Activiteiten kalender juli/augustus 2020
Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe

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

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

Inzameling oud papier
zaterdag, 27 juni
zaterdag, 25 juli
zaterdag, 29 augustus

09:00 uur – 12:00 uur
09:00 uur – 12:00 uur
09:00 uur – 12:00 uur

Op elke laatste zaterdag van de maand kunt u oud papier inleveren
op het erf van familie Niemeijer, Ds. E. Kreikenlaan 10.

LET OP: contactgegevens zijn gewijzigd !!
Indien u niet in staat bent uw oud papier zelf weg te brengen,
neemt u dan contact op met Jo Jansen en het wordt bij u opgehaald.
Telefoon: 06 - 5373 7210, Jojokejansen@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------Staan er weer activiteiten op de planning?
Meld deze dan gratis aan voor vermelding op de website!
Opgave activiteiten: agendawesepe@gmail.com
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Beste lezer,
Voor u ligt de zomereditie van de dorpskrant. Door de coronamaatregelen
was de dorpskrant de afgelopen maanden een beetje magertjes uitgevallen,
maar nu is het weer een mooie editie met veel nieuws en mooie verhalen.
Ik wens iedereen een mooie zomer en een heerlijke vakantie toe.
En natuurlijk…veel leesplezier!
Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar
redactie.dorpskrant@wesepe.nl vóór 15 augustus a.s.
De redactie
COLOFON
Jaargang 29
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. 309

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 maandag 8 juni mochten de deuren weer open voor alle kinderen van de
basisschool. De vriendjes en vriendinnetjes zaten weer fijn bij elkaar in de
klas. Wat fijn dat wij dit bijzondere schooljaar nog met z’n allen kunnen
afronden.
Langs deze weg willen we nogmaals alle ouders bedanken voor hun inzet
gedurende de scholensluiting vanaf 16 maart. Bijna 3 maanden lang heeft u
thuis, geheel of gedeeltelijk, het onderwijs aan uw kind verzorgd. Zonder uw
hulp en steun hadden wij het thuisonderwijs niet op deze wijze vorm kunnen
geven en had uw kind niet zoveel kunnen leren als nu gebeurd is.
Ouders en school hebben er duidelijk samen de schouders onder gezet, in het
belang van het kind. Hartstikke mooi en nogmaals bedankt!

Voor groep 8 is het een extra bijzonder jaar. Het laatste jaar op de basisschool
en dat in de Coronatijd.... Helaas konden veel activiteiten niet doorgaan, maar
we hebben geweldige “gouden dagen” gehad met de kinderen. De groep is
wezen kanoën, midgetgolven, ze hebben een escaperoom gedaan. En als klap
op de vuurpijl…… een nacht slapen op school.
Ook de musical zal anders verlopen dit jaar, maar het belooft spectaculair te
worden. Wij zijn trots op deze toppers en wensen hen heel veel succes op het
Voortgezet Onderwijs.
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De laatste schoolweken zijn ingegaan. Wij hopen na de zomervakantie weer
normaal te kunnen starten. Hopelijk weten we na de zomer ook meer over de
haalbaarheid van de school binnen het voorzieningenhart Wesepe.
Een extern bureau onderzoekt de (on)mogelijkheden. We zijn benieuwd naar
de uitkomst en zullen, hoe dan ook, komend schooljaar aan de slag gaan met
de huisvesting van de A. Bosschool. Huisvesting die beter past bij de huidige
manier van onderwijs en ontwikkeling.
Maar eerst zomervakantie, via deze weg wensen wij iedereen een fijne,
veilige en zonnige vakantie.
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)

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

Ouderensoos Wesepe e.o.
Het is nog steeds erg jammer dat we elkaar niet kunnen ontmoeten bij ons
“maandelijks eten”. Zo gauw we dit weer kunnen opstarten hoort u van ons.
Hetzelfde geldt voor de soosmiddagen, die anders in september weer van start
zouden gaan.
We hadden het reisje van mei uitgesteld naar 16 september a.s., maar dit
hebben we opnieuw uitgesteld.
Met de TCR hebben we een nieuwe afspraak gemaakt voor 19 mei 2021!
De bestemming voor deze dag blijft hetzelfde.
Hopelijk is dan alles weer een beetje bij het oude en kunnen we, als iedereen
gezond blijft, er weer een mooie dag van maken.
Dus ik zou zeggen noteer het vast.
Voor jullie allen de hartelijke groeten en blijf gezond.
Namens de Soos: Mientje, Jan, Frank, Mieke, Fineke en Erna.

4

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

Aandacht voor betaalbare woningen in Wesepe
De bouwlocatie Scholtensweg/Brouwerskamp, tegenover de ‘punthuisjes’, is
onlangs door bouwbedrijf Bongers aangekocht van Stichting IJssellandschap.
Dit plan is al sinds 2007 bestemd voor woningbouw. Momenteel is Bongers
in overleg met de gemeente Olst-Wijhe over een passend plan op deze locatie
dat aansluit bij de lokale behoefte.
Diversiteit en betaalbaarheid voor een brede doelgroep spelen hierin zeker
een rol. Mogelijkheden voor jongeren en senioren hebben daarbij in het
bijzonder de aandacht.
De komende maanden zal door Bongers in overleg met de Gemeente benut
worden om de planvorming een definitievere invulling te geven.

Voorlopig geen lantarenpalen aan Oude Spoorpad
Aan het verzoek om lantarenpalen te plaatsen aan het Oude Spoorpad tussen
de Raalterweg en Scholtensweg zal helaas op korte termijn geen gehoor
worden gegeven.
Dit omdat er namelijk met slechts een kleine omweg wel een mogelijkheid is
om in de donkere uren veilig en goed verlicht de route te bewandelen of te
fietsen. Dan moet men om de weg te vervolgen via de Raalterweg en
Scholtensweg of omgekeerd.
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Wandel-driedaagse Labor 2020!
Voor jong en oud of gewoon met het gehele gezin.
“Speciale editie 25 jaar” Coronaproof.
“Vier routes van maandag 3 augustus tot en met vrijdag 7 augustus”
te lopen de hele dag of in de avond.

Wandelliefhebbers jong en oud of met het hele gezin kunnen op eigen houtje,
in de week van maandag 3 augustus tot en met vrijdag 7 augustus, vier
uitgezette routes lopen in en om Wesepe/Averlo op elk moment van de dag.
We vonden het jammer om de 25ste editie van de wandel-driedaagse van
Labor, die gepland was op 5, 6 en 7 augustus, door te schuiven naar volgend
jaar en nu niets te doen. Dus heeft de Labor Wesepe/Averlo wandelcommissie
het onderstaande besloten:
Het zou voor Labor de 25ste wandeldriedaagse zijn en daar maken we deze
speciale editie 2020 van met als motto:
“Coronaproof wandelen daar draaien wij
als Labor Wesepe/Averlo onze hand niet
voor om”.
Het zou natuurlijk heel leuk zijn als er
weer heel veel deelnemers zijn die dan
weer kunnen genieten van elkaar en
van de omgeving in Wesepe en Averlo.

Op www.wesepe.nl zal nog nadere informatie verschijnen. Waarschijnlijk
zullen we een app gaan gebruiken, maar hierover volgt nadere informatie.

Namens de voorzitter van Labor Wesepe, Karolien Wolterink en
de Labor Wesepe/Averlo wandelcommissie.
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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

Alle activiteiten voor de komende tijd zijn wegens het Covid-19 virus
afgelast. Per september gaan we kijken wat eventueel weer mogelijk is.
Daarover hoort u te zijner tijd meer.
Schoenendoos
Een man en een vrouw waren 60 jaar getrouwd. Ze hadden al die jaren alles
gedeeld, alles samen besproken. Ze hadden geen geheimen voor elkaar,
behalve dat de kleine oude vrouw een schoenendoos bovenin haar linnenkast
bewaarde waar haar man nooit naar gevraagd en nooit in gekeken had. Al die
jaren had hij niet aan die doos gedacht, totdat zijn vrouw op een dag ernstig
ziek werd en de dokter zei dat ze niet zou herstellen. Omdat hij van alles
wilde regelen, pakte hij de schoenendoos en bracht hem bij zijn vrouw op
bed. Ze was het met hem eens dat het tijd werd dat hij wist wat erin zat. Toen
hij hem openmaakte, vond hij wat haakwerk, en twee bundels bankbiljetten,
samen goed voor een bedrag van € 25.000. Hij vroeg haar waar dat vandaan
kwam. Ze zei: ‘Toen wij gingen trouwen, vertelde mijn grootmoeder me dat
het geheim van een gelukkig huwelijk was, nooit ruzie te maken. Ze raadde
me aan om elke keer als ik boos op jou zou worden, rustig te blijven en een
kleedje te haken.’ De oude man schoot zo vol, dat hij moest vechten tegen
zijn tranen. In de doos lagen slechts twee kleedjes. Ze was in al die jaren maar
twee keer boos op hem geweest. Gevoelens van geluk overspoelden hem.
‘Schat,’ zei hij, ‘dat verklaart de twee kleedjes in de doos, maar hoe zit het
met al dat geld?’ ‘O,’ zei ze, ‘dat heb ik verdiend met het verkopen van de
kleedjes.’
Vrouwen van Nu Wesepe/Averlo wenst u, ondanks deze moeilijke, misschien
eenzame tijd, een goede zomer.
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Deze zomer Beeldhouwen bij Toos in de tuin
vrijdag 17 juli / zaterdag 18 juli
vrijdag 31 juli / zaterdag 1 augustus
De gehele dag beeldhouwen met veel gezelligheid, (biologisch) eten en
drinken in een besloten tuin onder de fruitbomen.
Tijdens deze dagen leer je kennis maken met beeldhouwen.
>

hakken, raspen en vijlen in zachte, middelharde steen

>

gereedschap is aanwezig, maar zelf meenemen wordt aanbevolen

>

het is buiten in de tuin, bij regen onder een afdak

>

inclusief drankjes, lunch en diner en kampvuur op vrijdag,
ontbijt, lunch en drankjes en hapjes op zaterdag.

>

exclusief steen en overnachting.

>

max. 6 personen

Overnachten kan in de directe omgeving van Wesepe:
www.demarsbelte.nl natuurkampeerterrein
www.alleraardigst.nl bed & breakfast
www.dekleinelippe.nl boerderij svr camping, bed & breakfast
Investering:
vrijdag €125,zaterdag €100,vrijdag & zaterdag €200,Opgave en info bij Toos Elfrink
Telefoon : 06-12946314
Emailadres : toos@ooei.nl
Locatie
: Scholtensweg 24 in Wesepe
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Muziek Vereniging Harmonie Wesepe,
Secretaris I. Vloedgraven-Wolters,
Inekevloedgraven@gmail.com

Helaas is op de Algemene ledenvergadering van Muziek Vereniging
Harmonie Wesepe met meerderheid van stemmen besloten na 106 jaar tot
opheffing van de vereniging.
Het was geen gemakkelijke keuze om na 106 jaar tot deze beslissing te
komen. De belangrijkste reden was het tekort aan leden en men voorzag ook
geen verbetering daarvan in de toekomst.
Een stukje muziekcultuur is hiermee ten einde gekomen in het dorp Wesepe.
Uiteraard komt de Harmonie de toegezegde bijdrage na van het leerorkest
van de A. Bosschool, georganiseerd door Muziek Netwerk Salland.
De wat oudere inwoners kunnen zich wellicht nog herinneren de goed
bezochte lenteconcerten, de serenades, begeleiden schoolkinderen van hun
jaarlijkse schoolreis vanaf de Raalterweg, binnenkomst ouderen busreis,
intocht Sinterklaas, koninginnedag, enz.
Het bestuur en de leden willen al degenen bedanken die vele jaren de
Harmonie een warm hart hebben toegedragen.

Het bestuur en leden,
Muziek Vereniging Harmonie Wesepe.
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70 jaar muzikant
Ben geboren op 7 november 1937 in Zuidwolde.
Ik was 12 jaar toen ik een muziekinstrument leerde bespelen, dankzij de
postbode die zelf leerlingen opleidde voor de muziekvereniging Woudklank
in Zuidwolde (Drenthe). Daar leerde ik de blaasmuziek kennen en vanaf die
tijd is de liefde voor het maken van muziek nooit meer overgegaan.
Muziek maakt mensen blij. Mijn vrouw zegt weleens dat ik er bezeten van
ben, ze heeft gelijk. Ik ben begonnen met een bugel, daarna althoorn, bariton
en ventieltrombone. In 1961 is deze vereniging opgeheven. In datzelfde jaar
heb ik met enkele muzikanten een nieuwe vereniging opgericht Con Amore in
ons dorpje Veeningen (gem. de Wolden).
Eind 1964 kwam ik in Wesepe te wonen en werken bij J.A. Dieperink (later
VMB). Ben direct lid geworden van de Harmonie en begon in 1965 te blazen,
eerst Bariton en later en nog steeds Bes Bas. Bij de Harmonie heb ik diverse
bestuursfuncties bekleed o.a. het secretariaat, heb 33 jaar het uniformen- en
instrumentenfonds beheerd. Aanschaf en onderhoud van de instrumenten
hoorde ook bij mijn taak. De organisatie van oud papier en oude metalen
inzamelingen, waar onze 2 zoons ook aan meehielpen.
Ook heb ik nog een aantal jaren gespeeld bij de Iesseldal muzikanten in Olst.
Toen deze vereniging werd opgeheven ben ik gast-lid geworden bij Apollo in
Olst.
Na deze 70 jaar hoop ik dat ik nog een tijdje door kan gaan, al wordt het
lichamelijk soms wel een beetje zwaar.
Klaas Wieken

Foto is gemaakt door G. Vrakking,
Er staan veel oude foto’s van Wesepe op instagram.com/gerardvrakking
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Derk Erbé hoopt energieproject samen concreet te kunnen maken
Derk Erbé woont samen met zijn vrouw al tien jaar in Wesepe, net achter de
VMB, of Dieperink zoals ouderen het nog vaak noemen. Graag zet hij zich in
voor het in zijn ogen gemoedelijke dorp met prachtige omgeving. Sinds vorig
jaar september is hij voorzitter van de Energie coöperatie Duurzaam Wesepe,
een initiatief ontstaan uit Wesepe Energie Neutraal (WEN). “Het gaat dan
echt om projecten om door en voor Wesepe energie duurzaam op te wekken.”

Derk Erbé (41) is geboren in Amstelveen, opgegroeid in De Hoef, een
plaatsje bij Mijdrecht en zat op school in Amsterdam. Na hij zijn huidige
vrouw Bettine, geboren en getogen in Deventer, ontmoette, studeerde hij
Personeel en Arbeid in Deventer. Daarna studeerde hij sociologie aan de
Univertiteit van Amsterdam.
“We hebben 12 jaar in het centrum van Deventer, onder meer in het
Bergkwartier, gewoond. Een prachtige plek, maar we hadden geen buiten.”
Dat buiten vonden ze op hun droomplek in Wesepe waar ze de trotse ouders
werden van twee zoons. “Het is gewoon heerlijk wonen hier. Sinds de
jongens naar school gaan ben ik ook meer betrokken bij het dorp.”
Bij de voetbal is Derk leider en trainer en sinds begin vorig jaar is hij
vrijwilliger bij de brandweer. “Dat zijn leuke dingen om te doen.”
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Derk is ondernemer en doet veel advieswerk voor startups in de technologie.
“Ik werk al jaren corona-proof en dus veel vanuit huis.” Derk volgde de
initiatieven van WEN (Wesepe Energie Neutraal), waaronder ook Buurkracht
valt, vanaf het begin. Omdat ze zelf al vanaf 2012 zonnepanelen op hun huis
hebben deden ze mee met de zonnebloemenactie.
De energiewereld heeft Derk’s volle aandacht. “Als je je erin verdiept, weet je
dat we op een andere manier energie moeten gaan opwekken en consumeren .
Ik was daar professioneel erg mee bezig maar dat is groot en abstract. Ik
wilde ook graag kijken hoe je dat lokaal concreet kunt maken.
Het is een “Perfect Storm”: het komt zowel maatschappelijk als politiek, als
economisch en technologisch bij elkaar.”

Samen met Leo Senden, Annet Niemeijer, Arend de Lange en Wouter
Grotentraast vormt Derk het bestuur van de Energie Coöperatie Duurzaam
Wesepe. “We zijn op dit moment bezig met een haalbaarheidsstudie om
daarna dit project ook echt vorm te kunnen geven.” Een speerpunt is
‘asbest eraf; zon erop’ waarbij de focus ligt op bedrijfspanden. “We hebben
inmiddels al wel een paar geschikte locaties gevonden waar interesse is van
beide kanten. We hopen zo zo’n vier- a vijfduizend vierkante meter aan
zonnepanelen in te kunnen vullen.”
Een ander mogelijk project is kleinschalige zonnevelden. “Dat is een
langdurig traject waarbij wordt gekeken naar gunstig gelegen velden die over
zijn en minder geschikt voor de landbouw, maar waar wel een dubbele functie
mogelijk is, bijvoorbeeld natuur en/of waterberging in combinatie met
zonnepanelen.”
De coöperatie wil graag de energietransitie concreet maken. “We willen graag
laten zien wat mogelijk is, zorgen dat mensen denken: dat is interessant en
eraan deel kunnen gaan nemen. We willen het mogelijk gaan maken dat
Wesepenaren lid worden van de coöperatie maar ook hun energie van de
coöperatie kunnen afnemen. Dat kan zeker tegen scherpe prijzen.”
Regionale voorbeelden zijn Endona in Heeten en Goed Veur Mekare in Olst.
“Ook wij willen dan een fonds creëren, waarbij een gedeelte van de opbrengst
terug vloeit in de lokale gemeenschap.”
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Onze beleggingsclub vergrijst!!
Op dit moment kent onze club 19 leden. Enkele leden hebben aangegeven dat
zij dit jaar stoppen. Dat is de reden dat wij op zoek zijn naar nieuwe leden.
Om de vergrijzing tegen te gaan willen we graag jonge mensen zodat onze
gemiddelde leeftijd naar beneden gaat. Maar, iedereen is natuurlijk welkom!!
Onze beleggingsclub bestaat reeds 30 jaar.
We hebben in de loop van de tijd een
redelijke portefeuille opgebouwd en
onze inleg heeft meer rendement
opgebracht dan verwacht.

De waarde van onze portefeuille is zodanig dat het wellicht, voor enkele
mensen die lid willen worden, een te hoog bedrag is om zich in te kopen.
Om toch de drempel laag te houden, stellen we het volgende voor:
Heb je interesse om eens een jaar ‘mee te draaien’ met onze beleggersclub?
Neem dan contact op met Jo of Annet. Wij kunnen je meer vertellen en……
je kunt je gelijk bij ons aanmelden.
We stellen voor, dat je met een startinleg tussen € 350 en € 500 (dat is een
percentage van het clubsaldo van het moment van toetreden) lid kunt worden.
Je krijgt daarvoor evenveel stemrecht bij het aan- en verkopen van aandelen
als alle andere leden van de beleggersclub. Jij bepaalt dus mede wat we aanen verkopen. Je kunt natuurlijk te allen tijde jouw inleg verhogen als je dat
wilt, maar dat is geen verplichting.
Op deze manier kun je kennismaken met het beleggen. Het is natuurlijk een
leerproces. Na het jaar gaan we evalueren hoe het gegaan is en jij kunt dan
aangeven of je lid wilt blijven, of dat het na 1 jaar stopt. Als je na 1 jaar
besluit te stoppen, krijg je de waarde van je inleg op dat moment (is dus
gekoppeld aan de AEX-index) terug.
We vergaderen 6 maal per jaar en dan kan iedereen zijn inbreng ter tafel
brengen.
Heb je interesse en wil je informatie dan kun je contact opnemen met:
Jo Jansen,
tel.nr 06-53737210 of
Annet Niemeijer, tel.nr 06-10870600
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Start bovenbouw molen Wesepe.
Inmiddels is de fa. Vaags molenbouw begonnen met het opbouwen van de
complete bovenbouw van de molen van Henry Franken aan de Bokkelerweg.
De zware balken worden met behulp van een kraan in elkaar gezet. Hierbij
enkele foto’s van de werkzaamheden.

De balken worden geplaatst door de fa. Vaags molenbouw met behulp van
een kraan.

Een gedeelte van de bovenbouw staat er en wordt verder afgebouwd. Hierna
zal Bouwbedrijf Overmars er schroefplaten opzetten en dakramen monteren.
Daarna kan de fa. Aarnink het riet gaan dekken. Als dit klaar is wordt de
complet bovenbouw met riet en al, op de onderbouw gehesen.
----------------------------------------------------------------------------------------------

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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Hallo!
Wij zijn Wilco en Heleen van Beek.
Wij wonen samen met onze
dochters Rimke (3) en Marrit (1)
op Boerderij Erve ’t Overweg
(bij velen bekend als ‘de oude
boerderij van Kloosterboer’),
net buiten Wesepe.

Op ons bedrijf houden wij 90 koeien en bijbehorend jongvee. De koeien
worden 2x daags gemolken.
Regelmatig ontvangen wij mensen op ons bedrijf, zoals vorige zomer tijdens
een kerkdienst en afgelopen winter tijdens de ‘Kuiertocht’. Wij vinden het erg
leuk en belangrijk om niet-agrariërs op deze manier een inkijkje te geven in
het werken en leven op de boerderij.
Begin juni zijn we gestart met de verkoop van onbewerkte, rauwe melk vanuit
een zelfbedieningsautomaat: de melktap. Onbewerkte melk bevat heel veel
goede voedingsstoffen die een positief effect op de weerstand kunnen hebben.
Ook blijken veel mensen met huidklachten als eczeem, veel baat te hebben bij
onbewerkte melk.
In ons ‘winkeltje’ in de karakteristieke kalverschuur verkopen wij melk voor
€ 1,- per liter (herbruikbare flessen zijn eveneens te koop, maar u kunt ook uw
eigen flessen meenemen), eieren, pannenkoekenmeel en kaarten.

Wij zijn 7 dagen per week geopend, van 07:00 tot 19:00 uur.
We hopen u binnenkort op ons erf te mogen verwelkomen!

Tot ziens,
Wilco en Heleen van Beek
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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
Sportclub Wesepe
Door de Corona crisis werd alles abrupt stil gelegd. De competities konden
niet meer worden afgemaakt en er mocht zelfs niet meer getraind worden.
Inmiddels ziet de wereld er weer wat anders uit en mag er weer voorzichtig
gesport worden door de leden van SC Wesepe. Lees hoe het sporten per
afdeling weer voorzichtig vorm gegeven wordt.
Handbal
Nadat de handbalcompetitie abrupt werd gestopt en dus niet is afgemaakt
door de onzekere Corona uitbraak, werd half april duidelijk dat vanaf 29 april
de jeugdleden van de handbal weer mochten starten met de buitentrainingen.
Na contact met de gemeente hierover te hebben gehad, bleek dat dit niet
zomaar mocht. Zo werd er een protocol en trainingsschema van ons verwacht
en dus gemaakt. Vanaf 11 mei mochten de senioren ook weer starten met
trainen.
Eerst mocht er alleen contact tussen de jongste jeugd gemaakt worden tijdens
de trainingen. Later werd daar de oudere jeugd ook aan toegevoegd.
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De senioren moeten nog steeds 1,5 meter afstand houden en dat betekent dat
je lang niet alles kunt doen wat je normaal tijdens de training zou doen. Ook
mogen er maar 14 speelsters per keer mee doen met de training.
De jeugd, waar het allemaal mee begon, had weer veel zin in het trainen en
om elkaar te zien. Ze zagen elkaar op dat moment nog niet op school. We
hadden veel geluk met het mooie weer, dus werd er enthousiast getraind.
De senioren konden starten met de nieuwe trainer, Richard Groote
Schaarsberg. Iets later dan gepland, want eigenlijk zou hij 1 mei starten.
Zelfs de recreanten, welke afgelopen jaren al niet meer buiten hebben
getraind, hebben op de woensdagavond de draad weer opgepakt.
Al met al is het fijn om weer met elkaar met handballen bezig te zijn. Jammer
genoeg kunnen we nog niet alles doen en blijven we beperkt tot trainen. We
hopen dat we vanaf september weer wedstrijden kunnen en mogen spelen en
dan hopelijk, wat dat heeft toch wel de voorkeur, in de sporthal.
Gym
Maandagavondfitgroep:
Maandagavond 18 mei is de fitgroep gestart met de lessen buiten. De
benodigde spullen die ochtend opgehaald uit de Nieuwe Coers. Het was een
heerlijke fanatieke les op het handbalveld. Het weer was ons gunstig
gestemd. Er werd zelfs gesproken over om een deel van het volgende seizoen
ook buiten te sporten. Fijn dat dit allemaal geregeld kon worden, zo kon er
toch weer gesport worden.
Kindergym
Vrijdagmiddag 12 mei was voor de jongens en de meisjes van de gym hun
eerste les buiten. Ze waren blij om hun juf Inge weer te zien. Er zijn een paar
activiteiten gedaan op het voetbalveld, maar dat bleek al snel te warm te zijn.
In de schaduw werd verder gespeeld. Met voor de kinderen herkenbare
liedjes erbij.
Jazz
Helaas hebben de kinderen afgelopen corona periode niet kunnen deelnemen
aan de gym en jazz, wat iedereen uiteraard ontzettend jammer vond, maar
iedereen had hier gelukkig begrip voor, we hadden geen andere keus.
Ook hebben we helaas het Nijntje beweegdiploma, de kleine uitvoering en het
uitje naar de kinderboerderij moeten annuleren. Wij hopen dit volgend jaar
weer met veel plezier te kunnen doen.
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Afgelopen week zijn we weer begonnen. De lessen vinden plaatst op het
sportpark en we volgen het corona protocol. Iedereen vond het erg leuk om
weer te kunnen sporten. Gelukkig konden we voor de zomer vakantie nog
starten, zodat we het seizoen positief konden afsluiten.
Wij wensen iedereen alvast een hele fijne zomer vakantie toe en we maken er
volgend seizoen weer een sportief jaar van.

Tennis
Bij deze een berichtje van de afdeling tennis. Na de eerste versoepelingen
m.b.t. sport mocht er op de Muggert bij de tennis onder voorwaarden weer
gebruik gemaakt worden van onze prachtig gelegen tennisbanen. In eerste
instantie enkel nog 1 tegen 1. Inmiddels mag er ook gedubbeld worden, mits
er aan de anderhalve meter regel wordt voldaan.
Daarnaast is het voor leden van andere afdelingen binnen SC Wesepe
mogelijk om in de zomermaanden gebruik te maken van Zomertennis.
Voor slechts €30,- kan er in juni, juli en augustus onbeperkt getennist worden
door leden van andere afdelingen op de Muggert.
Het Muggerthuisje moet helaas nog wel gesloten blijven.
Voor inlichtingen Zomertennis:
Erwin Kerkmeijer, telefoon 06-21582138

SC Wesepe afdeling tennis

Voetbal
Nadat in maart alles abrupt ten einde kwam, mocht er voor de jeugd vanaf
eind april weer buiten gesport worden. Maar niet voordat er afstemming was
geweest met de gemeente en de opgestelde protocollen waren goedgekeurd.
Zo moet iedereen zich thuis omkleden en mag er geen gebruik worden
gemaakt van de kleedkamers en de toiletten. De jeugd was erg blij dat ze
eindelijk weer buiten mochten sporten.
Voor de oudste jeugd gold eerst nog de beperking van de 1,5 meter afstand.
Dit is voor de jeugd inmiddels niet meer van toepassing.
Ook de senioren mochten vanaf 11 mei weer trainen. Hier geldt de beperking
van 1,5 meter afstand nog altijd, waardoor er aangepast getraind moet
worden. Het 1e en het 2e hebben zodoende nog een aantal trainingen gekregen
van respectievelijk Maikel Jansen of Lorkeers en Ed van Beek.
Een rare manier om zo een laatste training te geven.
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Tijdens één van de trainingen van het 2e kwamen er ook nog handhavers van
de gemeente kijken of de regels goed nageleefd werden.
Vanaf begin juni hebben ook de heren van het Walking Football en de
Oldtimers het trainen weer opgepakt en zij trappen respectievelijk op
woensdagmiddag en donderdagavond ook weer een balletje.
Naast het sportieve vlak is het sociale aspect hierbij minstens zo belangrijk.
Nu Maikel en Ed uit contract zijn en het nog een maandje duurt voordat de
nieuwe trainer Jeroen Veldwijk aan de slag gaat, heeft het bestuur Henk
Jalink bereid gevonden om de selectie eenmaal per week aangepaste
training te geven.
Kantine
Ondertussen worden er door de kantinecommissie allerlei
voorzorgsmaatregelen genomen voor als de kantine vanaf 1 juli ook
weer open mag.

Spelers gezocht

SC Wesepe is op zoek naar voetballers. Voor het komende seizoen heeft
Wesepe 4 senioren elftallen, 2 junioren elftallen en 3 pupillen teams
ingeschreven.
Alle teams hebben de overeenkomst dat ze krap in de spelers zitten.
SC Wesepe is dus hard op zoek naar spelers!
Heb jij een klasgenoot, buurman, kennis, collega, vriend of een familielid
die het leuk vindt om te voetballen bij een fijne vereniging met een mooie
accommodatie? Neem hem eens mee naar een training of wedstrijd!
We kunnen in alle leeftijdscategorieën nieuwe spelers gebruiken.
Kijk ook op de site hoe je je als lid kan aanmelden.
www.sportclubwesepe.nl
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