Stichting Dorpskrant Wesepe
MAANDAGENDA JUNI 2018
Activiteiten in het dorp Wesepe
vrijdag, 1. juni
19:30 - Jeugdsoos: afsluiting
zaterdag, 2. juni
15:00 - WIJ-Land festival Wesepe (kunst, cultureel en muzikaal festival)
woensdag, 6. juni
09:30 - Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24)
12:30 - Eetproject Senioren in het Wapen van Wesepe
18:30 - Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24)
donderdag, 7. juni
Open Dag Nicolaaskerk
09:30 - Labor: Yoga-les (Scholtensweg 24)
10:00 - Inloopcafé Wapen van Wesepe
11:30 - Markt Wesepe
zaterdag, 9. juni
Sixesday Locatie: De Muggert
zondag, 10. juni
Sixesday Locatie: De Muggert
woensdag, 13. juni
Buiten Speeldag Jantje Beton - Nickelodeon
09:30 - Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24)
18:30 - Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24)
donderdag, 14. juni
Open Dag Nicolaaskerk
09:30 - Labor: Yoga-les (Scholtensweg 24)
10:00 - Inloopcafé Wapen van Wesepe
11:30 - Markt Wesepe
13:00 - Vvn Wandelen
vrijdag, 15. juni
Vvn - Tuinclub de Papaver
zaterdag, 16. juni
Open dag Carrosseriebouw Jansen
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Stichting Dorpskrant Wesepe
MAANDAGENDA JUNI 2018
Activiteiten in het dorp Wesepe
zondag, 17. juni
Open dag Carrosseriebouw Jansen
Woestijnrally
woensdag, 20. juni
09:30 - Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24)
18:30 - Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24)
donderdag, 21. juni
Open Dag Nicolaaskerk
09:30 - Labor: Yoga-les (Scholtensweg 24)
10:00 - Inloopcafé Wapen van Wesepe
11:30 - Markt Wesepe
woensdag, 27. juni
09:30 - Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24)
13:00 - Vvn Wandelen
18:30 - Labor: beeldhouwen (tuin Scholtensweg 24)
donderdag, 28. juni
Open Dag Nicolaaskerk
09:30 - Labor: Yoga-les (Scholtensweg 24)
10:00 - Inloopcafé Wapen van Wesepe
11:30 - Markt Wesepe
vrijdag, 29. juni
Eventueel extra uitvoering Openluchtspektakel Tempo & Jong Wesepe
zaterdag, 30. juni
09:00 - Inzameling oud papier (Bent u niet in staat het zelf te brengen, bel
dan met 531103 en het wordt bij u opgehaald)
20:00 - Openluchtspektakel Tempo & Jong Wesepe

Opgave activiteiten: agendawesepe@gmail.com
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Beste lezer,
De afgelopen weken was het super mooi weer en genieten van het buiten
zijn, BBQ, sport, terras, vakantievoorbereiding en nog veel meer. Nu nog
genieten van de festiviteiten in Wesepe. Veel plezier!
Kopij digitaal inleveren op Mengerweg 13A of mailen naar
redactie.dorpskrant@wesepe.nl voor 28 juni a.s. i.v.m. juli/augustus
editie. De volgende editie verschijnt half juli.
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. 286

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

Huisvesting
In Wesepe is een drukbezochte inloopavond voor de dorpsbewoners geweest.
Een duidelijk signaal is, dat nagenoeg iedereen in Wesepe het er over eens is
dat de school en kinderopvang onlosmakelijk met het dorp Wesepe zijn
verbonden en onderdeel uit moeten gaan maken van een eventueel te
realiseren multifunctionele accommodatie. Dat geeft energie en vertrouwen
om ook hier verder te gaan in het onderzoek dat onder regie van Plaatselijk
Belang plaatsvindt.
Kledingactie
van 14 t/m 18 mei stond de kledingcontainer weer op het plein. De opbrengst
was zo groot, dat een tweede kar op het plein is geplaatst. Hartelijk bedankt
voor uw bijdrage!
Ontruimingsoefening
Op de A.Bosschool houden we regelmatig
ontruimingsoefeningen, zodat kinderen
goed weten wat zij moeten doen als de
sirene gaat. Op donderdag 17 mei heeft er
weer zo’n oefening plaatsgevonden. Ook de
kinderopvang doet met deze oefeningen mee. Om 8.45 uur ging de sirene in
school en zijn alle groepen rustig naar buiten gegaan. Nadat alle ruimtes van
het gebouw waren gecontroleerd door de ontruimingscoördinatoren konden
we het gebouw weer in. De oefening is zeer goed verlopen.
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Gastles groep 7/8 ‘Op de fiets? Even niets...’
Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft een gastles ontwikkeld waarin we
werken aan bewustwording en op
interactieve wijze aandacht besteden aan
het thema afleiding. Door discussie en
praktische oefeningen willen we kinderen
laten ervaren wat afleiding in het verkeer
doet. Zien, leren en ervaren is het motto
voor de les. Vrijdag 18 mei is deze
gastles gegeven aan de kinderen van
groep 7-8.
JONGleren in het verkeer
Samen met de peuters van KOOS neemt groep 1-2 deel aan het
verkeersproject JONGleren in het verkeer. Dit project heeft als doel om
jonge kinderen kennis te laten maken met het verkeer. Ook is het doel om
ouders bewust te maken van de tekortkomingen van hun kind in het verkeer
en het belang van de eigen voorbeeldfunctie. Bij het project hoort een leskist
met materialen waarmee we aan de slag gaan. Meer informatie over het
project is te vinden op www.jonglereninhetverkeer.nl.
Talentontwikkeling
In juni start de laatste ronde talentontwikkeling van dit schooljaar. De
onderbouw gaat aan de slag met theater, lego/duplo, het maken van een stopmotion filmpje en papier maché. De bovenbouw kan dit keer kiezen uit
creatief schrijven, de natuur in en het maken van een sculptuur van papier
maché. Groep 8 gaat tijdens de talenturen aan de slag met het oefenen van de
musical.
Hulp gezocht!
Opnieuw zijn wij op zoek naar ouders die
luizen willen pluizen en ouders die willen
helpen in de bibliotheek. Dit kunnen
natuurlijk ook opa’s / oma’s /
buurvrouwen / ooms of tantes zijn. Mocht
u belangstelling hebben, dan kunt u
contact opnemen met Nicole,
n.gerrits@de-mare.org
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Plattelandsvereniging LABOR
Secretaris: A. Riezebos
Meulemanskamp 6
8124 AR Wesepe
06-42240011
Info@laborwesepe.nl

Beste dorpsgenoten,
Zoals je wellicht al is opgevallen heeft Labor een nieuw logo. Na vele jaren
het vorige logo te hebben gebruikt werd het wel eens tijd voor een nieuw fris
logo. Omdat we niet alleen een vereniging zijn voor Wesepenaren staat
Averlo nu ook vermeld in ons logo. De cirkel verbindt ons, zowel tussen
Wesepe en Averlo als in Wesepe met elkaar. Wij zijn een vereniging die
mensen bij elkaar brengt met actieve evenementen zoals klootschieten,
fietstocht en de wandel driedaagse.
Wij zijn trots en blij met ons nieuwe logo waarmee we vooruit kunnen en op
gaan naar de 100 jaar die Labor bijna bestaat. Het logo is gemaakt door Toos
Elfrink waar we haar zeer dankbaar voor zijn.
Klootschieten
Voor juni staat het klootschieten gepland op zondag 3 juni. Start 10.00 uur
bij het Wapen van Wesepe.
De zomermaanden komen er weer aan en dat betekend voor Labor qua
organisatie een drukke periode. Op 8 juli is er de fietstocht en 1,2 en 3
augustus de wandel driedaagse. Noteer deze data in uw agenda en kom
lekker mee fietsen en/of wandelen!
Fietstocht
Zoals al aangekondigd is op zondag 8 juli weer de jaarlijkse fietstocht. Start
om 11.15 uur vanaf het kerkplein in Wesepe. De route is zo goed als klaar
met een leuke tussenstop en een fraaie locatie waar de afsluitende BBQ
plaats zal vinden.
De fietstocht is er voor jong en oud, waaraan zeker ook jonge kinderen mee
kunnen doen. We hebben een leuke kinderactiviteit gepland!
Dus kom gezellig mee fietsen en zien we je graag op zondag 8 juli!
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Wandel driedaagse
Drie avonden wandelen op woensdag 1, donderdag 2 en vrijdag 3 augustus
samen met familie, vrienden, buren en anderen. De wandel driedaagse van
Labor komt er weer aan. De routes zijn al weer bedacht, voor zowel de 5 als
de 10 kilometer en zijn goed te belopen voor jong en oud.
In de volgende Dorpskrant meer info over vertrektijden en startlocaties. Eén
ding is al zeker; de afsluiting op vrijdag is zoals andere jaren weer op de
boerderij van Anton en Annet Niemeijer met het traditionele blarenbal.

Feestavond
Op zaterdag 21 april jl. was de Labor
feestavond, dit keer in country &
westernstijl bij het Wapen. Gehuld in
cowboykledij en voorzien van een hoed
kwam de avond na negenen op gang. Met
minder mensen als dat we gehoopt hadden
hebben we toch een zeer leuke avond
gehad. De drank vloeide rijkelijk, er was heerlijk eten in stijl gemaakt door
het Wapen van Wesepe en er kon geschoten worden, spijkers slaan, hoefijzer
gooien en een ritje gemaakt worden op de rodeostier Bully. Dit met muzikale
ondersteuning door een dj, die de mooiste country hits draaide. Alles was
perfect aangekleed en versierd door Olivier Entertaining uit Tolbert.
Kortom een leuke avond en voor diegene die niet geweest zijn een gemiste
kans op een gezellige avond!
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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

De vakantietijd is aangebroken, dat betekent even achteruit leunen en lekker
genieten van het mooie weer.
In september gaan we weer verder met onze afdelingsavonden.
AKTIVITEITEN
Tuinclub De Papaver
Vrijdag 15 juni hebben we weer onze jaarlijkse tuinendag.
’s Morgens gaan we naar de tuin van Nynke Atsma in Luttenberg.
Na de lunch rijden we naar de Sallandse Landschapstuin in Heino.
We vertrekken om 9.30 uur bij de kerk en hopen tegen 16.30 uur weer terug
te zijn.
Voor opgave kunt u bellen met Marijke Roodenberg telefoonnummer
531721 of met Bertha Dijkslag telefoonnummer 531467.
Op dinsdag 3 juli gaan we naar het Zandsculpturenfestival in Garderen.
Vertrek vanaf het Kerkplein om 9.30 uur. We worden ontvangen met
koffie/thee en wat lekkers. Natuurlijk gaan we daar ook genieten van een
lunch. De totale kosten bedragen € 20,00 per persoon.
Opgave bij Hennie Verhoef: gorishennie@gmail.com of telefoonnummer 0620867330.
Wandelen Zwolle
Datum
: donderdag 28 juni 09:30 uur
Locatie
: wijkcentrum "Het Anker", Voorsterweg 36, 8042 AD Zwolle.
Beschrijving: Wandelen in de uiterwaarden van de IJssel. Dit is een gedeelte
van het project "Ruimte voor de rivier”.
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Op woensdag 25 juli wordt er een Summerschool georganiseerd door
Vrouwen van Nu Overijssel.
Tijd
: 09.30 uur tot 16.00 uur
Locatie
: De Maathoeve, Witteveensweg 23, 8111 RP Heeten.
Het betreft : koken en lunchen met Mahnaz Abessi uit de Perzische keuken
van 10.00 uur tot 13.00 uur
Lezing
: 13.30 uur – 15.00 uur door Yfke Laanstra over bewustzijn en
de invloed van nieuwe technologieën op ons leven.
Kosten
: € 35,00 p.p. voor leden, voor niet-leden: € 40,00 p.p. Dit is
inclusief lunch en drankjes.
Opgave
: vóór 25 juni info@vrouwenvannuoverijssel.nl of
telefoonnummer 06-40504183
Hele dag fietsen
Woensdag 8 augustus gaan we weer een hele dag fietsen.
We gaan deze keer vanuit Ommen fietsen.
Opgave bij Betty Smeenk, tel. 531247 of Frieda Lebbink, tel. 547584.
Vrijdag 7 september gaan we een dagje naar Leeuwarden.
Verdere info volgt. Je kunt je alvast opgeven bij Wilma Eskes, telefonisch
0570-532393 en/of Arnita van der Weerd 038-3375771 of via mail
wilmaeskes8124@gmail.com of arnitavdweerd@aamw.nl
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Op zondag 17 juni wordt in Wesepe wederom de WoeStijnRally
georganiseerd.
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.
Woestijn
Het thema van dit jaar is “WOESTIJN”. We zorgen voor een programma
en aankleding die daarbij past en we vinden het leuk als iedereen ludiek
aandacht besteedt aan dit thema. Er is een prijs voor de origineelste
deelnemer.
Programma
10.30 uur Ontvangst met koffie voor de deelnemers
11.00 uur Aanvang WoeStijnRally met de volgende onderdelen:
- WoeStijnRally per auto
- Fietstocht
- Brommertourtocht
- Wandeltocht
- Aischa Gips Tour
14.00 uur Live muziek Kabaal en Nilsound op het plein
15.30 uur Einde Rally
16.00 uur Prijsuitreiking
16.00 - ? uur
gezellig na borrelen
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De Valkerij Rijssen zal een demonstratie met valken verzorgen. De tijden
van de demonstratie zijn nog niet bekend.
Aischa Gips Tour
Fietsclub “Het Hitsige Spaakje” uit Deventer zal dit jaar aansluiten bij de
WoeStijnRally en de Aischa Gips Tour voor wielrenners organiseren.
Aischa is de 14-jarige dochter van één van de leden en heeft ook OI
(breekbare botten) Speciaal voor haar organiseert de fietsclub deze tour om
OI ook meer bekendheid te geven. Symbolisch zullen de wielrenners de
toertocht fietsen met een arm of een been in het gips. Naast de gewone
fietstourtocht kunnen sportieve fietsers dus met de racefiets aan de
WoeStijnRally meedoen. Opgave via Facebook.
Deelname aan de Rally kost € 15,- per volwassen deelnemer. 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
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.
Alvast bedankt voor uw aanmelding en steun voor dit belangrijke doel.
Tot 17 juni 2018!!!
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Middenpagina Openluchtspel
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Middenpagina Openluchtspel
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Nieuw inzamelpunt !!!
Plastic doppen …. spaar mee
met Willem Groot Zwaaftink uit
Heeten en zijn geleidehond June. Zij
zijn ambassadeurs van KNGF
Geleidehonden.
Inzamelpunt van schone en harde
plastic doppen voor KNGF
Geleidehonden vanaf 12 mei jl.:
VMB Dier, Tuin en Ruitersport te
Wesepe.
Je kunt de doppen weggooien maar
ook verzamelen voor een goed
opgeleide geleidehond. In Nederland streeft men er naar om iedereen zo
lang mogelijk zelfstandig te laten blijven, daar kan een geleidehond mooi
een steentje aan bijdragen. De doppen worden naar het depot te Aalten
gebracht.
Binnenkort wordt de elfde grote container vanuit Aalten weggebracht om
verwerkt te worden zodat het geld oplevert voor KNGF Geleidehonden. In
elke container zit gemiddeld 5.500 kilo, vier containers zijn voldoende voor
de basisopleiding ( de eerste 14 maanden ) van één geleidehond.
Als ambassadeur van KNGF Geleidehonden en ervaringsdeskundige kan ik
u mededelen: “wanneer je geleidehond niet meer haar werk kan doen en je
weer op je stokkie bent aangewezen, dan voel je je weer blind”. Wij zijn
super blij met de mensen die deze actie spontaan en vrijwillig
ondersteunen.
Voor meer informatie verwijs ik u door naar de website:
www.geleidehond.nl
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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
Voetbal eerste elftal
Zie hieronder de competitiewedstrijden van Sportclub Wesepe in de maand
mei:
27 mei
14.00 uur IJsselstreek 1
Wesepe 1

Supporters zijn van harte welkom bij de wedstrijden 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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Sixesday
Nu het mooie lenteweer volop zijn intrede doet in Nederland begint het bij
ons al weer te kriebelen. We hopen de aankomende Sixesday weer op
hetzelfde mooie weer als voorgaande jaren.

Sixesday
De 39ste Sixesday wordt dit jaar gehouden op:
 zaterdagmiddag :
09 juni voor de jeugd
 zondag
:
10 juni voor de senioren
Wil je ook weer meedoen met je team?
Geef je digitaal op via het inschrijfformulier op www.sportclubwesepe.nl.
Kijk in de rechterbovenhoek naar het onderdeel OPGAVE SIXESDAY
2018. Het inschrijfgeld bedraagt €12,- per team. Het inschrijfgeld dient
contant betaald te worden bij het secretariaat voor aanvang van het
toernooi.
Meer informatie? Kijk op www.sportclubwesepe.nl.
Sponsorcommissie
De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het werven en beheren van
de sponsors van de vereniging. Hier komen veel werkzaamheden bij kijken
die niet door één persoon alleen gedaan kunnen worden. Sportclub Wesepe
is op zoek naar iemand die de sponsorcommissie wil komen versterken.
Vind jij het leuk, of ken jij iemand die het leuk vindt, om namens de
sportclub in gesprek te gaan met potentiële sponsoren? Geef dit dan aan bij
één van de bestuursleden.
Wesepe 3 kampioen
Afgelopen maand is Wesepe 3 kampioen geworden in de 5 e klasse reserve.
Nadat er vorig jaar al een knappe 2e plaats gehaald werd, is dit jaar het dik
verdiende kampioenschap binnen gehaald. Onder leiding van de heren
Jacques de Lange en Joost Jalink werd er dit seizoen maar één keer
verloren. Door dit knappe resultaat zal Wesepe 3 volgend jaar actief zijn in
de 4e klasse reserve.
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UITNODIGING
ZOMERAVOND-CONCERT
o.l.v. Peter Nieuwkamp
“HARMONIE WESEPE”
in samenwerking met
“ST. CAECILIA HEETEN”

Datum
: maandagavond 9 juli a.s.
Locatie
: Terras “Wapen van Wesepe”
Aanvang : 19.45 uur
De koffie staat klaar en de toegang is gratis
Bij slecht weer binnen bij het Wapen van Wesepe
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ZOMERFEESTEN WESEPE
10 – 11 – 12 augustus
Jaarlijkse ‘collecte’, dit jaar voor het eerst mogelijkheid
tot automatisch incasso.

Stichting Zomerfeesten Wesepe organiseert al 43 jaar een dorpsfeest voor
jong en oud. Ieder jaar zetten vele vrijwilligers zich in om een fantastisch
(feest)weekend te organiseren. Het programma proberen we zoveel
mogelijk af te stemmen op de verschillende doelgroepen uit Wesepe en
omgeving.
Wij streven erna om de kosten voor de verschillende activiteiten zo laag
mogelijk te houden en voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te
houden. Dit is mede mogelijk door de bijdragen van lokale ondernemers
(sponsoring), maar ook zeker door de bijdragen van de bewoner(s) tijdens
de jaarlijkse ‘collecte’.
Zoals u gewend bent, komen wij altijd ieder jaar in juni langs met de lijsten.
Dit jaar komen wij wederom bij u langs, maar dan vragen wij u om een
automatisch incasso aan de Stichting Zomerfeesten Wesepe te verlenen.
Wij hebben de afgelopen jaren gemerkt dat mensen tegenwoordig minder
thuis zijn, maar ook vaak geen contant geld in huis hebben. Door het
invoeren van de jaarlijkse automatisch incasso kost het u en ons minder tijd.
Wilt u liever geen gebruikmaken van de automatische incasso, maar wilt u
jaarlijks contact een bijdrage geven dan blijft dat uiteraard ook mogelijk.
Dit kunt u kenbaar maken aan onze vrijwilligers die bij u in juni langs
komen. U bepaalt natuurlijk geheel zelf wat uw jaarlijkse bijdrage is.
We hopen op uw blijvende (financiële) steun. U doet toch ook mee?
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*******************************************************
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
*******************************************************
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