Activiteiten kalender mei 2022
Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe

zondag, 1 mei
10:00 Klootschieten, Labor, start bij Wapen van Wesepe
dinsdag, 3 mei
19:30 Bridgeclub Wesepe, competitie, Wapen van Wesepe
woensdag, 4 mei
12:30 Samen Eten, Ouderensoos, Wapen van Wesepe
donderdag, 5 mei
10:00 Inloopcafé Ontmoeten in eigen dorp, Wapen van Wesepe
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
vrijdag, 6 mei
19:30 Soosavond, Jeugdsoos, De Nieuwe Coers
dinsdag, 10 mei
19:30 Bridgeclub Wesepe, vrije avond, Wapen van Wesepe
woensdag, 11 mei
10:00 Dagje uit naar Lochem en Ruurlo, Vrouwen van Nu
donderdag, 12 mei
10:00 Inloopcafé Ontmoeten in eigen dorp, Wapen van Wesepe
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
dinsdag, 17 mei
19:30 Bridgeclub Wesepe, competitie, Wapen van Wesepe
woensdag, 18 mei
09:00 Jaarlijks uitje Ouderensoos, Wapen van Wesepe
donderdag, 19 mei
09:30 Fietsen (werkgroep 4 dorpen fiets4daagse), Wapen van Wesepe
10:00 Inloopcafé Ontmoeten in eigen dorp, Wapen van Wesepe
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
vrijdag, 20 mei
Floriade Ontmoetingsdag, Vrouwen van Nu
Uitactiviteit, Jeugdsoos
dinsdag, 24 mei
13:00 Fietsen, Vrouwen van Nu, start bij de Nicolaaskerk
19:30 Bridgeclub Wesepe, vrije avond, Wapen van Wesepe
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Activiteiten kalender mei 2022 (vervolg)
woensdag, 25 mei
13:00 Wandelen, Vrouwen van Nu, start bij de Nicolaaskerk
donderdag, 26 mei
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
zaterdag, 28 mei
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
zaterdag, 28 mei 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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Beste lezer,
Er staan weer volop sportieve en gezellige buitenactiviteiten op de agenda,
zoals klootschieten, wandelroutes en fietstochten. Natuurlijk kun je ook
gewoon lekker op een terras neerploffen of wellicht in je eigen tuin bezig
zijn. Kortom, genoeg redenen om fijn naar buiten te gaan. Geniet ervan!
De redactie.
Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar
redactie.dorpskrant@wesepe.nl vóór 15 mei a.s.
COLOFON
Jaargang 30
Stichting Dorpskrant Wesepe.
IBAN: NL16RABO0314518290
Bestuur:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Beheer Wesepe.nl
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: Anja Jalink
: Annet Niemeijer
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: Menno ten Have
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Drukkerij
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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 de vorige Dorpskrant heeft u kunnen lezen dat we afscheid hebben
genomen van onze directeur Jantien Blankhorst. Ze heeft een mooi afscheid
op onze school gehad.
Tot en met december wordt Jantien vervangen door Gery Bisseling. Hij zal
zich in de volgende editie van de dorpskrant voorstellen.

Doordat de regels ten aanzien van corona zijn verdwenen kunnen we weer de
leuke dingen doen. En wat vooral geweldig is dat we de groepen weer door
elkaar mogen mengen. Dus weer heerlijk samen spelen op het plein, samen
een Paaslunch houden en samen spelletjes spelen tijdens de Koningsspelen.
Maar wat vooral fantastisch was dat de ouders en opa’s en oma’s een uurtje
op school mochten komen kijken onder het genot van een kopje koffie of
thee. Dat is wat we het meeste hebben gemist....

Op dit moment nog geen concrete dingen ten aanzien van de verbouw van de
school. De plannen liggen bij de aannemers en we hopen snel met iemand
rond te komen. Hopelijk kunnen we na de zomervakantie starten!
Vriendelijke groet vanaf de Scholtensweg,
Mede namens Gery Bisseling
Wouter de Waal, locatie-coördinator
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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

Op deze foto staan de jubilarissen van 2022. Afgelopen donderdag 14 april
werden deze dames gehuldigd. Van links naar rechts:
G. Grootentraast-Middeldorp 40 jaar lid, M. Nijenhuis-Roeterdink 50 jaar
lid, Special lid G.Koldewee-Roetert 70 jaar lid, A. Twellaar-Wonink 50 jaar
lid, J. Wonink-de Graaf 50 jaar lid, D. Brinks-Oosterkamp 60 jaar lid. Op de
foto ontbreekt E. Grotentraast-vd Burg 40 jaar lid. Ze kon niet aanwezig zijn.
De dames kregen bloemen en een cadeau.
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Afdelingsavond
Wij nodigen jullie van harte uit op onze afdelingsavond op donderdag
12 mei in het 'Wapen van Wesepe' om 19:45 uur. Dan hebben we een
gastspreker die iets verteld uit het leven van haar als een Technisch
Rechercheur.
Projectgroep Kunst/Tuinen
nodigt u uit voor een bezichtiging van de 5500 m2 grote tuin ‘Grondig
Geniethen’ te Lochem en een bezoek aan museum ‘More’ te Ruurlo met
zijn mooie park en (op eigen initiatief te bezoeken) Orangerie.
Nitha Annink heet u hartelijk welkom met een kop koffie/thee en iets lekkers.
Ook vertelt zij over de schilderachtige tuin.
Tussen 12:00 uur en 12:30 uur kunt u hier het meegebrachte lunchpakketje
nuttigen met een extra kop koffie/thee. Daarna rijden we naar Ruurlo, waar
we om 13:00 uur in kasteel Ruurlo eerst een film bekijken over de
geschiedenis van het kasteel en dan de schilderijen van Carel Willink
bekijken en ook zien we de door Fong Leng ontworpen extravagante
kleding van de 3e echtgenoot van Carel, Mathilde. Tijdelijke expositie
van de neorealistische schilder, Pat Andrea.
Wanneer: woensdag 11 mei.
Tijd
: 10:00 uur tot ongeveer 15:30 uur
Waar : Hoge Enk 3 te Lochem en kasteel Ruurlo, Vordenseweg 2 Ruurlo
Kosten : € 24,00 of € 9,50 i.c.m. museumjaarkaart
(niet leden € 26.50 of € 12.00).
Aantal deelnemers: 50.
Opgave: tot 6 mei bij wilmaeskes8124@gmail.com, tel: 06-33844556.
Wandelen
Het wandelen start om 13:00 uur bij de Nicolaaskerk:
Donderdag 12 mei, woensdag 25 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

Korte info Jaarvergadering
Er komt nog een verslag van de jaarvergadering van woensdag 13 april jl.
Voor het eerst als Labor in het vernieuwde Wapen van Wesepe onder leiding
van Jelle Vloedgraven en zijn hulpen!, en het was “goed voor elkaar”. Ook
nog een grote opkomst van onze leden, die een zeer informatieve, met een
zeer mooie presentatie (prachtige plaatjes van schapen in Deventer) gezien
hebben van de Deventer Schaapkudde Herder Marianne Gaspersz.
Zeer geslaagd!

De komende tijd hebben we weer een aantal leuke activiteiten in het
vooruitzicht met Labor.
Klootschieten.
Zondag 1 mei, de start is om 10:00 uur bij het Wapen van Wesepe!

Wandeldriedaagse
Op woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 augustus wordt de Labor
Wandeldriedaagse weer gehouden. Zet dit in je agenda alvast!
Mooie routes liggen in het verschiet. 5 km of 10 km.

Fietstocht
Op zondag 26 juni wordt de jaarlijkse fietstocht gehouden.
Zie elders in de dorpskrant voor alle informatie.

Informatie
Voor alle informatie over bovenstaande activiteiten kun je mailen naar
info@laborwesepe.nl
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Kogge varen en stadswandeling in Kampen
Wij hebben als Labor de mogelijkheid gekregen om met een ‘Kogge’
een 3 uur durende vaartocht te maken vanuit Kampen.
Wie wil dit niet?
Varen op een schip waarmee in de middeleeuwen goederen vervoerd
werden tussen een groot aantal Hanzesteden in Europa.
Wanneer : Zaterdag 9 juli
Vertrek : 10:00 uur, met eigen vervoer vanuit Wesepe
Kosten
: Kogge varen € 30,00 pp.
(€ 37,50 waarvan Labor € 7,50 voor haar rekening neemt)
Overige kosten voor eigen rekening
Wij gaan er op eigen vervoer heen, maar spreken we nog af als wij weten
wie er mee gaan en waarschijnlijk gaan we op eigen gelegenheid ook een
stadwandeling van ongeveer 1,5 uur maken en daarna even een broodje eten
en dan varen. Dus vertrek zal zijn ongeveer 10:00 uur en terug in Wesepe
inschatting ongeveer 17:00 uur
Aanmelden: vóór 1 juni mailen naar info@laborwesepe.nl
LET OP : maximale deelname = 12 personen, dus wees er snel bij.
VOL = VOL
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Fietstocht Labor

Zondag 26 juni
Ook voor gezinnen met kinderen!
Na afloop BBQ (ook voor niet-fietsers)
Op zondag 26 juni is er weer de jaarlijkse fietstocht voor het hele gezin!
Ook niet leden zijn alleen of met het hele gezin van harte welkom, wij vragen
wel na afloop als het goed bevallen is om lid te worden, € 12,50 per jaar.
(lidmaatschap voor het hele gezin!)
De fietscommissie zal een mooie route uitzetten met als eindpunt ……… om
ongeveer 15:15 uur. Hier staan de drankjes en de barbecue klaar om er een
gezellige middag van te maken.
We starten om 11:15 uur vanaf de kerk/dorpsplein in Wesepe.
Onderweg wordt er voor koffie met koek gezorgd en een warme
versnapering. De route zal niet te lang zijn zodat ook de kinderen mee
kunnen fietsen.
Zoals altijd zijn er geen kosten aan verbonden en is het eerste stukje vlees
van de barbecue voor de fietsende leden gratis. Daarna zal er een bijdrage
gevraagd worden voor nog een stukje heerlijk vlees en de genoten
consumpties.
Het zou leuk zijn als we weer met een grote groep jong en oud op pad
kunnen gaan.
Niet fietsen, maar wel zin in BBQ?
Dan ben je vanaf 15:15 welkom op het eindpunt. Een berichtje naar
info@laborwesepe.nl dan mailen wij je het adres van het eindpunt.
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Inloopcafé en OED terug in het Wapen van Wesepe
Donderdag 14 april was Ontmoeten in Eigen Dorp (OED) weer voor het eerst
bijeen in Het Wapen van Wesepe. Na een paar jaar gezelligheid in De
Beukenoot naast de kerk hebben we de oversteek weer gemaakt.
We werden door Jelle gastvrij ontvangen en we verwachten dat het snel weer
heel vertrouwd gaat voelen.
Tijdens ons verblijf in de Beukenoot zijn de twee groepen, Ontmoeten in
Eigen Dorp en het Inloopcafé, eigenlijk één groep gaan vormen. Daarom is
besloten als één gezamenlijke groep verder te gaan. De uitgangspunten sluiten
goed op elkaar aan en de gekozen vorm blijft. Dat betekent: samen koffie
drinken, verhalen uitwisselen, handwerktips delen, elkaar helpen met vragen
over tablet of telefoon, een spel spelen, films kijken. Kortom kom er even uit
voor een paar gezellige uurtjes op de donderdagochtend van 10:00 tot 12:00
uur. Er zijn verder geen kosten aan verbonden, voor de koffie vragen we een
vrijwillige bijdrage.
Wilt u wel graag komen, maar heeft u geen vervoer? Bel even met Jacky van
Tartwijk, zij regelt het voor u! Tel. 06-31 76 88 16.
Voor vragen over Inloopcafé Ontmoeten in Eigen Dorp kunt u terecht bij
Jenny Timmer Arends, tel. 06-51 18 56 45. Zij is coördinator voor deze
ochtend vanuit ZGR.
Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag, is er géén OED.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Dauwtappen 2022
Woensdagavond 25 mei.
Donderdag 26 mei.
Zet hem alvast in je agenda!
Volg ons via Instagram en
FB pagina voor de line-up!
www.dauwtappen.nl
Maak je dorst maar nat!
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---------------------------------------------------------------------Sallands fietsfestijn
Werkgroep 4 dorpen fiets4daagse organiseren weer het:
‘Sallands fietsfestijn’, vier dorpen fietsen weer samen!
De vier dorpen; Heeten, Mariënheem, Wesepe en Nieuw Heeten
organiseren in mei op vier donderdagen een fietstocht van 40 á 45 km.
Starttijd: 9:30 – 11:00 uur.
Onderstaand de datums en de vertrekpunten:
5 Mei: Heeten starten bij Kulturhus Dorpsstraat 16.
12 Mei: Mariënheem, starten bij ’t Asspel De Heemen 12.
19 Mei: Wesepe, starten bij ‘Het Wapen van Wesepe’.
26 Mei, Hemelvaartsdag: Nieuw Heeten, start bij ‘De Belte’ Zwarteweg 24.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Arend de Lange, tel: 06 511 533 90
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Zomerfeesten Wesepe
19 - 20 - 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 voor 1 juli via info@zomerfeestenwesepe.com

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 voor 1 mei aan via info@zomerfeestenwesepe.com.
Geef ook even je voorkeursdag en middag/avond aan.

Bestuur Zomerfeesten Wesepe

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

SAVE THE DATE:
29 & 30 oktober 2022
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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

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

ONDERDEURTJE
**************************************************************
Na ruim 63 jaar lief en leed gedeeld te hebben in Wesepe, Averlo en
omstreken, ben ik om gezondheidsredenen verhuisd naar Het Averbergen
in Olst. Een heel moeilijke en verdrietige stap, maar het kon niet anders. In
mijn gedachten zal ik nog vaak in Wesepe zijn. Ik wens iedereen alle goeds,
en een hartelijke groet van Greet Broekhuizen.
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OUDERENSOOS WESEPE e.o.
Beste senioren,
Eetproject / Soos
Op woensdag 6 april jl. hebben we na een lange periode weer samen gezellig
kunnen eten in het geheel vernieuwde ‘Wapen van Wesepe’.
We konden die middag genieten van de kookkunsten van de moeder van de
nieuwe uitbater Jelle Vloedgraven. Ineke nog bedankt daarvoor.
Na afloop van het diner, mochten we van Jelle nog even rondkijken hoe alles
een metamorfose heeft gehad.

Hierbij doen we jullie de datums wanneer we weer samen gaan eten:
Op de woensdagen 4 mei, 1 juni, en 6 juli, om 12:30 uur in het Wapen van
Wesepe. Opgave tot de vrijdag ervoor bij Fineke tel: 0570 532247.
Hebt u een dieet; geef dit dan ook door bij opgave.
De kosten voor het 3-gangen diner inclusief een drankje zijn € 15,00.
In de maanden juni en juli zijn er geen soosmiddagen.
En……..hebt u zich al opgegeven voor het reisje op woensdag 18 mei?
Dit kan nog tot 4 mei a.s.
Graag zien we u op bovengenoemde datums 😊.
Een hartelijke groet van Ton, Frank, Annie, Jur, Fineke en Erna.
----------------------------------------------------------------------------------------------

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
**************************************************************
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Vanwege de verbouwingswerkzaamheden bij het Wapen van Wesepe konden
wij hier niet bridgen. We hebben een aantal weken gebruik mogen maken van
de kantine van de Sportclub Wesepe, wat een prima oplossing was.
Wij willen Sportclub Wesepe en natuurlijk de bardienst vrijwilligers heel
hartelijk danken voor hun gastvrijheid.
Vanaf 12 april bridgen wij weer in het mooi opgeknapte Wapen van Wesepe.
Omdat we vanwege corona weinig speelavonden hebben gehad is er besloten
door te bridgen tot en met 24 mei .
Het nieuwe seizoen begint weer op de 1e dinsdag van september.
Mocht u interesse hebben in het bridgen, komt gerust een keer kijken.
We zijn te bereiken op bridgewesepe@hotmail.com of 06-51056238
Fijne zomer gewenst namens bridgeclub Wesepe

---------------------------------------------------------------------SPORTCLUB WESEPE
Het sportieve hart van het dorp

Handbal
Handbalwedstrijden mei SC Wesepe Dames 1
Zondag 1 mei 14:50 uur
Voorwaarts DS2 - Wesepe DS1 (Sporthal Zuiderlaan, Twello)
Zaterdag 14 mei 18:45 uur
Wijhe’92 DS2 - Wesepe DS1 (Sporthal De lange slag, Wijhe)
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Het Weseper Erfgoed
Voetbalelftal Sportclub Wesepe Junioren seizoen 1958/59? Op de foto vlnr, staand:
Antonie Wonink, Gerrit Jan Preuter, Fre Klein Ovink, Jopie Jansen, Ap Mensink, Gerrit Ruiterkamp.
Midden: Wim Weijenberg, Bertus Verwoolde.
Zittend: Bennie Hulsegge, Hanke Nijhof, Gerrit Dieperink, Henk Dijkslag, Jan Brinkman.

Het Weseper Erfgoed

Handbal seizoen 1956/57 kampioen. Op de foto vlnr:
Boven: Rietje Jonkman, Janny Rodijk, Annie Wichems,
Midden: Anneke v.d. Linde, Fietje Bouwmeester, Gerry Dijkslag, Hennie Smeenk, Lammi Lenderink.
Vooraan: Tineke Regterschot, Jopie Bouwmeester, Mientje van Gelder.
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