Activiteiten kalender januari 2022
Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe

woensdag, 5 januari
13:00 Wandelen, Vrouwen van Nu, start bij de Nicolaaskerk
donderdag, 6 januari
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
donderdag, 13 januari
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
donderdag, 20 januari
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, 27 januari
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
zaterdag, 29 januari
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,
2021 was een heel bijzonder jaar, geheel in de ban van de pandemie met vele
tegenslagen en teleurstellingen. Hopelijk brengt het nieuwe jaar hierin
verandering en kunnen we weer in alle opzichten van onze vrijheid genieten.
Het bestuur van de Dorpskrant wenst u allen een gezond en liefdevol 2022.
De redactie.

Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar
redactie.dorpskrant@wesepe.nl vóór 15 januari 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. 325

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
Het is haast niet voor te stellen dat het jaar 2021 alweer bijna ten einde is.
Het was wederom een bijzonder jaar. Door de covid en alle beperkende
maatregelen verliep het jaar anders dan verwacht en gehoopt.
Gelukkig kunnen we jullie melden dat onze school de gehele tijd door heeft
kunnen draaien. Het aantal zieke kinderen en leerkrachten is beperkt
gebleven. Het is echt wel voorgekomen dat we alle zeilen bij moesten zetten
om voor elke groep een leerkracht te kunnen krijgen, maar het is steeds
gelukt. We zijn dankbaar dat een grote uitbraak en scholensluiting ons (tot
nu toe) bespaard is gebleven.
Wij hebben ons als scholen aan een aantal richtlijnen te houden en dat doen
we dan ook. Veiligheid en gezondheid van alle kinderen en medewerkers
gaan immers boven alles....
Ouders komen niet of nauwelijks in school, alleen bij hoge uitzondering en
als het echt noodzakelijk is. Gelukkig konden we nog wel met de ouders
live de contactgesprekken voeren. Bijeenkomsten organiseren zit er echter
niet in.
Sinterklaasfeest
Maar wat een feest dat Sinterklaas wel op school kon komen en ook nog naar
binnen mocht! De kinderen hebben van het bezoek van de Goedheiligman en
z’n Pieten genoten. Het feest heeft plaats gevonden in de vaste groepen, zodat
er geen onnodige verkeersbewegingen in de school ontstonden. Wederom in
het belang van gezondheid en veiligheid van de kinderen, maar ook van Sint
en Pieten.
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Voorzichtig kijken we nu uit naar Kerst. Wat wel kan met Kerst is vieren in
de eigen groep. En dat zullen we ook gaan doen. In de eigen
(combinatie)groep zal een gezellig en creatief kerstprogramma aan de
kinderen worden aangeboden.
Tussen de middag gaan we samen lekker smullen van een kerstlunch.
Kerst 2021 wordt onvergetelijk op de A. Bosschool, want ondanks de
beperkingen maken we er een knalfuif van!!!
Kerstvakantie
Vanaf 25 december tot en met 9 januari hebben we kerstvakantie. Op het
moment van schrijven gaan we er nog van uit dat we open blijven tot de
24e, maar wie weet zit er toch een scholensluiting en dus 3 weken
kerstvakantie aan te komen. Wij weten het niet, we wachten het maar af en
hopen er het beste van.

Verbouwing schoolgebouw
Het nieuwe jaar zien we vol verwachting tegemoet. In het voorjaar zal
worden gestart met de aanpassingen van ons schoolgebouw. Zowel bij de
kinderopvang, als in het gedeelte van school, zullen de nodige
verbeteringen worden aangepast. Er komt onder andere dubbel glas, nieuwe
vloerbedekking, schilderwerk binnen en buiten en een aantal installaties
zal worden vervangen. Als dit allemaal gebeurd is (naar verwachting
worden werkzaamheden afgerond in de zomervakantie 2022) dan kan de
A. Bosschool er weer 10 jaar tegen. En hebben de kinderen van Wesepe een
veilig en aantrekkelijk schoolgebouw, in afwachting van de nieuwbouw
binnen het voorzieningenhart.
Voor nu wensen we jullie allemaal goede feestdagen en het allerbeste voor
een gezond en gelukkig 2022.
Pas goed op elkaar, heb het goed en blijf gezond!!!

Hartelijke groet vanaf de Scholtensweg,
Wouter de Waal
locatie-coördinator A. Bosschool
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

Allereerst wensen we iedereen een goed en hoopvol 2022.

We hadden een gezellige en ook leerzame avond gepland op donderdag
13 januari 2022. Jammer genoeg is dit niet mogelijk, want de covid 19maatregelen worden, juist op moment van schrijven, verlengd.
We blijven optimistisch en we hopen u allen op donderdag 17 februari
weer te zien op de afdelingsavond.
Wandelen
Het wandelen start om 13:00 uur bij de Nicolaaskerk
Woensdag 5 januari, donderdag 20 januari.
Woensdag 2 februari, donderdag 17 februari.

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.

5

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

Jaarvergadering
De jaarvergadering van Labor zal zijn op woensdag 9 februari 2022
om 20:00 uur in het Wapen van Wesepe, waarvoor alle leden van harte
worden uitgenodigd om deze bij te wonen.
Tijdens deze vergadering zal besproken worden welke activiteiten de
afgelopen twee jaar wel zijn doorgegaan, hoe we er financieel voorstaan,
welke activiteiten er in de toekomst plaats zullen vinden en wat algemene
bestuurszaken.
Zoals gebruikelijk hopen we ook deze keer na de pauze een gastspreker te
mogen verwelkomen. Maar....dit alles valt of staat natuurlijk bij de dan
geldende coronamaatregelen.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Inzameling oud papier
zaterdag, 29 januari 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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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

Geen Nieuwjaarsreceptie, wel Oliebollentoernooi
Dinsdag 14 december was er weer een corona persconferentie waarin de
heren Mark Rutte en Hugo de Jonge aangaven dat de huidige maatregelen
verlengd gaan worden tot 14 januari 2022. Als gevolg daarvan heeft het
bestuur van SC Wesepe besloten de Nieuwjaarsreceptie, die gepland stond
op 9 januari 2022, niet door te laten gaan. Dit omdat er dan te veel mensen
bij elkaar in de kantine komen, en de 1,5 meter afstand dan niet
gehandhaafd kan worden.

Sporten is nog steeds wel toegestaan tussen 05:00 uur en 17:00 uur. Het
traditionele Oliebollentoernooi zal dan ook wel doorgaan. Het
Oliebollentoernooi begint om 10:00 uur en duurt tot ongeveer 12:00 uur.
De kantine en de kleedkamers mogen alleen betreden worden na het tonen
van een geldige QR code en is alleen geopend voor deelnemers van het
Oliebollentoernooi. Publiek is conform de huidige maatregelen dan ook
niet toegestaan. De kantine zal vanaf 9:30 uur geopend zijn voor een bak
koffie voor de deelnemers. De verloting zal wel doorgaan.
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Sinterklaas op de Sportclub
Sinterklaas kwam op 4 december op bezoek in de Nieuwe Coers voor een
aangepaste Sintviering. Sinterklaas werd door zijn Pieten door het dorp
gereden waar iedereen naar hem kon zwaaien. Met enige vertraging kwam
Sinterklaas aan bij de Nieuwe Coers waar de kinderen in verschillende
groepen binnen kwamen en uiteraard niet met lege handen weer naar huis
gingen!

Rabo Club Support
SC Wesepe heeft dit jaar weer meegedaan aan de Rabo Club Support actie.
Als je lid bent van de Rabobank kon je via je stemkaart je stem uitbrengen
op verenigingen en organisaties.
De leden van SC Wesepe hebben goed gestemd op SC,Wesepe. Hierdoor
heeft SC Wesepe totaal een bedrag van € 1.331,96 verdiend met deze actie.
Een super mooi bedrag! SC Wesepe dankt haar leden voor het uitbrengen
van de stemmen op SC Wesepe en uiteraard Rabobank Salland voor de
actie. Wij hopen volgend jaar weer op jullie steun!

Coronamaatregelen
Zoals al gezegd zijn de coronamaatregelen verlengd. Er mag dan ook niet
gesport worden na 17:00 uur. We hopen dat in 2022 er snel weer gesport
en getraind kan worden. Voor het meest actuele corona protocol, kijk op
de site van SC Wesepe, www.sportclubwesepe.nl.

Penningmeester en secretaris gezocht
Na het aftreden van Michael Schotman en Rik Middeldorp tijdens de
Algemene Ledenvergadering wordt er nog steeds gezocht naar een
penningmeester en een secretaris. Zonder bestuur geen sportclub. Lijkt het
je wat of ken jij iemand die je hier geschikt voor acht? Geef dit door aan
het bestuur!

Nieuwjaarsboodschap
Het zijn nog steeds rare tijden. De hele wereld is al bijna 2 jaar in de ban
van het coronavirus en daar hebben we als sportclub ook erg veel last van.
We hopen dat 2022 een beter jaar wordt, waarin door al onze leden weer
fijn gesport kan worden op ons mooie sportpark. Voor nu wenst Sportclub
Wesepe u allen alvast fijne feestdagen en een gelukkig 2022!
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Handbal

Onderstaand de handbalwedstrijden van Dames 1 die gepland staan in
januari 2022. I.v.m. de corona maatregelen is het nog onduidelijk of de
wedstrijden gespeeld gaan worden en of er publiek aanwezig mag zijn.
Zondag 9 januari 14:20 uur (Sporthal Jachtlust, Twello)
Voorwaarts DS2 - Wesepe DS1
Zaterdag 15 januari 19:00 uur (Sporthal De Hooiberg, Olst)
Wesepe DS1 - LHC DS1
Zaterdag 22 januari 18:45 uur (Sporthal de Lange Slag, Wijhe)
Wijhe '92 DS2 - Wesepe DS1
Zaterdag 29 januari 19:00 uur (Sporthal De Hooiberg, Olst)
Wesepe DS1 - HV Havana DS1

ONDERDEURTJES
**************************************************************
Onderdeurtjes zijn kleine advertenties van maximaal 5 regels,
waarin zaken te koop of te huur worden aangeboden of gevraagd.
Onderdeurtje mailen naar: redactie.dorpskrant@wesepe.nl.
Onderdeurtje kost € 3,00 per stuk, over te maken op rekening
NL16RABO 031.45.18290 t.n.v. Stichting Dorpskrant Wesepe
**************************************************************
9

Het Weseper Erfgoed

Mooie foto van kantoor Zuivelfabriek Nieuw Leven-IJsseldal met dhr. L. van der Veer,
directeur van 1914-1956 met zoon Cees en dochter Rietje en vooraan dhr. Nijhof.

De onderstaande foto toont de fabriek in volle glorie.

Het Weseper Erfgoed
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Wanneer je tot je nek in de shit zit, moet je je kop niet laten hangen.
---------Nee, ik praat niet te snel…. Jij luistert te langzaam.
---------Wie niet waagt blijft maagd.
---------Zolang mijn baas doet alsof ik veel verdien, doe ik alsof ik hard werk.
---------Een man zegt tegen zijn vrouw: “Schat, laten we er eens een mooi weekend van maken.”
“Wat een leuk idee!”, antwoordt zij.
Waarop de man zegt: “Prima, dan zien we elkaar maandag weer!”
---------De juf vraagt aan Olivia: “Ik ben mooi. Is deze zin tegenwoordige tijd of verleden tijd?”
Waarop Olivia antwoordt: “Verleden tijd, juf.”
---------Een man staat voor de rechter omdat hij zijn vrouw heeft doodgeschoten toen hij haar met
een andere man in bed aantrof. De rechter vraagt: “Waarom heeft u eigenlijk uw vrouw
doodgeschoten?” Waarop de man antwoordt: “Het leek me beter om één keer mijn vrouw
dood te schieten dan iedere week een andere vent…”
---------Er komt een man bij een garage en zegt: “Ik wil graag twee ruitenwissers voor m’n Lada.”
Waarop de garagehouder zegt: “Oké, dat lijkt me een prima deal.”
---------Toen plassen pissen werd is het gezeik begonnen.
---------Je vind me niet leuk als ik dronken ben? Nou en ik vind jou niet leuk als ik nuchter ben.
---------Ik ga niet met je in discussie, ik leg gewoon uit waarom ik gelijk heb.
---------Beter een blauwtje lopen dan een groentje blijven.
---------Oplossing puzzelpagina dorpskrant 324 december:
roeier, moordwijf, palm, penningmeester, onrijp, pimpelmees, gastvrouw, trapleer, kano, nuttig, zwam,
verlofaanvraag, geronk, drieluik, tang, ons, steek onder water, fractieleden, roltrap, vriendenprijsje, sinas,
spaarlamp, bankrovers, golftas, topman, hoezo.
Gezegde: Je hoeft niet te kunnen vliegen om in de wolken te kunnen zijn.
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Hoe komen de maanden aan hun naam?
De maanden van het jaar zijn op verschillende manieren ontstaan.
Zo zijn de eerste 8 maanden vernoemd naar goden, godinnen of belangrijke
personen uit de oudheid. De laatste 4 maanden ontlenen hun naam aan hun
positie in de kalender uit de Romeinse tijd toen een jaar nog bestond uit
slechts 10 maanden.

Januari
Genoemd naar Janus. In de Romeinse mythologie
was Janus de god van het begin en het einde, van het openen
en het sluiten. Janus heeft een hoofd met twee gezichten,
waarvan eentje naar voren kijkt (naar de toekomst) en eentje
naar achteren kijkt (naar het verleden). Een beeld met twee
gezichten wordt ook wel een Januskop genoemd.
Februari
Genoemd naar de Romeinse god Februus, de god van de
purificatie/onderwereld. Bij de oude Romeinen was februari namelijk de
maand van de grote reiniging en boetedoening (de februa). Zij vierden in deze
maand hun Lupercalia, reinigings- en vruchtbaarheidsfeesten ter ere van de
wolfsgod Lupercus. In deze zelfde periode vierden de Germaanse stammen
langs de Romeinse grenzen een ontuchtig vrouwen- en vruchtbaarheidsfeest.
De Romeinen vonden dit heidense riten en duidden deze feesten aan met de
naam Spurcalia, naar het Latijnse woord spurcus dat smerig betekent.
Maart
Komt van het Latijnse mensis Martius (de maand van Mars). Mars is de
Romeinse oorlogsgod. Het zou geluk brengen in deze maand de oorlog te
beginnen. Op de Juliaanse kalender viel in deze maand nieuwjaarsdag,
op 25 maart, waarop jaarlijkse pachtcontracten voor huizen en boerderijen
werden getekend. Later, bij het overstappen op de Gregoriaanse kalender,
werd het begin van het nieuwe jaar verschoven naar 1 januari.
April
Komt van het Latijnse mensis Aprilis. De etymologie is echter onzeker. Het
woord wordt wel in verband gebracht met het Latijnse aperire (openen)
vanwege de ontluikende natuur. Ook wordt het woord wel in verband
gebracht met de Griekse godin Aphrodite, omdat de maand april was gewijd
aan Venus (de Romeinse naam van Aphrodite), de godin van de liefde.
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Mei
Komt van het Latijnse mensis Maius. Mogelijk is de maand vernoemd naar de
Romeinse godin Maia, de godin van de aarde of naar de Romeinse
vruchtbaarheidsgodin Bona Dea, wier feest in mei werd gevierd.
Juni
Komt van het Latijnse mensis Iunius (de maand van Juno). Juno was een
Romeinse godin en de vrouw van Jupiter. De Romeinse naam voor deze
maand was Junius.
Juli
Komt van het Latijnse mensis Iulius "de maand van Julius". De oorspronkelijke Romeinse naam van de maand was Quintilis, wat 'de 5e maand'
betekent. Volgens de Romeinse kalender was maart de eerste maand van het
jaar, en juli dus de vijfde. Later is de maand naar de Romeinse keizer Gaius
Julius Caesar vernoemd die in 45 v. Chr. de westerse kalender grondig
hervormde.
Augustus
Komt van het Latijnse mensis Augustus "de maand van Augustus", de maand
is vernoemd naar de Romeinse keizer Augustus. Voordat de maand naar
keizer Augustus genoemd werd, was het de zesde maand in de Romeinse
kalender, onder de naam Sextilis, wat "zesde maand" betekent. Volgens de
Romeinse kalender begon het nieuwe jaar immers op 1 maart. Sextilis werd
omgedoopt tot "augustus" ter ere van keizer Augustus.
September
Komt van het Latijnse mensis September (de zevende maand).
September was namelijk volgens de Romeinse kalender oorspronkelijk de
zevende maand van het jaar, omdat volgens deze kalender tot 153 v.Chr. het
nieuwe jaar op 1 maart begon.
Oktober
De naam komt van het Latijnse mensis October (de achtste maand).
November
Komt van het Latijnse mensis November (de negende maand).
December
Komt van het Latijn mensis December (de tiende maand,).
13

