholt, Annemarie Dommerholt, Erik Stegeman, Jan Grotentraast,
Mark Grotentraast en Ans Smit
Nieuwjaarsverloting
Na het huldigen van de jubilarissen werd de uitslag van de
Nieuwjaarsverloting bekend gemaakt. Hieronder vind je de eerste drie
prijswinnaars:
Prijs
Lotnummer Naam
Waardebon € 250,00 Intersport
Fam. Talamini
1.
2405
Schutte
Deventer
Waardebon € 150,00 Wessels
2.
2499 Lars Dijkslag
Slapen en Wonen
Waardebon € 75,00 Bakkerij
Richard
3.
2153
Van Rijssen
Flierman
Alle sponsoren heel erg bedankt voor het beschikbaar stellen van de
prijzen!
Kijk voor de overige prijswinnaars op:
WWW.SPORTCLUBWESEPE.NL

Wedstrijden februari handbal Dames 1 SC Wesepe
Zaterdag 3 februari - 19.00 uur
Wesepe DS1 - Pacelli DS1 (De Hooiberg, Olst)
Zaterdag 17 februari - 19.30 uur
Lettele DS1 - Wesepe DS1 (de Uutvlog, Bathmen)
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PDF WIJ-LAND Festival
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Vierdaagse Nijmegen
Degenen die belangstelling hebben voor het wel en wee van
de Vierdaagse Nijmegen worden uitgenodigd op:
Datum
: donderdagavond 15 februari
Aanvang : 19.30 uur
Locatie
: kantine van Sportclub Wesepe
Besproken wordt o.a. de trainings datums en de afstanden.
Dit jaar is er een speciaal routecommissie voor de trainingen in het leven
geroepen.
De Vierdaagse is dit jaar van 17 juli tot en met 20 juli.
Slaapplaatsen voor deze week kunnen geregeld worden.
Tevens vervoer naar de start ‘s morgens en de terugreis aan het eind van de
middag behoort tot de mogelijkheid.
Alles kan geregeld worden………..je hoeft alleen maar te lopen.
Keuzemogelijkheden van 30, 40 of 50 km. per dag afhankelijk van
leeftijd.
Wandelgroep Wesepe
jojokejansen@gmail.com
06-53737210.

Gezellig samen eten in de donkere wintermaanden
op vrijdagavond om 19.00 uur op 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
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Beste Wesepenaren,
Na bijna 2 jaar uitbater van Het Wapen van Wesepe te zijn geweest draag ik
op 1 maart 2018 het stokje over aan Bianca Bekedam.
Ik ga mij verder richting op mijn catering-, evenementen- en
organisatiebureau Beleef Events. Via deze weg wil ik jullie allemaal
hartelijk bedanken voor het gestelde vertrouwen en de prettige
samenwerking de afgelopen 2 jaar. Ik wens Bianca en alle gebruikmakende
verenigingen en bezoekers al het goeds en veel succes met het prachtige
Wapen van Wesepe.

Met vriendelijke groet,
Timo Roescher
BELANGERIJK NIEUWS:
CONSUMPTIEMUNTEN NOG GELDIG T/M 28 FEBRUARI
Tot en met uiterlijk 28 februari zijn de witte munten nog geldig. Deze zijn tot
die tijd te gebruiken of in te wisselen voor geld (daarna niet meer). Dus kom
langs voor een drankje of om ze in te wisselen.
Zeg het voort!
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Weseper Erfgoed
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