
 
 
Beste dorpsgenoten, 

   

Voor u ligt de tweede editie van de nieuwsbrief, jaargang 2017. Afgelopen week hebben 

wij gezamenlijk de 50e verjaardag van de koning gevierd met een gezellige en goed 

gevulde vrijmarkt in de Wiekslag. ’s Middags is er gefietst door 43 deelnemers en is er 

gestreden om de titel onder de kinderen en volwassenen met spelletjes en het 

beantwoorden van vragen. Waar is de foto gemaakt en welke woord kan er gevormd 

worden met de letters die onderweg zijn opgehangen? Een leuke dag met elkaar. 

Namens de DGW allen dank voor de inzet! 

 

Copy 

Hebt u als organisatie of vereniging geen uitnodiging van ons gehad om een copy aan te 

leveren en wilt u dit wel graag doen? Stuur dan een mail naar 

info@dorpsgemeenschapwapserveen.nl, zodat wij u de volgende keer een uitnodiging 

kunnen doen. 

  

Veel leesplezier, 

Dorpsgemeenschap Wapserveen (Dianne Schenkel, Jeannet Stellink, Berend Vrielink, 

Roel Gorte, Frens Eleveld, Geert Roelof Winters en Carolien Pot) 

 
 

 
Een sfeerimpressie van de festiviteiten op Koningsdag: 
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Activiteiten commissie Wiekslag 

 

< HULPVRAAG AAN JONGEREN VANAF 12 JAAR > 
 

De activiteitencommissie van de Wiekslag wil graag een activiteit voor JOU organiseren. 

Dit kunnen we niet zonder hulp. Heb je leuke ideeën en ben je ouder dan 12 jaar, laat 

het ons dan weten. We gaan er na de zomervakantie mee aan de slag.  

 

Stuur je idee naar: 

Tineke Eleveld (tinekeeleveld@hotmail.com) 

Geesje Hendriks (hendriksgea@gmail.com) 

Jansje de Boer (boerj1@hetnet.nl) 

Henk Idserda (hidserda@planet.nl) 

 

SOOS  

Op 6 juli a.s. gaan we met de bus onze jaarlijkse busreis maken. Dit jaar gaan we met de 

bus van Ten Heuvel uit Koekange richting Twente. Voor wie: alle 55 Plussers van 

Wapserveen. We gaan ‘s morgens om negen uur vanaf de Wiekslag richting Deurningen 

naar Landgoed Kaamps, waar we ontvangen worden met thee/koffie en krentenwegge. 

Hier kunnen we zien hoe een boeren bedrijf word gerund en welke verschillende 

producten er worden gemaakt. Verschillende soorten kaas kunnen worden geproefd. 

Daarna vertrekken we richting Ootmarsum voor een koffietafel. Verder zullen we nog een 

bezoek brengen aan een onderwijs museum inclusief het volgen van een groepsles. Via 

een toeristische route gaan we naar Stegeren voor een 3 gangen diner. Hierna 

vertrekken weer richting Wapserveen en denken we hier rond 20.00 uur aan te komen.  

Wat kost het: € 57.50 all in, inclusief een consumptie bij het diner. U kunt zich opgeven 

voor 28 juni a.s. bij Reinier Ruiterkamp telefoon. 551407. Betalen kan gelijk bij het 

opgeven o.v.v. SOOS Wapserveen t.n.v. P. Idserda NL30RABO0307370690.  

 
Leesgroep Wapserveen 

Houd je van lezen en lijkt het je leuk om daarover van gedachten te wisselen? Onze 

gezellige club heeft momenteel 7 leden en nieuwe leden zijn welkom.  Komend seizoen 

(oktober-maart) lezen en bespreken we de volgende boeken:  

*Stefan Hertmans:          De bekeerlinge 

*Dörte Hansen:          Het oude land 

*Auke Hulst:           En ik herinner me Titus Broederland 

*Ayelet Gundar-Goshen:   Eén nacht, Markovitsj 

Wil je meer weten? Kijk dan op: www.literatuurclubsdrenthe.nl of neem contact op met 

Ellen Bickel, via mail: ellen.bickel@hotmail.com of telefoon: 06-42818400.  
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Koor “Van Streek” 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Iedere dinsdagavond 20.OO in de Wiekslag 

!! Het nieuwe seizoen start op 5 september 2017 !! 
Zin om gezellig  samen te zingen? 

Neem voor  inlichtingen contact op met: 
Hermien Vrielink, Oosteinde 11,  tel. 0521-593712 

 
 

Oproep KC de Vuursteen/Kaka 

 

KC de Vuursteen heeft een schooltuin om de kinderen te leren omgaan met de tuin. Om 

ze bewust te laten worden van wat er kan groeien en bloeien. Wanneer zaaien of poten 

we? Wat is er te zien in de verschillende seizoenen? Welke insecten leven er en wat 

gebeurt er in ons insectenhotel? Het is heel leerzaam en de kinderen leren kijken naar de 

tuin. 

 

Oproep  

Nu zoeken we nog iemand die ons op vrijwillige basis kan helpen. Voor 2 uurtjes in de 

week, om ons te versterken. We zouden er heel er mee geholpen zijn. Opgave kan bij 

Marion van den Rotten (juf peuterspeelzaal en kinderdagverblijf Kaka) ook voor vragen 

kunt u bij haar terecht! 
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Op verzoek van een melkveehouder uit Wapserveen 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg en steun 

 

Je kunt jouw buurt coördinator vragen om samen een weg te zoeken in de vele vormen 

van professionele en vrijwillige zorg en hulp die de gemeente Westerveld binnen haar 

grenzen heeft.  

 

Heb je geen familie, buren of vrienden in de buurt die je tijdelijk of in een acute situatie 

hulp kunnen geven, dan kun je ook contact opnemen met de buurt coördinator. Deze 

regelt dan zo snel mogelijk een noaber (dorpsgenoot). De klus die een noaber uitvoert of 

de steun die deze tijdelijk verleent duurt maximaal 3  

uur per keer en je regelt samen met de naober de uitvoering. 

 

De buurt coördinatoren zijn: 

- Klaas Pijper, Westeinde 187, tel. 0521-321247 (heel Westeinde tot en met Van 

Helomaweg-westzijde); 

- Chantal Roozen, Midden 137, tel. 06-17086268 (Midden vanaf de molen tot en 

met Van Helomaweg-oostzijde, Schipslootweg, Bovenweg en Van Zijlweg); 

- Bertha Doorten, Midden 106A, tel. 0521-321236 (Midden vanaf de 

Wapserouwenweg tot de molen, Lege Doakenweg, Butenweg 1 (Zen Centrum)); 

- Truus Leutscher, Butenweg 8, tel. 0521-321491 (Oude Dijk, Verlengde Oude Dijk, 

Butenweg en W, Dassenstraat); 

- Antoon Vermeulen, Oosteinde 27, tel. 0521-320207 (Oosteinde tot en met 

nummer 26, Oosterbutenweg en Wapserouwenweg); 

- Berend Vrielink, Oosteinde 11, tel 06-22159414 (Wapserveenswe weg vanaf Aa-

weg tot en met Oosteinde 24. 

Verder kun je veel informatie vinden op de dorpswebsite: 

www.dorpsgemeenschapwapserveen.nl/zorgensteun. Ook is er de gemeentegids en het 

digitale overzicht van zorg, welzijn, wonen, werk en inkomen van Westerveld: 

https://westerveld.socialekaartnederland.nl. 

http://www.dorpsgemeenschapwapserveen.nl/zorgensteun
https://westerveld.socialekaartnederland.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjumZ7689DTAhXML1AKHRs9DncQjRwIBw&url=https://www.mcvoordieren.nl/neospora-hond&psig=AFQjCNFe5rbK4CVP2Vh_Tuuv_MAlOtl75A&ust=1493804005581442


 

Nieuwsbrief Dorpsgemeenschap Wapserveen   Pagina 5 van 8 

 

 

Coöperatie dorpsplein 

 

 

“Dorpsplein is het al klaar ?” 

 
Het was al in het voorjaar 2014 dat we gestart zijn met de voorbereiding 

van de herinrichting van het “Dorpsplein” van en voor Wapserveen. In 
de achterliggende periode is vooral ook hard gewerkt aan realisatie van 

het plan. Mogelijk gemaakt door verschillende landelijke en regionale 
subsidieverstrekkers, lokale bedrijven, gemeente Westerveld en 
natuurlijk jullie, betrokken Wapserveners !! 

 
Met één centrale toegang tot het 

plein, nieuwe bestrating, 
beplanting, hekwerken, 

zitgelegenheid, amfitheater, de 
vlindertuin, aankleding, verlichting 
en speelaanleidingen voor de 

kinderen heeft het plein een 
behoorlijke metamorfose 

ondergaan. 
 
 

Klaar dus ? 
Het project van de afgelopen jaren komt nu wel in een afrondende fase. De 

komende periode zullen er nog een aantal kleine veranderingen zichtbaar 
worden. We proberen de speelheuvel verder aan te kleden met een echte 
waterbaan, boven de ingang van de Wiekslag komt nog een naambord, extra 

picknickbanken worden geplaatst en de verlichting zal nog iets uitgebreid 
worden. Voor deze klussen zijn we bezig de laatste euro’s subsidie te verkrijgen.  

 
Klaar dus ! 
Het plein is een levend centrum van ons dorp en zal nooit helemaal klaar zijn. 

Gelukkig niet. Steeds meegaan met de tijd en pakken van nieuwe kansen is 
Wapserveen in beweging. Dus ideeën……?  

 
Betrokkenheid 
Het plein (en ons dorp) kan alleen “van ons allen” blijven als we er allemaal aan 

blijven “meebouwen”. Afspraken over onderhoud zijn er gemaakt met de 
gemeente, maar er zal altijd de mogelijkheid zijn om als dorp iets meer te doen 

en daarmee met zelfwerkzaamheid het kwaliteitsniveau van onze eigen 
omgeving te verhogen. 
 

Mocht u zich op basis van bovenstaande informatie geroepen voelen om een 
bijdrage te leveren in welke vorm ook, nu of in de toekomst, dan kunt u contact 

opnemen met info@dorpsgemeenschapwapserveen.nl 
of devuursteen@talentwesterveld.nl 

 
 
 

 

mailto:info@dorpsgemeenschapwapserveen.nl
http://devuursteen@talentwesterveld.nl/
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Muziekvereniging VCE Westerveld 

 

VCE Westerveld is een muziekvereniging die elke dinsdag repeteert in het dorpshuis van 

Wapse. De vereniging bestaat uit een modern fanfareorkest, een jeugdorkest, een 

Blaoskapel, een saxofoonensemble en een drumensemble. Wij hebben ongeveer 60 leden 

uit de gemeente Westerveld en Steenwijkerland.  

 

Jeugd 

Muziek maken is leuk, samen muziek maken natuurlijk nog veel leuker! Elke 

dinsdagavond repeteert onze jeugd o.l.v. dirigente Jennifer Krale in het dorpshuis in 

Wapse. Eén keer per maand repeteert deze jeugd samen met de jeugdleden van twee 

andere muziekverenigingen uit de gemeente. Kom gerust een keertje kijken en luisteren 

op de dinsdagavond van 18:45-19:45 uur. Wil jij ook graag een muziekinstrument leren 

spelen en/of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Jannie Pals: 

janniepals@gmail.com. 

 

12 mei 

Vrijdagavond 12 mei geven wij om 20:00 uur een concert in Wapserveen. Met mooi weer 

spelen we in het amfitheater en als het weer wat minder is zullen wij in de Wiekslag 

spelen. We hopen jullie daar te zien! 

 

2 december: Top2000 concert 

O.l.v. Maarten Gal zorgt VCE voor kwalitatief goede muziek waar het plezier van 

afstraalt. Na succesvolle samenwerkingen met o.a. Margriet Eshuijs, Maarten Peters en 

vorig jaar DiepTriest in de feesttent van Wapserveen, zullen wij 2 december het podium 

delen met bekend en nog reeds te ontdekken talent uit de gemeenten Westerveld en 

Steenwijkerland. 

 

Tijdens deze ‘Top2000-avond’ nemen wij het publiek mee in een avond vol verschillende 

muziekstijlen. Onder andere Edwin Hagedoorn, Berjan de Ruiter, Lieke de Boer, de 

Boerenrockies, Kayleigh Fledderus, Arak Buisman, Daphne van Ditshuizen, Ronald Ruiter 

en Malou Hagedoorn zullen deze avond van zich laten horen. Een avond met bekende 

hits waarbij het lastig zal zijn om niet mee te bewegen en/of zingen. Binnenkort zal de 

kaartverkoop hiervoor starten.    

 

Vacatures 

Of je nou een instrument wilt leren bespelen (je bent nooit te oud om te leren..) of dat je 

eerder een instrument hebt gespeeld en het toch weer kriebelt om te gaan spelen, 

iedereen is welkom. Er is altijd plaats voor meer instrumenten. We horen graag van je! 

 

Voor meer concerten en informatie zie www.muziekverenigingwesterveld.nl. Wij zijn 

altijd te bereiken via de mail: info@muziekverenigingwesterveld.nl of kom een keer langs 

op de repetitie en/of bij een concert.  

 

Vriendelijke groet namens alle leden, bestuur en dirigenten, 

 

 

Marjolein Rink 

Voorzitter 

 

mailto:janniepals@gmail.com
http://www.muziekverenigingwesterveld.nl/
mailto:info@muziekverenigingwesterveld.nl
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Dorpsfeest 2017 

Beretrots zijn we, dat we mogen melden dat er dit jaar weer een dorpsfeest is. En wel op 

zaterdag 10 en zondag 11 juni. Het thema dit jaar is; Beestenboel. We beginnen het 

feest op zaterdagochtend met de optocht. De karavaan start op het Oosteinde. Het beste 

paard van stal ontvangt ‘s middags een prijs in de tent (de rest uiteraard ook). Aan het 

begin van de avond beginnen we met de zeskamp. Hiervoor kun je je opgeven bij de 

teamleider(s) van jou straat (zie flyer bij u in de bus). Verderop de zaterdagavond 

verzorgen de nachtegaaltjes van de band “Back-4-More” een spetterend optreden. Op 

zondagochtend is iedereen natuurlijk zo fit als een hoentje om te gaan klootschieten. 

Rond koffietijd staat de “Altiband” klaar om de stemming er alvast in te brengen. 

Zondagmiddag is er naast de kindermiddag ook een echte kinderboerderij. Voor de 

volwassenen is er uiteraard het tonnetjesteken. In de avond gaan we verder met de 

laatste onderdelen van de zeskamp. Om het feest grandioos af te sluiten gaan we nog 

een keer met de voetjes van de vloer onder muzikale begeleiding van de “BTW Band”. 

Meer informatie over het feest en het volledige programma is te vinden op de flyer bij u 

in de bus. Volg ons ook op Facebook om altijd op de hoogte te zijn van het laatste 

nieuws. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek openbare ruimte gemeente Westerveld 

 

De gemeente Westerveld is voor het schrijven van een nieuwe visie over de openbare 

ruimte informatie nodig van haar inwoners. Openbare ruimte is de buitenruimte waarvan 

de gemeente Westerveld eigenaar is en/of waar de gemeente het onderhoud van 

verzorgt. Bijvoorbeeld gemeentelijke fietspaden, wegen, grasvelden, bomen, 

speelplekken, bewegwijzering en bankjes. Om die informatie te verkrijgen zijn er 6.000 

adressen aangeschreven om mee te doen aan een enquête, daaronder vallen ook 

Wapserveners! Wanneer u deze uitnodiging in de bus hebt gehad, dan kunt u dus laten 

weten op welke wijze u deze openbare ruimte graag ingericht zou zien en hoe het beheer 

en onderhoud wellicht meer op uw wensen aansluiten. Het invullen van deze enquête kan 

tot 14 mei en duurt slechts 10 minuten. Het zou mooi zijn als de Wapserveners met een 

uitnodiging van zich laten horen om het dorp nog mooier te maken voor ons als 

inwoners! 
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Voor in de agenda  

 

11 mei:  SOOS, excursie. 

13 mei:  Moedig Voorwaarts, training jeugd in de Wiekslag. 

6 juli:   SOOS, dagreis. 

24 augustus:  SOOS, fietstocht. 

14 oktober:   Oktoberfest (activiteitencommissie Wiekslag). 

november: een zondagochtend “dikke verhalen” onderwerp 

Middenstand (activiteitencommissie Wiekslag). 

3 februari 2018: cabaretavond “Gien Tied” (activiteitencommissie Wiekslag). 

april 2018: boerengolf op een zondagmiddag (activiteitencommissie Wiekslag). 

 


