Activiteiten kalender april 2020 (onder voorbehoud)
Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe
ATTENTIE: Vanwege het coronavirus zijn veel activiteiten afgelast.
Informeer naar actuele informatie bij de betreffende vereniging of instantie.

woensdag, 1 april
13:00 VVN: Wandelen Wesepe, vertrek bij de kerk
donderdag, 2 april
10:30 Markt Wesepe
zaterdag, 4 april
9:00-15:00 Stortdag paasvuur G.J. Kappertweg
dinsdag, 7 april
19:30 Bridge vrije avond WvW
woensdag, 8 april
14:30 Paasmiddag in het WvW. Opgave: zie artikel in de Dorpskrant.
14:30 Spellenmiddag Brouwershof
donderdag, 9 april
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
10:00 Ontmoeten in eigen dorp – incl. maaltijd WvW
10:30 Markt Wesepe
vrijdag, 10 april
19:30 Soosavond Jeugdsoos - Nieuwe Coers
zaterdag, 11 april
9:00-15:00 Stortdag paasvuur G.J. Kappertweg
zondag, 12 april
20:00 Paasvuur G.J. Kappertweg Wesepe
dinsdag, 14 april
19:30 Bridge Competitie WvW
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Activiteiten kalender april 2020 (onder voorbehoud)
donderdag, 16 april
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 kerk
maandag, 20 april
09:30 VVN: Quilt(k)ring in de Brouwershof
dinsdag, 21 april
19:30 Bridge vrije avond WvW
woensdag, 22 april
VVN: Provinciale wandeling Wierden
donderdag, 23 april
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
10:00 Ontmoeten in eigen dorp – incl. maaltijd WvW
10:30 Markt Wesepe
vrijdag, 24 april
19:30 Uitactiviteit Jeugdsoos
zaterdag, 25 april
09:00 Oud-papieractie erf fam. Niemeijer. Indien geen vervoer, tel.: 531103
zondag, 26. april
20:30 Jong wesepe: Bingo in het WvW
dinsdag, 28 april
19:30 Bridge Competitie WvW
woensdag, 29 april
13:00 VVN: Wandelen Wesepe Vertrek bij de kerk
donderdag, 30 april
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
10:00 Ontmoeten in eigen dorp – incl. maaltijd WvW
10:30 Markt Wesepe

Opgave activiteiten: agendawesepe@gmail.com
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Beste lezer,
Momenteel leven we in een bijzondere periode. Bedreiging van gezondheid en
economie vormt een gevaar voor onze samenleving. Hysterie en gekte liggen op
de loer en dreigen bezit van ons te nemen. Laten we met z’n allen, in de strijd
tegen het corona-virus, toch vooral ons gezond verstand blijven gebruiken.
Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar
redactie.dorpskrant@wesepe.nl vóór 15 april 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. 306

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
Op de A. Bosschool zijn we druk bezig met het voeren van coachende kindgesprekken. Door in gesprek te gaan met de leerkracht komt elk kind tot een
eigen leerdoel waar hij of zij de komende periode aan gaat werken. Dit sluit
naadloos aan bij het concept gepersonaliseerd leren waar we binnen het
onderwijsteam APT mee bezig zijn.
Om onze kleutergroep wat meer ruimte te geven en optimaal gebruik te laten
maken van de hal hebben we de bieb verplaatst naar een lokaal. De kleuters
kunnen nu ook heerlijk spelen en werken in onze centrale hal en de bibliotheek
heeft een eigen plek tussen de bovenbouwlokalen.
Een echte winter hebben we niet gehad, maar de leerlingen van groep
5 t/m 8 zijn wel met een echte ijs-bus naar de Scheg in Deventer geweest.
Hier hebben zij lekker een uurtje kunnen schaatsen.
Het zonnetje schijnt nu al vaker, de zomertijd gaat aankomend weekend in, dat
betekent dat het Paasfeest er ook weer aankomt. Ook op de A. Bosschool zullen
we hier aandacht aan besteden. Wat er precies gaat gebeuren is nog een
verrassing, maar achter de schermen wordt hier al druk aan gewerkt.
Op 24 maart stond er een opa en oma koffie-uurtje gepland. Deze hebben wij
niet door laten gaan in verband met alle ontwikkelingen rondom het Corona
virus. Wij proberen dit uurtje alsnog te plannen in de loop van het schooljaar.
Graag ontmoeten we dan heel veel opa’s en oma’s om onder het genot van een
kopje koffie of thee een kijkje te komen nemen op de basisschool van hun
kleinkind(eren).
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: Bert Slinkman
Achterhoekstraat 15
8124 AM Wesepe
06-27342058
Info@laborwesepe.nl

klootschieten
Datum
Startpunt
Tijd

: zondag 5 april
: het Wapen van Wesepe.
: 10:00 uur

Datum
Startpunt
Tijd

: zondag 3 mei
: het Buurthuis in de Elshof.
: 10:00 uur

Notulen jaarvergadering 19 februari 2020
1. Opening.
Karolien heet alle aanwezigen van harte welkom.
Opkomst 19 leden. (inclusief bestuur)
2. Notulen vorige vergadering 13-02-2019.
Geen opmerkingen, notulen worden goedgekeurd door de aanwezigen.
3. Jaarverslag 2019.
Marjolein leest het jaarverslag met alle activiteiten die gedaan zijn voor.
Opmerking uit de zaal: kerstwandeling; route was toch wat onbegaanbaar door
hobbelig weiland e.d. sommige deelnemers hadden hier last van. Wellicht van
tevoren aangeven.
4. Financieel jaarverslag 2019 door de penningmeester.
Het jaarverslag is uitgedeeld en Erika licht een aantal punten toe.
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We hebben nu voor het tweede jaar een grote bijdrage geleverd aan het
leerorkest voor de basisschool. Dit doen we drie jaar, dus volgend jaar
nogmaals.
Kosten kerstmarkt zijn dit jaar iets hoger uitgevallen o.a. door 25-jarig
bestaan. Er zijn geen vragen aan de penningmeester.
Erika wordt hartelijk bedankt voor het verrichte werk.
5. Verslag kascommissie (Fred Dijkgraaf en Albert Grotentraast).
Fred gaat er eens goed voor staan, geeft uitleg, maar vooral goedkeuring!
6. Benoeming nieuwe kascommissie.
Fred wordt bedankt voor zijn inzet.
Albert Grotentraast en Wil Kleinmeulman zullen deze taak in 2020 verrichten.
7. Bestuurssamenstelling.
Hans Toorneman 2015-2020 (bestuurslid) en Erika Harmsen 2015-2020
(penningmeester) zijn aftredend en niet herkiesbaar. Er is dus een vacature
nog voor twee bestuursleden en een bestuurslid die de taak van
penningmeester op zich wil nemen. Gelukkig hebben we in Bas de Regt al één
opvolger als nieuw bestuurslid mogen verwelkomen!
Hans Toorneman heeft ook al eerder een periode in het bestuur van Labor
gezeten. Hij was vooral degene die zich inzette voor cultuur, muziek, het
leerorkest, de wijnproeverij. Actief betrokken bij de tent opzetten en de
hamburgers bakken. En natuurlijk nog heel veel meer. We zullen zijn
aanwezigheid en mooie verhalen zeker missen op de bestuur avonden.
Erika Harmsen heeft zich de afgelopen 4 jaar vooral ingezet als
penningmeester en heeft deze taak erg goed verzorgd al die jaren! Heeft zelfs
geen vergadering gemist. Was ook met muziek en het leerorkest begaan. En
zorgde altijd voor cake en krentenbrood bij de kerstwandeling. En natuurlijk
ook veel andere taken bij de activiteiten.
“Beiden krijgen een tegoedbon van €1000,- en een kleuren tv”, bij een attentie
en bos bloemen!
Het bestuur bestaat het komend jaar uit: Karolien Wolterink (voorzitster), Bert
Slinkman (secretariaat), Wendy Riezebos, Bas de Regt en Marjolein Versteeg.
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8. Bespreking activiteiten 2020.
Klootschieten, fietstocht, wandel driedaagse, kerstmarkt en kerstwandeling
zijn de activiteiten die in ieder geval al op de planning staan.
9. Vaststellen contributie voor 2020.
De contributie blijft € 12,50 per jaar per gezin.
10. Rondvraag.
Er komt een vraag over de stedentrip: die staat er niet bij van afgelopen jaar.
Er was te weinig animo voor waardoor deze activiteit is komen te vervallen.
11. Pauze.
Iedereen wordt voorzien van een drankje en een bitterbal op kosten van
Labor. Tevens krijgt ieder een jachtbittertje om de jacht te openen naar het
volgende onderwerp.
12. Wiljan Smale.
Wiljan is jachtopziener, jager, wildbeheerder en wildverzorger in en om
Wesepe en Averlo. Hij had als kind al interesse in de jacht, ging veel met
zijn vader mee en heeft zo veel geleerd en overgenomen. Het is zeker geen
baan van 8 tot 5. Want ook ’s avonds en ’s nachts wordt hij geregeld gebeld,
vooral door boeren, bij verdachte situaties en/of toestanden met of van het
wild. Wiljan geeft per maand aan wat zijn werkzaamheden zijn; worden
grotendeels door de seizoenen en de natuur bepaald. Zo plaatst hij eenden
korven, (zodat de eenden rustig kunnen broeden zonder dat ze worden
aangevallen uit het water of uit de lucht door natuurlijk vijanden) zaagt hij
hout waar nodig om de natuur en de omgeving te optimaliseren en schiet hij
wild af; vossen, reeën, en nog veel meer andere diersoorten. Ree- en wildtellingen zijn ook vaste onderdelen van zijn werk. Door het veel aanwezig
zijn in zijn werkgebied weet Wiljan eigenlijk al heel goed wat er waar
rondloopt. Ook haalt hij een aantal keren per jaar wild van de weg af wat is
aangereden, meestal is de aanleiding hiervan een verstoring in de natuur door
mensen of dier/honden. Het is een interessant verhaal waarin bijzondere
feiten en weetjes worden verteld. Ook in samenspraak met de aanwezigen.
13. Sluiting.
Om kwart voor 10 sluit Karolien de vergadering en is een ieder nog van harte
uitgenodigd om nog even na te praten onder het genot van een drankje.
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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

ATTENTIE: i.v.m. het coronavirus gaat de afdelingsavond op
donderdag 9 april in Het Wapen van Wesepe niet door.

ACTIVITEITEN:
Wandelen in Wierden op woensdag 22 april om 09:30 uur.
Locatie: Camping De Grimberghoeve, Klokkendijk 14, 7467 PD Notter.
(gem Wierden)
Beschrijving:
U wandelt in het mooie coulissen landschap van Twente. Een prachtige
wandeling in het buitengebied Notter in de gemeente Wierden.
Excursie projectgroep Kunst/Tuinen op woensdag 29 april om
10:30 uur in 'Grondig Geniethen' , Hoge Enk 3, 7241 RA Lochem
en ’s middags Museum Kasteel Ruurlo Vordenseweg 2, 7261 LZ Ruurlo.
Opgave en inlichtingen tot 21 april bij: ineke.grootenhuis@gmail.com,
0572-381283 of bij harmien.lubberding@gmail.com, 0570-562465.
NB
Er is een wijziging in de datum van de halve dag fietsen: deze stond
gepland op dinsdag 12 mei. Maar wordt verplaatst naar dinsdag 2 juni !
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OUDERENSOOS WESEPE e.o.
Paasmiddag op woensdag 8 april om 14:30 uur in het Wapen van Wesepe.
Deze middag is Miny Tuten van Landwinkel “de Knapenvelder” uit Raalte bij
ons te gast. Daar produceren ze zuivelproducten uit hun eigen melkveebedrijf.
Ook worden er streekproducten verkocht.
Miny, voor velen vast geen onbekende, zal ons deze middag iets over het bedrijf
vertellen. En ze heeft ook een proeverij bij zich met allerlei heerlijke Paaslekkernijen. Miny wil graag weten hoeveel personen er die middag komen, dus
graag opgave t/m 1 april bij Fineke tel: 532247.
De kosten voor deze middag zijn € 12,50.
Geen vervoer? Dan kunt u bellen met Jan, tel: 531519.
We zien u graag op deze middag.
Een hartelijke groet van Mientje, Jan, Frank, Mieke, Fineke en Erna.

Jaarlijkse reisje op woensdag 20 mei
Om 9:00 uur staat de bus van de TCR bij “het Wapen van Wesepe “ klaar om
ons die dag naar “Landgoed Kaamps” in Deurningen te brengen. Dat is het
melkvee bedrijf van de fam. Nijland. Hier worden zuivelproducten gemaakt.
We worden daar ontvangen met koffie en krentenwegge. Hier zien we een film
en krijgen we een rondleiding over het bedrijf. Daarna volgt er een
kaasproeverij. Er is ook een winkeltje waar we even kunnen snuffelen.
Hier gebruiken we tegen 12:30 uur ook een uitgebreide lunch.
Om ca. 13:30 uur vervolgen we onze reis richting Ootmarsum. Daar hebben we
even “vrije tijd” en gaan dan tegen 15:00 uur een kop koffie / thee drinken bij
”Restaurant de Wal”.
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Daarna komen we weer in de benen en gaan we naar de buurman: “Hotmarks
Glasblazerij & Artshop”. Waar glasblazer Mark Locock ons gedurende een klein
uurtje een demonstratie van het glasblazen laat zien.
Daarna kunnen we nog even een kijkje nemen in zijn winkel.
Dan komt de bus weer voor, en gaan we vertrekken richting Wesepe.
Tegen 17:30 uur hopen we daar weer te zijn. En in het Wapen van Wesepe
zal dan een afsluitend diner voor ons klaar staan.
Opgave t/m 10 mei bij Mientje Lam tel: 531960.
Hebt u een dieet? Geef dit dan ook door bij de opgave.
De kosten voor deze dag, incl. diner zijn € 60 p.p.
Graag storten op: NL 84 RABO 0377 7353 61 t.n.v. Ouderensoos Wesepe.
We hopen er samen, net als voorgaande jaren een mooie dag van te maken, en
graag tot ziens op 20 mei!

Een groet van Mientje, Jan, Frank, Mieke, Fineke en Erna.

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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Wesepe krijgt een oorlogsherinnering.
Op 11 april is het 75 jaar geleden dat het dorp Wesepe werd bevrijd van de
Duitse onderdrukkers. Bij dit feit wordt stilgestaan in de kerkdienst op Eerste
Paasdag 12 april in onze Dorpskerk. Dan herdenken we 75 jaar vrijheid. De
dienst begint om 10:00 uur en Ds. Henk Jan Damstra is onze voorganger.
Direct na de dienst, of eigenlijk in de dienst, wordt een oorlogsherinneringsmonument onthuld. Dit monumentje krijgt een plaats naast de kerk voor de heg
tegenover het zalencentrum. Op het plaatje worden geen namen vermeld, maar
omvat een algemene herinneringstekst. Het plaatje wordt aangeboden aan de
bevolking van Wesepe door de Protestantse Gemeente in samenwerking met
Hafkamp Natuursteen uit Olst.
Het zal worden onthuld door de twee oudste gemeenteleden namelijk Dina
Muskee (1923) en Arend Jalink (1925). Zij hebben beide de oorlogsjaren bewust
meegemaakt. Direct na de onthulling zal de kerk als eerste bloemen leggen bij
het monument en daarna is er koffie voor alle belangstellenden in de Beukenoot
naast de kerk.
Wesepenaren worden gevraagd om Eerste of Tweede Paasdag bloemen bij het
monument te leggen om zo de herinnering aan de bevrijding gestalte te geven.
In de week na Pasen zullen de kinderen van de A.Bosschool uit Wesepe een
Vrijheidsboom plaatsen naast het monument. Een esdoorn, want het blad van de
esdoorn siert de vlag van onze bevrijders uit Canada. Dit gebeurt in de week van
de Veldtocht. In deze week zullen de kinderen in en rond Wesepe op zoek gaan
naar tastbare bewijzen van de oorlogsjaren.
Op 4 en 5 mei worden de Wesepenaren gevraagd mee te doen aan de
herdenking en de viering rond het Gemeentehuis in Wijhe.
Het bevrijdingsfeest voor Wesepe zal plaatsvinden tijdens het Wij-Land-festival
op 14 juni onder het thema 75 jaar Wij-Land Vrij-Land.
Eén van de Weseper oorlogsslachtoffers is Gerrit Jan Kappert.
Hij is als Weseper militair omgekomen bij de Grebbeberg
tijdens gevechten op 13 mei 1940. Hij ligt begraven op de
erebegraafplaats op de Grebbeberg, vak 4, rij 22.
Naar hem is de GJ Kappertweg vernoemd.
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Jaarlijkse paasvuur door Jong Wesepe
Op eerste paasdag, 12 april, vindt het jaarlijkse Paasvuur weer plaats. Het
belooft weer een gezellige avond te worden. Om 20:00 uur wordt het
Paasvuur ontstoken aan de G.J. Kappertweg (zelfde locatie als vorig jaar).
Hier staat koffie/thee/ranja voor u klaar. Rond 21:00 zullen we
gezamenlijk naar het Wapen van Wesepe lopen om de avond af te sluiten
met een mooi feest met niemand minder dan Zwarte Jannes!
Stortdata
Er kan alleen nog gestort worden op de volgende momenten:
za 4 april
9:00 tot 15:00 uur
za 11 april 9:00 tot 12:00 uur
De leden van Jong Wesepe zijn aanwezig om u te helpen bij het storten.
Er wordt gezorgd voor koffie/thee.
Let op! Er mag alléén snoeihout worden gestort.
Prijzen voor het storten zijn € 3,- per aanhanger en € 5,- per kipper.

Koningsnacht
Met koningsnacht, 26 april, staat er een bingo op het programma.
Aanvang om 20:30 uur bij het Wapen van Wesepe.
Aansluitend vindt er een feest plaats met de Headphone Players!
Later volgt meer informatie op Social Media (@jongwesepe). Ook kunt u
hier updates omtrent het paasvuur vinden.
We zien jullie graag allemaal op 12 en 26 april!
Jong Wesepe
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SPORTCLUB WESEPE
Het sportieve hart van het dorp met

VOETBAL-HANDBAL-GYMNASTIEK-VOLLEYBAL-TENNIS
Bankrekening: Rabobank
Secretariaat SC Wesepe
IBAN: NL40RABO03145.08.740 p/a H.J. Middeldorp
t.n.v. Penningmeester SC Wesepe Tollenaar 16
Clubgebouw “de Muggert”
8124 AX Wesepe
Boxbergerweg 38 A
06-30189601
8124 PB Wesepe
Rikmiddeldorp@hotmail.com
Tel. 0570 – 531236
Bekijk onze internetsite: www.sportclubwesepe.nl

Activiteiten SC Wesepe
Alle activiteiten binnen onze omnivereniging zijn tot nader bericht afgelast.
Dit betreft alle onderdelen van onze omnivereniging. Zowel de indoor als
outdoor sporten.
Hiermee volgt Sportclub Wesepe de adviezen van het RIVM en het kabinet op.
Er wordt geadviseerd om bij alle amateur verenigingen geen trainingen,
oefenwedstrijden, wedstrijden of andere grote bijeenkomsten te organiseren.
Houdt u onze website in de gaten voor verdere informatie.

SC Wesepe zoekt mensen
SC Wesepe draait al jaren door alle actieve inzet van vele vrijwilligers. Het
bestuur van SC Wesepe is op zoek naar mensen om alle functies ingevuld te
blijven houden. Ben je geïnteresseerd in één van onderstaande functies, neem
dan contact op met één van de bestuursleden of stuur een e-mail naar
info@sportclubwesepe.nl
Mocht je iemand geschikt vinden, schroom dan ook zeker niet om zijn of haar
naam door te geven aan één van de bestuursleden. Zij kunnen dan contact
opnemen met de betreffende persoon.
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Het gaat om de volgende functies:
- voorzitter afdeling voetbal
- wedstrijdsecretaris voetbal
- bestuurslid afdeling voetbal
- trainer Wesepe 2
- entree bij thuiswedstrijden van Wesepe 1
Zie voor een omschrijving van de functies onderstaande link:
http://www.sportclubwesepe.nl/2020/03/06/sc-wesepe-zoekt-mensen/

VRIENDEN VAN SC WESEPE

Graag willen wij de Vrienden van Sportclub Wesepe onder de aandacht brengen.
Deze grote groep liefhebbers van SC Wesepe (veelal niet eens lid van onze
vereniging) betalen jaarlijks een kleine bijdrage om extra projecten te
ondersteunen, die niet zijn begroot door de vereniging.
Ook voor komend jaar kunnen de verschillende afdelingen een aanvraag doen
voor een bijdrage in een leuk project, een nieuwe voorziening of voor een
bijzondere activiteit.
Het project of activiteit maakt geen onderdeel uit van de reguliere begroting van
de vereniging. Het project of activiteit moet in principe een afdelingsbreed
belang dienen.
Hierbij kun je denken aan een bijdrage aan extra activiteiten voor
jeugdevenementen, extra voorzieningen in het sportcomplex zoals speel- of
trainingsvoorzieningen. Een gezellig teamuitje of clinic of misschien hebben
jullie nog wel andere leuke ideeën!
Het bestuur van de Vrienden van Wesepe is benieuwd naar jullie ideeën en
nodigt jullie dan ook uit om deze in te sturen naar Astrid Achtereekte
(markastridachtereekte@gmail.com) Het bestuur van de Vrienden van Wesepe
zal dan gaan beoordelen welke aanvragen dit jaar gehonoreerd kunnen worden.
Met sportieve groet,
Bestuur Vrienden van Sportclub Wesepe
Henk Dijkslag, Paul Krechting, Ingrid Dijkslag, Rick Saris, Astrid Achtereekte
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Verkoopdag paaseieren jeugdkamp SC Wesepe
29, 30 en 31 mei gaat de jeugd van SC Wesepe weer op jeugdkamp. Om in dat
weekend een leuke, bijzondere activiteit te kunnen doen, worden er paaseieren
verkocht om zoveel mogelijk geld in te zamelen. De actie ziet er dit jaar een
tikkeltje anders uit dan andere jaren.
Op één dag gaan we met z’n allen – kinderen én leiders – langs de deuren om
de eieren direct aan alle Wesepenaren te verkopen. Deze actiedag is op zaterdag
28 maart tussen 10:00 en 12:00 uur. We gaan het dorp in, maar ook het
buitengebied door. Zorgt u dat u thuis bent en gepast geld heeft? Eén zakje met
200 gram eitjes kost € 3,00 en voor € 7,50 heeft u drie zakjes. U kunt kiezen uit
melk, wit, puur en gemengd.
Ons verzamelpunt die dag is de brandweerkazerne. Daar kunt u ook langskomen
tussen 10:00 en 12:00 uur om paaseitjes te kopen.
Vooraf bestellen: bent u op de verkoopdag niet thuis of woont u niet in Wesepe,
maar wilt u ons wel steunen? U kunt uw bestelling per e-mail aan ons doorgeven
via marjolienroesink@hotmail.com.
De paaseitjes worden dan op een ander moment bij u bezorgd. Vergeet niet uw
naam, adres, het aantal zakjes en de gewenste smaak door te geven.
Groeten van de jeugdkampcommissie
Jolien Koerhuis, Ingrid Zwager, Karin Assink, Jan Hartkamp, Marco Wonink,
Rick van Gelder, Wieke Vossebelt en Marjolien Roesink
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WIJ-land VRIJ-land
Op 14 juni vind de 5 editie van het WIJ-land festival plaats. Deze jubileum
editie staat volledig in het teken van vrijheid. We “staan stil” bij het feit dat
Nederland 75 jaar geleden bevrijd is en dat we sindsdien in vrijheid leven.
e

Programma in beweging
Het programma zal er dit jaar iets anders uit zien dan jullie van ons gewend zijn.
Om te beginnen is de locatie verplaatst naar het hart van ons dorp. Hier zal een
eindeloos lange tafel feestelijk gedekt zijn om samen te kunnen eten en proosten.
De podia in de weitjes hebben we losgelaten maar het WIJ gevoel blijft.

Hoofdact
Het kratjespodium maakt plaats voor de Weseperplaylist; genieten van Knik en
Laad, vinyl en ludieke optredens die aansluiten bij ons Weseper dorpsgevoel.
Een muzikaal gevuld programma waarbij als hoofdact de “Them Lewis Boys”
een knallende thuiswedstrijd zullen spelen vol rock'n'roll, blues en boogie.
Stilstaan is geen optie!

Kijk voor meer informatie op onze site: www.wijland-wesepe.nl
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Voorverkoop seizoenkaarten zwembad "DE OASE" Heeten
Het mooie weer komt er gelukkig weer aan, dus het zwemseizoen gaat weer
beginnen en wel vanaf 16 mei in ons vernieuwde zwembad! En dit jaar hebben
we weer wat te vieren: we bestaan 50 jaar!!! We hebben daarom een speciale
actie voor een ieder die geboren is in 1970. Hij/zij kan bij de kiosk een gratis
zwemkaart afhalen voor dit zwemseizoen.
Vanaf maandag 1 april is het weer mogelijk om seizoenkaarten in de
voorverkoop te bestellen en te betalen via onze site www.zwembadheeten.nl. De
voorverkoop loopt van 1 april tot en met 30 april. Na de voorverkoop is het nog
wel mogelijk om kaarten online te bestellen. Deze dienen direct per Ideal betaald
te worden, volgens prijzen "aan het bad". Op onze site zijn ook de prijzen voor
de diverse kaarten en tevens de openingstijden te vinden.
Bestuur Zwembad "de Oase" Heeten

GEZOCHT: badmeester/badjuf en kassahulpen
Voor komend seizoen zijn wij dringend op zoek naar nieuwe badmeesters/juffen. Kom jij ons team versterken? Als badmeester/-juf mag je toezicht houden
op het zwembad en de zonneweide en zorg je ervoor dat het er allemaal netjes
uitziet. Het zwemseizoen loopt van medio mei tot begin september en samen
overleggen we wanneer wij je kunnen inplannen. Tevens is er een kassahulp
aanwezig. Deze job is prima te combineren met school of studie, maar iedereen
(ook vutter/gepensioneerde) is van harte welkom bij ons team. Voor je inzet
ontvang je een vergoeding. Zie jij je wel zitten op die badmeesterstoel? Stuur zo
snel mogelijk een mail naar badkader@zwembadheeten.nl. Dit mailadres kan je
ook gebruiken voor vragen!
Tevens zijn we op zoek naar nieuwe kassahulpen. Je zit bij het zwembad voor
kaartverkoop en overige bijkomende werkzaamheden. Je wordt in overleg
ingeroosterd op dagdelen naar keuze. Ben je bereid dit zwemseizoen ten minste
5 dagdelen bij de kassa van het zwembad zitten? Meld je dan zo spoedig
mogelijk aan door een mail te sturen naar badkader@zwembadheeten.nl.
Indien je al vrijwilliger bent, maar je mailadres is gewijzigd, wil je dan je
nieuwe mailadres ook doorgeven via dit mailadres. Bij voorbaat dank.
Wij zijn jullie hulp hard nodig om er weer een veilig, fijn maar bovenal gezellig
zwemseizoen van te maken!
Bestuur Zwembad "de Oase" Heeten
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ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE
In verband met de ingevoerde maatregelen tegen het corona-virus is een
aantal activiteiten uitgesteld of zelfs afgelast. Het is onzeker of er nog meer
maatregelen gaan komen en wat de gevolgen daarvan dan zullen zijn.
Indien u wilt deelnemen aan de aangekondigde activiteiten informeer dan
éérst bij de betreffende vereniging / organisatie of activiteiten wel doorgaan.
Dat voorkomt teleurstelling !!

Start Beeldhouwen bij Toos in de tuin
zonder gein op woensdag 1 april
Tijdens de beeldhouwlessen leer ik je steenbewerken
> voor beginners en gevorderden
> hakken, raspen en vijlen in zachte, middelharde of harde stenen
> gereedschap is aanwezig, maar zelf meenemen wordt aanbevolen
> het is buiten onder een afdak (‘s avonds goed verlicht)
> de lessen zijn elke woensdag van 9:30 – 12:00 uur en 19:00 – 21:30 uur
of tijd en data in overleg.
> exclusief steen en inclusief koffie en/of thee
> als je lid bent of wordt van Labor - Wesepe krijgt je de eerste steen
door Labor gratis aangeboden!
> € 95,- voor 5 lessen € 180,- voor 10 lessen

Opgave en info bij Toos Elfrink
Telefoon : 06-12946314 of
Emailadres : toos@ooei.nl
Locatie
: Scholtensweg 24 in Wesepe
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