Activiteiten kalender april 2021
Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe
donderdag, 1 april
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, 8 april
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, 15 april
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, 22 april
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
woensdag, 28 april
13:00 VvN Wandelen - Vertrek vanaf de Nicolaaskerk
donderdag, 29 april
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

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

Inzameling oud papier
zaterdag, 24 april

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
1

Beste lezer,
De lente is begonnen! Opkomende narcissen en krokussen, knoppen in bomen
en planten, de warmte van de vroege zonnestralen. Ook de vogels laten weer
vrolijk van zich horen. Gelukkig laat de natuur zich niet tegenhouden. Kijk
om je heen en geniet van al het nieuwe leven in de prachtige natuur.
Een helder lichtpuntje in deze donkere coronatijd.
Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar
redactie.dorpskrant@wesepe.nl vóór 15 april a.s.
De redactie
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OPENBARE BASISSCHOOL
A. BOSSCHOOL
SCHOLTENSWEG 44
8124 AJ WESEPE

Nieuws van de speelleerplaats Wesepe
We genieten van het feit dat we weer “live” op school met de kinderen aan de
slag kunnen. Nog wel in cohorten, dat wil zeggen dat de kinderen binnen hun
eigen groep moeten blijven (dus bijvoorbeeld gescheiden pauzes, begin- en
eindtijd, niet bij elkaar in de groepen, etc.).
Wel mogen we gelukkig weer gymmen in de Nieuwe Coers. Daar zijn we erg
blij mee, want gymmen op het plein is best leuk, maar niet fijn als je valt.

De afgelopen periode h ebben de
kinderen hun rapport gekregen en
hebben we met alle ouders online
of telefonisch gesprekken gevoerd.

Het was fijn om te horen dat de meeste van onze ouders blij en tevreden
waren over hoe wij het onderwijs tijdens de lockdown hebben vorm gegeven.
Dat doet ons goed!
De lockdown heeft veel van de leerkrachten, maar ook zeker van de ouders
gevraagd. We kunnen trots de conclusie trekken dat we dit samen goed
hebben gedaan!
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Op 18 maart hebben een aantal kinderen van groep 3 t/m 8 meegedaan met de
Kangoeroewedstrijd. Dat is een wiskundewedstrijd die over de hele wereld
gehouden wordt. Je kunt hier alleen of in duo’s aan meedoen. De uitslag zal
binnenkort bekend gemaakt gaan worden.

Voor de aankomende periode vinden er leuke en spannende activiteiten voor
groep 7/8 plaats, namelijk het schriftelijk verkeersexamen voor beide groepen
en de Cito eindtoets voor groep 8. Hoewel de aanmeldingen voor het
voortgezet onderwijs al de deur uit zijn, is de eindtoets van Cito in groep 8
altijd een speciale gebeurtenis.

sssssst……

Over hoe we Pasen en de Koningsspelen coronaproof kunnen organiseren,
wordt op dit moment nog nagedacht. We weten dat er veel niet kan, maar
richten ons voornamelijk op wat er WEL kan.
Pas goed op elkaar en blijf gezond!

Een vriendelijke groet vanaf de Scholtensweg,
Jantien Blankhorst en Wouter de Waal
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

Wandel driedaagse 2021
Om alvast naar uit te kijken en in de agenda te zetten:
wandel driedaagse van woensdag 4 t/m vrijdag 6 augustus 2021!
We gaan ons uiterste best doen om komend jaar de wandel driedaagse zo uit
te voeren dat het in deze tijd past en toch zoveel mogelijk lijkt op eerdere
edities. Met natuurlijk weer bijzondere routes door het prachtige Sallandse
landschap.
Mocht het tegen die tijd met de maatregelen rondom corona anders moeten
dan volgt een alternatief programma. Maar wandelen... daar gaan we in ieder
geval weer voor!
In de komende dorpskranten zal nadere informatie hierover volgen.

ONDERDEURTJES
**************************************************************
Beste mensen,
Na 47 jaar in Wesepe te hebben gewoond gaan we naar Holten verhuizen.
Wij willen iedereen die ons een warm hart toedraagt en die we niet
persoonlijk gedag hebben gezegd dat bij deze doen. Tot ziens en goodgoan!!
Hartelijke groet, Bertus en Annie Vrielink
**************************************************************
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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 gewoon door, om 13:00 uur bij de Nicolaaskerk.
Donderdag 15 april, woensdag 28 april.
Donderdag 13 mei, woensdag 26 mei.

Lezen is een feest!!
In het leesseizoen 2020-2021 konden we niet gezamenlijk onze
boekbesprekingen houden. We konden gelukkig wel via internet
boekbesprekingen bekijken en beluisteren, alleen of met z’n tweeën
thuis voor de buis.
Een greep uit de boeken die we inmiddels hebben gelezen (en met ons
vast meer mensen):
Het huis vol
De stem
Michelle Obama
De spiegel barstte
De meeste mensen deugen
‘t Hooge nest
De 7 zusters
De geniale vriendin
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Anita Terpstra
Jessica Durlacher
Michelle Obama
Agatha Christie
Rutger Bregman
Roxanne van Iperen
Lucinda Riley
Elena Ferrante

Er worden nog veel meer boeken door de leden van de leeskring gelezen,
teveel om op te noemen, maar dit is een overzicht van de laatste tijd.
Daarnaast krijgen we vanuit Vrouwen van Nu een 4-tal boeken per jaar
aangeboden om te lezen.
In dit seizoen waren dat de volgende boeken:
De Kaalvreter. . . . . . . . . . . . . . . . . . Machteld Siegmann
Vallen is als vliegen . . . . . . . . . . . . .Manon Uphoff
Lanny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max Porter
Op aarde schitteren we even. . . . . . Ocean Vuong
Van deze vier boeken zijn boekbesprekingen gedrukt en het is onze gewoonte
om een boek te bespreken met elkaar aan de hand van deze uitgave. Dat doen
we bij een van de leden thuis, meestal in de wintermaanden. Daarbij komen
naast het te bespreken boek ook allerlei andere zaken aan de orde. Het is altijd
een gezellige bijeenkomst die we niet graag missen. Maar in het afgelopen
seizoen ging het allemaal anders vanwege corona.
We misten het samen bespreken van de boeken en daardoor ook het gelezen
boek te bekijken met andere ogen door de verschillende meningen. En niet te
vergeten de gezelligheid, die misten we zeker ook.
Maar we houden de moed er in en hopen dat we volgend seizoen weer bij
elkaar kunnen komen.

De Leeskring
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GEZOCHT
FILMBEELDEN VAN ACTIVITEITEN WESEPE EN AVERLO.

Zoals al eerder vermeld in de Dorpskrant worden er video-opnames gemaakt
in Wesepe en Averlo. De film is een vervolg op de Labor film die in 1990
uitkwam.
Ook in 1965 is er een film gemaakt, welke lange tijd in het bezit was van
Plaatselijk Belang in Wesepe, deze is te zien op de Facebookpagina van het
Weseper Erfgoed. Uit de reacties die we krijgen blijkt elke keer weer, dat de
bezoekers van Facebook het erg leuk vinden om naar deze film te kijken.

Zoals vermeld wordt er een vervolg gemaakt van deze beide films, maar deze
is nog niet af. Ook u kunt een steentje bijdragen bij het tot stand komen van
deze film. Wij zijn nog steeds op zoek naar beelden, dronebeelden en foto’s
van verenigingsactiviteiten, sport, cultuur, school en sfeerimpressies van de
natuur in en rond Wesepe. Ook de landbouw mag niet worden vergeten.
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Door corona ligt het verenigingsleven stil, maar zal hopelijk langzaam weer
op gang komen en daarmee ook de activiteiten.
Voorbeeld van filmbeelden is het schaatsweekend op de ijsbaan in Wesepe.
Heeft u opnames over Wesepe en Averlo? Stel ze beschikbaar en misschien
kunnen we ze inpassen in de film.
Tip:
Film met uw mobiel horizontaal en zoom niet te veel in.

U kunt ze inleveren bij Jan Niemeijer, Sichemstraat 5, 8124 AK Wesepe.
Of mail ze naar: janniemeyer@home.nl (via Transfer)
Namens Labor, alvast bedankt !

Foto: februari 2021, schaatsen op de ijsbaan.
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Hallo Wesepenaren,
Jullie hebben al een tijd niet veel van ons gehoord, maar we zijn er nog!
Het coronavirus waart nog steeds rond. Hier ondervinden wij als Jong
Wesepe ook hinder van. Zo zouden wij dolgraag verschillende bus-uitjes
willen regelen. En natuurlijk de ploegwedstrijden, het Koningsnachtfeest
en de festiviteiten rondom het paasvuur willen organiseren!
Het is alweer bijna Pasen, maar door het coronavirus en de daaruit
voortvloeiende eisen is het niet haalbaar om een "ouderwets" paasvuur te
organiseren. Het is nog niet toegestaan om met veel mensen bij elkaar te
komen en dus kunnen de paasvuren daarom ook dit jaar niet doorgaan.

Heb jij takken of snoeiafval opgespaard voor de paasbult of was je van plan
om dat te doen? Op de website van ROVA lees je waar je het snoeiafval heen
kunt brengen. Bij de afvalstations worden de takken en het snoeiafval
verwerkt en kan het worden gebruikt voor opwekken van duurzame energie of
voor compostering.
Je kunt de takken ook naar Jansen Wijhe of DéGé in Olst te brengen. Als je
niet zoveel tuinafval hebt, kan het natuurlijk ook in de gft-container.
Wij hopen dat we volgend jaar weer een paasbult en feest kunnen geven.
Tot die tijd: blijf gezond!
Bestuur Jong Wesepe
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Mini Bieb
Sinds december 2020 staat er aan het fietspad van het Oude Spoorpad
een mini bieb. Hier mag iedereen een boek meenemen, lenen, ruilen of
brengen.
Al een aantal jaren schrijf ik recensies voor verschillende organisaties,
hierdoor heb ik al menig boek gekregen van uitgeverijen. Ik vind het
leuk dat andere mensen deze boeken ook kunnen lezen en had al gezien
dat in heel Nederland verschillende mini bibliotheken aan de weg staan.
De wens voor een eigen mini bieb werd steeds groter en in de
kerstvakantie heeft mijn vriend het huisje hiervoor gemaakt en deze
aan het fietspad van het Oude Spoorpad geplaatst.
Er staan nu voor alle leeftijden boeken in het huisje, met verschillende
genres. Leuk om te merken dat jong en oud er gebruik van maakt.
Wie het leuk vindt, kan een berichtje achter laten in een gastenboek.
Mocht je een keer in de buurt zijn en een leuk boek in het huisje zien,
neem hem dan gerust mee. Of als je thuis nog leuke boeken hebt,
waarvan je denkt dat anderen die ook willen lezen, dan mag je ze
uiteraard brengen.

Veel leesplezier gewenst!
Mirjam Regelink
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Foto 1

VROEGER…

Foto 2
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…EN NU

Foto 3

Foto 1 en 2:
N.V. GEBR. JANSEN EXPORT SLACHTERIJ
aan de Boxbergerweg te Wesepe.
In 1998 is het bedrijf verkocht aan Meatpoint. Nadat door deze firma
de werkzaamheden hier in 2007 werden beëindigd, zijn de gebouwen
afgebroken.

Foto 3:
Deze foto toont de huidige situatie: Hiethaarshoek, er worden nu
nieuwe huizen gebouwd.
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GESCHIEDENIS N.V. GEBR. JANSEN EXPORT SLACHTERIJ
Jansen Group: Gebr. Jansen Wesepe, Jansen en Sonnenberg Deventer,
Janssen Apeldoorn, Robu Twello, Topvet Meppel

Jaar 1952, Begin van het slachten van een paar varkens.
Mijn vader Ap en oom Jan, de Gebroeders, begonnen als 2 zonen op de
boerderij in Colmschate een paar varkens te slachten. Deze waren bij een boer
levend gekocht en zouden geleverd worden aan Hunink in Deventer. Echter
Hunink annuleerde een dag tevoren de levering, terwijl afgesproken was om
de varkens op te halen bij de boer. Noodgedwongen werden deze varkens
thuis op de boerderij (Ossekop) geslacht en de dag erop als karkas verkocht
aan een paar slagers in Deventer. Het resultaat was niet slecht!
De weken erop werd hetzelfde gedaan, maar dan vanuit Holten bij een slager.
Al snel werd er contact gemaakt met Berend Hulsegge uit Wesepe. In Wesepe
stond een klein fabriekje en in 1954 werd ‘Hulsegge en Jansen’ opgericht.
Hulsegge was de vleeswaren afdeling (gehaktballen, enz.) en Jansen de
slachterijafdeling.
In 1965 werd de samenwerking stopgezet en kwam het hele pand ter beschikking en vanaf die tijd ging het snel met de ontwikkeling van Gebr. Jansen
Exportslachterij. In die tijd was de capaciteit 1.000 varkens per week. Na veel
investeringen werd de capaciteit in de loop van jaren opgevoerd naar 11.000 a
12.000 varkens per week. Vanzelfsprekend nam het aantal medewerkers toe.
Varkens werden gekocht van handelaren, varkensmesters, mengvoederbedrijven uit Salland, Twente, Veluwe en Brabant. Het aantal varkens in Nederland
groeide en de slachterijen in Nederland voerden de productie op. Het hele
slacht- en verwerkingsproces werd geautomatiseerd. Alle slachterijen zaten in
dezelfde vijver te vissen. Vlees werd verkocht naar slagers, supermarkten,
grossiers en vleeswarenfabrieken in binnen- en buitenland. Duitsland, België,
Frankrijk, Italië en Griekenland waren voor ons belangrijke afzetgebieden.
Destijds kwam er van verschillende kanten vraag naar rundvlees. Er werd
besloten om ook runderen te gaan slachten in Deventer in het Gemeentelijk
Slachthuis. In 1970 werd ‘Jansen en Sonnenberg Deventer’ opgericht.
In 1980 wilde de Gemeente Deventer afstand doen van het slachthuis.
Jansen en Sonnenberg kocht het gebouw en op die manier stond er niets meer
in de weg om een moderne runderslachterij te realiseren. Het voldeed aan
alle eisen van die tijd.
In 1980 werden ook de aandelen van de senioren overgedragen aan de jonge
generatie (Johan, Herman en Jo). Deventer werd een van de grootste runderslachterijen van Nederland met een capaciteit van 2.500 runderen per week.
Zowel in de varkens- als in de rundersector ontstond er een overcapaciteit aan
slachthaken. Moordende concurrentie!
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Begin 1980 werd Topvet Meppel opgericht. Een vetsmelterij waar rauw vet
van onze slachterijen gesmolten werd om daarna verkocht te worden aan de
levensmiddelenindustrie. In 1990 werden we ook eigenaar van Janssen
Apeldoorn. Deze varkensslachterij was in 1989 op het industrieterrein in
Apeldoorn nieuw gebouwd en was een van de modernste slachterijen van die
tijd. Het bedrijf kwam destijds in financiële problemen en werd door de bank
in de verkoop gezet. Het had een capaciteit van 15.000 varkens per week en
was voor ons een mooie gelegenheid om een concurrent uit de markt te halen.
In 1991 werd Robu Twello overgenomen. Dit was geen slachterij, maar een
vleesverwerkingsbedrijf, gespecialiseerd in bacon (varken) voor de Engelse
markt. Logistiek paste dit perfect. Het middelstuk van een varken konden we
op die manier beter verwaarden. De concurrentie werd steeds heftiger en
daarom werd er in 1995 een vrijwillige saneringsovereenkomst tot stand
gebracht voor zowel de varkens- als rundersector. Er werden slacht-haken,
dus capaciteit, uit de markt gehaald, gefinancierd door de bedrijven die
overbleven. De blijvende slachterijen kregen een quotum betreffende
capaciteit! Besloten werd door ons om hier voor 2 locaties aan mee te doen.
In Wesepe werd de helft van de slachthaken verkocht aan de sanering, de
andere helft werd overgedragen aan Apeldoorn. Voor Apeldoorn kregen we
een rendabel quotum. Deventer was de 2e locatie die volledig gesaneerd werd.
Het gebouw aan de Snippelingsdijk werd aan Gemeente Deventer verkocht.
Doordat er in Wesepe niet meer geslacht werd, kwam er ruimte op de locatie
en werden we in Wesepe koud grossier. Dat wil zeggen dat we ons gingen
toeleggen op het verwerken van zowel varkens- als rundvlees voor met name
slagers en supermarktketens in binnen- en buitenland. Nadat in 1997
varkenspest uitbrak in Nederland (heel veel problemen in de varkenssector)
kwam er een overnamekandidaat in beeld. Een gezond bedrijf verkopen?
Toch werd besloten om afstand te doen van drie locaties. Dit was wel een zeer
emotionele tijd. Meatpoint Almelo nam de locaties Wesepe, Apeldoorn en
Twello over in 1998. Sturko was een dochterbedrijf van Meatpoint en had zelf
3 locaties (Doetinchem, Lievelde en Son). In 2001 besloot Meatpoint om de
activiteiten van Sturko over te doen aan Dumeco. Het pand Wesepe werd
verhuurd aan Brada Leeuwarden dat uitsluitend rundvlees als activiteit had.
In 2007 ging Brada failliet en daarna werd door Meatpoint besloten om het
pand in 2008 te slopen en werd de bestemming van industrieterrein veranderd
in woonbestemming (Hiethaarshoek).
Het terrein is nu verdeeld in 15 kavels van verschillende omvang. Het heeft
lang geduurd voordat de verkoop een beetje op gang kwam, maar de laatste
tijd lijkt er een beetje schot in te komen.
Jo Jansen
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