Stichting Dorpskrant Wesepe
MAANDAGENDA MAART 2018
Activiteiten in het dorp Wesepe

01. mrt

02. mrt
06. mrt
07. mrt

08. mrt

09. mrt

13. mrt

14. mrt

15. mrt

09:30 Labor: Yoga-les (Scholtensweg 24) 06-12946314/toos@oei.nl
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
11:30 Markt Wesepe
VVN - Vrouwenweek Event
19:30 SC-W: Kaartcompetitie
13:30 SC-W: Klaverjasmiddag
19:30 Bridgeclub: bridge competitieavond (WvW)
Labor: Accordeon en keyboardles (WvW)
09:30 Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24
opgave/info/proefles bij Toos 12946314 of toos@ooei.nl)
13:00 VVN - Wandelen (start kerk 13.00)
09:30 Labor: Yoga-les (Scholtensweg 24, opgave en info bij Toos
06-12946314 of toos@ooei.nl
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
11:30 Markt Wesepe
12:30 Eetproject senioren in WvW
19:00 Bij Toos aan tafel
19:30 Jeugdsoos: soosavond, uitactiviteit (De Nieuwe Coers)
19:30 SC-W: Kaartcompetitie
10:00 VVN - Streektaal dag (De Carrousel Ommen)
13:30 SC-W: Klaverjasmiddag
19:30 Bridgeclub: bridge vrije avond (WvW)
Labor: Accordeon en keyboardles (WvW)
09:30 Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24,
opgave/info/proefles bij Toos 12946314 of toos@ooei.nl)
VVN – Gezamenlijke avond VVN Olst-Wijhe
09:30 Labor: Yoga-les (Scholtensweg 24, opgave en info bij Toos
06-12946314 of toos@ooei.nl)
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
11:30 Markt Wesepe
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Stichting Dorpskrant Wesepe
MAANDAGENDA MAART 2018
Activiteiten in het dorp Wesepe

16. mrt
18. mrt
20. mrt
21. mrt

22. mrt

23. mrt
25. mrt
26. mrt
27. mrt
28. mrt

29. mrt

30. mrt
31. mrt

19:30 SC-W: Kaartcompetitie
15:00 Nicolaas Concert - Lavinia Meijer
13:30 SC-W: Klaverjasmiddag
19:30 Bridgeclub: bridge competitieavond (WvW)
Labor: Accordeon en keyboardles (WvW)
VVN: Prov. Handwerk-tentoonstelling
09:30 Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24
opgave/info/proefles bij Toos 12946314 of toos@ooei.nl)
14:30 Paasmiddag voor senioren Wapen van Wesepe
VVN - Prov. Handwerk-tentoonstelling
09:30 Labor: Yoga-les (Scholtensweg 24, opgave en info bij Toos
06-12946314 of toos@ooei.nl
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
11:30 Markt Wesepe
13:00 VVN - Wandelen (Start bij kerk)
19:30 Jeugdsoos: soosavond (De Nieuwe Coers)
19:30 SC-W: Kaartcompetitie
09:00 Survivalrun Wesepe
VVN - Paasworkshop
13:30 SC-W: Klaverjasmiddag
19:30 Bridgeclub: bridge vrije avond (WvW)
Labor: Accordeon en keyboardles (WvW)
09:30 Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24,
opgave/info/proefles bij Toos 12946314 of toos@ooei.nl)
09:30 Labor: Yoga-les (Scholtensweg 24) 06-12946314/toos@oei.nl
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
11:30 Markt Wesepe
19:30 SC-W: Kaartcompetitie
09:00 Inzameling oud papier

Opgave activiteiten: agendawesepe@gmail.com
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Beste lezer,
De afgelopen 2 weken hebben wij kunnen genieten van de Olympische
Spelen en hopelijk genieten wij nu van lekker stabiel winterweer. Schaatsen
of de mooie natuur opzoeken waar dan ook. Enjoy!
Kopij digitaal inleveren op Mengerweg 13A of mailen naar
redactie.dorpskrant@wesepe.nl voor a.s. 15 maart 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. 283

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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Plaatselijk Belang Wesepe

Inloopavond Voorzieningenhart Wesepe
Een aantal accommodaties in Wesepe 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 zijn voornemens 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.
Voor een dergelijk onderzoek 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.
Daarom nodigen wij u uit voor een inloopavond op 28 maart a.s. van 19.30 tot
21.30 uur in het Wapen van Wesepe. Wij informeren u dan graag over onze
plannen. U kunt met uw vragen bij ons terecht, maar wij zijn ook reuzebenieuwd
naar uw ideeën.

INLOOPAVOND
Voorzieningenhart Wesepe
Woensdag

28 maart
van 19:30 tot 21:30 uur
Wapen van Wesepe
De werkgroep Voorzieningenhart Wesepe

4

OPENBARE BASISSCHOOL
A. BOSSCHOOL
SCHOLTENSWEG 44
8124 AJ WESEPE

Nieuws van de A.Bosschool
Huisvesting
Zoals u waarschijnlijk al heeft gehoord/gelezen wordt er door de
verschillende partijen hard nagedacht over een toekomstbestendige
voorziening voor maatschappelijke activiteiten en onderwijs in Wesepe. Op
woensdag 28 maart van 19.30 tot 21.30 uur is er een inloopavond voor alle
inwoners van Wesepe gepland. Dan zal de stand van zaken worden gedeeld
en is er ruimte voor het stellen van vragen.
Talentontwikkeling
Tot de voorjaarsvakantie zijn alle kinderen van de A.Bosschool weer druk
bezig geweest met talentontwikkeling. Zij hebben talenten ontdekt, of
talenten nog verder ontwikkeld. Dit, passend bij de slimheden van
meervoudige intelligentie.
De onderbouw kinderen hebben gekozen uit:
 bewegen in de gymzaal
de kinderen oefenen met allerlei activiteiten binnen het thema springen
en het thema tikspelen.
 lego/duplo
De kinderen experimenteren met lego en duplo. Zij leren een bouwsel
dat kan bewegen met behulp van tandwielen na te bouwen van een
bouwplaat. Zij leren zo de beginselen van de werking van tandwielen.
 het maken van een stop-motion filmpje
Een stop-motion filmpje is een filmpje waarbij vele foto’s achter
elkaar worden gemonteerd. Door in de setting van de foto steeds iets te
wijzigen, wordt een verhaaltje uitgebeeld.
 Engelse les
Spelenderwijs maken de kinderen kennis met de Engelse taal. Met
behulp van liedjes, Engelse prentenboeken en spelletjes worden de
dagen van de week, kleuren, lichaamsdelen en namen van dieren
geleerd.
5

Bij de bovenbouw konden de kinderen deze keer kiezen uit:
 bewegen in de gymzaal
De focus lag hier op samenwerking en elkaar beter leren kennen, door
het spelen van verschillende samenwerkingsspellen.
 natuur
Welke botten zitten er allemaal in je lijf? Hoe voelt een boom? Welk
blad hoort bij welke boom? Welke bestanddelen zijn herkenbaar in
thee? Zomaar een paar vragen waarop de leerlingen het antwoord
hebben gevonden
.
Programmeren met lego
De kinderen leren programmeren met behulp van lego.
Zo bouwen zij bijvoorbeeld een robot die legoblokjes
op kleur kan sorteren.
Muziek maken met boomwhackers
Boomwhackers zijn plastic buizen van verschillende
kleuren en lengtes, waarmee verschillende tonen
kunnen worden gemaakt. Met meerdere kinderen en
meerdere boomwhackers kunnen hele muziekstukken
worden gespeeld. De kinderen leren muziek te maken
met deze boomwhackers. Ze leren daarbij noten lezen
en een muziekstuk aflezen van het bord.
Carnaval
Wat een feest was het op dinsdag 13 februari op de A.Bosschool! De ochtend
werd gestart met een spellencircuit door de hele school. Zo leuk om te zien
hoe de oudere kinderen de jongere kinderen dan
begeleiden. Een kracht van onze leerlingen!
Na de lunch barste het feest dan echt los: De
Anno Nanno’s hadden de stemming er al snel
goed in! Met optredens van alle klassen en
verschillende kleine groepjes was het een
gezellige boel in de gymzaal. Mick Duteweert
sleepte verkleed als Winnie the Pooh de prijs
als best verklede leerling in de wacht. Groep 12 won de klassenprijs met het liedje ‘Ik spring op en neer’ en Benthe en Pien
waren de winnaar onder de kleine groepjes. Alle winnaars van harte
gefeliciteerd. En via deze weg: Anno Nanno’s, bedankt voor een fantastisch
carnavalsfeest.
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Voorleeswedstrijd
Wessel mocht, na het winnen van de
voorrondes eerder dit jaar, namens de
A.Bosschool op 15 februari meedoen aan de
grote voorleeswedstrijd voor gemeente OlstWijhe. Hij heeft voor een groot publiek
voorgelezen uit het boek ‘Schaduwmonsters’.
Hij vond het best een beetje spannend, maar
heeft het fantastisch gedaan! Helaas gaat hij
niet door naar de volgende ronde.
Pasen
Donderdag 29 maart vieren we Pasen op school. Dit doen we met een
gezellig paasontbijt in de gymzaal. Ook de grote eiertikwedstrijd is een
leuke, terugkerende traditie. Wie heeft het sterkste ei? De naam van Luca
Mensink is inmiddels gegraveerd in de beker; hij was vorig jaar de trotse
winnaar. Wie sleept dit jaar de grote wisselbeker in de wacht?

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

Klootschieten
Zondag 4 maart aanstaande wordt er weer kloot geschoten.
Aanvang 10.00 uur bij Reimert in Heeten.
We zien u graag!
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
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.
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
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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 gezamenlijke avond met Olst, Wijhe en
Welsum op woensdag 14 maart in het Holstohus in Olst om 19.45 uur.
De avond wordt verzorgt door het cabaret “Hoe! Zo?” uit Vorden.
We vertrekken om 19.00 uur vanaf het kerkplein Wesepe.
Als er nog leden mee willen moet je je opgeven bij Hennie Verhoef, tel:
0570-532013.
Op de jaarvergadering van 8 februari jl. zijn 3 dames gehuldigd.
Bertha Dijkslag, Stien Kok en Annie Rechterschot. Deze 3 dames zijn
50 jaar lid. Ze kregen een mooi boeket en een cadeau. Riet Jalink is 40 jaar
lid. Zij was helaas verhindert, maar wordt niet vergeten.
ACTIVITEITEN
Workshop Paasstuk
Op maandag 26 maart 2018 is er in het Wapen van Wesepe om 19.30 uur
een workshop Paasstuk maken.
Dit keer onder leiding van Ineke Grotenhuis en Gerrie Gerritsen(Groei en
Bloei) uit Schoonheten.
De kosten voor de workshop zijn nog niet exact bekend maar zullen tussen
de € 20,00 en € 25,00 liggen.
Opgave voor 15 maart bij Alice Brinkman telnr: 0570-531290 of e-mail:
brinkman-kamp33@hetnet.nl
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Volksdansdagen
Datum
: maandag 05 maart
Aanvang 9:30 uur
: maandag 12 maart
Aanvang 9:30 uur
Locatie
: Het Bonte Paard, Deventerweg 87, 7451 MC
Holten-Dijkerhoek
Dertigste Streektaal dag
Datum
: dinsdag 13 maart
Aanvang : 10:00 uur
Locatie
: Multifunctioneel centrum De Carrousel, van Reeuwijkstraat 5,
7731 EM Ommen.
Handwerktentoonstelling
Datum
: woensdag 21 maart Aanvang: 10:00 uur
donderdag 22 maart Aanvang: 10:00 uur
Locatie
: Bonte Paard, Dijkerhoek (Holten)
Wandelen Dalfsen
Datum
: woensdag 28 maart
Aanvang : 09:30 uur
Locatie
: Café- Restaurant Madrid, Tolhuisweg 5,7722HS Dalfsen
Beschrijving: De voorjaarswandeling wordt uitgezet in het gebied van de
landgoederen Rechteren en Vilsteren in Dalfsen.
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.
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Wij Land PDF
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Lavinia Meijer sluit seizoen
Nicolaasconcerten af

Met trots kondigt de Nicolaasconcerten aan dat de bekende harpiste Lavinia
Meijer op 18 maart naar Wesepe komt. Lavinia is een virtuoos: ze won het
Prinses Christina Concours (1997), de Nederlandse Muziekprijs (2009), de
Edison publieksprijs (2012) en vele andere prijzen, kreeg gouden en platina
platen en trad op met grootheden zoals Philip Glass, Enaudi en Iggy Pop.
In dit Nicolaasconcert brengt Lavinia haar soloprogramma ‘The Glass
Effect’ ten gehore. Naast Glass, speelt ze werken van Enaudi en van andere
componisten.
Mis het niet en reserveer snel!

Datum
Aanvang
Locatie
Entree

: zondag 18 maart
: 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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6 & 8 april 2018 speelt Jong Tempo

‘De verschrikkelijke schoolmeester’

Vrijdagavond 6 april & zondagmiddag 8 april spettert Jong Tempo
van het toneel met ‘De verschrikkelijke schoolmeester’, gebaseerd op
het bekende boek van Dolf Verroen. Een spannend verhaal met
gelukkig ook heel veel humor...:
De klas van Tina en Tony krijgt voor het eerst een meester: de beroemde
ruimtevaartdeskundige Boris Bulder. En ze hadden nog wel zo’n lieve juf.
Maar als de nieuwe meester de klas binnenkomt, schrikken ze pas echt.
Want hij is nog verschrikkelijker dan ze dachten. Hij eist orde,
gehoorzaamheid en tucht en wie niet luisteren wil, hangt de meest
afschuwelijke straffen boven het hoofd. Hij draait zomaar aan je oor of slaat
met een stok op je billen als je praat tijdens de les. En wie iets doet wat niet
mag, bungelt de rest van de dag in een kooi aan het plafond of wordt
vastgezet in de opletklem...!
Tot verbijstering van de leerlingen vinden de meeste ouders de nieuwe
meester een prima kerel en zijn aanpak wordt zowaar bewonderd: eindelijk
gaan hun kinderen goed luisteren en leren! Tijd voor opstand, dus. De
kinderen bedenken een plan om voor eens voor altijd van de
verschrikkelijke Bulder af te komen... en hoe!
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
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STEUN DE HARMONIE
Rabobank Salland organiseert weer de jaarlijkse actie Hart voor Salland.
Leden van de bank en nu ook alle klanten met een rekeningnummer kunnen
stemmen op verenigingen die zij een warm hart toedragen.
De actie vindt plaats in maart.
Stem ook op de Harmonie Wesepe om zo een bijdrage te leveren
aan ons instrumenten fonds.
Uw steun hebben wij hard nodig om zo de muziekcultuur in het
dorp te behouden.

Alvast bedankt.
Bestuur en leden Muziek Vereniging Harmonie Wesepe
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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 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
2018, 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 februari, 13 maart, 27 maart, 10 april en 24
april.
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Voetbal eerste elftal
Zie hieronder de competitiewedstrijden van Sportclub Wesepe in de maand
maart:
04 maart
14.00 uur Wesepe 1 CCW’16 1
11 maart
14.00 uur V en L 1 Wesepe 1
18 maart
14.00 uur Wesepe 1 Go Ahead Dev. 1
25 maart
14.00 uur Emst 1
Wesepe 1
08 april
14.00 uur Wesepe 1 SDOL 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

Sixesday
Dit jaar organiseert Sportclub Wesepe voor de 39ste keer het
jaarlijkse Sixesday-toernooi.
Sixesday wordt dit jaar gehouden op:
 zaterdagmiddag 1 juni voor de jeugd
 zondag 2 juni voor de senioren
Meer informatie komt binnenkort op de site van Sportclub Wesepe. Hier zal
ook vermeld staan hoe je je op kan geven.
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Vacature: trainer 2e elftal Sportclub Wesepe
SC Wesepe is op zoek naar een trainer voor het 2e elftal voor het seizoen
2018/2019. De huidige trainer, Henk van Zuuk, gaat vanaf volgend seizoen
aan de slag bij Klarenbeek 2. SC Wesepe heeft onderstaande vacature
uitstaan. Heb je belangstelling, of ken jij iemand die aan het profiel voldoet
en mogelijk interesse heeft? Mail dan naar info@sportclubwesepe.nl t.a.v.
Koen Vossebelt.
S.C. Wesepe is een gezellige dorpsclub in het gelijknamige dorp Wesepe.
Wesepe heeft 5 senioren elftallen en we zijn op zoek naar een nieuwe
trainer voor het 2 e elftal. Ons tweede elftal speelt in de reserve 4e klasse.
Zowel de 1e als de 2e selectie van Wesepe bestaat uit een jonge,
gemotiveerde spelersgroep.
De trainingsopkomst is hoog en de spelers zijn gemotiveerd om te trainen
en beter te worden. De thuiswedstrijden worden op zondag om 11.30 uur
gespeeld.
Wij zoeken een trainer die:





het 2e elftal dichter bij het 1e elftal kan brengen
enthousiast, gemotiveerd en gedreven is
de spelers zowel technisch als tactisch en zowel individueel en als
team beter kan maken
op dinsdag en donderdag de trainingen (beiden om 20.00 uur)
verzorgd en op zondag het 2e elftal coacht.

Wij bieden:





Een vereniging met een stabiele en prettige werksfeer
Een jonge en gemotiveerde spelersgroep
S.C. Wesepe beschikt over een mooie accommodatie met een verlicht
kunstgrasveld.
Een passende vergoeding
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Handbalwedstrijden maart
Dames 1 SC Wesepe
Zaterdag 3 maart - 20.15 uur
-Wesepe DS1 - W.H.C. DS1 (De Hooiberg, Olst)
Zaterdag 10 maart - 19.00 uur
-Wesepe DS1 - Overwetering DS1 (De Hooiberg, Olst)
Zaterdag 17 maart - 19.30 uur
-SV Nieuw Heeten DS1 - Wesepe DS1 (De Belte, Nieuw Heeten)
Zaterdag 24 maart - 20.15 uur
-Wesepe DS1 - Houten DS1 (De Hooiberg, Olst)
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OPENLUCHTSPEKTAKEL
Revuegezelschap Tempo en Jong Wesepe organiseren voor de 4e keer een
Openluchtspektakel met als titel:

‘ DOAR ZIT MUZIEK IN’
De locatie is komende editie het dorpsplein in Wesepe.
De data zijn zaterdagavond 30 juni en zondagmiddag 1 juli
(en vrijdag 29 juni is optioneel).
De voorbereidingen zijn in volle gang. Een groot aantal spelers zijn bereid
gevonden om mee te doen. Het belooft een waar spektakel te worden op
een unieke locatie.
Binnenkort volgt er nadere info!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Jong Wesepe en Revuegezelschap Tempo
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Gezellig samen eten in de donkere wintermaanden
op vrijdagavond om 19.00 uur op 09 maart
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

*******************************************************
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
*******************************************************
Workshop haken Wil je leren haken, vroeger wel gedaan maar je weet niet
meer hoe het moet? In 2 avonden leer ik je de basissteken, patroon lezen we
maken enkele proeflapjes. Do. avond 12 en 19 april in Het Wapen van
Wesepe van 20.00-22.00 uur, € 15 p.p. voor info aaltjerechterschot@live.nl,
tel. 0570-532113
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LR en PC de Hunneruiters huldigt
jubilarissen!
Niet omdat het moet maar
omdat het kan.
Onder dat motto werden de
jubilarissen van de
afgelopen 3 jaar gehuldigd
tijdens de jaarlijkse winter
BBQ afgelopen januari.

Van links naar rechts: Geurt Willemsen 41jaar lid, Annemarie Toorneman 26

jaar, Jan Kok 39 jaar, Albert Hartkamp 39 jaar, Bertien Jansen 28 jaar,
Monique Middelkamp 28 jaar, Alex Kok 40 jaar en Joke Severein 26 jaar
(niet op de foto).
Trouwe leden die de afgelopen jaren heel veel activiteiten mede mogelijk
hebben gemaakt. O.a. de clubkampioenschappen die dit jaar op 8 april bij
de Hunnekeet zal plaats vinden.
In de ochtend wordt de dressuur verreden en in de middag zullen de ruiters
strijden om de spring beker. Iedereen is van harte welkom!
Zet ook alvast de datum van het jaarlijkse concours op 26 en 27 mei in
uw agenda.
Bent U Rabobank klant denk dan ook aan ons en steun ons middels uw
stem uit te brengen met de jaarlijkse actie ‘hart van Salland’ wat loopt van
9 – 19 maart.
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SURVIVALRUN WESEPE 1998
De eerste survivalrun in Wesepe vond plaats op 29-03-1998. John
Wiggerman van de survivalgroep Wesepe organiseerde samen met de
Zomerfeesten, Labor en Sportclub Wesepe en een groot aantal vrijwilligers
de eerste run. Het parcours telde zo’n twintig hindernissen en was 4,5 km
lang. Voor de wedstrijd hadden ruim 200 sportievelingen zich
ingeschreven. Op de dag zelf konden belangstellenden zich nog inschrijven.
Het evenement bleek een schot in de roos en zou uitgroeien tot het grootste
sportevenement van de gemeente Olst/Wijhe. Helaas stopt de survivalrun
Wesepe na 20 jaar, met een run waarbij zo’n 2500 deelnemers aan de start
zullen staan.

Het eerste startschot in 1999 door toenmalig wethouder Mevr. A. Otterlo
met John Wiggerman.
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Touwzwaaien over de wetering
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