Activiteiten kalender februari 2021
Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe

woensdag, 3 februari
13:00 VvN Wandelen - Vertrek vanaf de Nicolaaskerk
donderdag, 4 februari
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
donderdag, 11 februari
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot (onder voorbehoud)
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot (onder voorbehoud)
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
donderdag, 18 februari
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot (onder voorbehoud)
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot (onder voorbehoud)
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
13:00 VvN Wandelen - Vertrek vanaf de Nicolaaskerk
donderdag, 25 februari
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot (onder voorbehoud)
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot (onder voorbehoud)
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
---------------------------------------------------------------------------------------------ATTENTIE
Vanwege de coronamaatregelen gaan het inloopcafe en Ontmoeten in Eigen
Dorp tot 9 februari NIET door. Na 9 februari wordt opnieuw bekeken wat
mogelijk is. Zodra het weer kan, komen we weer bij elkaar.
Houdt de website www.wesepe.nl in de gaten voor meer nieuws hierover.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Inzameling oud papier
zaterdag, 30 januari
zaterdag, 27 februari

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,
Deze dorpskrant telt slechts 12 pagina’s met ‘nieuws’. Door de lockdown valt
er niet veel meer te beleven en is er ook weinig tot geen nieuws te melden.
Helpt u mee om de volgende dorpskrant te vullen? Een goed verhaal, een
mooie (dorps)foto, een leuk gedichtje, wat dan ook. Alles is welkom.
Dorpskrant Wesepe: spreekbuis voor eenieder !!
Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar
redactie.dorpskrant@wesepe.nl vóór 15 februari a.s.
De redactie
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geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de krant.
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OPENBARE BASISSCHOOL
A. BOSSCHOOL
SCHOLTENSWEG 44
8124 AJ WESEPE

Nieuws van de speelleerplaats Wesepe
Door de lockdown krijgen de kinderen deze periode allemaal thuis onderwijs.
Hoe ziet dat er op de A. Bosschool eigenlijk uit?
Groep 1/2 (de kleuters) start de ochtend van half 9 tot 9 uur online op de
computer. Dus alle lieve snufferdjes zijn dan bij juf in beeld. We kijken of
iedereen er is en vragen of iemand nog iets heeft te vertellen of heeft
meegemaakt.
Vervolgens starten ze de morgen net als altijd met de dag van de week, het
zingen van liedjes en het voorlezen van een verhaal. Soms krijgen ze een
opdracht mee waar ze een foto van moeten maken om deze vervolgens naar
juf te sturen.
Om kwart voor 12 komen ze weer online om de ochtend af te sluiten. Deze
kinderen hebben allemaal ook een werkboekje gekregen die ze thuis met papa
of mama kunnen maken. De rest van de werkjes worden gedeeld via een
programma op de computer.

Groep 3 t/m groep 8 hebben van half 9 tot 12 uur online les. Ze loggen in en
de juf geeft de hele ochtend gewoon les....net als altijd, maar dan via de
computer.
We hopen op deze manier de ouders iets meer te ontlasten en de kinderen in
hun gewone ritme te houden. Verder vinden we het fijn dat we de kinderen op
deze manier ook allemaal in beeld hebben.
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Op de middag werken de kinderen zelfstandig of hebben ze af en toe nog een
instructie en sluiten we met zijn allen de dag online om kwart over 2 af.
Meester Saron geeft zelfs op woensdag online een gymactiviteit!
De kinderen waarvan de ouders een vitaal beroep hebben mogen gewoon op
school komen en sluiten bij hun juf in de klas aan of zitten in de
‘noodopvang’. Als team vinden wij dat het op deze manier heel goed gaat.
Het kost de nodige energie (voor de kinderen, ouders en collega’s), maar het
levert ook veel op. Daarom willen wij graag afsluiten met hoe trots wij zijn
op al onze leerlingen, onze ouders en onze leerkrachten!
Het is even een lastige situatie, maar we doen het samen.
Met elkaar gaan we deze periode tot en goed eind brengen!
Daar hebben wij alle vertrouwen in.

Een vriendelijke groet vanaf de Scholtensweg,
Jantien Blankhorst en Wouter de Waal
Management Onderwijsteam Wijhe-Wesepe
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Junior Energiecoach; daar krijg je energie van!
Wil jij samen met je gezin meedoen aan een superleuk spel én energie
besparen? Doe dan gratis mee met Junior Energiecoach! In vijf weken tijd
krijg je korte opdrachten waar je met elkaar spelenderwijs mee aan de slag
gaat. Junior Energiecoach is leuk voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar.
Wat is Junior Energiecoach?
•
•
•
•
•
•
•

Spel voor kinderen van 7 tot 12 jaar en hun gezin
Startpakket per post en challenges via internet
Vijf weken lang, zo’n 15 tot 30 minuten per week
Maak kans op mooie, duurzame prijzen
Leer op een leuke manier over je energieverbruik
Goed voor onze planeet, goed voor je portemonnee
Gratis meedoen op steeds meer plekken in Nederland

Oud-deelnemers vertellen over Junior Energiecoach:
"Wij hebben boven met de lego en met het poppenhuis gespeeld en we zijn
een lange wandeling gaan maken. 's Avonds heeft mama verhaaltjes gelezen
en hebben we een spelletje gedaan. Een dag zonder stroom vonden we best
leuk." Team Electro
Bedankt voor de leuke momenten die jullie aan ons gezin bezorgen. We leren
niet alleen over energie besparen maar ook hoe leuk het is als gezin om de
opdrachten te doen, spelletjes te spelen en te lachen." Team Famtastic
“Wij maken er echt een sport van! Super leuk om dit met z’n allen te doen.
Zelfs de jongste van twee doet actief mee. Door hem zitten we vaak in het
donker." De Bende van Dijkman

Doe je mee?
Wil jij ook ontdekken hoe leuk een dag zonder stroom is, hoeveel je bespaart
met LED-lampen of door het licht juist uit te doen?
Meld je dan gratis aan op www.juniorenergiecoach.nl !
Hier vind je ook meer informatie over het spel.

www.juniorenergiecoach.nl
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Plattelandsvereniging LABOR
Secretaris: Bert Slinkman
Achterhoekstraat 15
8124 AM Wesepe
Tel: 06 - 2734 2058
info@laborwesepe.nl

Jaarverslag activiteiten Labor 2020
Wat hebben we nog wel kunnen doen aan activiteiten in 2020:
Jaarvergadering 19 februari 2020
In de tijd dat we vergaderingen nog gewoon fysiek in een zaaltje deden,
menig bitterbal van een schaal af konden pakken en dicht naast elkaar aan de
tafel konden zitten... zijn toen de financiën besproken, bestuursleden af- en
aangetreden, activiteiten van het jaar ervoor de revue nog eens gepasseerd en
hebben we een blik geworpen op de activiteiten die komen zouden gaan.
Na de pauze heeft Wiljan Smale als jachtopziener, jager, wildbeheerder en
wildverzorger in en om Wesepe en Averlo ons interessante verhalen verteld
over zijn werk.

Klootschieten
Alleen in de maanden maart en september hebben we kunnen klootschieten.
Dat is te weinig om daar de klootschieter van het jaar uit te halen, dus we
hopen deze activiteit in de loop van het jaar weer eens op te kunnen pakken.

Wandelen
De wandeldriedaagse was dit jaar iets anders van opzet...
Er stonden diverse routes van verschillende lengten klaar op de website van
Wesepe om gedownload dan wel geprint te worden, waarna een ieder in eigen
gezelschap op zijn of haar tijd gedurende de eerste week van augustus deze
kon lopen.
Er was een fotowedstrijd aan verbonden en er werden vele foto’s van de
prachtige Sallandse natuur en/of de lopers ingezonden.
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De kerstwandeling op tweede kerstdag was van dezelfde opzet.
Kort ervoor hadden de bestuursleden alle routes nog eens nagelopen en hier
en daar eventueel wat aangepast zodat deze helemaal up-to-date zouden zijn
om in de kerstvakantie of op tweede kerstdag te bewandelen. Ook zaten er
nog een paar nieuwe routes bij.
Deze routes blijven op www.wesepe.nl staan, dus mocht u nog eens graag
willen wandelen in de omgeving, maak er gerust eens gebruik van. Soms
komt u dan op verrassende plekjes uit.
Tot slot hopen we u in het komend jaar weer wat oude vertrouwde of juist
vernieuwende activiteiten te kunnen bieden.

Vriendelijke groeten namens het bestuur van Labor:
Karolien Wolterink (voorzitster),
Bert Slinkman (secretariaat),
Wendy Riezebos,
Bas de Regt en
Marjolein Versteeg.
**************************************************************

Beste dorpsgenoten,
De feestdagen liggen al weer achter ons en we zijn begonnen aan een nieuw
jaar. Voor velen hebben de feestdagen, en niet te vergeten de corona-crisis,
gezorgd voor extra kilo's. Daarom stel ik voor om in beweging te komen en
(laagdrempelig) te gaan hardlopen/joggen.
Om te beginnen stel ik voor om iedere donderdag om 10:30 uur te starten bij
de kerk in Wesepe. Later kunnen we nog in het weekend een rondje doen van
bijvoorbeeld 4 km of meer. De groepjes mogen nu nog niet te groot zijn, dit
i.v.m. de corona maatregelen.
Je kan je opgeven via: info@coachunlimited.nl
Er zijn geen kosten aan verbonden en bijna iedereen kan meedoen.
Laten we er een sportief en gezond 2021 van maken!
Met vriendelijk groet,
Jan Hop
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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

Wandelen
Het wandelen gaat wel gewoon door: om 13:00 uur bij de Nicolaaskerk.
Woensdag 3 februari, donderdag 18 februari.
Woensdag 3 maart, donderdag 18 maart, woensdag 31 maart.
Vrouwen van Nu heeft verder weinig te melden zoals u begrijpt.
Om u toch wat op te vrolijken hebben we wat Sallandse Dialectwoorden
met daarnaast de betekenis in het algemeen beschaafd Nederlands.
Wij hopen dat u ze herkent (in ieder geval een aantal ervan).

Sallands Dialect
Duttut?
Hejtofkriejt?
Kankemuutzett’n?
Wietrapp’nan
Disnt
Denne
Asetiedhef
Roekietok?
Knoojut
Mangsweh
Aaitnie
Dasaweh
Ku’jwach’n?

Doet hij het?
Ben je wel goed wijs?
Kan ik hem uitzetten?
We gaan op weg
Deze
Die
Als hij tijd heeft
Ruik jij het ook?
Knoeier
Soms wel
Niet altijd
Dat zal wel
Heb je tijd?

Zoeng
Ropm
Kroekoe
Doarlöppe
Aitverdan
Keern
Kwustweh
Heijternoa?
Zotoeverdan
Goedgoan!
Hejtzowiet?
Tammee
Zundagsnommedags

Zuigen
Trekken
Ik ruik jou
Daar loopt hij
Doorgaan
Vegen
Ik wist het wel
Ga je mee?
Bijna
Het ga je goed!
Ben je klaar?
Dadelijk
Op zondagmiddag
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Horizon
Het nieuwe jaar is net begonnen,
veel ligt nog achter de horizon,
de toekomst ligt verborgen.
Alleen het heden is ons vergezicht,
gedachten over plannen, dromen en zorgen.
Weldra wordt de toekomst het heden,
alleen vandaag werken wij aan de toekomst,
verborgen achter de lijn tussen lucht en zee.
(onbekend)

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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PUZZEL PAGINA
Hieronder een aantal rebusjes en puzzeltjes om op te lossen.
Veel plezier !!

Vraag 1
Wat zit er 1x in een minuut, 2x in een moment,
maar nooit in duizend jaren?
Vraag 2
A is de vader van C, D is de zoon van B, E is de broer van A,
C is de zus van D. Wat is B van E ?

Vraag 3
40 bananen kosten 1 euro, 1 ananas kost 3 euro, 1 appel kost 5 euro
Je moet precies 100 stuks fruit kopen voor precies 100 euro.
Wat koop je?
Vraag 4
Iemand steelt 100 euro uit de kassa bij de supermarkt. Even later komt
hij weer en koopt voor 70 euro eten. Hij betaalt met 100 euro en krijgt
30 euro terug. Hoe groot is het verlies van de supermarkt?
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