Beste Dorpsgenoten,
hierbij de weer een nieuwsbrief. Via o.a. deze nieuwsbrief houden wij u op
de hoogte van actualiteiten, nieuws en activiteiten vanuit de diverse
organisaties uit Wapserveen.
Fietstocht Egbertje Leutscher
Egbertje Leutscher–de Vries heeft vele jaren op Wapserveen gewoond.
Aan het eind van haar leven was ze de oudste inwoner van Nederland.
Aan de hand van haar leven is een fietsroute gemaakt.
Dorpsgemeenschap Wapserveen wil deze route graag samen met u fietsen
op zondag 18 september. Familie van mw. Leutscher zal meefietsen en
onderweg uitleg geven. We vertrekken om 13.30 uur vanaf De Wiekslag.
GPS puzzeltocht
Dorpsgemeenschap Wapserveen organiseert in samenwerking met de
activiteitencommissie De Wiekslag een avond-GPS tocht op 1 oktober voor
personen van 15 jaar en ouder. Aanvang 19.30 uur in De Wiekslag.
De tocht zal in de avonduren plaatsvinden en ca 5 km lang zijn.
Aan de deelname zijn kosten van € 5,= verbonden i.v.m. gebruik GPS en
een hapje en een drankje. Tijdens de speurtocht moeten er opdrachten
worden uitgevoerd en vragen worden beantwoord, om zo de route te
bepalen.
Er wordt in groepjes van max. 5 personen gelopen, daarom kan men zich
als eenling, maar ook als groep van max. 5 pers. inschrijven.
Aanmelden via het mailadres van Dorpsgemeenschap of telefonisch bij
Jeannet Stellink, 0521 - 321 459 of Geesje Hendriks, 0521- 321 247.
Heideopschonen
Er wordt dit keer ook in het najaar weer een ochtend heideopschonen
georganiseerd in de omgeving van Wapserveen. Gezamenlijk de handen
uit de mouwen steken om de heide te schonen van ongewenst opschot.
De ochtend zal plaatsvinden op zaterdag 29 oktober met als uitval 5
november.
In het voorjaar zal er wederom een ochtend worden georganiseerd op 18
februari met als uitval 25 februari. U wordt tzt nog nader geïnformeerd.
Cursus Drents in Wapserveen
Het Huus van de Taol is de streektaalinstelling in Drenthe. Als u vragen
heeft over de Drentse taal kunt u terecht op de
website www.huusvandetaol.nl, maar een mailtje of telefoontje wordt ook
vrijwel direct beantwoord.

Het huus van de Taol organiseert ook cursussen over de Drentse taal en
cultuur.
Deze cursussen zijn bedoeld voor iedereen die zich interesseert voor de
Drentse taal en cultuur, dus zowel voor mensen die geboren en getogen
zijn in Drenthe als voor mensen die zich net gevestigd hebben in de
provincie. In het Drents: Olddrenten en Neidrenten.
Het Huus van de Taol beschikt voor het geven van deze cursussen over
gediplomeerde docenten die de stof op een aantrekkelijke en afwisselende
manier aanbieden. De cursussen worden gegeven in het Drents. Dat is
voor mensen die de Drentse taal niet machtig zijn eventjes lastig. De
ervaring leert echter dat het Drents na een korte gewenningsperiode
nauwelijks nog een struikelblok is.
We zijn van plan om in oktober en november 2016 een Drenthecursus te
houden in dorpshuis De Wiekslag in Wapserveen. Er zijn ongeveer tien
cursisten nodig voor een dergelijke cursus die acht weken duurt en slechts
55 euro per persoon kost, inclusief cursusboeken.
Als u mee wilt doen, kunt u een mailtje sturen
aan info@huusvandetaol.nl of info@dorpsgemeenschapwapserveen.nl
Voor vragen of meer informatie kunt u bellen of mailen met het Huus van
de Taol: 0593-371010 of info@huusvandetaol.nl
Leesgroep Wapserveen
Er is ruimte voor nieuwe leden in onze leesgroep, die momenteel uit 7
personen bestaat. Komend seizoen (oktober 2016 t/m maart 2017) lezen
en bespreken we de volgende boeken:
Ernest van der Kwast - De ijsmakers
David Vann - Aquarium
Inge Schilperoord - Muidhond
Maylis de Kerangal - De levenden herstellen
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.
Zorg en Steun
Uitnodiging voor de inwoners van Wapserveen op woensdag 05 oktober
2016.
Deze avond begint om 20.30 uur en een ieder is van harte uitgenodigd in
De Wiekslag.
Op deze avond wil de werkgroep Zorg en Steun graag informatie
verstrekken over de mogelijkheden in de zorg.
Ze doet dit o.a. door een presentatie van zorgboerderij Plus door Kalle
Heesen en
een presentatie over de veranderingen in de zorg door Esther Renshof.
Aansluitend is er uiteraard de gelegenheid om vragen te stellen aan Kalle
en Esther.

Volleybal Wapserveen
Iedere maandagavond is er volleybal in Wapserveen. Een ieder die graag
een balletje wil slaan is van harte welkom! Wij maken er iedere training
een sportieve en gezellige avond van. Kom gewoon eens meedoen! U kunt
het drie avonden gratis en vrijblijvend proberen.
Start: Maandagavond 3 oktober 2016
Locatie: de Wiekslag, Wapserveen
Tijden: 20.15 uur tot 21.45 uur
Vragen en/of opgave?
Anja Stevens: anja_stevens@hotmail.com
Martha Sol:
martha@msol.nl
Henk Doeven: hdoeven@gmail.com

tel. nr. 854127

Kracht & Vlugheid
Geweldig, het lijkt haast wel een begrip te zijn geworden in
Wapserveen: Gymnastiekvereniging en oud ijzer! Door
sommige wordt het al 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 wat mogen sparen en zijn bijna zover dat we nieuw materiaal
kunnen aanschaffen! (Maar blijven doorsparen voor verdere vervanging)
In oktober komen de leden van gymnastiekvereniging Kracht & Vlugheid
weer huis aan huis voor oud ijzer. (exacte datum volgt nog)
We komen graag bij u langs om: koper, aluminium, rvs, conservenblikken
/limonadeblikken, ijzeren tuinhekken, bed spiralen, kabels, leidingwerk,
fietsen, landbouwmachines, computers, auto en trekker accu’s ( m.u.v.
gasfles, koelkast/diepvriezer i.v.m. schadelijk gas) ijzer van klein tot groot
weer bij u op te halen.
Donderdag 8 september is het seizoen van gymnastiek vereniging Kracht
& Vlugheid weer begonnen. Alle lessen worden weer als vanouds op de
donderdag gegeven. Vanaf drie jaar mag je al lid worden!
Wil je het eerst een paar keer proberen, kom gerust even langs en geef
het even aan bij de gym juf, voor het begin van de les. Je kunt dan drie
keer kosteloos proberen. De les indeling is als volgt:
peuter / kleuter
15:45 uur - 16:45 uur
jongens
16:45 uur - 17:45 uur
meiden groep 1
17:45 uur - 18:45 uur
meiden groep 2 (eind basis school-voortgezet onderwijs) 18:45 uur 19:45 uur
Kom je ook een keer meedoen? kenvwapserveen@gmail.com

muziekvereniging Westerveld VCE
De muziekvereniging Westerveld VCE kan nog geen data verstrekken van
optredens in het najaar en in 2017. Wel is de mogelijkheid aanwezig om
een keer een repetitie bij te wonen en te ervaren hoe leuk het is om
muziek met elkaar te maken.
Voor informatie kunt u terecht op www.muziekverenigingwesterveld.nl.
Aanmelden is altijd mogelijk, zowel voor ouderen als jeugd, hiervoor kunt
u het volgende emailadres gebruiken:
info@muziekverenigingwesterveld.nl
Nieuwe leden zijn van harte welkom bij onze gezellige muziekvereniging.
Moedig Voorwaarts
Het schoolkorfbaltoernooi is dit jaar in Wapserveen op woensdagmiddag
5 oktober.
Aanpassing fietsknooppuntensysteem
Het Recreatieschap Drenthe heeft een aantal jaren geleden een
fietsknooppunten systeem aangelegd en we beschikken over maar liefst
2100 km fietspaden in Drenthe. Een mooi systeem, waar veel gebruik van
wordt gemaakt. Echter het systeem is voor verbetering vatbaar. De
knooppunten lopen niet altijd door de dorpen, langs horeca of langs
bezienswaardigheden (musea, attracties, herdenkingsmonumenten,
kerken, molens etc.). Om het afstappen voor fietsers (nog) leuker te
maken en de gast meer beleving mee te geven, gaat het Recreatieschap
de routes (deels) aanpassen. Hebt u een leuk winkeltje, museum,
boerderijwinkel, streekproducten, horecabedrijf, theetuinen etc. dan horen
we dat graag. We geven al deze punten door en zo mogelijk wordt de
route daarop aangepast. Uw informatie kunt u voor 12 september
doorgeven aan info@dorpsgemeenschapwapserveen.nl.

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

