Activiteiten kalender september 2022
Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe

donderdag, 1 september
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
zondag, 4 september
10:00 Klootschieten, Labor, Wapen van Wesepe
dinsdag, 6 september
19:30 Competitieavond, Bridgeclub Wesepe, Wapen van Wesepe
woensdag, 7 september
10:00 Handwerktentoonstelling, Vrouwen van Nu, Wapen van Wesepe
12:30 Samen Eten, Ouderensoos, Wapen van Wesepe
donderdag, 8 september
10:00 Handwerktentoonstelling, Vrouwen van Nu, Wapen van Wesepe
10:00 Inloopcafé Ontmoeten in eigen dorp, Wapen van Wesepe
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
vrijdag, 9 september
19:30 Soosavond, Jeugdsoos Wesepe, De Nieuwe Coers
dinsdag, 13 september
19:30 Vrije avond, Bridgeclub Wesepe, Wapen van Wesepe
woensdag, 14 september
13:00 Wandelen, Vrouwen van Nu, Wapen van Wesepe
donderdag, 15 september
10:00 Inloopcafé Ontmoeten in eigen dorp, Wapen van Wesepe
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
19:45 Afdelingsavond, Vrouwen van Nu, Wapen van Wesepe
vrijdag, 16 september
13:30 Beelden expositie bij TOOS in de tuin, Scholtensweg 24
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Activiteiten kalender september 2022 (vervolg)
zaterdag, 17 september
13:30 Beelden expositie bij TOOS in de tuin, Scholtensweg 24
zondag, 18 september
13:30 Beelden expositie bij TOOS in de tuin, Scholtensweg 24
dinsdag, 20 september
19:30 Competitieavond, Bridgeclub Wesepe, Wapen van Wesepe
woensdag, 21 september
middag Soos, Ouderensoos, Wapen van Wesepe
donderdag, 22 september
10:00 Inloopcafé Ontmoeten in eigen dorp, Wapen van Wesepe
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
vrijdag, 23 september
19:30 Soosavond, Jeugdsoos Wesepe, De Nieuwe Coers
zaterdag, 24 september
09:00 Inzamelen oud papier, Ds. E. Kreikenlaan 10, Wesepe
dinsdag, 27 september
19:30 Vrije avond, Bridgeclub Wesepe, Wapen van Wesepe
donderdag, 29 september
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
----------------------------------------------------------------------------------------------

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,
Deze zomer loopt weer op zijn einde, althans op papier, want de praktijk
laat toch nog een heel ander beeld zien. De agenda staat ook weer bol van de
activiteiten die de komende periode worden georganiseerd. Nu maar hopen
dat dit niet alleen op papier is, maar dat ze ook echt kunnen doorgaan!
De redactie.
Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar
redactie.dorpskrant@wesepe.nl vóór 15 september a.s.
COLOFON
Jaargang 31
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. 332

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

Klootschieten
Zondag 4 september komen we om 10:00 uur bij elkaar bij het Wapen van
Wesepe. Na een kopje koffie of thee gaan we een ronde klootschieten om
weer uit te komen bij het Wapen alwaar we iets lekkers zullen drinken.
Wandelschoenen aan en goede zin, dan wordt het vast weer net zo gezellig
als afgelopen keren! Nog niet eerder meegedaan? Een ieder is van harte
welkom om het eens te proberen. Ervaring is geen vereiste.
Stedentrip
Op zaterdag 15 oktober wordt er weer een stedentrip georganiseerd. Deze
keer naar Leeuwarden. De bedoeling is om ongeveer 09:00 uur vanaf station
Olst met de trein naar Leeuwarden te gaan. Het programma is nog niet geheel
bekend maar zoals gebruikelijk zal het een informatief en weer “leuk”
opgezet geheel worden waar iedereen aan de trekken kan komen.
Opgave graag z.s.m. maar uiterlijk vóór 1 oktober:
telefoon 06 2734 2058 of info@laborwesepe.nl
Workshop likeur maken
Op vrijdagavond 11 en 18 november (2-daagse) is er een workshop likeur
maken. Lijkt het je leuk om zelf eens likeur te maken of dit te willen leren.
Geef je dan op voor de cursus die Labor i.s.m. Joke Nederhof organiseert.
In 2 avonden leer je hoe je zelf likeur kunt maken.
Labor leden betalen voor deze speciale cursus van € 40,00 maar € 25,00
(inclusief alle ingrediënten).
Locatie: Weseper wijngaard “de Reuwe Schooten” Bokkelerweg 1 Wesepe.
Datum: vrijdag 11 en 18 november (beide avonden aanwezig zijn! Dit is
nodig om deze cursus goed te kunnen doen) Tijd: 19:00 - 22:00 uur
Opgave graag z.s.m. maar uiterlijk vóór 1 november:
telefoon 06 2734 2058 of info@laborwesepe.nl
Geef je tijdig op want Vol is Vol!!! Maximaal 15 personen.
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Verslag Wandeldriedaagse
Het leek een verloren wandelzomer te worden. Eerst brak een wandelvriendin
haar kleine teen en toen dat bijna weer geheeld was brak de ander haar been
op 3 plekken... Gelukkig hebben we de Weseper wandeldriedaagse nog!
Laagdrempelig en iedereen loopt op met iedereen. We begonnen zoals
gebruikelijk op woensdagavond bij het ´Wapen van Wesepe´. Het was
bloedheet en dat was te merken aan het aantal deelnemers. Gelukkig zorgt
Labor altijd goed voor de wandelaars en was er behalve frisdrank en appels
ook extra water bij de posten onderweg.
De eerste avond liepen we richting Heeten. Een mooie route en doordat we
langs de wetering geleid werden en later ook nog bij een boer over het land,
kom je in een bekende omgeving zo toch nog op andere plekken.
Donderdagavond vertrokken we vanaf de familie Mensink (Overmeenweg
Heeten). De temperatuur was wat beter en dat vertaalde zich ook in een
betere deelname. Het leuke van vertrekken in het buitengebied bij Heeten is,
dat je wat verder weg kun lopen. Ook dit keer richting Heeten, maar we zijn
ook een heel eind richting Pleegste gewandeld, om uiteindelijk met het
trekpontje weer over het kanaal terug te gaan.
Vrijdagavond waren start en aankomst voor het eerst sinds jaren weer bij
´De Gulle Lach´. De wandeling ging dit keer richting Averlo. Ook nu weer
met leuke doorsteekjes over weilanden en akkers. Dank aan de boeren die
zo hier en daar zelfs een mooi pad voor ons gemaaid hadden!
Het waren 3 mooie wandelingen op 3 mooie avonden.

ONDERDEURTJE
**************************************************************
Gezocht tuinman / klusjesman
Wij zoeken iemand die ons ca. 1 dag in de twee weken kan helpen rond ons
huis. We wonen buitenaf aan de Wildbaan en hebben te weinig tijd om alles
goed bij te houden. Vergoeding nader overeen te komen.
Mark Zekhuis, telefoon: 06 - 5135 0797
**************************************************************
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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 7 augustus 2022 is mevrouw Annie van Olst -Lensink overleden.
Mevrouw van Olst was sinds 1965 lid van Vrouwen van Nu.
Al 57 jaar een trouw lid.
Handwerktentoonstelling
7 en 8 september is er een handwerktentoonstelling in het ´Wapen van
Wesepe´ van 10:00 uur tot 17:00 uur. Entree leden is € 5, niet-leden € 6.
Graag cash betalen omdat de handwerkcommissie niet over een pinautomaat
beschikt.
Afdelingsavond
Onze afdelingsavond is op donderdag 15 september om 19:45 uur in het
´Wapen van Wesepe´.
Gastspreker is dhr. van Bel van Veilig Verkeer Nederland.
Wandelen
Het wandelen start om 13:00 uur bij de Nicolaaskerk:
Donderdag 1 september, woensdag 14 september, donderdag 29 september.
Inloggegevens 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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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het Allerlaatste Tentfeest op 29 en 30 oktober 2022
Zaterdagavond 21:00 uur feest met Bad Shoes en DJ Jochem.
Zondag vanaf 14:30 uur feest met Livin'room en vermaak voor de kids.
Bestel je tickets via: http://allerlaatstetentfeest.nl/
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Een nieuwe toekomst voor Hong Kong City.
Beste Wesepenaren.
Wellicht hebben jullie gehoord dat het Chinese restaurant Hong Kong City is
verkocht. Familie Chan heeft ruim 30 jaar hard gewerkt in en aan Hong Kong
City en menig Chinese maaltijd gemaakt. Wie heeft er niet lekkere gewokte
gerechten gegeten toen dat helemaal in zwang kwam? Zelfs de notaris uit
Raalte, waar het gebouw onlangs is gepasseerd, vertelde aan meneer Chan dat
ze vroeger vaak naar Wesepe kwam omdat Chinees eten daar het lekkerst was
van de hele omgeving. Hong Kong City had echter geen opvolging waardoor
de verkoop in gang werd gezet.
Wat zijn de plannen?
Het restaurantgebouw heeft een enorm volume met een geheel onderkelderde
nieuwe zaal aan de linker kant en de oude herberg Het Roode Hert aan de
rechterkant. Het gebouw van de oude herberg, en in mijn beleving ook de
naam Het Roode Hert, verdient het om te worden hersteld – terwijl de nieuwe
zaal uitnodigt om te worden omgezet in toegankelijke kleinere woningen.

In Wesepe, zijn net zoals in de grote delen van Nederland, betaalbare
(huur)woningen schaars. Vandaaruit ontstond het idee om Het Roode Hert te
herontwerpen naar een aantal grondgebonden woningen (met een eigen
ingang, tuin en opslagmogelijkheid) en aantal appartementen.
We zijn met de Gemeente Olst-Wijhe in gesprek om de wensen en
mogelijkheden af te stemmen. Al eerder zijn de globale plannen gemeld bij
het Plaatselijk Belang. Ook nodigen we graag iedereen die geïnteresseerd is
uit om de plannen te komen bekijken en/of daar input op te leveren of
interesse voor uit te spreken. We zien graag Wesepenaren genieten van het
wonen in Het Roode Hert of het bijgebouw. De uitnodiging volgt ergens in
oktober. Alvorens we dat gaan doen gaan we eerst in gesprek met de directe
buren.
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Om het oude gebouw van de herberg een beetje van zijn oude karakter terug
te geven zullen we ook een architect inschakelen voor advies hoe het er uit
zou kunnen zien en welke materialen bijvoorbeeld passend zijn. De zelfde
vraag speelt natuurlijk voor de aangebouwde zaal. Daar is de vraag ook hoe je
er door inpassing met groen en tuin een knusse setting van kan maken. Het
totale terrein is ruim: ca. 1700 m2. Nu zijn er 36 parkeerplaatsen. Daar zullen
er genoeg van over moeten blijven voor de bewoners, maar het geeft ook de
gelegenheid weer wat landelijk groen terug te laten komen. Ook hier winnen
we advies voor in. En vanzelfsprekend hopen we zelf wat verbeteringen te
bedenken en staan we open voor input. Wil je nu al willen reageren met
ideeën? Mail dan naar raalterweg28@gmail.com.
De naam Hong Kong City blijft behouden trouwens. Ik ben benaderd of het
mooie gele reclamebord, wat elke avond automatisch aan flikkert zodra de
zon ondergaat, mag worden overgenomen door een lokale keet .
Helemaal goed natuurlijk!
Een vriendelijke groet,
Henry Franken

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

Inzameling oud papier
zaterdag 24 september
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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oplossing puzzel Dorpskrant juli/augustus:
Zomerfeesten Wesepe het mooiste tentfeest van heel Salland.
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Zomerfeesten Wesepe groot succes!

Ronkende motoren, veel waterpret, zingende en dansende bezoekers en
stralend weer. Dat waren de ingrediënten voor een geslaagde Zomerfeesten.
Na twee jaar geen ‘echte’ Zomerfeesten startte het feestweekend met een
gezellige middag met spelletjes. Vervolgens konden de kinderen genieten van
de badeendenrace en de kermisattracties. Dit jaar stond er geen talent op het
podium op de vrijdagavond, maar alle teams konden hun muziekkennis laten
zien tijdens The Big Music quiz. De quiz werd gewonnen door Pandjes Floys,
onder leiding van teamcaptain Daniëlle Krijt.
De zaterdag was volgens vast recept: kinderspelletjes, watervolleybal, cross,
crossfestival en muziek in de tent ’s avonds. De Gas d’r Bie Cross zorgde
weer voor veel spektakel.
De jonge jeugd van Wesepe maakte voor het eerst de baan onveilig met hun
brommers.
Axel Timmer Arends
en Kyra Evers waren
het snelst bij de motoren
en gingen keer op keer
de strijd met elkaar aan.
En er was weer een speciale
klasse: de gazonmaaiers.

De zondag startte met de oecumenische kerkdienst waarbij de bezoekers
konden genieten van het gelegenheidskoor Wesepe/ Heeten en Yosina
Roemajauw (winnares van The Voice Kids). Einde van de ochtend werd
het kermisterrein al snel gevuld met tientallen brommers en 130 fietsers
voor het happen en trappen. Op de zondagmiddag stond het vaste onderdeel
vogelschieten op het programma. De vogel was er dit jaar snel af en Christa
Wonink werd voor de 2e keer gekroond tot schutterskoningin.
De Zomerfeesten werd afgesloten met een groot feest in de tent m.m.v.
Bandje voor de Sfeer, zanger Orlanda en DJ Wesley.
En uiteraard waren de Zomerfeesten niet mogelijk zonder onze
commissieleden, vrijgevige dorpsgenoten, sponsoren, alle vrijwilligers,
deelnemers én bezoekers. Ontzettend bedankt!
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p/a Midlijkerdijk 1a
7433 RP Schalkhaar

De vakantie en kermis zijn weer achter de rug, dus tijd voor het nieuwe
seizoen van de jeugdsoos. Achter de schermen zijn de voorbereidingen al
volop bezig; we hebben er weer zin in!
Zet de volgende data in je agenda:
09-09-2022
23-09-2022
07-10-2022
21-10-2022
04-11-2022
18-11-2022
02-12-2022

soosavond
soosavond
uitactiviteit
soosavond
soosavond
uitactiviteit
soosavond

De soosavonden zijn van 19:30 uur tot 21:30 uur in de Nieuwe Coers.
De begintijden van de uitjes variëren, alle vaste bezoekers worden per mail
op de hoogte gehouden.
We hebben ons best gedaan iedereen in de doelgroep te benaderen voor de
feestavond afgelopen juni. Mocht je tot onze doelgroep behoren en geen
bericht hebben ontvangen, laat het ons dan weten. Je bent welkom als je in
groep 8 zit (of qua leeftijd zou kunnen zitten, maar bent blijven zitten) tot en
met het jaar waarin je 15 wordt. Ook als je in Wesepe of naaste omgeving
woont, maar elders op school zit ben je van harte welkom. Stuur in dat
geval een mailtje naar info@jeugdsooswesepe.nl en we nemen je op in
onze vaste maillijst.
Voor wie meer wil weten over de jeugdsoos, bezoek onze website
www.jeugdsooswesepe.nl of facebookpagina
https://www.facebook.com/jeugdsooswesepe/.
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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 Inge Wouters
t.n.v. Penningmeester SC Wesepe Sichemstraat 14
Clubgebouw “de Muggert”
8124 AK Wesepe
Boxbergerweg 38 A
06-21515293
8124 PB Wesepe
woutersinge@hotmail.com
Tel. 0570 – 531236
Bekijk onze internetsite: www.sportclubwesepe.nl

Activiteiten SC Wesepe
De mussen storten van het dak vanwege de hitte, de IJssel is te voet
begaanbaar en wij beginnen weer met voetballen.
Wesepe 1 gaat ook dit jaar uitkomen in de klasse 5E en daarin zijn
Batavia ‘90, DAVO, Emst, Epse, Go Ahead Deventer, CCW ’16,
SV Zwolle, Terwolde, Vilsteren, Voorst en Wissel de tegenstanders.
Wilco Klomp uit Twello is ook dit jaar trainer van het eerste elftal.
Daarnaast neemt Wesepe 1 ook deel aan de bekercompetitie.
Tegenstanders zijn Activia 1, Heino 2 en Raalte 1.
Bekerprogramma
Zondag 04 september
Zondag 11september
Zondag 18 september

14:00 uur Raalte 1 - Wesepe 1
??
Wesepe1 - Heino 2
14:00 uur Wesepe 1 - Activia 1

De aanvangstijd van de wedstrijd op 11 september staat nog niet vast i.v.m.
de feestelijke opening van het seizoen op deze datum.

Oefenwedstrijden Wesepe 1
Donderdag 01 september
20:00 uur Go Ahead D. 1 - Wesepe 1
Dinsdag 20 september
20:00 uur Wesepe 1
- TKA 1
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Training Wesepe 3, 7 tegen 7 en Oldtimers
De training van Wesepe 3, de 7 tegen 7 en de Oldtimers is op
donderdagavond van 19:30 tot 20:30 uur.
Jeugdvoetbal
De jeugdvoetbalcompetitie start op zaterdag 24 september.
Kijk voor het complete wekelijkse programma op de website van SC Wesepe,
www.scwesepe.nl

Kaartcompetitie
Op de maandagavonden is er ook volgend seizoen weer een kaartcompetitie.
Dit onder leiding van Henk Dijkslag en Herman Schoneveld. Aanvang 19:30
uur en de inleg is € 2,50 per avond. Deelnemers zijn van harte welkom.
Voor de kaartcompetitie van het seizoen (2022/2023) zijn de volgende data
vastgesteld: 19 september, 3 oktober, 17 oktober, 31 oktober, 14 november
2022, 28 november 2022, 12 december, 9 januari 2023, 23 januari, 6 februari,
20 februari, 6 maart, 20 maart, 3 april, 17 april, 1 mei en 15 mei.
De eerste 16 kaartavonden tellen mee voor de kaartcompetitie. De 11 hoogste
uitslagen tellen voor de einduitslag. De seizoensafsluiting is op 15 mei.
Op deze avond wordt de eindstand bekend gemaakt.

Klaverjasmiddagen
Op de dinsdagmiddagen is er ook in het seizoen 2022/2023 een
klaverjascompetitie. De aanvang is om 13:30 uur en de inleg is € 2,50 per
middag. Deelnemers zijn van harte welkom.
Voor de kaartcompetitie van het seizoen (2022/2023) zijn de volgende data
vastgesteld: 13 september, 27 september, 11 oktober, 25 oktober, 8 november,
22 november, 6 december, 20 december, 3 januari 2023, 17 januari, 31
januari, 14 februari, 28 februari, 14 maart, 28 maart, 11 april en 25 april.
Om mee te doen om de prijzen moet men aan het eind van de competitie
tenminste 11 maal meegekaart hebben. Voor de eindstand tellen de 11
hoogste uitslagen.
Kun je niet aanwezig zijn of wil je als nieuwe klaverjasser ook deelnemen?
Geef dit dan door aan Jan Meuleman (0570-531519) of Wim Smeenk (0570532016) of er plaats is.
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Algemene ledenvergadering SC Wesepe op donderdag 29 september
Aanvang 21:00 uur in de kantine op ´De Muggert´.
Uiterlijk 15 september zal de agenda van de ledenvergadering te zien zijn
op de website www.sportclubwesepe.nl.

Start peuter- en kleutergym, 9 september
Vrijdag 9 september start het nieuwe seizoen voor de gymlessen voor
peuters en kleuters.
De lessen worden gegeven in de Nieuwe Coers
van 14:45 uur - 15:30 uur (3 en 4 jarigen) en
van 15:45 uur – 16:30 uur (5 en 6 jarigen).
Je mag 3 proeflessen meedoen.
Voor meer informatie, neem contact op met Inge Wouters, 06-21515293.

Opening seizoen 2022-2023. Welkom Terug!
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Vroeger was er begin september altijd Fokveedag in Wesepe.
Dit is een foto uit 1973 van de laatste Fokveedag die in Wesepe gehouden werd.
Links op de foto: Ap v.d.Worp en Jan Middeldorp.
Zittende vooraan op de strobalen vlnr: Johan Nijland, Herman Willemsen en dhr. Giessen. Op de achtergrond de boerderij van Meuleman.

Het Weseper Erfgoed

