Activiteiten kalender december 2019
Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe

zondag, 1 december
10:00 Kerkdienst in de Nicolaaskerk te Wesepe mmv orkest st. Ceacilia uit
Heeten en de Weseper Harmonie
dinsdag, 3 december
19:30 Bridge vrije avond WvW
woensdag, 4 december
12:30 Eetproject in het WvW
donderdag, 5 december
’s morgens Sinterklaas op de A. Bosschool
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
10:30 Markt Wesepe
vrijdag, 6 december
18:30 Bij Toos aan tafel. Opgeven via toos@ooei.nl
zaterdag, 7 december
10:00-16:00 Schuurverkoop - Raalterweg44a - tbv onderhoud Nicolaaskerk
zondag, 8 december
10:00 Klootschieten Brouwershof
13:00 Prijsuitreiking DorpsQuiz Wesepe
15:00 Borrelen met muzikale omlijsting en DJ - Wapen van Wesepe
dinsdag, 10 december
19:30 Bridge Competitie WvW
woensdag, 11 december
13:00 Vrouwen van Nu - Wandelen Wesepe. Vertrek bij de kerk
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Activiteiten kalender december 2019 (vervolg)
donderdag, 12 december
19:45 Vrouwen van Nu - Afdelingsavond met de Neighboursisters. WvW
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
10:30 Markt Wesepe
zaterdag, 14 december
15:00-19:00 Kerstmarkt Wesepe – Wapen van Wesepe & Nicolaaskerk
zondag, 15 december
19:30 Grandioos Kerstconcert in de Nicolaaskerk te Wesepe mmv
orkest st. Ceacilia uit Heeten en de Weseper Harmonie
maandag, 16 december
09:30 Vrouwen van Nu - Quilt(k)ring in de Brouwershof
dinsdag, 17 december
19:30 Bridge vrije avond WvW
woensdag, 18 december
14:30 Kerstsoos mmv de Pompedoers uit Heino in het WvW
donderdag, 19 december
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
10:30 Markt Wesepe
donderdag, 26 december
11:00 Wandelen met Labor
13:00 Vrouwen van Nu - Wandelen Wesepe - Vertrek bij de kerk
zaterdag, 28 december
Inzameling oud papier, indien geen vervoer: tel. 531103
20:30 Tempo: Oudejaarsconference “WESEPE TELT AF” WvW
22:30 Feest Tempo met HANDKARTRIO WvW

Opgave activiteiten: agendawesepe@gmail.com
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Beste lezer,
December, een maand vol aktiviteiten en gezelligheid in Wesepe, waaronder de
prijsuitreiking van de DorpsQuiz. Het was prachtig om te zien hoe honderden
Wesepenaren enthousiast mee deden aan de DorpsQuiz. Een mooi voorbeeld
van de saamhorigheid in Wesepe. Waar een klein dorp groot in kan zijn!
Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar
redactie.dorpskrant@wesepe.nl vóór 6 december 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. 302

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.

3

OPENBARE BASISSCHOOL
A. BOSSCHOOL
SCHOLTENSWEG 44
8124 AJ WESEPE

Nieuws van de A.Bosschool
De decembermaand breekt bijna aan, dat betekent weer een hoop gezelligheid.
De school is al helemaal in sinterklaassfeer en we hopen van harte dat de
Goedheiligman op 5 december een bezoek zal brengen aan de A. Bosschool.
Op de A. Bosschool werken we aan het ontdekken van talenten van kinderen.
Het vermogen om te leren en problemen op te lossen kan op verschillende
wijzen. Dit betekent dat je op sommige manieren meer intelligent bent dan op
andere. Het eerste blok talentontwikkeling is geweest. Dit blok stond in het
teken van lichaamsslim. De volgende onderdelen zijn aangeboden: hiphop,
freerunning, theater en hardlopen. De leerlingen hebben genoten en weer
nieuwe talenten ontdekt.
Het team van de A. Bosschool heeft samen met de collega’s uit het
onderwijsteam Wijhe-Wesepe een tweedaagse training gevolgd. Binnen het
onderwijsteam, dus ook op de A. Bosschool willen we richting gepersonaliseerd
leren gaan. Dit is een concept waarbij het individuele leerproces van de leerling
centraal staat. Het zijn twee leerzame en vooral ook gezellige studiedagen
geweest.
In de volgende editie meer over het Kerstfeest dat eraan zit te komen. Er wordt
alweer hard gewerkt aan de erwtensoep, de Kerstmusical en leuke
hebbedingetjes voor op de kerstmarkt.
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: B. Slinkman
Achterhoekstraat 15
8124 AM Wesepe
06-27342058
Info@laborwesepe.nl

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

Kerstmarkt
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 de Meko (oude
melkfabriek) Raalterweg 50 in Wesepe.
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 12 december in
Het Wapen van Wesepe om 19:45 uur. Deze kerstavond wordt geheel verzorgd
door het zangduo “de Neighboursisters” met een avondvullend programma. Wat
de naam al zegt: Ze zijn echt buurvrouwen.
AKTIVITEITEN
Workshop Kerststuk 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
Op 14 december 2019 van 15:00-19:00 uur staat Vrouwen van Nu
Wesepe/Averlo ook weer met een kraam op de 25e editie van de kerstmarkt.
Kom gezellig langs!
De factuur voor de contributie van Vrouwen van Nu komt mee met het
ledenblad van december. Bij betaling dient het factuurnummer vermeld te
worden. (en niet het lidmaatschapsnummer, zoals vorig jaar.)
Kalendertje
Zouden wij voor het rondbrengen van onze activiteitenkalender weer een beroep
mogen doen op de dames die dit elk jaar verzorgen?
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Jaarverslag Plaatselijk Belang Wesepe:
periode oktober 2018 – oktober 2019
Inleiding
De Vereniging voor Plaatselijk Belang te Wesepe en Omgeving (PBW) is
opgericht op 1 mei 1927. Het bestaansrecht van de vereniging vloeit voort uit de
behoefte van de inwoners aan een overkoepelend orgaan voor de behartiging van
hun collectieve belangen. Als bestuur richten wij ons primair daarop.
De vereniging is aangesloten bij de Overijsselse Vereniging van Krachtige
Kernen (OVKK). Verder wordt deelgenomen aan het samenwerkingsverband
van de Plaatselijke Belangen in de Gemeente Olst-Wijhe. (PBGOW)
Bestuur
Het bestuur heeft in de verslagperiode 4 keer vergaderd. Tijdens de algemene
ledenvergadering (jaarvergadering) op 7 november 2018 is afscheid genomen
voorzitter Jan Schepers en penningmeester Yvonne Schutte. Remco Assink en
Jessica Kloosterboer werden welkom geheten in het bestuur.
Let op: De volgende jaarvergadering vindt plaats op 8 januari 2020.
Het bestuur bestaat uit 9 leden, die in principe steeds voor 3 jaar worden
benoemd. Het bestuur werd afgelopen jaar gevormd door:
Everdien Hartkamp
Henk Willink
Jessica Kloosterboer
Judith Talens
Gejo Rouweler
Remco Assink
Jacky van Tartwijk
Eddy van Gelder
Anton Grotentraast

-

voorzitter
vice voorzitter
secretaris
2e secretaris
penningmeester
2e penningmeester
website/ p.r.
lid
lid
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Activiteiten
Er dienden zich ook dit jaar weer voldoende zaken aan, waar het bestuur van
Plaatselijk Belang Wesepe (PBW) aandacht aan heeft besteed.
Via onze website www.plaatselijkbelangwesepe.nl, www.wesepe.nl en de
Dorpskrant hebben wij u het hele jaar door van de ontwikkelingen op lokaal
niveau op de hoogte gehouden.
In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af aan onze leden over de
activiteiten waarmee wij ons als bestuur van PBW in de periode oktober 2018 –
oktober 2019 hebben beziggehouden. Een samenvatting hiervan treft u
onderstaand aan.

Voorzieningenhart
Er is hard gewerkt invulling te geven aan de mogelijkheden om in Wesepe een
voorzieningenhart is te realiseren. Dit om de leefbaarheid in het dorp te
waarborgen en mogelijk te vergroten. De inzet is tevens om de dorpelingen
zoveel mogelijk bij de plannen te betrekken en te informeren.
Op de goed bezochte inloopavond op 1 november 2018 zijn er vijf scenario’s
gepresenteerd en daaruit bleek dat Wesepe graag een voorzieningenhart wil.
Na een eerste check op wensen en haalbaarheid zijn er drie scenario’s
overbleven. Daar is uiteindelijk een voorkeursscenario uit voortgekomen die op
24 april 2019 is gepresenteerd aan alle dorpsbewoners. In dit scenario wordt de
nieuwe sporthal/sportzaal achter het Wapen van Wesepe beoogd. De nieuwe A.
Bosschool wordt tegen de kerk aan gebouwd en daarmee krijgt de kerk
doordeweeks een nieuwe bestemming.
Het rapport, het voorkeursscenario, ligt bij het College van B en W van de
Gemeente Olst-Wijhe. Het wachten is nu op antwoord voordat er verder gegaan
kan worden met de ontwikkelingen.
Als alles loopt zoals gewenst, hopen we over een paar jaar voor Wesepe een
prachtig nieuw Voorzieningenhart te hebben.
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Werkgroep WEN
De werkgroep WEN – Wesepe Energie Neutraal heeft in 2019 flinke stappen
gezet. Het doel is om samen met de inwoners van ons dorp de verduurzaming
te stimuleren.
Via het project BUURKRACHT zijn met collectieve inzet verschillende
huishoudens geadviseerd en geholpen met maatregelen in het kader van
verduurzaming. Eén van de opvallendste activiteiten was de collectieve aanpak
van asbestsanering bij circa 20 adressen in ons dorp.
Dit jaar is het onderzoek opgestart naar de haalbaarheid van de realisatie en
financiering van zonneweide(s) en zonnedaken in Wesepe. Daartoe is het nodig
om een energie-coöperatie op te richten. Medio september heeft de statutaire
oprichting bij de notaris plaatsgevonden en is een nieuw bestuur samengesteld.
De aanvraag voor een subsidie van € 40.000 bij de provincie loopt. We hopen
dat de aanvraag gehonoreerd word, zodat het verdere onderzoek met
professionele ondersteuning uitgevoerd kan worden in het jaar 2020.
Plaatselijk Belang heeft het initiatief genomen tot WEN en de coöperatie en
dorpsbewoners gevraagd actief deel te nemen. Het is gelukt om voor zowel
WEN als de coöperatie succesvol werkgroepsleden en bestuursleden te werven.
Plaatselijk Belang neemt geen zitting in het bestuur, maar blijft voorlopig wel
betrokken bij de voortgang van het project WEN, BUURKRACHT en de
Coöperatie.

Gemeenschappelijk Plaatselijk Belangen Olst-Wijhe
PB Wesepe heeft het voorzitterschap van de GPBOW dit jaar nog in handen.
Eind mei was de organisatie van de jaarlijkse zomerborrel in onze handen. Bij
het Wapen van Wesepe stond deze avond in het teken van de samenwerking op
het gebied van Energie Neutraal. Op deze goed bezochte avond zijn er concrete
afspraken gemaakt om hier in gezamenlijk invulling aan te geven.

Leerorkest
Het verenigingsleven van Wesepe draagt de muziek op de school een warm hart
toe. Samen met de Harmonie, Diaconie en Labor is ook door Plaatselijk Belang
Wesepe gehoor gegeven een bijdrage te leveren voor drie jaar om dit project te
ondersteunen. Op 24 januari is er een geweldig optreden geweest in de Kerk van
Wesepe.
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Klankbordgroep
Afgelopen jaar is de klankbordgroep, bestaande uit een aantal personen in de
leeftijd tussen de 18 en 35 jaar, niet bijeen geweest. Hen is gevraagd naar de
informatieavond te komen op 1 november om zo hun stem te laten horen.

Jaarlijkse buurtschouw
In principe wordt er jaarlijks een buurtschouw gehouden, maar vanwege te
weinig inbreng wordt deze niet meer gehouden. PBW wil de inwoners
stimuleren klachten over onderhoud e.d. rechtstreeks bij de gemeente te melden.
(telefonisch via nummer: 14 0570 of via de site van de gemeente Olst-Wijhe).

Breedbandproject
Het buitengebied van Salland Noord en Zuid zijn beide voorzien van Glasvezel.
Helaas is de inspanning om dit ook voor de Raalterweg te realiseren niet
geslaagd.

Starterswoningen
In samenwerking met de provincie Overijssel en OVKK is er een onderzoek
geweest naar de woonbehoeftes van jongeren (18-35 jaar) in Wesepe. Op een
speciale avond (nulmeting) deden 15 jongeren mee die vooral nog thuis
woonden (14). Negen zagen zichzelf over 5 jaar in Wesepe wonen en de
meesten (9) willen het liefst wonen in de kern. Op een volgende uitnodiging
samen met iemand van de Gemeente en een hypotheekvoorlichter bleven
uiteindelijk vijf jongeren over die daadwerkelijk op korte termijn graag een
woning zouden willen in Wesepe. Twee daarvan zijn nu aan het kijken of er
mogelijkheden zijn op starterswoningen bij het woningbouwplan van
IJssellandschap.

Kom van de Bank
Plaatselijk Belang neemt actief deel in het project KOM VAN DE BANK –
Sportdorpen Olst Wijhe door een bestuurslid in te zetten. Henk Willink heeft
dit project voor de hele gemeente als projectleider aangestuurd met dagelijkse
ondersteuning door een professionele sport-manager. Het project wordt
gecontinueerd via het Sportplatform waarin vele sportaanbieders in onze
gemeente zijn vertegenwoordigd, waaronder Sportclub Wesepe.
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Budget PBW
Elk Plaatselijk Belang krijgt jaarlijks een bedrag van € 771,00 van de gemeente,
waarmee kleine uitgaven voor de verbetering van de leefbaarheid kunnen
worden bekostigd. In deze verslagperiode heeft PBW dit bedrag onder andere
gebruikt voor de aanschaf of onderhoud van materiaal en benodigdheden voor
het vegen en de aankleding van het dorpsplein, het maaien en vegen van het
voetpad langs de Scholtensweg en het plaatsen van een kerstboom nabij “de
Brouwershof”.

Diversen
Ook heeft PBW het afgelopen jaar gewerkt aan andere onderwerpen, zoals:
- Het jaarlijks verzorgen van de kerstboom bij “De Brouwershof”;
- Deelnemen aan overleggen met alle plaatselijke belangen in de gemeente;
- Bijwonen diverse overleggen met gemeente o.a. over woningbouwontwikkeling
- Bijwonen bijeenkomsten van de Overijsselse Vereniging van Kleine
Kernen;
- Helpen bij opzet Ontmoeten in Eigen Dorp;
- Uitdelen zakjes compost als waardering voor de goede wijze van
scheiding van huishoudelijk afval

Ontwikkeling ledenbestand PBW
Aantal leden oktober 2018
Bij: nieuwe leden
Af: verhuisd
Aantal leden oktober 2019

293
2
5
290

Verloop ledenbestand
Jaar
Aantal
leden
2010
309
2014
313
2018
293
2019
290
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De Molen van Wesepe concurreert met
de Notre Dame van Parijs.
Beste Wesepenaren,
Het is een tijdlang stil geweest rondom de molen. Zoals jullie wellicht hebben
gezien heeft de bouw het laatste halfjaar stil gelegen. Dit komt vooral door het
feit dat de twee belangrijkste bouwers: Jan Haarman en Willy Nijenkamp beide
een periode ziek zijn geweest. En natuurlijk is er de bouwvak geweest waarin
iedereen vakantie heeft gevierd.
Inmiddels zijn de bouwwerkzaamheden weer opgestart. Ondertussen is het ook
erg druk in de bouw waardoor de mannen van Bouwbedrijf Overmars geen losse
uurtjes over hadden.
De ruwbouw onderkant staat inmiddels stevig op een enorme plaat beton. De
onderkant is een gebouw van 20 meter bij 20 meter en ongeveer 4 meter hoog.
Deze onderkant is feitelijk in zijn geheel opgetrokken uit gewapend beton.
Onder elke voet van de te plaatsen achtkant van de molen staat al een stevige
betonnen paal van 40x40 cm. Je zou kunnen zeggen dat er een bovengrondse
bunker is gebouwd. De zijde aan de kant van het dorp wordt later aangevuld met
zand en ingezaaid met gras en bloemen zodat het lijkt alsof de molen op een belt
staat, net zoals de oorspronkelijke molen.
In de onderbouw zelf komen 4 appartementen, in eerste instantie voor tijdelijk
B&B verblijf. In de molen komt een woning. Boven in de kop komt een
generator voor het opwekken van stroom.
En eindelijk is ook het kwaliteitseikenhout binnengekomen, een hele vrachtauto
vol! Dit hout ligt klaar in de zagerij in Ruurlo om op maat gezaagd te worden.
De eigenlijke prefab-bouw van de molen achtkant wordt gedaan in de
molenwerkplaats van Molenbouwer Vaags in Aalten.
Theo Overmars en Henry Franken hebben onlangs het hout geïnspecteerd en
goedgekeurd. Dat dit hout erg goed was bleek al in de laatste fase van de
aankoop.
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Theo Overmars en Henry Franken controleren de kwaliteit van het
eikenhout!

13

De mannen van Vaags hadden een principe overeenkomst voor de partij hout bij
een houthandel ergens 200 kilometer onder Parijs. Niet veel later vloog de
Notre-Dame van Parijs in brand.
De giften om deze wereldberoemde kerk te herbouwen bleken fiscaal
aftrekbaar, waardoor er snel heel veel geld werd gedoneerd, letterlijk meer
dan een miljard euro...
De enorme kap van de Notre-Dame bestond volledig uit kwaliteitseikenhout.
Het gevolg was dat er een run kwam op dit kwaliteitshout en de prijs de lucht in
schoot. De mannen van Vaags hebben gelukkig een goede relatie met de Franse
houthandel waardoor het hout alsnog aan de Weseper Molen werd gegund.
Medio september werd dit opgehaald en inmiddels is het zagen begonnen.
De verwachting is dat de achtkant van de molen in het voorjaar van 2020 wordt
geplaatst op de onderbouw. Daarna volgt een lange periode van afbouw, zowel
intern als extern. Zo wordt bijvoorbeeld de achtkant in zijn geheel in riet gedekt
alvorens de kop er op geplaatst wordt en de wieken gemonteerd worden.

2020 belooft dus een jaar te worden waarin er veel aan de molen wordt gewerkt,
maar het werk zal zeker tot in 2021 doorlopen. En daarna wordt er een
korenschuur geplaatst, waarop aan de zuidzijde zonnepanelen komen.
Genoeg te doen dus!

Hartelijke groet,
Theo Overmars & Henry Franken
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Verslag gesprek Stuurgroep Voorzieningenhart
en Wethouder Bosch d.d. 29 oktober 2019
Naar aanleiding van de ingediende rapportage over het voorzieningenhart en de
behandeling daarvan door het College van B&W heeft er op dinsdag 29 oktober
een gesprek plaatsgevonden met de stuurgroep en wethouder Bosch.
De heer Bosch gaf aan dat het college veel waardering heeft voor het gevolgde
proces en het opgeleverde rapport en dat het college een positieve grondhouding
aanneemt. Het college kijkt primair naar het versterken van de functies van Het
Wapen van Wesepe gecombineerd met een sportvoorziening.
Ten aanzien van de school wil het college eerst in gesprek met het schoolbestuur
om het toekomstperspectief te bepalen. Dit betekent óf nieuwbouw, óf behoud
op de huidige locatie. Het blijft overigens wel één plan en de stuurgroep
benadrukte het belang van het voorzieningenhart in zijn geheel.

Het Wapen van Wesepe en sportvoorziening
Het Wapen van Wesepe met daarbij een sportvoorziening bevordert ontmoeting
en bevordert daarmee het voortbestaan van Het Wapen van Wesepe.
De stuurgroep kan bezig met nadere uitwerking. Daarvoor is het nodig om de
dekkingsgraad helder te krijgen en hoe het exploitabel gemaakt kan worden.
Het college is bereid om te investeren, maar wil niet bijdragen aan een
structurele exploitatievergoeding. Zodra uit nader onderzoek blijkt dat de
exploitatie van de sportvoorziening positief is kunnen er nadere stappen worden
gezet.
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School en kerk
Vanuit het college is aangegeven dat eerst helder moet zijn of nieuwbouw van
de school de beste optie is. Het college gaat hierover in overleg met
schoolbestuur De Mare.
De stuurgroep wordt van de inhoud van het gesprek op de hoogte gesteld.
Nieuwbouw vraagt om een forse investering en herontwikkeling van de
bestaande locatie lijkt op basis van eerste berekeningen financieel niet haalbaar.
Naast financiële aandachtspunten zijn er ook omgevingsaspecten waar rekening
mee moet worden gehouden (stankcirkel agrarisch bedrijf, bestemmingsplan en
de cultuurhistorische waarde van de kerk).
De stuurgroep heeft de voordelen van integratie van de school met het
kerkgebouw nogmaals gemotiveerd.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

OUDERENSOOS WESEPE e.o.
Beste senioren van Wesepe e.o.
Hierbij willen we jullie graag uitnodigen voor de Kerstsoos op
woensdagmiddag 18 december, om 14:30 uur in het Wapen van Wesepe.
Dit jaar is het mannenkoor de Pompedoers uit Heino bij ons te gast.
Onder begeleiding van enkele accordeons zullen zij Kerstliederen voor / met
ons zingen. Ook een Kerstverhaal zal niet ontbreken.
De kosten voor deze middag zijn € 12:50
Opgave tot 14 december bij Mientje Lam, telefoon nr: 0570 – 531960
We hopen u te mogen begroeten op deze middag.
Hartelijke groeten van Mientje, jan, Frank, Mieke, Fineke en Erna.
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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
30 november
8 december
15 december

20:00 uur
14:00 uur
14:00 uur

Mariënheem 1
Wesepe 1
Go Ahead 1

Wesepe 1
IJsselstreek 1
Wesepe 1

Trainer Maikel Jansen of Lorkeers stopt
In november heeft trainer Maikel Jansen of Lorkeers bekend gemaakt dat hij na
het seizoen 2019/2020 stopt als hoofdtrainer bij SC Wesepe. Als bestuur
betreuren we dit besluit. Maikel is een jonge, enthousiaste en innovatieve trainer.
Hij wist dit enthousiasme over te brengen op de jonge spelersgroep en heeft de
spelers als team en individu beter gemaakt. Een ontwikkeling waar Maikel trots
op mag zijn. Maikel is ook een prima uithangbord van onze sportclub.
Helaas heeft het 1e elftal dit seizoen te maken met veel pittige langdurige
blessures en zijn de resultaten niet zo als dat verwacht werd na de succesvolle
voorbereiding. Dit is echter verklaarbaar en we hebben er het volste vertrouwen
in dat Maikel er nog het beste van gaat maken dit seizoen, zodat hij zijn periode
bij Wesepe waardig afsluit.
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Sinterklaasfeest Sportpark de Muggert.
Zaterdag 30 november is het weer zover. Sinterklaas en een aantal van zijn
pieten komen weer naar onze sportclub toe.
Hij verheugt zich erop om alle leden, t/m groep 8 van de basisschool weer te
ontmoeten in de kantine van sportpark de Muggert.
Om 13:00 uur verwelkomen de kinderen t/m groep 4 de sint en zijn pieten op de
parkeerplaats van de Muggert. Daarna gaan ze met z’n allen naar de kantine toe.
Dit feest duurt tot ongeveer 14:30 uur.
Van 15:00 tot ongeveer 16:00 uur zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 aan de
beurt om bij sinterklaas te komen.
Iedereen is welkom om de sint te verwelkomen op de parkeerplaats.

Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie is op 5 januari 2020 om 12:30 uur. Voor de receptie zal
eerst het traditionele oliebollentoernooi gespeeld worden, waarna voorzitter
Heleen Flierman om 13:00 haar nieuwjaarstoespraak zal houden. De receptie is
uiteraard weer in de kantine van sportpark de Muggert.
Tijdens deze receptie zullen er ook weer verschillende jubilarissen van Sportclub
Wesepe in het zonnetje worden gezet. Voor de nieuwjaarsreceptie wordt de
trekking van de verloting gedaan.
U bent allen van harte welkom!
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Handbal

Handbalwedstrijden november SC Wesepe Dames 1
Zondag 1 december – 13:15 uur
Travelbags/HV Zwolle DS1 - Wesepe DS1 (Sporthal Zwolle Zuid, Zwolle)
Zaterdag 7 december – 19:00 uur
Wesepe DS1 - W.H.C. DS1 (De Hooiberg, Olst)
Zaterdag 14 december – 19:30 uur
Nijhof/Broekland DS1 - Wesepe DS1 (Nijhof Sporthal, Broekland)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Kerstconcert van Mannenkoor Germania Heeten
Locatie
Datum
Tijd
Kosten

: Abdij Nieuw Sion
: Maandagavond 23 december
: Aanvang 19:30 uur
: € 10,00

Kaartverkoop bij ingang of reserveren mogelijk via
email info@germaniakoor.nl of telefonisch 0617366870.
Verdere informatie www.germaniakoor.nl.
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Gezellig samen eten in de donkere wintermaanden bij Toos in de huiskamer.
Een voor-, hoofd-, en nagerecht en 1 drankje voor € 15,- maximaal 6 personen.
Locatie: Scholtensweg 24 Wesepe.
Tijd : 18:30 uur
Data : vrijdag 6 december, 24 januari en 14 februari.
Kun je niet op de data, geen probleem, in overleg kun je op een andere avond
komen eten met je vrienden.
Opgave en info bij Toos 06-12946314 of toos@ooei.nl

ONDERDEURTJES
************************************************************
Schuur verkoop op zaterdag 7 december in de voormalige slachterij
Rechterschot Raalterweg 44a van 10:00 tot 16:00 uur van overtollig
Huisraad, gereedschap en nog veel meer. De opbrengst komt geheel
ten goede voor het onderhoud van onze monumentale kerk in Wesepe.
Ria en Jan Braakhekke

************************************************************
Langs deze weg willen we iedereen bedanken die ons 50 jarig
Huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.
De mooie bloemen, kaarten en andere attenties.
Groeten Be en Rikie Noordkamp-Middeldorp.
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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. De kaarten kosten € 5,00 en voor dit bedrag mag het hele gezin
(inclusief kleinkinderen) gratis schaatsen.
Wanneer wij u niet thuis treffen, krijgt u een kaart in de brievenbus met
vermelding van ons banknummer, zodat u het bedrag kunt overmaken.
U kunt het bedrag ook inleveren aan de Achterhoekstraat 19 (graag met
vermelding van naam en adres).
Niet leden/donateurs betalen € 2,00 per persoon voor elk bezoek aan de ijsbaan.
De vrijwilligers zorgen dat de ijsbaan er weer picobello uit ziet:
- het gras wordt nog een extra gemaaid;
- de pomp gecontroleerd;
- de sponsoren worden benaderd en
- de lichtmasten worden opgezet.
Vorig jaar hebben onze vrijwilligers er ook voor gezorgd dat er op de ijsbaan in
Wesepe als eerste en bijna enige in Salland geschaatst kon worden!
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Weseper Oudejaarsconference op zaterdag 28 december

“WESEPE TELT AF”
Op zaterdag 28 december wordt de eerste Weseper Oudejaarsconference
“WESEPE TELT AF” georganiseerd. De zaal van Het Wapen van Wesepe
gaat om 20:00 uur open, de conference begint om 20:30 uur.
Oudejaarsconference
Onder het motto “alles wat u nog niet wist” vindt er met een knipoog een
terugblik plaats op het afgelopen jaar. Een oudejaarsconference voor en door
Wesepenaren. Revuegezelschap Tempo, dat in 2020 maar liefst 75 jaar bestaat,
organiseert de avond.
Kaartverkoop
Entreekaarten zijn te koop bij Bakkerij van Rijssen of online via:
www.tempowesepe.nl. De kaarten kosten in de voorverkoop:
- t/m 5 december: € 5,00 voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen t/m 12 jaar.
- Van 6 december t/m 27 december: kosten de kaarten resp. € 8,00 en € 4,00
Aan de kassa kosten de kaarten resp. € 10,00 en € 5,00 (vol = vol!).
Muziek na afloop
Na de conference is er vanaf 22:30 uur groot feest met het HANDKARTRIO.
Kijk ook op: www.tempowesepe.nl
________________________________________________________________
Whatsapp-oproep voor de mooiste, leukste, ontroerendste foto’s van 2019
De 100 “WESEPER MOMENTEN”
Tijdens de conference worden de 100 mooiste, grappigste, leukste, ontroerendste
en sprekende momenten van 2019 van Wesepe of Wesepenaren getoond die zijn
ingezonden via Whatsapp. Denk hierbij aan een mooi of leuk moment van
bijvoorbeeld een vriendengroep of persoon, of een foto van een gebeurtenis of
locatie in Wesepe. De 100 meest aansprekende foto’s worden op die avond
getoond.
Whatsapp de foto’s naar het nummer: 06 16 07 65 89
________________________________________________________________
Meer informatie via: Arnold Nijland (06-50213256) of Gerard Willemsen (0621965983), of per mail: a.nijland@assetworks.nl en info@tempowesepe.nl.
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