Activiteiten kalender januari 2021
Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe
donderdag, 31 december 2020
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
woensdag, 6 januari 2021
13:00 VvN Wandelen - Vertrek vanaf de Nicolaaskerk
donderdag, 7 januari
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
donderdag, 14 januari
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
donderdag, 21 januari
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
13:00 VvN Wandelen - Vertrek vanaf de Nicolaaskerk
donderdag, 28 januari
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
----------------------------------------------------------------------------------------------

Inzameling oud papier
zaterdag, 2 januari
zaterdag, 30 januari

09:00 uur – 12:00 uur
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,
De korste dag is weer voorbij. Vanaf nu worden de dagen weer langer en
lichter. Natuurlijk, eerst nog effies de koude winter door, maar toch.… in de
verte lonkt de lente! Hopelijk kunnen we in het nieuwe jaar weer onbeperkt
genieten van het leven. Ik wens iedereen een gezond en fantástisch 2021 toe!
Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar
redactie.dorpskrant@wesepe.nl vóór 15 januari a.s.
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OPENBARE BASISSCHOOL
A. BOSSCHOOL
SCHOLTENSWEG 44
8124 AJ WESEPE

Nieuws van de speelleerplaats Wesepe
Ondanks corona hebben we de afgelopen maand toch genoten van onze
feestelijke activiteiten. Anders dan anders, maar zeker niet minder gezellig!
Sinterklaas gaat met zijn tijd mee, want hij is (samen met Piet) bij ons digitaal
in de klassen geweest. De kinderen hebben allerlei dansjes, kunstjes en liedjes
laten zien en horen aan de Sint. Verder werden ze verwend met cadeaus en
pepernoten.

Door het coronavirus lijkt bijna niets meer normaal, zelfs Sint en Piet gaan digitaal.
Maar de pret is er niet minder om, ook op deze manier zijn de kindervrienden welkom!
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In de bovenbouw waren er fantastische surprises gemaakt. Ook deze kinderen
hebben digitaal nog even met Sinterklaas kunnen spreken.
Op de dag van Sinterklaas heeft groep 7/8, in het kader van 75 jaar vrijheid,
’s middags bij de kerk een boom geplant.
Onder begeleiding van Gerrit Visscher, Ton den Duijf en meneer Arend
Jalink hebben zij een Esdoorn in de grond gezet. Na afloop kregen zij van
Betsy ten Have nog een heerlijke mandarijn en mochten de klokken van
de kerk nog even geluid worden.
Al met al een hele mooie belevenis die voor altijd herinnerd zal blijven!
En voor het dorp een waardevol teken dat de jeugd het verleden niet zal
vergeten.
Vrijdag 11 december stond in het teken van Paarse Vrijdag. Op deze dag
waren de meeste kinderen in het paars gekleed en hebben we aandacht
besteed aan het recht dat iedereen heeft om te zijn wie hij/zij wil zijn en
dat je daarom niet gepest mag worden. De kinderen hebben hier met
elkaar over gesproken en hebben een digitale les gekregen van 2 mensen
uit de Tweede Kamer.
Kerst vieren we dit jaar soberder dan anders. Wij houden met zijn allen een
kerstontbijt en de kinderen kunnen deelnemen aan diverse kerstworkshops.
In de maand januari staan weinig bijzondere activiteiten op het programma,
we starten na de kerstvakantie met het proosten op het nieuwe jaar.

We vertrouwen erop dat het aankomend jaar ons allen beter gezind is dan het
afgelopen jaar. Wij hopen dat u allemaal in goede gezondheid blijft verkeren
en we wensen u via deze weg alle goeds voor 2021 toe!

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
Tel: 06 - 2734 2058
info@laborwesepe.nl

Kerstwandelingen
Dit jaar helaas géén georganiseerde kerstwandeling op tweede kerstdag.
Maar dat neemt niet weg dat u niet de wandelschoenen aan kan trekken en
alsnog één van de schitterende routes kunt gaan wandelen die voor u klaar
staan op www.wesepe.nl of de website van Labor, www.laborwesepe.nl

We hebben ons uiterste best gedaan om de routes recent te controleren en
aan te passen waar nodig. U kunt kiezen uit 8 verschillende routes die vanuit
diverse opstappunten in de omgeving gestart kunnen worden. Denkt u er aan
om zelf iets lekkers mee te nemen voor onderweg?
Wij hopen volgend jaar weer voor u klaar te staan op een tussenstop met
warme dranken en iets lekkers...
Fijne (wandel-)dagen gewenst en een goed 2021!
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`Vrouwen van nu`
Correspondentie-adres:
Secr. A. Heltemes
Tel: 0571 - 298 522
aaaheltemes@gmail.com

afd. WESEPE - AVERLO
Correspondentie-adres:
H. Verhoef-Nieuwenhuis
Tel: 0570 - 532 013
gorishennie@gmail.com

Allereerst wensen we iedereen een goed en hoopvol 2021.
Met dit hartje (door een aantal leden gemaakt)
willen we iedereen die dit leest een hart onder
de riem steken.

Helaas moesten we de lunch afblazen: de covid-19 cijfers liepen weer op.
Jammer, maar het was niet verantwoord.
En voorlopig zullen we ook nog geen afdelingsavonden kunnen organiseren.

Wandelen

Een klein gedichtje

Het wandelen gaat wel door:
om 13.00 uur bij de kerk
- woensdag 6 januari
- donderdag 21 januari
- woensdag 3 februari
- donderdag 18 februari

Lichtpuntjes
Soms zijn ze groot
Soms zijn ze klein
Je hoeft ze niet te zoeken
Je kunt ze ook zijn

In het Vrouwen van Nu magazine zit de factuur voor de contributie van 2021.
Graag voor 25 januari 2021 betalen.
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Toch nog herdenking van de bevrijding 75 jaar geleden

1945
2020

Het jaar

2020 had landelijk gezien hét jaar moeten worden van 75 jaar
bevrijding, maar het werd het jaar van corona. Dit virus verdrong alle
activiteiten rond dit thema van de kalender. Ook in Wesepe. Vooraf lagen
er veel plannen klaar. Zo zou er tijdens het Wijland-festival in juni een groot
feest zijn voor alle Wesepenaren en
ook het Gemeentebestuur zou rond
5 mei extra uitpakken. Maar niets
ervan ging door. Ook de Protestantse
Kerk zou bijdragen aan dit thema door
een oorlogsherinnering te onthullen
op 12 april eerste paasdag, want
Wesepe werd bevrijd op 11 april 1945 door de Canadezen. Het bordje was al
gemaakt met daarop de datum april 2020. Maar ook dat kon niet doorgaan.

Onthulling vertraagd
Gelukkig zwakte het virus rond de zomer een beetje af, waardoor weer
kerkdiensten met een beperkt aantal kerkgangers konden plaatsvinden en
zo kon op 6 september toch nog - met een vertraging van 5 maanden - het
monument worden onthuld. Helaas niet onder de vooraf gewenste grote
publieke belangstelling.
Het gebeurde direct na de kerkdienst door Dina Muskee (97) en Arend Jalink
(95), de twee oudste leden van de Protestantse Gemeente. In de dienst legde
dominee Damstra uit dat het veel moeite kostte om de vrede te verkrijgen,
maar dat het daarna evenveel moeite heeft gekost om de vrede te bewaren.
Inmiddels heeft Wesepe al 75 jaar geen oorlog meer gekend. Wel werden
Weseper militairen ingezet in oorlogssituaties elders in de wereld, waaronder
Arend Jalink en Jan Muskee, de echtgenoot van Dina. Zij streden van 1947 tot
1950 mee tijdens de politionele acties in Indonesië.
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De onthulling van het oorlogsmonument door mevrouw Dina Muskee en meneer Arend Jalink

Esdoorn gepland
Ook de A. Bosschool zou een bijdrage leveren aan het thema. Vooraf was
overlegd dat de schooljeugd een boom zou planten bij het monument in de
week na de onthulling om hen ook te laten meebeleven dat vrede niet zo
maar iets vanzelfsprekend is. Dit kon alsnog gebeuren op vrijdagmiddag
4 december onder toeziend oog van Arend Jalink.
Het werd een esdoorn om zo onze bevrijders uit Canada blijvend te eren, want
in de Canadese vlag staat een esdoornblad afgebeeld. De kinderen uit groep
7 en 8 plantten de boom onder leiding van Ton den Duijf, die vooraf het gat
had gegraven.
Alle kinderen en leerkrachten vulden het gat door het één voor één met een
schep zand te vullen, waarna het massaal door iedereen werd aangestampt.
De zeven eeuwen oude Nicolaaskerk was ook blij met de nieuwe boom, want
uit pure blijdschap begonnen de kerkklokken te beieren, daartoe geholpen
door de kinderen.
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Leerlingen van de A. Bosschool planten de esdoorn ter herinnering aan de bevrijding in 1945

Monument
En zo kon het jaar 2020 toch nog worden afgesloten, zoals het vooraf door de
kerk was beoogd. Toch wel belangrijk, want de Wesepenaren worden van
harte uitgenodigd om jaarlijks rond 4 en 5 mei bloemen te leggen bij het
monument. Want de oorlog mag nooit worden vergeten.

Direct na de onthulling op 6 september legden kerkgangers bloemen bij het monument.

De kinderen hebben beloofd dat ze regelmatig zullen controleren of de boom
wel goed groeit, want hij wordt misschien wel net zo dik als de beuk op het
kerkplein die in 1860 aan de andere kant van de kerk is geplant.
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ONDERDEURTJES
**********************************************************
Beste dorpsgenoten,
Zondag 1 november was er wat ophef in het dorp met ambulance, politie en
traumaheli. Helaas ging het om Yara. Gelukkig gaat het met Yara nu weer de
goede kant op. Na 3,5 week thuis geweest te zijn, gaat ze weer de uren op
school opbouwen en t.z.t. gaat ze ook weer de andere bezigheden
langzaamaan oppakken. We willen jullie bedanken voor jullie meeleven in de
vorm van kaartjes, tekeningen, cadeautjes, ballonnen, berichtjes, belletjes en
jullie gebeden. Dankbaar!
Lieve groeten van Inge Wouters en Yara.
**********************************************************
Gratis af te halen elektronisch orgel met bankje (iets defect)
Na afspraak op te halen op Raalterweg 4 - 8124 AD - Wesepe
Telefoon: 0570 - 531 500
**********************************************************

Prijsvraag Nicolaaskerk

De prijsvraag over de Nicolaaskerk
is gewonnen door Erna Albers.
Inmiddels heeft zij de pentekening
van Jos van Westing ontvangen.
Hiernaast ziet u een foto met
daarop een origineel bankje uit
de Nicolaaskerk. Deze komt uit een
veiling na restauratie van de kerk.

De pentekening heeft een plekje
boven het bankje gekregen en is
zo weer een beetje ‘thuis’.
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Bomen kappen bij Molen van Wesepe
Beste Wesepenaren,
De molen van Wesepe heeft bij haar vergunning in 2014 een eigen biotoop
gekregen. Een biotoop beschermt de molen tegen belemmeringen van
windvangst. Dit was vroeger al gebruikelijk voor (koren)molens en dit is voor
de Molen van Wesepe ook planologisch geregeld in het bestemmingsplan.
Dit betekent dat er in een straal van 100 meter rondom de molen geen
gebouwen meer gebouwd mogen worden waarbij een bouwvergunning
verplicht is en dat bomen worden gekapt die de windvang van de molen
belemmeren.
Wij hebben met de gemeente Olst-Wijhe afgesproken dat we vijftien bomen
aan de Bokkelerweg kappen, omdat deze de windvang van de molen
belemmeren. Met het kappen van deze bomen wordt tevens de kenmerkende
openheid van het beekdal van de Kleine Vloedgraven versterkt.
Er is voor de kap van deze bomen financieel bijgedragen aan de gemeente in
de vorm van een groenfonds. De gemeente heeft dit groenfonds onder meer
gebruikt voor het herstel van de laanbeplanting langs het gedeelte van de
Raalterweg te Wesepe tussen het autobedrijf nabij de noordelijke rotonde en
de kruising met de Scholtensweg / Eikenweg. In het bijgaande overzicht is
weergegeven welke bomen er worden gekapt. (omcirkeld, nummers 1 t/m 15)

Nu de molenromp geplaatst is en de wieken in 2021 geplaatst worden is het
ook tijd om de bomen te gaan kappen. Dit gaan we in de komende periode
doen, voordat het voorjaar begint.
We hopen u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Henry Franken
via henryfranken@hotmail.com.

Een vriendelijke groet,
Henry Franken
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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
**********************************************************
Beste dorpsgenoten,
Zondag 1 november was er wat ophef in het dorp met ambulance, politie en
traumaheli. Helaas ging het om Yara. Gelukkig gaat het met Yara nu weer de
goede kant op. Na 3,5 week thuis geweest te zijn, gaat ze weer de uren op
school opbouwen en t.z.t. gaat ze ook weer de andere bezigheden langzaam
aan oppakken. We willen jullie bedanken voor jullie meeleven in de vorm van
kaartjes, tekeningen, cadeautjes, ballonnen, berichtjes, belletjes en jullie
gebeden. Dankbaar!
Lieve groeten van Inge Wouters en Yara.
**********************************************************

Prijsvraag Nicolaaskerk te Wesepe
De prijsvraag over de Nicolaaskerk is gewonnen door Erna Albers.
Erna heeft de pentekening van het kerkinterieur inmiddels ontvangen.
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Vroeger en Nu

Het Weseper Erfgoed

Zie hier een foto van de Coöperatieve Stoom-Zuivelfabriek “Nieuw Leven”,
opgericht in 1914. Dit is een afbeelding uit de dertiger jaren van de vorige eeuw.
Nieuw Leven fuseerde vervolgens met Bathmen en Colmschate onder de naam IJsseldal,
dat daarna weer onderdeel werd van Coberco.
Later, toen de melkfabrieken (zoals zo veel in Nederland) achter elkaar dicht gingen,
was in Wesepe o.a. “Meko Services” tot 2018 op deze locatie gevestigd.
Na twee jaar leegstand is het pand onlangs in gebruik genomen door Logistic Group Holland.

Het Weseper Erfgoed
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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
Tel: 06 - 3018 9601
8124 PB Wesepe
rikmiddeldorp@hotmail.com
Tel: 0570 - 531 236
Bekijk onze internetsite: www.sportclubwesepe.nl

Activiteiten SC Wesepe
Corona
Maandag 14 december hield premier Mark Rutte wederom een toespraak.
Hierin werd duidelijk dat Nederland weer voor 5 weken in een lockdown
gaat. Gelukkig mag onze jongste jeugd nog wel buiten blijven sporten, voor
de senioren worden de mogelijkheden nog minder. Voor het meest actuele
corona protocol, kijk op de site van SC Wesepe, www.sportclubwesepe.nl

Nieuwjaarsreceptie
Normaal gesproken houdt SC Wesepe de 1e zondag van januari altijd het
traditionele Oliebollentoernooi en daarop aansluitend de nieuwjaarsreceptie,
waar voorzitster Heleen Flierman dan haar nieuwjaarstoespraak houdt.
Vervolgens worden ook alle jubilarissen in het zonnetje gezet. Dit alles zal
in 2021 door de corona perikelen helaas geen doorgang kunnen vinden.
Wat in het vat zit verzuurt niet, de jubilarissen van 2021 zullen in 2022 alsnog
in het zonnetje gezet worden.
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Nieuwsbrief
De sportclub wil in 2021 starten met een digitale nieuwsbrief om de leden
te kunnen informeren over relevante nieuwtjes. Deze wil de sportclub graag
via e-mail versturen. Denk je dat de sportclub momenteel niet in het bezit
is van je meest recente e-mailadres, geef dit dan door via
ledenadministratie@sportclubwesepe.nl
Nieuwjaarsboodschap
Het zijn rare tijden. De hele wereld is al maanden in de ban van het corona
virus en daar hebben we als sportclub ook erg veel last van. We hopen dat
2021 een beter jaar wordt, waarin door al onze leden weer fijn gesport kan
worden op ons mooie sportpark.
Voor nu wenst Sportclub Wesepe u allen alvast fijne feestdagen en een
gelukkig 2021!

Afdeling gym zoekt!
Wie wil twee gezellige groepen kinderen in de leeftijd van
3-5 jaar en 5-7 jaar gymles geven.
Op vrijdagmiddag van 14:15 - 16:45 uur.
Het gaat om vervanging tijdens een zwangerschapsverlof.
Periode van april t/m juni.
Heb jij de bevoegdheid en de tijd?
Neem dan contact op met Inge Wouters, tel: 06 - 2151 5293
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We wensen iedereen fijne feestdagen en een
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