Activiteiten kalender oktober 2021
Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe
zaterdag, 2 oktober
09:00 Stedentrip naar Hanzestad Zutphen, Labor
zondag, 3 oktober
10:00 Klootschieten, start bij het Wapen van Wesepe
woensdag, 6 oktober
12:30 Samen Eten, OuderenSoos, Wapen van Wesepe
donderdag, 7 oktober
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
woensdag, 13 oktober
13:00 Wandelen, Vrouwen van Nu, start bij de Nicolaaskerk
donderdag, 14 oktober
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
19:45 Afdelingsavond Vrouwen van Nu, Wapen van Wesepe
woensdag, 20 oktober
14:30 OuderenSoos, vogelspotten met Huub ter Haar, Wapen van Wesepe
donderdag, 21 oktober
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
donderdag, 28 oktober
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, 30 oktober 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,
Oktober is de ááállerlangste maand van dit jaar: 31 dagen + 1 uurtje extra.
Tenminste, wanneer u de klok een uur terugzet op zondag 31 oktober.
Hiermee wordt de wintertijd ingeluid en is de zomer van 2021 geschiedenis.
Nu is de tijd aangebroken om te genieten van de herfst met kleurige bladeren
aan de bomen, de vele kastanjes, eikeltjes, beukenootjes en paddestoelen.
Een wandeling in het bos wordt een feestje! En nog gratis ook!
De redactie.
Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar
redactie.dorpskrant@wesepe.nl vóór 15 oktober 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. 322

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
Wat waren we blij iedereen weer gezond en wel terug te zien toen de school
op 23 augustus weer startte. Inmiddels zijn we al een aantal weken onderweg
en zit iedereen weer fijn in het ritme.

De maatregelen rondom Covid zijn binnen de school beperkt. De kinderen en
de leerkrachten kunnen zich vrij door school bewegen, alleen houden we de
anderhalve meter maatregel wel in acht bij volwassenen.
Daardoor konden we ook weer de startgesprekken met ouders ‘live’ in school
houden. Dit heeft iedereen als zeer prettig ervaren, want dit hebben we
allemaal erg gemist.

Ook mochten de ouders weer even in de school komen kijken waar hun kind
in de groep zat en waar ze mee bezig zijn. Ook hier waren we erg blij mee.
Helaas kan de (algemene) informatieavond geen doorgang vinden, omdat er
dan teveel ouders bij elkaar in 1 ruimte zitten. Hopelijk kan dit volgend jaar
wel!
De eerste paar weken hebben we erg ingezet op de ‘Gouden weken’ vanuit
onze Kanjertraining. Dit hield in dat we veel gezamenlijke activiteiten binnen
de groepen hebben gedaan met als doel het vormen van een groep. Het plezier
straalde tijdens deze oefeningen er vanaf!
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Aan het eind van het vorige schooljaar hebben we binnen het team kritisch
onze opbrengsten geanalyseerd. We hebben gekeken waar we ons onderwijs
nog verder kunnen versterken. Op deze manier kunnen we de NPO (Nationaal
Programma Onderwijs) gelden vanuit het ministerie zo goed mogelijk
inzetten.
Ons streven is om onze leerlingen maximale kansen voor de toekomst te
bieden en ons onderwijs daar zo goed mogelijk op in te richten en aan te
sluiten bij de huidige ontwikkelingen.
Samen met iemand van de PO-raad zullen wij ons hier in gaan verdiepen en
bekijken waar we de ‘puntjes op i’ gaan zetten.
In de krant hebben jullie kunnen lezen dat het voorzieningenhart in Wesepe
voorlopig nog op zich laat wachten. Dat betreuren we als school, want we
zien mooie kansen in de samenwerking met de partners uit het dorp. Omdat
dit nog wel wat jaren kan gaan duren zal het schoolbestuur van de Mare geld
beschikbaar maken om de A. Bosschool aan te passen. Wat is noodzakelijk
om nog pakweg 5 tot 10 jaar in het huidige gebouw les te geven? Nou, onder
meer de verwarmingsketels zijn hoognodig aan vervanging toe en ook de
zonwering. De toiletten voor de kinderen moeten worden aangepast en het
hele gebouw kan wel een fris kleurtje gebruiken. Daarnaast heeft een groot
deel van het gebouw nog enkel glas en kozijnen in zeer slechte staat.
Binnenkort zullen we de plannen gaan maken om naast deze noodzakelijke
functionele aanpassingen ook te kijken of we het gebouw een beetje anders in
kunnen delen zodat er meer werk- en leerplekken voor de kinderen ontstaan.
We wachten eerst de uitspraak in de Raadsvergadering af over hoelang het
voorzieningenhart uitgesteld gaat worden. Afhankelijk daar van zal een
bedrag voor aanpassingen/verbouwing beschikbaar komen.

Een vriendelijke groet vanaf de Scholtensweg,
Wouter de Waal
Locatiecoordinator A. Bosschool
en
Jantien Blankhorst - Hartkamp
Directeur Onderwijsteam Wijhe-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

Afdelingsavond
Na een periode van stilstand is het fijn om te vermelden dat we
op donderdag 14 oktober weer een afdelingsavond hebben in het
‘Wapen van Wesepe’.
Wij beginnen om 19:45 uur. Jullie zijn allen van harte welkom!

Wandelen
Het wandelen start om 13:00 uur bij de Nicolaaskerk op:
Donderdag 30 september, woensdag 13 oktober.
Donderdag 28 oktober, woensdag 10 november.

Agrarische Themadag
Verandering: Hoe gaat de landbouw er mee om ?
Datum
Locatie
Aanvang

: Dinsdag 16 november 2021.
: Café Restaurant De Mol, Heinoseweg 32, 8026 PD Zwolle.
: 9:30 uur.

Lezing door : Tonny Mulder van RAW Milk COMPANY uit De Lutte.
In Nederland zijn wij het eerste en enige (familie-) bedrijf dat op grote
schaal rauwmelkse zuivel produceert. We begonnen in 1982 in Zwolle op
de ouderlijke boerderij van André en schakelden over naar biologische
bedrijfsvoering in 1995. De boerderij had ’t Ecoloar als naam. Daar
maakten wij als eerste biologische rauwmelkse kefir, hangop en yoghurt
die we in onze eigen boerderij verkochten.
5

Lezing door: Eline Vedder-Monaster melkveehouder uit Ruinerwold.
Eline is boerin en samen met haar man hebben ze een melkveehouderij
in Ruinerwold. Eline was in oktober 2016 de boerin van “DE
LAARZENACTIE”, waarbij een groep melkveehouders een actie op
sociale media begon om staatssecretaris Martijn van Dam van
Economische Zaken duidelijk te maken dat het afgelopen moest zijn
met de voortdurende onzekerheid.
Afsluiting: 12:00 uur met koffie/krentenwegge.
Opgave en betaling en eventueel dieet wensen doorgeven z.s.m. vóór
7 oktober bij Anita Middeldorp, 06-51873560 of
anitamiddeldorp@hotmail.com, rek.nr. NL60RABO0354521462.
Er kunnen zich maximaal 50 dames opgeven voor deze dag.
Als er veel belangstelling is, hebben we een reservedatum.
Dus geef je tijdig op, want vol is vol.
De kosten voor deelname aan deze dag (inclusief koffie/thee) zijn
€ 28,00 voor leden van Vrouwen van Nu, niet leden betalen € 33,00.
Afmelden kan tot uiterlijk 9 november.
Bij annulering door (onvoorziene) omstandigheden word 10% van
het bedrag ingehouden voor gemaakte kosten.
Deelname op eigen risico.
Hier een gedicht:
Oktober
Onder de zwakke oktoberzon
worden de dagen steeds korter.
In het felle avondrood staan
de bomen er weemoedig bij.
Hun bladerdek wordt kaler.
Ongeduldig rukte de herfststorm
reeds aan de verkleurde bladeren.
Rijpe eikels en kastanjes
zijn spoorlos verdwenen.
Het bos wordt weldra
een oord van diepe rust.
(Josef van Dromme)
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Plattelandsvereniging LABOR
Secretaris: Bert Slinkman
Achterhoekstraat 15
8124 AM Wesepe
Tel: 06 - 2734 2058
info@laborwesepe.nl

Klootschieten zondag 3 oktober
We pakken de draad van lang geleden weer op en gaan eens kijken of we het
gooien niet verleerd zijn. We verzamelen om 10:00 uur bij het Wapen van
Wesepe, lopen de wielerronde en komen dan weer bij het Wapen terug voor
drankje.
Heb je nog niet eerder mee gedaan maar lijkt het je eens leuk om het een
keertje te proberen, van harte welkom!

Likeur maken vrijdagavond 19 en 26 november
Lijkt het je leuk om zelf eens likeur te maken of dit te willen leren.
Geef je dan op voor de cursus die Labor i.s.m. Joke Nederhof organiseert.
In 2 avonden leer je hoe je zelf likeur kunt maken. Labor leden betalen voor
deze speciale cursus van € 40,00 maar € 25,00 (inclusief alle ingrediënten).
Locatie: Weseper wijngaard “de Reuwe Schooten” Bokkelerweg 1 Wesepe.
Datum : vrijdag 19 en 26 november (beide avonden aanwezig zijn! Dit is
nodig om deze cursus goed te kunnen doen)
Tijd : 19:30 - 22:00 uur
Opgave graag z.s.m. maar uiterlijk vóór 5 november:
telefoon 06 2734 2058 of
info@laborwesepe.nl
Geef je tijdig op want Vol is Vol!!! maximaal 15 personen
mvg Labor bestuur: Karolien Wolterink, Wendy Riezebos - Kluin,
Marjolein Versteeg, Bas de Regt en Bert Slinkman.
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“Het moet eerst slechter worden, voordat het beter wordt”

Zoals u misschien al heeft gezien wordt er hard gewerkt aan de
Scholtensweg 61. Wij zijn bezig om de huisartsenzorg in Wesepe
toekomstbestendig te maken. Er is na de verbouwing meer ruimte
voor de apotheek, er is meer rekening gehouden met privacy én we
gaan van 2 naar 4 spreek/behandelkamers.
Helaas betekent dit dat we tot februari 2022 in de noodopvang op de
parkeerplaats spreekuur moeten doen.
Tevens zult u meer hinder ondervinden bij de medicijn uitgifte.
Daarom vragen wij van u om uw medicatie ná 15:30 te komen halen,
zodat u geen last heeft van de werkzaamheden.
Tevens kunnen wij niet altijd meteen uw recept klaarmaken.
Wij hopen op uw medewerking en begrip.
Vriendelijk groet,
medewerkers apotheekhoudende huisartsenpraktijk Wesepe-Broekland

De noodopvang-unit op de parkeerplaats voor de huisartsenpraktijk in Wesepe
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OUDERENSOOS WESEPE e.o.
Beste mensen,
Op woensdag 6 oktober a.s. gaan we om 12:30 uur weer samen eten in het
Wapen van Wesepe. De fam. Gotink zal weer voor de maaltijd zorgen.
De kosten voor het 3-gangen diner inclusief een drankje zijn € 12,50. (Hebt u
zich wel opgegeven en komt u niet, dan moet u alsnog de kosten betalen.)
U kunt zich tot de vrijdag ervoor opgeven bij Fineke Middeldorp tel: 532247.
Onze soosmiddag is op woensdagmiddag 20 oktober a.s. om 14:30 uur in
het Wapen van Wesepe. Deze middag komt Huub ter Haar uit Heeten ons iets
vertellen over inheemse vogelsoorten dichtbij huis. Hij zal daarbij ook foto’s,
films en geluiden laten zien en horen. De opnames komen uit Wesepe e.o.,
Overijssel en Nederland.
Huub is tot voor kort docent Duits geweest aan het Carmel College Salland
te Raalte en heeft daar jaren voor de klas gestaan. In zijn vrije tijd gaat hij
vogels spotten en heeft dan verschillende apparatuur bij zich en die zal hij
ons ook laten zien. Hij zal ons met veel enthousiasme boeiend verslag doen!
Iedereen is van harte welkom, ben je nog geen senior en wel geïnteresseerd
in vogels? Schuif dan ook gezellig aan . De kosten bedragen 10,00 euro.
Hebt u geen vervoer voor het eten of de soos, neem dan contact op met
Fineke. Graag zien we jullie op bovenstaande datums.
Hartelijke groeten van Ton, Frank, Annie, Jur, Fineke en Erna.

ONDERDEURTJE
**************************************************************
Een enthousiast dweilorkest uit Wijhe is op zoek naar muzikanten.
Houd jij van muziek maken en gezelligheid, dan zijn we op zoek naar jou!
Voor informatie: Hermien v.d. Kraats 06 2227 0452
**************************************************************
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Reclamezuil stilletjes verdwenen
Is het u opgevallen dat de Rabobank reclamezuil aan de Raalterweg
onlangs is weggehaald? Hiermee is een vertrouwd beeld uit Wesepe
verdwenen. Het bankkantoortje, gebouwd in 1950 in opdracht van de
Boerenleenbank en sinds 1972 door de Rabobank in gebruik genomen,
werd omstreeks 2005 al gesloten. Het pandje is in 2020 verkocht.
De geldautomaat is nog wel in gebruik.

De reclamezuil wordt van zijn sokkel gelicht

Op deze foto zie je de digitale klok / thermometer nog in gebruik.
10

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
Algemene ledenvergadering verplaatst naar 11 november.
In de vorige editie van de dorpskrant werd aangekondigd dat de
Algemene Ledenvergadering dit jaar op 30 september gehouden zou
worden. Dit blijkt echter niet haalbaar en daarom wordt de vergadering
verplaatst naar 11 november, om 21:00 uur in de kantine van
sportpark de Muggert.
Zoals vorig jaar aangekondigd is het Algemeen Bestuur dit jaar aan de
slag gegaan met het wijzigen van de bestuursopzet. Om dit aan te kunnen
passen moeten ook de statuten aangepast worden. Aangepaste statuten
moeten ook definitief goedgekeurd worden in een ledenvergadering.
Dit proces is nu in een vergevorderd stadium, maar 30 september is hierin
niet haalbaar. Vandaar dat de vergadering 6 weken verplaatst wordt. Dit
om te voorkomen dat er 2 keer een Algemene Ledenvergadering
gehouden moet worden. De agenda van de ALV zal 2 weken voor aanvang
op de site van de sportclub gepubliceerd worden.
Mochten de coronamaatregelen niet weer opnieuw aangescherpt
worden, dan zal de Algemene Ledenvergadering dit jaar weer ‘gewoon’
plaatsvinden in de kantine van sportpark de Muggert.
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Nieuwjaarsreceptie
De Nieuwjaarsreceptie kan ook alvast opgenomen worden in ieders
agenda. In 2022 zal de Nieuwjaarsreceptie van de Sportclub op 9 januari
zijn. In de ochtend zal het traditionele Oliebollentoernooi gespeeld
worden, waarna aansluitend de Nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden.
Kaarten op de sportclub
Zoals de maatregelen nu zijn, lijkt het er op dat er weer gekaart kan
worden op de sportclub. Dit jaar wordt er niet meer op de vrijdagavond
gekaart, maar op de maandagavond en op de dinsdagmiddag.
Maandagavond Klaverjassen/kruisjassen
Voor de kaartcompetitie van het seizoen 2021/2022 zijn de volgende data
vastgesteld: 4 oktober, 18 oktober, 1 november, 15 november, 29 november,
13 december, 10 januari 2022, 24 januari, 7 februari, 21 februari, 7 maart,
21 maart, 4 april, 11 april, 2 mei en 16 mei.
De aanvangstijden op de maandagavond is 19:30 uur en de inleg is
€ 2,50 per avond. Voor de eindstand gelden de 11 hoogste uitslagen.
Klaverjassen op dinsdagmiddag
Ook op dinsdagmiddag zal er weer gekaart worden en wel op de
volgende data: 28 september, 12 oktober, 26 oktober, 9 november, 23
november, 7 december, 21 december, 4 januari 2022, 18 januari,
1 februari, 15 februari, 1 maart, 15 maart, 29 maart, 12 april en 26 april .
Voor de eindstand gelden de 11 hoogste uitslagen.

Voetbal Spelers gezocht
SC Wesepe is op zoek naar voetballers. Voor het komende seizoen heeft
Wesepe 4 senioren elftallen, 1 junior elftal en 2 pupillen teams ingeschreven.
Alle teams hebben de overeenkomst dat ze krap in de spelers zitten.
SC Wesepe is dus hard op zoek naar spelers! Heb jij een klasgenoot, vriend,
buurman, collega, kennis of een familielid die het leuk vindt om te voetballen
bij een fijne vereniging met een mooie accommodatie? Neem hem eens mee
naar een training of wedstrijd! We kunnen in alle leeftijdscategorieën nieuwe
spelers gebruiken. Kijk ook op de site hoe je je als lid kan aanmelden.
www.sportclubwesepe.nl
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Handbal

Wijzigingen seniorentak afdeling handbal
De seniorentak van de afdeling handbal binnen onze club heeft een
metamorfose ondergaan. Na grondig overleg en het afwegen van alle
mogelijkheden is besloten om komend seizoen met twee in plaats van drie
teams verder te gaan. Het midweekteam (de ‘recreanten’) vervalt, dames 1 en
2 blijven bestaan. Wel gaat het eerste team een niveau lager spelen.
De belangrijkste reden voor deze ommezwaai is het vertrek van een groot
aantal speelsters. Vooral bij de recreanten, het midweekteam, kondigden veel
leden hun afscheid aan. Maar ook bij dames 1 besloot een drietal speelsters de
handbalschoenen voorgoed aan de wilgen te hangen. Daarbij zijn er enkele
langdurig geblesseerde meiden en gaf een handvol speelsters aan een stapje
terug te doen en zich niet langer voor dames 1 beschikbaar te stellen.
Gelukkig dienden er zich ook 2 nieuwe speelsters aan.
Om de nieuwe groep niet helemaal voor de leeuwen te gooien, is besloten een
niveau lager te gaan spelen. Dames 1 komt daarom volgend jaar niet meer in
de hoofdklasse uit, maar in de regionale eerste klasse.
Onderstaand de wedstrijden die in oktober gespeeld worden:
Zaterdag 2 oktober om 19:00 uur (de Hooiberg, Olst)
Wesepe DS1 - Voorwaarts DS2
Zondag 10 oktober om 12:30 uur (Sporthal Heidepark, Lemelerveld)
Auto van Ewijk/LHC DS1 - Wesepe DS1
Zaterdag 16 oktober om 19:00 uur (Sporthal de Hooiberg, Olst)
Wesepe DS1 - Wijhe '92 DS2
Zondag 31 oktober om 11:00 uur (Sporthal De Triangel, Lent)
HV Havana DS1 - Wesepe DS1
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De Nieuwe Coers heeft nieuwe beheerders
Per 1 juli 2021 heeft de Nieuwe Coers nieuwe beheerders: Marlies Schreur en
Henrike Flierman. Zij nemen namens SC Wesepe het beheer van de Nieuwe
Coers over. Onder het beheer valt: onderhoud, schoonmaak en verhuur.
Marlies en Henrike pakken dit op met een team van vrijwilligers.
De dames kijken uit naar deze uitdaging en hopen op een fantastisch sportief
jaar met gezellige sporters en huurders.
Vragen? Mail dan naar: nieuwecoers@sportclubwesepe.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------

bij

beeldhouwen

Hou jij van creatief bezig zijn, verbinding, buiten werken, gezelligheid,
maar ook van een goed gesprek, rust en verdieping?
In een kleine groep heb ik aandacht voor jou en de steen.
Ik neem je mee op avontuur zodat een stuk steen tot leven komt en verandert
in mooie vorm waar je met plezier naar kijkt.
Kom beeldhouwen in een besloten groene tuin in het centrum van Wesepe.
Hakken, raspen en vijlen in zachte, middelharde steen, inclusief gereedschap,
koffie/thee, lekkers, exclusief steen, (kun je bij mij kopen of zelf meenemen).
Geen wekelijkse verplichting, we werken met een strippenkaart.
5 lessen € 110,- 10 lessen € 200,-

Opgave en info:
Toos Elfrink
Scholtensweg 24 in Wesepe (het blauwe huis)
06-12946314 of toos@ooei.nl

14

ABDIJ SION IN BEELD
Mijn naam is Harry Mulder en ik woon in Diepenveen. Al meer dan 25 jaar
kwam ik in Abdij Sion, tegenwoordig Klooster Nieuw Sion.
In al die jaren heb ik vele paters en broeders leren kennen en mocht ik (van
sommigen) ook fotograferen in de abdij. Fotograferen is een grote hobby
van mij. In al die jaren heb ik een mooi archief opgebouwd, ook met dank
aan de mensen die mij foto's en anekdotes opstuurden.

Een aantal maanden geleden heb ik de Facebook groepspagina "Abdij Sion
in beeld" gemaakt. Velen weten deze pagina te vinden en sturen mij foto's
en anekdotes waardoor bezoekers van deze pagina weer herinneringen aan
de abdij-tijd kunnen ophalen.

Ook in vroegere jaren kwamen mensen kamperen in deze omgeving en brachten dan mede een
bezoek aan de abdij. Vaak om een ingetreden familielid te bezoeken.
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In het begin van de jaren 50 van de vorige eeuw had Wesepe een Mandolineclub.
Zie hier de dames zonder instrument, maar gekleed in prachtige jurken op het toneel van café Centraal.
Vlnr: Achterste rij: Rikie Reterink, Gerrie Bouwmeester, Tini Rave, Janny Rave, Instrukteur? Bessels, Annie Nuesink.
Voorste rij : Willy Rodijk, Hennie van der Wal, Willie Nuesink, Minie van Gelder.

Het Weseper Erfgoed

Hieronder een aantal puzzeltjes om op te lossen. Veel plezier !!

Anagram

C. Turing
Wesepe

Welk beroep heeft de persoon op het visitekaartje?

Vraag
Van welk Europees eiland zijn dit de contouren?

Logische reeks

2, 8, 5, 20, 16, 64, ?

Welk getal komt op de plaats van het vraagteken?

Droedel

RIE K

Wat wordt hier uitgebeeld?

Oplossingen puzzelpagina dorpskrant 321 september:
Doorloper
Schaakpuzzel:
Tb4-b6+ Ka6-a7, Tb8-b7#
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