Activiteiten kalender juli/augustus 2021
Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe
donderdag, 1 juli
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
zondag, 4 juli
11:00 Fietstocht Labor - Vertrek vanaf de Nicolaaskerk
donderdag, 8 juli
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, 15 juli
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
woensdag, 21 juli
13:00 VvN Wandelen - Vertrek vanaf de Nicolaaskerk
donderdag, 22 juli
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
donderdag, 29 juli
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
woensdag, 4 augustus
18:30 Wandel driedaagse Labor - Vertrek vanaf het Wapen van Wesepe
donderdag, 5 augustus
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
18:30 Wandel driedaagse Labor - Vertrek vanaf Familie Venneman,
Frieswijkerweg 7 Schalkhaar (Trekkermuseum)
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Activiteiten kalender juli/augustus 2021 (vervolg)
vrijdag, 6 augustus
18:30 Wandel driedaagse Labor - Vertrek vanaf Familie Niemeijer,
Ds. E. Kreikenlaan 10 Wesepe
donderdag, 12 augustus
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
woensdag, 18 augustus
13:00 VvN Wandelen - Vertrek vanaf de Nicolaaskerk
donderdag, 19 augustus
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
donderdag, 26 augustus
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, 24 juli
09:00 uur - 12:00 uur
zaterdag, 28 augustus 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 vakantieperiode staat weer voor de deur. Hopelijk zijn de weergoden
ons een beetje gunstig gezind en gaan we een stralende zomer tegemoet.
De redactie staat open voor vakantiekiekjes met een klein verhaaltje.
Stuur ze op en wie weet plaatsen we dat in de volgende dorpskrant.
Ik wens u een heel fijne vakantie toe. Blijf voorzichtig en blijf gezond!
De redactie.
Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar
redactie.dorpskrant@wesepe.nl vóór 15 augustus a.s.

COLOFON
Jaargang 30
Stichting Dorpskrant Wesepe.
IBAN: NL16RABO0314518290
Bestuur:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Beheer Wesepe.nl
Publicatie website

: Anja Jalink
: Annet Niemeijer
: Joke Brouwer
: Menno ten Have
: Annemarie Dommerholt
: Jessica Kloosterboer
: info@wesepe.nl

nr. 320

Verzending:
Drukkerij De Kroon
Eindredactie:
Jur Ram

Drukkerij: De Kroon – Olst
Kopij inleveren vóór de vijftiende van de maand op het
Redactieadres : Raalterweg 47 - 8124 AB - WESEPE
Digitaal
: redactie.dorpskrant@wesepe.nl
Retouradres : Weseperenkweg 3 - 8124 PZ - WESEPE
Voor klachten over de bezorging of adreswijziging:
bezorging.dorpskrant@wesepe.nl of tel: 0570 - 852 329
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij of
onderdeurtjes in te korten of niet te plaatsen. Bestuur en redactie aanvaarden
geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de krant.
Dorpskrant WESEPE verschijnt 11 x per jaar; oplage 800 exemplaren.
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OPENBARE BASISSCHOOL
A. BOSSCHOOL
SCHOLTENSWEG 44
8124 AJ WESEPE

Nieuws van de speelleerplaats Wesepe
Zo langzamerhand naderen we het eind van een bijzonder schooljaar.
We kijken terug op een goed jaar, maar ook op een jaar dat zoveel anders dan
anders was wegens de covid-maatregelen. Ondanks de beperkingen hebben
we toch de laatste weken van het schooljaar heel veel WEL kunnen doen.
Groep 8 heeft hele gave gouden-dagen beleefd. In de omgeving hebben ze
de mooiste avonturen en activiteiten beleefd! Ze hebben onder andere
gezwommen, geklommen, gebarbecued, gefietst, maar vooral erg veel
genoten! Juf Imre en juf Francis waren mee als begeleiding en hebben hulp
gehad van diverse ouders van groep 8.

In plaats van de schoolreis van groep 1 t/m 7 waren er op 25 juni op het
schoolplein verschillende activiteiten door de Oudervereniging georganiseerd.
Het was daar mogelijk om in de vaste groep de activiteiten te bezoeken. Op
het moment van dit schrijven zal het naar verwachting vast heel gaaf en
gezellig worden! Nog een paar weken te gaan, waarin we onder andere
afscheid gaan nemen van groep 8.
Gelukkig is het toegestaan met de ouders samen de eindmusical te beleven.
Wel volgens de RIVM-regels, maar hartstikke fijn dat jullie er bij kunnen
zijn!!! Voor alle andere belangstellenden, naast de ouders, wordt de musical
op film gezet. Dus opa’s, oma’s, buren, oom, tante enzovoorts kunnen
achteraf ook nog genieten van de toppers uit groep 8.
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Met het afscheid van de leerlingen van groep 8 nemen we ook afscheid van
een aantal gezinnen; hun jongste kind gaat van school. Heel erg bedankt voor
het vertrouwen en jullie support voor de A. Bosschool. Het allerbeste voor
een gezonde en gelukkige toekomst!
Naast het afscheid van groep 8 gaat onze aandacht uit naar de afronding van
het schooljaar en de overdracht van onze leerlingen naar de volgende groep.
We gaan de opbrengsten van de eindtoetsen analyseren en vaststellen wat de
groepen nodig hebben om voluit verder te gaan in hun ontwikkeling.

Vanaf 9 juli 12:00 uur gaan de schooldeuren sluiten voor de zomervakantie.
Op 23 augustus beginnen de kinderen weer.

Wij wensen jullie allemaal een fijne, zonnige, gezellige en gezonde zomer!
Houd moed, blijf gezond en heb het goed.

Hartelijke groet vanaf de Scholtensweg,
Wouter de Waal en Jantien Blankhorst-Hartkamp
Directie onderwijsteam Wijhe-Wesepe

**************************************************************

ONDERDEURTJE
Graag wil ik iedereen bedanken, die mij een kaart heeft gestuurd voor mijn
verjaardag op 18 mei, al dan niet met herinneringen uit vroegere tijden, die ik
ook nog heel goed weet. Ik was verbaasd over het grote aantal, maar later op
de dag hoorde ik dat een modern communicatiemiddel gebruikt was, waar een
negentigjarige niet zo gauw aan denkt. Nogmaals: heel veel dank.
Greet Broekhuizen
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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 8 juli, woensdag 21 juli.
Donderdag 5 augustus, woensdag 18 augustus.
Donderdag 2 september, woensdag 15 september.

Verder zijn er deze zomer nog geen andere activiteiten. Per september gaan
we kijken wat eventueel weer mogelijk is. Daarover hoort u eind augustus
meer.
Vrouwen van Nu Wesepe/Averlo wenst u een goede zomer.
We hopen elkaar in september weer te zien.
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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 11:15 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. Niet fietsen, maar wel zin in
BBQ? Dan bent u vanaf half 3 welkom op de eindlocatie. Deze kunt u in dit
geval vragen aan één van onderstaande bestuursleden of via de mail:
info@laborwesepe.nl
Tot zondag 4 juli om 11:00 uur op het kerk-/dorpsplein. Karolien Wolterink,
Bert Slinkman, Bas de Regt, Wendy Riezebos en Marjolein Versteeg

Wandeldriedaagse 4, 5 en 6 augustus 25e editie!!!
We gaan ons uiterste best doen om dit jaar de wandeldriedaagse 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. De startkosten voor het wandelen zijn € 4,- en kunnen contant
voldaan worden of digitaal middels een QR-code. Elke avond kun je starten
tussen 18:30 en 19:00 uur. Let op dat de startlocatie per avond verschilt:
Woensdag 4 augustus : Het Wapen van Wesepe
Donderdag 5 augustus : Familie Venneman, Frieswijkerweg 7 Schalkhaar
(Trekkermuseum)
Vrijdag 6 augustus
: Familie Niemeijer, Ds. E. Kreikenlaan 10.
Het zal dit jaar de 25e keer zijn dat de wandeldriedaagse gehouden wordt. En
dat laten we zeker niet ongemerkt voorbij gaan. Dus enkele verrassingselementen en feestelijkheden kunnen zeker verwacht worden!
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We hopen op veel wandelaars aan de start!
Stedentrip zaterdag 2 oktober
Op zaterdag 2 oktober organiseren we weer onze jaarlijkse stedentrip. Deze
keer wordt er een bezoek gebracht aan de prachtige Hanzestad Zutphen aan
de IJssel. De invulling van de dag blijft nog een verrassing, maar iedereen
kan mee doen en tegen de avond gaan we dan ergens een hapje eten. Zoals
gebruikelijk gaan wij met de trein en starten wij op het station in Olst.
Nadere info over het vertrek volgt later.
Voor opgave en info: neem contact op met Fred Dijkgraaf:
freddijkgraaf@gmail.com

Veel kaartjes voor (dokter) Greet Broekhuizen
Rond haar verjaardag was de brievenbus van Greet Broekhuizen elke dag
goed gevuld. Overweldigend vond ze de grote hoeveelheid kaarten, want dat
zijn er meer dan 150. Ze wil dan ook graag iedereen bedanken die haar een
kaart heeft gestuurd, al dan niet met herinneringen uit vroegere tijden, die ze
ook nog heel goed weet. “Ik was verbaasd over het grote aantal, maar later op
de dag hoorde ik dat een modern communicatiemiddel gebruikt was, waar een
negentigjarige niet zo gauw aan denkt. Nogmaals: heel veel dank,” aldus
dokter Broekhuizen, zoals velen haar noemen.
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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 : 06-1294 6314 of
Emailadres : toos@ooei.nl
Locatie
: Scholtensweg 24 in Wesepe
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Klooster Nieuw Sion
Zomerprogramma

Klooster Nieuw Sion in Diepenveen biedt deze zomer tal van activiteiten aan
met diverse themadagen, retraiteprogramma’s, rondleidingen en concerten.
Nu de versoepeling van de coronamaatregelen weer meer ruimte biedt om
samen te komen, zet het klooster de poort wijd open voor iedereen die de
stilte wil opzoeken of zich wil laten inspireren op deze unieke locatie.
Themadagen
Veel bezoekers die Klooster Nieuw Sion aandoen doen dat om rust en stilte te
ervaren en even de hectiek van alledag achter zich te laten. In juli kan dit heel
in het bijzonder bij de Retraitedag Stilte Beleven. Neem een dag om écht even
afstand te nemen van alle drukte, dagelijkse beslommeringen en overdaad aan
prikkels.
Eén van de meeste bezochte programma’s op het klooster zijn de themadagen
Benedictijns leiderschap. De leefregel van Benedictus is onlosmakelijk
verbonden met Nieuw Sion: de monniken hebben volgens deze regel gebeden,
gewerkt en geleefd. De leefregel biedt inspiratie en handvatten om stil te staan
bij persoonlijk leiderschap.
Het boek 'Wortelen' van Anselm Grün is de inspiratiebron voor de
gelijknamige dagworkshop op Klooster Nieuw Sion. De beroemde monnik
maakt in dit boek duidelijk hoe we onze wortels en identiteit op verschillende
manieren (opnieuw) kunnen ontdekken en beschermen.
Concerten en koorvespers
Op Nieuw Sion klinkt deze zomer regelmatig muziek. Zo geeft Ensemble
Magna Musica op 24 juli een concert waarin klassieke klanken, waaronder
werk van Bach, worden gecombineerd met modernere muziek. Op 19 juli is
er een gratis te bezoeken slotconcert van de barokcursus van La Pellegrina,
met muziek van Bach en Buxtehude. Of bezoek gratis de maandelijkse
Koorvesper van Nieuw Sion, op elke laatste zondag van de maand.
Eind juni staat een Anglicaanse Evensong op het programma, met begeleiding
van het New Sion Choir.
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Individuele retraite
Het gastenhuis van Klooster Nieuw Sion is het gehele jaar geopend, zo ook
deze zomer, voor bezoekers die graag zelf invulling willen geven aan een tijd
van rust en bezinning op het klooster. Verblijf op het klooster biedt ook de
mogelijkheid geconcentreerd te werken of studeren.
De koelte van het klooster in de zomerperiode, de prachtige natuur van
landgoed de Kranenkamp en de nieuwe koffieschenkerij van het klooster
maken het verblijf extra aangenaam.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.nieuwsion.nl/programma
***************************
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OUDERENSOOS WESEPE e.o.
Beste senioren van Wesepe e.o.
Eindelijk kunnen we weer eens komen met een leuk bericht:
We gaan een busreisje maken!!
Op woensdagmiddag 18 augustus staat er een bus van de TCR klaar om met
ons een heidetocht over de Veluwe te gaan maken. Onderweg stapt er een
gids in die ons tijdens onze bustocht uitleg geeft over de historie, de natuur
en het wild.
De rondrit zal gaan langs de bloeiende heidevelden zoals de
Tongerenseheide, Elspeterheide, Noordheide en de Asselseheide.
U komt ook langs Hoog Soeren. Er wordt ook het e.e.a. verteld over
de Kroondomeinen.
Rond 15:00 uur is er een koffie/theestop met gebak bij “De Hoeve van
Nunspeet” in Nunspeet.
De bus staat om 12:45 uur klaar bij “het Wapen van Wesepe” en om 13:00
uur vertrekken we. Tegen 17:15 uur zijn we weer thuis. De kosten zijn
25,00 euro per persoon, graag contant en gepast betalen bij het instappen.
U kunt zich tot 1 augustus opgeven bij Mientje Lam tel: 0570 -531960.
Dus....geef je snel op en neem gezellig iemand mee.
Het is verstandig om een mondkapje mee te nemen. Het is nu nog niet
helemaal duidelijk of het tegen die tijd nog verplicht is.

Soosmiddagen en Samen Eten
We hopen in september weer te starten met het Samen Eten en de
Soosmiddagen. U kunt zich alvast opgeven voor het eten bij:
Fineke Middeldorp, tel: 0570 - 532 247.

Graag tot ziens, en blijf gezond.

Een hartelijke groet van, Mientje, Jan, Frank, Fineke en Erna.
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Lieve lezers van het dorpskrantje,
Heel mijn leven woon ik al in ons mooie dorp. Men zou zeggen dat als je al
90 jaar omringd wordt door bekenden, deze je niet meer snel zullen verrassen.
Op 16 juni werd ik echter fantastisch verrast door alle verjaardagsfelicitaties.
Het was voor mij een bijzondere en onvergetelijke dag. Ik ben jullie allen zeer
dankbaar. Veel dank ook voor alle kaarten, bloemen en cadeaus. Dat heel
Wesepe dit voor mij geheim heeft kunnen houden had ik niet voor mogelijk
gehouden.
Veel liefs,
Riet Dieperink-van der Veer
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Wil jij deze zomer op een andere manier je hoofd leeg maken of gewoon
een gezellige workshop volgen met je vriend, vriendin of familie?
Kom dan beeldhouwen bij mij in de besloten tuin onder de fruitbomen
met uitzicht op de prachtige oude dorpskerk van Wesepe.
Op jouw niveau begeleid ik je bij het maken van jouw unieke kunstwerk
in steen, dat je aan het einde van de dag mee naar huis neemt.
Tijdens deze dagen leer je kennis maken met beeldhouwen.
> hakken, raspen en vijlen in zachte, middelharde steen
> gereedschap is aanwezig, maar zelf meenemen mag natuurlijk ook
> bij regen onder een afdak
> max. 6 personen
> inclusief, koffie & thee, drankjes, lunch en lekkers
(zoveel mogelijk biologisch of uit eigen tuin)
> start 9:30 uur tot 16:30 uur
> op alle zaterdagen in juli
> €100,- plus de kosten van de steen.
Graag tot ziens op 3 - 17 - 24 of 31 juli
Opgave en info bij Toos Elfrink
Telefoon : 06-1294 6314 of
Emailadres : toos@ooei.nl
Locatie
: Scholtensweg 24 Wesepe
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The New Country Ramblers
Wij zijn een muzikanten duo uit Wijhe. Verscheidene malen hebben wij een
Green Grass Festival in Wijhe georganiseerd met diverse soorten akoestische
muziek. Als duo spelen wij op diverse locaties: jubileumfeestjes, kunstroutes,
een dorpsbijeenkomst en wat dies meer zij.
Jan Roelofs met zang, gitaar, autoharp en
Ingrid Severens met zang, gitaar, mandoline en viool.
Wij laten ons regelmatig vergezellen door Floris de Vries met mandoline en
banjo en/of Karin Nijboer met zang en contrabas.
Wij zouden het leuk vinden in de zomer een optreden te verzorgen in
Wesepe of omgeving. Daarnaast zullen Jan Roelofs en Ingrid Severens in
juli als troubadours rondtrekken met fiets en fietskar en op het platteland
en in kleine stadjes muziek maken.
Aangezien we op deze wijze reizen en meerdere instrumenten moeten
vervoeren, hebben wij besloten geen tent mee te nemen.
Als vergoeding vragen wij dan ook:
een eenvoudige slaapplek voor twee personen + 60,00 euro.
Voor meer informatie: newcountryramblers@hotmail.com of 06-1975 3316
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Zomerfeesten Wesepe 20, 21 en 22 augustus
Het einde is (hopelijk) in zicht. De corona-versoepelingen volgen elkaar
snel op. En dat betekent dat het vanaf 30 juni ook weer mogelijk is om
evenementen te organiseren. Het is ook wel weer tijd voor een feestje.
Het blijft onzeker op welke manier er precies evenementen kunnen
plaatsvinden, maar er zijn mogelijkheden. Wij zijn positief gestemd en
hebben daarom besloten om de Zomerfeesten Wesepe dit jaar ‘gewoon’
te organiseren. Een weekend vol activiteiten voor jong en oud, inclusief
een kermis. Hoe het programma er exact uit gaat zien, is nog de vraag.
We zijn hiervoor afhankelijk van de richtlijnen van de overheid en de
Gemeente Olst-Wijhe i.v.m. de vergunning.

Op het moment van schrijven van dit artikel (20 juni 2021) zou e.e.a.
inhouden dat het gaat plaatsvinden op een volledig met hekken afgesloten
feestterrein waarbij de bezoekers van 13 jaar en ouder uitsluitend toegang
hebben na vertoon van een coronatoegangsbewijs, een bewijs van vaccinatie
of van een negatief testresultaat. Binnen het afgesloten terrein is dan o.a. het
houden van 1,5 meter afstand tot elkaar en het dragen van mondkapjes niet
verplicht. Wij hopen uiteraard dat dit allemaal niet nodig zal zijn!
We houden jullie op de hoogte en hopen vroegtijdig al meer informatie te
verstrekken over het weekend. Zet in ieder geval een groot kruis in de agenda
op 20, 21 en 22 augustus, want we gaan hoe dan ook iets organiseren!

Dit betekent ook dat wij de komende weken met de intekenlijsten
langskomen. Ook de verstrekte automatische incasso’s worden geïnd.

Bestuur Stichting Dorpsfeesten Wesepe
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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
Nieuwe trainer
Dinsdag 15 juni is de nieuwe trainer van SC Wesepe, Wilco Klomp, gestart
bij SC Wesepe. Wilco gaat de volledige selectie gedurende 4 weken trainen
om de jongens goed te leren kennen, de jongens fit te maken/houden en om
een goed beeld te krijgen van de aanwezige kwaliteiten. Daarna zal er een
aantal weken niet getraind worden, waarna dan de echte voorbereiding op
het seizoen begint.

Regio Cup
De coronamaatregelen wordt steeds meer versoepeld en er mag steeds meer
op sportgebied. Zo mogen er inmiddels ook weer wedstrijden gespeeld
worden. De jeugd van SC Wesepe doet nog mee aan de Regio Cup en speelt
in de maand juni nog een aantal wedstrijden.
De Regio Cup is een initiatief van de KNVB als vervanging van de competitie
om toch nog een aantal wedstrijden te kunnen spelen.
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Dames Tennis Wesepe
De dames tennis in Wesepe zoekt versterking. Misschien iets voor jou?
Misschien ben je al een tijdje woonachtig in Wesepe en heb je in het
verleden getennist, of misschien zou je wel eens willen beginnen met
tennissen, maar komt het er maar niet van.
Wij zijn op zoek naar jou!
Help ons uit de brand, want met een paar dames meer, is het veel leuker
tennissen. Onze speelsterkte is 7/8, dus ook prima voor de beginner.
En als je het leuk vindt kun je ook meedraaien in de tenniscompetitie.
Lijkt het je leuk om met ons mee te tennissen, dan kun je het beste contact
opnemen met de secretaresse van de afdeling tennis, Marieke Vossebeld:
mariekevossebeld@hotmail.com
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Achterste rij: Herman Schoneveld, Jan Meuleman (Gzn), Jan Brinkman, Jan Lenderink(Pleegste), Teunis Rietman,
Albert Grootentraast, Jan Beltman.
Middelste rij: Hennie Zwiers, Stien Grootentraast, Minie Dijkslag, Annie de Bone, Lammi Lenderink, Alie Smeenk,
Riki Grootentraast.
Voorste rij : Mientje Tempelman, Toosje Nieuwenhuis, Ineke Flierman, dominee Van Waarde, Ineke Koldewijn,
Marietje van Gelder, Toosje Steegink.

Foto van belijdenis catechisanten van de N.H. kerk Wesepe in 1963.

Hieronder een aantal puzzeltjes om op te lossen. Veel plezier !!
Droedel (beeldpuzzel)

Wat wordt hier uitgebeeld?
Rekenvraag
Welk getal kan je zowel bij 5 optellen als vermenigvuldigen met 5,
zodat beide bewerkingen dezelfde uitkomst hebben?
Schaakpuzzel

Hoe zet wit in 2 zetten zwart schaakmat?
Rebus

Welk sprookjesfiguur wordt hier uitgebeeld?
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