Activiteiten kalender april 2022
Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe

zondag, 3 april
10:00 Klootschieten, Labor, Restaurant NuNu, Schalkhaar
dinsdag, 5 april
19:30 Bridgeclub Wesepe, PAASDRIVE competitie, kantine SC Wesepe
woensdag, 6 april
13:00 samen Eten, Ouderensoos, Wapen van Wesepe
donderdag, 7 april
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
vrijdag, 8 april
Uitactiviteit, jeugdsoos
zaterdag, 9 april
9:00 - 15:00 uur Storten snoeihout, Jong Wesepe, G.J. Kappertweg
zondag, 10 april
2x
Uitvoering, New Sion Choir, Klooster Nieuw Sion
dinsdag, 12 april
19:30 Bridgeclub Wesepe, vrije avond, Wapen van Wesepe
woensdag, 13 april
14:30 Paasmiddag, Ouderensoos
18:00 Jaarvergadering Labor, Wapen van Wesepe
donderdag, 14 april
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
18:45 Afdelingsavond Vrouwen van Nu, Wapen van Wesepe
zaterdag, 16 april
9:00 - 15:00 uur Storten snoeihout, Jong Wesepe, G.J. Kappertweg
zondag, 17 april
20:00 Paasvuur Jong Wesepe, G.J. Kappertweg
dinsdag, 19 april
19:30 Bridgeclub Wesepe, competitie, Wapen van Wesepe
donderdag, 21 april
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
vrijdag, 22 april
19:30 Soosavond, Jeugdsoos, De Nieuwe Coers
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dinsdag, 26 april
19:30 Bridgeclub Wesepe, vrije avond, Wapen van Wesepe
21:00 Koningsnacht, Wapen van Wesepe
woensdag, 27 april
13:00 Wandelen, Vrouwen van Nu, start bij de Nicolaaskerk
donderdag, 28 april
10:00 Inloopcafé in De Beukenoot
10:00 Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
zaterdag, 30 april
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!
---------------------------------------------------------------------------------------------

Inzameling oud papier
zaterdag, 30 april 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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geen compostactie meer
Na twee jaren dat er vanwege corona geen compostactie gehouden kon
worden, heeft Rova besloten dat zij definitief stoppen met de compostactie
en een alternatief uitwerken.
Reden hiervoor is dat de koppeling tussen de compostactie en het scheiden
van afval de afgelopen jaren verwaterd is. Daar kwam bij dat niet overal in
Olst-Wijhe de actie zo succesvol was als in Wesepe waar gelijktijdig met het
de papieractie dankbaar gebruik werd gemaakt van de actie en er heel wat
zakken in auto’s of achter op de fiets werden geladen.
Daarbij bleek het wel onmogelijk om iedereen te voorzien want: op was op.....
Het alternatief is nu een actie die meer gericht is op het informeren over de
kwaliteit van de grondstoffen die we scheiden. De kwaliteit van compost
heeft alles te maken met het goed scheiden van afval en grondstoffen aan de
voorkant. Hier wil de gemeente samen met bewoners en met ROVA meer op
gaan inzetten.
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Beste lezer,
Dááág coronamaatregelen, hallóóó activiteiten! Wesepe gaat van ’t slot af.
Paasvuur, Koningsnacht en straks weer de Zomerfeesten, de agenda ziet er
weer eens goed gevuld uit. Het eerste weekend in april is het al gelijk feest
wegens de heropening van het Wapen van Wesepe.
Eindelijk kunnen we weer volop van het uitgaansleven genieten.
De redactie.

PROOST!

Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar
redactie.dorpskrant@wesepe.nl vóór 15 april 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. 328

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

Bezoek onze internetsite: www.vrouwenvannu.nl/wesepeaverlo
In Memoriam
Op 2 februari jl. is Goris Verhoef geliefde man van onze voorzitter
Hennie overleden. Wij wensen Hennie, de kinderen en kleinkinderen
veel kracht en sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.
Afdelingsavond
Wij nodigen jullie van harte uit op onze afdelingsavond op donderdag
14 april in het 'Wapen van Wesepe'. Dan vindt de jaarvergadering en
huldiging van de jubilarissen plaats.
Daarna verteld onze gastspreker dhr. de Haan over zijn Pelgrimtocht
naar Santiago de Compostella. Ook niet leden zijn hartelijk welkom!
Let op: We beginnen wel eerder op de avond, namelijk om 18:45 uur.
De Vrouwen van Nu Floriade Ontmoetingsdag op 20 mei.
Op het 60 hectare grote Floriade-park, dat geheel in het teken staat van
het thema ‘Growing Green Cities’, ontdek je groene oplossingen van
innovators uit binnen- en buitenland die onze steden leuker, mooier en
duurzamer maken. Maar geniet ook van de geuren en kleuren van bloemen,
planten, groenten en fruit.
Activiteiten voor leden:
Speciaal voor leden van Vrouwen van Nu is de Werkgroep Floriade
Ontmoetingsdag bezig met het organiseren van verschillende workshops,
lezingen en kortingen. Zoals bijvoorbeeld een lezing van chefkok Sharon
de Miranda, een lezing bij de Polderkol over het verwerken van biologische
kruiden tot producten die de gezondheid bevorderen.
Hou de website in de gaten om op de hoogte te blijven.
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(vervolg Vrouwen van Nu)

In de Shelter, de uitvalsbasis van Vrouwen van Nu op deze dag, kun je
terecht voor een kopje koffie of thee met iets lekkers. Er zijn ook stands
van de projectgroep Plastic & ik, het Landelijk Voedsel Platform en de
Agrarische Commissie om te bezoeken.
Vanuit Wesepe willen we bij voldoende belangstelling een bus laten rijden.
De entreeprijs is voor leden € 25,-- (normaal € 29,--) en daar komen de
kosten voor de bus nog bovenop.
Opgeven bij:
Wilma Eskes, e-mail: wilmaeskes8124@gmail.com tel.: 06 33844556 of
Alice Brinkman, e-mail: g.brinkman@live.nl tel.: 06 55834758.
90-Jubileumfeest Overijssel
Wij nodigen u van harte uit voor ons uitgestelde jubileumfeest op
24 mei a.s. om 10:00 uur in Parkgebouw Rijssen in Rijssen.
We starten met de jaarvergadering. Deze is voor iedereen toegankelijk, maar
opgave is wel van belang. Hieraan zijn uiteraard geen kosten verbonden.
Het feestprogramma begint met een lunch en aansluitend een optreden van
The Bluebettes. Kosten hiervan bedragen € 20,00.
Om alle afdelingen een kans te geven hieraan deel te nemen kunnen zich
per afdeling 10 leden aanmelden. Overige leden kunnen op een wachtlijst
worden geplaatst. De afdelingen waarvan minder of geen leden komen
kunnen we dan verdelen over de mensen op de wachtlijsten.
Opgave bij bestuur Wesepe/Averlo voor 30 april.
Wandelen
Het wandelen start om 13.00 uur bij de Nicolaaskerk:
Donderdag 14 april, woensdag 27 april, donderdag 12 mei.
Fietsen
Halve dag fietsen is op dinsdag 24 mei om 13:00 uur, verzamelen bij de kerk.
Hele dag fietsen is in augustus, datum is nog niet bekend.
Inloggen websites
Inloggegevens voor zowel de landelijke als de provinciale websites
(het "voor leden" deel van de site) zijn:
Gebruikersnaam: Lidlandelijk. Wachtwoord: lan9013.”
Voor onze eigen website is het:
Gebruikersnaam: lidwesepeaver. Wachtwoord: wes6819.
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Plattelandsvereniging LABOR
Secretaris: Bert Slinkman
Achterhoekstraat 15
8124 AM Wesepe
Tel: 06 - 2734 2058
info@laborwesepe.nl

Jaarvergadering woensdag 13 april
Op woensdag 13 april houden we onze jaarvergadering. We beginnen om
20:00 uur bij het Wapen van Wesepe.

Agenda
1. Opening door de voorzitter.
2. Vorige vergadering februari 2021 (deze vergadering is i.v.m.
3. coronamaatregelen niet doorgegaan)
4.
5.
6.
7.

Jaarverslag 2020, 2021
Financieel jaarverslag 2020 en 2021 door de penningmeester.
Verslag kascommissie Albert Grootentraast en Wil Kleinmeulman.
Benoeming nieuwe kascommissie.

8.

Vaststellen contributie voor 2022.

9.

Bestuurssamenstelling.
Wij zijn zeer blij dat Wietske Trompert en Niek Slinkman in het bestuur
van Labor zijn gekomen als bestuurslid. Ze hebben al één of meerdere
bestuursvergaderingen meegedraaid!

10.
11.
12.
13.

Bespreking activiteiten 2022.
Rondvraag.
Pauze.
De herder van de Deventer Schaapskudde Marianne Caspersz zal
ons vertellen over het ‘reilen en zeilen’ bij de Kudde in Deventer
en omstreken.
14. Sluiting.
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Klootschieten zondag 3 april
Zondag 3 april om 10:00 uur komen we bij elkaar in restaurant NuNu,
Raalterweg 22 in Schalkhaar. Na een kopje koffie of thee gaan we
een ronde klootschieten om weer uit te komen bij NuNu alwaar we
iets lekker zullen drinken. Wandelschoenen aan en goede zin, dan
wordt het vast weer net zo gezellig als afgelopen maand!

Activiteiten Labor 2020 en 2021
Januari-heden
: 1e Zondag van de maand klootschieten.
19 februari 2020
: Jaarvergadering; Wiljan Smale
jachtopziener/wildbeheerder.
Augustus 2020
: Wandel-3-daagse op eigen gelegenheid
26 december 2020
: kerstwandeling op eigen gelegenheid.
4 juli 2021
: Fietstocht voor jong en oud met BBQ.
4, 5 en 6 augustus 2021: Wandel-3-daagse.
2 oktober 2021
: Stedentrip Zuthpen.
26 december 2021
: Kerstwandeling.
----------------------------------------------------------------------------------------------

ONDERDEURTJE
**************************************************************
Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven en de vele kaarten tijdens
de ziekte van Goris. We hebben alle kaarten op de kastdeur in de hospice
geplakt. En ook na zijn overlijden werden we bedolven onder de kaartjes.
Ook telefoontjes en bezoekjes. We zagen daarin dat Goris gewaardeerd was.
Bedankt!
Hennie Verhoef, kinderen en kleinkinderen
**************************************************************
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Hou jij van creatief 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
----------------------------------------------------------------------------------------------

Beste dorpsbewoners,
Begin februari is er ook dit jaar weer voor de Hersenstichting
gecollecteerd in ons dorp door twee trouwe collectanten. Totaal is er
door hen € 287,84 opgehaald.
Namens de Hersenstichting hartelijk dank voor uw gift!
Met meer vrijwilligers zouden we een groter deel van Wesepe kunnen
bereiken. Draagt u de Hersenstichting een warm hart toe en wilt u in
2023 ook in een of enkele straten van Wesepe collecteren? Neem dan
contact op met Andrea Otten: 06-13684169 of a.otten@mywebpages.nl
Hartelijk dank!
Kijk voor meer informatie op www.hersenstichting.nl
Vriendelijke groet.
Andrea Otten
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Zomerfeesten Wesepe
19 - 20 - 21 augustus

Zou het dan dit jaar weer mogelijk zijn? Een Zomerfeesten Wesepe met tent,
bands, veel activiteiten én kermisattracties? Tot nu toe staan alle seinen op
groen, dus we zijn al begonnen met de voorbereidingen. Noteer de datum in
ieder geval alvast in je agenda: 19, 20 en 21 augustus.
Geef je op voor Wesepe Got Talent
Dit jaar is voor de 2e keer op de vrijdagavond het podium voor jullie. Of je
nu jong of oud bent, alleen of samen iets wilt doen. Show heel Wesepe jouw
talent! Meld je aan vóór 1 juli via info@zomerfeestenwesepe.com
Automatisch incasso
Velen van jullie hebben de afgelopen jaren aangegeven via een automatisch
incasso een bijdrage te willen leveren aan de Zomerfeesten (i.p.v. contant
via de lijsten). De afgelopen twee jaar hebben wij niet met de lijsten gelopen
en geen automatische incasso’s geïnd i.v.m. corona en dus geen normale
Zomerfeesten. De Rabobank dacht hierdoor dat alle gegevens, zonder ons
vooraf in te lichten, wel definitief verwijderd konden worden. En
tegenwoordig met de AVG wet is alles ook echt helemaal weg. Gelukkig
hebben we nog veel van de automatisch incasso briefjes, maar niet alles.
Wij zullen de personen/gezinnen waar het om gaat een brief sturen met
de vraag of zij nogmaals de automatisch incasso willen invullen.
Alvast bedankt en excuses voor het ongemak.
Horecavrijwilligers gezocht
Wij zijn op zoek naar mensen voor achter de bar op de middagen en de
avonden van de Zomerfeesten. Werkzaamheden variëren van schenken,
tappen tot het uitgeven van de drankjes. Uiteraard kun je je ook aanmelden
met je vriendengroep of buren. Meld je vóór 1 mei aan via
info@zomerfeestenwesepe.com. Geef ook even je voorkeursdag en
middag/avond aan.
Rabo ClubSupport
We willen iedereen die op ons heeft gestemd ontzettend bedanken. We
hebben in totaal € 857,34 gekregen van de Rabobank.

Bestuur Zomerfeesten Wesepe
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Klooster Nieuw Sion
zoekt manager voor koffieschenkerij

Klooster Nieuw Sion bij Diepenveen opende een klein jaar geleden een
koffieschenkerij in de voormalige buitenkapel van het kloostercomplex.
Direct naast de schenkerij, in de binnentuin van het klooster, werd een
fluisterterras ingericht waar bezoekers in verstilde sfeer kunnen genieten
van de rust van het klooster onder het genot van koffie, thee, gebak en lunch.
Grote belangstelling
De belangstelling voor de schenkerij overtreft sindsdien alle verwachtingen
en grote aantallen bezoekers maken door een bezoek aan de schenkerij kennis
met de verstilde kloosterlijke haven in de bossen bij Diepenveen. De grote
belangstelling zorgt ervoor dat Nieuw Sion met de schenkerij een volgende
stap wil zetten.
Ondernemende manager
Het klooster zoekt nu een ondernemende manager om dat in goede banen te
leiden. “We zijn ontzettend blij met de vele bezoekers aan de schenkerij, maar
het brengt ook hele interessante uitdagingen met zich mee. Hoe behoud je
bijvoorbeeld de verstilde sfeer van het klooster en blijf je toch gastvrij naar
alle gasten die van die sfeer willen komen proeven?”, vertelt Marten IJmker,
een van de directeuren van Nieuw Sion. “Wij denken dat het goed samen kan
gaan, juist doordat we een duidelijke visie en missie voor ogen hebben over
wat we willen bieden aan gasten.”
Gespreksterras
Eén van de plannen die Nieuw Sion heeft is om aan de voorzijde van het
klooster een voortuin met gespreksterras in te richten, om het verstilde
karakter van het fluisterterras en de binnentuin van het kloostercomplex
te benadrukken.
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Gastvrijheid
De komst van de schenkerij past bij een lang gekoesterde wens van het
klooster om een warmer welkom te bieden aan gasten en mensen die even
komen aanwaaien bij Nieuw Sion, zoals wandelaars op het naastgelegen
landgoed De Kranenkamp. De schenkerij doet tevens dienst als
ontvangstlocatie voor gasten die op het klooster verblijven, zoals bezoekers
van het gastenhuis, de kloostercamping en groepen die zalen huren.

Concept
De koffieschenkerij richt zich met haar menukaart op eerlijke, biologische en
lokale gerechten. Liefst met zoveel mogelijk producten uit de eigen moestuin
van het klooster, in de geest van de monniken van Abdij Sion, die het land
rondom de abdij bewerkten en leefden van de opbrengst ervan.
Kijk voor meer informatie op www.nieuwsion.nl/koffieschenkerij.

In de koffieschenkerij van klooster Nieuw Sion is het heerlijk genieten
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Seven Lessons and Carols for Holy Week
Op Palmzondag 10 april voert het New Sion Choir twee keer een ‘Seven
Lessons and Carols for Holy Week’ uit in Klooster Nieuw Sion in
Diepenveen. Dit bezinningsmoment is geïnspireerd op de Anglicaanse
kersttraditie ‘Festival of Nine Lessons and Carols’ van het zingen van carols
als antwoord op een lezing, maar nu bedoeld voor de Stille Week.
Voor deze ‘Seven Lessons and Carols for Holy Week’ volgen we het
lijdensverhaal van Jezus in zeven delen door middel van lezingen en
bijbehorende carols. De viering is een moment van bezinning met een
sober karakter zonder samenzang en wordt uitgevoerd op de avond van
Palmzondag aan het begin van de Stille Week.
De muziek is divers en komt uit verschillende stijlperiodes uit de muziekgeschiedenis. Werken van o.a. Byrd, Mawby, Lloyd-Webber en Haydn staan
op het programma. De uitvoering van ‘Seven Lessons and Carols for Holy
Week’ is een primeur, zowel in Nederland als in de Anglicaanse traditie.
De koorzang wordt verzorgd door het New Sion Choir onder leiding van
dirigent Jan van Dijk. Het koor wordt begeleid door organist Adriaan Koops.
De ‘Seven Lessons and Carols’ starten om 18:00 uur en 20:00 uur in Klooster
Nieuw Sion aan de Vulikerweg 6 te Diepenveen. Om 17:30 uur en om 19:30
uur openen de deuren. Het parkeerterrein bevindt zich op circa vijf minuten
lopen afstand van de kerkzaal.
Toegang tot de viering is vrij; na afloop wordt via een deurcollecte een
bijdrage gevraagd in de kosten.
Vooraf kunt u zich aanmelden via www.newsionchoir.nl/agenda.

Klooster Nieuw Sion in Diepenveen
15

p/a Midlijkerdijk 1a
7433 RP Schalkhaar

Ja, we kunnen weer! Na een heel lange winterstop hebben we op 11 februari
de draad weer opgepakt. Gewoon rustig aan beginnen met een soosavond
dacht de leiding, maar dat pakte iets anders uit. Hoewel er maar een klein
groepje aanwezig was, nagenoeg heel groep 8 zat thuis met corona, werd het
een rumoerige avond. Laten we het er maar op houden dat iedereen er weer
even in moest komen.
Daarna ging het volledig los met twee uitjes achter elkaar. De Nieuwe Coers
is voorzien van nieuwe douches, dus we moesten op vrijdag 25 februari
uitwijken naar elders. Geen probleem, de bowlingbaan werd gebeld en alles
was in kannen en kruiken. Ook hier echter een kleine groep, de rest was aan
het genieten van een welverdiende (sneeuw-)vakantie.
De aanwezigen genoten echter volop. En dat hebben de vakantiegangers
blijkbaar ook meegekregen, want bij het volgende uitje was bijna de volledige
club weer aanwezig.
Met ruim 20 jongeren werd twee weken later een bezoek gebracht aan de
schietvereniging in Averlo. De fietstocht op de heenweg leidde naar allerlei
mooie plekjes in Averlo (die eigenlijk niet op de route lagen), maar
uiteindelijk werd de schietbaan bereikt. Na een korte instructie kon iedereen
aan de bak. En degene die niet aan de beurt was vermaakte zich uitstekend
met een glaasje fris, een zakje chips en het opnemen van filmpjes voor
TikTok. Rond 21:30 uur werd besloten er toch maar een eind aan te breien,
want sommigen waren niet meer te stoppen. Alle deelnemers hadden in elk
geval vier kaarten volgemaakt met 5 schoten per kaart, overigens met zeer
wisselend succes. Iedereen ging echter tevreden huiswaarts.
Het programma voor de komende maanden:
8 april
22 april
6 mei

uitactiviteit
soosavond
soosavond

20 mei
10 juni
24 juni

uitactiviteit
soosavond
feestavond

Hou onze facebookpagina en website in de gaten voor het laatste nieuws!
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We mogen weer!

Jaarlijks paasvuur door Jong Wesepe
Op eerste paasdag, 17 april, vindt het jaarlijkse paasvuur weer plaats. Het
belooft een gezellige avond te worden. Om 20:00 uur wordt het paasvuur
ontstoken aan de G.J. Kappertweg. Hier staat koffie/thee/ranja voor jullie
klaar. Vanaf 21:00 uur zijn jullie allemaal welkom in het vernieuwde Wapen
van Wesepe om de avond af te sluiten met een mooi feest!
Stortdata
Er kan alleen gestort worden op de volgende momenten:
za 9 april
za 16 april

9:00 tot 15:00 uur
9:00 tot 15:00 uur

In verband met de locatie zal het paasvuur kleiner zijn dan voorgaande jaren.
Houd rekening met elkaar, zodat iedereen zijn of haar snoeihout kan brengen.
De leden van Jong Wesepe zijn aanwezig om u te helpen bij het storten.
Prijzen voor het storten zijn € 5,- per aanhanger. Er wordt gezorgd voor
koffie/thee.
Let op! Er mag alléén snoeihout worden gestort.

Koningsnacht
Met koningsnacht, 26 april, staat er wederom een feest georganiseerd
in het Wapen van Wesepe met niemand minder dan zanger Jordy van
Vilsteren. Jullie zijn welkom vanaf 21:00 uur.
Houd voor meer informatie en updates onze Social Media (@jongwesepe)
in de gaten.
We zien jullie graag allemaal op 17 en 26 april!
Jong Wesepe
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OUDERENSOOS WESEPE e.o.
Beste senioren,
Op woensdag 4 mei gaan we weer samen eten in ‘het Wapen van Wesepe’.
De kosten voor dit 3-gangen diner inclusief een drankje zijn € 15,00.
Schuif eens aan, het is altijd erg gezellig! Hebt u een dieet, geef die dan
door bij opgave.
U kunt zich tot vrijdag 29 april opgeven bij Fineke Middeldorp tel: 532247.
Hebt u zich al opgegeven voor de Paasmiddag op woensdag 13 april ?
Dit kan nog t/m 10 april.
Graag tot ziens.
Hartelijke groeten van Ton, Annie, Frank, Jur, Fineke en Erna
Jaarlijkse reisje op woensdag 18 mei
Om 9:00 uur staat de bus van de TCR bij ‘het Wapen van Wesepe’ klaar om
ons die dag naar ‘Landgoed Kaamps’ in Deurningen te brengen. Dat is het
melkveebedrijf van de fam. Nijland. Hier worden ook zuivelproducten
gemaakt.
We worden daar ontvangen met koffie en krentenwegge. Hier zien we een
film en krijgen we een rondleiding over het bedrijf. Daarna volgt er een
kaasproeverij.
Er is ook een winkeltje waar we even kunnen snuffelen.
Hier gebruiken we tegen 12:30 uur ook een uitgebreide Boerenlunch.
Om ca. 13:45 uur vervolgen we onze reis met een tour door Twente. Tegen
14:30 uur arriveren we bij het Blikkenmuseum in Marle. Hier kunnen we op
eigen gelegenheid de ruim 10.000 blikken bekijken, waarvan sommige al
meer dan 150 jaar oud zijn. Ook staat de koffie / thee daar voor ons klaar.
We vertrekken hier tegen 16:45 uur en hopen om 17:15 uur weer in Wesepe
te zijn. En in het WvW zal er dan een afsluitend diner voor ons klaar staan.
Opgave t/m woensdag 4 mei bij Fineke Middeldorp tel: 532247.
Hebt u een dieet? Geef dit dan ook door bij opgave.
De kosten voor deze dag, incl. diner zijn € 60 p.p.
Graag storten op: NL 84 RABO 0377 7353 61
t.n.v. Stichting Ouderensoos Wesepe e.o.
We hopen er samen weer een mooie dag van te maken, en graag tot ziens
op 18 mei
!
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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

Trainer Klomp verlengd bij SC Wesepe
Het bestuur van SC Wesepe is blij te kunnen melden dat er met de trainer
Wilco Klomp van Wesepe 1 overeenstemming is bereikt om het contract met
één seizoen te verlengen. Dit houdt in dat Wilco tot het einde van het seizoen
2022/2023 hoofdtrainer zal zijn van SC Wesepe.
Wilco is dit seizoen gestart als hoofdtrainer bij SC Wesepe en de
samenwerking bevalt van beide kanten goed. Het afgelopen half jaar was
weer een rare periode met alle corona perikelen. Hopelijk wordt dat vanaf nu
beter en kan er weer volop gevoetbald worden. Vanuit het bestuur is er volop
vertrouwen dat de jeugdige selectie zich onder leiding van Wilco verder kan
ontwikkelen en dat na de winterstop de nodige punten gepakt zullen worden.
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Coronatoernooi
Aangezien in de winter het traditionele Oliebollentoernooi geen doorgang
kon vinden, besloot de organisatie dit jaar met een toepasselijke variant te
komen. Daarom werd op zondag 27 februari jl. het zogenaamde
‘Coronatoernooi’ gespeeld. Onder een heerlijk lentezonnetje werd er
fanatiek om de winst gestreden.
Na afloop was er een gezellig samenzijn in de kantine waar de nieuwe
stamtafel voor de Oldtimers werd onthuld. Deze tafel is door Jan
Lenderink helemaal zelf gemaakt. Daarna werd er nog officieel afscheid
genomen van de oud-bestuursleden Danny Harmsen, Michael Schotman
en Rik Middeldorp.
Voor de functies van penningmeester en secretaris zoekt het Algemeen
Bestuur nog steeds vervangers.

Handbal

Handbalwedstrijden april SC Wesepe Dames 1
Zaterdag 2 april – 19:00 uur
HCL DS1 - Wesepe DS1 (Sportcentrum Triominos, Duiven)
Zaterdag 9 april – 19:00 uur
Wesepe DS1 - H.H.Z.D. DS1 (Sporthal de Hooiberg, Olst)
Dinsdag 12 april – 20:10 uur
Wesepe DS1 - LHC DS1 (Sporthal de Hooiberg, Olst)
Zaterdag 23 april – 20:30 uur
H.H.Z.D. DS1 - Wesepe DS1 (Sporthal Hoogerheyne, Heino)
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Dit nummer was al eerder opgevoerd in de revue ”VIJVEN EN ZESSEN“ in 1972.

V.l.n.r.: Jan Nijland, Jan Niemeijer, Piet de Jonge en Geke Wichems.

Weet u het nog?
Foto van DOLLE MINA’s, gemaakt in 1976 in de PJGO Revue “TIEN VOOR U“

