Activiteiten kalender februari 2022
Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe

woensdag, 2 februari
13:00 Wandelen, Vrouwen van Nu, start bij de Nicolaaskerk
donderdag, 3 februari
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
donderdag, 10 februari
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
donderdag, 17 februari
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
19:45 Afdelingsavond, Vrouwen van Nu, Wapen van Wesepe
donderdag, 24 februari
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
zaterdag, 26 februari
09:00 Inzameling oud papier, fam. Niemeijer, Ds. E. Kreikelaan 10

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

Opgave activiteiten: agendawesepe@gmail.com

Staan er (weer) activiteiten op de planning?
Meld deze dan gratis aan voor vermelding op de website!
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Beste lezer,
In deze dorpskrant zult u lezen dat het Wapen van Wesepe weer een nieuwe
uitbater heeft. Na eerst ingrijpend te zullen worden verbouwd zal het zijn
(terras-) deuren weer openen op 1 april. Dit is zeer goed nieuws voor ons
dorp. Nu maar hopen dat corona toelaat dat we elkaar er vaak kunnen treffen.
Want daar zijn we echt wel weer aan toe !
De redactie.
Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar
redactie.dorpskrant@wesepe.nl vóór 15 februari 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
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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
In december werden we geconfronteerd met een scholensluiting. De
kerstvakantie werd een week vervroegd. We hebben alle zeilen bijgezet om
toch nog het geplande kerstfeest door te laten gaan. Door hulp van ouders
achter de schermen en een flexibele inzet van de leerkrachten is het gelukt om
een week eerder dan gepland de kerstactiviteiten en de lunch te laten plaats
vinden. Ook langs deze weg willen we de ouders van de Oudervereniging
heel erg bedanken voor de bijdrage aan het doen slagen van dit feestje.
Gelukkig konden we na de kerstvakantie weer fysiek met de leerlingen van
start. Veel fijner voor zowel de leerlingen als de leerkrachten, dan het
thuisonderwijs op afstand. We hopen dat we de komende tijd gewoon lekker
op school kunnen zijn en dat de kinderen daar lekker kunnen leren. Door de
beperkende maatregelen vanuit de overheid zullen andere activiteiten op een
laag pitje staan. Als we daarmee een volgende sluiting kunnen voorkomen
dan werken we daar graag aan mee.
Intussen is Stichting de Mare bezig met de voorbereidingen op de
aanpassingen van het gebouw van de A. Bosschool. Er is een aanbesteding de
deur uit om een geschikte aannemer te vinden die het gebouw duurzamer gaat
maken en een aantal functionele verbeteringen aan gaat brengen. Op moment
van schrijven is nog niet bekend welke aannemer de werkzaamheden voor
zijn rekening zal gaan nemen. Naar verwachting zullen de werkzaamheden
plaatsvinden in de komende schoolvakanties en worden afgerond in de
zomervakantie. Het nieuwe schooljaar kan dan van start gaan in een fris,
kleurig en aangepast gebouw dat er weer een aantal jaren tegen kan.
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Nieuws van de speelleerplaats Wesepe (vervolg)
Tot slot wil ik de inwoners van Wesepe bedanken voor de 8 fijne jaren dat ik
in jullie dorp heb mogen werken. Na de voorjaarsvakantie zal ik in
Hardenberg gaan werken. Ik heb een nieuwe baan als meerscholendirecteur
bij stichting Arcade. Na al die (32) jaren in de gemeente Olst-Wijhe te hebben
gewerkt, wordt het hoog tijd de horizon te verbreden! We zullen elkaar vast
en zeker wel weer treffen, want ik blijf natuurlijk gewoon in Salland wonen.
Vriendelijke groet vanaf de Scholtensweg,
Mede namens Wouter de Waal, locatie-coördinator
Jantien Blankhorst-Hartkamp
----------------------------------------------------------------------------------------------

Plattelandsvereniging LABOR
Secretaris: Bert Slinkman
Achterhoekstraat 15
8124 AM Wesepe
Tel: 06 - 2734 2058
info@laborwesepe.nl

Jaarvergadering
De jaarvergadering van Labor zal tot nader orde worden uitgesteld, mogelijk
naar april. De huidige coronamaatregelen geven nu nog geen ruimte om de
jaarvergadering in zijn traditionele vorm door te kunnen laten gaan.
Aangezien we daar veel waarde aan hechten hopen we dat het op een later
moment in het jaar toch nog door kan gaan.

Klootschieten
Zolang de horecagelegenheden nog gesloten zijn, zal er nog geen
klootschieten zijn.
Voor beide (en andere activiteiten) hopen we gauw de draad weer op te
kunnen pakken. Zodra dit zo is, berichten we dit in de dorpskrant en via
wesepe.nl.
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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
Graag nodigen wij u uit voor onze afdelingsavond op
donderdag 17 februari in het Wapen van Wesepe om 19:45 uur.
Onze gastspreker is iemand van Veilig Verkeer Nederland.
Het is nog onzeker of eind januari de horeca weer open gaat.
Indien niet dan kan onze afdelingsavond vanzelfsprekend in februari niet
doorgaan.
Jaarvergadering
Onze jaarvergadering houden we op woensdag 23 maart in het
Wapen van Wesepe om 19:45 uur.
Wandelen
Het wandelen start om 13:00 uur bij de Nicolaaskerk:
Woensdag 2 februari, donderdag 17 februari.
Woensdag 2 maart, donderdag 17 maart.

Dan nog even dit
We zijn nog op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wie zou het leuk vinden
om haar talenten in te zetten voor onze afdeling van Vrouwen van Nu
Wesepe/Averlo. Misschien bent u al jaren lid en zou u wel eens willen
kijken achter de schermen? Een gesprekje hierover met iemand van het
bestuur verplicht tot niets! Of een poosje meelopen om te zien of het iets
voor u is.
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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

Handbal

Onderstaand de handbalwedstrijden van Dames 1 die in februari gepland
staan. Het is nog niet zeker of deze ook gespeeld gaan worden, dit i.v.m. de
corona maatregelen.
Zaterdag 5 februari om 19:00 uur (Sporthal De Hooiberg, Olst)
Wesepe DS1 - CVO DS1
Zaterdag 12 februari 20:20 uur (Sporthal Walburgen, Gendt)
HV Angeren DS1 - Wesepe DS1
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Inzameling oud papier
zaterdag, 26 februari 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

---------- ATTENTIE ---------Op de laatste zaterdag van elke maand is de inzameling van oud papier.
Normaal gesproken past al het oud papier prima in de twee beschikbare
containers. Maar soms worden er ook lege of halflege dozen aangeleverd
die veel ruimte innemen, waardoor de containers snel vol zijn en niet alles
er in past. Dat is helemaal niet nodig als alle ruimte in de containers op
een efficiënte manier wordt benut.
Daarom een vriendelijk doch dringend verzoek aan u allen: maak de
kartonnen dozen plat alvorens ze in te leveren, zodat er in de containers
geen loze ruimte verloren gaat. We rekenen op uw begrip in dezen en
danken u bij voorbaat voor uw medewerking.
De werkgroep oud papier
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Wesepenaar opent deuren met vernieuwd café en geüpgraded pand.
Jelle Vloedgraven nieuwe ondernemer Het Wapen van Wesepe
Per 1 april 2022 heeft Het Wapen van Wesepe een nieuwe ondernemer.
Wesepenaar Jelle Vloedgraven (24 jaar) opent dan de deuren van een
vernieuwd Wapen van Wesepe. Jelle heeft ruim ervaring in de horeca,
van restaurant tot catering, horecapersoneelsplanning en -bemiddeling.
Een nieuwe en jonge ondernemer uit Wesepe met kennis van de mensen
en de verenigingen is voor het dorp Wesepe een enorme impuls. “Ik ga
me in eerste instantie richten op feesten, bruiloften en partijen met diner,
lunch en buffetten, vergaderingen, bedrijfsbijeenkomsten, het
verenigingsleven en natuurlijk het café met terras.”, aldus Jelle.
Tot aan de opening wordt er hard gewerkt in het Wapen van Wesepe.
Zo wordt het café en de bar vergroot en in zijn geheel vernieuwd, met
tuindeuren naar het terras. De zalen worden opgefrist en voorzien van
een nieuwe uitstraling met (deels) nieuw meubilair. De toiletgroepen zijn
reeds gemoderniseerd. Ook zijn er tuindeuren geplaatst bij de zaal aan de
voorkant van het pand, wat de terrasmogelijkheden enorm vergroot.
Stichting Zalencentrum Wesepe, die als beheerstichting het pand verhuurd
aan Jelle, is enorm blij met deze positieve ontwikkelingen. Door het 10-jarig
contract tussen de Stichting en de Gemeente Olst-Wijhe is ook het
maatschappelijke gebruik van Het Wapen van Wesepe voor de toekomst
gewaarborgd.
Voor meer informatie, vragen (en boekingen): 06 - 20 288 472.
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Het Weseper Erfgoed

Het huis van Gait Wonink aan de Raalterweg in Wesepe, dat vroeger ook wel het
“Holterman“ werd genoemd. In het rechter gedeelte hebben heel wat Wesepenaren
een tijdelijk onderkomen gehad.
Op de foto staan van links naar rechts:
Achteraan: Heintje Nuesink en Anna Wonink.
Vooraan: Jennie Nuesink, Jan Nuesink en Mientje Schaarsberg.
Achter dit huis is in 1966 het nieuwe huis gebouwd van de fam. Wonink, waarna het
oude huis werd afgebroken.
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