
 
 
 

Beste Dorpsgenoten, 
 

hierbij de eerste nieuwsbrief van 2016. 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 o.a. deze nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden 

van actualiteiten, nieuws en activiteiten vanuit de diverse organisaties uit 
Wapserveen. 

 
 
Verkeersquiz 

Verfris uw verkeerskennis door mee te doen aan de Verkeersquiz 2016. 
DGW organiseert i.s.m. VVN (Veilig Verkeer Nederland), afd. Westerveld, weer 

de verkeersquiz. Deelnemers wordt de mogelijkheid geboden om hun actuele 
kennis van de verkeersregels te testen c.q. op te frissen. 
Ook in Wapserveen wordt een voorronde gehouden. De drie 

beste teams van elke voorronde gaan over naar de finale. 
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. Deelname is gratis en 

iedereen mag meedoen, familie, buren of kennissen, als je 
maar een team vormt van 3 personen. Alle vragen van de 

quiz worden na de quiz uitgebreid besproken.  
De Hoofdprijs voor het hele team (3 pers) is een Anti-
slipcursus! 

De voorronde in Wapserveen wordt gehouden op donderdag 10 maart in  
De Wiekslag aanvang 20.00 uur. Opgave per team vooraf bij DGW 

 
 
Heide opschonen 

Ook dit jaar wil DGW samen met dorpsgenoten weer een deel van de heide gaan 
opschonen van ongewenste begroeiing. Omdat de heide aan de westkant 

inmiddels door de voorgaande jaargangen redelijk onder controle is, gaan we dit 
jaar aan de slag ten zuiden van het lariksbos richting Studentenkampweg. 
Het opschonen staat onder leiding van Landschapsbeheer Drenthe die ons 

voorziet van de benodigde materialen. DGW zal voor de inwendige mens zorgen. 
De opschoonochtend zal gehouden worden op 12 maart, vanaf ca 09.00 tot ca 

13.00 uur. Vertrek per fiets vanaf De Wiekslag.  
Opgave vooraf bij DGW aangeven ! 

 
 
Woningenbouw in Wapserveen 

De grond is er, er is behoefte, de gemeente ondersteunt het, nu nog serieus 
geïnteresseerden en dan kan een bouwgroep aan de slag met het realiseren van 

nieuwbouwwoningen in Wapserveen. Dorpsgemeenschap Wapserveen zet zich er 
voor in om de zo gewenste nieuwbouwwoningen te realiseren. Jeannet Stellink: 
“Uit de bewonersenquête die we in 2013 deden voor het dorpsplan bleek dat er 

behoefte is aan betaalbare woningen. Veel jongeren willen bijvoorbeeld graag in 



 

Wapserveen blijven wonen. En ook jonge gezinnen zijn geïnteresseerd in een 
betaalbare woning. Er zijn hier weinig mogelijkheden voor mensen met een  

smalle beurs, zeker nu de woningcorporatie alle vrijkomende huurwoningen 
verkoopt. Als dorpsgemeenschap vonden wij dat we daar iets mee moesten 
doen.” 

Klaas Pijper maakt met Jeannet 
Stellink, Peter Oudshoorn en Betsy 
Klaver deel uit van de werkgroep die 

zich bezighoudt met het 
woonproject: “Een jaar geleden 

organiseerden we een 
informatiebijeenkomst om de 
belangstelling te peilen voor 

nieuwbouwwoningen in 
Wapserveen. De avond werd goed 

bezocht door vooral jonge 
starters.” 

Om betaalbaar te kunnen 
bouwen verdiepte de 

dorpsgemeenschap zich in een 
nieuwbouwproject in Dwingeloo. Klaas: “Daar richtte 

een groep geïnteresseerden een eigen bouwgroep op om met een 
eenvoudige vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) mooie 
woningen te bouwen tegen aanvaardbare kosten. Door als groep zelf een plan op 

te stellen, daarbij een aannemer te zoeken en de grond rechtstreeks van de 
gemeente te kopen konden ze een aantal (kostbare) stappen overslaan (geen 

projectontwikkelaar, architect, makelaar).” 

Dorpsgemeenschap Wapserveen is van plan dit model van Dwingeloo over te 
nemen. Jeannet: “Achter het dorpshuis De Wiekslag ligt een mooie bouwlocatie 

en de gemeente wil meewerken aan het plan. Er is een proefverkaveling 
gemaakt voor 14 woningen: 2 blokjes van 4 woningen en 3 blokjes van 2-onder-
1 kap woningen. Dit is een voorbeeld hoe het eventueel kan, maar het kan nog 

alle kanten op.”Klaas vult aan:” Er zijn nu twee serieuze belangstellenden, maar 
er zijn er minimaal vier nodig om van start te kunnen gaan. Al deze woningen 

hoeven namelijk niet in één keer gebouwd te worden.” 

Het dorp telt momenteel 330 huizen en ongeveer 800 inwoners. “Wapserveen is 
best in trek om wonen. Er is de laatste tijd een aantal gezinnen komen wonen. 
Het is een klein dorp met een actief verenigingsleven, een multifunctioneel 

dorpshuis, sportverenigingen en een brede school met sportzaal. Tegen de trend 
in lijkt het in Wapserveen niet te vergrijzen,” zegt Jeannet. “Vorig jaar werden er 

13 kinderen geboren.” 

Als er minimaal vier serieuze gegadigden zijn, kan de bouwgroep van start gaan. 
Klaas: ”Dan duurt het nog ongeveer een jaar voor de eerste schop de grond in 

kan gaan. De bouwgrond wordt voor een lagere prijs door de gemeente 
aangeboden. Hierdoor kunnen er woningen van € 135.000,- voor een 
tussenwoning tot € 190.000,- voor een royale 2-onder-1 kap woning gerealiseerd  



 

 

worden. Vrij op naam. En met de lage rente van nu is dat goedkoper dan huren. 
En er wordt zo gebouwd dat de energiekosten laag zijn, dat maakt het nóg 

interessanter. Wel is inzet van de kopers nodig om alles te realiseren, maar dat 
betekent ook dat er veel eigen inbreng is. Er ligt nog niets vast, over alles kan 
worden meegedacht.” 

Wie geïnteresseerd is en meer informatie wil over het project kan contact 
opnemen met de werkgroep “Wonen in Wapserveen” via 
wonen@dorpsgemeenschapwapserveen.nl. 

Tekst: Da’s Mooi, 27-01-2016, Alanda de Boer 

 
 
ANBO wordt Soos Wapserveen!  

In november 2015 heeft de ANBO met alle leden besloten 
om te stoppen met de ANBO afdeling Wapserveen. Er was 

veel gedoe in de ANBO Noord gelederen en bij het huidige 
beleid van ANBO Nederland voelden wij ons niet thuis. Daarom 
heeft de ANBO het lidmaatschap opgezegd. Maar de leden willen wel 

de middagbijeenkomsten behouden, dus gaat de ANBO verder als Soos 
Wapserveen! 

Met 6 middagen in het winterseizoen, een excursie in het voorjaar en een 
fietstocht in augustus/september.  Ook organiseren wij, bij voldoende deelname, 
het jaarlijkse reisje voor 55+ van Wapserveen.  

Nieuwe leden zijn welkom, de contributie is € 30,= per jaar.  Aanmelden kan bij: 

 R. Ruiterkamp, tel 551407; P. Idserda, tel 321258; D. Gorte, tel 321296; 

F. Winters, tel 321255 of R. Dolsma, tel 320087. 
 

 
Fietsroute Egbertje Leutscher 

Naar aanleiding van het leven van de de oudste inwoonster van Nederland is er 
een fiets/wandeltocht uitgezet. Samen met de familie Leutscher, die de 

benodigde informatie en beeldmateriaal gaven over het leven van hun moeder, is 
de route uitgestippeld. 

De wandel- en fietsroute is ongeveer 32 km lang en voert langs Uffelte, Holtinge, 
Wapserveen, Holtingerveld en Havelte. De route voert langs de scholen, kerken 
en de woonhuizen in de dorpen waar mevrouw Leutscher-de Vries gewoond 

heeft. De vele natuurgebieden maakt deze tochten zeer afwisselend. 
Het is mogelijk om op verschillende punten van de routes te starten. Het 

informatieboekje met daarin de beide routes en aanvullende informatie is onder 
andere te koop bij Herberg de Roskam in Uffelte. 
 

De Dorpsgemeenschap zal, samen met de familie Leutscher, medio 2016 een dag 
organiseren om deze route te fietsen. 
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Koor van Streek 
Op zondagmiddag 6 maart 2016 treedt Koor van Streek samen met  

koor Wijker Kunst uit De Wijk op in de Ned. Herv. Kerk in Wapserveen.  
Aanvang 14.30 uur,  entree €5.- inclusief koffie/thee . 
 

Binnenkort organiseren we de jaarlijkse 
POTGROND en VIOLENACTIE.  

U ontvangt binnenkort een 
bestelformulier !!!!! Wij bezorgen uw 
bestelling op zaterdag 19 maart 2016.  
  
Ons koor is dringend op zoek naar 

nieuwe leden. Zin om mee te zingen ?? 
We repeteren iedere dinsdagavond 
vanaf 20.00 uur in de Wiekslag . 

Kom vrijblijvend eens meezingen. 
 

 
Zorg en Steun 

Je kunt jouw buurtcoördinator vragen samen met jou je 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 je  coördinator bellen. Deze regelt 

dan zo snel mogelijk een naober/dorpsgenoot. De klus die een naober uitvoert of 
de steun die deze tijdelijk verleent duurt maximaal 3 uur per keer. En je regelt 
samen met de naober de uitvoering. 

De  buurtcoördinatoren zijn:  
 Klaas Pijper, Westeinde 187, tel. 0521-321247 

Heel Westeinde t/m van Helomaweg-westzijde 
 Chantal Roozen, Midden 137, tel. 06-17086268,  

Wapserveen Midden vanaf de molen t/m 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 nummer 26, Oosterbutenweg, Wapserouwenweg 
 Berend Vrielink, Oosteinde 11, tel. 06-22159414  

Wapserveense weg vanaf Aa-weg t/m Oosteinde 24  

Verder kun je veel informatie vinden op de dorpswebsite: 

www.dorpsgemeenschapwapserveen.nl/zorg en steun .       

Hiernaast 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/zorg%20en%20steun
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Activiteitencommissie De Wiekslag 

Helaas moeten we de dropping die gepland staat voor 20 februari a.s. uitstellen 
wegens organisatorische redenen. De planning is nu om deze avondactiviteit  

eind september te organiseren.  
Verder staan de volgende activiteiten op de agenda: 

 3 maart; Filmmiddag voor jeugd (15 – 16 uur voor 3-5 jaar; 16.30-17.30 
voor 6-8 jaar) 

 7 mei; uitzending Hemmeltied (RTV Drenthe) vanuit Wapserveen! 

 
 
 VCE Westerveld 

De muziekvereniging VCE zal dit jaar op het dorpsfeest, op 11 juni, een optreden 
verzorgen samen met de band Diep Triest. 

 
 
Gymnastiekvereniging Kracht & Vlugheid 

Uitvoering  
Zet het vast in uw agenda!  12 maart zal er weer een 
uitvoering worden georganiseerd. Het thema voor 

deze avond is Landen. U bent van harte welkom om 
deze avond onze leden in actie te kunnen zien. Vanaf  
18.30 uur zal de zaal open zijn en om 19.00 uur 

begint het spektakel. Tijdens deze avond wordt er 
ook onze bekende verloting gehouden. Lijkt  het u 

leuk om voor deze avond een prijs beschikbaar te 
stellen, dan houdt de vereniging zich aanbevolen. 
Uiteraard wordt dit deze avond benoemd en komt  

tevens in het programmaboekje te staan. 
 

Peuter/kleutergym is van start gegaan! 
Na de oproep in de nieuwsbrief is er een nieuwe groep gecreëerd.  De 
peuter/kleutergroep is op vrijdag middag van 13.30 uur- 14.30 uur. Lijkt het u 

leuk om uw peuter/kleuter  (vanaf 3 jaar) ook mee te laten gymmen dan bent u 
van harte welkom om het eerst een keer te proberen. (voor de les  even 

aangeven bij de gymjuf). 
 
Oud ijzer actie. 

In het voorjaar (april) komen we  deur aan deur voor oud ijzer. De exacte datum 
ontvangt u t.z.t. via onze flyer . 

 
Kracht & Vlugheid; kenvwapserveen@gmail.com  
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Glasvezel Westerveld 
Op maandag 18 januari vond een ambassadeursbijeenkomst plaats van 

Westerveld op Glas. Westerveld op glas is een burgerinitiatief voor het aanleggen 
van snel internet in de gemeente Westerveld, met name in de buitengebieden. 
De aanwezigen zijn bijgepraat over de laatste stand van zaken en over de 

plannen voor de nabije toekomst.  
Zoals eerder in de krant heeft gestaan ligt Wapserveen op de hoofdlijn van het 

glasvezelnetwerk dat Westerveld op Glas binnen Westerveld wil uitrollen. 
 
Daarom zal de streek (buitengebied) van Wapserveen dit voorjaar als eerste 

binnen Westerveld benaderd worden om ja te zeggen tegen glasvezel. De andere 
buitengebieden van Westerveld zijn afhankelijk van het slagen van deze eerste 

fase van de aanleg van glasvezel over de hoofdlijn van Dwingeloo naar  
Wapserveen (Westeinde). Behalve een eigen belang voor de bewoners aan de 
streek ligt hier ook een collectiviteitsbelang voor heel Westerveld. 

 
Ongemerkt neemt ons internetgebruik exponentieel 

toe. Er is uitgelegd dat de internetdataverkeer tussen 
2011 en 2015 voor een gemiddeld gezin met twee 

kinderen van ongeveer 13 GB naar 226 GB per 
maand is toegenomen. Het gaat dan over de data die 
nodig zijn voor internet, bellen en TV. Dat betekent 

dat ook de huishoudens en bedrijven die nu nog 
tevreden zijn over de snelheid van het internet 

binnen afzienbare tijd de gevolgen zullen gaan 
merken van de beperkingen van het huidige netwerk.  
 

Bij toename gebruik van Internet valt te denken aan: 
–Zorg (digitaal overleg huisarts, hartfilmpje, 

bewaking) 
–School ondersteunende programma’s via Internet zoals: Itslearning / Magister 
e.d. 

–Communicatie (Skype, Berichten, Facetime) 
–TV (Digitenne stopt mogelijk over 1,5 jaar) 

–Netflix (films en series streamen) 
–Spotify 
–Foto’s delen via b.v. Icloud 

–Back-up in de cloud 
 

Op dit moment wordt de informatie over en kosten van glasvezel op een rijtje 
gezet. Alle betrokkenen zullen binnenkort door Westerveld op glas geïnformeerd 
worden via o.a. flyers en bijeenkomsten. Als je nu al meer wil weten kun je 

terecht op http://www.westerveldopglas.nl . Daar kun je je ook aanmelden voor 
de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. 

  

http://www.westerveldopglas.nl/


 

 

Moedig Voorwaarts 
Dit jaar organiseert Moedig Voorwaarts voor de derde keer het vrienden-

korfbaltoernooi. Het zal ditmaal plaatsvinden op zaterdag 30 april. 
 
Er zal een groot wedstrijdtoernooi worden georganiseerd. Vorm dus samen met 

je vrienden/familieleden/buren of oud-teamgenoten een team en geef je op! 
Houd er rekening mee dat er voornamelijk volwassen spelers worden verwacht.  

 
Wat zijn de regels? 

- Het totaal aantal spelers  van elk team moet minimaal 8 zijn 

- In elk team zitten minstens 2 dames en 2 heren (verder maakt de 
verdeling niet uit) 

- Er mogen maximaal 2 ervaren spelers tegelijk in het veld staan 
 
Voor het winnende team is er natuurlijk een mooie prijs te verdienen! 

 
Meld je voor 1 april aan door een mail te sturen naar 

vriendenkorfbaltoernooi@hotmail.com  onder vermelding van je teamnaam, het 
aantal spelers en een contactpersoon. 

 
We hopen jullie allemaal te zien op 30 april.  
 

Werkzaamheden brug v Helomaweg 
De provincie Drenthe gaat werkzaamheden uitvoeren aan de brug met stuw in de 

provinciale weg N353, Van Helomaweg, over de Wapserveense Aa. 
Hiervoor zal de weg worden afgesloten ter hoogte van de brug voor 
gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en (brom)fietsers zal een noodbrug 

worden aangelegd. 
De werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen 15 februari en 29 april 2016. 

Voor gemotoriseerd verkeer komt er een omleiding via de N855 en de A32. Meer 
info kunt u na de start van de werkzaamheden vinden op 
www.verkeer.drenthe.nl  

 
Buslijn Wapserveen 

Zoals u wellicht al gemerkt heeft, rijdt de buslijn 35 Beilen – Steenwijk vv per 18 
januari niet meer via Kallenkote en Wapserveen. De reden hiervoor is te weinig 
reizigers. De vervallen haltes worden nu aangedaan door de LijnBelBus 235! 

Hiervoor dient uiterlijk 1 uur van te voren te worden gereserveerd via 
telefoonnummer: 0900 040 0359. De bus rijdt dus nog wel via Wapserveen, 

maar alleen als u 1 uur vooraf belt! 
Verder wordt voor lijn 35 verwezen naar de bestaande haltes: FREDERIKSOORD: 
Beukenlaan of STEENWIJK: Station.  

mailto:vriendenkorfbaltoernooi@hotmail.com
http://www.verkeer.drenthe.nl/


 

 

Agenda 
 
Februari 2016 

18 Jaarvergadering met A. Zanting Meteo; VrvN 20:00 De Wiekslag 

27 Klaverjassen; vv Wapserveen 20:00 De Wiekslag 

 

Maart 2016 

3 Filmmiddag jeugd; Activiteitencom. 15 + 16:30 De Wiekslag 

10 Verkeersquiz; DGW 20:00 De Wiekslag 

12 Uitvoering Kracht&Vlugheid   

12 Heide opschonen 09.00   

17 Eendagsbestuur; Vrouwen v Nu 20:00 De Wiekslag 

19 Toneeluitvoering 20:00 De Wiekslag 

20 Palmpasen; OBS   

24 Feestelijke ouderavond; OBS   

26 Klaverjassen; vv Wapserveen  De Wiekslag 

29 Ondernemersbijeenkomst  20:00 Olde Fabriek 

31 Jaarvergadering Kracht&Vlugheid   

ntb Pruverij; Activiteiten com. Wiekslag  De Wiekslag 

 

April 2016 

21 L. Wassen over Bijen; Vrouwen v NU   

27 Koningsdag; Dorpsgemeenschap  De Wiekslag 

30 Pub quiz; vv Wapserveen 20:00 De Wiekslag 

30 Vrienden Korfbaltoernooi; Moedig Voorwaarts  Sportvelden 

ntb Oudijzeractie; Kracht&Vlugheid   

 
Dorpsgemeenschap Wapserveen:  

 
Jeannet Stellink, Dianne Schenkel, Frens Eleveld, Roel Gorte, Berend Vrielink, 

Carolien Pot en Ronald de Jonge 
 
 

Volg ons via:     @dorpsgem_wveen,  
 

 
Facebook.com/DGWapserveen  

 

 
www.dorpsgemeenschapwapserveen.nl 


