Activiteiten kalender juni 2022
Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe

woensdag, 1 juni
12:30 Samen Eten, Ouderensoos, Wapen van Wesepe
donderdag, 2 juni
10:00 Inloopcafé Ontmoeten in eigen dorp, Wapen van Wesepe
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
donderdag, 9 juni
10:00 Inloopcafé Ontmoeten in eigen dorp, Wapen van Wesepe
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
13:00 Wandelen, Vrouwen van Nu, Wapen van Wesepe
vrijdag, 10 juni
19:30 Soosavond, Jeugdsoos, De Nieuwe Coers
zondag, 12 juni
11:00 Klootschieten, restaurant Ruimzicht, Eikelhofweg 9 Boskamp
donderdag, 16 juni
10:00 Inloopcafé Ontmoeten in eigen dorp, Wapen van Wesepe
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
19:30 Informatieavond, Duurzaam Wesepe, Wapen van Wesepe
Zondag, 19 juni
Sixesday, Sportclub Wesepe, de Muggert
woensdag, 22 juni
13:00 Wandelen, Vrouwen van Nu, Wapen van Wesepe
donderdag, 23 juni
10:00 Inloopcafé Ontmoeten in eigen dorp, Wapen van Wesepe
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
vrijdag, 24 juni
Feestavond, Jeugdsoos
zaterdag, 25 juni
09:00 Inzameling oud papier, fam. Niemeijer, Ds. E. Kreikelaan 10
zondag, 26 juni
11:15 Fietstocht Labor, Wapen van Wesepe
15:15 BBQ Labor, locatie ???
donderdag, 30 juni
10:00 Inloopcafé Ontmoeten in eigen dorp, Wapen van Wesepe
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur

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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Inzameling oud papier
zaterdag, 25 juni
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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Beste lezer,
Na een erg droog voorjaar koersen we inmiddels op de zomer af. Hopelijk
wordt het niet zo warm en droog als in het ‘Grote zonnejaar’ 1540. In dat
uitzonderlijk hete jaar stonden zelfs grote rivieren in Europa nagenoeg droog!
Zou men destijds ook al gesproken hebben over ‘klimaatverandering’?
De redactie.
Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar
redactie.dorpskrant@wesepe.nl vóór 15 juni 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. 330

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.
Even voorstellen

Gery Bisseling

Ik ben op 11 september 1955 geboren in Westervoort.
Na de lagere school ben ik naar de havo van het KGL
in Arnhem gegaan, gevolgd door de Pedagogische
Academie, de dienstplicht, lichting 76-5, de Lucasschool
in Apeldoorn, de Antoniussschool (1979) en in 1980 de
Jan Ligthartschool in Westervoort.

Als gevolg van allerlei taken en functies binnen en buiten de school begon de drang
om de leidende capaciteiten op een andere wijze in te zetten groter te worden. In
1992 streek ik uiteindelijk neer in Braamt om daar als directeur van De Boomgaard
(85 leerlingen) te gaan werken. Vervolgens ben ik in 1998 aan de slag gegaan op de
Sunte Werfert in Elst.
Naast deze functie ben ik in die periode Interim directeur geweest van basisschool
De Haafakkers in Heteren èn projectleider van een nieuwe school, De Elstar in Elst.
Na De Tamboerijn in Zenaar (2009) ben ik 2012 neergestreken op De Abacus in
Huissen. Aansluitend heb ik als Interim directeur mijn onderwijscarrière
voortgezet, het laatst bij de Hoenderloo Groep.
Ter aanvulling enkele personaliagegevens.
Ik woon in Zeddam en ben getrouwd met Thea Hoveijn. Wij hebben drie kinderen:
Ellen (1981), Rianne (1984) en Mark (1987). Alle drie zijn of getrouwd of wonen
samen en inmiddels zijn we in het rijke bezit van 7 kleinkinderen.
Sport staat bij ons gezin redelijk hoog in het vaandel. Helaas heb ik eind vorig
jaar, i.v.m. een hardnekkige blessure, zowel het hardlopen als het tennis moeten
beëindigen. Ik sla nog wel regelmatig een balletje op de Golfbaan in Borghees.
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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
De komende drie maanden zijn er geen afdelingsavonden.
Wij wensen alle leden een fijne zomervakantie!
15 september is er weer een afdelingsavond.
Wandelen
Het wandelen gaat de zomermaanden wel gewoon door.
Start om 13:00 uur bij de Nicolaaskerk:
Donderdag 9 juni, woensdag 22 juni.
Donderdag 7 juli, woensdag 20 juli.
Handwerktentoonstelling
Op 7 en 8 september is er een handwerktentoonstelling in het
‘Wapen van Wesepe’ van 10:00 uur tot 17:00 uur.
Entree: leden € 5,00 niet-leden € 6,00
Graag cash betalen omdat de handwerkcommissie niet over een
pinautomaat beschikt. Inlevering van jullie mooie handwerken gaat,
net als in het verleden ,via eigen afdeling.
Fietsen
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

Fietstocht zondag 26 juni
Op zondag 26 juni is er weer de jaarlijkse fietstocht van Labor voor het hele
gezin! De fietscommissie zal een mooie route uitzetten met als eindpunt ????
Hier staan de drankjes en de barbecue klaar om er een gezellige middag van
te maken. We verzamelen om 11:15 uur bij de Nicolaaskerk in Wesepe.
Onderweg wordt er voor koffie/thee met koek gezorgd en een warme
versnapering.
De route zal niet te lang zijn zodat ook kinderen mee kunnen fietsen.
Zoals altijd zijn er geen kosten aan verbonden en is het eerste stukje vlees
van de barbecue voor de fietsers gratis. Daarna zal er een bijdrage gevraagd
worden voor elk volgend stukje heerlijk vlees en de genoten consumpties.
Het zou leuk zijn als we met een grote groep jong en oud op pad kunnen gaan.
Tot zondag 26 juni om 11:15 uur op het kerk-/dorpsplein!

Niet fietsen, maar wel zin in BBQ? Dan bent u vanaf 14:30 uur welkom
op de eindlocatie. Deze kunt u in dit geval vragen aan één van onderstaande
bestuursleden of via de mail: info@laborwesepe.nl

Labor 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 van 5 km of 10 km.
6

Klootschieten zondag 12 juni
Zondag 12 juni om 11:00 uur komen we bij elkaar bij restaurant Ruimzicht,
Eikelhofweg 9 in Boskamp (i.v.m. met Pinksteren klootschieten we nu
een week later.) Na een kopje koffie of thee gaan we een nieuwe ronde
klootschieten uit proberen om weer uit te komen bij Ruimzicht alwaar
we iets lekkers zullen drinken. Wandelschoenen aan en goede zin, dan
wordt het vast weer net zo gezellig als afgelopen maand!
Klootschieten zondag 3 juli
Zondag 3 juli om 10:00 uur gaan we weer eens samen met en bij De Elshof
klootschieten. In de achter ons liggende tijd met veel maatregelen rondom
corona hebben we niet samen met de groep mensen die net als wij eens per
maand klootschieten in De Elshof kunnen afspreken. Maar we willen dit ook
graag weer oppakken. Het geeft de mogelijkheid tot andere routes en leuke
contacten samen.

Verslag Koningsdag 27 april
Nadat Labor, het ‘Wapen van Wesepe’ en ‘Tempo’ de handen ineen hadden
geslagen om wat te organiseren voor koningsdag, kon het feest beginnen!
Wat was het een mooie zonnige dag. De verjaardag van Willem-Alexander.
Het terras van het ‘Wapen van Wesepe’ was er klaar voor, de stemming zat
er goed in en de zon deed zijn uiterste best om het lekker warm te maken.
Er waren oude Hollandse spelletjes aanwezig om de behendigheid en geduld
te testen. Er werden bingokaarten verkocht voor de bingo en er was een heuse
bingo-booth gebouwd.
Als klap op de vuurpijl kwamen Willem-Alexander en Maxima ons dorp
bezoeken nadat ze in Maastricht waren geweest. Maxima bood direct aan
om te helpen met de bingo en stond driftig de ballen te vangen die in de
bingo-booth rondvlogen. Willem-Alexander riep de nummers om en
iedereen was druk aan het strepen op zijn of haar kaart, eerst de bovenste rij,
dan de onderste rij en als laatste de hele kaart. De bingo prijzen vlogen over
het terras.
Nadat de spanning van de bingo wat was gezakt, kon men een lekker broodje
hamburger of broodje knakworst bestellen. Het was nog lang onrustig op het
terras. Labor, het ‘Wapen van Wesepe’ en ‘Tempo’ kijken terug op een zeer
geslaagde middag, we hopen u ook!
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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
Vertrek
Kosten

: zaterdag 9 juli
: 10:00 uur, met eigen vervoer vanuit Wesepe.
: Kogge varen € 30,00 pp.
(€ 37,50 waarvan Labor € 7,50 voor haar rekening neemt)
Overige kosten voor eigen rekening.

Wij gaan er met eigen vervoer heen, maar spreken we nog af als wij weten
wie er mee gaan en waarschijnlijk gaan we op eigen gelegenheid ook een
stadswandeling 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 pinksterweekend, mailen naar info@laborwesepe.nl
LET OP: maximale deelname = 12 personen, dus wees er snel bij.
VOL = VOL
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Nadere informatie volgt in de volgende dorpskrant !!
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St. Caecilia Heeten 100 + 2 jaar !!
St. Caecilia Heeten bestaat al 102 jaar. In 2020 zouden we ons jubileumjaar vieren.
Doch dit jaar op 23 april jl. hebben we een mooie oecumenische viering gehad en
we sluiten het jaar af met een kerstconcert op zaterdag 18 december.
Oud-leden van de Harmonie uit Wesepe steunen ons daarbij.
De jubileum-commissie heeft dankzij vele sponsoren een STREETPARADE om
18:30 uur en een TAPTOE om 20:00 uur kunnen organiseren op zaterdag 18 juni
op het sporterrein van SV. Heeten. Toegang: GRATIS. Na afloop vrije gift.
Oud-leden kunnen hun adres vooraf bekend maken bij jubileum@fanfareheeten.nl.
voor een hapje en een drankje.
Medewerkende korpsen:
Advendo Sneek, Amigo Leiden, Kamper Trompetterkorps, DVS Katwijk (jeugd) ,
Lowland Pipe Brigade Zwolle, van Limburg Stirum Band Wezep,
Amicitia Boerhaar en ST. Caecilia Heeten.
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OUDERENSOOS WESEPE e.o.

Beste senioren,
Samen Eten
We vinden het heel erg leuk dat we de laatste paar keer enkele nieuwe
mensen konden verwelkomen tijdens het maandelijkse ‘Samen Eten’.
Het zou erg fijn zijn als er nog meer senioren dit goede voorbeeld willen
volgen, want het is erg gezellig om onder het genot van een hapje en een
drankje elkaar te ontmoeten
.
Agenda
Zoals u ongetwijfeld weet gaat in de zomer het samen eten wel door, maar
de soos niet. Hierbij geven we u de datums van het samen eten voor de
komende maanden en noteer ze alvast op de kalender of in de agenda:
Woensdagen: 1 juni, 6 juli en 3 augustus
Tijd
: 12:30 uur in het ‘Wapen van Wesepe’.
Kosten
: € 15,00 voor een 3-gangen diner incl. een drankje.
Opgeven
Opgave tot de vrijdag er voor bij Fineke, telefoon: 0570 - 532247.
Hebt u een dieet geef dit dan ook door.
Soms komt het voor dat men zonder opgave wel aanwezig is.
Dit is erg lastig met de planning voor het eten.
Als u zonder afmelding niet komt, dan zullen we € 15,00 bij u in rekening
moeten brengen.

Soos
Op woensdag 17 augustus hopen we weer onze soos middag te kunnen
houden. De volgende keer meer hierover.

Graag tot ziens op bovengenoemde datums.
Hartelijke groeten van Ton, Frank, Annie, Jur, Fineke en Erna.
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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

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

SAVE THE DATE:
29 & 30 oktober
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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
**************************************************************

Wegens gezondheidsproblemen bied ik mijn elektrische fiets, Sparta
lichtblauw te koop aan. Wie heeft er belangstelling voor.
Reacties: Klaasje Wieken Raalterweg 4 Wesepe tel. 0570 - 531500
**************************************************************

Wij, een leuk gezin met 2 kinderen, zijn op zoek naar een hulp in de
huishouding voor 2 a 3 uur in de week.
Samen kunnen we afstemmen over de invulling hiervan.
Contact: 06-25321277
**************************************************************

Hartelijk dank voor de felicitaties, bloemen en kaarten die ik heb ontvangen
voor mijn 90ste verjaardag.
Annie Dommerholt-Nuesink
**************************************************************
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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
Geef je op voor Gas d’r bie cross
Crossers, na 2 jaar kunnen jullie weer los op de crossbaan. Dus haal de auto,
brommer of motor maar uit de schuur en oefen alvast de nodige rondjes.
Geef je op via https://zomerfeestenwesepe.com/inschrijven-gas-dr-bie-cross/
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 2022 aan via info@zomerfeestenwesepe.com.
Geef ook even je voorkeursdag en middag/avond aan.
Lijsten
Wij streven erna om de kosten voor de verschillende activiteiten zo laag
mogelijk te houden en voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te
houden. Dit is mede mogelijk door de bijdragen van lokale ondernemers
(sponsoring), maar ook zeker door de bijdragen van de bewoner(s) tijdens
de jaarlijkse ‘collecte’.
Zoals je gewend bent, komen wij altijd ieder jaar in juni langs met de lijsten.
Dit jaar komen wij wederom langs. Heb je al eerder aangegeven de betaling
via de automatische incasso te laten verlopen, dan komen we niet aan de deur.
Uiteraard ontvang je alle informatie wel in de brievenbus.
Bestuur Stichting Dorpsfeesten Wesepe
Zomerfeesten Wesepe
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SPORTCLUB WESEPE
Het sportieve hart van het dorp

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

43ste Sixesday
Op sportcomplex “De Muggert” vindt normaal gesproken in het eerste
weekend van juni traditiegetrouw Sixesday plaats. Dit jaar is door Pinksteren
Sixesday niet op 5 juni, maar op 19 juni 2022.

Wat is Sixesday?
Voor de onbekenden even een uitleg wat Sixesday precies is. Dit betreft een
manier om sport te beoefenen in een eigen zelf samengesteld team.
De sporten die aangeboden zijn: Voetbal en Volleybal.
Met je eigen tenue en teamnaam mag je strijden voor eeuwige roem in je
eigen poule. De deelnemende teams regelen de sportkleding, de commissie de
rest. Vooral de teamnamen zorgden in het verleden voor uitdagingen voor de
commissie, dus wees creatief.
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Sixesday voor de jeugd
Ook aan de jeugd in Wesepe wordt er op 19 juni gedacht.
Op basis van leeftijd mogen reeds bestaand of onbekenden oudste voetballers
zich mengen in een leuke voetbalcompetitie. Onder begeleiding van een
coach zal er gespeeld worden op de velden van Sportpark de Muggert.
Voor de jongere jeugd zal er een spelletjescircuit aanwezig zijn. Verder is
er voor de jeugd een springkussen en andere vorm van vertier te vinden.

Opgeven?
Opgeven als senioren team kan via de link op de website.
Kosten bedragen € 15,00 euro per team en kan op de dag worden betaald.
Opgave voor de jeugd kan via de site van SC Wesepe.
Opgave Jeugd Sixesday is kosteloos.

Wat is er nog meer
Tijdens deze dag zorgen de nodige en zo belangrijke vrijwilligers van
Sportclub Wesepe voor een mooie plek om sport en plezier hand in hand te
laten verlopen.
Tijdens en na afloop is in en om de kantine de mogelijkheid voor een hapje
en drankje. Na afloop zal er muziek gedraaid worden en kan er nagepraat
worden over hoe je als team of bezoeker de dag hebt beleefd.

Via sociale media en de website van Sportclub Wesepe zal meer
informatie worden gedeeld.

www.sportclubwesepe.nl
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Hieronder een kruiswoordpuzzeltje om op te lossen. Veel plezier !!
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Vul de ontbrekende woorden in
van de gezegden of spreekwoorden.
Bij een juiste oplossing verschijnt in het
balkje hieronder de naam van een filmheld.
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Horizontaal
1. al is de leugen nog zo snel, de …. achterhaalt ze wel
6. als …. een schaap over de dam is volgen er meer
7. daar kan …. donder op zeggen
8. iemand iets …… zetten
11. de .… is de vader van de gedachte
12. hij heeft …. klok horen luiden maar weet niet waar
de klepel hangt
13. wat koop …. ervoor
14. van kop tot ….
16. zo gaan er …. in een dozijn
19. bij de…. nemen
21. mosterd …. de maaltijd
22. schoenmaker blijf bij je ….
23. de kruik gaat zo lang te water tot …. barst
25. het kaf van het …. scheiden
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Verticaal
1. zo zijn …. niet getrouwd
2. …. adelt
3. in de …. zitten
4. als de rechte adam komt gaat …. mee
5. dat doet hij tegen beter …. in
9. iemand door …. door ….
10. er geen gras over …. groeien
12. …. kaas niet van het brood laten eten
15. het …. oor in en het andere uit gaan
17. iemand uit zijn …. lokken
18. als het …. verdronken is dempt men de put
20. nijdig als een ….
23. …. gezegd, zo gedaan
24. …. geen brood in zien
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