Activiteiten kalender december 2020
Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe
donderdag, 3 december
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
donderdag, 10 december
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
donderdag, 17 december
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
donderdag, 24 december
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
donderdag, 31 december
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
LET OP:
Tot nader bericht vindt ‘Ontmoeten in Eigen Dorp’ plaats in De Beukenoot.
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is er helaas géén maaltijd.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Inzameling oud papier
zaterdag, 28 november 09:00 uur – 12:00 uur
zaterdag, 2 januari
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,
Het jaar 2020, waarin pijnlijk duidelijk werd dat niets meer vanzelfsprekend
is, loopt ten einde. Reikhalzend kijken we uit naar het nieuwe jaar, in de hoop
dat we dan ons sociale leven weer kunnen oppakken. Ondertussen blijven
velen zich inzetten voor ons welzijn. Help ze een handje en blijf gezond!
Prettige feestdagen.
Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar
redactie.dorpskrant@wesepe.nl vóór 15 december a.s.
De redactie
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OPENBARE BASISSCHOOL
A. BOSSCHOOL
SCHOLTENSWEG 44
8124 AJ WESEPE

Nieuws van de speelleerplaats Wesepe
De afgelopen maand hebben de kinderen verschillende activiteiten gedaan
met betrekking tot het verkeer. Vanuit de gemeente is een verkeersweek
georganiseerd om de kinderen te leren waar je in het verkeer op moet letten.
Groep 1/2 heeft een voorstelling bijgewoond van Pas op! Muis. Dit was een
interactieve voorstelling waar kinderen tussendoor konden reageren.
Groep 3/4 heeft een voorstelling bijgewoond van de Verkeersplaneet. Ook
deze voorstelling was interactief.
Groep 5/6 heeft hun fiets laten controleren en op het plein een fietswielspel
gedaan.
Groep 7/8 heeft ‘Op de fiets? even niets…’ gedaan. Fietsen en tegelijkertijd je
mobiel gebruiken levert vaak gevaarlijke situaties op en is daarom ook
verboden. De kinderen kregen inzichtelijk hoe gevaarlijk dit kan zijn.
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Tevens heeft deze groep ook een ‘Dode hoek’ les gehad. Goed om te leren
dat een vrachtwagen je niet goed kan zien als je in zijn dode hoek zit. Ook dit
hebben de kinderen zelf mogen ervaren.

Verder zijn de kinderen bezig met de slimheid ‘Denkslim’. De leerkrachten
zetten deze slimheid bewust tijdens hun lessen in om kinderen deze slimheid
nader te ontdekken. Dit kan betrekking hebben op alle vakgebieden.
U kunt hierbij denken aan het oplossen van een online Escaperoom, het
oplossen van verschillende puzzels, het inzetten van denksleutels
(doordenkvragen) bij de kleuters en een woordenschat les eigen maken via
een ‘renjerot’ spel.

Tot slot willen wij u nog meedelen dat we het bedrag wat we hebben
gekregen van de muziekvereniging de Harmonie Wesepe hebben gebruikt
voor de aanschaf van enkele instrumenten en voor een digitale
muziekmethode.

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

Wandeldriedaagse “speciale editie 25 jaar 2020”
De wandel-driedaagse-commissie van Labor heeft uit de ingezonden foto’s er
drie uitgekozen en degene die de foto gemaakt heeft ontvangt binnenkort nog
een aardigheidje van Labor.

Misschien overbodig om te zeggen, maar het was een moeilijke keuze.
Dank voor iedereen die de moeite heeft genomen om één of meerdere foto’s
naar ons toe te zenden.

Kerstwandeling
De traditionele Kerstwandeling van Labor zal dit jaar ook in
aangepaste vorm plaatsvinden. Op www.wesepe.nl en de
Laborsite zullen één of meerdere routes staan die op eigen
gelegenheid, in de Kerstvakantie of traditiegetrouw op
2e Kerstdag, gelopen kunnen worden.

En heeft u van de zomer de routes van de wandeldrie-vijfdaagse gemist dan is
er ook nog de mogelijkheid om deze alsnog te gaan lopen. Ook deze routes
zijn te vinden op website.
Veel wandelplezier alvast! Fijne feestdagen gewenst en een goed 2021!
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Winnende foto’s
Wandeldriedaagse 2020

Foto 1 Marcel van Haren

Foto 3 Anton Bosch

Foto 2 Mirjam Regelink
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Kerstmarkt Wesepe komt naar u toe..!

Beste bezoekers van de kerstmarkt,
Zoals we in de vorige editie van de Dorpskrant al hadden aangegeven vindt
er, in verband met de coronacrisis, dit jaar helaas geen Kerstmarkt plaats.
Na overleg met de gemeente e.d. hebben we besloten om het kerstgevoel naar
u toe te brengen!! We zullen aan huis kniepertjes gaan bezorgen en er is ook
de mogelijkheid om een mooie kerstboom vanaf de platte wagen uit te kiezen.
Deze zal door het dorp rond rijden en is zeker niet te missen..

Wanneer vindt deze kerst-voorpret plaats?
Op zaterdag 12 december. Vanaf ‘s ochtends zult u de versierde wagen met
kerstbomen door het dorp zien rijden en starten we met de verkoop van de
kniepertjes en de kerstbomen.
De kerstbomen kosten slechts € 10,- per stuk en komen van De Jong uit
Diepenveen. En een zakje kniepertjes (10 st.) kost € 2,50 en de opbrengst
komt ten goede van de Kerstmarkt. Voor €1,- heeft u er ook nog een lekkere
bus slagroom bij.
Gelieve contant en gepast betalen, waardoor we de corona-regels maximaal
kunnen naleven.
Zeker zijn van een heerlijk zakje kniepertjes?! Doe dan vooraf al een
bestelling! Stuur uiterlijk 9 december een SMS, Whatsappje óf e-mail met
uw naam, adres en het aantal zakjes dat u wilt bestellen naar:
06-4602 4523 (Ellen Middeldorp) / kerstmarktwesepe@gmail.com.

Let op: mocht u geen bestelling doen: OP=OP!!
Heeft u wel een bestelling gedaan, dan zullen we de kniepertjes sowieso
tussen 16.00 – 17.00 uur bezorgen.
Graag tot 12 december bij u aan de voordeur!
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Feestgroet van de Kerstmarkt Organisatie

`Vrouwen van nu`
Correspondentie-adres:
Secr. A. Heltemes
Tel.0571-298522
aaaheltemes@gmail.com

afd. WESEPE - AVERLO
Correspondentie-adres:
H. Verhoef-Nieuwenhuis
Tel.0570-532013
gorishennie@gmail.com

Ook in december is er helaas geen afdelingsavond!
De (gratis) lunch op dinsdag 15 en donderdag 17 december zal misschien ook
niet door kunnen gaan.
Wij wachten even of de maatregelen tegen die tijd mogelijk iets versoepeld
zijn. We nemen vóór het weekend van 12/13 december contact op met de
dames die zich al opgegeven hebben.
Overigens is het Wapen van Wesepe dan ook niet meer beschikbaar.
We kunnen voor de lunch eventueel op beide dagen van 12:00 uur tot 14:00
uur terecht in de Beukenoot .
Verder hebben we een financiële bijdrage mogen ontvangen van de Rabo
Club Support!
En nog even dit: in het Vrouwen van Nu Magazine van december zit de
factuur voor de contributie 2021.
Vrouwen van Nu Wesepe/Averlo wenst u een fijne decembermaand.

Herfstgedicht
De boom in het bos
liet in de herfst alles los.
Alles liet hij gaan.
Hij fluisterde zacht:
loslaten is nodig
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om sterker in 't leven te staan

Ontmoeten in Eigen Dorp
De vrijwilligers van Ontmoeten in Eigen Dorp in Wesepe gingen naarstig op
zoek naar een nieuwe plek toen het Wapen van Wesepe de deuren moest
sluiten. Er werd een plek gevonden in de Beukenoot, naast de kerk.
In deze zaal kan de activiteit prima doorgaan, met inachtneming van de
coronaregels natuurlijk.

De overheid heeft aan de zorgorganisaties en de gemeenten kenbaar gemaakt
dat de activiteiten voor mensen die voor de sociale contacten afhankelijk zijn
van georganiseerde bijeenkomsten zeker door moeten gaan. Het is erg
belangrijk om eenzaamheid onder ouderen in het dorp te voorkomen.
Vast onderdeel tijdens de bijeenkomsten is het bekijken van diverse video's
en films over vroeger en nu (denk aan de plaatsing van de molen onlangs!).
Het bleek dat de deelnemers dit erg leuk vinden.
Het Inloopcafé verhuisde mee, zodat ook deze activiteit kan doorgaan.
Gezamenlijk zetten we ons nu ook in voor de mensen die thuis zitten, angstig
zijn voor corona en ook wel weer behoefte hebben aan een bezoekje of een
telefoongesprek. Een van de deelneemsters had mooie kaarten gemaakt die ze
graag naar iemand stuurt om hem of haar op te fleuren.
De decembermaand staat voor de deur en om toch iets ervan te "vieren" zijn
twee activiteiten opgezet:
op donderdag 3 december is het thema Sinterklaas en
op donderdag 17 december gaan we kerstbakjes maken.
Dit kan ook met inachtneming van de regels, het vergt alleen meer
voorbereiding en zelfdiscipline van de vrijwilligers om zich goed aan de
regels te houden. Dat willen we graag doen, want dorpsgenoten een fijne
ochtend bieden, daar draait het om.
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Tot slot: er staat een zwerfboekenkast in de Beukenoot en mocht iemand
graag een boek willen lezen of ruilen en kan niet zelf langskomen, dan kunt
u contact opnemen met één van de contactpersonen.
Ontmoeten in Eigen Dorp is elke donderdag van 10:00 tot 12:00 uur.
Voor informatie of aanmelden: Jenny Timmer Arends, coördinator
Ontmoeten in Eigen Dorp Wesepe vanuit ZGR, tel. 06-51185645.
Ook de vervoerservice voor Ontmoeten in Eigen Dorp gaat door.
Voor brengen en halen graag contact opnemen met Jacky van Tartwijk,
telefoon 06-31768816, of via de website van www.dagendoen-olstwijhe.nl.
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

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.
Een onderdeurtje kost € 3,00 per stuk, over te maken op rekening
NL 16 RABO 031.45.18290 t.n.v. Stichting Dorpskrant Wesepe
**********************************************************
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Particuliere zorgverlener voor +/- 10 uur per week (flexibel inzetbaar)

Chanel is een lief, enthousiast meisje dat 24-uurs zorg nodig heeft. We zijn
voor haar op zoek naar een maatje & verzorgende voor 10-16 uur in de week.
Momenteel woont Chanel samen met haar vader in Wesepe. De zorg ligt nu
volledig in handen van haar vader.
Chanel heeft een spierverlamming en een beperkt leervermogen, waardoor
ze niet zelfstandig kan functioneren. Voor haar is stabiliteit en veiligheid
erg belangrijk en daarom zijn we op zoek naar een leuke verzorgende die
een duurzame relatie met haar aan wil gaan!
Chanel gaat doordeweeks op ma, di, do en vr naar de parabool. De uren
zullen rondom deze dagen worden ingevuld.

Werkzaamheden
De zorg zal o.a. bestaan uit de alledaagse dingen (wassen, verschonen, etc.)
en verpleging en begeleiding :
• Sondevoeding / medicatie
• Verneveling verzorgen (evt. zuurstof toedienen)
• Vrij houden van de mond (evt. opzuigen slijm)
• Overige verzorging huid, mond en doorliggen
• Daarnaast dient ze begeleid te worden in emoties en contacten

Wat wij bieden
• Een goed salaris
• Een gezellig en warme ontvangst binnen het gezin
• Ruimte voor een gezellige / eigen invulling van de dag
• Flexibiliteit

Indien interesse neem contact op met:
Tonnie Groot Lipman
Telefoon : 06 - 516 44 910

11

In 2021 géén Wolters Vastgoedonderhoud Survivalrun Wesepe
In normale tijden beginnen we in oktober met de eerste voorbereidingen
van de jaarlijkse survivalrun op de laatste zondag van maart in het
volgende jaar. Even de koppen bij elkaar steken, de takenlijst van de vorige
keer nalopen en de taken die tijdig opgepakt moeten worden alvast gaan
doen.
Dit jaar is natuurlijk alles anders. Voor ons begon dat met de afgelasting van
de run in maart 2020. Sindsdien zijn de omstandigheden wel iets veranderd,
maar bevinden we ons nog steeds volop in de coronapandemie.
Dit jaar hebben we in oktober als bestuur digitaal de koppen bij elkaar
gestoken. En we waren het er al snel over eens dat we op 28 maart 2021
geen run gaan houden. Er zijn teveel risico’s, teveel afhankelijkheden en
teveel onduidelijkheden. We zullen ze niet allemaal noemen, maar te
denken valt aan extra veiligheidsmaatregelen, de onduidelijkheid rondom
wel/geen toeschouwers langs de route (en hoe dit dan te handhaven) en niet
in de laatste plaats het betrekken van voldoende vrijwilligers (en het
waarborgen van een veilige omgeving voor hen) in deze situatie.
Het mag duidelijk zijn dat we staan te popelen om de Wolters
Vastgoedonderhoud Survivalrun Wesepe te organiseren, zodra de
omstandigheden zich daarvoor lenen. Voor nu wensen we iedereen het
allerbeste in deze abnormale tijden.

De reeds opgebouwde hindernissen langs de wildbaan zullen helaas moeten wachten tot 2022
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Oproep
Ik ben op zoek naar mensen, die personen op de foto’s hieronder herkennen
uit de periode maart-december 1945. Zij verbleven in deze periode tijdelijk
als evacuees/vluchtelingen in de provincie Overijssel. Hoogst waarschijnlijk
waren grootmoeder en de kinderen ondergebracht op een boerderij.
Eén van de kinderen op de foto is mijn inmiddels overleden vader Kees.
Ik heb in 2003 een boek over zijn jeugd geschreven, echter ik kon maar geen
informatie vinden over die 9 maanden uit zijn leven. Ik heb het adres (van de
boerderij) in de provincie Overijssel waar grootmoeder en de kinderen waren
ondergebracht niet kunnen vinden. Ik kon het niet loslaten en ben dit jaar
(2020) opnieuw gaan zoeken en graven naar het antwoord.

Sjaan

Annie

(Jan verbleef elders)

Kees

Grootmoeder Dina Peijnenburg-Veraa (uit Waalwijk, Noord-Brabant)

Het is een allerlaatste poging om dit stukje alsnog duidelijk te krijgen.
Kunt u mij helpen, dan mag dat rechtstreeks naar mij:
hennypeijnenburg@home.nl of 06-1132 1663.
Wilt u liever anoniem iets kwijt dan kan dat per post:
Concordialaan 21, 5223 ZL te ‘s Hertogenbosch of naar
de redactie van de Dorpskrant Wesepe.
Ik ben u dankbaar voor elke (kleine) informatie!
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Kom sfeer proeven in het kersthuisje

Dit jaar helaas geen kerstmarkt in Wesepe.
Daarom zet ik de deuren open van mijn knusse kersthuisje op
zaterdagmiddag 12 december van 15:00 tot 20:00 uur
en heb ik mooie kerstdecoraties van kerstbakjes tot boeketten, kransen
en meer. Je mag ook zelf een eigen ondergrond meenemen,
dan freubel ik daar een mooi kerststuk op.
Voor vragen mag je me altijd bellen! Maateweg 5 Raalte 06-12773359

Kom gezellig even aan!
Kerstgroet Ans Rensen
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Prijsvraag Nicolaaskerk te Wesepe
Vanuit de serie pentekeningen "Wesepe in beeld" heb ik o.a. ook een
pentekening gemaakt van het interieur van de historische Nicolaaskerk.
Deze prachtige kerk, die in oude geschriften al in 1348 werd genoemd,
heeft een prominente plek in het centrum van Wesepe.
De naam "Nicolaas" van de kerk komt echter veelvuldig voor in Nederland.
Mijn vraag is:
Hoeveel kerken in Nederland dragen de naam Nicolaas of St. Nicolaas.
Onder de goede inzendingen zal de pentekening worden verloot.
De winnaar zal in een volgende editie van de Dorpskrant bekend gemaakt
worden en krijgt de betreffende tekening thuis bezorgd.

Pentekening van het interieur van de Nicolaaskerk te Wesepe, gemaakt door Jos van Westing

Stuur je inzending voor 5 december naar de redactie van de Dorpskrant
redactie.dorpskrant@wesepe.nl en maak kans op dit unieke werkje.
Met vriendelijke groet,
Jos van Westing
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Weer bedrijvigheid op Raalterweg 50 (voormalig pand Meko)
Na twee jaar te hebben leeggestaan is sinds augustus van dit jaar het
bedrijfspand aan de Raalterweg nr. 50 weer in bedrijf genomen.
Het pand is in gebruik genomen door 4 initiatiefnemers te weten:
Cor Tielbeke, Ronald Mijnen, Jacco Bijkerk en Gerard Ubert.
Deze heren hebben ambitieuze plannen op het gebied van o.a. logistiek,
op- en overslag, verpakking, groene energie, verhuur en innovatie.
In verband met de lange periode van leegstand is het pand afgesloten van
gas en elektra. Bij de aanvraag van een nieuwe aansluiting, bleek dat dit
40 weken (!) zou gaan duren. Hier kon natuurlijk niet op worden gewacht.
Daarom staat er zolang een (geluidsarm) aggregaat van het formaat
tuinhuisje op het terrein, om toch maar in de broodnodige energie te
kunnen voorzien. Kacheltjes verwarmen de kantoren voorlopig...
De plannen van de initiatiefnemers zijn met name gericht op ‘vergroening’.
Veel bedrijven zijn op zoek naar verschillende manieren om groen te
worden. Logistiek speelt een centrale rol in de wereldwijde economie en
daarom is het van groot belang dat organisaties aandacht besteden aan
duurzame logistiek. In transport gaat het dan vaak over groene logistiek.
Deze ondernemers geloven dat samenwerking de sleutel is tot vergroening
en lagere kosten. Zowel in horizontale samenwerking tussen gelijksoortige
bedrijven als in verticale samenwerking in de sector kan veel verbeterd
worden qua kosten, kwaliteit en duurzaamheid. Hierin zijn al flinke stappen
gemaakt en worden eigen bedrijfsonderdelen reeds getransformeerd.
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Deze vier vrolijke initiatiefnemers zorgen voor reuring aan Raalterweg 50.
V.l.n.r.: Cor Tielbeke, Gerard Ubert, Jacco Bijkerk en Ronald Mijnen.

Voorbeelden zijn te noemen:
Verpakken:
Een innovatieve verpakkingslijn waar de doos wordt afgestemd op het product
wat er in gaat. Dit zal kunnen leiden tot wel 50% afname van het volume,
hetgeen vervoersbewegingen significant zal kunnen verminderen.
Dit is pas wat je noemt ‘out of the box’ denken.
Energie:
De onderneming is voornemens om op de locatie een aantal zonnepanelen te
installeren. We kunnen dan off-grid werken. Voor de groene energie zijn er
eigen specialisten aan boord. We kijken kritisch naar onszelf en doen dat ook
richting onze samenwerkingspartners. Op deze manier kunnen we ook de
mogelijkheden bij onze klanten bekijken.
Voor het vervoeren van deze producten, welke in Wesepe worden opgeslagen
en verpakt, komt het volgende onderdeel om de hoek kijken:
Logistiek Group Holland:
Elektrische bedrijfsbusjes voor regionaal en landelijk vervoer en
vrachtwagens op waterstof voor Europees vervoer.
De schatting is dat de gezamenlijke activiteiten op termijn een
werkgelegenheid met zich mee zullen brengen van zo’n 75 tot 100
arbeidsplaatsen.
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Waarom is het pand gehuurd en niet gekocht?
Het is de bedoeling om het pand aan te kopen, maar dat eerst zal worden
bekeken of genoeg huurders zich aanmelden om de investering rendabel te
maken. Vooralsnog ziet dat er goed uit, er hebben zich al verschillende
bedrijven gemeld. Van ondernemers, welke slechts een klein kantoor, hal of
buitenterrein nodig hebben tot aan bedrijven, welke diverse grotere
oppervlakten in gebruik nemen. Ook de vraag naar ruimte voor particuliere
stalling van caravans en campers is nogal verrassend.
Door de vele aanmeldingen en recente ontwikkelingen hebben we onze
nieuwe plannen inmiddels kenbaar gemaakt bij de gemeente. We hopen op
korte termijn te kunnen starten met het vooroverleg. Uitbreiden op deze
locatie is onze doelstelling.
Duidelijk is wel dat de onderneming wordt aangedreven door zeer
gepassioneerde mensen, welke openstaan voor nieuwe ideeën.
Innovatief, duurzaam, creëren van werkgelegenheid, samenwerken,
maatschappelijk verantwoord, dat is wat ze met deze onderneming
willen uitstralen.

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

OPEN DAG
Zodra corona het toelaat opent het bedrijf haar deuren voor iedere
geïnteresseerde die een bezoekje wil brengen aan Raalterweg 50.
We willen op 12

december 2020 een open dag organiseren.

We willen laten zien wat we doen en de buurtbewoners informeren over de
plannen. Uiteraard zal er voor een hapje en een drankje worden gezorgd.
Dit zal tevens een mooie gelegenheid worden om alle vragen te stellen die er
zoal leven en het bedrijf beter te leren kennen.

LET OP:
De open dag kan alleen doorgaan indien de coronaregels dit toelaten.
Kijk voor de laatste ontwikkelingen op de website www.wesepe.nl.
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Nieuws Wapen van Wesepe / Stichting Zalencentrum Wesepe
Per 1 januari 2021 stopt Bianca Tielbeke helaas als uitbater van Het Wapen van
Wesepe. Wij, als Stichting Zalencentrum Wesepe vinden dat erg jammer en
willen haar hartelijk bedanken voor haar inzet en betrokkenheid.
Door de coronacrisis is in de horeca erg veel onzeker, zo ook bij Het Wapen
van Wesepe. We zijn nu op zoek naar een nieuwe vaste uitbater maar realiseren
ons dat dit door die onzekerheid op dit moment lastig is.
Maar waar we wel voor zorgen is dat - zodra de regelgeving het toelaat - de
deur van het Wapen van Wesepe opengaat voor verenigingen en feesten en
partijen. Dus open voor alle gelegenheden zoals u van Het Wapen van Wesepe
gewend bent.
Met Arjan Bekedam en Rob Veldkamp hebben we de afspraak dat Bekedam
Foods & Events de volledige catering voor alle feesten, partijen en grote
vergaderingen gaat verzorgen. Arjan en Rob zijn goede bekenden in Wesepe
en zeer bekend met het pand.
Lopende afspraken worden onder dezelfde condities door hen overgenomen,
nieuwe afspraken kunnen rechtstreeks met Arjan en Rob gemaakt worden via:
0570-769 050 of info@bekedam.events
Verenigingen kunnen bijeenkomsten, zoals vergaderingen en oefenavonden
afspreken via het huidige telefoonnummer 0570-531210 of e-mailadres
info@hetwapenvanwesepe.nl. Deze bijeenkomsten zullen we tot nader order
als Stichting Zalencentrum Wesepe zelf oppakken/aansturen.
Voor vragen kunt u contact opnemen via bovenstaande telefoonnummers of
met Arnold Nijland (06-50213256 / a.nijland@assetworks.nl).
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VOOR BIJEENKOMSTEN,
FEESTEN EN PARTIJEN:
_______________________
BEKEDAM FOODS & EVENTS
0570 – 769 050
INFO@BEKEDAM.EVENTS

VOOR VERGADERINGEN EN
BIJEENKOMSTEN VAN
VERENIGINGEN:
_______________________
0570 – 531210
INFO@HETWAPENVANWESEPE.NL
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Opbrengst Rabo Club Support 2020.
Stichting Kermis Wesepe (Zomerfeesten Wesepe) heeft ook dit jaar weer
deelgenomen aan de sponsoractie van de Rabobank, Rabo Club Support 2020.
In het werkgebied van de Rabobank Salland hebben 387 clubs, verenigingen
en stichtingen deelgenomen aan de actie.
Onder deze 387 deelnemers is een bedrag van € 160.000,00 verdeeld.
Meer dan in voorgaande jaren hebben de leden van de Rabobank gebruik
gemaakt van hun stemrecht om hiermee lokale verenigingen en organisaties te
steunen.
Voor de Zomerfeesten Wesepe heeft de actie een heel mooi bedrag
opgeleverd: € 658,38.
Wij willen allen die hun stem aan ons hebben uitgebracht hiervoor hartelijk
danken.

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

Vanwege de corona hebben we besloten de geplande
worstenactie in januari 2021 niet door te laten gaan.
De Hunneruiters Averlo.
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Leden van Bridgeclub Wesepe, lieve mensen,

Door corona konden wij het seizoen 2019-2020 niet afmaken
Door corona konden wij het seizoen 2020-2021 helaas niet beginnen
Door corona kunnen wij het seizoen 2020-2021 niet hervatten
We hebben besloten om ook in januari niet te beginnen met bridgen en
zoals het er nu op lijkt kunnen we seizoen 2020/2021 afschrijven en met
frisse moed hopelijk beginnen in september 2021.
Dit vanwege onze toch kwetsbare groep en de vele aanpassingen welke
gedaan moeten worden op de speellocatie.
Mede hierdoor is ook de bridgedrive van zondag 29 november komen te
vervallen.

In februari 2020 heeft Vrouwen van Nu een bridgedag gehad bij het Wapen
van Wesepe. De organisatie van dit evenement zou ook in februari 2021 bij
ons liggen, maar ook dit gaat helaas niet door.
Wij vragen begrip voor de situatie en wensen u ondanks alles goede
feestdagen toe en blijf gezond ook in 2021.

Namens Bridgeclub Wesepe
Rikie Nieuwenhuis
bridgewesepe@gmail.com
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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
Corona
In verband met het coronavirus zijn er momenteel weinig activiteiten bij
de voetbal. De jeugd onder de 18 jaar mag wel trainen. Verder zijn alle
wedstrijden en trainingen momenteel aan banden gelegd. Dit kan echter snel
weer wijzigen. De coronacommissie volgt alle maatregelen van het kabinet
op en past hier het coronaprotocol van SC Wesepe telkens zo snel mogelijk
op aan. Houd de website dus in de gaten! Hopelijk kunnen we met z’n allen
snel weer op een verantwoorde manier sporten.
Toernooien
De afgelopen jaren deed SC Wesepe in de winterstop dikwijls mee aan het
zaalvoetbaltoernooi in Broekland. Ook zou SC Wesepe dit jaar meedoen
aan de Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen Cup. In verband met corona zal
SC Wesepe aan beide toernooien niet deelnemen.
Rabo Club Support
SC Wesepe heeft dit jaar weer meegedaan aan de Rabo Club Support actie.
Als je lid bent van de Rabobank kon je via je stemkaart je stem uitbrengen
op verenigingen en organisaties.
De leden van SC Wesepe hebben goed gestemd op SC Wesepe. Hierdoor
heeft SC Wesepe totaal een bedrag van € 1.048,82 verdiend met deze actie.
Een super mooi bedrag! SC Wesepe dankt haar leden voor het uitbrengen
van de stemmen op SC Wesepe en uiteraard Rabobank Salland voor de
actie. Wij hopen volgend jaar weer op jullie steun!
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