Activiteiten kalender oktober 2020
Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe
donderdag, 1 oktober
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
10:00 Ontmoeten in eigen dorp – incl. maaltijd WvW
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
zondag, 4 oktober
10:00 Klootschieten Wapen van Wesepe
donderdag, 8 oktober
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
10:00 Ontmoeten in eigen dorp – incl. maaltijd WvW
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
woensdag, 14 oktober
14:30 Spellenmiddag Brouwershof
donderdag, 15 oktober
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
10:00 Ontmoeten in eigen dorp – incl. maaltijd WvW
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
donderdag, 22 oktober
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
10:00 Ontmoeten in eigen dorp – incl. maaltijd WvW
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
donderdag, 29 oktober
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
10:00 Ontmoeten in eigen dorp – incl. maaltijd WvW
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur

Inzameling oud papier
zaterdag, 31 oktober 09:00 uur – 12:00 uur
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 of 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,
Ook deze maand helaas weinig activiteiten, maar… er is een manier om
er toch op uit te trekken: volg één van de vele uitgestippelde wandelroutes
van Wandelnetwerk Salland. Belééf de herfst met zijn kleurende bladeren,
ochtendmist, paddestoelen en wegtrekkende vogels tijdens een mooie
wandeling. Geniet van de rust en de schoonheid van de natuur in Wesepe
en de wijde omgeving. Het is gratis én coronaproof !!
Een lijst van startpunten is op te vragen bij de redactie van de Dorpskrant.
Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar
redactie.dorpskrant@wesepe.nl vóór 15 oktober 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. 311

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 speelleerplaats Wesepe
Na een goede opstart van het nieuwe schooljaar zijn we intussen allemaal
alweer gewend aan het dagelijkse schoolleven. Zelfs de noodzakelijke
aanpassingen door de corona wennen. De geplande kennismakingsgesprekken en informatie-avonden hebben noodgedwongen digitaal en
telefonisch plaats gevonden.
Het blijft een verarming dat leerkrachten en ouders nog nauwelijks fysiek
kunnen ontmoeten, echter de nodige informatie weten we wel te delen. We
hopen en vertrouwen dat we over niet al te lange tijd de contacten weer op
de gebruikelijke manier kunnen oppakken.
Tussen onze leerlingen is de 1,5-meter-maatregel niet noodzakelijk, maar toch
hebben we er voor gekozen om tijdens de pauzes het plein op te splitsen in
onder- en bovenbouw. Dit geeft de kinderen meer speelruimte en voorkomt al
te grote groepen. Samen krijgen we corona er onder!!

Het leerproces van de kinderen is weer in volle gang. Om de leerlingen te
betrekken en eigenaar te maken van hun eigen leerproces, worden de
kindgesprekken gevoerd. Vanuit deze gesprekken gaan we doelen stellen voor
de komende periode. Op deze manier komen we meer en meer op het pad van
gepersonaliseerd leren. En dat vinden wij belangrijk, want niet iedereen
ontwikkelt en leert op dezelfde wijze. We willen recht doen aan ieder kind
met zijn eigen unieke kwaliteiten en behoeften.
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Begin september werd de school enorm verrast door een gift van Muziek
vereniging Harmonie Wesepe. We hebben een enorm geldbedrag mogen
ontvangen. De boodschap bij de overhandiging was dat we dit bedrag moeten
besteden aan muziekonderwijs voor de leerlingen. We hebben meteen de daad
bij het woord gevoegd en een muziekmethode en een aantal instrumenten
aangeschaft. Daar hebben we de kinderen heel blij mee gemaakt. Daarom ook
hier nogmaals namens de gehele schoolbevolking een woord van dank aan de
Muziek vereniging Harmonie Wesepe.

In het kader van 75 jaar bevrijding is een monument onthuld nabij de kerk. De
kerkenraad heeft ons benaderd om medewerking te verlenen door een boom te
planten bij dit monument. Door deze boom aan te bieden bij het monument en
goed voor deze boom te zorgen, laten de leerlingen van de A.Bosschool zien
het verleden niet te vergeten. Wij zullen zorg dragen voor dit stukje
herinnering en dit meenemen naar de toekomst.

Het bevrijdingsmonument aan de ds. E. Kreikenlaan te Wesepe

Zoals u kunt lezen is de A.Bosschool/speelleerplaats Wesepe onlosmakelijk
verbonden met het dorp. Samen gaan we voor maximale kansen voor de
toekomst van onze leerlingen, uw kinderen en dorpsgenoten.

Een vriendelijke groet vanaf de Scholtensweg,
Wouter de Waal en Jantien Blankhorst-Hartkamp
Management onderwijsteam Wijhe-Wesepe.
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Plattelandsvereniging LABOR
Secretaris: Bert Slinkman
Achterhoekstraat 15
8124 AM Wesepe
06-27342058
Info@laborwesepe.nl

Klootschieten zondag 4 oktober
Op zondag 6 september zijn we voor het eerst sinds lange tijd weer gaan
klootschieten met elkaar. Het was een fijn weerzien en het weer zat gelukkig
ook mee zodat we buiten op het terras bij het Wapen van Wesepe eerst even
konden bijpraten onder het genot van een kop koffie, voordat we echt van
start gingen.
We namen deze keer de ‘wielerronde’. Het gooien was voor de één weer even
wennen en de ander had zo de smaak weer te pakken. Al met al was het weer
een hele gezellige en sportieve activiteit met elkaar.
Op zondag 4 oktober willen we ook weer gaan klootschieten.
Let op! We starten om 10:00 uur bij het Wapen van Wesepe, maar zullen na
de koffie/theeronde in de auto stappen en naar de Eikelhof rijden.
Veel klootschieters missen sinds de sluiting van de Lepelaar het rondje bij de
Eikelhof. Lange dijk, dwars door het bos en over het fietspad terug. Juist de
afwisseling van de paden op deze route is erg leuk om te doen.
Als de klootschietronde erop zit, stappen we weer in de auto’s en rijden we
terug naar het Wapen van Wesepe voor een drankje.

Komt u ook gezellig een keertje meedoen? Ervaring is geen vereiste, fijne
wandelschoenen zijn wel handig.
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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

Vrouwen van Nu Wesepe/Averlo bedankt hierbij nogmaals de Muziek
vereniging Harmonie Wesepe voor de (onverwachte) gift die wij mochten
ontvangen na het opheffen van dit prachtige muziekkorps. Wij zullen er (als
het weer kan) iets moois (muzikaals) mee doen voor onze vereniging.

Ook voor oktober moeten wij helaas de afdelingsavond weer afzeggen. Het
wordt eentonig inderdaad. Wel willen we graag de Koffiewerkvergadering
voor de commissie-leiders door laten gaan. Dit is op donderdagochtend
8 oktober om 9:30 uur in de Brouwershof.

Een van onze leden vroeg eens of ik het verhaal van de Perzische edelman
kende. Dan zou ik die op een afdelingsavond kunnen vertellen. Het verhaal
kende ik inderdaad, maar er zijn geen afdelingsavonden om te vertellen,
dus dan maar hier:
“De tuinman en de dood” is een kort gedicht
van Pieter Nicolaas van Eyck,
voor het eerst gepubliceerd in 1926.
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De tuinman en de dood
Een Perzisch edelman vertelt:
Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
Mijn woning in: ‘Heer, Heer, één ogenblik!
Ginds, in de rooshof, snoeide ik, loot na loot,
Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.
Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant,
Maar ik zag nog juist de dreiging van zijn hand.
Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan,
Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!'
Van middag (lang reeds was hij heengespoed)
Heb ik in 't cederpark de Dood ontmoet.
'Waarom,' zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,
'Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?'
Glimlachend antwoordt hij: 'Geen dreiging was 't,
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,
Toen 'k 's morgens hier nog stil aan 't werk zag staan,
Die 'k 's avonds halen moest in Ispahaan.'

"Theo van den Boogaard tekent DE DOOD",
Boekenweektest 2003, Stichting CPNB.
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Postbezorgster Marian Schaasberg, een icoon in Wesepe.
Na 12,5 jaar postbezorgster te zijn geweest in Wesepe heeft Marian besloten
met dit werk te stoppen. In 2008 begon ze problemen te krijgen met haar
knieën en werd afgekeurd voor het werk wat ze destijds deed. Toen haar
therapeut aangaf dat beweging goed voor haar was viel een dag later een
folder in de bus van Post.nl. Direct daarna is Marian begonnen als postbezorgster in Wesepe. Fietsen en lopen, het was precies wat ze nodig had!
12,5 jaar post bezorgen, Marian kijkt er met veel plezier op terug.
Op de vraag wat ze het meeste zal missen antwoordt ze zonder aarzelen:
“Actief zijn in de buitenlucht”. Daar heeft ze het meest van genoten. Zelfs
zeer slechte weersomstandigheden konden haar niet van haar stuk brengen.
Oké, temperaturen van meer dan 30 graden waren wel wat veel van het goede,
maar dan waren er vaak aardige dorpsbewoners waar ze wel een glaasje water
ter afkoeling kreeg.
Op de vraag wat ze zeker niet zal missen antwoordt Marian na lang nadenken:
“Eigenlijk niets, ik vond het alle dagen leuk!” En dat was ook zeker aan haar
te merken. Wanneer je haar tegen kwam op haar eigen rode fiets met de
kenmerkende oranje tassen zag je altijd een vrolijk lachende Marian die je
hartelijk groette.
Na wat langer aandringen op de minder leuke kant van het postbezorgersvak
wil ze dan wel toegeven dat er één ding wat minder leuk was, namelijk dat de
poststukken pas rond half elf bij haar thuis werden bezorgd. Hierdoor kon ze
pas later op de dag beginnen met rondbrengen.
Oh ja, en storm is ook niet echt leuk, maar dat komt ook omdat een keer
tijdens een harde storm één van haar volgepakte fietstassen openwaaide en de
inhoud alle vrijheid kreeg. Tja… en dan maar zien dat je alle poststukken
weer netjes terug krijgt in je tas.

In haar carrière heeft Marian vele leuke momenten beleefd. Wat ze niet snel
zal vergeten is dat bij het toenmalige restaurant ‘Bij de Gebroeders’ aan de
Raalterweg een keer haar mening gevraagd werd over een nieuw soort pizza.
Daarvoor moest ze natuurlijk wel eerst een flink stuk naar binnen werken.
Ze kan zich nog goed herinneren dat de pizza, o.a. belegd met gedroogde
tomaatjes, heerlijk smaakte!

8

Ook de reacties van de dorpsbewoners, wanneer de overbekende blauwe
enveloppe werd bezorgd, van “Ach Marian, kun je die enveloppe niet per
ongeluk laten wegwaaien?”, of “Die enveloppe hoef ik niet, ik heb het
abonnement al lang opgezegd” waren altijd weer redenen voor een glimlach.

Marian heeft haar werk altijd met groot verantwoordelijkheidsgevoel
uitgevoerd. Zelfs wanneer een poststuk onjuist was geadresseerd, of als men
inmiddels was verhuisd, zorgde zij ervoor dat het toch bij de juiste persoon
terecht kwam, al was het ’s avonds.

Marian Schaasberg aan het werk in haar herkenbare outfit
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Het Weseper Erfgoed

Wesepe heeft een rijke toneeltraditie. Als we naar deze foto kijken, dan zien we dat
3 á 4 generaties later nog leden van die families toneel spelen in Wesepe.
Zie hier een foto van Toneelvereniging ZANGLUST IN 1918. Dames en heren
met prachtige hoeden en petten, maakten een reisje naar Lochem met een
stoomtrammetje dat van Deventer naar Emmerik liep.

Op de foto: Staand vlnr: R. (ten Have) Wiltink, Klaas Vrielink, Gait Oosterkamp,
H. Koopman, Piet ten Have, Gerard Willemsen, Jan Timmer Arends, Gerhard
Smeenk, Cornelis Vossebelt, Gerritje (Middeldorp) Hulsegge, Gait Oosterkamp
(van Schuilenberg), Jet (Brinkman) Bloemendal.
Zittend vlnr: Riek (Kloosterboer) ten Have, Geertje (Vosman) Smeenk, Dika
(Wonink) Hulsegge, Gerritje (Smale)Hulsegge, ………??.Smeenk. R.
Bouwmeester (uitbater van cafe De Ster).
Onderste rij:vlnr: Jan Koopman, Bertha (Flierman) Hulsegge, Stien
(vanWeenum) Bloemendal, Gait Kappert.
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Kom jij deze herfst beeldhouwen bij Toos in de tuin? Je bent van harte
welkom op de wekelijkse les, elke woensdagochtend van 9:30 - 12:00 uur.

Bovendien kun je weer op 9 en/of 10 oktober de hele dag komen
beeldhouwen met veel gezelligheid, (biologisch) eten en drinken in
een besloten tuin onder de fruitbomen.
Tijdens deze dagen leer ik 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 hapjes & drankjes, lunch
> max. 6 personen
> exclusief steen, kun je bij mij kopen of zelf meenemen
> van 10:00 - ca. 17:00 uur
Investering:
1 dag € 95,2 dagen €150,Wekelijkse les strippenkaart:
5 lessen € 95,10 lessen € 180,-

Opgave en info bij Toos Elfrink
Telefoon : 06-12946314
Emailadres : toos@ooei.nl
Locatie
: Scholtensweg 24 in Wesepe
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Lieve Wesepenaren
Een overstelpende hoeveelheid kaartjes uit Wesepe en wijde omgeving
mochten wij ontvangen naar aanleiding van het overlijden van mijn man
David (Dolf) van der Linden.
De vele meelevende en troostende woorden hebben ons goed gedaan.
Het is ondoenlijk om iedereen afzonderlijk te bedanken.
Daarom wil ik langs deze weg laten weten dat ik ieder kaartje met aandacht
heb bekeken en daarbij de afzender voor ogen heb genomen.
Het is goed te ervaren dat wij nog niet verdwenen zijn uit de gedachten en
harten van de Wesepenaren. In deze verdrietige tijd is dat een grote troost.
Veel dank daarvoor!
Irene Ziegelaar

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

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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Oproep filmbeelden Wesepe-Averlo
In 1990 kwam de Labor film “Wesepe 1989-1990 een jaar in beeld” uit.
Hiervan wordt een vervolg gemaakt met als werktitel
“Wesepe-Averlo in beeld 3.0”.
Op dit moment worden er video-opnames gemaakt in Wesepe en Averlo van
het dagelijkse leven, het verenigingsleven, mensen en hobby’s, bijzondere
activiteiten, enz. De film is nog niet af, mede doordat vele activiteiten geen
doorgang konden vinden, door de corona.

Ook u kunt een steentje bijdragen bij het tot stand komen van deze film. Wij
zijn nog steeds op zoek naar beelden, niet alleen van het verleden, maar ook
van het heden. De opnames lopen door tot eind 2021. Dan volgt de montage
en de première. Hebt u opnames van: verenigingsleven, sportactiviteiten,
agrarische activiteiten, bijzondere momenten op school, of mooie opnames
van het landschap van Wesepe en Averlo ? Stel ze beschikbaar en ze worden
overgezet (gekopieerd).
U kunt ze inleveren bij:
Jan Niemeijer, Sichemstraat 5, 8124 AK Wesepe.
Of mail naar janniemeyer@home.nl (via “WeTransfer”)
Misschien komt uw opname in de nieuwe Labor film!
TIP:
Film met uw mobiel horizontaal en dichtbij het object. (Niet te veel
inzoomen)

Bij voorbaat dank,
Namens de filmcommissie,
Jan Niemeijer

We

Wesepe-Averlo 3.0

Take 1
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Ontmoeten in Eigen Dorp
Ontmoeten in Eigen Dorp is begin september weer gestart met
koffieochtenden op de donderdag tezamen met het inloopcafé. We hebben
gekozen voor een paar vaste items in de maand:
de 1e donderdag een film, diaserie of fotoreportage,
de 3e donderdag bingo voor iedereen in het dorp.
Als we met inwoners praten is het duidelijk dat er nog veel angst is om
besmet te worden met corona. Dat is ook niet niks en we begrijpen de
terughoudendheid. Maar in samenwerking met Bianca van het Wapen van
Wesepe hebben we een grotere zaal tot onze beschikking en kunnen we ons
strikt aan de regels houden.
Ondanks de afstand van 1,5 meter kan het dan toch nog gezellig zijn.

De ouderen die wel een kopje koffie komen drinken ervaren dat ook.
Ieder mens heeft een verzetje op zijn tijd nodig en
wat aandacht voor elkaar is erg belangrijk.
Even samen koffie drinken en bijpraten kan
gewoon, dat geeft toch een ander gevoel.

Iedereen is van harte welkom, kom eens binnenlopen!

Met vriendelijke groet,
Jenny Timmer Arends
Gespecialiseerd medewerker Welzijn/Seniorencoach ZGR MIEN

ZGR MIEN
Kerkstraat 3
8102 EA Raalte
T: 06-51185645
E: j.timmer-arends@zgr.nl
I: www.zgr.nl
14

DE ENERGIEMOLEN

Op dit moment wordt de energiemolen van Henry Franken aan de
Bokkelerweg met riet gedekt door de Fa. Aarnink.
Als dit af is wordt de kap met een heel grote kraan op de onderbouw
geplaatst. (vermoedelijk in oktober, houdt de nieuwsberichten op
www.wesepe.nl in de gaten, red.)
Hierna zal de bovenbouw met de wieken gebouwd worden.
Wordt vervolgd…
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EHBO-VERENIGING WESEPE

Hallo dorpsgenoten,
Elk jaar komen onze EHBO leden langs de deuren met onze
donateurskaarten. Afgelopen jaar (eind 2019) zijn wij ook langs geweest,
maar door het corona virus hebben we geen post gehad op evenementen in het
dorp. Aangezien velen toen wel donateurskaarten hebben afgenomen voor
afgelopen jaar, komen we dit jaar niet langs de deuren. In de hoop dat we
aankomend jaar wel weer ons gezicht kunnen laten zien op komende
evenementen.
Graag wil ik ook even gebruik maken van dit moment om onze EHBO
vereniging onder de aandacht te brengen. Op dit moment bestaat onze
vereniging uit 8 leden. Dit is eigenlijk te weinig om alle evenementen die op
de jaarplanning staan bemand te krijgen met EHBO’ers.
Elk jaar komen we 2 keer bij elkaar: een herhalingsdag waarin je de kneepjes
van het vak even weer op de voorgrond zet en waardoor je dus ook je diploma
behoudt. De andere keer dat we bij elkaar komen is tijdens onze
jaarvergadering. Verder wordt er van je verwacht als lid dat je eind van
het jaar loopt met de donateurskaarten (1 of 2 straten in Wesepe/buitengebied)
en dat je ook een aantal evenementen kan bemannen als post EHBO.
We zouden het fijn vinden om nieuwe leden te mogen verwelkomen. Als je
nog niet in het bezit bent van een EHBO-diploma, is er de mogelijkheid om
deze te halen binnen onze verenging. Ben je al wel in het bezit van je EHBOdiploma en wil je deze behouden, meld je dan bij ons aan.
Voor vragen en/of aanmeldingen, neem dan contact op met één van onze
bestuursleden:
Inge Wouters
voorzitter 06-21515293
Nienke Noordkamp
penningmeester 06-55946214
Marijke Oosterhof
secretaris 06-24973024
Wendy Riezebos
bestuurslid 06-15375989
Nico Wagenmans
lid
Ellen Willemsen
lid
Erik-Jan Wurkum
lid
Ingrid Zwager
lid
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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
Handbal

Handbalwedstrijden SC Wesepe Dames 1
Zaterdag 3 oktober 19:00 uur (Sporthal De Hooiberg, Olst)
Wesepe DS1 - Nijhof/Broekland DS1
Donderdag 8 oktober 20:00 uur (Sporthal De Hooiberg, Olst)
Overwetering DS1 - Wesepe DS1 (Voorronde beker)
Zaterdag 10 oktober 19:00 uur (Sporthal De Hooiberg, Olst)
Wesepe DS1 - Plus Severijn/Heeten DS1
Zondag 25 oktober 12:30 uur (ACLO Sportcomplex Struikhal, Groningen)
Cirkeltijgers DS1 - Wesepe DS1
Zaterdag 31 oktober 19:00 uur (Sporthal De Hooiberg, Olst)
Wesepe DS1 - E&O DS2
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Jeugdkampdag van SC Wesepe
Gutsend zweet en stralende gezichten op spectaculaire jeugdkampdag
Met pijn in ons hart moesten we dit voorjaar besluiten om jeugdkamp 2020 af
te blazen. Geen nachten doorhalen in een slaapzak vol chipskruimels, niet de
show stelen in een zorgvuldig bij elkaar gezochte outfit op de bonte avond en
geen strijd om de laatste stoel tijdens de stoelendans.

Geen jeugdkamp 2020 ... maar wél een jeugdkampdag!
Op zaterdag 22 augustus hebben we geprobeerd zo veel mogelijk
spannende activiteiten in één kort dagje te proppen. En dat is ons, al zeggen
we het zelf, heel behoorlijk gelukt. Dankzij een prachtige financiële bijdrage
van de Vrienden van SC Wesepe konden we flink uitpakken. Daarom ook
vanaf deze plek een heel groot Dank Je Wel naar de Vrienden van SC
Wesepe!
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Vervolg ‘Jeugdkampdag’
’s Ochtends barstte de Muggert bijna uit zijn voegen met vier grote
spelonderdelen. Een lange uitdagende stormbaan, een levend voetbalspel, een
bloedstollend douanespel en een heuse jacht met laserguns. Het zweet gutste
over de ruggen van de fanatieke kinderen én leiding. Overal zagen
we stralende, enthousiaste en blije gezichten. Dat was een uitstekend begin!

Na een lekkere vette hap en liters ranja was het tijd voor het middagprogramma.
Daarvoor gingen we met z’n allen op de fiets richting het dorp. Vanaf het
kerkplein moesten we tien vossen opsporen die zich in het dorp ophielden.
Fietste daar nou iemand met schaatsen rond op zoek naar een ijsbaan? Lag
even verderop een Mexicaan in de tuin te slapen? Die postbode, was die wel
echt brieven aan het bezorgen? En zagen we nou twee dezelfde
brandweermannen of was het toch één en dezelfde?
Verwarrend! En dan had je nog de onschuldige Wesepenaren die het ons
onbedoeld nog moelijker maakten. Want die stratenmakers, klussers en
wandelaars zaten toch echt niet in het complot.

Uiteindelijk werden alle vossen gevangen en kwam er een einde aan deze
mooie jeugdkampdag. Met een ijsje (‘Niet nog meer snoep!’ verzuchtte een
van de kinderen) en een flinke stortbui gingen we uit elkaar.

Het was de eerste, maar als het aan ons ligt, ook de laatste jeugdkampdag van
SC Wesepe. Want, hoe geweldig het ook was, er gaat niets boven een heel
weekend écht jeugdkamp!

Hopelijk zien we jullie daar volgend jaar allemaal!
Groetjes de jeugdkampcommissie
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