Activiteiten kalender juni 2020
Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe

Wekelijks op donderdag: 10:30 – 13:00 uur
Markt Wesepe:

zaterdag, 30 mei 09:00 uur

Inzameling oud papier
Op zaterdag 30 mei kunt u het oud papier weer inleveren.
Dit keer zijn er 2 inzamelplaatsen:
Op het erf van familie Niemeijer, Ds. E. Kreikenlaan 10
en
Op het erf van Carosseriebouw Jansen, Eikenweg 13
Indien u niet in staat bent uw oud papier zelf weg te brengen,
belt u dan met Erna Albers (531103) en het wordt bij u opgehaald.

Opgave activiteiten: agendawesepe@gmail.com
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Beste lezer,
De maand juni is het startpunt van de zomer. Normaliter een periode van
feesten, samen zijn en gezelligheid. De coronacrisis maakt echter pijnlijk
duidelijk dat niet alles zo vanzelfsprekend is. Niemand weet waartoe dit zal
leiden, maar dat het ‘normale’ leven gaat veranderen lijkt wel zeker.
Eén ding mag wel weer normaal worden: gun en geef elkaar de ruimte!
Al is het maar anderhalve meter….
Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar
redactie.dorpskrant@wesepe.nl vóór 15 juni a.s.
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OPENBARE BASISSCHOOL
A. BOSSCHOOL
SCHOLTENSWEG 44
8124 AJ WESEPE

Nieuws van de A. Bosschool
Vorige maand kondigde premier Rutte aan dat de basisscholen voorzichtig
weer open mochten. Het team van de A. Bosschool was hier heel blij mee,
want wat hebben wij de kinderen gemist.
Het schoolgebouw werd klaargemaakt met looproutes. Handzeep en
desinfectie werd ingeslagen, de groepen kinderen werden verdeeld en zo
konden we vol enthousiasme weer open op 11 mei.
Wat zijn de kinderen de afgelopen periode thuis hard aan het werk geweest
en wat zijn wij trots op hen en hun ouders!
We gaan de komende periode ervoor zorgen dat we het schooljaar zo goed
mogelijk af kunnen sluiten voor alle kinderen. Dat zal anders zijn dan
andere jaren maar we maken er met elkaar wat moois van.
Geplande activiteiten kunnen helaas nog niet doorgaan, maar we zien de
kinderen weer en dat voelt goed!

Let goed op elkaar en blijf gezond!
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

Uitslag puzzels dorpskrant mei
In de vorige dorpskrant stonden twee puzzels. De oplossing van de
puzzel waarbij je door middel van de paardensprong de uitkomst kon
vinden is: Blijf gezond en oefen alvast voor de wandeldriedaagse.
De oplossing van de kruiswoordpuzzel is:
Bij Labor op de BBQ voorlopig geen bal of kebab als baksel.
De eerste drie inzenders met het juiste antwoord van beide puzzels
kunnen binnenkort een prijs aan de deur verwachten.
Dit zijn: mevr. P. Verduijn, mevr. H. Smeenk en mevr. A. Achtereekte.
Alle overige inzenders danken wij hartelijk, zij kunnen ook een aardigheidje
verwachten.

Wandeldriedaagse
Zoals al in de oplossing van één van de puzzels is vermeld: blijf gezond en
oefen alvast voor de wandeldriedaagse.
Momenteel, en zeker in de huidige vorm, zou de wandeldriedaagse niet door
kunnen gaan. We denken na over een wandelalternatief, individueel maar
toch met een gezamenlijke opdracht.
We hopen u hier in de volgende dorpskrant meer over te kunnen vertellen.
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Plattelandsvereniging LABOR
Secretaris: Bert Slinkman
Achterhoekstraat 15
8124 AM Wesepe
06-27342058
Info@laborwesepe.nl

Contributie
Mogen wij u herinneren aan de betaling van de contributie als lid van Labor.
Als het goed is heeft u onlangs de envelop in de bus gehad met bijbehorende
brief over de contributie. (Of deze komt zeer binnenkort bij u thuis.)
De contributie is nog steeds € 12,50 per huishouden per jaar. We zien dit
bedrag graag op onze rekening tegemoet en hopen daar in de toekomst weer
leuke activiteiten voor aan te kunnen bieden.
Bent u nog geen lid en zou u dat graag willen, aanmelden kan
op ieder moment via secretariaat. Gegevens staan bovenaan de pagina.

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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`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

Activiteiten
Alle activiteiten voor de komende tijd zijn wegens het Covid-19 virus
afgelast. Denk aan de halve dag fietsen op 2 juni, de tuinendag op 19 juni, de
hele dag fietsen op 6 augustus. Per september gaan we kijken wat eventueel
weer mogelijk is. Daarover hoort u te zijner tijd meer.
Droomuitleg
Een oude koning droomde eens dat al zijn tanden waren uitgevallen.
Uiteraard zat hij over deze droom in, daarom liet hij de volgende ochtend een
waarzegger komen om de droom voor hem uit te leggen. De waarzegger
luisterde naar de koning’s droom, dacht een poosje na en kwam toen op
hoogdravende toon met zijn uitleg: ‘Uwe hoogheid, de droom betekent dat al
uw familieleden zullen sterven en dat u als enige over zult blijven.’ De koning
was woedend over de uitleg van de
waarzegger en hij beval deze onmiddellijk te maken dat hij het paleis
verliet. Toen liet de koning een tweede waarzegger komen. Ook deze
luisterde naar de droom van de koning, dacht een poosje na en riep toen uit:
‘Verheug u, O koning! De droom betekent dat u nog vele jaren zult leven. In
feite zult u al uw familieleden overleven! Lang leve de Koning!’ Deze uitleg
beviel de koning zo goed dat hij de waarzegger een grote beurs met
goudstukken gaf. Toen de tweede waarzegger het paleis verliet zei de
secretaris van de koning in opperste verbazing tegen hem: ‘Jij vertelde toch
eigenlijk precies hetzelfde als die andere waarzegger?’
‘Dat klopt,’ zei de man, ‘maar het gaat er niet om wat je te vertellen hebt,
maar hoe je het vertelt.’
Vrouwen van Nu Wesepe/Averlo wenst u, ondanks deze moeilijke,
misschien eenzame tijd, een goede zomer.
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It giet oan!
Beste Wesepenaren,
Het is jaar 75 jaar geleden dat de Weseper molen op last van de bezetter in
brand werd gestoken. Een mooi jaar om de Molen van Wesepe in volle glorie
te laten herrijzen dachten we zo.
Er is afgelopen maanden hard gewerkt aan de molen. Vanaf de Bokkelerweg
was daar niets van te zien, maar daar komt nu serieus verandering in.

Wat is er allemaal gebeurd?
Willy en Jan (van Bouwbedrijf Overmars: het bouwbedrijf van Wesepe aan
de Raalterweg 36) zijn druk bezig geweest met de ruwbouw van de 4 woonwerk-appartementen op de benedenverdieping. Deze verdieping is ruim 20 bij
20 meter. Daarom zijn Gaitie en Frank Flierman geregeld met de mini shovel
in de weer geweest om al het zware spul binnen op goede plekken te zetten
want daar is geen sjouwen aan.
Alle binnenmuren staan nu en het geheel is van binnenuit geïsoleerd, zodat dit
kan worden afgetimmerd. De kozijnen voor de buitengevels en dakkoepels
zijn inmiddels in de maak bij de andere mannen van BBO.
Nico heeft een grote zwarte plakrand in gebrand, goed te zien nu vanaf het
dorp. Dit is bedoeld om evt. water lekkage vanuit de te plaatsen zandbelt te
voorkomen.

En dan nu de achtkanten van de molen zelf! De onderbouw van de molen is in
Aalten bij molenbouwer Vaags als een bouwpakket voorbereid. Dit is een
waar mikado project, maar dan van balken van ruim tien meter lang en soms
bijna een halve meter dik. Serieus werk dus.
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En als je denkt, daar mankeert misschien een centimeter aan dan heb je het
mis. Vaags liet ons de tekeningen zien waarmee gewerkt is: op de millimeter
nauwkeurig!
Dit heeft meerdere maanden geduurd, maar eindelijk is het zover dat het
transport naar Wesepe gaat beginnen.

Eerste transport naar Wesepe.
Andreas Eghuizen heeft met z’n stoere grondverzetmachines een grote
zandplaat van zo’n 15 bij 30 meter gemaakt, die 100% waterpas is, waar de
buitenwerkplaats wordt opgesteld.
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Er worden betonplaten neergelegd zodat een goede werkondergrond ontstaat.
De mannen van Vaags gaan in stappen de complete bovenbouw opbouwen op
de grond. Daarna worden door BBO de schroefplaten er opgezet en de
dakramen geplaatst voor de verdiepingen in de molen.

Die pak je niet maar zo even op
Daarna kunnen Hans Aarnink en z’n mannen hun hart ophalen
door de achtkant in het riet te dekken. Als dat geheel klaar is wordt
de achtkant, dus met riet en al, op de onderbouw gehesen.

BBO kan dan de binnenkant gaan aftimmeren en ondertussen gaan
de mannen van Vaags aan de slag met de wieken en het ontwerpen
en inpassen van de electriciteitsgenerator.

9

Mikado, maar dan van reuzenformaat.

Planning?
Ik waag me er niet meer aan: straks kom ik weer in het Weseper eindejaar
cabaret.. . Wat ik wel kwijt wil, dit is een ‘eens in je leven ervaring’ voor
mijzelf als bedenker en voor de mannen van BBO en alle anderen die daar bij
betrokken zijn.
Bouwmeester van de molen Gerben Vaags Molenbouw:
“Henry: ik raad je aan om maar één molen in je leven te bouwen”.
Hans Aarnink: “ ik zie er al jaren naar uit om deze mooie klus te mogen
doen.”.
Willy Nijenkamp: “Geniet van het leven want je bent er maar even”.
Precies: we gaan vooral genieten van dit proces en willen een mooi icoon
neerzetten voor Wesepe!
Een hartelijke groet,
Henry Franken
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Ook het seizoen van de jeugdsoos is abrupt tot een einde gekomen.
Hoewel onze jongste bezoekers inmiddels weer naar school mogen,
zijn bijeenkomsten helaas nog verboden. Daardoor kan de afsluitende
feestavond medio juni niet doorgaan.

Omdat dit ook de eerste kennismaking met de soos zou zijn geweest voor
de nieuwe bezoekers hebben we een kleine compensatie bedacht.
Alle jongeren uit groep 7, 8 en de brugklas hebben namelijk een typische
jeugdsoostraktatie ontvangen:
een zakje gevuld met overheerlijk snoep en chips. Het was de bedoeling
dat ze daarvan de hele zomer konden genieten, maar of dat lukt .......

Vanaf nu is onze blik gericht op het nieuwe seizoen. We gaan er op dit
moment vanuit dat we na de zomervakantie weer van start kunnen gaan.

Omdat de situatie nogal onzeker is, raden we iedereen aan onze website en
facebookpagina goed in de gaten te houden. Hierop zal het laatste nieuws
bekend worden gemaakt.
Vaste bezoekers worden zoals gewoonlijk via de mail op de hoogte gehouden.

www.jeugdsooswesepe.nl
https://www.facebook.com/jeugdsooswesepe/
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Géén Zomerfeesten Wesepe op 14, 15 en 16 augustus 2020.

Nederland is de komende maanden nog in de greep van het coronavirus!
Slechts stap voor stap wordt onze bewegingsvrijheid verruimd.
Daarom zijn tot 1 september aanstaande, en mogelijk nog langer, alle
vergunningsplichtige evenementen verboden.
Onder dit verbod valt ook de Zomerfeesten Wesepe.
Er vanuit gaande dat in 2021 evenementen weer zijn toegestaan,
worden de Zomerfeesten Wesepe gehouden op
20, 21 en 22 augustus 2021.
Noteer deze datums alvast!

Wij wensen iedereen veel sterkte, gezondheid en toch een mooie zomer toe in
deze vreemde tijden.
Bestuur Stichting Dorpsfeesten Wesepe.

NB: de automatische incasso van de jaarlijkse bijdrage wordt uiteraard dit
jaar niet geïnd.
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Start Beeldhouwen bij Toos in de tuin
Het mag weer op woensdag 3 juni
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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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
Sinds begin mei mag de jeugd weer voorzichtig trainen van het kabinet.
Een week later kwam ook het bericht dat de senioren weer voorzichtig
mochten gaan trainen.
Dit gaat echter wel volgens de richtlijnen van het
RIVM waarbij de anderhalve meter afstand de regel is.

Zie hiervoor ook de uitgebreide protocollen op de site van de Sportclub.
Houd ook de site van de sportclub in de gaten voor alle info voor de sporters.
Zie hiervoor: www.sportclubwesepe.nl
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Het Weseper Erfgoed

Foto van het bekende dorpsbeeld van Wesepe 100 jaar geleden, maar nu
is er rechts nog een gedeelte van de oude school te zien. Verderop het cafe
van de fam. Koopman, waar tevens een timmerwerkplaats was. Daar is nu
de parkeerplaats van het Wapen van Wesepe. Links het kostershuis.

Het Weseper Erfgoed

Uit diezelfde tijd een afbeelding van een ansichtkaart van wat nu de
Scholtensweg is. Aan de linkerzijde is ook nog een gedeelte van de school
te zien met links daarachter het pand van de fam. Brinkman waar een
postagentschap gevestigd was. Rechts het onderwijzershuis.
Verder nog geen huizen te zien!
15

16

Het Weseper Erfgoed

