Activiteiten kalender november 2022
Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe

dinsdag, 1 november
19:30 Competitieavond, Bridgeclub Wesepe, Wapen van Wesepe
woensdag, 2 november
12:30 Samen Eten, Ouderensoos, Wapen van Wesepe
(opgeven tot 28 oktober, tel. 532247)
donderdag, 3 november
10:00 Inloopcafé Ontmoeten in eigen dorp, Wapen van Wesepe
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
vrijdag, 4 november
19:30 Soosavond, Jeugdsoos, De Nieuwe Coers, Wesepe
zaterdag, 5 november
09:00 Oliebollenactie, Oranjevereniging Eikelhof
zondag, 6 november
10:00 Klootschieten, Labor, Brouwershof Wesepe
dinsdag, 8 november
19:30 Vrije avond, Bridgeclub Wesepe, Wapen van Wesepe
woensdag, 9 november
13:00 Wandelen, Vrouwen van Nu, Nicolaaskerk Wesepe
donderdag, 10 november
10:00 Inloopcafé Ontmoeten in eigen dorp, Wapen van Wesepe
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
vrijdag, 11 november
19:00 Likeur maken, Labor, “de Reuwe Schooten”, Bokkelerweg 1 Wesepe
zaterdag, 12 november
14:00 Verkoopactie, Handwerkgroep, de Beukenoot, Wesepe
zondag, 13 november
13:00 Dorpsquiz Wesepe
maandag, 14 november
09:30 Quilt(k)ring, Vrouwen van Nu, Brouwershof, Wesepe
dinsdag, 15 november
19:30 Competitieavond, Bridgeclub Wesepe, Wapen van Wesepe
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Activiteiten kalender november 2022 (vervolg)
woensdag, 16 november
14:30 Filmmiddag, Ouderensoos, Wapen van Wesepe
donderdag, 17 november
10:00 Proeverij, 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, 18 november
19:00 Likeur maken, Labor, “de Reuwe Schooten”, Bokkelerweg 1 Wesepe
Uitactiviteit, Jeugdsoos
zondag, 20 november
12:00 Bridgedrive, Bridgeclub Wesepe, Wapen van Wesepe
dinsdag, 22 november
19:30 Vrije avond, Bridgeclub Wesepe, Wapen van Wesepe
donderdag, 24 november
10:00 Inloopcafé Ontmoeten in eigen dorp, Wapen van Wesepe
11:00 Markt Wesepe tot 13:00 uur
13:00 Wandelen, Vrouwen van Nu, Nicolaaskerk Wesepe
zaterdag, 26 november
09:00 Inzamelen oud papier, Ds. E. Kreikenlaan 10, Wesepe
dinsdag, 29 november
19:30 Competitieavond, Bridgeclub Wesepe, Wapen van Wesepe
20:00 Ledenvergadering, Begrafenisvereniging, ´de Beukenoot´, Wesepe
----------------------------------------------------------------------------------------------

Opgave activiteiten: agendawesepe@gmail.com
Staan er (weer) activiteiten op de planning?
Meld deze dan gratis aan voor vermelding op de website!
agendawesepe@gmail.com
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Beste lezer,
Bent u er klaar voor? Zowel de plaatselijke als sociale media staan bol van
de geheimzinnige aanwijzingen. Verbinding en verbeelding, dat is waar het
allemaal om draait. We hebben het natuurlijk over de DorpsQuiz Wesepe.
Wereldberoemd in heel Wesepe en omstreken !! Zondag 13 november.
Nog niet ingeschreven? Sluit je snel aan bij één van de 18 deelnemende
teams, want dit wil je echt niet missen !!
De redactie.
Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar
redactie.dorpskrant@wesepe.nl vóór 15 november 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. 334

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 6 november komen we om 10:00 uur bij elkaar (weer) bij De
Brouwershof in Wesepe. Maar nu samen met de groep klootschieters van
De Elshof. Na een kopje koffie of thee gaan we een ronde klootschieten
doen, wellicht een ander parcours dan in oktober. En na afloop is er een
gezellig samenzijn met een hapje en drankje.
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 slechts € 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 3 november:
telefoon 06 2734 2058 of info@laborwesepe.nl
Geef je tijdig op want Vol is Vol!!! Maximaal 15 personen.
(Er zijn al voldoende deelnemers om het door te laten gaan, maar er zijn nog
enkele plaatsen beschikbaar.)
Kerstwandeling
Op tweede kerstdag, maandag 26 december, houden we traditiegetrouw
weer de kerstwandeling. (Tijd: eind van de ochtend tot en met begin van de
middag.) In de volgende dorpskrant volgen meer details, kan alvast in de
agenda genoteerd worden. Komt allen!
Contributie
Ter herinnering... Heeft u de contributie voor het lidmaatschap van Labor
al overgemaakt?
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Labor-uitje naar Leeuwarden
Zaterdagmorgen kwart voor negen. Langzaam maar zeker druppelt een divers
gezelschap aan Labor-leden station Olst op. Op naar Leeuwarden. Om de
teambuildingexperience compleet te maken heeft de NS speciaal voor ons een extra
hindernis ingebouwd: busvervoer tussen Meppel en Heerenveen. Maar dat mag de
pret niet drukken. Een groot deel van het gezelschap was vorig jaar ook van de
partij en na een jaar is er veel bij te praten. De weergoden twijfelen nog een beetje,
de dag begint grijs. Af en toe piept er voorzichtig een zweempje zon door de
wolken. Mooi, als het maar droog blijft.
Om kwart over tien zijn we ter plaatse. Een korte wandeling brengt ons naar ‘in de
Brouwerij’, waar we ons uitje beginnen met koffie en oranjekoek. Dat deze roze
koeken oranjekoek heten, heeft te maken met de binding van Leeuwarden met de
familie Van Oranje Nassau horen we later. Na de koffie gaan we naar de
Blokhuispoort. In deze voormalige gevangenis nemen we onze fietsen in ontvangst
en maken we kennis met de gids die ons in 2 uur langs alle hotspots van
Leeuwarden leidt. Van street art tot elfstedentocht, van scheve toren tot mistfontein,
en van Marijke Meu, de stammoeder van zo ongeveer alle Europese koningshuizen,
tot Mata Hari: we weten er nu alles van. Terug in de gevangenis bestellen we een
heerlijke lunch en bezoeken we de kunstwinkeltjes die zich in de cellen gevestigd
hebben. Een bijzondere plek!
Om vier uur worden we dan verwacht bij de rondvaartboot. Helaas. Het begint een
beetje te miezeren. De rondvaartvrijwilligers zijn echter niet voor een gat te
vangen: iedereen krijg een regencapeje en af en toe schuilen we even onder een
brug (‘in een buis’) waar we opnieuw allerlei weetjes over de stad te horen krijgen.
Zo’n praam vol in plastic gehulde Sallanders blijkt zelf ook bijzonder en we
worden verschillende keren op de foto gezet. Gelukkig is het na een kwartiertje
weer droog. De mannen op de boot blijken ook enthousiaste vertellers en het uurtje
varen is zo om. We besluiten een geslaagd uitje met een smakelijke gezamenlijke
maaltijd tegen vooroorlogse prijzen. De terugreis had bijna nog een extra hindernis
voor ons in petto (‘dames en heren, het lijkt erop dat we iets geraakt hebben’), maar
ook dat viel gelukkig mee. En om een uur of tien stonden we ’s avonds weer veilig
op het station in Olst. Met het vaste voornemen om deze leuke stad nog een keer te
bezoeken, liefst op een stralende dag…

De 15 stralende deelnemers op de fiets door Ljouwert
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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
Afdelingsavond
Onze afdelingsavond is op donderdag 17 november om 19:45 uur in het
'Wapen van Wesepe'. Gastspreker is de kruidendeskundige Marry Foelkel
uit Beekbergen. Leven van en met de natuur is voor haar een "way of life".
Ze verteld over kruiden algemeen en vooral over kruiden van het seizoen.
Ze neemt kruiden mee om te zien, te ruiken en te proeven. Men kan ook
het een en ander kopen. Al met al een interessant item.
Iedereen is van harte welkom, ook niet leden.
Quilt(k)ring
Op maandagmorgen 14 november om 9:30 uur komt de quilt(k)ring weer
bij elkaar in de Brouwershof. Wilt u eens komen kijken wat we van die
prachtige lapjes maken? Wees welkom!
Wandelen
Het wandelen start om 13.00 uur bij de Nicolaaskerk.
Woensdag 9 november en donderdag 24 november.
Alvast een vooraankondiging voor de afdelingsavond van 8 december.
We gaan samen met mevrouw Jessica Bouwman een Zweedse Kerst vieren
met een ‘Fika’, maar dan met een Nederlandse draai.
We willen graag van tevoren weten hoeveel mensen er komen. Dus graag
opgeven voor 30 november bij Astrid telefoonnr. 06-82297138 of Hennie
telefoonnr. 06-20867330. Zijn er ook nog leden die ook iets lekkers (zoet of
hartig) willen maken voor deze avond? Dat zou fijn zijn. Graag doorgeven bij
aanmelding, ook wat je denkt te gaan maken. Als we het wat verdelen, krijgen
we allemaal verschillende hapjes.
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Plaatselijk Belang Wesepe

Jaarvergadering
Hoewel de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Wesepe in voorgaande
jaren meestal in november plaats vond, is dit jaar weer gekozen om die te
houden in januari. En wel op donderdag 12 januari om precies te zijn.
Daaraan is tevens het kernbezoek gekoppeld van de Gemeente Olst-Wijhe.
We hopen dan kennis te kunnen maken met de nieuwe waarnemend
burgemeester Yvonne van Mastrigt.
De agenda en het jaarverslag worden gepubliceerd in de dorpskrant van
januari. Natuurlijk kunt u altijd uw suggesties over onder andere het veiliger
en-of leefbaarder maken van ons dorp Wesepe mailen naar ons. Ook op- of
aanmerkingen van allerlei aard die betrekking hebben op onze samenleving
kunt u mailen of melden aan iemand van het bestuur.
info@plaatselijkbelangwesepe.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------

Wie kan er helpen?
In een kookboek heeft Henrike het volgende ingrediëntenlijstje gevonden.
De bladzijde met de bereidingswijze en wat het moet gaan worden was uit
het boek verdwenen. Wie kan haar helpen aan wat deze ingrediënten samen
mogen worden? Mail je antwoord naar dorpsquiz@wesepe.nl
500 gram bloem
250 gram gesmolten boter
150 gram suiker
60 ml melk
1 ei

14 gram gist
1 tl kaneel
200 gram licht bruine basterd suiker
350 gram stroop
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Inzameling oud papier
zaterdag 29 oktober
zaterdag 26 november
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

Dringend verzoek
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

8

Verkoop handwerkspullen en pannenkoekenactie
De Handwerkgroep (HVD) van Wesepe houdt op zaterdagmiddag 12
november de jaarlijkse verkoopmiddag van de eigen gemaakte spullen.
Dat is dit jaar weer in combinatie met de pannenkoekenactie.
Van 14:00 uur tot 16:00 uur is ´de Beukenoot´ naast de kerk in Wesepe
gezellig ingericht. Er is dan tevens de mogelijkheid om onder het genot
van een kopje koffie/thee en eigengemaakte taart bij te praten.
De creatieve handwerkvrouwen hebben het afgelopen jaar niet stil gezeten.
Er is weer een gevarieerde voorraad mooie spullen gemaakt met onder
meer de welbekende Noorse sokken, knuffels, kussens, sjaals, mutsen,
en ga zo maar door.
De opbrengst van de verkoop is voor een nader te bepalen goed doel.
Voor de pannenkoekenactie zijn er twee soorten pannenkoeken te koop.
Met spek (voor slechts € 1,25 per pannenkoek) en naturel (€ 1,00). Ze zijn
goed nog een dag te bewaren om dan eventueel als extra energie te dienen
voor de deelnemers aan de DorpsQuiz op zondag.
Hoe dan ook; iedereen is welkom zaterdagmiddag in de Beukenoot.

Aan creativiteit geen gebrek bij de Handwerkgroep van Wesepe
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Oliebollenverkoop
Op zaterdag 5 november a.s. houdt Oranjevereniging Eikelhof weer de
jaarlijkse oliebollenactie om de verenigingskas te spekken. In coronatijd
ontstaan en wegens succes nu een jaarlijkse traditie geworden.
Op drie plaatsen worden de oliebollen verkocht van 9:00 uur tot 13:00 uur
op onderstaande locaties:
- het kerkplein in Olst,
- de parkeerplaats van voorheen De Lepelaar op de Eikelhof en
- bij TuinMani in Deventer.
TuinMani (veranda’s, tuinmeubelen en bestrating) is dit jaar een bijzondere
locatie. Het bedrijf heeft die dag een open dag en wij zorgen met onze
oliebollenkraam voor een sfeervolle aankleding. Het tuincentrum is te
vinden op industrieterrein Kloosterlanden, Revalstraat 7 in Deventer.
Bestuur en vrijwilligers bakken vrijdag en zaterdag de oliebollen bij Mien
Snackwagen. Het beslag wordt weer geleverd door bakkerij Van Rijssen, dus
een smakelijke oliebol is gegarandeerd. De oliebollen kosten € 10,00 per zak
van 10 stuks of € 6,00 voor 5 oliebollen. Om teleurstelling te voorkomen is
het verstandig de oliebollen tijdig te bestellen, maar er is ook losse verkoop
aan de kramen.
Bestellen kan via de website:
www.oranjefeesteneikelhof.nl
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Begrafenisvereniging “Wesepe”
Ledenvergadering
Datum
Tijd
Locatie

: dinsdag 29 november
: 20:00 uur
: ´de Beukenoot´ Ds. E. Kreikenlaan 3 te Wesepe.

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen
4. Bestuurssamenstelling + vacature
5. Financieel verslag + toekomstvisie
6. Vaststellen contributie 2023+ aanpassen uitkeringsbedrag
7. Mededelingen van de Kerkenraad over de begraafplaats
8. Samenwerking met Henrie Hutten
9. Rondvraag
10. Sluiting
Het Bestuur
Voorzitter: D. Stegeman, Westrikstraat 6, 8124AL Wesepe
d.a.stegeman@hccnet.nl

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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Inloopcafé Ontmoeten in Eigen Dorp
Proeverij donderdag 17 november
De herfst heeft z’n intrede gedaan: mist, spinnenwebben, de bladeren
verkleuren en dwarrelen naar beneden. Het is weer tijd voor een sfeervolle
herfstactiviteit waarbij binnen en buiten worden gecombineerd.

Marktkooplieden
We hebben afspraken gemaakt met onder andere de marktkooplieden die
op de donderdagochtend steeds weer present zijn. Samen organiseren we
een proeverij met allerlei lekkere (lokale) producten die in dit seizoen te
koop zijn: zoals verschillende soorten groenten en fruit, vishapjes en kaas
in allerlei smaken.

Tips
Goed moment om tips uit te wisselen over lekkere gerechten en hapjes voor
bij de borrel. Het hoeft niet altijd een culinair hoogstandje te zijn. De eenvoud
heeft ook zijn charme.

Koffietijd
We beginnen rond 10:00 uur met een kopje koffie in
Het Wapen van Wesepe. Afhankelijk van het weer
worden de activiteiten rond de proeverij buiten en/of binnen georganiseerd.
Wij nodigen alle senioren in Wesepe en omgeving van harte uit om te komen.

Informatie
Bij vragen rond vervoer kunt u bellen naar:
Jacky van Tartwijk, tel. 06 - 317 688 16
Voor overige informatie:
Jenny Timmer Arends, tel. 06 - 511 856 45
Coördinator Ontmoeten in Eigen Dorp
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Met veel genoegen en plezier kijken de beeldhouwers en ik terug op de 3 expositie
middagen in september. Ondanks alle activiteiten elders, de pittige buien, (gelukkig
ook heel veel zon) en met de hele zondag regen was die dag het drukst bezocht!!!
Ik dank de beeldhouwers voor hun prachtige beelden, inzet, lekkere
versnaperingen, het geven van rondleidingen en de aankleding met bloemen.
En uiteraard de bezoekers voor de belangstelling.
Op naar het volgende lustrum Beeldhouwen bij Toos in de tuin.

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, waarin een stuk steen tot leven komt en
verandert in een mooie vorm waar je met plezier naar kijkt.
Hakken, raspen en vijlen in zachte, middel harde steen, inclusief gereedschap,
koffie/thee lekkers, exclusief steen, (kun je bij mij kopen of zelf meenemen)
Elke woensdagochtend van 9:30 uur - 12:00 uur
en vrijdagmiddag van 13:30 uur - 16:00 uur
5 lessen € 120,10 lessen € 220,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
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Lancomode,
gespecialiseerd in seniorenmode
Lancomode is een dames- en herenmodezaak die zich richt op 65 plussers.
Wij staan voor service, kwaliteit en comfort. Elk seizoen vindt u een
eigentijdse collectie met nieuwe frisse of warme kleuren en leuke dessins.
Wij hebben onder andere de volgende damesmodemerken:
Setter, Rabe, Gabriella K., Robell, Sensia,Signature, Frank Walder,
Toni broeken, Micha, Marinello, Erfo, etc.
en voor de heren:
Meyer broeken, Lerros, Chris Cayne, Meantime en Redmond.
U vindt Lancomode aan de Oerdijk 19 in Schalkhaar, u kunt gratis parkeren
voor de deur en er staat een kopje koffie voor u klaar aan de gezellige
koffietafel.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Voortman

Oerdijk 19
7433 CE Schalkhaar
0570857177
info@lancomode.nl
www.lancomode.nl
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Rabo Club Support
We hebben een bedrag van € 904,50 opgehaald.
Iedereen bedankt voor het stemmen!

GEZOCHT:
Commissieleden met horeca affiniteit
Heb jij ervaring in de horeca of affiniteit met de horeca? Dan zijn wij op zoek
naar jou. Wat houdt het in? Met de horecacommissie regel jij alles rondom de
horeca op de Zomerfeesten. Denk aan het regelen van de bar, de inkoop,
aansturing vrijwilligers tijdens het kermisweekend en het draaien van
bardiensten.
Kortom, jij zorgt ervoor dat de tap rijkelijk blijft vloeien !!

Organiseer jij volgend jaar de Zomerfeesten met ons? Stuur even een mailtje
naar info@zomerfeestenwesepe.com of schiet één van de bestuursleden aan.

Bestuur Stichting Dorpsfeesten Wesepe
Hans Grotentraast, Reinold Jansen, Rob Riphagen, Tim Saris,
Marijke Oosterhof, Edwin Middeldorp en Marjolien Roesink
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Survivalrun Wesepe 5 maart 2023

Graag informeren we jullie over een gezellig en sportief evenement rond
Wesepe, sportpark de Muggert en omgeving. Op 5 maart 2023 verwachten
we circa 800 sportieve mensen die een
parcours van makkelijke en moeilijke
hindernissen gaan afleggen.
In de 2 maanden voorafgaande zullen
we diverse hindernissen gaan bouwen.

Op 6 maart roepen we graag jullie hulp (weer) in;
als jurylid bij een hindernis bijvoorbeeld, of voor diverse andere taken.
Velen van jullie hebben de afgelopen 20 (!) jaren al meegedaan, nieuwe
mensen zijn ook van harte welkom! In een van de volgende edities komt
er nog meer informatie.

Als je ons wilt helpen; reserveer dan
alvast zondag 5 maart 2023.
Hartelijk dank!
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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
Algemene ledenvergadering
Op donderdag 29 september was er weer een algemene ledenvergadering.
Er was een mooie opkomst van zo’n 60 leden. Een speciale ALV dit jaar,
omdat er de statuten wijzigingen werden besproken. De leden gingen
akkoord met de nieuwe statuten.
Tijdens deze vergadering zijn er ook een aantal werkgroepen gevormd;
opfrissen kantine, verduurzaming kantine, 90-jarig jubileum. We zijn positief
gestemd dat tijdens deze vergadering spontaan de werkgroepen ontstaan zijn.
Ook is het nieuwe bestuur goedgekeurd door de leden; Heleen Flierman,
Joost Jalink, Henrike Flierman en René Jansen blijven aan als bestuurslid.
Willem Otten (penningmeester) en Inge Wouters (secretaris) kwamen er als
nieuw bestuurslid bij.
We namen afscheid van Erwin Kerkmeijer en Marlies Schreur.
Rabo Club Support
Donderdag 6 oktober was het dan zover;
de uitslag van de Rabo Club Support campagne 2022!
Tijdens een online te volgen finaleshow zijn de opgehaalde bedragen
bekend gemaakt.
Sportclub Wesepe heeft dit jaar maar liefst ruim € 1.400,00 opgehaald!
Dit is een super resultaat waar de vereniging heel blij mee is!
Iedereen die op Sportclub Wesepe gestemd heeft, hartelijk dank!
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Handbal
Handbalwedstrijden november SC Wesepe Dames 1
Zaterdag 5 november 19:00 Wesepe DS1-Swift'64 DS1
Zaal de Hooiberg Olst
Zondag 13 november 10:45 uur Zwolle DS2-Wesepe DS1
Zaal WRZV-hal Zwolle
Zaterdag 19 november 19:00 uur Wesepe DS1-ESCA DS1
Zaal de Hooiberg Olst
Zondag 27 november 12:20 Klarenbeek DS1-Wesepe DS1
Zaal MFC Klarenbeek/De Pauw Klarenbeek

Week van de scheidsrechters
De eerste week van oktober stond in het teken van onze scheidsrechters.
We zijn blij en dankbaar dat er scheidsrechters zijn die onze wedstrijden
willen fluiten. Daarom heeft het algemeen bestuur ze die week in het zonnetje
gezet met een bedankje.
Vanaf deze plek nogmaals hulde voor onze scheidsrechters, zowel bij de
voetbal, de handbal als de volleybal!
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Grote Club Actie

Sportclub Wesepe verkoopt loten voor renovatie van de Muggert
De Jeugdleden voetbal van SC Wesepe zijn vanaf zaterdag 24 september heel
druk met de verkoop van de loten. SC Wesepe doet namelijk weer mee aan de
Grote Clubactie.
Eén lot kost drie euro, waarvan 80% (dus € 2,40 per lot) direct naar de club
gaat. SC Wesepe zal dit geld besteden aan de renovatie van de Muggert.
Op het moment van schrijven, 14 oktober, staat de teller inmiddels op exact
500 loten die via de QR code zijn verkocht. Dit is al een super prestatie van
onze jeugdleden!! En dan nog te bedenken dat de ‘gebruikelijke’ lotenboekjes
nog ingeleverd moeten worden.
Ons streefbedrag is € 3.000,-. We komen dus al mooi in de richting, maar zijn
er nog niet. De jeugdleden verkopen nog even verder en aan jullie lezers
willen we vragen;
Mocht je nog geen loten hebben gekocht en wil je SC Wesepe dat extra
steuntje geven? Scan dan onderstaande QR code vóór 21 november.

We gaan er met z’n allen vol voor en hopen ons doel te behalen met behulp
van de steun van familie, vrienden en mensen uit de omgeving!
De trekking van de Grote Clubactie 2022 vindt plaats op dinsdag 6 december.
Vanaf woensdag 7 december vind je de trekkingsuitslag op www.clubactie.nl
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Bovenste rij: vlnr…..Juf v.d. Waal, Gerrit Flierman, Hermien Brinks, Erna Jalink, Roelf Voskes, Jan Smeenk, Jo van Mullem, Wim Nieuwenhuis en Herman Middeldorp.
Derde rij: Jan Huisman, Dinie Middeldorp, Bert Visser, Erna Timmer Arents, Gerda v.d. Burg, Roelf Timmer Arends, Diny Dommerholt,
Henny Schaasberg, Derk Jan Visser, Bertus Timmer Arends, Alberti Timmer Arends, meester van Tiel.
Tweede rij: Bert Wijnhout, Marjolein de Roos, Evert v.d. Worp, Joke Knopert, Erna Temmink, Gerrie Rietman, Margriet Lenderink,
Dick Dommerholt, Adrie v.d. Kraats, Johan Grootentraast, Abe Hofman, Jan Willem Stegeman.
Zittend:
Gerrit Haarman, Rietje Ramaker, Rianne Timmer Arents, Leendert Steendijk, Willy Olde Rechterschot, Ali Smeenk, Anita Muskee,
Robin Altena, Adrie Trompert, Henk Muskee, Gea Nijland en Erna Pasman.

Derde en vierde klas A. Bosschool 1969

Het Weseper Erfgoed

Hieronder een woordzoekertje om op te lossen. Veel plezier !!
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ABOSSCHOOL, BEUKENOOT, BRIDGECLUB, DEGULLELACH, DEMUGGERT,
DENIEUWECOERS, DORPSMARKT, ENERGIEMOLEN, HIETHAARSHOEK,
JEUGDSOOS, JONGWESEPE, KERKPLEIN, NICOLAASKERK, OLSTWIJHE, PBW,
SPORTCLUB, SURVIVAL, VELDWACHTER, VROUWENVANNU,
WAPENVANWESEPE, WEIDEBEEK, WESEPE, ZOMERFEESTEN
Oplossing
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