Activiteiten kalender maart 2022
Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe

dinsdag, 1 maart
19:30 Bridgeclub Wesepe, vrije avond, kantine SC Wesepe
woensdag, 2 maart
13:00 Wandelen, Vrouwen van Nu, start bij de Nicolaaskerk
donderdag, 3 maart
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
zondag, 6 maart
10:30 Klootschieten, Labor, Rest. Reimink in Heeten
dinsdag, 8 maart
19:30 Bridgeclub Wesepe, competitie, kantine SC Wesepe
donderdag, 10 maart
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
Vrijdag, 11 maart
Uitactiviteit, Jeugdsoos
dinsdag, 15 maart
19:30 Bridgeclub Wesepe, vrije avond, kantine SC Wesepe
donderdag, 17 maart
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
dinsdag, 22 maart
19:30 Bridgeclub Wesepe, competitie, kantine SC Wesepe
donderdag, 24 maart
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
Vrijdag, 25 maart
19:30 Soosavond Jeugdsoos, De Nieuwe Coers
zaterdag, 26 maart
09:00 Inzameling oud papier, fam. Niemeijer, Ds. E. Kreikelaan 10
dinsdag, 29 maart
19:30 Bridgeclub Wesepe, vrije avond, kantine SC Wesepe
--------------------------------------------------------------------------------------------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,
Met de komst van maart gaan de donkere maanden het onderspit delven.
Zoetjes aan worden de dagen langer en de nachten korter. En hoewel de
temperatuur nog op ril-bibber-niveau is, geven de zonnestralen in maart
al een weldadige warmte. De natuur kruipt weer voorzichtig uit zijn schulp.
De sneeuwklokjes, krokusjes, narcissen en tulpen laten zich weer zien. En de
vogels laten weer van zich horen. Kortom: Het wordt lente. Geniet ervan !!
De redactie.
Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar
redactie.dorpskrant@wesepe.nl vóór 15 maart 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. 327

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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`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
Onze afdelingsavond voor woensdag 23 maart komt te vervallen
ivm de verbouwing van het Wapen van Wesepe.
Streektaaldag
De streektaaldag is op 15 maart van 10:00 - 16:00 uur in 'de Carroussel'
in Ommen. Kosten € 27,50 incl.koffie/thee +lunch.
Bij interesse geef je op bij brandannie@hotmail.com
Bij bevestiging geld overmaken naar NL29RABO 0126994358
t.n.v. Commissie Cultuur te Ambt Delden.
Agrarische excursie
De agrarische excursie op dinsdag 5 april: “Welkom in de IJsseldelta”
Locatie: Trefpunt Kerkwetering 1, 8294 PE Mastenbroek.
Kosten: € 40,00 per persoon.
09:30 uur Ontvangst. 10:00 uur Opening en aansluitend vertrek 12:30 uur.
Lunch bij Trefpunt. 13:30 uur Vertrek middagprogramma.
15:00 uur Afsluiting met koffie/thee.
Er wordt een bezoek gebracht aan aardbeienkwekerij Kalter in IJsselmuiden
en de IJssel Delta.
Aanmelden per mail: anitamiddeldorp@hotmail.com of 06-51873560 voor
2 maart. Er is plaats voor 100 deelnemers. Om elke afdeling van Overijssel de
gelegenheid te geven deel te nemen aan de agrarisch excursie kunnen er maar
3 dames per afdeling aangemeld worden. Er is wel een mogelijkheid om
dames op een reservelijst te plaatsen. Bij voldoende belangstelling van 50
personen of meer hebben we een reservedatum donderdag 7 april.
Er volgt een loting in overleg met het bestuur.
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(vervolg Vrouwen van Nu Wesepe/Averlo)

Wandelen
Het wandelen start om 13:00 uur bij de Nicolaaskerk:
Woensdag 2 maart, donderdag 17 maart.
Woensdag 30 maart, donderdag 14 april.
Floriade Ontmoetingsdag
De datum van Vrouwen van Nu Floriade Ontmoetingsdag is verplaatst
van 29 april naar vrijdag 20 mei.
Reden om deze dag te verplaatsen komt uit meerdere tuincommissies
dat april te vroeg zou zijn voor het aangeplante groen.
Nadere informatie komt u nog te weten.
Tot slot
We zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wie zou het leuk
vinden om haar talenten in te zetten voor onze afdeling Vrouwen van Nu
Wesepe/Averlo. Een gesprekje met iemand van het bestuur verplicht tot niets!
Of een poosje meelopen om te zien of het iets voor u is.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Hou jij van creafief bezig zijn, verbinding, buiten werken, gezelligheid, maar
ook van een goed gesprek, rust en verdieping?
Kom beeldhouwen in een kleine groep met aandacht voor jou en de steen.
Ik neem je mee op avontuur, zodat een stuk steen tot leven komt en verandert
in een mooie vorm waar je met plezier naar kijkt.
Hakken, raspen en vijlen in zachte, middelharde steen, inclusief gereedschap,
koffie/thee lekkers, exclusief steen, (kun je bij mij kopen of zelf meenemen)
Elke woensdag van 9:30 - 12:00 uur en vrijdag van 14:00 - 16.30 uur.
5 lessen € 110,- 10 lessen € 200,Geen wekelijkse verplichting, we werken met een strippenkaart.
Opgave en info:
Toos Elfrink Scholtensweg 24 in Wesepe (het blauwe huis)
06-12946314 of toos@ooei.nl bij toos beeldhouwen
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Plattelandsvereniging LABOR
Secretaris: Bert Slinkman
Achterhoekstraat 15
8124 AM Wesepe
Tel: 06 - 2734 2058
info@laborwesepe.nl

Klootschieten
Zondag 6 maart willen we de bal weer oppakken voor het klootschieten. We
verzamelen op die dag om 10:30 uur bij restaurant Reimink in Heeten. Na een
kopje koffie/thee gaan we een ronde klootschieten en tot slot drinken we bij
Reimink dan nog wat en wordt daar het winnende team van de dag bekend
gemaakt. Nog niet eerder meegedaan en wel interesse…. Ervaring is niet
nodig, fijne wandelschoenen wel. Kom gerust eens meedoen. Tot dan!

Jaarvergadering
Op woensdag 13 april vindt de jaarvergadering plaats om 20.00 uur in het
Wapen van Wesepe. We hopen u deze avond te kunnen vertellen welke
activiteiten we komend jaar willen gaan organiseren, uiteraard blikken we ook
terug op de afgelopen jaren. (Waarin we geen jaarvergadering hebben kunnen
houden.)
Na de pauze zal er ook nu weer een spreker komen, wie en/of waarover dat
zal gaan dat leest u in de volgende dorpskrant. Graag tot dan!
----------------------------------------------------------------------------------------------

Inzameling oud papier
zaterdag, 26 maart 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
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Begrafenisvereniging Wesepe.
Van verschillende leden en ook van niet leden krijgen wij wel eens de
vraag wat de Begrafenisvereniging Wesepe doet voor haar leden.
De vereniging is bijna 100 jaar geleden opgericht namelijk op 16 juli 1929
met als “doel” volgens artikel 2 van de statuten:
- Het doel van de vereniging is de begrafenissen in Wesepe een meer passend
karakter te geven.
- Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het beschikbaar stellen van
passende middelen.
Uiteraard is in de afgelopen 100 jaar veel veranderd in het “passende
karakter” van een begrafenis en wordt er steeds meer gecremeerd in plaats
van begraven, en daarmee ook in het beschikbaar stellen van de middelen
door de begrafenisvereniging. Wij beperken ons nu tot het beschikbaar stellen
van de geluidsinstallatie, draagbaar en graflift op de begraafplaats in Wesepe.
De begraafplaats in Wesepe is eigendom van de Protestantse Gemeente
Wesepe.
Verder hebben wij een afspraak met de HSU uit Olst dat onze leden een
korting krijgen van € 200,= op het tarief van de HSU als de uitvaart door
hun uitvaartverzorger Henry Hutten uitgevoerd wordt.
Deze is 24 uur per dag te bereiken op telefoonnummer 0570 564800.
Tevens wordt er € 220,= uitgekeerd aan de nabestaanden. Dit bedrag is in
het verleden zo bepaald, omdat er door veel leden geen gebruik meer werd
gemaakt van volgauto’s in de rouwstoet die voorheen door de vereniging
werden betaald. U zult begrijpen dat de totale kosten van een
begrafenis of crematie veel hoger zullen liggen dan de hiervoor genoemde
bedragen. Veel leden hebben zich dan ook bijverzekerd middels een
uitvaartpolis bij de Twenthe uitvaartverzekering (ww.twenthe.nl). Hier
hebben wij ook afspraken mee gemaakt.
Op dit moment hebben wij ongeveer 350 leden. Leden van 18 jaar en ouder
betalen nu € 8,- per jaar voor hun lidmaatschap. Kinderen die aangemeld zijn,
zijn gratis lid tot hun 18e jaar.
Mensen kunnen lid worden tot 60 jaar. Vanaf 30 jaar kan dit met een
éénmalige betaling van een instapvergoeding. Vanaf 60 jaar kan het alleen in
bijzondere situaties na toestemming van het bestuur.
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(vervolg Begrafenisvereniging Wesepe)

Door onder andere Corona is er de laatste ledenvergadering in november
een beperkte opkomst geweest van de leden, waar we graag mee in gesprek
hadden willen gaan over de toekomst van onze vereniging. Met name wat
de wensen zijn en hoe we verder moeten dit omdat er relatief veel oudere
leden zijn er weinig nieuwe jonge leden toetreden. Dit heeft op langere
termijn invloed op de financiële situatie van de verening.

Voor verdere informatie over onze vereniging kunt u zich wenden tot onze
secretaris:
H. Middeldorp, 0570-532247, finekemiddeldorp@hotmail.com

Heeft u vragen over de kerkelijke begraafplaats Wesepe dan kunt u contact
opnemen met:
E. v.d. Broek, 06-23340539, kerkbeheerwesepe@gmail.com

Met vriendelijk groet,
het bestuur van de Begrafenisvereniging Wesepe.

N.H. Begraafplaats, Zonnenbergerweg te Wesepe
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OUDERENSOOS WESEPE e.o.
Beste senioren (55 + ers ) van Wesepe en omgeving,
Na de afgelopen corona perikelen willen we proberen om weer van start te
gaan met het “Samen eten” en de “Soos middagen”. Hopelijk hebben jullie er
net als wij weer zin in! Zoals u vast hebt gelezen of gehoord kunnen we per
april weer gebruik maken van “Het Wapen van Wesepe”. Na een grondige
opknapbeurt van het complex zullen we een van de eersten zijn die het
kunnen gebruiken. Jelle Vloedgraven zal ons dan gaan begroeten als uitbater.
We wensen hem dan ook alvast namens ons allen veel succes toe met deze
nieuwe uitdaging.
Op onze Soosmiddag van 16 maart gaan we naar “Het Streekmuseum
Averlo/Frieswijk ” bij de familie Venneman aan de Frieswijkerweg 7 te
Schalkhaar. Hier vind men oude gebruiksvoorwerpen zoals de inrichting van
een oude kapsalon en tandarts praktijk. Ook zal de heer Obdeijn uit
Schalkhaar aanwezig zijn om ons het e.e.a. te vertellen over de WO-2.
Tevens kunnen we een kijkje nemen in het Mini-tractoren museum van de
gebroeders Venneman. De middag begint om 14:30 uur. U kunt rechtstreeks
naar het museum rijden, maar hebt u geen vervoer dan komt u om 14:15 uur
naar de P-plaats bij het Wapen van Wesepe, zodat we er samen naar toe
kunnen gaan. De kosten zijn €10,00 p.p.
Samen eten op woensdag 6 april
Om 12:30 uur schuiven we samen aan tafel, om weer heerlijk te gaan eten in
het Wapen van Wesepe. Jelle gaat voor het 3-gangen diner zorgen. Zoals u
zelf ongetwijfeld ook hebt gemerkt, is alles duurder geworden. De kosten
voor het diner inclusief een drankje worden €15,00. U kunt zich voor vrijdag
1 april hiervoor opgeven bij Fineke, telefoon 0570-532247.
Paasmiddag op woensdag 13 April
Om 14:30 uur in het Wapen van Wesepe. Deze middag krijgen we een
proeverij van Miny Tuten van Zuivelboerderij “De Knapenvelder” uit Raalte.
Ze gaat ons iets vertellen over de producten die er worden gemaakt op deze
boerderij. Natuurlijk kan er ook geproefd worden van de verschillende
boerderij-producten. Het belooft vast een lekkere middag te worden. De
kosten zijn €12,50. Opgave hiervoor bij Fineke t/m 10 april.
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(vervolg ouderensoos Wesepe)

Datums om te noteren:
4 mei Samen Eten.
18 mei Dagreis naar Deurningen en Ootmarsum,
(volgende maand meer hierover)
Tot slot
In de afgelopen periode hebben we opnieuw afscheid moeten nemen van
enkele trouwe bezoekers.
We zouden het heel fijn vinden om eens wat nieuwe deelnemers te mogen
begroeten. Het zou erg jammer zijn als we door te weinig animo een streep
moeten zetten door deze maandelijkse ontmoetingen. Schuif eens gezellig aan
op de eerste en derde woensdagmiddag van de maand
.
Graag tot ziens op bovengenoemde datums.
Een hartelijke groet van: Ton, Frank, Annie, Jur, Fineke (opgave en vervoer)
en Erna
.

ONDERDEURTJES
**************************************************************
Te huur:
In het buitengebied van Wesepe/Averlo gelegen een vrijstaande woning met ruime
tuin en schitterend uitzicht. De woning is ingedeeld met een ruime woonkamer,
eenvoudige keuken, bijkeuken, douche met wastafel, toilet en 3 slaapkamers op
begane grond. Op de eerste verdieping zijn een overloop, 2 slaapkamers en
zolderberging. Voorzien van glasvezel. Vanaf 15 maart beschikbaar.
Info Gerhard Grotentraast 06-25384231 of Rianne Grotentraast 06-48801096

**************************************************************
Wie kan ik een plezier doen met mijn vlaggenmast?
(compleet met vlag en wimpel)
Deze is voor een bos bloemen af te halen.
Telefoon: 0570 – 532387
**************************************************************
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Beste lezers van de dorpskrant,
Onlangs las ik in de krant dat er zes baby’s waren geboren, bij de brandweer
in Beekbergen, in een half jaar tijd.
Maar in Wesepe doen we daar niet voor onder!
Bij het veevoederbedrijf van mijn man, Johan Dieperink, was het de
gewoonte om op vrijdagavond na het werk samen met het personeel
een biertje te drinken op kantoor.
In die tijd gebruikten de boeren voor hun vee een vitaminestoot voor
de winter en de mannen van het veevoederbedrijf waren van mening dat
dat voor hen ook wel goed was.
Aldus gebeurde het: alle mannen een vitaminstoot.
Of dat er iets mee te maken had weet ik niet, maar het jaar erop waren alle
echtgenotes in verwachting en wel:
Ap en Anny Koopman van: Egbert
Johan en Aaltje Jonkman van: Elly
Bernart en Grade Koerhuis van: Bennie
Jan en Dinie Muskee van de tweeling: Anita en Henk
en wij zelf van: Reino
Dat was natuurlijk een sensatie en héél véél lachen en plezier!
Riet Dieperink – van de Veer
----------------------------------------------------------------------------------------------

IJsclub “de Bonekamp” Wesepe
Veel mensen hebben het lidmaatschaps-,
donateurs- en sponsorgeld al overgemaakt.
Bedankt voor uw bijdrage!

Heeft u ons gemist?
Door de QR-code te scannen,
kunt u gemakkelijk een bijdrage overmaken.
Standaard €5 (lid/donateur) en €25 (sponsor).
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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

Handbalwedstrijden maart SC Wesepe Dames 1
Zaterdag 5 maart om 19:00 uur
Wesepe DS1 - ABS DS1 (Sporthal de Hooiberg, Olst)
Zaterdag 12 maart om 19:15 uur
Huissen HV DS1 - Wesepe DS1 (Sporthal de Brink, Huissen)
Zaterdag 19 maart om 19:00 uur
Wesepe DS1 - 100% Haarle DS1 (Sporthal de Hooiberg, Olst)

11

Paaseieren Drive-through 2 april
We hopen dit jaar met Pinksteren weer op jeugdkamp te gaan. Om een leuke
en bijzondere activiteit te kunnen organiseren tijdens dit weekend, worden er
weer paaseieren verkocht om zoveel mogelijk geld in te zamelen.
De kinderen komen tussen 1 maart en 13 maart a.s. weer langs de deuren om
de bestelling op te nemen. Op 2 april a.s. kun je de eitjes ophalen tijdens de
drive-through. Mocht dit niet lukken, geef dit dan even aan bij de verkoper.
Dan komen zij de eitjes langsbrengen. Mocht je de verkoper gemist hebben?
Dan kun je de paaseitjes tot 14 maart bestellen via:
www.sportclubwesepe.nl/paaseierenbestellen
Eén zakje met 200 gram eitjes kost € 3,00, voor € 7,50 heeft u drie zakjes.
Je kunt kiezen uit melk, wit, puur en gemengd.
Laat je auto wassen tijdens de drive-through
Dit keer kun je ook je auto laten wassen voor € 7,50. Geen paaseitjes besteld,
maar wil je toch een schone auto? Dan ben je uiteraard van harte welkom.
Datum : Zaterdag 2 april
Locatie : Kerkplein, Wesepe
Tijd
: 13:00 – 16:00 uur
Bestel uw paaseitjes voor 14 maart a.s.
Groetjes de Jeugdkampcommissie SC Wesepe,
Rick van Gelder, Beau de Bone, Karin Assink, Ingrid Zwager, Jan Hartkamp,
Alieke Schreur en Marjolien Roesink
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Onderste rij:
Erica Krukkeland, Irma Middeldorp, Ina van Gelder, Henny Timmer Arents, Henk Jansen.

Bovenste rij vlnr:
Ds.D.van Doorn, Roelie Smeenk, Trea Stegeman, Anja Sletterink, Gerda Grotentraast,
Regien de Bone, Willemien Lenderink, Gerard Willemsen, Erik Stegeman.

Foto van aannemers van 1983 van de N.H. Kerk te Wesepe.

