Activiteiten kalender juni 2021
Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe
donderdag, 3 juni
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
donderdag, 10 juni
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, 17 juni
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
woensdag, 23 juni
13:00 VvN Wandelen - Vertrek vanaf de Nicolaaskerk
donderdag, 24 juni
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, 29 mei
zaterdag, 26 juni

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,
Langzamerhand wordt het dan toch weer warmer. De kou maakt eindelijk
plaats voor de zomer. Zelfs corona maakt een beetje plaats. De avondklok is
weg, het terras bij het Wapen van Wesepe weer open, weer activiteiten in de
Beukenoot en ook weer meer actie bij SC Wesepe. De vooruitzichten lijken
goed. Wesepe gaat weer een beetje open, dus…. laat die zomer maar komen!!
De redactie.
Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar
redactie.dorpskrant@wesepe.nl vóór 15 juni a.s.
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Plaatselijk Belang Wesepe

Veiligheid Raalterweg
Samen met bewoners van de Raalterweg en Plaatselijk Belang Wesepe is er
een werkgroepje opgericht om te kijken hoe de Raalterweg veiliger kan
worden. Om te beginnen is er onder de bewoners een enquête gehouden en is
er overleg geweest met Gemeente Olst-Wijhe. Uit verkeersmetingen is
vervolgens gebleken dat de snelheidslimiet van 50 km/uur zeer vaak wordt
overschreden op de Raalterweg. Dit is besproken en de Gemeente staat niet
onwelwillend tegenover het idee om de Raalterweg veiliger te maken.
Een verkeersadviesbureau heeft inmiddels verschillende snelheidsbeperkende
maatregelen bekeken naar aanleiding van de ideeën en wensen van
aanwonenden. Daarop zijn mogelijkheden die haalbaar leken in kaart
gebracht. Dit heeft geleid tot een voorlopig ontwerp voor mogelijke aanpak
van de Raalterweg (tussen Zonnebergerweg en De Veldwachter) wat nu
verder wordt besproken.

Stuurgroep blijft gaan voor voorzieningenhart
De stuurgroep Voorzieningenhart hoopt samen met de Gemeente Olst-Wijhe
tot een mooie oplossing te komen voor het dorp Wesepe. Er zijn de laatste
tijd veel onderzoeken gedaan en diverse gesprekken geweest om alle
mogelijkheden in kaart te brengen. Daarbij zijn ook de financiële
consequenties aan alle kanten belicht. Het is nog onzeker welke kant het
opgaat.
Noodzakelijk onderhoud aan bijvoorbeeld de school zal op korte termijn
worden doorgevoerd. De stuurgroep hoopt deze zomer een definitieve
uitkomst aan het dorp te kunnen presenteren.
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Plattelandsvereniging LABOR
Secretaris: Bert Slinkman
Achterhoekstraat 15
8124 AM Wesepe
Tel: 06 - 2734 2058
info@laborwesepe.nl

Fietstocht zondag 4 juli
Op zondag 4 juli is er weer de jaarlijkse fietstocht van Labor voor het hele
gezin! De fietscommissie zal een mooie route uitzetten met als eindpunt????
Hier staan de drankjes en de barbecue klaar om er een gezellige middag van
te maken. We starten tussen 11:00 en 11:30 uur vanaf de kerk in Wesepe.
Onderweg wordt er voor koffie/thee met koek gezorgd en een warme
versnapering. De route zal niet te lang zijn zodat ook kinderen mee kunnen
fietsen. Zoals altijd zijn er geen kosten aan verbonden en is het eerste stukje
vlees van de barbecue voor de fietsers gratis. Daarna zal er een bijdrage
gevraagd worden voor elk volgend stukje heerlijk vlees en de genoten
consumpties. Het zou leuk zijn als we met een grote groep jong en oud op pad
kunnen gaan. Wilt u liever individueel of alleen met uw eigen huishouden de
route fietsen dan is dat dit jaar ook mogelijk. Natuurlijk geheel in navolging
van de dan geldende coronamaatregelen en regels.
Tot zondag 4 juli om 11:00 uur op het kerk-/dorpsplein.
Niet fietsen, maar wel zin in BBQ? Dan bent u vanaf half 3 / 3 uur welkom op
de eindlocatie. Deze kunt u in dit geval vragen aan één van de bestuursleden.
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!
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 dorpskrant zal nadere informatie hierover volgen.
Contributie
Normaal gesproken kunt u als lid van Labor rond deze tijd de jaarlijkse
contributiebrief verwachten. Maar aangezien we het afgelopen jaar maar een
zeer beperkt aantal activiteiten hebben kunnen doen willen we dit jaar af zien
van het innen van contributie. U zult dus geen brief ontvangen en ook geen
contributie hoeven te betalen voor dit jaar.
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Lid worden van Labor
Misschien bent u wel nieuw komen wonen in Wesepe, of woont u al langere
tijd in ons prachtige dorp maar bent u nog geen lid van Labor. En spreken o.a.
bovenstaande activiteiten u aan om eens aan deel te nemen?
U bent van harte welkom!
Als u lid wordt of bent van Labor dan kunt u met uw hele huishouden
deelnemen aan diverse georganiseerde activiteiten het hele jaar door.
Lidmaatschap van Labor kost € 12,50 per huishouden. Meer informatie of
opgave kan via info@laborwesepe.nl of penningmeester@laborwesepe.nl
Pluktuin
Er was nog een klein bedrag beschikbaar vanuit het Dorpontwikkelingsplan
Wesepe (DOP gemeente Olst/Wijhe) Pluktuin van 2014. Gerrit Jansen, lid
van de werkgroep Pluktuin Wesepe, belde Labor recentelijk hierover, met het
idee van een bloementuinstrook waar mensen binnenkort als het goed is
bloemetjes kunnen plukken zodat het ook in huis weer fleurig kan worden.
Met behulp van Gerard Willemsen (de specialist in het aanleggen van deze
prachtige bloemenstroken) was het al weer binnen een week gerealiseerd.
(Hoe snel kan het gaan!) Bij het OLDO-monument is een strook gezaaid
langs het fietspad. Goed idee van Gerrit en met de hulp van Gerard was het op
korte termijn, voor een gering bedrag gerealiseerd!
Als Labor zijnde gaan we kijken of deze bloemenstrook ook in de toekomst
voor een gering bedrag in stand gehouden kan worden. Want niet alleen onze
Rooms-Katholieke Paus Franciscus uit Rome houdt van bloemen uit Holland!
Dus als het goed is, en het is nu al zeer groeizaam weer!,
kan iedereen binnenkort ook genieten van een prachtige
bloemenpracht. Mooi dat dit allemaal weer kan in ons
prachtige Averlo/Wesepe !!!
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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 10 juni, woensdag 23 juni
Donderdag 8 juli, woensdag 21 juli
Ook voor deze maand weer geen afdelingsavond, zoals u begrijpt. Geen leuke
uitstapjes zoals anders in juni: bijvoorbeeld (bijzondere) tuinen kijken…
Jammer, inderdaad, maar het is niet anders.
Om u toch even te laten lachen het volgende in Twents dialect:
“Ik veul miej sloerig” zegt een Twent die zich niet lekker voelt tegen z'n
vrouw.
Tegen zijn huisarts zal hij zeggen: “Ik veul miej nie zo good.”
Dat is ook dialect, maar dan deftiger, vormelijker.

En dan nog dit:
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Afscheid!

Iedere donderdagochtend, 10 jaar lang, heb ik met veel plezier op de (mini-)
markt bij de Nicolaaskerk mogen staan met verse groenten en fruit.
Samen met mijn collega’s van de vis en de kaas heb ik een prachtige tijd
gehad. Maar met (een beetje) pijn in m’n hart heb ik besloten afscheid te
nemen en mijn pad verder te volgen. Afscheid van jullie als fijne klanten
en inwoners van Wesepe, dank jullie wel.
Hierbij wil ik ook mijn klanten bedanken die buiten het dorp wonen en ook
trouw iedere week naar de markt zijn gekomen.
Terugkijkend op een leuke tijd wens ik iedereen het goede en ik zal het
zeker gaan missen.
Bob de Korte
Groenten en Fruitservice
**********************************************************

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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Heeten, juni 2021
Beste inwoners van Lettele, Nieuw Heeten en Wesepe,
Hierbij een bericht van de cliëntenraad van ZGR (voorheen Zorggroep Raalte) afd.
Stevenskamp/Stevenserf over de nieuwbouwplannen van Stevenskamp in Heeten.
Zoals al duidelijk te zien is aan de Weseperweg in Heeten, is ZGR begonnen met de
voorbereidingen voor de bouw van NIEUW STEVENSKAMP. Het huidige gebouw
dateert uit 1968 en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom zal het huidige
Stevenskamp worden vervangen door een nieuwe open en moderne locatie. Op die manier
kan Stevenskamp ook in de toekomst een warm thuis én geliefde ontmoetingsplek blijven.
Vanaf medio 2021 start de bouw van Nieuw Stevenskamp. Samen met Bouwbedrijf Gebr.
Meijer zal ZGR hier 48 toekomstbestendige zorgappartementen en een multifunctionele
ontmoetingsplek realiseren. We hopen eind 2022 klaar te zijn met de nieuwbouw.
Waarom deze informatie?
Nieuw Stevenskamp is niet alleen voor de inwoners van Heeten. We willen ook in de
toekomst open blijven staan voor de inwoners van de buurtdorpen. Op dit moment zijn er
al de volgende mogelijkheden:
• Deelname aan OED (= Ontmoeten in Eigen Dorp) activiteiten in de buurtdorpen.
• Deelname aan de dagopvang/dagbesteding in Stevenskamp.
• Deelname aan de dagopvang voor mensen met dementieklachten.
• Tijdelijke verblijf na een ziekenhuisopname om eerst verder te herstellen.
• Langdurig verblijf op de afdeling Somatiek.
• Langdurig verblijf op de afdeling Psycho Geriatrie.
Hoe ziet de nieuwbouw eruit?
Het complex krijgt een mooie binnentuin, en wordt opgenomen in het omliggende park.
Elk appartement heeft een halletje met een eigen berging. Vervolgens kom je in een ruime
zitkamer met een keukenblok. Er is een aparte slaapkamer met een ruim opgezette
doucheruimte met toilet en wastafel.
Tot slot
Hierbij hebben we u een inkijk gegeven in de mogelijkheden op Stevenskamp en een tip van de
sluier opgelicht over de nieuwbouwplannen.
Mocht dit bericht bij u vragen oproepen dan kunt u contact opnemen met:
Ben Schoorlemmer, voorzitter van de cliëntenraad tel. 06-50898163
Heeten
Betty Wichers Schreur, secretaresse van de cliëntenraad tel. 06-22210903
Heeten
Gerard Stroek
Heeten
Rene Spitzen
Heeten
Erna Albers
Wesepe
Elly Kouwert
Heeten
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Donderdag 6 mei was het dan zover!
Ontmoeten in Eigen Dorp kon weer van start gaan!
En we begroetten een paar nieuwe deelnemers, nogmaals van harte welkom.
Ook het Inloopcafé was er weer en de opkomst was goed.
Elke week zijn we op donderdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur weer te
vinden in De Beukenoot. Ook het programma zal weer opgepakt worden,
waaronder de filmochtend die vorig jaar goed in de smaak viel.
Bij mooi weer kunnen we naar buiten en op het plein activiteiten doen.
Wilt u wel graag komen, maar heeft u geen vervoer?
Dan graag even bellen naar Jacky van Tartwijk en het wordt geregeld.
Tel. 06 - 317 688 16. Voor informatie en aanmelden graag even contact
opnemen met de coördinator, Jenny Timmer Arends, tel. 06 - 511 856 45.
Alvast bedankt en tot de volgende keer.
Met vriendelijke groet,
Jenny Timmer Arends
Gespecialiseerd medewerker Welzijn/Seniorencoach ZGR MIEN
**********************************************************

Oplossingen puzzelpagina dorpskrant 318 mei:
Droedel : tweeling (2 + L in G)
Vraag 1 : 29 = in romeinse cijfers XXIX.
Wanneer je I weghaalt blijft XXX over en dat is 30
Vraag 2 : Elke sprinkhaan springt hoger dan de Eifeltoren,
want die springt niet.
Vraag 3 : Ogenblikske
Rebus 1 : De kat uit de boom kijken
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Kom Beeldhouwen bij Toos in de tuin
Tijdens de beeldhouwlessen leer ik je steen bewerken
>

voor beginners en gevorderden, ik begeleid je op je eigen niveau

>

hakken, raspen en vijlen in zachte, middelharde of harde stenen

>

gereedschap is aanwezig, maar zelf meenemen wordt aanbevolen

>

de lessen zijn: elke woensdagmorgen van 9:30 – 12:00 uur
elke vrijdagmiddag van 14:00 – 16:30 uur

>

inclusief koffie en/of thee en wat lekkers en veel gezelligheid

>

exclusief steen

>

als je lid bent of wordt van Labor - Wesepe krijgt je de eerste steen
door Labor gratis aangeboden!

>

€ 110,- voor 5 lessen, € 200,- voor 10 lessen

Keertje kiek’n wat ’t is?
Doe een proefles mee voor €10,-

Opgave en info bij Toos Elfrink
Telefoon : 06-12946314 of
Emailadres : toos@ooei.nl
Locatie
: Scholtensweg 24 in Wesepe
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Even voorstellen:
Wij zijn Hans en Dinie Goorman Brilman.
Sinds oktober 2020 wonen wij in Wesepe op Brouwerskamp.
De afgelopen 25 jaar hebben we op de Eikelhof gewoond. Omdat we een
dagje ouder worden, maar vooral om gezondheidsredenen, moesten we ons
leven opnieuw inrichten. De werkzaamheden om ons huis werden ons te veel
en daarom moesten we besluiten een rijtjeshuis te kopen.
Hans is geboren in Diepenveen en Dinie komt uit Loo Bathmen.
In Diepenveen heeft Hans bij de gemeente gewerkt en in de tijd dat ze in
Diepenveen woonden was Hans bij de brandweer.
Op de Eikelhof en daarvoor in Diepenveen hebben we altijd aan het buurt- en
dorpsleven deelgenomen en we hopen dat, zodra de coronapandemie voorbij
is, we ons hier in Wesepe nog meer op onze plaats gaan voelen wanneer we
mee kunnen doen aan het verenigingsleven.
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Klooster Nieuw Sion
opent koffieschenkerij

Klooster Nieuw Sion bij Diepenveen heeft in het pinksterweekend een
koffieschenkerij geopend, in de voormalige buitenkapel van het
kloostercomplex. Bezoekers kunnen daar onder meer terecht voor koffie,
thee, huisgemaakte lekkernijen en een kloosterlunch.
Naast de kapel, in de binnentuin van het klooster, is een fluisterterras
ingericht waar bezoekers kunnen genieten van de rust van het klooster. De
opening van de schenkerij past bij een lang gekoesterde wens van het klooster
om een warmer welkom te bieden aan gasten en mensen die even komen
aanwaaien bij Nieuw Sion, zoals wandelaars op het naastgelegen landgoed De
Kranenkamp. "Als je hier nu aankomt sta je regelmatig voor een dichte poort
en moet je je melden met de bel” vertellen kloosterdirecteuren Marten IJmker
en Peter Dullaert. “Onze koffieschenkerij gaat daar verandering in brengen.”
De schenkerij doet tevens dienst als ontvangstlocatie voor gasten die op het
klooster verblijven, zoals bezoekers van het gastenhuis, de kloostercamping
en groepen die zalen huren.
Concept
De koffieschenkerij richt zich met haar menukaart op eerlijke, biologische en
lokale gerechten. Liefst met zoveel mogelijk producten uit de eigen moestuin
van het klooster, in de geest van de monniken van Abdij Sion, die het land
rondom de abdij bewerkten en leefden van de opbrengst ervan.
Openstelling getijdengebeden
Naast de opening van de koffieschenkerij biedt Nieuw Sion sinds Pinksteren
de mogelijkheid aan om meerdere keren per dag een getijdengebed bij te
wonen: om 08:00 uur, 12:00 uur en 18:00 uur. Voorheen konden alleen
bewoners van Nieuw Sion en gasten van het gastenhuis de gebedsmoment
bijwonen; vanaf Pinksteren zijn alle bezoekers welkom.

Kijk voor informatie en reserveren op www.nieuwsion.nl/koffieschenkerij.

12

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 update
Helaas mogen er ook in stap 2 van het openingsplan nog geen wedstrijden
gespeeld worden. Dit houdt in dat er nog steeds alleen maar getraind mag
worden voor de jeugd van SC Wesepe, en de senioren tot 27 jaar. Senioren
ouder dan 27 jaar mogen inmiddels ook weer in groepsverband trainen, maar
nog wel met de onderlinge afstand van 1,5 meter.

Voetbalochtend voor de jeugd
Van de JO7 tot en met de JO12: zaterdag 10 april krioelden de jonge
voetballers allemaal door elkaar op het kunstgrasveld op de Muggert. De
aanstichter van dit sportieve geheel: Wesepenaar Beau de Bone. In het kader
van zijn opleiding Sport en Bewegen organiseerde hij een voetbalochtend
voor de jongste voetbaljeugd van onze sportclub.
De 19-jarige oud-voetballer van het eerste – Beau scheurde binnen een jaar
tijd tweemaal zijn kruisband af en besloot daarop te stoppen met voetballen –
volbracht hiermee een opdracht voor zijn opleiding aan Landstede in Zwolle.
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Foto: het hele kunstgrasveld werd benut tijdens de voetbalochtend. Beau de Bone (midden,
zwarte jas) geeft de spelers en trainers de nodige aanwijzingen.

“Ik moest een evenement organiseren. Dat mocht van alles zijn, bijvoorbeeld
een wandeltocht. Maar ik vind voetbal hartstikke mooi en ik vind het leuk om
met kinderen te werken. Dus deze voetbalochtend paste heel goed,” vertelt
Beau.
Hij trommelde vijf spelers van het eerste op om hem te helpen. “Ik heb vier
onderdelen opgezet, met onder andere een tikspel met dribbelen, wat
voetbaltechnische oefeningen en een penaltydoel. We sloten de ochtend af
met een toernooi.
Davy Timmer Arends, Jarno Rouweler, Rens Broekhof, Sven Booijink en
Thom Mensink vanuit het eerste hielpen met de oefeningen.”
En het liep gesmeerd. “Het ging hartstikke mooi. Ik had alles goed voorbereid
en het verliep volgens het draaiboek. Dat draaiboek kun je er zo weer bij
pakken voor een andere de keer. De kinderen deden heel enthousiast mee en
hadden er echt plezier in. En zelfs het weer zat mee.” Dat was nog wel een
puntje van zorg.
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“De woensdag ervoor werd er nog negentig procent regen voorspeld. Ik
baalde als een stekker, maar gelukkig bleek enkele dagen later dat de regen
pas ’s middags zou komen. Een hele opluchting.”

Zijn cijfer heeft Beau nog niet binnen, maar daar is hij niet zenuwachtig over.
“Richard Flierman heeft mij die ochtend namens de club beoordeeld en het
eerste uur was er iemand van mijn opleiding aanwezig. Die heeft gezien hoe
ik het organiseerde en hoe ik de ochtend opende. Na afloop heb ik een
evaluatie geschreven. Als het goed is, krijg ik binnenkort mijn cijfer te horen.
Maar de docent zei al dat het een voldoende was, dus dat zit wel goed.”
Sixesday
In verband met het corona virus zal er dit jaar géén Sixesday georganiseerd
worden.

Bestuursleden gezocht

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in september 2020 hebben Michael
Schotman, Danny Harmsen en Rik Middeldorp aangegeven dat zij per
september 2021 hun bestuursfunctie neer willen leggen.
Sportclub Wesepe is daarom op zoek naar nieuwe bestuursleden. Lijkt het jou
leuk om toe te treden tot het bestuur, of in een commissie? Geef dit dan aan
bij één van de bestuursleden. Zij gaan hier dan graag over met jou in gesprek.
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Het Weseper Erfgoed

Schoolfoto van de kleuter klas in 1984 van de A.Bosschool te Wesepe

Bovenaan vlnr
Annelies Maandag, Marlou Pijnappel, Anja Rechterschot,
Bertien Jansen, Juf Hennie Hulleman.
2e rij van boven
Diane Dommerholt, Dorien ten Have, Donny van Gelder, Everdien Reijntjes,
Merlijn v.d.Linde, Tim de Haan, Anja ten Broeke, Ronny Schoorlemmer.
3e rij van boven
Jordy Daneel, Arno Vrielink, Jeroen Spijker, Erwin Kerkmeijer,
Frank Sletterink, Hans Lunenberg, Mark Vukkink, Oscar Korderiijnk,
Ans Twellaar.
Vooraan zittend
Kirsten de Bone, Hester Jansen, Davina Bennink, Diana Koerhuis,
Dennis Assink, Sandra Scheur, Annemieke ten Dam, Ellen v.d. Sluis.
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