Activiteiten kalender november 2019
Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe

vrijdag, 1 november
Kledingactie A. Bosschool Wesepe
19:30 Soosavond Jeugdsoos - Nieuwe Coers
zondag, 3 november
13:00 - 16:00 DorpsQuiz Wesepe - 2e editie
dinsdag, 5 november
19:30 Bridge vrije avond WvW
woensdag, 6 november
Jaarvergadering Plaatselijk Belang komt te vervallen, nieuwe datum volgt.
12:30 Eetproject in het WvW
donderdag, 7 november
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
11:30 Markt Wesepe
dinsdag, 12 november
19:30 Bridge Competitie WvW
donderdag, 14 november
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
11:30 Markt Wesepe
vrijdag, 15 november
Uitactiviteit Jeugdsoos
dinsdag, 19 november
19:30 Bridge vrije avond WvW
woensdag, 20 november
14:30 Soosmiddag met de Gezusters Bril WvW
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Activiteiten kalender november 2019 (vervolg)
donderdag, 21. november
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
11:30 Markt Wesepe
zondag, 24 november
13:00 Bridge Drive WvW
15:00 Nicolaasconcert Vivezza Trio
dinsdag, 26 november
19:30 Bridge Competitie WvW
donderdag, 28 november
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
11:30 Markt Wesepe
vrijdag, 29 november
19:30 Soosavond Jeugdsoos - Nieuwe Coers
zaterdag, 30 november
Inzameling oud papier, indien geen vervoer: tel. 531103

Opgave activiteiten: agendawesepe@gmail.com

Mededeling:
De geplande jaarvergadering van Plaatselijk Belang Wesepe op 6 november
gaat niet door. Deze zal worden verzet naar een nog nader te bepalen datum.
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Beste lezer,
Deze maand komen Sinterklaas en zijn helpers weer in ons land.
Helaas zijn tegenwoordig de meningen over dit gezelschap nogal verdeeld.
Hopelijk gebruikt men dit keer eens het gezond verstand
En krijgen de kindervrienden niet weer de zwarte piet toegespeeld.
Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar
redactie.dorpskrant@wesepe.nl vóór 15 november a.s.
De redactie
COLOFON
Jaargang 28
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. 301

Verzending:
Drukkerij De Kroon
Eindredactie:
Jur Ram

Drukkerij: De Kroon – Olst

Kopij inleveren vóór de vijftiende van de maand op het
Redactieadres : Raalterweg 47 8124 AB 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
Na een heerlijke herfstvakantie zitten we nu midden in de verkeersweken. Alle
scholen uit Olst-Wijhe krijgen verschillende activiteiten aangeboden. Zo zijn er
voorstellingen en is er een fietscontrole.
De kinderboekenweek in oktober was geweldig, er is een boekenmarkt geweest,
de zwerfboekenkast is in school geplaatst en er zijn prachtige voertuigen
geknutseld.
Talentontwikkeling staat hoog op de agenda binnen de A. Bosschool! Daarom
willen wij ook dit schooljaar alle talenten nog verder ontwikkelen, ontdekken en
prikkelen! In de periode naar de kerstvakantie zullen de eerste talenturen
draaien. Deze periode staat in het teken van lichaamsslim. De leerlingen krijgen
workshops en lessen aangeboden die in het teken van deze slimheid staan.
We zijn met elkaar druk bezig met het onderwijs van de toekomst, zo willen wij
meer gepersonaliseerd gaan werken. Wat verstaan we hier eigenlijk onder? Hoe
ziet dit eruit? Deze vraag wordt deze maand aan de ouders en kinderen van de A.
Bosschool gesteld.
Langzaam werken we weer naar de feestmaand toe en hopen we dat Sinterklaas
ook dit jaar een bezoek gaat brengen aan de kinderen van de A. Bosschool.
Hierover in de volgende editie meer.
Een hartelijke groet vanaf de Scholtensweg,
Jantien Blankhorst-Hartkamp
(directeur onderwijsteam Wijhe-Wesepe)
Karin Rondhuis- van der Zeijst
(locatie-coördinator A. Bosschool)
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Plattelandsvereniging LABOR
Secretaris: A. Riezebos
Meulemanskamp 6
8124 AR Wesepe
06-42240011
Info@laborwesepe.nl

Klootschieten
Zondag 10 november
We verzamelen hiervoor om 10:30 uur bij restaurant Reimink in Heeten.
Zondag 8 december
We verzamelen om 10:00 uur bij Brouwershof in Wesepe.
Aan het eind van deze ochtend wordt de klootschieter van het 2019 bekend
gemaakt! Daarna is er soep met broodjes e.d. om het seizoen feestelijk af te
sluiten.

Kerstmarkt
Op zaterdag 14 december staat Labor op de Kerstmarkt. U kunt bij onze tent
terecht voor heerlijke broodjes hamburger of knakworst. De kerstmarkt is van
15:00 uur tot 19:00 uur. Rondom het Wapen van Wesepe.

Kerstwandeling Tweede Kerstdag.
Donderdag 26 december houden we traditiegetrouw de Kerstwandeling. Jong en
oud is van harte uitgenodigd om hieraan gratis deel te nemen. Er kan gestart
worden tussen 11:00 en 11:30 uur. Vanaf welke locatie we gaan starten staat in
de volgende dorpskrant. Onderweg is er een tussenstop voor Glühwein, warme
chocomel en iets lekkers. De route is voor jong en oud goed te doen.
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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.0570-53201
gorishennie@gmail.com

Graag nodigen wij u uit voor onze afdelingsavond op donderdag 14 november in
Het Wapen van Wesepe om 19:45 uur. Op deze avond wordt er een lezing
gegeven door de Stichting Thuis Sterven: “Wie aan het eind van het leven is, wil
graag thuis sterven. Goed dat er mensen zijn die hulp bieden in de dagen tussen
leven en dood.”

AKTIVITEITEN
Kerststukje maken
We gaan weer een Kerststukje maken onder leiding van Ingrid Smid.
Datum
: vrijdag 13 december
Tijd
: 9:30 uur
Locatie
: Het Wapen van Wesepe.
Kosten
: € 27,50.
Opgave

: Bij Alice Brinkman,
telefoonnr: 06-55834758 of via brinkman-kamp33@hetnet.nl

Natuurlijk kun je je ook opgeven op de afdelingsavond. Er zal een lijst rondgaan.
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Korendag
Datum
: donderdag 21 november
Tijd
: 10:00 uur.
Locatie
: Wilp. Dit jaar in het kerkje van Wilp

Wandelen Schoonheten
Een prachtige wandeling over de Sallandse Heuvelrug.
Datum
Tijd
Locatie

: dinsdag 26 november
: 09:30 uur
: Herberg De Pas, Molenweg 2, 7448 RE Haarle

Aankondiging:
Bij het Magazine Vrouwen van Nu dat in december bezorgd wordt, zit de
factuur voor betaling van het lidmaatschap van Vrouwen van Nu.

Oproep:
Het bestuur van Vrouwen van Nu Wesepe/Averlo zoekt nieuwe bestuursleden.
Kom eens praten en ervaar hoe gezellig en leerzaam het is om te ‘besturen’.
Ook zoeken we mensen die zich willen inzetten voor de andere leden.
Bijvoorbeeld door een kaartje te sturen naar jarigen of zieken of bezoekjes af te
leggen.
Zo zijn er misschien wel andere dingen die u leuk vindt om te doen. Het is
jammer om uw talenten niet te gebruiken.
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Vivezza Trio in Nicolaaskerk Wesepe
Sprankelend, afwisselend en niet al te traditioneel. Dat is het handelsmerk van
het Vivezza Trio, dat 24 november optreedt in de Nicolaaskerk in Wesepe.
Inger van Vliet (viool), Nicole van Jaarsveld (klarinet) en Angélique
Heemsbergen (piano) kennen elkaar van het conservatorium, treden veelvuldig
op in heel het land en zijn regelmatig te horen in radioprogramma’s zoals Opium
op 4 en de Klassieken. In de Nicolaaskerk brengen zij onder andere werken ten
gehore van Shostakovich, Brahms, Schoenfeld en Dvorak.
Datum
: Zondag 24 november om 15:00 uur (14:30 uur is de deur open)
Locatie
: Nicolaaskerk, Ds. E. Kreikenlaan 3 in Wesepe
Entree
: € 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 NL83RABO158809580 * www.denicolaasconcerten.nl * info@denicolaasconcerten.nl
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De kerstmarkt in Wesepe bestaat 25 jaar!
Hierbij een foto uit de krant van 8-12-1994, over de eerste kerstmarkt in 1994.
De eerste kerstmarktcommissie bestond uit 5 personen: Anjo Wiggerman,
Willemien Middeldorp, Gerda Grotentraast, Angela Booyink en Hennie Huis
in ’t Veld.
De kerstmarkt wordt dit jaar gehouden op zaterdag 14 december van
15:00-19:00 uur in en om Het Wapen van Wesepe. Het Weseper Erfgoed is
zoals gewoonlijk weer aanwezig met een tentoonstelling. Dit jaar met
school(klassen)foto’s en verschillende groepsfoto’s door de jaren heen.
Kom kijken!
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Kerstmarkt Wesepe 25 jaar!!
Zaterdag 14 december is het zover, de 25ste editie van Kerstmarkt Wesepe!! Dit
laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. Om dit jubileumjaar te vieren,
vragen we alle thuisbakkers van Wesepe mee te doen aan de bakwedstrijd
“Heel Wesepe bakt voor de kerstmarkt”
Bak je mooiste, lekkerste, creatiefste taart en lever deze in op 14 december,
tussen 14:30 uur - 15:00 uur, in “Het Wapen van Wesepe” (in de dartzaal).
Een zorgvuldig samengestelde jury zal om 15:00 uur de taarten beoordelen,
waarna de winnaar bekend zal worden gemaakt en naar huis gaat met de
felbegeerde gouden taartschep!!
Nadien vieren we met alle bezoekers het 25-jarig bestaan van de kerstmarkt,
met uiteraard een lekker stukje taart! Opgave voor de bakwedstrijd is niet nodig.
Het zou wel heel leuk zijn als de recepten van de taarten worden meegebracht,
zodat deze eventueel uitgewisseld kunnen worden.
“Bakkers klaar? Bakken maar!!”

De 25ste editie van de kerstmarkt is van 15:00 - 19:00 uur, in en om
"Het Wapen van Wesepe" (Ds. E. Kreikenlaan 8). Vind je het leuk om
bij ons op de kerstmarkt te staan, of ken je nog iemand die dat leuk zou vinden?
We hebben nog enkele binnen- en buitenkramen beschikbaar!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Jeanet Wilmink: 0570-530771 of 06-34891240.

Feestelijke groet,
de kerstmarkt organisatie
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UITNODIGING
Grandioos

KERSTCONCERT
o.l.v. Peter Nieuwkamp

“HARMONIE WESEPE”
in samenwerking met

“ST. CAECILIA HEETEN”

Noteer dit alvast in uw agenda:
Zondag 15 december
Nicolaaskerk te Wesepe
Aanvang 19:30 uur
Toegang vrij
KOM ALLEN
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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
Competitieprogramma 1e elftal SC Wesepe
seizoen 2019-2020
3 november
10 november
24 november
1 december

14:00 uur
14:00 uur
14:00 uur
14:00 uur

Wesepe 1
Raalte 1
Wesepe 1
Mariënheem 1

Terwolde 1
Wesepe 1
Epse 1
Wesepe 1

Nieuwe website
Sinds eind september heeft Sportclub Wesepe een vernieuwde website die meer
aansluit bij de huidige tijd en waarop alle nieuwe sponsoren mooi en duidelijk in
beeld gebracht worden.
Kijkt u hiervoor gerust eens op www.sportclubwesepe.nl
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Sponsoravond op 7 november
In de vorige editie van de dorpskrant werd vermeld dat de geplande
sponsoravond op 20 september, om alle nieuwe shirts in ontvangst te nemen en
de sponsoren in het zonnetje te zetten, zou worden verzet.
Dit gaat nu plaatsvinden op donderdagavond 7 november vanaf 19:00 uur.
De teams van SC Wesepe spelen sinds een aantal weken in de nieuwe shirts.
Tijdens deze avond worden de sponsoren bedankt en zullen er nieuwe
elftalfoto’s worden gemaakt voor op de nieuwe website. Houd voor meer
informatie de website van SC Wesepe in de gaten.

Opbrengst Rabo ClubSupport
Dit jaar heeft SC Wesepe meegedaan aan de nieuwe actie van de Rabobank,
Rabo ClubSupport 2019. Als je lid bent van de Rabobank kon je via je
stemkaart je stem uitbrengen op verenigingen en organisaties.
De stemperiode is op 6 oktober geëindigd en op zaterdag 12 oktober kwam
de Rabobank met de uitslag van de actie.
De leden van SC Wesepe hebben goed gestemd op SC Wesepe. Hierdoor heeft
SC Wesepe totaal een bedrag van € 823,11 verdiend met deze actie. Een mooi
bedrag! SC Wesepe dankt haar leden voor het uitbrengen van de stemmen op
SC Wesepe en uiteraard Rabobank Salland voor de actie. Wij hopen volgend
jaar weer op jullie steun!

SC Wesepe zoekt bestuursleden
SC Wesepe is nog op zoek naar nieuwe bestuursleden. We zoeken een voorzitter
en een wedstrijdsecretaris. Het is het voetbalbestuur nog steeds niet gelukt om
een opvolger te vinden van Joop Middeldorp, die in september 2017 is gestopt
als voorzitter. Daarnaast wil Koen Vossebelt na vele jaren stoppen als
wedstrijdsecretaris. Ook voor hem hebben we nog geen opvolger weten te
vinden.
Vind jij het leuk, of ken jij iemand die je geschikt lijkt om bestuurslid te zijn van
onze mooie sportclub? Geef dit dan door aan één van de bestuursleden.
Kijk voor een uitgebreide functieomschrijving op de website van SC Wesepe.
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Handbal

Handbalwedstrijden november SC Wesepe Dames 1
Zaterdag 2 november – 19:00 uur (De Hooiberg, Olst)
Wesepe DS1 - Bentelo DS2
Zondag 10 november – 12:35 uur (Lentemorgen, Zevenaar)
OBW DS1 - Wesepe DS1
Zaterdag 16 november – 19:00 uur (De Hooiberg, Olst
Wesepe DS1 - DFS Arnhem DS1)
Zaterdag 23 november – 19:00 uur (De Hooiberg, Olst)
Wesepe DS1 - Overwetering DS1

IJsclub “de Bonekamp” Wesepe
Verkoop ledenkaarten
De komende tijd komen vrijwilligers namens IJsclub “de Bonekamp” bij u aan
huis om donateurs/ledenkaarten te verkopen. Wij hopen dat u ons gaat/blijft
ondersteunen.
Wanneer wij u niet thuis treffen, krijgt u een kaart in de brievenbus met ons
banknummer, zodat u het geld kunt overmaken. U kunt het bedrag ook inleveren
aan de Achterhoekstraat 19 (graag met vermelding van naam en adres).
Laat de vorst maar komen!
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Mijn naam is Marco Hofmeijer.
Na jarenlang kennis en ervaringen te
hebben opgedaan in de metaalsector en
diverse verbouwprojecten, heb ik besloten
per 1 juni 2019 te starten als zelfstandig ondernemer
onder de naam Hofmeijer Multidiensten.
Het aanbod van mijn diensten is zeer breed, vandaar de term 'Multidiensten'.
Zoekt u een veelzijdige vakman voor…….
- Nieuwbouw
- Verbouw

- Onderhoud
- Reparatie

- Renovatie
- Montage
- Sierbestrating

……..dan bent u bij mij aan het juiste adres.
Vanwege mijn ruime ervaring en gedegen vakkennis kunt u mij inschakelen
voor de meest uiteenlopende projecten. Heeft u andere wensen? Neem gerust
contact op. Ik denk graag met u mee over de mogelijkheden van een verbouwing
en voorzie u daarbij van deskundig advies.
De eventuele inhuur van derden valt onder mijn verantwoordelijkheid.
Zo heeft u vanaf de aanvraag tot en met de oplevering maar één aanspreekpunt!
Kortom, vertrouwd verbouwen!

Heeft u verbouwplannen of specifieke wensen?
Neem gerust contact met mij op. Ik kom het graag met u bespreken!

Hofmeijer Multidiensten
Marco Hofmeijer
06 3614 5709
www.hofmeijermultidiensten.nl
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Pssst……. Hei-j ’t
al eheurd????

Voorverkoop: Bakkerij van Rijssen of online via: www.tempowesepe.nl
Na afloop groot feest met:

HANDKARTRIO
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