Beste dorpsgenoten,
De scholen zijn weer begonnen en ook het verenigingsleven komt weer op gang. Tijd
voor een nieuwsbrief en een jaaroverzicht met nieuwtjes, informatie en alle activiteiten
voor het komende seizoen 2017-2018.
Jaarvergadering
Voor onze jaarvergadering hebben wij voorlopig vastgesteld als datum, 13 november.
Schrijft het allen in uw agenda. Op deze avond zal er naast het formele gedeelte de
aftrap worden gedaan voor een nieuw te schrijven dorpsplan. Deze keer wordt het
geschreven door de inwoners zelf!
Overleg buitendienst
Als dorpsgemeenschap hebben wij overleg met verschillende instanties, waaronder de
gemeente, bijvoorbeeld om over de openbare ruimte te praten. Bij zo’n overleg kunnen
wij ook de inbreng van de inwoners gebruiken. Heeft u input of vragen, op- en/of
aanmerkingen over de inrichting van de openbare ruimte van het dorp? Laat het ons dan
weten door een mail te sturen aan info@dorpsgemeenschapwapserveen.nl.
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)

SOOS Wapserveen
Ons seizoen begint op dinsdag 10 oktober om 14.00 uur in de Wiekslag. Marc Bijkerk uit
Wapse komt ons dan het een en ander vertellen over de jacht in Nederland en
daarbuiten.
Het nieuwe adres luidt:
Meulakkers 5
7981 DL Diever
(telefoon en email blijven het zelfde)

Koor “Van Streek”
Rabobank clubkascampagne
Evenals voorgaande jaren is de Rabobank weer gestart met de clubkascampagne. Nee dit
is geen reclame, gewoon een verzoek om mee te doen aan een actie. Bent u lid van de
Rabobank? Als lid van de Rabobank Zuidwest-Drenthe mag u uw stem laten horen tijdens
de Rabobank Clubkas Campagne. Jaarlijks stelt de bank een deel van de winst
beschikbaar aan het lokale verenigingsleven en ondersteunt daarmee vele clubs. Als lid
van de Rabobank mag u meebeslissen over waar deze bijdrage naar toe gaat. U hebt
hierover begin september bericht ontvangen in de vorm van een flyer, met een unieke
code. Tot 14 oktober mag u in totaal 5 stemmen uitbrengen, waarvan u maximaal twee
stemmen op eenzelfde vereniging mag uitbrengen. Wij doen ook mee, onder de naam
“zangvereniging Van Streek”. Behoren wij bij uw favoriete clubs en kunnen wij rekenen
op uw stem? Bij voorbaat hartelijk dank. U kunt via de volgende link uw stem
uitbrengen: www.rabobank.nl/zwd

Iedere dinsdagavond 20.OO in de Wiekslag
!! Het nieuwe seizoen is gestart op 5 september 2017 !!
Zin om gezellig samen te zingen?
Neem voor inlichtingen contact op met:
Hermien Vrielink, Oosteinde 11, tel. 0521-593712
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Kracht en Vlugheid
Geweldig! Het is inmiddels een half jaarlijkse actie geworden:
de oud ijzeractie van onze Gymnastiekvereniging.
Door velen wordt het oud ijzer ondertussen speciaal voor ons bewaard
en zelfs wordt het soms aan ons geschonken ondanks ze hun eigen
afvoer kanalen hebben. Onze dank hiervoor!
We hebben ondertussen al een tumblingbaan en een spanbrug kunnen
aanschaffen van de opbrengst van de oud ijzeractie. Onze dank is groot! Wij hopen dat u
ons dit seizoen weer met grote getale wil steunen door middel van deze actie.
Zaterdag 21 oktober komen de leden van gymnastiekvereniging Kracht & Vlugheid
weer huis aan huis voor oud ijzer. We komen graag bij u langs om: koper, aluminium,
rvs, conserven -en limonadeblikken, ijzeren tuinhekken, bed spiralen, kabels,
leidingwerk, fietsen, landbouwmachines, computers, auto- en trekker accu’s en allerlei
ander ijzer van klein tot groot weer bij u op te halen (m.u.v. gasflessen, koelkasten en
diepvriezers i.v.m. schadelijke gassen).
Donderdag 7 september is het seizoen van Gymnastiekvereniging Kracht & Vlugheid weer
begonnen. Alle lessen worden als vanouds weer op de donderdag gegeven. Vanaf drie
jaar kan je lid worden!
Wil je het eerst een paar keer proberen? Kom dan gerust eens langs en geef het even
aan bij de gym juf voor het begin van de les. Je kunt drie keer kosteloos proberen om te
kijken of het wat voor je is.
De lesindeling is als volgt:
Peuter/kleuter
15:45 uur - 16:45 uur
Groep 1
16:45 uur - 17:45 uur
Groep 2
17:45 uur - 18:45 uur
Kom je ook een keer meedoen? Meld je dan aan via kenvwapserveen@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 Aaweg 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.

Boermarke Wapserveen
Duurzame aanpak Eikenprocessierups
Er komen steeds meer rupsen van de eikenprocessievlinder, ook in Wapserveen. Door de
geleidelijke verandering van het klimaat hebben ze zich de afgelopen jaren definitief
gevestigd in ons land. In sommige gebieden heeft dit geleid tot een ware plaag. De rups
verplaatst zich ’s nachts in optocht (de processie) op zoek naar voedsel (eikenknoppen
en –bladeren). Gezondheidsklachten ontstaan bij mensen en dieren door de brandharen
van de rups. Doordat er onvoldoende natuurlijke vijanden zijn om ze te bestrijden
ontstaan er problemen.
Boermarke Wapserveen gaat de komende jaren de strijd aan met de eikenprocessierups,
die in toenemende mate ook overlast veroorzaakt in en om Wapserveen. De
eikenprocessierups wordt in het land vooral bestreden met pesticiden, met nematoden,
door wegbranden, of wegzuigen. In Wapserveen wil de Boermarke de rupsen aan de
voorkant aanpakken, nog voordat ze overlast veroorzaken. Dit gaan we doen met een
duurzame aanpak door biodiversiteit. We gaan daarom dertigduizend krokussen en wilde
planten in de bermen poten, waar sluipvliegen en sluipwespen graag op af komen. Ook
mezen en grootoorvleermuizen behoren tot de natuurlijke vijanden van de
eikenprocessierups. Vandaar dat er ook dertig nestkastjes worden geplaatst, net als vier
speciale vleermuizenkasten.
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We starten op Westeinde
Over een strook van 800 meter aan het Westeinde zullen genoemde veranderingen vanaf
eind oktober in de berm zichtbaar worden.
Concreet gaan we op het Westeinde de volgende zaken uitvoeren:
- bloemrijke berm aanleggen én beheren;
- streekeigen vaste planten inplanten;
- bloembollen planten op erven;
- natuurlijke vijanden (o.a. gaasvlieg) uitzetten;
- nestkasten ophangen voor vogels en vleermuizen;
- insectentorens stimuleren;
- natuurlijk grasbeheer promoten;
- aangepast slootkantbeheer toepassen;
- variatie in bloeiende kruidenbeplanting en struiken stimuleren.
Wie is er bij het project betrokken?
Gemeente Westerveld staat positief tegenover deze aanpak en ondersteunt het project
financieel. Daarnaast ondersteunen LTO Noord fondsen, Boermarke en andere partijen de
aanpak financieel.
De uitvoering ligt echter volledig bij Boermarke. Boermarke wordt hierbij begeleid door
Agrarische Natuurvereniging (ANV) Drenthe. René Vree Egberts brengt kennis in van de
projectopzet die nodig is voor de aanpak. Ook vanuit Wapserveen zijn twee experts
betrokken: Silvia Hellingman, zij is dé kenner op het gebied van schadelijke insecten en
hovenier Nils van Ligten, hij weet alles van bermbeheer en wilde planten. Het hele
project loopt tot en met 2020. De resultaten zullen gedurende de komende jaren worden
bijgehouden om ze daarna op andere plaatsen in Wapserveen toe te kunnen passen.
Samen de eikenprocessierups terugdringen
We willen dit project graag samen met het dorp tot een succes maken. Daarom zullen
schoolkinderen betrokken worden bij het timmeren van nestkastjes. Daarnaast is
iedereen welkom die graag een steentje bij wil dragen, in de uitvoering, in de
verslaglegging of als supporter. In het najaar komt er een informatiebijeenkomst voor
iedereen die geïnteresseerd is in onze aanpak en voor iedereen die graag mee wil doen.
Verder zullen we u o.a. via deze nieuwsbrief op de hoogte houden.
Aanmelden vrijwilliger plantdagen 21 en 28 oktober
De bloemrijke berm gaan we 21 én 28 oktober as. inplanten met vaste planten. Daarvoor
zoeken we enthousiaste vrijwilligers. Iedereen is welkom. Vele handen maken licht werk.
Jullie hulp is nodig om de plantklus te kunnen klaren. Beide plantdagen (21 en 28
oktober) beginnen we om 9.00 uur. We zorgen voor koffie, koek en tussen de middag
voor broodjes en soep. We eindigen rond 15.00 uur. Om de plantdagen goed voor te
kunnen bereiden is het handig dat we weten wie er aanwezig zijn. Daarom graag
aanmelden vóór 15 oktober via boermarkewapserveen@gmail.com. Graag eigen spade
en veiligheidshesje meenemen. Tot dan!
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Kinderopvang KAKA
Kinderopvang KAKA is een onderdeel van Kindcentrum “De
Vuursteen” in het mooie dorp Wapserveen. Deze super leuke
opvang heeft weer plek voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
In het Kindcentrum zijn we een belangrijke pijler, want we
zijn immers de basis van het kind, een verlenging van de
huiskamer. Het is belangrijk dat uw kind zich prettig en veilig
bij ons voelt.
We werken met leuke thema’s die we ook weer terug vinden in groep 1 en 2. Samen
doen we veel activiteiten, zodat als uw kind de leeftijd van 4 jaar bereikt zich al thuis
voelt op de basisschool. Ook werken we samen in onze schooltuin, gaan met elkaar een
kippenhok bouwen, zodat we onze eigen kippen kunnen verzorgen, de kinderen leren zo
omgaan met alles wat leeft, van zaadje tot plant en het verzorgen van dieren.
In oktober hebben we de Kinderboekenweek en het thema is dit jaar Griezelen…….
Ooohhhhh!! We gaan pompoenen uithollen voor Halloween en we lezen voor uit Hennie
de Heks. Geschikt voor alle leeftijden uiteraard .
Daarnaast begint de herfst, om in de sferen te komen hebben wij een herfsttafel op het
Kinderdagverblijf, samen zoeken we materialen voor op de tafel. Sinterklaas en Kerst
vieren we samen met de kinderen van KC de Vuursteen.
Samen staan we sterk en is het bijzonder dat dit alles te vinden is in Wapserveen!
Wilt u meer weten, dan kunt u ons bereiken per mail, wapserveen@kinderopvangkaka.nl
of bel naar 0682004223.
Vriendelijke groet, namens Team KAKA Wapserveen
Marion van den Rotten
Kerstfair Wapserveen
De voorbereidingen voor de kerstfair (dit jaar op 14 december) zijn alweer in volle gang.
Het duurt nog even, maar kraamhouders van voorgaande jaren en natuurlijk ook nieuwe
mensen kunnen zich opgeven om een kraam of statafel te huren. De kosten hiervoor zijn
10 euro.
Opgeven kan via kerstfairwapserveen@gmail.com. Wij hebben er weer zin in!
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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 in de drie weken repeteert deze jeugd samen met de jeugdleden van
twee andere muziekverenigingen uit de gemeente. Kom gerust een keert kijken 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.
2 december 2017: Top2000 concert, de Meenthe Steenwijk
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 jullie mee in een avond vol verschillende
muziekstijlen. O.a. Edwin Hagedoorn (Bogey and the Longhorns), Berjan de Ruiter, Lieke
de Boer, de Boerenrockies, Kayleigh Fledderus, Arak Buisman (zoon Gerard Buisman),
Daphne van Ditshuizen (zoektocht talent Karin Bloemen), 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 zingen. Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.demeenthe.nl of aan de kassa bij de Meenthe.
26 mei 2018: KWF-Concert, gemeentehuis Diever
Op 26 mei 2018 organiseren VCE Westerveld, Advendo Diever UDI Dwingeloo en
Swingband Havelte een KWF-Concert in het gemeentehuis in Diever. Deze avond, maar
ook in de aanloop er naartoe willen wij zoveel mogelijk geld ophalen voor KWF. Doneren
kan nu al via acties.kwf.nl/muziekinactievoorkwf. Dit doen we ter nagedachtenis aan de
leden die wij hebben verloren aan deze ziekte, maar ook voor de mensen om ons heen
die de strijd hebben verloren, nog strijden of het hebben overwonnen.
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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,
Volg ons ook op Facebook:
www.facebook.com/VCEWesterveld

Marjolein Rink, voorzitter

Onderstaande tekst is een gedeelte uit de brief die Dorpsgemeenschap Wapserveen heeft
ontvangen van Vermillion:
In de maanden juni en juli van dit jaar is de boring ESV-02 uitgevoerd vanaf onze locatie
‘Eesveen’ aan de Wulpen te Eesveen. Het doel van de boring was om het aanwezige
aardgas in een deel van het gasvoorkomen ‘Eesveen’ dat niet door de bestaande put
aangesproken wordt, ook te kunnen winnen.
Met deze brief informeren wij u dat de boring ESV-02 succesvol is afgerond. Er is
economisch winbaar aardgas gevonden. Vermilion is voornemens dit aardgas te
produceren.
Puttest
In de aanloop naar mogelijke productie is het nodig om de productiviteit van de put te
testen. Hiertoe is door Vermilion een testplan ingediend bij het Staatstoezicht op de
Mijnen (SodM). Dit plan is beoordeeld door en besproken met SodM.
Dit betekent dat Vermilion vanaf week 39 de productiviteit zal testen. Na deze test zal de
put worden ingesloten en zal ingesloten blijven totdat een besluit is genomen op het
winningsplan Eesveen.
Het testen van de put zal niet waarneembaar zijn in de omgeving omdat de test gebeurt
via de bestaande productie-installatie. Er zal tevens geen sprake zijn van affakkelen. Het
testen heeft geen invloed op aspecten als bodemdaling en/of trillingen. Er zullen af en
toe activiteiten zichtbaar zijn op de locatie en in week 48 zullen alle activiteiten worden
afgerond.
De Minister van Economische Zaken moet instemmen met het winningsplan.
Wij verwachten dat het ontwerp instemmingsbesluit in het najaar van 2017 door het
Ministerie van Economische zaken zal worden gepubliceerd. Het ontwerp
instemmingsbesluit zal dan gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd.
Rond de start van de zienswijzeperiode zal door het Ministerie van Economische zaken
een informatieavond worden georganiseerd voor omwonenden en andere
belangstellenden.
Met inachtneming van de eventueel ingediende zienswijzen en de adviezen van
Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische Commissie Bodembeweging, de
gemeente(n), waterschap(pen) en provincie, en de Mijnraad, zal de Minister een definitief
besluit nemen op het door Vermilion ingediende winningsplan. Wij verwachten dat het
definitieve besluit begin 2018 zal worden genomen.
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