Activiteiten kalender maart 2020
Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe

zondag, 1 maart
15:00 Nicolaasconcert met Charivari Trio
dinsdag, 3 maart
19:30 Bridge Competitie WvW
woensdag, 4 maart
12:30 Eetproject in het WvW. Opgave tot de maandag ervoor: tel. 532247
19:15 Afdelingsavond Vrouwen van Nu, Dorpshuis ‘de Bongerd’ in Welsum
donderdag, 5 maart
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
10:00 Ontmoeten in eigen dorp – incl. maaltijd WvW
10:30 Markt Wesepe
dinsdag, 10 maart
19:30 Bridge vrije avond WvW
woensdag, 11 maart
14:30 Spellenmiddag Brouwershof
donderdag, 12 maart
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
10:00 Ontmoeten in eigen dorp – incl. maaltijd WvW
10:30 Markt Wesepe
vrijdag, 13 maart
Uitactiviteit Jeugdsoos
zaterdag, 14 maart
9:00-15:00 Stortdag paasvuur G.J. Kappertweg
dinsdag, 17 maart
19:30 Bridge Competitie WvW
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Activiteiten kalender maart 2020 (vervolg)
woensdag, 18 maart
14:30 Soosmiddag in het WvW
Frans Jansen uit Olst met “Oud Keukengerei” uit zijn museum
donderdag, 19 maart
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
10:00 Ontmoeten in eigen dorp – incl. maaltijd WvW
10:30 Markt Wesepe
zaterdag, 21 maart
9:00-15:00 Stortdag paasvuur G.J. Kappertweg
dinsdag, 24 maart
19:30 Bridge vrije avond WvW
donderdag, 26 maart
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
10:00 Ontmoeten in eigen dorp – incl. maaltijd WvW
10:30 Markt Wesepe
vrijdag, 27 maart
19:30 Soosavond Jeugdsoos - Nieuwe Coers
zaterdag, 28 maart
9:00-15:00 Stortdag paasvuur G.J. Kappertweg
10:00-12:00 Paaseieren actie tbv jeugdkamp SC Wesepe
09:00 Oud papieractie, erf fam. Niemeijer. Indien geen vervoer, tel.: 531103.
zondag, 29 maart
Survivalrun Wesepe
dinsdag, 31 maart
19:30 Bridge Competitie WvW

Opgave activiteiten: agendawesepe@gmail.com
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Beste lezer,
Het voorjaar komt eraan! De natuur, aangespoord door de zachte winter, staat
weer te popelen om nieuw leven te openbaren aan de heerlijke lentezon. Leerden
we op school dat de lente begint op 21 maart, astronomisch is dat al op 20 maart.
Kom maar op met dat voorjaar, het kan niet vroeg genoeg beginnen!
Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar
redactie.dorpskrant@wesepe.nl vóór 15 maart 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. 305

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
We hebben een heerlijke voorjaarsvakantie gehad. Iedereen is lekker uitgewaaid
en we kunnen er weer tegenaan.
Op het moment van het uitkomen van deze editie zijn wij lekker aan het hossen
op school. Er is een talentenjacht en de Annie-Jannie’s komen langs.
Het thema dit jaar is: “Voel je vrij en blij”.
Ook na de vakantie gaan we weer verder met talentontwikkeling.
Je intelligentie kan zich op verschillende terreinen uiten. Dat betekent dat je op
sommige manieren meer intelligent bent dan anderen.
Wij willen kinderen de gelegenheid geven om gebruik te maken van hun sterke
kanten.
Aankomende periode richten we ons bij talentontwikkeling op “zelfslim”. De
kinderen zullen onder andere Yoga les krijgen.

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

Activiteiten Labor 2020
Wanneer u dit bericht leest hebben wij de jaarvergadering achter de rug, waarin
we genoemd hebben wat we het afgelopen jaar gedaan hebben en wat we u aan
activiteiten willen aanbieden in het komende jaar.
Momenteel is het nog te vroeg om aankondigingen te doen voor de diverse
activiteiten, maar houdt u vooral de berichten in deze dorpskrant in de gaten
zodat u niets zal missen.
U kunt dit jaar in ieder geval weer genieten van onze fietstocht, de
wandeldriedaagse, onze bijdrage aan de kerstmarkt en de kerstwandeling.
Wij hopen u bij veel van deze activiteiten te mogen ontmoeten.

Zondag 1 maart 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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Plaatselijk Belang Wesepe

Erik Trompert in bestuur Plaatselijk Belang Wesepe
Tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Wesepe op 8 januari jl. heeft
het bestuur kandidaat Erik Trompert voorgedragen. Wij zijn blij met zijn
toetreding als bestuurslid. Tevens is er die avond afscheid genomen van Eddy
van Gelder. We zijn hem dankbaar voor zijn inzet in de afgelopen jaren.
Inmiddels zijn op de eerste vergadering de portefeuilles verdeeld. Daar zijn
weinig veranderingen doorgevoerd met voorzitter Everdien Hartkamp,
vicevoorzitter Henk Willink, secretaressen Judith Talens en Jessica
Kloosterboer, penningmeester Gejo Rouweler, tweede penningmeester Remco
Assink en overige bestuursleden Jacky van Tartwijk (PR) en Anton Grotentraast.
Tijdens de vergadering is tevens Anton Bosch in het zonnetje gezet omdat hij
afscheid neemt als wethouder en wij jarenlang prettig met hem samengewerkt
hebben. Hij kreeg een origineel cadeau vanwege de gespeelde
klootschietwedstrijden van PBW tegen het college van B&W:
een klootzakje met een echte kloot daarin.
Voorafgaand aan de vergadering was er een bedrijfsbezoek gebracht aan de
boerderij De Muggert waar we gastvrij ontvangen zijn door Gerjan Roetert en
Elise Grotentraast. Daar werd duidelijk waar een jonge ondernemer in de
agrarische sector allemaal mee te maken heeft.
De burgemeester vraagt tijdens de vergadering aandacht voor 75 jaar vrijheid.
In Wesepe is er een vrijheidsontbijt tijdens Wij-land-Vrijland op zondag 14 juni!
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Gejo Rouweler gaf de toelichting op de financiën die zijn gecontroleerd door
Gerard Willemsen en Arend de Lange, die voor volgend jaar het stokje
overdraagt aan Wil Kleinmeulman.
In de vragenronde vroeg Gerrit Kluin of er verlichting langs het spoorpad zou
kunnen komen? Op de eerstvolgende bestuursvergadering wordt dit onderwerp
op de agenda gezet en actie ondernomen.
Naar aanleiding van de afvaltransitie heeft een inwoner het gevoel dat het
college de burgers op het verkeerde been heeft gezet. Het zou goedkoper
worden. Dit is volgens hem niet het geval! Ook uit hij zijn kritiek over de
plek van de ondergrondse container die voor mensen uit het buitengebied
te ver weg zou zijn.
Wethouder Marcel Blind legt uit waarom de afvalverwerking inderdaad niet
goedkoper is geworden. De plek van de containers is met de bijbehorende
richtlijnen gekozen.
Na de pauze was er de lezing van ex inbreker Evert Jansen waarvan in de
vorige Dorpskrant een verslag stond.

Voorzieningenhart: schwung erin
De stuurgroep is druk bezig met verdere ontwikkelingen omtrent het
Voorzieningenhart. Er is momenteel veel overleg met de belanghebbenden en de
Gemeente, waarbij het proces van alle kanten bewaakt wordt door de stuurgroep.
Inzet blijft voorlopig zoals in het voorkeursscenario (alles geconcentreerd in de
nabijheid van het Wapen van Wesepe), waarbij de stuurgroep nu met name
werkt aan verdere verdieping van de financiële mogelijkheden.
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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 woensdag 4 maart in
dorpshuis “de Bongerd”, Kerklaan 22 in Welsum. Dit is een gezamenlijke avond
met de afdelingen Welsum en Wijhe. De groep PLOT, Plattelandsvrouwen Op
Toneel, uit Bathmen komt deze avond. De zaal is open om 18:45 uur. We
beginnen om 19:15 uur exact en eindigen om 21:30 uur, zodat er voldoende tijd
is om de overvaart met de pont te halen. De kosten zijn € 6,50 inclusief
koffie/thee, een consumptie en hapje. Graag gepast te voldoen bij binnenkomst.
Mocht u nog mee willen, belt u even met Hennie Verhoef: 06-20867330.
ACTIVITEITEN: Streektaaldag 2020
Datum: dinsdag 10 maart, 10:00 uur.
Locatie: Multifunctioneel Centrum Carrousel, te Ommen.
Provinciale handwerk en quilt tentoonstelling
Datum : woensdag 18 maart en donderdag 19 maart, 10:00 uur.
Locatie: het Bonte Paard, Deventerweg 87, 7451MC Holten
Wandelen Rijssen
Datum : donderdag 26 maart, 09:30 uur.
Locatie: Café De Keizer, Holterstraatweg 186, 7462 PN Rijssen.
Paasstuk maken op vrijdag 27 maart
Locatie: De Vang 7 te Raalte bij Bloemenservice Ingrid
Kosten:
€ 26,-- (inclusief koffie/thee)
Vertrek: Om 9:00 uur vanaf het Kerkplein of rechtstreeks, dan om 9.30 uur
aanwezig zijn.
Opgave bij Alice Brinkman 0570-531290 of 06-55834758.
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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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De Wolters Vastgoedonderhoud
Survivalrun Wesepe

Zoals inmiddels bij de meeste lezers wel bekend zal zijn, wordt op zondag 29
maart de survivalrun Wesepe weer gehouden. Na afwezigheid van een jaar
pakken we de draad (of het touw) weer op.
Er zijn een paar zaken anders dan voorgaande jaren. De belangrijkste daarvan
zijn dat we starten vanaf sportpark De Muggert en daarmee dus ook een nieuw
parcours hebben! De aanleiding is dat het trainingsbos van de survivalgroep
Wesepe naast sportpark De Muggert ligt.
De combinatie van de mogelijkheden om hindernissen uit het trainingsbos te
gebruiken voor de run, om gebruik te mogen maken van de faciliteiten van
sportclub Wesepe en vooral het wederzijdse enthousiasme vanuit de sportclub
en de survivalgroep; die optelsom maakte het besluit om de survivalrun ‘te
vernieuwen’ makkelijker.
Inmiddels hangt het aankondigingsdoek weer langs de Raalterweg en zijn de
eerste balken al in de bomen gehangen. Het parcours (van 5 en 10 km) gaat
vanaf De Muggert richting de Wildbaan en de natuurcamping. We zijn erg blij
met de mogelijkheid die Stichting IJssellandschap ons hiertoe biedt, evenals
met de steun van omwonenden en landeigenaren.
De Boxbergerweg zal op de dag van de run vanaf 9:00 uur tot ca. 17:00 uur zijn
afgesloten (het stuk tussen de afslag Mengerweg en de Rozenvoorderdijk,
omrijden is dus mogelijk).
Het nieuwe parcours telt ca. 30 hindernissen (de deelnemers van de 10 km
krijgen er dus 60 voor hun kiezen). De start en finish is op de parkeerplaats van
sportpark De Muggert, waar we samen met de sportclub Wesepe een gezellige
plaats van maken.
Gezien de vernieuwing hebben we als bestuur de ambitie om maximaal 1.000
deelnemers aan de run te laten meedoen. We zitten nu op bijna 650 deelnemers,
al een mooi aantal! Net als andere jaren komen ze uit het hele land, met de
nadruk op de Sallandse regio.
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De opbouw van het parcours is weer begonnen

Om de run goed te laten verlopen zijn vrijwilligers onmisbaar. Daarom zijn we
al druk bezig om vrienden en kennissen te benaderen om mee te helpen.
Wellicht zijn enkele lezers ook al benaderd.
Mochten lezers nog niet benaderd zijn en wél zin en tijd hebben om mee te
helpen, dan kan men contact opnemen via info@survivalwesepe.nl
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Beste Wesepenaren,
Er is mij gevraagd om iets over mijzelf te vertellen in jullie lokale krant.
Ik maak dan ook graag gebruik van dit aanbod.
Wie ben ik? Ik ben Afke van der Vliet- van Duren, moeder van een dochter
van net 7 en getrouwd met Rone. Ik ben geboren en getogen in jullie buurdorp
Raalte. In mijn vrije tijd ben ik actief binnen de paardensport.
Na mijn middelbare school ben ik fysiotherapie gaan studeren, na mijn
afstuderen ben ik in Oostenrijk gaan wonen en werken voor een paar jaar.
Na die paar jaar ben ik toch weer in Raalte gaan wonen en daar wonen wij nu
nog steeds met veel plezier. Ik heb altijd geneeskunde willen studeren, na wat
omzwervingen kwam dan de Master Physician Assistant op mijn pad. Als
Physician Assistant wordt je opgeleid om taken over te nemen van de medisch
specialist of de huisarts. Mijn opleidingsplek kreeg ik binnen de Cardiologie in
de Isala, waar ik met veel plezier 4 jaar gewerkt heb in de rol van "zaalarts".
Mijn wens was echter de huisartsenzorg. Sinds september
2019 ben ik werkzaam op de Huisarstenpost in Deventer
en kunt u mij daar ook in de avonden en weekenden tegen
komen. Daar kwamen dr. Huijgens en ik elkaar ook tegen
en kwam het idee om bij hem in de dagpraktijk op de
woensdagochtend te gaan waarnemen.
Sinds 1-1-2020 is de waarneming op de woensdagochtend een feit.
Wat kunt u van mij verwachten?
Als Physician Assistant, kortweg PA, ben ik zelfstandig bevoegd en bekwaam
om mijn eigen spreekuur te doen, ook heb ik mijn receptbevoegdheid. U kunt
met de meest uiteenlopende klachten bij mij terecht, de complexe klachten gaan
in overleg met dr. Huijgens of komen bij hem op het spreekuur terecht. Zodat
ook dr. Huijgens meer tijd heeft voor de patiënt.
Samen meer tijd voor de patiënt, dat is onze insteek.
Mocht u meer willen weten over mij als zorgprofessional dan kunt naar
mijn website: http://www.afkeneemtwaar.nl
Groetjes Afke
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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
Johan Derksen
Op dinsdagavond 4 februari waren Johan Derksen en Bert van Losser te gast in
de kantine van SC Wesepe. Deze avond werd georganiseerd door de
sponsorcommissie en mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van SC
Wesepe. De kantine was helemaal uitverkocht. In een gezellige sfeer gaf Johan
Derksen antwoord op alle vragen die Bert van Losser of de zaal hem stelde. Het
was een erg gezellige en geslaagde avond waar nog lang werd nagepraat over
alle gegeven antwoorden.

Vacature: trainer Wesepe 2 seizoen 2019/2020
SC Wesepe is voor het seizoen 2019/2020 op zoek naar een enthousiaste trainer
voor het 2e elftal, uitkomend in de 4e klasse reserve. We zoeken iemand die 2x
per week het 2e elftal training (op dinsdag- en donderdagavond, 20:00 uur) wil
geven en op zondag dit team wil coachen tijdens de wedstrijden. Ben jij diegene,
of ken jij iemand die geschikt is? Neem hiervoor contact op met één van de
bestuursleden.
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Voetbalcompetitie eerste elftal:
8 maart
15 maart
22 maart
29 maart

14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur

Sallandia 1
Wesepe 1
CCW’16 1
Wesepe 1

Wesepe 1
Raalte 1
Wesepe 1
Emst 1 *

*ivm de Survivalrun die op zondag 29 maart wordt gehouden op sportpark de
Muggert, wordt de wedstrijd tegen Emst in Broekland gespeeld.
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

Handbal

Handbalwedstrijden maart en april SC Wesepe Dames 1
Zaterdag 7 maart 19:00 uur
Overwetering DS1 -Wesepe DS1 (De Hooiberg, Olst)
Zaterdag 21 maart – 19:00 uur
Wesepe DS1 - Travelbags/HV Zwolle DS1 (De Hooiberg, Olst)
Zaterdag 28 maart – 19:30 uur
W.H.C. DS1 - Wesepe DS1 (Sporthal De Marke, Hengevelde)
Zaterdag 4 april 19:00 uur
Wesepe DS1 - Nijhof/Broekland DS1 (De Hooiberg, Olst)
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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

15

12 Februari 2020 Bridgedrive Vrouwen van Nu in Wapen van Wesepe
Om ca 9:00 uur begonnen de deelneemsters binnen te druppelen. Er werd gestart
met koffie/thee met een petit four met het logo van ‘Vrouwen van Nu’, verzorgd
door de plaatselijke bakker.
Na het welkomswoord werd er gestart met 63 paren.
Er werden 4 rondes vóór de lunch en 3 rondes ná de lunch gespeeld.
Agnes Jacobs en Jakeline Sinnema eindigden op de 1e plaats met 63,71%
De nummers 2 t/m 7:
2 Bep Hendriks & Annie Jonkers
3 Janny Bartelds & Fien Spenkelink
4 Griet Scheper & Aly Weemink
5 Roely Lubberink & Hilda Spijkerman
6 Wil Meijer & Marrit Brummelman
7 Gerda Hulleman & Annie Stegeman

60,60 %
60,24 %
59,95 %
59,68 %
59,56 %
59,51 %

Het dichtst bij de 50 %, op plaats 33, eindigden Janny Nijland en Rikie
Noordkamp (49.96 %)
Na een geslaagde dag gingen alle dames naar huis met een zakje Ranonkels.
Op naar de volgende VvN bridgedrive in 2021, welke eveneens in het Wapen
van Wesepe gehouden zal worden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

ONDERDEURTJES

Lieve dorpsgenoten,
Wij willen iedereen via deze weg bedanken voor alle felicitaties, de vele
kaarten en cadeautjes die we ontvangen hebben voor de geboorte van onze
dochter Noëlle.
Met vriendelijke groeten Marco en Dorien Hofmeijer

16

“Aandacht voor het leven in de laatste levensfase”
Dit is het uitgangspunt van Stichting De Cirkel. De organisatie voor warme en
persoonlijke zorg in de laatste levensfase bij mensen thuis in Midden-Salland
of in het hospice in Raalte.
De Cirkel komt graag in contact met mensen die een terminaal zieke en de
mantelzorgers thuis willen ondersteunen. Iedereen, mannen en vrouwen, die
10 tot 15 nachten per jaar inzetbaar en gemotiveerd zijn om de wens van het
thuis sterven mogelijk te maken, nodigen we uit te reageren.
Ook ondersteuning overdag behoort tot de mogelijkheid. Dat het om zinvol
vrijwilligerswerk gaat, behoeft geen uitleg. Wel zijn enige levenservaring en
inlevingsvermogen belangrijk. Bovendien sta je stevig in de schoenen en heb
je een auto ter beschikking om de zorg ‘ergens’ in de regio Midden- Salland te
kunnen verlenen. Een reiskostenvergoeding staat daartegenover.
Er zijn regelmatig contactmomenten en themabijeenkomsten waaraan je als
vrijwilliger kunt deelnemen. Ook biedt De Cirkel aan om een basiscursus
Vrijwillige Palliatieve en Terminale zorg (VPTZ) te volgen. Een
zorgachtergrond is niet persé noodzakelijk.
Bij De Cirkel zijn de coördinatoren Riek Martens en Paulien Kappert en de
collega-vrijwilligers heel erg blij met een reactie.
Heb je belangstelling voor vrijwilligerswerk in het hospice dan is een reactie
ook zeer welkom.

Bel
Mail
Website

: 06-20134461 of 06-27408072
: info@decirkelraalte.nl
: www.decirkelraalte.nl
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Zomerfeesten Wesepe 2020
Alvast belangrijk om te weten:
De zomerfeesten vinden plaats op 14, 15 en 16 augustus.
“Wesepe got talent.”
De 2e editie van “Wesepe got talent” vindt plaats op vrijdagavond 14 augustus.
Wie volgt goochelaar Gerard Willemsen op? Dansen, zingen, playbacken,
trucjes, cabaret, alles is mogelijk. Show Wesepe jou/jullie talent. Opgeven kan
tot 1 juli via: info@zomerfeestenwesepe.com
Jo Jansen laatste “Wesepenaar van het jaar.”
Tijdens de viering van Koninginnedag 2008 werd Jan Wichems benoemd tot de
allereerste “Wesepenaar van het jaar”.
Na het stoppen van de festiviteiten rond Koninginnedag is de “Wesepenaar van
het jaar” vele jaren onderdeel van het programma van de jaarlijkse Zomerfeesten
geweest.
Hieraan gaat een einde komen!
Tijdens de Zomerfeesten 2020 zal op de vrijdagavond geen “Wesepenaar van het
jaar” bekend worden gemaakt, maar zal er een blijvende herinnering aan alle 12
“Wesepenaren van het jaar” worden onthuld.
Rabobank Club Support 2019.
Iedereen onwijs bedankt voor alle stemmen! De opbrengst was € 405,59.
En vergeet niet de datum (14,15 en 16 augustus 2020) te noteren!
Bestuur Stichting Dorpsfeesten Wesepe
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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!
Stortdata
Er kan alleen gestort worden op de volgende momenten:
za 14 maart
za 21 maart
za 28 maart
za 4 april
za 11 april

9:00 tot 15:00 uur
9:00 tot 15:00 uur
9:00 tot 15:00 uur
9:00 tot 15:00 uur
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.

We zien jullie graag allemaal op 12 april!
Bestuur Jong Wesepe
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Het Weseper Erfgoed

Oud en Nieuw
Foto van kruising Boxbergerweg/Raalterweg zoals die er 100 jaar geleden in 1920 uitzag.
Rechts het al lang verdwenen tolhuis dat het laatst bewoond werd door de fam. Nuesink.
Op deze kruising stonden vroeger op de Raalterweg en Boxbergerweg tolbomen, die ‘s nachts dicht
gingen. Wilde men passeren dan moest eerst de tollenaar wakker gemaakt worden.
In 1905 is de tol in Wesepe opgeheven.
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