Activiteiten kalender september 2020
Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe
donderdag, 3 september
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
10:00 Ontmoeten in eigen dorp – incl. maaltijd WvW
10:30 Markt Wesepe tot 13:00 uur
Zaterdag, 5 september
14:00 Opheffingsuitverkoop ‘Kunstkazerne Wesepe’
Zondag, 6 september
10:00 Klootschieten, Start bij Wapen van Wesepe
14:00 Opheffingsuitverkoop ‘Kunstkazerne Wesepe’
woensdag, 9 september
14:30 Spellenmiddag Brouwershof
donderdag, 10 september
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
10:00 Ontmoeten in eigen dorp – incl. maaltijd WvW
10:30 Markt Wesepe tot 13:00 uur
donderdag, 17 september
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
10:00 Ontmoeten in eigen dorp – incl. maaltijd WvW
10:30 Markt Wesepe tot 13:00 uur
donderdag, 24 september
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
10:00 Ontmoeten in eigen dorp – incl. maaltijd WvW
10:30 Markt Wesepe tot 13:00 uur

Inzameling oud papier
zaterdag, 29 augustus 09:00 uur – 12:00 uur
zaterdag, 26 september 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.
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,
Nog steeds in de greep van corona zijn deze zomer vele activiteiten aangepast
of zelfs in het geheel niet doorgegaan. Gelukkig zijn er ook mooie alternatieven ontstaan. Goede voorbeelden hiervan zijn de Labor Wandelvijfdaagse
en de aangepaste versie van de Weseper Zomerfeesten. Door nooit aflatende
creativiteit weten vele dorpsgenoten altijd wel weer iets positiefs te brengen.
Klasse!
Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar
redactie.dorpskrant@wesepe.nl vóór 15 september a.s.
De redactie
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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
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OPENBARE BASISSCHOOL
A. BOSSCHOOL
SCHOLTENSWEG 44
8124 AJ WESEPE

Nieuws van de A. Bosschool
Na een tropische en ontspannen vakantie zijn we weer van start gegaan op de
A. Bosschool. De eerste week stond traditiegetrouw in het teken van de
Kanjerweek. Hoe willen we met elkaar om gaan, wat zijn de regels in de
groep en op school en hoe zorgen we er voor dat iedereen zich veilig voelt en
met plezier naar school gaat.
Na de eerste week zijn de meeste kinderen al weer aardig gewend aan de
nieuwe groepssamenstelling. Komend schooljaar gaan we het concept van
gepersonaliseerd leren verder ontwikkelen.
Naast de coachgesprekken met de kinderen gaan we steeds meer doelgericht
denken en werken. In de gesprekken met de kinderen bepalen we samen aan
welk doel het kind op korte en langere termijn gaat werken, waar het zich in
wil (of moet) ontwikkelen en waar de talenten liggen. Om de leerlingen in dit
proces goed te kunnen begeleiden zal de teamscholing dit schooljaar in het
teken staan van het “denken in doelen”.
Hoe het komende jaar er gezien activiteiten uit gaat zien is nog maar de vraag.
Voorlopig gelden er nog strenge corona-maatregelen. Dat houdt onder meer
in dat er alleen in uiterste noodzaak “externen” mogen worden toegelaten in
het gebouw.
Vergaderingen, gesprekken en voorstellingen voor meerdere ouders en andere
belangstellenden zijn dus voorlopig nog niet mogelijk. Wij volgen hierin de
richtlijnen van de RIVM en de PO-Raad.
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Ook al vinden wij het zelf af en toe wellicht wat overtrokken of ongezellig, de
veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen staat voorop.
Van de ouders vragen we voorlopig ook nog bij het hek afscheid te nemen
van hun kind(eren).
Als we allemaal de 1,5 meter-regel en overige richtlijnen in acht nemen
kunnen we samen zorgen voor een gezonde, corona-vrije speelleerplaats
Wesepe.
Wat betreft de huisvesting van de school en de mogelijkheden tot integratie
binnen het voorzieningenhart is er een kleine zomerstop geweest. Dat
betekent niet dat er niets is gebeurd. Het onderzoek loopt en eind augustus is
het volgende overleg van de stuurgroep.
Speelleerplaats Wesepe is dus volop in beweging. Er vinden op allerlei
gebieden mooie ontwikkelingen plaats.

Een hartelijke groet vanaf de Scholtensweg,
Jantien Blankhorst - Hartkamp
Wouter de Waal
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(directeur onderwijsteam Wijhe-Wesepe)
(adjunct-directeur en locatie-coördinator)

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

Wandel-vijfdaagse Labor Wesepe – Averlo
Onderstaande tekst kwamen wij tegen op een site over ‘Salland’:
“Bejaarde eiken tussen de weilanden, de blauwe lijnen van kanalen en
weteringen in het landschap, prachtige statige landhuizen op eeuwenoude
landgoederen, oude boerderijen met klassieke erfbeplanting en natuurlijk de
fonkelende, kronkelende IJssel. Misschien wel de mooiste rivier van
Nederland.
De oude Hanzesteden Zwolle en Deventer met hun prachtig geconserveerde
binnensteden. Kleine, verrassende dorpen in het groene, soms lichtglooiende
landschap door de, met mest opgehoogde, bolle essen waarop de boeren uit de
omgeving al eeuwenlang hun gewassen verbouwen. Dat is Salland.”
Dit weerspiegelt denken wij wel het gevoel dat de meeste wandelaars zullen
hebben gehad die alle vijf routes van onze vijfdaagse van 3 tot en met 8
augustus hebben gelopen of een aantal van deze routes. Twee routes op de
Eikelhof, één route rondom Wesepe, één route Sion-Averlo en als laatste,
maar zeker niet de minste, een mooie route in en om Heeten.

Het bovenstaande geeft ons genoeg inspiratie om ook volgend jaar, als
wandelcommissie Labor Wesepe - Averlo, hopelijk weer op de ‘normale’
wijze onze jaarlijkse dan nog steeds 25ste wandel-driedaagse Wesepe -Averlo
te organiseren in augustus 2021.
Tot dan!!!
Met vriendelijke groet,
Wandelcommissie Labor Wesepe - Averlo en Bestuur Labor Wesepe - Averlo
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Vervolg ‘Wandel-vijfdaagse Labor’
Wij danken ook iedereen die foto’s hebben gemaild, wij moeten nog een
winnaar hier uit kiezen! Hierbij al wel vast één van de foto’s.

Zondag 6 september is weer de eerste klootschietochtend.
De start is om 10:00 uur bij het Wapen van Wesepe.
Mensen, die vaker hier aan mee doen, krijgen nog info hierover, maar heb
je vragen of wil je ook mee doen mail dan naar info@laborwesepe.nl
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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

Helaas kunnen we nog niet starten met de activiteiten in september i.v.m. het
coronavirus. De afdelingsavond van 9 september met Babette van Meggelen,
oud-manager van theaterschool Almelo, gaat dan ook niet door.
Het jaarlijkse reisje ‘rondje Achterhoek’ op vrijdag 4 september
gaat helaas ook niet door. Het is nog best onzeker allemaal.

(Doof) Wat zeg je?
Twee zestigers praten met elkaar over ouder worden.
Zegt Piet: “Het probleem bij vrouwen is dat ze weigeren te aanvaarden dat
ze ouder worden. Ze gebruiken allerlei trucjes om het te verbergen.”
“Je hebt het bij het rechte eind” zegt Klaas. “Ik ken een middel om hen te
ontmaskeren. Als jij wilt weten of je vrouw hardhorig wordt, ga dan tien
meter van haar afstaan en stel een vraag. Als ze niet antwoordt ga je op vijf
meter afstand staan en je stelt de vraag opnieuw. Weer geen antwoord? Dan
ga je op twee meter en ten slotte op één meter afstand staan.
Piet vindt het een schitterend idee en thuis gekomen neemt hij meteen de
proef op de som. Terwijl vrouwlief in de tuin de was ophangt, gaat hij op
een tiental meters van haar vandaan staan en vraagt: “Schat, wat eten we
vandaag?” Er komt geen antwoord. Hij verkleint de afstand met ongeveer de
helft en vraagt opnieuw: “Schat, wat eten we vandaag?”
Er komt geen antwoord. Hij komt dichterbij staan en vraagt: “Schat, wat
eten we vandaag?” Opnieuw geen antwoord. Hij begrijpt er niets van, gaat
naast haar staan en vraagt luid en duidelijk: “Schat, wat eten we vandaag?”
De vrouw draait zich om, kijkt hem geërgerd aan en antwoordt dan:
“Voor de vierde keer: kip met friet!”
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Ontmoeten in Eigen Dorp weer van start!
Na een abrupte sluiting half maart heeft de groep een heel lange tijd
stilgelegen. Gelukkig zijn er wel steeds contacten geweest tussen de
vrijwilligers en de deelnemers, dus de ouderen zijn niet geheel uit beeld
geraakt.
Donderdag 20 augustus zijn we gestart met de vaste deelnemers. Weer samen
met het inloopcafé en het was meteen gezellig.
Om de 1,5 meter afstand-regel aan te houden zijn we verhuisd naar de
Tuinzaal (vroegere dorpswinkel) en is er desinfectiemiddel bij de ingang.
Verder staan er voldoende doosjes met tissues op tafel. Mochten uitgebreidere
maatregelen nodig zijn, dan zullen we ons ook daar aan gaan houden. Het is
te belangrijk de ouderen een uitgaansmogelijkheid te bieden en met anderen
in contact te komen.
We hebben in de afgelopen periode niet stilgezeten. Het programma is
geëvalueerd en enigszins aangepast. Voorlopig worden geen maaltijden
verstrekt en is de openingstijd veranderd naar 10:00 tot 12:00 uur. Natuurlijk
is er wel koffie! De koffie is gratis, maar het blijkt dat veel ouderen toch
graag iets bijdragen. Vandaar dat in de maand september er een fooienpotje
op tafel zal staan.
Voor wie wordt Ontmoeten in Eigen Dorp (afgekort OED) georganiseerd?
Deze vraag horen we regelmatig. De ochtend is voor alle ouderen die het
gezellig vinden om, naast andere activiteiten die in het dorp georganiseerd
worden, eenmaal per week gezellig koffie te drinken. Een spel te doen, film te
kijken, bingo te spelen of na de koffie bijvoorbeeld (een deel van) het
Weseper ommetje te lopen.
Op de 1e donderdag van de maand wordt in het vervolg iets gedaan met het
thema foto, film en video. Ideeën vanuit de groep die in augustus is gestart
worden natuurlijk meegenomen en iedereen die wensen heeft voor een
bepaalde film, diapresentatie of video kan dat elke donderdagochtend
aangeven bij de vrijwilligers.
Op de 3e donderdag van de maand is het bingo-ochtend. Iedereen die bingo
spelen leuk vindt is van harte welkom. In de maand september kunt u
deelnemen tegen een introductieprijs van € 1,00.
De prijzen gaan we inkopen bij de middenstand (ook boerderijwinkels) in
Wesepe en omgeving, uitgangspunt hierbij is dat de prijzen goed bruikbaar of
erg lekker zijn.
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Vervolg ‘Ontmoeten in Eigen Dorp’
Jacky van Tartwijk gaat het vervoer weer regelen, daarvoor kunt u haar bellen
op 06-31768816.
Tot slot kan ik nog melden dat we ons hebben aangesloten bij de Olster
website van Dag!enDoen!. Op deze website www.dagendoen-olstwijhe.nl
vindt u de programma’s en activiteiten van verschillende organisaties en
verenigingen in de gemeente Olst-Wijhe. De website is opgezet voor ouderen
die wel graag ergens naartoe willen, maar uit zichzelf niet zo snel iets
ondernemen. Via de website kan eventueel ook vervoer geregeld worden. Hoe
werkt het? De vrijwilligers van Dag!enDoen! komen graag bij u langs om u te
laten kennismaken en mocht u zelf geen computer of tablet hebben om u aan
te melden voor een activiteit dan kunt u er gratis eentje lenen. Dat is nog eens
goede service!
We hopen u weer in goede gezondheid te mogen begroeten!
Voor verdere informatie over Ontmoeten in Eigen Dorp:
Coördinator Jenny Timmer Arends, tel. 06-51185645.

ONDERDEURTJES
**********************************************************
GEVRAAGD: Huishoudelijke hulp (Wesepe)
3u p/2wkn, Tel 06-57904354
**********************************************************
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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Het Weseper Erfgoed

Onlangs is de Muziekvereniging Harmonie Wesepe opgeheven.
Zie hier een foto van Muziekvereniging Harmonie Wesepe in 1989 ter gelegenheid
van het 75 jarig bestaan (in de nieuwe uniformen).
(van links naar rechts)
Bovenste rij: Dirigent Karel van de Berge, Henk Beltman, Janny Rodijk,
Wim van Assen, Henk v.d. Kraats, Roelof Boschloo, Herman Mekking,
Bé van Gelder, Henk Haarman, Gerrit Bouwmeester, Johan v.d. Kraats,
Klaas Wieken, Paul Geertman, Berend van Keulen, Tonny Verwoolde,
Theo Overmars, Harry Verwoolde, Henk Harmsen (druminstructeur).
Zittend: Willie Schutte, Marjan v.d. Kraats, Erna v.d. Kraats, Jeanet Wessels,
Willy Rodijk, Dori Mensink, Erika Harmsen, Ellen Noordkamp, Bé Pasman, Rene Kluin.
Onderste rij:Giny Morrenhof, Petra Jalink, Gerrit Verwoolde, Bert Pasman, Jan van
Vilsteren, Roelina Hofman (voorzitter),Taco Lunenberg.

10

Opheffingsuitverkoop “Kunstkazerne Wesepe”

De Kunstkazerne sluit zijn deuren.
Binnenkort vliegt alles de deur uit tegen sterk gereduceerde prijzen….
zeg maar gerust koopjes!
ALLES MOET WEG, SCHILDERIJEN, LIJSTEN, VELD- EN
TAFELEZELS, WERKTAFELS, BANKJES, STOELEN en KRUKJES.
Dus…
- Zet jij de eerste stappen op het schildervlak en heb je spullen
nodig; kom langs!
- Heb je nog plek op de muur voor een mooi kunstwerk;
kom langs!
- Ga je een eigen atelier beginnen en heb je inboedel nodig;
kom langs!

Verkoopdagen:
29 en 30 augustus, van 14:00 uur tot 17:00 uur
5 en 6 september, van 14.00 uur tot 17.00 uur
Scholtensweg 46A, Wesepe (naast de A. Bosschool)
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Zomerfeesten Wesepe 2020
anders dan normaal!
Geen feesttent, geen kermisattracties, geen ‘Wesepe got talent’, geen
vogelschieten, enzovoorts. Dit jaar moeten wij het dus doen zonder een
opvolger(ster) van Gerard Willemsen, de winnaar van de 1e editie van
‘Wesepe got Talent’ en zonder schutterskoning(in) als opvolger(ster) van
Melissa Buitenhuis.
Echter, ondanks alle (landelijke) maatregelen rond het coronavirus zijn op
vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus jl. toch nog een aantal activiteiten,
geheel coronaproof, georganiseerd voor De Zomerfeesten Wesepe 2020.
Wesepe en omgeving heeft twee dagen lang kunnen genieten van Radio
Zomerfeesten Wesepe vanuit een hiervoor speciaal ingerichte studio in ‘Het
Wapen van Wesepe’. Twee dagen gevarieerde radio, zeer professioneel
gemaakt door vier enthousiaste dj’s / site-kicks. Velen van u hebben van de
gelegenheid gebruik gemaakt om verzoeknummers aan te vragen of om
iemand de groeten te doen.
Zaterdag 15 augustus stond in het teken van activiteiten voor alle inwoners
van Wesepe en directe omgeving. Kinderspelen in het dorp voor de
allerkleinsten, op ‘De Muggert’ survival voor de oudere kinderen, een
volleybaltoernooi voor de sportieve oudere jeugd en volwassenen én een
puzzeltocht per fiets, auto of bromfiets voor iedereen. Als afsluiting in de
avonduren een online pubquiz met 33 deelnemende teams.
Al met al kijken wij zeer tevreden terug op De Zomerfeesten Wesepe 2020
die veel anders was dan normaal en in deze vorm toch succesvol is gebleken
gezien de vele positieve reacties die wij hebben ontvangen.
Op de volgende pagina ziet u de uitslagen en enkele foto’s, welke zijn
genomen tijdens de activiteiten op de Zomerfeesten Wesepe 2020.
Wij hopen dat het in 2021 weer mogelijk zal zijn om de 45e editie van
De Zomerfeesten Wesepe in de vertrouwde vorm te organiseren op
20, 21 en 22 augustus 2021. Noteer deze data al vast in uw agenda!
Bestuur Stichting Dorpsfeesten Wesepe.
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Zomerfeesten Wesepe 2020 Eindstanden
Volleybal:
Poule 1
Stichting Enk & Vrienden 2 12 punten
Stichting Enk & Vrienden 1 8 punten
Keet Storm
8 punten

Poule 2
Goed Goan 1
Brandweer Wesepe
KWW

12 punten
10 punten
8 punten

Winnaar finale: nummer 1 poule 1 tegen nummer 1 poule 2: Goed Goan 1
Puzzeltocht:
Auto/bromfiets
Rippies
Sprokholt
Overmars

50 punten
45 punten
43 punten

Online Pubkwis:
Goed Goan
Leppels an de Lippe
Team keet keetloos
Quiz ’t wel

Fiets
Zundapp babes
Jansen
AnneGi

48 punten
47 punten
44 punten

69,5 punten
63,5 punten
63 punten
63 punten
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Haalbaarheidsonderzoek Wesepe aardgasvrij
Donderdag 9 juli is het ‘Ontwikkelteam aardgasvrij Wesepe’ van start gegaan.
Dit team zal als eerste een haalbaarheidsonderzoek doen. Het doel is dan om
te kijken of het mogelijk is Wesepe van het aardgas af te krijgen, welke
maatregelen er nodig en het meest passend zijn en wat dat gaat kosten.
Uiteindelijk is het ook de bedoeling om via Energie Coöperatie Duurzaam
Wesepe (ECDW) relatief goedkoop energie te kunnen aanbieden aan de
Wesepenaren. ECDW onderzoekt hoeveel energie er opgewekt kan worden in
Wesepe zelf, onder meer door de sanering van grote asbestdaken en de
nieuwe daken te voorzien van zonnepanelen.
Om een goed inzicht te krijgen hoeveel energie Wesepe nu verbruikt, wordt
uw medewerking gevraagd om gegevens als uw stroom- en gasverbruik door
te geven.
Omdat er vele honderden ‘wijken’ in Overijssel te gaan zijn, is het belangrijk
om inzicht te krijgen en voor elke soort wijk een praktisch vertrekpunt te
genereren voor uitvoering.
Voor Overijssel zijn de volgende wijken geselecteerd, te weten:
Berkum in Zwolle,
Zandweerd in Deventer,
Wierden-Oost,
Westerhaar-Kruiden-wijk in Twenterand en
Wesepe als voorbeeld met vooral plattelandskenmerken.

Voortrekkersrol
Volgens Leo Senden, lid van de Energie Coöperatie Duurzaam Wesepe en het
ontwikkelteam aardgasvrij, neemt Wesepe een bijzondere plek in als
voortrekker in de gemeente Olst/Wijhe en is daardoor in de picture bij de
provincie die het onderzoek subsidieert.
Het is een mooie gelegenheid om een heel goed beeld te krijgen wat ‘van het
aardgas af’ nou precies inhoudt voor een plaats als Wesepe.
“En als je niets doet, ben je het bokje”, is zijn stellige overtuiging.
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Vervolg ‘Haalbaarheidsonderzoek Wesepe aardgasvrij’

Het onderzoeksteam bestaat uit vertegenwoordigers van de ECDW, de
gemeente Olst-Wijhe, de bouw- en installatiesector en stichting Pioneering.
Deze stichting staat voor innovatie in de bouw en is het platform van kennis
delen en ontwikkelen voor alle partijen in Overijssel en Gelderland.

Aardgas-alternatieven
Aardgas wordt hoofdzakelijk ingezet voor de verwarming van de woningen
en voor het koken. Op basis van de wijkinformatie (aantal woningen, type
woningen, bouwjaar, aanpassingen als zonnepanelen en extra isolatie,
enzovoort) worden verschillende strategieën bekeken en wordt gekeken hoe
tot de best passende warmtestrategie te komen.

Praktische data gezocht
Via de Energiescan, uitgevoerd door een energievakman van het Energieloket
Salland, hebben al ruim 25 woningen in Wesepe inzicht in hun mogelijkheden
tot energiebesparing. Deze deelnemers wordt gevraagd of hun
geanonimiseerde gegevens gebruikt mogen worden in de berekeningen.
Als het onderzoek verder is uitgewerkt willen wij door middel van een
dorpsbijeenkomst de belangstellenden weer informeren over de resultaten.
Via de Dorpskrant en website Wesepe.nl houden we u op de hoogte.

Steentje bijdragen
Wilt u ook uw steentje bijdragen aan verduurzaming van het dorp en uw
verbruiksgegevens van gas en elektra ter beschikking stellen voor het
onderzoek, neem dan contact op met Leo Senden of Derk Erbé.

Email Leo: ljmh.senden@hotmail.com
Email Derk: derk.erbe@outlook.com
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Het nieuwe seizoen gaat beginnen!
Programma:
28 augustus
11 september
25 september
09 oktober
23 oktober
06 november
20 november
Winterstop

soosavond
uitje
soosavond
soosavond
soosavond
uitje
soosavond

De soosavonden vinden plaats in de Nieuwe Coers van 19:30 uur
tot 21:30 uur. Nader informatie over uitactiviteiten wordt via de mail
gecommuniceerd.
Na een toch wel abrupt einde van onze soosavonden gaan wij vrijdag
28 augustus weer starten. Hier hebben wij erg veel zin in!
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.
Heeft uw kind last van 1 of meerdere klachten laat hem/haar dan thuis.
• gewone verkoudheid
• niezen
• hoesten
• keelpijn
• koorts
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.jeugdsooswesepe.nl en op onze facebook: jeugdsoos 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
De bal rolt weer.
Na een lange gedwongen stop door het Corona virus, kan
er nu weer gevoetbald worden. Nadat er in de zomermaanden op de
vrijdagavond werd doorgetraind onder leiding van Henk Jalink, is op
dinsdag 4 augustus de nieuwe hoofdtrainer Jeroen Veldwijk begonnen bij
SC Wesepe. Jeroen is een enthousiaste, gemotiveerde trainer die eerder
werkzaam was voor Terwolde en Haarle.
Wesepe 1 gaat dit jaar uitkomen in Klasse 5E.

Bekervoetbal:
Bij de senioren doen het 1e elftal, 2e elftal en het 3e elftal mee aan de
bekercompetitie van de KNVB. Ook doen alle jeugdteams, pupillen en
junioren mee aan de bekercompetitie.
Wesepe 1 speelt hierin tegen Hoonhorst, Victoria Boys en tegen
Mariënheem.
Ter voorbereiding op deze bekerwedstrijden is er op 13 augustus geoefend
tegen Koninklijke UD (2-2) en op 20 augustus tegen SV Heeten.
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Bekerprogramma 1e elftal SC Wesepe seizoen 2020-2021
30 augustus
14:00 uur Wesepe 1
Hoonhorst 1
6 september
14:00 uur Victoria Boys 1 Wesepe 1
13 september
14:00 uur Wesepe 1
Mariënheem 1
Indeling 1e elftal seizoen 2020/2021
De indeling van Wesepe 1 voor het seizoen 2020/2021 in de 5e klasse E:
Batavia ’90 1, CCW ’16 1, Go Ahead Deventer 1, Mariënheem 1, Sallandia 1,
Vilsteren 1, Epse 1, Terwolde 1, V en L 1, Wesepe 1, Voorst 1 en Wissel 1.
Het programma is op het moment van schrijven nog niet gepubliceerd.

Jeugdvoetbalcompetitie:
De jeugdvoetbalcompetitie start op zaterdag 19 september.
Kijk voor het complete wekelijkse wedstrijdprogramma op de website van
SC Wesepe (www.sportclubwesepe.nl).

Training lagere elftallen:
De training van de lagere elftallen is op donderdagen van 19:15 uur tot
20:30 uur.

Handbal:
Dames 1 start de competitie in Erica:
Zaterdag 26 september om 20:15 uur (Sporthal Erica)
HVE 2000 DS1 - Wesepe DS1
Dames 2 start de competitie in Dalfsen:
Zondag 27 september om 9:30 uur (De Trefkoele, Dalfsen)
Dalfsen DS2 - Wesepe DS2

Algemene ledenvergadering SC Wesepe
Donderdag 24 september, aanvang 21:00 uur in de kantine op ‘De Muggert’.
Het is nog niet bekend of de vergadering digitaal, met een maximaal aantal
bezoekers, of in de buitenlucht gaat plaatsvinden. Dit zal zo snel mogelijk
gecommuniceerd worden.
Uiterlijk 12 september zal de agenda van de ledenvergadering te zien zijn
op de website www.sportclubwesepe.nl.
18

Kaarten op de sportclub
In verband met de corona-maatregelen is er besloten dat er tot 1 januari 2021
niet gekaart zal worden op de dinsdagmiddag en de vrijdagavond.

Corona protocol
Om te kunnen sporten binnen de richtlijnen van het RIVM zijn er
zogenaamde corona protocollen opgesteld. Ben je verkouden of heb je
koorts? Kom dan niet naar de sportclub!
Lees deze protocollen goed door vóórdat je naar de sportclub komt.
De protocollen zijn te vinden op www.sportclubwesepe.nl.

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

Averlose Kermis 2020 gecanceld vanwege corona
Vanwege corona vindt er dit jaar helaas géén
Averlose Kermis plaats.
We hopen dat er in 2021 wel weer een
mogelijkheid is om een mooi feestweekend
neer te zetten.
Uiteraard zien wij u dan graag!
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