Activiteiten kalender februari 2020
Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe

zondag, 2 februari
10:00 Klootschieten WvW
11:00 Kuiertocht Averlo Info: www.sallandboerteneetbewust.nl
dinsdag, 4 februari
19:30 Bridge Competitie WvW
20:15 Johan Derksen te gast bij Sportclub Wesepe
woensdag, 5 februari
12:30 Eetproject in het WvW. Opgave tot de maandag ervoor: tel. 532247
13:00 Vvn - Wandelen Wesepe, vertrek bij de kerk
donderdag, 6 februari
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
10:00 Ontmoeten in eigen dorp – incl. maaltijd WvW
10:30 Markt Wesepe
vrijdag, 7 februari
19:30 Soosavond Jeugdsoos - Nieuwe Coers
dinsdag, 11 februari
19:30 Bridge vrije avond WvW
woensdag, 12 februari
09:00 Vvn - Provinciale Bridge-dag WvW
09:30 Vvn - Quilt(k)ring in de Brouwershof
14:30 Spellenmiddag Brouwershof
donderdag, 13 februari
19:45 Vvn - Afdelingsavond Jaarvergadering + foto’s Nieuw-Zeeland-reis
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
10:00 Ontmoeten in eigen dorp – incl. maaltijd WvW
10:30 Markt Wesepe
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Activiteiten kalender februari 2020 (vervolg)

vrijdag, 14 februari
18:30 Bij Toos aan tafel. Scholtensweg 24 Wesepe. Opgeven via toos@ooei.nl
dinsdag, 18 februari
19:30 Bridge Competitie WvW
woensdag, 19 februari
14:30 Soos, met Bingo, in het WvW
20:00 Labor jaarvergadering + lezing boswachter William Smale WvW
donderdag, 20 februari
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
10:00 Ontmoeten in eigen dorp – incl. maaltijd WvW
10:30 Markt Wesepe
13:00 Vvn - Wandelen Wesepe, vertrek bij de Nicolaaskerk
dinsdag, 25 februari
19:30 Bridge vrije avond WvW
donderdag, 27 februari
09:30 Vvn - Provinciale wandeling Dedemsvaart
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
10:00 Ontmoeten in eigen dorp – incl. maaltijd WvW
10:30 Markt Wesepe
vrijdag, 28 februari
19:30 Soosavond Jeugdsoos - Nieuwe Coers
zaterdag, 29 februari
09:00 Oud papier actie, erf fam. Niemeijer. Indien geen vervoer, tel.: 531103.

Opgave activiteiten: agendawesepe@gmail.com
2

Beste lezer,
Eéns in de 4 jaar telt februari 29 kalenderdagen. Dit is ter correctie van het
tijdsverschil met de siderische jaren. Naar verluidt werd er in de Romeinse tijd
wat gesjoemeld met de maanden, waardoor de schrikkeldag (ooit in de laatste
maand van het jaar) naar februari verhuisde. Rare jongens, die Romeinen….
Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar
redactie.dorpskrant@wesepe.nl vóór 15 februari 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. 304

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
Alle kerstbomen zijn weer opgeruimd, de kerstballen en de lampjes liggen weer
op zolder. We hebben een heerlijke vakantie gehad en zijn er weer helemaal
klaar voor.
Ook dit jaar gaan we weer verder met talentontwikkeling. Aankomende periode
richten we ons op “samenslim”. Zo zullen er verschillende activiteiten
plaatsvinden die zich richten op samenwerking.
Op 21 januari was het voorleesontbijt voor de kleuters en de peuterspeelzaal.
Wesepenaar van het jaar, Jo Jansen, kwam de kinderen voorlezen. De kinderen
hebben van deze ochtend genoten.
De huisvesting van de school staat in 2020 prominent op de agenda bij het
schoolbestuur. In samenwerking met de stuurgroep “Voorzieningenhart” zal
binnenkort een gesprek plaats vinden met de betrokken wethouders van de
gemeente Olst-Wijhe.
Het is voor de school van belang dat de plannen rondom het voorzieningenhart
niet op de lange baan worden geschoven. Er is nogal wat achterstallig onderhoud
en onze leerlingen verdienen een goed, veilig en prettig gebouw om in te leren.
We kunnen niet nog jaren wachten op aanpassingen en veranderingen.
We hebben er alle vertrouwen in dat we “samen sterk” zijn in Wesepe en er met
elkaar voor kunnen zorgen dat de school en kinderopvang een mooie plek gaan
krijgen in het voorzieningenhart. Op die manier kunnen we alle voorzieningen
van Wesepe bundelen en samen nog meer bereiken in leefbaarheid en
levendigheid.
Een hartelijke groet vanaf de Scholtensweg,
Jantien Blankhorst-Hartkamp
(directeur onderwijsteam Wijhe-Wesepe)
Karin Rondhuis- van der Zeijst
(locatie-coördinator A. Bosschool)
4

Plattelandsvereniging LABOR
Secretaris: B. Slinkman
Achterhoekstraat 15
8124 AM Wesepe
06-27342058
Info@laborwesepe.nl

Kerstwandeling Tweede Kerstdag.
Donderdag 26 december hielden we weer de Kerstwandeling. Er werd gestart
vanaf de Meko. (de oude melkfabriek) Het was heerlijk zacht wandelweer.
Onderweg was er een tussenstop voor Glühwein, warme chocomel en
krentenbrood bij de schietvereniging in Averlo. De route was voor jong en oud
goed te doen en dat bleek ook wel want er deden 116 deelnemers mee in de
leeftijd van 1 tot ver over de 80 jaar!

Jaarvergadering 19 februari 2020
Op woensdag 19 februari houden we onze jaarvergadering. We beginnen om
20:00 uur bij het Wapen van Wesepe.
Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen vorige vergadering d.d. 13-02-2019
3. Jaarverslag 2019
4. Financieel jaarverslag 2019 door de penningmeester
5. Verslag kascommissie Fred Dijkgraaf en Albert Grootentraast
6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Bestuurssamenstelling
Hans Toorneman 2015-2020 (bestuurslid) is aftredend en Erika
Harmsen 2015-2020 (penningmeester) is tevens aftredend. Zij zijn
niet herkiesbaar. Er is dus een vacature nog voor twee bestuursleden
en een bestuurslid die de taak van penningmeester op zich wil
nemen. Eventuele gegadigden kunnen zich bij de voorzitter melden
voor de vergadering.
8. Bespreking activiteiten 2020
9. Vaststellen contributie voor 2020
10. Rondvraag
11. Pauze
12. William Smale, boswachter uit Wesepe, gaat vertellen over de jacht
in om Wesepe en Averlo.
13. Sluiting
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Activiteiten Labor 2019
• Januari-heden

:Beeldhouwen en yoga verzorgd door Toos Elfrink.

• Januari-heden

:1e Zondag van de maand klootschieten.

• 13 februari

: Jaarvergadering; lezing Henk Jansen over
Wereldvoedselprobleem.

• 16 mei

: Lezing Ozcan Akyol

• 3 juni

: Excursie Nieuw Sion.

• 7 juli

: Fietstocht voor jong en oud met BBQ

• 7, 8 en 9 augustus

: Wandel-3-daagse

• 8 december

: Afsluiting klootschietseizoen
Gerrit Kluin werd klootschieter van 2019!

• 14 december

: Kerstmarkt.

• 26 december

: Kerstwandeling.

Zondag 1 maart 2020 klootschieten
Op zondag 1 maart gaan we klootschieten, het startpunt is bij restaurant Reimink
in Heeten. We verzamelen daar om 10:30 uur!
Zien we u dan ook?
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Wat is klootschieten ?
Geschiedenis
Het spel werd al gespeeld in de 12 eeuw en is dus nog ouder dan de
Nicolaaskerk in Wesepe. De kloot was destijds veelal een ronde steen, dan wel
een bal van klei of ijzer, of een houten bal verzwaard met lood. De term ‘kloot’
heeft niets te maken met mannelijke voortplantingsorganen. En dat is -gezien het
gewicht van een kloot- weer een geluk voor de heren. Het woord ‘kloot’ heeft
meerdere betekenissen en komt ook voor in diverse gezegden. Denk
bijvoorbeeld aan ‘aardkloot’ of ‘klootjesvolk’. Met deze wijsheid in gedachten is
het scheldwoord ‘klootzak’ nauwelijks nog een scheldwoord te noemen.
Tegenwoordig is een kloot veelal gemaakt van hout of kunststof.
Doel van het spel
De kloot in zo min mogelijk worpen via een uitgezet parcours naar een
vooraf bepaald punt gooien (schieten).
Teams
Klootschieten wordt gespeeld in teams. Een team klootschieters is wisselend van
samenstelling, d.m.v. loting worden de teams bepaald. Een team bestaat
gemiddeld uit 3-6 personen. Dit is een beetje afhankelijk van hoeveel
deelnemers er totaal zijn. Men speelt altijd in 2 teams tegen elkaar. Meestal zijn
er rond de 16 deelnemers dus 4 teams (2x2). Zelfs bij 24 deelnemers kan nog in
4 teams worden gespeeld, maar grotere teams is niet zo leuk.
Puntentelling
Na elke wedstrijd wordt het winnende team bekend gemaakt. Alle teamleden
van dat team krijgen daar hetzelfde aantal punten voor, zo ook voor het team dat
2e, 3e, 4e, enz. is geworden. Je speelt het dus in teamverband, maar kunt toch
individueel winnen wanneer je regelmatig in het winnende team zit. De slechtste
score trekken we er aan het eind van het jaar vanaf. De keren dat je niet geweest
bent krijg je 0 punten. Dus hoe vaker aanwezig, hoe meer kans je maakt op de
prachtige wisselbeker en de eretitel ‘Klootschieter van het jaar’.
Zie agenda
Kom gerust eens een keertje meedoen, wandelschoenen aan, het is erg informeel
en gezellig, iedereen is welkom. Goed kunnen gooien is echt geen vereiste,
plezier met elkaar en lekker buiten zijn staat meer voorop. Er doen ook 80+
mensen mee, maar vlak die in gooien niet uit….
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Evert opent ogen in Wesepe
Hoewel Wesepe een dorp is met grote sociale cohesie, kon ex-inbreker en nu
inbraakpreventie-adviseur Evert Jansen onlangs nog ongehinderd door het dorp
lopen en niemand heeft hem aangesproken. “Als je iets verdachts ziet
onderneem direct actie: bel de politie. Jullie moeten samen zorgen dat het veilig
blijft. De beste beveiliging is de mens zelf.” vertelde hij ‘s avonds tijdens een
presentatie op de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Wesepe.
Evert geeft door heel Nederland presentaties. “Dan loop ik eerst door een wijk
en maak ik foto’s van wat ik allemaal zie.” Een enkeling heeft hem dan ook in
Wesepe zien lopen, maar niemand heeft iets gemeld en niemand heeft hem
aangesproken. “Ik wil gezien worden en wil dat de politie komt. En dat moet
sneller. Als er een melding is op de Whatsapp-groep, onderneem dan meteen
actie en kijk naar buiten. Ik heb vandaag van half drie tot kwart over vier in
jullie dorp gelopen en moest op jullie wachten tot negen uur ’s avonds!”
Gereedschap blijken inbrekers amper nodig te hebben. “Ik ging vroeger op pad
met slechts 2 schroevendraaiers, een koevoet en een bahco. Voor de rest
gebruikte ik wat mensen voor en achter het huis laten staan.” Evert waarschuwt
ook dat als je ook maar even van huis gaat, bijvoorbeeld om de kinderen op te
halen van school of de hond uit te laten, doe dan de garage of schuttingdeur op
slot. “Zo maak je het een inbreker moeilijk en gaat hij verder. Want ze kunnen
heel snel binnekomen. Daarbij worden ze ook nog geholpen door spullen die
gewoon buiten staan: trapjes en minicontainers.” Tevens zijn er in de tuin
regelmatig kruiwagens ter beschikking om de gestolen goederen gemakkelijk af
te voeren...
En dan in de vakantieperiode: schakel een buitenstopcontact uit zodat de
beveiliging niet meteen uitgeschakeld kan worden En maak dan ook gebruik
van een tijdschakelaar voor de binnenverlichting.
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Voor de buitenverlichting is het veel beter om gebruik te maken van een
bewegingssensor. “Dat valt vaak ook de buren op en weet je dat er dan
iemand loopt.”
Evert ziet ook vaak de laptop op de eettafel staan. “Zet geen waardevolle
spullen in het zicht. Dat lokt uit om naar binnen de komen. En ben je boven,
hoor je beneden iets en vermoed je een inbreker: Ga je niet verstoppen, maar ga
schreeuwen, maak geluid en doe het licht aan, maar… ga er niet achteraan! Dit
omdat ze van boven naar beneden beginnen. Als ze niets horen gaan ze naar
boven omdat ze denken dat er niemand is. Maar worden ze gestoord, dan gaan
ze er als een wervelwind vandoor.”
Zo hield Evert een boeiend betoog waar de Wesepenaren hun voordeel mee
kunnen doen en zo te horen ook gáán doen.
Belangrijk doel: Samen zorgen voor inbraakpreventie.

Evert Jansen tijdens zijn betoog over inbraakpreventie
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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 jaarvergadering/afdelingsavond op
donderdag 13 februari in Het Wapen van Wesepe om 19:45 uur.
Daarna worden er foto’s getoond van de Nieuw-Zeeland-reis.
ACTIVITEITEN
Bridge-dag Overijssel op woensdag 12 februari om 09:00 uur.
Locatie: Het Wapen van Wesepe, Ds. Kreikenlaan te Wesepe.
Handwerkbeurs Zwolle van donderdag 13 februari t/m zondag
16 februari, vanaf 10:00 uur in de IJsselhallen te Zwolle.
De agrarische excursie wordt gehouden op 31 maart, 1 en 2 april
Locatie: café-restaurant De Mol te Zwolle
De bedrijven die bezocht worden zijn:
- Aardbeienkwekerij Kalter in IJsselmuiden. Het is een zeer moderne
aardbeienkwekerij met o.a. een aardbeien zelfpluktuin.
- Rondvaart Zwolse grachten.
- IJsseldelta Ruimte voor de rivier Bij hoogwater van de IJssel bestaat
overstromingsgevaar voor Zwolle, Kampen en het achterland.
- Geitenbedrijf Twiegweerd in Zalk.
Opgave: Op de afdelingsavond van 13 februari óf
bij Anita Middeldorp, tel 06-51873560 vóór 24 februari.
Graag een voorkeursdatum en reserve datum doorgeven.
Kosten : € 40,00. vóór 4 maart overmaken naar bankrekening nr.
NL60RABO0354521462 van Anita Middeldorp.
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Nicolaasconcert met Charivari Trio
Met zang, accordeon, viool en contrabas brengt het Charivari Trio op 1 maart
een verrassend programma ten gehore in de Nicolaaskerk in Wesepe. Bart
Lelivelt (accordeon/zang), Anneke Frankenberg (viool/zang) en Gerard Schoren
(bas/zang) vormen samen een bijzondere mix van een klassiek strijktrio, een
jazzorkest en een volksmuziekgroep. Dat resulteert in een onweerstaanbaar
optreden, waarvoor volksmuziek uit Zuid-Amerika en Oost-Europa de basis
vormt. Het Charivari Trio neemt het publiek mee op een muzikale reis met
mooie verhalen vol passie, melancholie en humor.
Datum
: Zondag 1 maart 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

Anneke Frankenberg, Gerard Schoren en Bart Lelivelt vormen het Charivari Trio
Stichting De Nicolaas Concerten * Secretariaat: Wilma Eskes, Velsdijk 6, 8124 PP Wesepe *
Rabo NL83RABO158809580 * www.denicolaasconcerten.nl * info@denicolaasconcerten.nl
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Knik en Laad
Combinatie
Wegens succes al 9 keer verlengd!!
10 jarig jubileum!
Programma:
Vrijdag : Groene Knuppel Café vanaf 20:00 uur.
Zaterdag: Knik en Laad Party met de BTW Band vanaf 20:00 uur.
Zondagmiddag: Receptie van 14.00 tot 15.00 uur.
Er is gelegenheid tot feliciteren tussen 14:00 en 15:00 uur.
De koffie en cake staan klaar!
Aansluitend De Paloma’s live!

Feestweekend
7 – 8 – 9 februari 2020
De Knik en Laad Combinatie is de piratenzender uit
Wesepe/Averlo

12

Knik en Laad
Combinatie
Wegens succes al 9 keer verlengd!!
10 jarig jubileum!
Programma:
Vrijdag : Groene Knuppel Café vanaf 20:00 uur.
Zaterdag: Knik en Laad Party met de BTW Band vanaf 20:00 uur.
Zondagmiddag: Receptie van 14.00 tot 15.00 uur.
Er is gelegenheid tot feliciteren tussen 14:00 en 15:00 uur.
De koffie en cake staan klaar!
Aansluitend De Paloma’s live!

Feestweekend
7 – 8 – 9 februari 2020
De Knik en Laad Combinatie is de piratenzender uit
Wesepe/Averlo

13

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
Voetbalcompetitie eerste elftal:
26 januari
2 februari
9 februari
16 februari

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

Emst 1
Wesepe 1
Terwolde 1
Wesepe 1

Wesepe 1
Kon. Ud 1
Wesepe 1
V en L 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
één van de jeugdelftallen? Kijk dan voor het complete wekelijkse
wedstrijdprogramma op de website van SC Wesepe www.sportclubwesepe.nl
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Oliebollentoernooi en nieuwjaarstoespraak
Op zondag 5 januari was het jaarlijkse Oliebollentoernooi weer.
Rond 10:15 uur werd er afgetrapt en streden de 6 teams om de winst.
Om 12:30 uur begon de Nieuwjaarsreceptie waarna om 13:00 uur
voorzitter Heleen Flierman haar nieuwjaarstoespraak hield.
Lees hier de volledige Nieuwjaarstoespraak 2020:
Beste dames en heren,
Iedereen van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie van sportclub
Wesepe. Een speciaal welkom voor de ereleden: Herman Schoneveld, Jan
Wichems, Mark Achtereekte en Joop Middeldorp en de leden van
Verdienste: Wil Rodijk, Henk Smit, Wijnand Rouweler en William Roesink.
Fijn dat er weer zoveel leden aanwezig zijn. Een heel aantal van jullie
hebben zich vanochtend weer in het zweet gewerkt tijdens het
oliebollentoernooi, waarvan straks de uitslag volgt. Het wellicht luie zweet
wat weer plaats maakt voor een lekker oliebol, gebakken door Jan Assink.
En natuurlijk een drankje in de hand, dat maakt het meteen een mooi
moment om te proosten op het nieuwe jaar en wil ik bij deze iedereen een
gezond en sportief 2020 wensen met veel goede resultaten.
Door te proosten op het nieuwe jaar, sluiten we ook de feestdagen weer af.
Deze dagen die we veelal samen hebben gevierd met familie en vrienden
en vaak de sport wat meer op de achtergrond hebben staan.
Dagen waarbij je terug denkt aan geliefden die we voor het eerst of al langer
moeten missen. Helaas moesten we tijdens die afgelopen feestdagen afscheid
nemen van een dierbaar lid, Inie van Gelder. Ze was al 46 jaar lid, vanaf de
start van de afdeling gym en is de club ook toen ze zelf niet meer actief
was altijd als niet spelend lid trouw gebleven.
Verder hebben we in februari afscheid moeten nemen van Henk van de
Kraats, die ook al vanaf zijn 14e lid was en hiervan 15 jaar als vaste back
in het eerste heeft gespeeld.
In mei hebben we daarnaast afscheid genomen van lid Martin van ’t Veld.
Welke ook al 38 jaar lid was. Ook al woonde hij niet meer in Wesepe, bleef
hij ook de sportclub trouw. Dat leden de vereniging zo lang trouw blijven
kenmerkt Sc Wesepe. Je ziet het terug in de jubilarissen als ook in in het aantal
actief spelende leden, welke niet meer in Wesepe wonen.
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Sportieve prestaties
De dames van de tennis zijn in de voorjaarscompetitie in 2019 gedeeld
eerste geworden. Een knappe prestatie!
7 december jl. werd Wesepe JO17 officieus kampioen. In een rechtstreeks
duel met de nummer 2, had Wesepe aan een overwinning genoeg om
officieel kampioen te worden. Die wedstrijd werd gelijk gespeeld. De
nummer 2 moet nu een inhaalwedstrijd tegen nummer 3 daarom met
11 doelpunten verschil zien te winnen, anders is Wesepe JO17 kampioen.
Verder is het zeker het noemen waard dat de dames 1 van de volleybal
onder leiding van Robert Balk, welke uitkomen in de 4e klasse op de
1e plek staan. Met 31 punten uit 8 wedstrijden lijken zij met een verschil
van 7 punten op de nummer 2 af te stevenen op het kampioenschap.

Overige prestaties
De sponsorcommissie heeft afgelopen jaar een knappe prestatie geleverd.
Balsponsoren, bordsponsoren en voor alle teams shirtsponsoren. In totaal
de 100 sponsoren gepasseerd. Het was mooi om daar tijdens een koude
donderdagavond op 7 november aandacht aan te besteden. De hele
omnivereniging bij elkaar met de shirt en trainingspaksponsoren om de
middenstip. Ook mooi dat de vrienden van Sportclub Wesepe, met bijbehorende
commissie ook nieuw leven is in geblazen. Met die bijdrage is op 4
februari wel een hele bijzondere gast, namelijk Johan Derksen uitgenodigd.
De kaarten hiervoor zijn inmiddels uitverkocht. Tevens kunnen we nu echt
zeggen dat de nieuwe website staat!! Er is hard aan gewerkt door Koen
Boerkamp, Jos Tiebot en Yvonne van Essen. De informatie is zoveel als
mogelijk weer up-to-date en hopelijk worden er weer veel nieuwsitems
geplaatst, zodat de website ook veel bezocht gaat worden.

Als laatste vernam ik dat wij als sportclub hebben bijgedragen aan het
Weseper woord van het jaar: -Oldtimer cultuur- De oorsprong van dit
woord is hier in de kantine ontstaan. En wel op de donderavond. Ze
noemen zichzelf de oldtimers, houden van een potje voetbal, maar nog
meer van de gezellige nazit. Vieren sinterklaas samen en zijn daarbij dus
een gezellige hechte groep geworden. En dat valt op, daar wil je bij zijn,
daar heerst het verenigingsgevoel.
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Jeugd
Van de oldtimers gaan we naar de jeugd. We zien afgelopen jaren het aantal
jeugdleden bij de handbal en voetbal dalen. De teams zijn erg krap en er
ontbreken soms ook voldoende spelers/speelsters in een bepaalde
leeftijdscategorie, waardoor er meerdere leeftijden bij elkaar in 1 team
komen. Om te kijken naar oplossingen vinden er wel eens gesprekken met
buurtverenigingen plaats, maar tot nu toe heeft dat niet het gewenste
resultaat. Natuurlijk is het ook het mooiste als we een eigen jeugdafdeling
kunnen behouden, maar het houdt absoluut niet over.
Gelukkig zien we bij de gym/jazz dat daar de jongste jeugd weer toeneemt.
Ook al moesten we stoppen met de ouder/kind gym, i.v.m. te weinig animo,
is er wel een extra jazzgroep bijgekomen.
Gebruikers de Muggert
Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van de jeugd van GAE.
Waar vorig seizoen de JO15 en JO13 hun thuiswedstrijden op ons
sportpark speelden, hebben zij er nu voor gekozen om alle jeugd op 1 plek
bij SV Twello onder te brengen. Begrijpelijk, maar uiteraard jammer voor
ons. Nu spelen ze alleen nog sporadisch een jeugdwedstrijd of een
wedstrijd met de beloften op ons mooie sportpark.
We hebben dit jaar ook nieuwe gebruikers kunnen verwelkomen en wel de
Survival Wesepe. Ze hebben het stuk bos naast de tennisbaan en
handbalveld ingericht met allerlei hindernissen en zo is er een mooi
trainingsbos ontstaan. We zijn heel blij dat ze ook een nieuwe start aan de
survivalrun gaan geven en dat zij dat vanaf de Muggert doen.
We zijn in goed overleg aan het kijken hoe we hen kunnen helpen om hier zoals
ze dat ook gewend waren vanuit het dorp een prachtig evenement van kunnen
maken.
Geclusterd voorzieningen hart Wesepe
Volgens afspraak heeft de stuurgroep een adviesrapport ingeleverd bij de
gemeente. In grote lijnen is het advies om de verschillende functies te
clusteren in het hart van Wesepe, rondom de kerk en het Wapen van
Wesepe. De buitensport blijft in dat advies op de Muggert. Dit scenario
wordt nu verder concreter uitgewerkt en ook worden er gesprekken
gepland met de gemeente. De optie voor een volwaardige sporthal staat
nog steeds open, maar zal aantoonbaar exploitabel moeten zijn.
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Tennis
De amateurtak van de tennis heeft het landelijk lastig en dat is in Wesepe
niet anders. Gelukkig is er nog steeds een damesteam actief welke ook
competitie speelt en dus gezien hun gedeelde eerste plek ook niet
onverdienstelijk. Ook lijkt de dynamic tennis welke afgelopen jaar onder
de vlag van ‘kom van de bank’ heeft plaats gevonden een succes te zijn.
Binnenkort vinden er weer gesprekken plaats met kleine buurtdorpen die
met dezelfde dalende ledenaantallen te maken hebben in de hoop dat ze
wat voor elkaar kunnen betekenen.
Handbal
Vlak voor de zomer kwamen de handbaldames zonder trainer. Aangezien
er de nodige ervaring actief is binnen de vereniging werd er gelukkig een
oplossing gevonden met Jolien Koerhuis, Marjolien Roesink en Dorien
Wolterink. Ieder van hen neemt een deel van de training dan wel coaching
op zich en ook al kan het nog alle kanten opgaan, heeft dames 1 toch al de
nodige punten weten binnen te halen.
Verder zien we bij de handbal een verschuiving van veldcompetie naar
beachhandbal. De B1 heeft al zeer verdienstelijk aan de
beachveldcompetitie meegedaan. Dit jaar zullen meerdere teams hieraan
mee gaan doen. Het zou daarom ook mooi zijn als we zelf een beachveld
weten te creëren op de Muggert, waar we onze thuistoernooien in Wesepe
kunnen spelen.
De meiden van de B1 hebben allemaal deelgenomen nadat ze de
handbalmaster hadden gehaald aan een korte cursus voor
jeugdscheidsrechter. Ze fluiten nu onder begeleiding de jongste
jeugdwedstrijden.
Gym/volleybal
In juni vond de grote uitvoering weer in de Nieuwe Coers plaats. Met een
mooi en afwisselend aanbod konden alle gym en jazz leden weer laten
zien, wat zij afgelopen seizoen hadden geleerd. Aan het einde van de
uitvoering maakte Romy Kleine Schaars bekend dat ze, na vele jaren, ging
stoppen als jazz instructrice. Dor een nieuwe baan in combinatie met een
nieuwe opleiding paste het niet meer in het schema om daar 2 avonden in
de week jazzlessen bij te geven.
Gelukkig heeft het bestuur met 2 opvolgsters Savanna en Dana de Weerd
weer invulling gegeven aan de lessen.
De volleybal weet zich ondanks de blessures nog steeds met in totaal 5
teams staande te houden. Dit kan alleen doordat voor elkaar wordt
ingevallen en geholpen!
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Voetbal
Afgelopen november heeft de huidige trainer, Maikel Jansen of Lorkeers,
te kennen gegeven zijn aflopende contract niet te willen verlengen. Hij wil
volgend jaar wat meer tijd vrij maken voor zijn gezin en heeft daarom
besloten een stapje terug te doen. Er moest daarom op zoek naar een
nieuwe trainer. Er waren weer mooie sollicitanten. Uiteindelijk is de keuze
gevallen op Jeroen Veldwijk als nieuwe trainer.
Jeroen heeft als speler hoog gevoetbald, onder andere bij Koninklijke UD
en Rohda Raalte. Daarvoor heeft hij ook nog een aantal maanden bij Wesepe
getraind. Als trainer is hij actief geweest bij SV Terwolde en Haarle.
We hebben er vertrouwen in met Jeroen een ambitieuze en enthousiaste
trainer te hebben aangesteld.
Problemen met invullen bestuursfuncties
Bij het voetbalbestuur lopen we er tegenaan dat het erg lastig is om de
vacante bestuursfuncties in te vullen. Zo is er nog steeds geen opvolger
gevonden voor Joop Middeldorp, die in 2017 de voorzittershamer heeft
neergelegd.
Nu stopt Koen Vossebelt en ook daar is nog geen vervanger
voor gevonden. Ondanks dat er al verscheidene personen benaderd zijn.
We willen dan ook alle leden oproepen om hier goed over na te denken.
We hebben een bestuur nodig met enthousiaste mensen om alles goed
draaiende te kunnen houden. Lijkt dit je wat, of ken je iemand die je
geschikt lijkt? Neem hiervoor contact op met één van de bestuursleden.

Koen Vossebelt wordt hierna gevraagd om even buiten bij zijn zoon Daan
te kijken en de nieuwjaarstoespraak wordt even stopgezet om een extra
algemene ledenvergadering te beleggen. Hierin wordt Koen Vossebelt
voorgedragen als lid van verdienste voor al het werk wat hij afgelopen
jaren heeft gedaan. Alle leden stemmen hiermee in.
Waarna Koen weer terug wordt geroepen en een oorkonde en felicitatie ontvangt
als lid van verdienste. Hij wordt bedankt voor zijn inzet als leider van het eerste,
werk in de supportersvereniging, trainer bij de jeugd, kantinediensten,
bestuursfunctie tijdens de grote verbouwing en hetgeen waar hij nu mee
stopt voor zijn werk in het voetbalbestuur.
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Waarna de jubilarissen worden gehuldigd en gefeliciteerd:
50 jaar:

Erna Middeldorp-Jalink
Joop Amelink

40 jaar:

Arjan Klein Ovink

25 jaar:

Miranda Assink-Groot Lipman
Ellen Duchateau-Middeldorp
Fieke Vrielink
Ineke Kolkman
Bertus Kerkmeijer
Rudi Kleine Schaars
Bram Lugtenberg
Ronald Wichems
Danny Harmsen

Tot slot: 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 en daarom
kunnen we terugkijken op een mooi 2019!

Handbal

Handbalwedstrijden februari SC Wesepe Dames 1
Zaterdag 1 februari – 21:00 uur
Bentelo DS2 - Wesepe DS1 (Sporthal de Pol, Bentelo)
Zaterdag 8 februari – 19:00 uur
Wesepe DS1 - OBW DS1 (Sporthal de Hooiberg, Olst)
Zaterdag 29 februari – 19:00 uur
DFS Arnhem DS1 - Wesepe DS1 (Sporthal De Pas 44, Arnhem)
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Kaartcompetitie:
Op de vrijdagavonden is er ook volgend seizoen 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.
Voor de kaartcompetitie van het seizoen 2019/2020 zijn de volgende
resterende data vastgesteld:
24 januari
14 februari
6 maart
27 maart
17 april
De eerste 11 kaartavonden tellen mee voor de kaartcompetitie.
De 7 hoogste uitslagen tellen mee voor de einduitslag.

Klaverjasmiddagen:
Op de dinsdagmiddagen is er ook volgend seizoen een
klaverjascompetitie. De aanvang is om 13:30 uur en de inleg is € 2,50.
Deelnemers zijn van harte welkom. Voor de klaverjascompetitie van
het seizoen 2019/2020 zijn de volgende resterende data vastgesteld:
28 januari
11 februari
25 februari
10 maart
24 maart
7 april
21 april.
Om voor een prijs in aanmerking te komen moet men aan het eind
van de competitie tenminste 11 maal gekaart hebben.
De 7 hoogste uitslagen tellen voor de einduitslag.

Wil je als nieuwe klaverjasser ook deelnemen?
Informeer dan eerst bij Jan Wichems of Wim Smeenk of er plaats is.
Nieuwe deelnemers op de vrijdagavond en op de dinsdagmiddag zijn
natuurlijk altijd van harte welkom.
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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
************************************************************
GEZOCHT: dames recreanten volleyballers!
Wij zoeken recreatieve, gezellige, sportieve dames met of zonder ervaring.
Heb je interesse of wil je een keer vrijblijvend op een dinsdagavond mee trainen,
neem dan contact op met 1 van de speelsters S.C. Wesepe - Dames 2
Kim Broekhof, Wendy Riezebos, Mirjam Regelink, Sonja van Duuren, Loes Ruiter

************************************************************

Gezellig samen eten bij Toos in de huiskamer.
Een voor-, hoofd- en nagerecht en 1 drankje voor €15,-. Maximaal 6 personen.
Locatie
Tijd
Data

: Scholtensweg 24 Wesepe
: 18:30 uur
: vrijdag 14 februari en 13 maart

Mocht je op een andere avond willen komen eten met
je vriendengroep, dan kan dat vast wel in overleg.
Opgave en info bij Toos 06-12946314 of toos@ooei.nl
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