Activiteiten kalender september 2021
Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe
donderdag, 2 september
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
13:00 Wandelen, Vrouwen van Nu, start bij de Nicolaaskerk
donderdag, 9 september
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
woensdag, 15 september
13:00 Wandelen, Vrouwen van Nu, start bij de Nicolaaskerk
donderdag, 16 september
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
donderdag, 23 september
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
donderdag, 30 september
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
13:00 Wandelen, Vrouwen van Nu, start bij de Nicolaaskerk
----------------------------------------------------------------------------------------------

Inzameling oud papier
zaterdag, 25 september 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 ‘R’ zit alweer in de maand en dat betekent dat de zomer ten einde loopt.
Maar niet zonder dat de Zomerfeesten voorbij kwamen. Wat een genot om
gezamelijk weer te kunnen spelen, sporten, puzzelen en gezellig in de kroeg
en op het terras een pilsje te kunnen pakken. Wellicht niet een feest zoals
vóór corona, maar de stemming zat er goed in. In deze Dorpskrant een aantal
foto’s om een indruk te krijgen van het gezelligste feest uit de wijde omtrek!
De redactie.
Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar
redactie.dorpskrant@wesepe.nl vóór 15 september 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. 321

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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Voorzieningenhart Wesepe
Op 16 augustus heeft de gemeente Olst-Wijhe een collegevoorstel en
persbericht gepubliceerd wat betrekking had op het voorzieningenhart
Wesepe. De stakeholders uit het dorp, welke in de stuurgroep
Voorzieningenhart Wesepe zitten, willen hier graag in dit stuk op reageren.

Inhoud persbericht gemeente
In het persbericht gaf de gemeente aan dat uit het onderzoek naar de
mogelijkheid van een te realiseren voorzieningenhart, waarbij er één centrale
plek is voor onderwijs, sport en ontmoeten, blijkt dat samenvoeging van de
huidige voorzieningen, de A Bosschool, gymzaal de Nieuwe Coers en
zalencentrum het Wapen van Wesepe, niet de gewenste
samenwerkingsvoordelen oplevert. Waardoor de realisatie van het
Voorzieningenhart te duur uit valt, mede in het licht van de huidige financiële
situatie van de gemeente.
Ze geven aan dat scholenkoepel de Mare en de gemeente de komende jaren
zullen investeren in de school en het Wapen van Wesepe. Na deze investering
stelt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor,
dat er een overeenkomst wordt afgesloten met de stuurgroep waar een
inspanningsverplichting wordt opgenomen, waarin in 2028 opnieuw om de
tafel wordt gegaan over en hierbij de intentie uit te spreken voor realisatie van
het voorzieningenhart in 2031.

Reactie vanuit de stakeholders uit het dorp
De stakeholders uit het dorp, welke deelnemen in de stuurgroep
Voorzieningenhart Wesepe willen hier nu graag op reageren. Deze
stakeholders bestaan uit vertegenwoordiging uit de besturen van Protestantse
Gemeente Wesepe, Sportclub Wesepe, Stichting Zalencentrum Wesepe en
Plaatselijk Belang Wesepe.
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Voorzieningenhart Wesepe (vervolg)

Volgens de stakeholders is er, op basis van de uitkomsten van het
haalbaarheidsonderzoek, een planconcept gepresenteerd, waarbij clustering
van de functies circa 30% bespaard kan worden op de investeringskosten. Zij
vinden het merkwaardig dat dit planconcept niet aan het persbericht en
collegevoorstel is toegevoegd, waardoor belangrijke informatie achterwege is
gelaten. Het wekt grote verbazing als de gemeente vaststelt dat er geen
voordelen te behalen zijn in samenvoeging en gebruik van ruimten en dat
realisatie van het voorzieningenhart daardoor te duur uitvalt.
De gemeente gaf in het krantenbericht van de Stentor van 17 augustus via de
woordvoerder aan dat de gymzaal de grote spelbreker is. Terwijl de gemeente
bij monde van het college in oktober 2018 de nieuwbouw van de gymzaal
achter het Wapen van Wesepe heeft omarmd. De gemeente trekt dit plan nu
in, met als argument dat de bijna 50 jaar oude gymzaal voldoet aan de huidige
eisen.
De conclusie van de stakeholders is dat er maar één reden is dat de gemeente
het planconcept van de stakeholders terzijde legt en dit 10 jaar vooruit schuift,
namelijk de slechte financiële situatie van de gemeente. De stakeholders zijn
er bang voor dat als er zolang gewacht wordt, de kennis die nu is opgedaan,
verloren gaat en helemaal opnieuw gestart kan worden. Er is begrip voor de
financiële situatie, maar niet dat dit zolang vooruit wordt geschoven.

3,5 jaar werken, hopelijk niet voor niets
De stakeholders uit het dorp hopen dat de gemeenteraad wél bereid is om een
vervolg te geven op 3,5 jaar hard werken. Zij vragen de raadsleden om
duidelijkheid, door middel van concrete en harde afspraken, door nog in deze
raadsperiode (voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022) een budget goed te
keuren voor de verdere uitwerking van het planconcept en al voor 2028 te
onderzoeken of er wel financiële mogelijkheden zijn tot realisatie.
Daarnaast steunen zij ook de investering die de gemeente wil doen in de
upgrade van het Wapen van 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

In memoriam
7 juli 2021 is ons lid Marie Buijs-van Gelder overleden.
Ze was sinds 1975 lid van Vrouwen van Nu.
We hebben Marie leren kennen als een sympathieke, hartelijke vrouw.

Wandelen
Het wandelen start om 13:00 uur bij de Nicolaaskerk:
Donderdag 2 september, woensdag 15 september.
Donderdag 30 september, woensdag 13 oktober.
Donderdag 23 september hebben we een uitje gepland naar de
Beeldentuin in Mariënheem, Nijverdalseweg 20, om 10:00 uur.
Vertrek om 9:00 uur bij de kerk voor degenen die op de fiets willen en
9:30 uur voor degenen die met de auto gaan.
Entree Beeldentuin is 8,50 incl. koffie of thee, dit is voor eigen rekening!
's Middags bieden we een gratis brunch aan voor alle leden om 13:30 uur
in het Wapen van Wesepe.
Uiteraard met inachtneming van de dan geldende RIVM-regels.
Opgeven graag voor 8 september bij:
Hennie Verhoef tel: 0570-532013 of bij
Astrid Heltemes tel: 0571-298522
(Ook graag eventuele dieetwensen doorgeven)
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Plattelandsvereniging LABOR
Secretaris: Bert Slinkman
Achterhoekstraat 15
8124 AM Wesepe
Tel: 06 - 2734 2058
info@laborwesepe.nl

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 persoonlijk na opgave en/of info bij
Fred Dijkgraaf: freddijkgraaf@gmail.com

Beleving van de wandeldriedaagse
De weergoden voorspelden niet veel goeds in het begin van de week, maar de
afspraken om te gaan wandelen stonden. Fijn om weer eens iets gezamenlijks
te ondernemen.
Woensdagochtend was veelbelovend en dat bleef de hele dag zo. Het was dan
ook een drukte van jewelste bij de inschrijving, zelfs al waren we niet
helemaal stipt om half zeven bij het Wapen van Wesepe en waren de eerste
lopers al weg. Met zijn tweeën gingen we op pad. De wandeling liep deze
eerste avond richting de Muggert. Over de nieuwbouw van de Hiethaarshoek,
door de bossen rond de sportvelden en uiteindelijk via de nieuwbouw aan de
Veldwachter weer terug naar het Wapen, waar de vijfkilometerlopers al aan
de borrel zaten of de nog aanwezige energie kwijtraakten op het springkussen.
De donderdag was wederom een prachtige dag en het was ’s avonds opnieuw
mooi wandelweer. De tocht vertrok vanaf het Trekkertjesmuseum van de
familie Venneman in Frieswijk. Dit keer gingen we met 5 vriendinnen op pad
(je hoeft natuurlijk niet alle drie dagen te wandelen...) door het mooie
buitengebied tussen Schalkhaar en Averlo. We waren zelfs zo druk met elkaar
aan de klets dat we opeens voor de post van de 5 kilometer stonden. Oeps! Al
pratend gewoon achter de meute aangelopen...
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Teruglopen dan maar, en opnieuw de 10 kilometer oppakken. Toch nog weer
op paadjes gewandeld waar je normaal niet zo snel loopt – en het is een
prachtige omgeving! (Voor wie het gemist heeft, of er nog weleens wil
wandelen: vanaf de oude Frieswijker school loopt een wandeling met blauwe
paaltjes, die deels over dezelfde route gaat.) Terug bij Venneman was het
opnieuw een gezellige drukte. Veel mensen aten nog even een ijsje, dronken
een welverdiende borrel of namen nog even een kijkje in het museum.

Vrijdagochtend begon met veel regen. Als dat maar goed gaat. Maar gelukkig
klaarde het tegen de middag weer op en hadden we voor de derde keer op rij
prachtig wandelweer. Het regende in de verte wel en dat leverde mooie
Hollandse luchten op en prachtige regenbogen richting Heeten. Dit keer
opnieuw op pad met zijn tweeën. De wandeling liep deze laatste dag vanuit
het Weseper Ommetje (het leek wel een maïsdoolhof op de enk), richting
Heeten/Zonnebergen. Opnieuw een prachtige wandeling, met bij binnenkomst
een heuse gladiool van Mieke en Wieke. De jubilerende wandelcommissie
pakte verder nog uit met een ijsje voor iedereen, een handig tasje of een zak
snoep en natuurlijk de niet te vermijden medaille.
Het was – in een tijd dat er weinig te beleven is – heel fijn om weer eens iets
gezelligs te doen samen. De opkomst (ruim 170 deelnemers) liet zien dat ik
niet de enige ben die er zo over denkt! Chapeau commissie, voor de
organisatie van een leuk en coronavrij evenementje! En óp naar de volgende
25 jaar. (Deze schrijfster en wandelaar is bekend bij de redactie!)

---------------------------------------------------------------------------------------------In memoriam
Het verdrietige bericht bereikte ons dat Henk Uenk is overleden. Henk was
ruim dertig jaar geleden één van de mensen die aan de wieg stond van de
Dorpskrant. Wij wensen Dinie en de kinderen en kleinkind heel veel sterkte
toe met dit verlies.
Bestuur en vrijwilligers Dorpskrant Wesepe / Wesepe.nl
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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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OPEN MONUMENTENDAG OLST-WIJHE
Op zaterdag 11 en zondag 12 september a.s. zijn er weer de Open
Monumentendagen. Ook de gemeente Olst-Wijhe organiseert dit jaar met
medewerking van de historische verenigingen in de verschillende plaatsen een
monumentendag. Zo ook met het Weseper Erfgoed. Het thema van OlstWijhe wordt dit jaar, De Kerk, Het Gemeentehuis en het Café. Alle drie
passen in het landelijke thema “Mijn monument is jouw monument”.
Rondom deze gebouwentypes zijn er veel ontwikkelingen in de gemeente
Olst-Wijhe. Het voortbestaan van de kerken in de huidige vorm staat onder
druk en het café dreigt te verdwijnen en de gemeentehuizen blijken vaak van
locatie te wisselen.
Ook Wesepe is opgenomen in het programma van de monumentendag op 11
en 12 september. Zo is de Nicolaaskerk open voor bezichtiging alsmede “het
Wapen Van Wesepe”. Dit alles coronaproof, volgens de dan geldende regels.
In het ‘Wapen van Wesepe’ heeft het Weseper Erfgoed een expositie
ingericht met oude foto’s van alle café’s van vroeger en nu. Zo zijn er
bijvoorbeeld oude foto’s te vinden van Café Dommerholt, Café ‘Het Roode
Hert’ en Café-Cafetaria ‘De Oase’ en Café Centraal aan de Raalterweg.
Uiteraard ontbreekt Café Dieperink niet in het geheel.

Het Weseper Erfgoed

Café Rietberg “Het Rode Hert” aan de Raalterweg. Deze stond vroeger tegenover het huidige
Chinees restaurant “Hong Kong City”.
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Het is mogelijk om een fietstocht te maken langs de te bezichtigen gebouwen,
kerken, café’s en exposities.
Het Weseper Erfgoed nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de Open
Monumentendag op 11 en 12 september. Maak er een mooie fietstocht van!
De koffie staat klaar bij het ‘Wapen van Wesepe’ aan Ds. E. Kreikenlaan 8,
tegenover de oude Nicolaaskerk in Wesepe.

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

ONDERDEURTJE
Wij, Paul en Celine, 62 en 60 jr., zijn op zoek naar een vrijstaand huis op een
fijne plek in het buitengebied, regio rond Zwolle en Deventer, tot € 450.000,
Opknappen geen bezwaar. Omdat het moeilijk is iets te vinden proberen we
het ook via via. Weet u een huis (150 M2) op een mooie plek (min. 1000 M2)?
De gouden tipgever krijgt een etentje aangeboden! Reacties: 06 5354 0861

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

Oplossingen puzzelpagina dorpskrant 320 juli/augustus
Droedel
: gatenkaas
Rekenvraag
: 1,25
Schaakpuzzel
: Dh3xh7 Kh8xDh7, Tf5-h5#
Rebus
: Aladin
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p/a Midlijkerdijk 1a
7433 RP Schalkhaar

Het leek lange tijd onzeker, maar op 25 juni 2021 was het gelukkig toch nog
mogelijk om het seizoen 2020-2021 op een passende manier af te sluiten.
Hierbij waren ook de kids van groep 7 uitgenodigd om alvast het ‘soosgevoel’
te krijgen. Ze konden zich samen met de rest vermaken in en op het water van
de wetering. Gezien de opkomst was er na de lange pauze zeker behoefte aan
wat afleiding en vertier. Voorzien van een lekkere warm broodje hamburger
ging iedereen rond kwart over negen weer richting huis.
Inmiddels zijn we achter de schermen druk bezig geweest met het komende
seizoen. Het lijkt erop dat we, rekening houdend met de maatregelen, kunnen
beginnen.
Het eerste deel van het programma ziet er als volgt uit:
27-08-2021 soosavond
24-09-2021 uitactiviteit
22-10-2021 soosavond
19-11-2021 soosavond

10-09-2021
08-10-2021
05-11-2021
03-12-2021

soosavond
soosavond
uitactiviteit
soosavond

Of we het hele programma “normaal” kunnen draaien hangt uiteraard af van
de corona-situatie en de bijbehorende maatregelen. Als daar iets in verandert
stellen we onze vaste bezoekers via de mail op de hoogte. De meest recente
informatie is uiteraard ook te vinden op onze
website www.jeugdsooswesepe.nl en
facebookpagina https://www.facebook.com/jeugdsooswesepe/.
Tot slot nog een oproep:
Mocht je tot onze doelgroep behoren en geen mail hebben ontvangen, laat het
ons dan weten. Je bent welkom als je in groep 8 zit (of qua leeftijd zou
kunnen zitten, maar bent blijven zitten) tot en met het jaar waarin je 15 wordt.
Ook als je in Wesepe of naaste omgeving woont, maar elders op school zit
ben je van harte welkom.
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Zomerfeesten Wesepe 2021
Zeer succesvol met een alternatief programma.
Voor het 2e opeenvolgende jaar was het door de coronamaatregelen niet
mogelijk om de Zomerfeesten Wesepe, op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag
22 augustus jl., te vieren op de traditionele wijze.
Daarom had het bestuur van de Stichting Dorpsfeesten Wesepe er voor
gekozen om een alternatief programma voor jong en oud aan te bieden aan de
inwoners van Wesepe en omgeving.
Vrijdag 20 augustus is om 09:00 uur, vanuit de daarvoor speciaal ingerichte
studio in het Wapen van Wesepe, de radiozender in het teken van de
Zomerfeesten Wesepe de lucht ingegaan. Het hele weekend is er een
doorlopend radioprogramma gemaakt op locatie.
Van de mogelijkheid om verzoeknummers aan te vragen met of zonder een
persoonlijke boodschap is veel gebruik gemaakt. De reacties van de
luisteraars waren overweldigend.
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Zaterdag 21 augustus stond voor een groot deel in het teken van actief bezig
zijn. In de ochtenduren hebben de kinderen uit Wesepe op De Muggert, het
sportcomplex van SC Wesepe, kinderspelen gedaan. Afhankelijk van de
leeftijd waren er spellen/activiteiten georganiseerd met medewerking van de
vrijwillige brandweer Wesepe en de Survivalgroep Wesepe. Deze ochtend is
succesvol en sportief verlopen.
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De middag was ingeruimd voor een volleybaltoernooi, ook op De Muggert.
Door 16 teams is er fanatiek gestreden om de punten. Het toernooi is afgesloten met een finalewedstrijd met team “Keet BBB2” als het winnende team.

Op zaterdagavond is er een online pubquiz gepresenteerd vanuit het Wapen
van Wesepe. Vanuit ruim 30 huiskamers in Wesepe e.o. is er enthousiast
meegedaan. Vragen, ingedeeld in meerdere categorieën, moesten worden
beantwoord. Het team “Once upon a team” heeft dit als beste gedaan.

Zondagmorgen was er een Oecumenische kerkdienst.
Niet, zoals gebruikelijk in de feesttent, maar dit keer onder de beukeboom op
het plein naast de Nicolaaskerk. Met het thema ‘ik ontmoet jou’ was het een
laagdrempelige dienst voor jong en oud. Na afloop kon iedereen gezellig
napraten onder het genot van een heerlijke kop soep met een broodje.
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Op zondagmiddag is er door velen meegedaan aan de puzzeltoertocht, per
fiets, brommer of auto. Een tocht door de schitterende omgeving van Wesepe,
waarbij er onderweg allerlei vragen beantwoord moesten worden en
verschillende opdrachten moesten worden uitgevoerd. Zondagmiddag/avond
bleef het nog lang gezellig op het terras van het Wapen van Wesepe.
Al met al kan er worden teruggekeken op een geslaagde Zomerfeesten
Wesepe 2021. Uiteraard hoopt het bestuur van de Stichting Dorpsfeesten
Wesepe dat het in 2022 weer mogelijk is om de jaarlijkse festiviteiten te
organiseren op de traditionele wijze. Spoedig maken wij de data bekend!
Op de website www.zomerfeestenwesepe.com zijn meerdere foto’s te
bekijken en staan de uitslagen van de puzzeltourtocht vermeld.

Bestuur Stichting Dorpsfeesten Wesepe
UITSLAGEN:
Volleybal:
1e plaats Keet BBB 2
2e plaats Stichting Enk en Vrienden 2

Puzzeltoertocht:
Bromfiets/auto
James VI
Zundara’s
Team Karin

54 punten
53 punten
50 punten

Fiets
NR 11
Flierman
De bezemwagen

121 punten
101 punten
95 punten

Online Pubkwis:
Once upon a team
De boel op zijn kop
Keet Keetloos
Pub elf
Marleen’s aanhang

74 punten
73 punten
73 punten
72 punten
72 punten
15
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OUDERENSOOS WESEPE e.o.
Beste mensen,
Hierbij weer een berichtje van het “Samen eten”, en de Ouderensoos.
Per 1 september gaan Mientje Lam, Jan Meuleman en Mieke de Munnik ons
verlaten als vrijwilliger. We vinden dit erg jammer, maar kunnen begrip
opbrengen voor hun keuze. We zullen op een nader te bepalen datum
aandacht besteden aan hun afscheid. Mientje is 15 jaar, Jan 13 jaar, en Mieke
2 jaar actief geweest voor de Senioren. We willen ze vanaf deze plek dan ook
alvast heel hartelijk bedanken voor hun inzet.
Gelukkig hebben we nieuwe vrijwilligers kunnen vinden:
Annie Koerhuis- Veldink, zij komt helpen met het Eten en de Soosmiddagen,
en Ton den Duijf en Jur Ram komen helpen met het Eten. We vinden het heel
fijn dat zij de groep komen versterken, en heten hen dan ook van harte
welkom!
Als u dit leest zit onze Heidetocht van woensdag 18 augustus er weer op.
Onze eerstvolgende Soosmiddag is op woensdagmiddag 15 september en we
gaan dan van start met een Bingo middag. We starten om 14:30 uur in het
Wapen van Wesepe.
Op woensdag 6 oktober gaan we om 12:30 uur Samen eten in het Wapen van
Wesepe. Het eten zal door een cateraar worden verzorgd, we laten ons
verrassen! De kosten zijn € 12,50 incl. een drankje. U kunt zich voor het eten
opgeven bij Fineke Middeldorp. Telefoon: 532 247. Ook kunt u zich bij haar
opgeven als u opgehaald moet worden. We zouden het erg leuk vinden om
ook eens wat “nieuwe gezichten” te kunnen begroeten
.
Vooral na deze ingrijpende coronatijd is het erg gezellig om onder het genot
van een warme maaltijd en een borrel, elkaar weer eens te ontmoeten.
Er valt heel wat bij te praten!
Graag tot ziens op bovenstaande datums.
Hartelijke groeten van Mientje, Jan, Mieke , Frank, Fineke en Erna.
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Hoe we tóch van Duitsland verloren...
Beste Wesepenaren.
Wie van jullie heeft de finale van wereldkampioenschappen voetbal in 1974
gezien? Nederland begon aan de finale als favoriet maar ging roemloos ten
onder tegen Duitsland. Sindsdien (of misschien al langer dan dat) zijn de
voetbal wedstrijden tegen Duitsland beladen. Een wedstrijd winnen tegen
Duitsland voelt als het rechtzetten van die finale of als een overwinning van
het hele toernooi. De rest doet er eigenlijk niet meer toe... Traditie of
niet, we juichen het hardst als we van Duitsland winnen en treuren het meest
als we (meestal in de laatste minuten) alsnog van ze verliezen.
Nou maak je borst maar nat. Waar we florissant ‘de wedstrijd’ wonnen van
Frankrijk in het hout wat ‘weggekaapt’ was door de Notre-Dame maken we
geen schijn van kans in te breken op de uitgelopen planningen van de
restauratie van Duitse molens.
Zonder gekheid, het duurt best nog lang voordat de wieken aan de molen
komen. Globaal was de planning dat dit eind dit jaar rond zou zijn, maar het is
nu al duidelijk dat dit niet gaat lukken. Ik wil graag dat jullie begrijpen waar
dit op vast zit. Daarom heb ik molenbouwer Vaags gevraagd om wat uitleg:
Dat de bouw van de Weseper molen vertraging oploopt komt doordat enkele
projecten van molenbouwer Vaags om verschillende redenen uitlopen. Vaags
is met onderstaande Duitse projecten nog druk in de weer:
• Greiffenberger Mühle-Angermünde (tegen de Poolse grens)
• Freilichtmuseum Hagen,
• Diekmanns Mühle in Essen/Oldenburg,
Molenbouw is een bijzonder specialistisch vak. Met dan voor Wesepe grote
wieken (gevlucht), de opdracht van generatie van elektriciteit, automatische
besturing van de molen op de wind, etc. Vaags kan dus niet zomaar het lokale
bouw- of installatiebedrijf bellen of ze kunnen bijspringen.
Daarnaast is Vaags gewoonweg de beste molenbouwer van Nederland
(en wellicht Duitsland...
)!
Ik heb met Vaags afgesproken dat we uiterlijk eind 2022 de wieken gaan zien
draaien. Ons geduld wordt gegarandeerd beloond met een prachtige molen.
Ondertussen gebeurt er best veel in en om de molen door Theo Overmars en
z’n topmannen, maar daarover een ander moment verder!
Een zomerse groet,
Henry Franken
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TUIN OPEN VOOR BEZOEK

Tuinieren is mijn grootste hobby. Alle vrije minuten zit ik heerlijk
met mijn handen in de aarde te wroeten. Ik plant, verplant, zaai,
snoei, stek, vermeerder, er is niets mooiers voor mij om een
kleurenpalet van verschillende planten en bladvormen te creëren.
Ik probeer van mijn tuin één groot bloeiend boeket te maken.
Lijkt het jou leuk om het resultaat van mijn tuinpassie te zien, kom
dan gerust een keertje de tuin bekijken.
Zie je het BORD HANGEN dan is de TUIN OPEN VOOR BEZOEK,
mocht je wat willen afspreken dan kan dat altijd.

Marianne Overmars
Raalterweg 27
Wesepe
Tel: 0570-532088
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INFORMATIE SEIZOEN 2021/2022
Na 1,5 jaar niet bridgen willen wij in september de draad weer oppakken.
We hopen jullie dan allemaal weer te ontmoeten met inachtneming van de
dan geldende corona regels.
Op dinsdag 7 september starten we met het bridgeseizoen 2021-2022.
Aanvang 19:30 uur. Locatie: Wapen van Wesepe, Ds. E. Kreikenlaan Wesepe
We spelen competitie in 2 lijnen met 70 leden en de vrije avond met 40 leden.
BRIDGE DATA:
Competitie
7 en 21 september
5 en 19 oktober
2, 16 en 30 november
14 en 28 december
11 en 25 januari
8 en 22 februari
8 en 22 maart
5 en 19 april

Vrije avond
14 en 28 september
12 en 26 oktober
9 en 23 november
7 en 21 december
4 en 18 januari
1 en 15 februari
1, 15 en 29 maart
12 en 26 april

Voor de cursisten uit 2019 zal een bijspijkercursus worden georganiseerd,
zodat ook zij kunnen deelnemen aan de bridgeavonden. Deze cursus wordt
gegeven op de woensdagavonden in september bij de Fam. Grootentraast.
De betreffende personen krijgen hiervan persoonlijk bericht.
CONTRIBUTIE:
17 competitieavonden
€ 30,- per persoon
17 vrije avonden
€ 30,- per persoon
Als u elke week speelt krijgt u reductie van € 10,- per persoon, dus speelt u
elke week dan graag € 50,00 p.p. overmaken, speelt u 1 maal per 14 dagen
dan € 30,00 per persoon overmaken op rek. nr. NL 72 RABO 013 114 7706
t.n.v. Bridgeclub Wesepe met vermelding contributie 2021/2022.
Graag voldoen vóór 15 september 2021.
Voor nadere informatie kunt u informeren:
Via de mail op bridgewesepe@hotmail.com
Via de app 06-51056238
Namens het bestuur van bridgeclub Wesepe
20

Hallo allemaal,
Wij zijn Fieke (28) en Ruud (31) en sinds juli zijn wij de trotse eigenaren van
ons nieuwbouwhuis aan de Veldwachter 4. Voor het eerst brengen wij de
zomer door in Wesepe.
Wij zijn allebei opgegroeid in deze regio. Ruud in Deventer en Fieke in Epse.
De afgelopen jaren hebben wij samen in Deventer gewoond, maar wij hadden
allebei behoefte aan meer ruimte en vrijheid om ons heen. We zijn dan ook
erg blij met onze nieuwe woonomgeving en verheugen ons erop om Wesepe
(en haar inwoners) te leren kennen.
Wie weet komen we elkaar binnenkort tegen. Tot dan!
Groeten,
Ruud Manenschijn & Fieke van den Esschert
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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
De bal rolt weer. Na de zomerstop kan er nu weer echt getraind worden
richting bekervoetbal en de competitie. Wesepe 1 gaat dit jaar uitkomen in
Klasse 5E en speelt daarin tegen Batavia ’90, Epse, Go Ahead Deventer,
SHE, SV CCW’16, Sallandia, Terwolde, V en L, Voorst en Wissel.
Wesepe zal dit seizoen onder leiding staan van Wilco Klomp uit Twello.

Bekervoetbal:
Bij de senioren doen het 1e elftal, 2e elftal en het 3e elftal mee aan de
bekercompetitie van de KNVB. Ook doen alle jeugdteams, pupillen en
junioren, mee aan de bekercompetitie.
Wesepe 1 speelt hierin tegen Activia, Davo en Klarenbeek. Ter voorbereiding
op deze bekerwedstrijden zal er op 24 augustus geoefend worden uit tegen
ZVV ’56. Op 29 augustus oefent SC Wesepe thuis tegen SV Haarle en op
31 augustus thuis tegen Mariënheem. Op dinsdag 21 september zal er nog uit
tegen Hoonhorst geoefend worden, waarna er op 26 september gestart wordt
met de competitie.
Kijk voor de tijden op de site van de sportclub.
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Bekerprogramma 1e elftal SC Wesepe seizoen 2021-2022
5 september 2021
14:00 uur DAVO 1
Wesepe 1
12 september 2021
14:00 uur Wesepe 1
Klarenbeek 1
18 september 2021
19:00 uur Wesepe 1
Activia 1
Jeugdvoetbalcompetitie:
De jeugdvoetbalcompetitie start op zaterdag 25 september.
Kijk voor het complete wekelijkse wedstrijdprogramma op de website van
SC Wesepe (www.sportclubwesepe.nl).
Training lagere elftallen:
De training van de lagere elftallen is op donderdagen van 19:15 tot 20:30 uur.
Algemene ledenvergadering SC Wesepe op donderdag 30 september
Aanvang 21:00 uur in de kantine op “De Muggert”. In welke vorm de
ledenvergadering zal plaatsvinden is nu nog onbekend, dit zal tijdig
gecommuniceerd worden via de site.
Uiterlijk 16 september zal de agenda van de ledenvergadering te zien zijn op
de website www.sportclubwesepe.nl.

Vanaf 5 september tot en met 13 november doet Sportclub Wesepe mee aan
de actie “Spaar je club gezond” van Plus supermarkten. Doe je boodschappen
bij de Plus in Heeten of Olst, dan ontvang je bij iedere € 10 aan boodschappen
een voucher met een unieke code.
Op de website van de Plus wijs je deze code toe aan de vereniging van je
keuze. Na de actieperiode worden alle stemmen bij elkaar opgeteld en wordt
het totale sponsorbedrag verdeeld over alle deelnemende verenigingen.
Er is in totaal ruim 3,2 miljoen euro te verdelen dus de bijdrage kan aardig
oplopen.
Steun Sportclub Wesepe:
doe boodschappen bij de Plus en geef ons je stem!
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Hieronder een aantal puzzeltjes om op te lossen. Veel plezier !!
Doorloper
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Horizontaal
1. bronwater, oeverslijting, fornuismerk
1. deel van een boom, niet breed, loofboom
2. volksstam, Kattenstad, zoutachtig
2. tv-kabouter, langspeelplaat, Spaanse rivier
3. onvrij, volk, zeehond
3. deel van een graanhalm, sport, Europese taal
4. trede, grote bijl, onderzoeksruimte
4. Meisjesnaam, haarkleur, rijtoer
5. elasticiteit, looksaus, vrucht
5. Europese hoofdstad, inleidend deel, deel vd voet
6. bezinksel, plant, internationaal
6. Kippenloop, drukte om niets, Britse supermarktketen
boeknummer
7. tarwesoort, groet, aansporing
7. Siersteen, slurfdier, ieder
8. zevenarmige kandelaar, plezier, horizon 8. Tennisterm, Duitse havenstad, Jamaicaanse
muziek
9. medisch hulpmiddel, besef, lekkernij
9. deel van een oog, niets uitgezonderd, droogvloer
10. verdriet, auteur van Kuifje, voorheen 10. Lastdier, soldaat, optocht
11. scheefbloem, Tjechische rivier, persoonlijkheid 11. hooghartige houding, hondje, tovenares;
roem
12. karakter uit Sesamstraat, kantoorgerief 12. Wereldbol, boekweitpannenkoekje, vrijgevig
13. ambt, meldplaats, vliegveld bij Parijs 13. Terreinfiets, plaats in Luik, gezelschapsspel
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Oude foto van erve het Middeldorp aan de Weseperenkweg 4 te Wesepe met haar bewoners
Hendrik ten Have met kinderen Henk en Herman en zijn vrouw Chris van Voorst .
Van de twee andere personen zijn de namen onbekend (inwonende meid en knecht ?) .
Op de onderste foto de boerderij van het Middeldorp aan de Weseperenkweg die onlangs is
gesloopt om plaats te maken voor 2 nieuwe woningen.
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