Beste Dorpsgenoten,
hierbij de tweede nieuwsbrief van 2016. Via o.a. deze nieuwsbrief houden wij u
op de hoogte van actualiteiten, nieuws en activiteiten vanuit de diverse
organisaties uit Wapserveen.
Dorpsfeest 2016
Bij velen zal de datum inmiddels groots omcirkeld in de agenda staan; 10, 11 en
12 juni 2016. Het weekend van het Dorpsfeest Wapserveen, dat dit jaar volledig
in het teken staat van het thema “Buitenaards”. Op vrijdagavond zal een
knallende start van het feest plaatsvinden met het “P(r)etraket schieten”. Deze
spannende strijd is voor jong en oud een plezier om aan deel te nemen en ook
voor de neutrale toeschouwer een genot om naar te kijken. Vervolgens gaan we
op zaterdagochtend vanaf het Westeinde beginnen met de optocht. Ook dit is
weer een moment om naar toe te leven zowel voor de bouwers, figuranten als
het publiek. We wensen iedereen veel plezier en succes met het bouwen van alle
wagens, fietsen en andere creaties die deelnemen aan de optocht!
Zaterdagavond gaan de voetjes van de vloer onder begeleiding van orkest “VCE”
in samenwerking met de band “Diep Triest”. De band begint om 20:00 met “Part
One!” om vervolgens de samenwerking met VCE aan te gaan. “31 Graden Live”
is de afsluiter van de avond, vol dansen en zweten. De eerste voorverkoopavond
voor dit feest is inmiddels succesvol verlopen. Zondagochtend beginnen we
traditioneel met het klootschieten. Wanneer de ronde gedaan is, staat de
“Altiband” klaar om een stukje muziek te spelen. In de middag is er volop
vermaak voor kinderen en peuters. De volwassenen worden uiteraard vermaakt
met het tonnetjesteken. Later op de avond wordt er volop gestreden tijdens de
“Intergalactic Olympics” of ook wel “de Buitenaardse Spelen”. Om het feest af te
sluiten zal de band “Finally” een spetterend optreden verzorgen. Voor meer
informatie en het laatste nieuws houdt u onze site in de gaten of volg ons via de
sociale kanalen zoals Facebook en Twitter.
Bakkerij De Bakstee
Wij zijn Esther en Niek van Bakkerij De Bakstee
Sinds januari bakken wij biologisch desem brood in onze
houtgestookte oven op De Hobbitstee. Elke zaterdag van 9 tot 12
is de bakkerij geopend en kan je een heerlijk vers brood komen
kopen. Ben je benieuwd, kom dan eens langs of neem alvast een
kijkje op onze website.
T 0640149860; E meel@debakstee.nl; W www.debakstee.nl
Moestuinen
Bij deze willen wij jullie aandacht vragen voor de moestuintjes aan het Midden in
Wapserveen. Wij hebben nog 4 tuinen over voor nieuwe huurders. Wij hopen dat
er mensen zijn die zin hebben om zelf lekkere groente te verbouwen.
De huur is € 15,= per jaar, inclusief het omploegen van de grond.
Voor aanmeldingen of contact: L.Winters. Midden 67, tel. 321477

Nieuwe vloer in gymzaal
De gemeente Westerveld heeft opdracht gegeven om de vloer in de sportzaal
van de Wiekslag te vervangen. Dit zal gebeuren in de weken 25, 26 en 27 (20
juni t/m 8 juli 2016). Dit houdt in dat gebruikers deze weken geen gebruik
kunnen maken van de sportzaal. Als de nieuwe vloer erin ligt, dan kan er weer
volop gebruik gemaakt worden van de sportzaal.
Koningsdag
Traditiegetrouw organiseert Dorpsgemeenschap Wapserveen op Koningsdag
weer de nodige activiteiten voor inwoners van Wapserveen. Tussen 10 en 11.30
uur is er weer een vrijmarkt in De Wiekslag, waar zowel oud als jong weer
spullen te koop kan aanbieden. We hopen op levendige handel. Voor de kleintjes
is er een springkussen. Verkoop van eet- en drinkwaren is
niet toegestaan. Na de middag begint om 13.30 uur de
fietstocht. Ditmaal staat deze in het teken van de
Olympische spelen. Onderweg is een stop met spellen en
de nodige versnaperingen. Na afloop is er in De Wiekslag
nog een gezellig samenzijn en volgt de prijsuitreiking.
Deelname aan deze dag is voor eigen risico.
Wij hopen op mooi weer en grote opkomst. Tot dan!
Soos Wapserveen
De Soos Wapserveen organiseert ook dit jaar weer een dagtocht met de bus en
wel op woensdag 6 juli. Bij voldoende deelname vertrekken wij s‘morgens om
8.30 uur vanaf De Wiekslag. Wij gaan via een mooie route naar Franeker, voor
koffie met wat lekkers , daarna naar Harlingen. Hier bezoeken wij een
kleinbedrijf waar wandtegels worden gemaakt. Voor de lunch rijden wij naar
Hindelopen en daarna gaan we naar Sneek om het Scheepvaartmuseum te
bekijken. Na het bezoek aan Sneek gaan we via een mooie route naar de
Driewegsluis voor een drankje. Laatste pleisterplaats is Vledder. Om ongeveer
18 uur gaan wij daar dineren. Na het diner worden wij weer naar Wapserveen
gebracht. De kosten voor deze dag zijn € 60,- per persoon.
Opgave kan tot 15 juni bij Piet Idserda, 06-10241691; Reinier Ruiterkamp,
551407; Dinie Gorte, 321296; Femmie Winters, 321255 of Roelie Dolsma,
320087
Leesgroep Wapserveen
Houd je van lezen en lijkt het je leuk om met anderen over boeken van
gedachten te wisselen? We hebben ruimte voor nieuwe leden.
Leesgroep Wapserveen is één van de 250 leesclubs,
aangesloten bij de Stichting Literatuurclubs Drenthe
(SLD). Per seizoen (oktober t/m maart) lezen we 4 door
SLD uitgekozen boeken. Elk boek wordt centraal
besproken in Hoogeveen waarbij 2 leden van onze
groep aanwezig zijn. Daarna komen we op een avond
bij elkaar om gezellig over het boek te praten.
Clubleden kunnen tegen gereduceerd tarief naar schrijversavonden en literair
getinte filmavonden. Jaarcontributie € 23,50. Het boekenpakket kan met korting
worden aangeschaft voor € 49,50 (niet verplicht). Voor meer informatie kun je
kijken op: www.literatuurclubsdrenthe.nl Of neem contact op met Ellen Bickel,
via mail: ellen.bickel@hotmail.com of telefoon: 06-42818400.

Nieuwe naam OBS Wapserveen en Kinderopvang KaKa
Op dinsdag 26 april 2016 om 15:00 uur onthullen we officieel de nieuwe naam
van OBS Wapserveen en Kinderopvang Kaka. Met de nieuwe naam zetten we
onze nieuwe onderwijsvisie kracht bij. Ook onderschrijft deze naam de
kindgerichte samenwerking tussen de school en de kinderopvang. Samen
vormen we daarmee het eerste Kindcentrum (KC) binnen Stichting Talent en in
de gemeente Westerveld. We zouden het erg leuk vinden als u erbij bent!
Programma:
13:15 uur –Thema workshop voor de kinderen van OBS Wapserveen en
kinderopvang Kaka
14:30 uur – De deuren staan open voor u
15:00 uur – Officiële onthulling nieuwe naam en logo
Na afloop kunt u met de kinderen van het schoolbedrijf Spr!nt een kijkje nemen
in en om de school.
Gerben Douna
OBS Wapserveen

Renate Masselink
Kinderopvang KaKa

Noot Dorpsgemeenschap: op het moment van drukken is het nog onduidelijk of
de nieuwsbrief voor 26 april verspreid zal worden.
Dorpsplein
Iets meer dan een jaar geleden zijn we gestart met de herinrichting van het
“Dorpsplein”. De eerste fase, waarin vooral hard gewerkt is aan de toegang tot
het plein, nieuwe bestrating, beplanting, hekwerken, zitgelegenheid. Ook de
speelaanleidingen voor de kinderen zijn behoorlijk veranderd. En we gaan
verder……
Velen van u hebben de handen uit de mouwen gestoken, met mooie resultaten
tot nu toe. Dank daarvoor! De eerste verandering zijn vorig jaar maart al gedaan
en gedurende het jaar zijn er steeds kleine of grote veranderingen zichtbaar.
De ontwerptekening zoals die vooraf gemaakt is wordt stukje bij beetje
zichtbaar.
Het plein kan alleen “van alle Wapvenigers” worden als we er allemaal aan
“meebouwen”. Help ook een handje mee! Sommige dorpsgenoten hebben al vele
uren werk verricht. Anderen kunnen zich een uurtje vrijmaken, ook dat is erg
welkom. Er zijn vele verschillende werkzaamheden er is dus altijd wel een taak
die bij je past. Ook dit jaar zullen we regelmatig een “klusdag” op het plein
organiseren. Het zou prachtig zijn als we opnieuw vele handen zullen vinden die
het werk lichter en leuker maken.
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het amfitheater, de vlindertuin en
aanvullende beplanting. De komende periode zullen er nog een aantal
veranderingen zichtbaar worden. Op 6 en 7 mei staan de eerstvolgende dagen
gepland. Als je op die dagen niet kunt en een andere dag beter past, dan kan dat
ook. Neem even contact op met onderstaande contactpersonen.
De afgelopen periode zijn we regelmatig benaderd met enthousiaste reacties én
met kritische noten. Beide zijn van harte welkom. Als u ideeën of aanvullingen
heeft, of merkt dat een verandering aan het plein een onverwacht nadeel met
zich meebrengt, meldt dat dan direct bij ons. We zullen meedenken om het plein
voor iedereen zo mooi mogelijk te maken.
Met vriendelijke groet, Ronnie Scholten (scholt020@hetnet.nl), Nils van Ligten
(info@k4groen.nl /06-20340364), Coen Vuijk (coen@motionmatters.nl / 0630393931)

Vrouwen van Nu
Vrouwen van Nu staan weer op de vrijmarkt van Koningsdag met planten.
Onderwijs in het dorp
In november 2013 heeft Dorpsgemeenschap Wapserveen het dorpsplan
opgesteld. Op basis hiervan zijn verschillende initiatieven en werkgroepen
gestart met actiepunten uit het dorpsplan. Deels zijn deze actiepunten inmiddels
volbracht, deels zijn ze nog in uitvoering. Doordat een aantal actiepunten zijn
afgerond, komen andere zaken naar voren. Zo ook de school. Deze is volgens de
uitkomsten van het bewonersonderzoek onmisbaar in het dorp. Aan de
vormgeving aan de buitenkant wordt op dit moment hard gewerkt, een heus
dorpsplein wordt gerealiseerd. Ook in school werkt het team hard aan de nieuwe
kindgerichte onderwijsvisie. En dinsdag 26 april om 15 uur krijgt de school een
bijpassende nieuwe naam.
Maar hoe staat het met het onderwijs zelf en de lange termijn? Sommige scholen
om ons heen zijn genoodzaakt om te sluiten (Vledderveen/Kallenkote). En
onlangs is door Stichting Talent bekend gemaakt dat het nog niet zeker is of de
basisschool in Wapse eind 2017 nog bestaat. In Wapserveen is sluiting van de
school op dit moment niet aan de orde, er zijn genoeg leerlingen en ook voor de
aanwas wordt in het dorp goed gezorgd! Maar hoe zit dit in de toekomst? Wat is
er nodig om het onderwijs in Wapserveen te behouden? Zou de school in
Wapserveen zich misschien op een bijzondere manier moeten onderscheiden van
de scholen om ons heen?
Een groep ouders van leerlingen van de school, voortgekomen uit de
sparringgroep met de MR, denkt hierover na en uw hulp of ideeën zijn daarbij
zeer welkom. Het al dan niet hebben van kinderen op school hoeft niet te
betekenen dat u geen ideeën hebt over de school in het dorp én het belang
daarvan. Hebt u, als inwoner van het dorp, ideeën in welke vorm dan ook, meld
deze dan bij onze werkgroep. Maar ook wanneer u zelf een bijdrage wilt leveren
en mee wilt denken laat ons dit dan weten!
Contactpersonen van de werkgroep zijn Anke Oosterhuis
(ankeoosterhuis@online.nl) en Carolien Pot (carolienpot@hotmail.com)
Afsluiting N353 Wapserveen verlengd tot 27 mei
De afsluiting van de provinciale weg N353 (Van Helomaweg) ter hoogte van de
brug bij Wapserveen is verlengd met vier weken en duurt nog tot en met vrijdag
27 mei. De bouw van de nieuw brug over de Wapserveensche Aa heeft
vertraging opgelopen door een aantal tegenvallers.
De werkzaamheden aan de brug zijn al vroeg in het jaar, op 15 februari
begonnen. Het was de bedoeling met de werkzaamheden klaar te zijn op 29
april, zodat landbouwers zo weinig mogelijk hinder zou ondervinden van de
afsluiting. Helaas is er toch vertraging opgetreden door een samenloop van
omstandigheden. Zo is de beginperiode van de werkzaamheden erg nat geweest,
waardoor er water in de bouwput kwam te staan. Ook blijken niet alle benodigde
onderdelen tijdig geleverd te kunnen worden.
De omleiding voor het gemotoriseerde verkeer blijft geldig tot en met 27 mei.
Deze loopt via de N855 en de A32. Fietsers en bromfietsers kunnen de noodbrug
blijven gebruiken.
Voor meer informatie over de nieuwe brug zie www.verkeer.drenthe.nl.

Optreden cabaretduo Harm en Roelof in De Wiekslag
Op zaterdagavond 10 december treedt in De Wiekslag het cabaret-duo Harm en
Roelof op.
In deze wereld vol hectiek, oorlog en ellende, proberen Harm en Roelof één en
ander te relativeren, op geheel eigen wijze, muzikaal, humoristisch en vaak ook
ontroerend. De bekende spiegel wordt U voorgehouden, maar op een
Drentse manier: geraffineerd, en niet platvloers, maar vol verbazing en
herkenning over vanalles en nogwat.
Harm Dijkstra en Roelof Klinkhamer ( beide van 1961) uit Sleen vormen sinds
1987 het Drentse cabaret-duo “Harm en Roelof”. Echter, al vanaf hun vroegste
herinnering zijn ze samen als boezemvrienden. Ze doorliepen samen de
kleuterschool en de lagere school in Sleen, gingen samen naar het voortgezet
onderwijs, totdat Roelof naar de landbouwschool ging om boer te worden, en
Harm naar de P.A. om voor onderwijzer te leren. Samen zingen doen ze vanaf
hun achtste jaar bij het kinderkoor van de zangvereniging in Sleen.
Harm en Roelof beleefden hun jeugd als echte plattelandskwajongens, en het
plezier van toen stralen ze nog steeds uit. De teksten en de muziek worden zelf
geschreven en gecomponeerd. Ieder jaar wordt het programma voor een groot
deel vernieuwd, want Harm en Roelof hebben een drukke agenda en staan elk
jaar ook in de grote theaters in Drenthe.
Een voorstelling van Harm en Roelof is een heerlijk feestje van herkenning! Ook
voor niet Drentstaligen. Vergeet daarom niet deze voorstelling alvast in uw
agenda te noteren. Meer informatie over het programma en de kaartverkoop
ontvangt u later dit jaar.
Agenda
April 2016
23
Oud Papier ophalen; OBS
26
Pubquiz; VV Wapserveen
27
Koningsdag; Dorpsgemeenschap
30
Vrienden Korfbaltoernooi; Moedig Voorwaarts

Mei 2016
7
Hemmeltied; Activiteitencom.
10
Sinasappelactie; vv Wapserveen
Juni 2016
4
Oud Papier ophalen; OBS
11+12
Volksfeest Wapserveen
23
Onderlinge wedstrijden Kracht en Vlugheid
December 2016
10
Optreden cabaretduo Harm en Roelof

20:00
v.a. 10:00

De Wiekslag
De Wiekslag
Sportvelden

10:00
18:30

De Wiekslag

Gymzaal

De Wiekslag

Dorpsgemeenschap Wapserveen:
Jeannet Stellink, Dianne Schenkel, Frens Eleveld, Roel Gorte, Berend Vrielink,
Carolien Pot en Ronald de Jonge

