Beste dorpsgenoten,
Voor u ligt alweer de eerste nieuwsbrief van 2018. Afgelopen november hebben wij de
jaarvergadering gehad en hebben Frens Eleveld en Jeannet Stellink, beide na vele jaren in
het bestuur, afscheid genomen. Wij danken hun hartelijk voor al hun inzet en mooie dingen
die mede dankzij hen in het dorp zijn gerealiseerd! Nico Riegman en Leonie de Vries zijn
bereid gevonden de lege plaatsen in het bestuur te gaan bezetten, zodat wij weer op volle
sterkte verder kunnen. Allebei zullen zij zich kort voorstellen.
De bestuurssamenstelling ziet er nu als volgt uit:
Voorzitter:
Dianne Schenkel
Secretaris:
Leonie de Vries
Penningmeester:
Berend Vrielink
Verslaglegging:
Carolien Pot
Bestuurslid/website: Nico Riegman
Bestuurslid:
Roel Gorte
Bestuurslid:
Geert Roelof Winters
Dorpsplan
Het vervolg op het dorpsplan; wellicht heeft u erover gehoord, bent u bij de aftrap op de
jaarvergadering geweest of heeft u zelf al in een dorpsdagboek geschreven. Binnenkort gaan
wij de door de inwoners ingevulde dorpsdagboeken doornemen. Wat maakt Wapserveen
een mooi dorp om in te wonen, wat zijn de verbeterpunten en wat zou er behouden moeten
worden in het dorp? De uitkomsten gaan wij graag met u bespreken, graag denken wij
samen met u verder over de uitkomsten en actiepunten die naar voren komen! Voor deze
avond ontvangt u een uitnodiging!
Activiteiten
Naast de dagboeken staan er voor 2018 een aantal activiteiten op het programma, zo is er
zeer binnenkort (17 februari) al de heideopschoondag. Helaas kan dit jaar de verkeersquiz
geen doorgang vinden, de organisator heeft problemen met het verkrijgen van de software.
Wij hopen dat volgend jaar alles weer voor elkaar is om een gezellige verkeers’strijd’ in de
Wiekslag te kunnen houden. Als Dorpsgemeenschap zijn we ook voorzichtig begonnen met
het brainstormen over de activiteiten die we gaan organiseren op Koningsdag. Ook dit jaar
hopen we weer een leuk en gezellig programma van te kunnen maken voor iedereen in
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.
Veel leesplezier,
Dorpsgemeenschap Wapserveen (Dianne Schenkel, Berend Vrielink, Roel Gorte, Nico
Riegman, Leonie de Vries, Geert Roelof Winters en Carolien Pot)

Even voorstellen:
Leonie de vries
Mijn naam is Leonie de Vries. Sinds 2004 woon ik in Wapserveen aan de
Dassenstraat. Ik woon er samen met Reint Oostra en onze kinderen Mirco
en Jesper. Wij wonen met veel plezier in Wapserveen. Mirco zit in groep 2
van KC de Vuursteen en Jesper gaat er naar de peuterspeelzaal. In het
dagelijks leven werk ik bij de gemeente Heerenveen. Reint is medeeigenaar van een boerderij net aan de andere kant van de Aa in Wapse en
van voerbedrijf Oostra. Misschien heb je hem wel eens zien rijden. Ik wil me
graag inzetten voor Wapserveen. Heb je tips of ideeën hoe dit het beste zou kunnen, spreek
me aan of mail info@dorpsgemeenschapwapserveen.nl
Nico Riegman
Mijn naam is Nico Riegman. Sinds kort bestuurslid van DGW. We wonen
(alweer) bijna 10 jaar met veel plezier in Wapserveen en voelen ons
helemaal thuis. Toen ik gevraagd werd of ik wilde helpen in het bestuur van
de dorpsgemeenschap kon ik dan ook moeilijk nee zeggen.
Even wat weetjes:
- getrouwd met Karin Riegman sinds mensenheugenis;
- 57 jaar;
- 3 kinderen waarvan alleen Joeri (18 jaar) nog thuis woont;
- opa van 1 kleinkind en nummer 2 en 3 komen eraan;
- geboren en getogen in Hoogvliet, Rotterdam. Daar komt Karin ook vandaan
- hiervoor gewoond in Bodegraven, Nijkerk, Hoevelaken en Hoogvliet;
- ooit Biochemie gestudeerd en later gepromoveerd (zoals dat dan zo mooi heet) in de
Moleculaire Celbiologie aan de Universiteit van Utrecht;
- in 1991 gaan werken bij de Farmaceutische industrie, betrokken bij het opzetten en
begeleiden van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen;
- in 1995 eigen bedrijfje begonnen in bovengenoemd onderzoek met een toenmalige
collega;
- in 2006 bedrijfje verkocht (het werd me te groot, was alleen nog maar aan het
managen);
- tegenwoordig samen met 4 oud-collega’s van eerder genoemd eigen bedrijfje weer
een firma opgezet waar we naast ons 5-en geen personeel in hebben en nog steeds
voornamelijk bezig zijn met medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen. We
werken voor de Farmaceutische industrie, de medische hupmiddelen industrie en
voor (Academische) ziekenhuizen in heel Nederland (en soms daarbuiten).
Mag verder graag sleutelen aan motorfietsen en auto’s. Leest liefst Science fiction en
Fantasy. Geniet van lekker eten. Vertoeft graag in gezelschap van een blond dan wel donker
Belgisch biertje. Ook nog kerkenraadslid van de kerk hier in Wapserveen waar ik eind 2018
mee zal stoppen (zodat ik meer tijd heb voor DGW).
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SOOS Wapserveen
De volgende activiteiten staat op onze agenda:
12 februari: bijeenkomst met Ans Klok uit Dwingeloo aanvang 14.00 uur in de Wiekslag.
12 maart:
jaarvergadering (met spellen en bingo) aanvang 14.00 uur in de Wiekslag.
26 april:
voorjaars excursie.
5 juli:
onze dagreis, voor alle 55 plussers in Wapserveen!
Begin augustus hebben we onze fietstocht.
Ook nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom!
Voor vragen kunt u contact opnemen met Reinier Ruiterkamp (551407).

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.
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Kindcentrum de Vuursteen – Opvang en Basisschool zijn Samen één!
Sinds enkele jaren zijn de Basisschoolschool in Wapserveen en Kinderopvang KaKa een
Kindcentrum.
We zijn naar elkaar toegegroeid als één geheel. We waren een pilot in de gemeente
Westerveld en dat heeft zijn vruchten afgeworpen!
In ons kindgerichte onderwijsvisie staat Welbevinden en Betrokkenheid van kinderen, ouders
en leerkrachten centraal. Dit doen we met de volgende speerpunten: Talentontwikkeling,
Creativiteit en Ondernemingsvorm. Wij vinden het belangrijk dat we oog hebben voor
individuele talenten van de kinderen. Dit is immers de basis, de wortel waar een kind op
verder moet borduren.
Zoals Plutarchus het verwoordde: ‘Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het
ontsteken van een vlam’!
Wij begeleiden de kinderen in hun ontwikkelingsproces van baby tot jong volwassene. Op
KC de Vuursteen gaan wij met kinderen en ouders op zoek naar de kansen en
mogelijkheden van elk kind. Immers elk kind is uniek en heeft talenten! Dit uit zich al vroeg in
de voorschoolse leeftijd, zoals de Peuterspeelzaal. Al spelenderwijs zijn talenten van
kinderen zichtbaar. Kinderen zijn van nature enthousiast, ontdekkend en leergierig. De
creativiteit en de ondernemingsdrang van de kinderen stimuleren wij van jongs af aan. Hoe
ga je met verschillende situaties om? Hoe pak je dingen aan? Hoe betrek je anderen bij
activiteiten?
Wanneer kinderen ruimte krijgen voor talentontwikkeling, creativiteit en ondernemingszin in
het voorschoolse en binnen het onderwijs zijn ze meer betrokken bij hun eigen leerproces.
Leren is belangrijk voor jezelf, omdat je uitgedaagd wordt en je vertrouwen krijgt in je eigen
kunnen. Wat past bij mij? Waar ben ik goed in? Hoe kan ik dit verder ontwikkelen? Hoe ga ik
om met anderen?
Op KC de Vuursteen zijn er korte lijnen tussen de beide teams en zijn er regelmatig
activiteiten waar school en opvang elkaar versterken. Een voorbeeld hiervan is de
doorgaande lijn van peuter naar kleuter. Een keer per week gaan de kinderen van de
drieplusgroep ‘spelend leren’ bij de kleuters. Hiermee wordt de overgang van peuter naar de
kleutergroep spelenderwijs versoepeld. Ook de gezamenlijke thema’s, uitjes en de
overdracht naar groep 1 zorgt voor een ondernemende samenwerking!
Dorp en KC de Vuursteen werken samen aan talenten in Wapserveen
Werken aan je talent, doen wij als Kindcentrum niet alleen. Wij zijn heel blij met de hulp uit
het dorp. Samen één! Solderen, handwerken, programmeren met LEGO Mindstorms,
3Dprinten, koken en kleien. Een greep uit de talenten die worden aangeboden op KC de
Vuursteen.
De samenwerking tussen het dorp en het Kindcentrum is een grote kracht in Wapserveen.
Ouders, opa’s, oma’s en overige dorpsgenoten assisteren met veel enthousiasme bij de
talentateliers op KC de Vuursteen.
De kinderen van groep 3 t/m 8 werken met veel plezier samen met de ‘specialisten’ aan hun
gekozen talent. Maar niet alleen de vrijdagmiddag staat in het teken van talentontwikkeling.
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Elke week werken de kinderen met een weektaak waarbij zij de mogelijkheid en de
vrijheid krijgen om hun eigen talenten te ontwikkelen, zoals het schrijven van een boek,
schaken, gymlessen geven, werkstukken en presentaties maken. En niet te vergeten ons
eigen bedrijfje SPRINT! Waarin kinderen in de bovenbouw worden uitgedaagd om aan de
weg te timmeren met onze eigen 3D printer.
Kortom betekenisvol onderwijs waarbij kinderen zichzelf mogen ontdekken.

Natuurmonumenten aan het werk
Aansluiting aan de rest van het (natte)heidegebied van het Holtingerveld; dat was de reden
om aan het Wapserveenselandenpad bij de Studentenkampweg een bosje met lariksen te
kappen. De Japanse lariks is een boom die hier van oorsprong niet thuishoort. Deze
zogenaamde ‘exoot' kan zich massaal uitbreiden en zodanig inheemse bomen
beconcurreren, dat ze geen kans meer maken. Zodra het in het gebied mogelijk is, voert
Natuurmonumenten zowel de stammen als de takken af. Nu kan de natuur het weer
overnemen.
In de komende jaren zullen meer maatregelen volgen; verwijderen en
afvoeren van jonge boompjes en pleksgewijs de rijke bovenlaag (
plaggen). Schapen worden ingezet als levende maaimachines. Alles
is erop gericht om heide weer de kans te geven hier te ontkiemen.
Ook zal Natuurmonumenten op deze plek hydrologische maatregelen
nemen: met het dempen van greppels en sloten wordt dit
natuurgebied natter. Zien we hier straks ook dopheide en
klokjesgentiaan?

Leesgroep Wapserveen
Houd je van lezen en lijkt het je leuk om daarover van gedachten te wisselen? Onze leesclub
heeft momenteel 7 leden en nieuwe leden zijn van harte welkom. Ons leesseizoen loopt van
oktober t/m maart. In deze periode bespreken we vier boeken die door de Stichting
Literatuurclubs Drenthe zijn uitgekozen. Het is mogelijk om geheel vrijblijvend - een keer deel te nemen aan onze
bespreekavond. Wil je meer weten? Kijk dan op:
www.literatuurclubsdrenthe.nl of neem contact op met Ellen
Bickel, mail: ellen.bickel@hotmail.com of telefoon: 06-42818400.
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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 – MuziekKids Westerveld
Muziek maken is leuk, samen muziek maken natuurlijk nog veel
leuker! Elke dinsdag 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 keer 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.
26 mei KWF concert: Muziek voor Hoop
Op 26 mei organiseren wij in samenwerking met Swingband Havelte, Advendo Diever en UDI
Dwingeloo een benefietconcert ten goede van het KWF. We doen dit 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. Het doel is om zoveel mogelijk geld op te halen. Dit
concert zal gehouden worden in het gemeentehuis in Diever. Deze avond zal om 19:30 van start
gaan. Wilt u ons nu al steunen door te doneren? Ga dan naar onze
actiepagina www.acties.kwf.nl/muziekinactievoorkwf of neem contact
op met één van onze leden:.
Vacatures
De maand januari stond bij ons in het teken van de ‘Meespeelmaand’.
Heb je dit gemist, maar toch nieuwsgierig? Je bent elke dinsdag tussen 20:00 – 22:00 uur welkom om
vrijblijvend een aantal keer te komen kijken of mee te spelen. 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 weer
kriebelt om te gaan spelen, iedereen is welkom! Er is altijd plaats voor meer instrumenten.
Voor meer concerten en informatie zie www.muziekverenigingwesterveld.nl of op facebook
www.facebook.com/VCEWesterveld. 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
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Volkstuinen te huur
Vindt u groente uit eigen tuin het lekkerste wat er is? En u geeft graag een boeket uit eigen
tuin op tafel of om weg te geven, maar is uw tuin te klein? Dan is hier uw kans. Er zijn nog
enkele volkstuinen te huur. De tuinen liggen aan het Midden, tegenover Oude Dijk 18. Dit is
bij de middelste drempel binnen de bebouwde kom. De huurprijs ligt tussen
€ 12,50 en € 15,00. Hiervoor krijgt u een stuk geploegde
grond van 16 meter lang en ongeveer 7,50 meter breed.
Is het stuk voor uzelf te groot, bedenk dan eens hoe leuk
het kan zijn om samen met bijvoorbeeld uw buren te
tuinieren. Voor meer informatie kunt u terecht bij Lute
Winters, telefoonnummer 0521-321477.

Voor in de agenda
12 februari:
17 februari:
12 maart:
25 maart:
26 april:
26 mei:
9 en 10 juni:
5 juli:
13 december:

SOOS, bijeenkomst met Ans Klok uit Dwingeloo in de Wiekslag (14.00 uur).
Heide opschoondag (9.00 uur tot 13.00 uur) vertrek bij de Wiekslag.
SOOS, jaarvergadering (met spellen en bingo) in de Wiekslag (14.00 uur)
Palmpasenoptocht.
SOOS, voorjaars excursie.
VCE, concert Muziek voor Hoop - gemeentehuis Diever (19.30 uur).
Dorpsfeest.
SOOS, dagreis, voor alle 55 plussers in Wapserveen!
KERSTFAIR in/om de Wiekslag (17.30 uur – 20.30 uur).
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HEIDE OPSCHOONDAG
Wanneer:

17 februari 2018

Waar: Heide Wapserveen
Toegang:
vanaf 12 jaar
(jongeren mogen mee onder begeleiding
van een ouder)

Tijd:

9.00 – 13.00 uur

Vertrek:

Wiekslag Wapserveen

Er wordt gezorgd voor
koffie en broodjes!

GRAAG AANMELDEN BIJ DOPRSGEMEENSCHAP WAPSERVEEN VIA:
INFO@DORPSGEMEENSCHAPWAPSERVEEN.NL
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