
 
 
Beste Dorpsgenoten, 

   
Dit is alweer de eerste nieuwsbrief van 2017. DGW zal ook in dit nieuwe jaar 

weer haar best doen om de belangen van Wapserveen en haar inwoners op een 
goede manier te behartigen. Via onze nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte 
van actualiteiten, nieuws en activiteiten vanuit de diverse organisaties en 

verenigingen uit Wapserveen.   
 

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. 

  
Jaarvergadering 
Afgelopen november was onze jaarvergadering. Op deze avond is Ronald de 

Jonge afgetreden als voorzitter van ons bestuur. Hij is 8 jaar lid van het bestuur 
geweest, waarvan de laatste 5 jaar als voorzitter. We willen hem nogmaals 

hartelijk bedanken voor al zijn inzet! De rol van voorzitter wordt overgenomen 
door Dianne Schenkel, zij maakt sinds november 2011 deel uit van het bestuur 
en zorgde de afgelopen jaren voor de verslaglegging. Nieuw in het bestuur is 

Geert Roelof Winters.  
 

De bestuurssamenstelling ziet er nu als volgt uit:  
Voorzitter:    Dianne Schenkel  

Secretaris:    Jeannet Stellink  
Penningmeester:  Berend Vrielink  
Verslaglegging:   Carolien Pot  

Bestuurslid:   Roel Gorte  
Bestuurslid:   Frens Eleveld  

Bestuurslid:   Geert Roelof Winters  
 
 

Verkeersquiz 1 maart 
Test uw verkeerskennis door mee te doen aan 

de voorronde van de Verkeersquiz 2017. 
DGW organiseert in samenwerking met 
Veilig Verkeer Nederland, afdeling 

Westerveld, weer een voorronde voor de 
verkeersquiz. Deelnemers wordt de 

mogelijkheid geboden om hun actuele 
kennis van de verkeersregels te testen 
c.q. op te frissen. Hiermee kan een 

bijdrage worden geleverd aan de 
verkeersveiligheid. Ieder team bestaat uit drie personen, 

die individueel een aantal verkeersvragen moeten beantwoorden. 
Het eindresultaat van de teams wordt bepaald door de gezamenlijke score 

van het team. Alle vragen van de quiz worden na de quiz uitgebreid besproken 

door rijschool “Meneer Verkeer Rijopleidingen”.   

http://www.bing.com/images/search?q=verkeerstoets&view=detailv2&&id=1CD4C9EFD87D918AEF0D246AC2F79708EF7256F5&selectedIndex=13&ccid=uUOZHFOk&simid=608029072512453034&thid=OIP.uUOZHFOkOt1UtpFK2ldiJwEsCn
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Deelname is gratis en iedereen mag meedoen, familie, buren of kennissen, als je 

maar een team vormt van 3 personen. De drie beste teams van elke voorronde 
gaan over naar de finale. De hoofdprijs voor het hele team (3 pers.) is een 

Antislipcursus! De voorronde in Wapserveen wordt gehouden op woensdag 1 
maart in De Wiekslag aanvang 20.00 uur. De finale wordt gehouden op 
donderdag 16 maart in Oens Huus in Wapse. Opgave per team vooraf bij DGW: 

info@dorpsgemeenschapwapserveen.nl.  
 

Heide opschonen 18 februari  
Ook dit voorjaar wil DGW samen met haar dorpsgenoten weer een deel van de 
heide gaan opschonen. Het opschonen staat onder leiding van Landschapsbeheer 

Drenthe die ons voorziet van de benodigde materialen. Deze ochtend zullen de 
werkzaamheden niet zwaar zijn, kinderen vanaf 12 jaar mogen helpen. DGW zal 

voor de inwendige mens zorgen. De opschoonochtend zal worden gehouden op 
18 februari, we vertrek om 9.00 uur per fiets vanaf De Wiekslag, tegen 13.00 
uur zijn we weer terug. Opgave graag vooraf bij DGW: 

info@dorpsgemeenschapwapserveen.nl.  
 

WhatsApp Buurtpreventie  
Tijdens de jaarvergadering is besloten een WhatsApp Buurtpreventie te starten. 

Inmiddels hebben we drie WhatsApp groepen aangemaakt met elk hun eigen 
beheerder:  

1. bewoners binnen de bebouwde kom  

2. bewoners aan de oostkant van de bebouwde kom  
3. bewoners aan de westkant van de bebouwde kom  

Op de kerstfair hebben zich al 88 personen aangemeld. Vanuit de gemeente zijn 
speciale WhatsApp Buurtpreventie borden beschikbaar, deze zullen binnenkort op 
toegangswegen van Wapserveen geplaatst worden. Wilt u graag aan de App 

groep toegevoegd worden, mail dan uw naam, adres en mobiele telefoonnummer 
naar info@dorpsgemeenschapwapserveen.nl, dan zorgen wij dat u wordt 

toegevoegd aan de juiste groep. 
 
 

    
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

mailto:info@dorpsgemeenschapwapserveen.nl
mailto:info@dorpsgemeenschapwapserveen.nl
mailto:info@dorpsgemeenschapwapserveen.nl
http://www.bing.com/images/search?q=whatsapp+buurtpreventie+bord&view=detailv2&&id=94642D66C715D1DA4941E4ABFFD82AAB5374F760&selectedIndex=0&ccid=auJCS%2bVp&simid=608030300860911473&thid=OIP.auJCS-Vp--OTS_kphPEyfAEsDh


 

Nieuwsbrief Dorpsgemeenschap Wapserveen   Pagina 3 van 9 

 

Wandelknooppuntennetwerk   

In de gemeente Westerveld wordt momenteel gewerkt aan een 
wandelknooppuntennetwerk, een systeem dat bestaande en nieuwe wandelingen 

met elkaar verbindt. Het is de bedoeling dat er een goede verbinding komt 
tussen dorpen, toeristische bedrijven en natuurgebieden. Voor de al gevormde 
werkgroep is men nog op zoek naar iemand uit Wapserveen. Houdt u van 

wandelen en lijkt het u leuk om, samen met anderen, mooie wandelroutes uit te 
zetten? Meldt u dan aan bij DGW info@dorpsgemeenschapwapserveen.nl, ook 

voor aanvullende informatie kunt u contact met ons opnemen.  
 
Moedig Voorwaarts vrienden korfbal toernooi 22 april  

Op zaterdag 22 april 2017 zal voor de vierde keer het vriendenkorfbaltoernooi 
van Moedig Voorwaarts plaatsvinden op het korfbalveld in Wapserveen. Stel 

samen met je vrienden, familie, collega’s en buren een team samen en doe mee! 
Houd er rekening mee dat er voornamelijk volwassen spelers worden verwacht. 
Het totaal aantal spelers van elk team moet minimaal 8 zijn en er mogen 

maximaal 2 KNKV-leden tegelijk in het veld staan. Ook moeten er in elk team 
minstens 2 dames en 2 heren zitten, verder maakt de verdeling niet uit. Voor het 

sterkste team is er weer een mooie prijs te winnen. Opgave kan tot en met 1 
april onder vermelding van je teamnaam, het aantal spelers en het e-mailadres 

van een contactpersoon door een bericht te sturen naar 
vriendenkorfbaltoernooi@hotmail.com. Tot ziens op 22 april!   
 

Kom gezellig korfbaltrainen bij Moedig Voorwaarts!  
Sinds een aantal maanden geven we bij korfbalvereniging Moedig 

Voorwaarts open jeugdtrainingen waarbij we de kinderen op een 
leuke manier laten kennismaken met korfbal. Voor deze 
trainingen op zaterdagochtend zijn alle kinderen uit Wapserveen 

en omgeving van 3 t/m 12 jaar uitgenodigd. Kom een keertje 
langs en neem gezellig je vriendjes en vriendinnetjes mee!  

 
De eerstvolgende trainingen zijn op 18 februari, 18 maart, 15 april en 13 mei, 
allemaal om 10.30 ’s ochtends in de sportzaal van De Wiekslag. Vergeet je 

sportschoenen niet!   
 

Soos 
De SOOS Wapserveen is op zoek naar nieuwe leden, is dat wat voor u? Vanaf 55 
jaar bent u van harte welkom! Wij komen eens in de maand op de maandag 

middag bij elkaar, in de maanden oktober tot en met maart. De middagen 
worden ingevuld met een spreker of een doe middag. Een middag met in- en  

ontspanning en vooral plezier en gezelligheid. Heeft u belangstelling kom gerust 
eens binnen, bijvoorbeeld op 13 februari om 14.00 uur in de Wiekslag. 
 

In mei hebben een excursie, in juli onze jaarlijkse dag reis en in augustus een 
fietstocht. De contributie is €30.00 p.p. per jaar, aanmelden kan bij: 

Roelie Dolsma   voorzitter   telefoonnr. 0521-320087 
Reinier Ruiterkamp  secretaris   telefoonnr. 0521-551407 
Piet Idserda    penningmeester  telefoonnr. 06-10241691 

 
 

 
 

mailto:info@dorpsgemeenschapwapserveen.nl
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Boermarke Wapserveen  

Wij willen ons graag aan u voorstellen. Boermarke Wapserveen is een stichting 
met als hoofddoel het behouden van een vitale agrarische sector in Wapserveen. 

De stichting bestaat uit aangeslotenen. Iedereen die minimaal ongeveer 3 
hectare grond in Wapserveen bezit kan aangeslotene worden. Een aantal jaren 
geleden heeft de gemeente aan Dorpsgemeenschap Wapserveen gevraagd of zij 

het onderhoud van bermen en sloten van Wapserveen, buiten de bebouwde kom 
in dorpskracht over wilden nemen. Dorpsgemeenschap Wapserveen heeft ons, 

als Boermarke, gevraagd om dit te verzorgen.  
 
Vanuit de gemeente is de eis dat sloten, waar geen schouw van het waterschap 

op rust, 1x in de 3 jaar schoongemaakt worden. De voorspellingen zijn dat het 
weer de komende jaren steeds extremer wordt, de zomers worden droger en er 

komen meer buien met hevige regenval. Belangrijk dus dat er in droge perioden 
water kan worden aangevoerd, maar vooral ook dat het bij hevige regenval snel 
kan worden afgevoerd. Daarom probeert Boermarke de sloten ieder jaar te 

klepelen en 1x in de 2 jaar met de maaikorf schoon te houden. Dit laatste is het 
afgelopen jaar gebeurd. 

  
Als inwoner met een tuin aangrenzend aan een sloot kunt u ook een bijdrage 

leveren. Overhangende takken en bosjes over de rand van de sloot belemmeren 
een goede werkgang. Onze vraag aan u is of u overhangende takken en bosjes 
op tijd wilt snoeien en/of weghalen, zodat het slootonderhoud zo goed mogelijk 

kan gebeuren. Zo zorgen we samen voor een goede waterregulering, waardoor 
de planten in uw tuin niet verdrogen of verdrinken.   

 
Informatie avond 
Ook verzorgen wij elk jaar een informatieve avond voor de inwoners van 

Wapserveen en andere belangstellenden. Dit jaar op donderdagavond 2 maart in 
De Wiekslag. Gastspreker is Diliana Welink, zij kan ons vertellen over het leven 

van de wilde bij en wat wij kunnen doen om het leven daarvan positief te 
beïnvloeden.  
 

Hebt u vragen of opmerkingen, dan kunt u mailen met 
boermarkewapserveen@gmail.com. 

 
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. 
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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. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Voor in de agenda  
 

 
13 februari:   SOOS, lezing en dia’s over rond Havelte. 
18 februari:  Moedig Voorwaarts, training jeugd in de Wiekslag. 

   DGW, heide opschonen. 
1 maart:  Verkeersquiz. 

2 maart:  Boermarke informatieavond. 
13 maart:  SOOS, jaarvergadering en bingo. 
18 maart:  Moedig Voorwaarts, training jeugd in de Wiekslag. 

15 april:  Moedig Voorwaarts, training jeugd in de Wiekslag. 
22 april:  Moedig Voorwaarts, vrienden korfbaltoernooi. 

27 april:  DGW, Koningsdag met activiteiten. 
11 mei:  SOOS, excursie. 
13 mei:  Moedig Voorwaarts, training jeugd in de Wiekslag. 

6 juli:   SOOS, dagreis. 
24 augustus: SOOS, fietstocht. 

 
 

http://www.dorpsgemeenschapwapserveen.nl/zorgensteun
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Visie binnen ons onderwijsteam en op het ‘Jonge kind’ 
 
We houden u graag op de hoogte van ontwikkelingen binnen ons onderwijsteam. 
Met de inhoud van deze brief willen wij u informeren over de ontwikkeling van onze 
visie en het jonge kind en de scholing van de leerkrachten. 
 
Visie op ons onderwijs: 
‘onderwijs waarbij kinderen betrokken zijn, zich voortdurend ontwikkelen en 
zich er goed bij voelen, samen met ouders, en binnen het onderwijs wordt 
bewust aandacht gegeven aan creativiteit, talentontwikkeling en 
ondernemingszin van kinderen en leerkrachten.’ 

 
Binnen het onderwijsteam KC de Vuursteen en obs Oosterveldschool zijn wij altijd in 
beweging om onze visie op kindgericht onderwijs te ontwikkelen; waar staan wij?, 
hoe werken wij?, wat past bij onze visie? Wat hebben we nodig? 
 
Scholing binnen ons onderwijs team 
Als leerkracht worden wij in de gelegenheid gesteld om studies te volgen. Zo heeft 
Annet Westerveen (Oosterveldschool) vorig jaar een studie rekenspecialist afgerond. 
Stefanie de Nekker (kc de Vuursteen) heeft een paar jaar geleden de studie 
gedragsspecialist gedaan. Patricia Dooren is innovator en doet nu een studie Leiding 
geven Basisbekwaam. En Rosalie Mones (beide scholen) is bezig met de studie 
taalspecialist. 
 
‘Het Jonge kind’ 
Stichting Talent Westerveld ziet het belang van het goed lesgeven aan het jonge kind 
(daar begint het tenslotte allemaal), daarom zijn dit jaar een aantal leerkrachten in de 
gelegenheid gesteld om een studie “specialist jonge kind” te doen. Van onze scholen 
zijn dat: Annegreet Lubbinge, Loke Bouwknecht, Hennie Bijzitter, Stefanie de Nekker 
en Marion van Ravensberg.  
Wij zijn inmiddels al 3 studiedagen geweest en komen elke keer vol inspiratie terug 
van de bijeenkomsten. Wij willen U graag op de hoogte houden van de nieuwe, of 
oude in een nieuw jasje gestoken, inzichten.  
Op een van de studiedagen zijn verschillende ontwikkelingspsychologen besproken 
en de daarbij passende onderwijsconcepten. Dit gaf ons een gevoel dat we op de 
goede weg zijn. Een veel gehoorde term in onderwijsland is  ‘eigenaarschap’: ’maak 
de kinderen eigenaar van hun eigen leerproces’. Dit is een onderwerp waar wij 
binnen onze visieontwikkeling ook mee bezig zijn. In de studie ‘jonge kind’ is het 
tijdens de derde studiedag vooral gegaan over het belang van spel voor kinderen. 
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‘Spelen en leren: spelen = leren’ 
Jonge kinderen leren door te spelen, op deze manier geven zij betekenis aan de 
wereld. Leren ze problemen op te lossen en worden taalvaardiger.  
Hieronder een aantal quotes van onderzoekers over het belang van spelen: 
Volgens F. Janssen-Vos en PH. Kohnmstamm: 
‘Spelen is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Spelen is zelfs net zo 
belangrijk als rekenen, lezen en schrijven.  Spelen wordt vaak gezien als iets wat 
kinderen bezighoudt, waar ze zich mee vermaken.’  
Volgens Vygotsky: 
‘Spelen is voor kinderen onmisbaar bij het ontwikkelen van sociale, 
emotionele ontwikkeling, maar ook voor intellectuele en taalkundige vaardigheden.

’  

‘Spelen is voor het jonge kind een levensbehoefte en een intense ervaring. Het is een 
manier om zich te verbinden met de omringende wereld en deze te leren kennen’ 
 
Ter aanvulling en verduidelijking een leuk filmpje in dit verband is: spelen is van 
levens belang uitgezonden door NTR, het programma “de kennis van nu” 
http://www.npo.nl/de-kennis-van-nu/28-01-2015/VPWON_1236017 
 
 
Heeft u vragen? Stap gerust even binnen bij de leerkrachten of directeur Gerben, of 
mail naar oosterveldschool@talentwesterveld.nl of 
devuursteen@talentwesterveld.nl 
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HEIDE OPSCHOONDAG 

 
 
 

Wanneer: 18 februari 2017 

Waar: Heide Wapserveen 

Toegang: vanaf 12 jaar 

Tijd: 9.00 – 13.00 uur  

Vertrek: Wiekslag Wapserveen  

 
 
 

 

   

Er wordt gezorgd voor  

   koffie en broodjes!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAAG AANMELDEN BIJ DORPSGEMEENSCHAP WAPSERVEEN 

VIA: 

 

INFO@DORPSGEMEENSCHAPWAPSERVEEN.NL 

mailto:INFO@DORPSGEMEENSCHAPWAPSERVEEN.NL
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