VAN DE REDACTIE
Na een zomer met enkele tropische dagen zijn we inmiddels volop in
de herfst beland. Dat betekent voor ons dorp Vledderveen dat de clubs
en verenigingen weer op volle toeren draaien.
De corsogroep had het druk met de corsowagen, de Burendag waar de
organisatoren de zweetdruppels hadden vanwege de slechte weersvoorspellingen (zeer goed opgelost!) en het Oktoberfeest, ook naar
binnen verplaatst. En tijdens verschijnen van dit nummer is de rommelmarkt ook alweer
geweest.
Zo zie je maar weer, je kunt alles organiseren, maar het weer niet. In de herfst/winter zijn er
gezellige binnen activiteiten, aankomst Sinterklaas op 23 november georganiseerd door de
speeltuinvereniging. De Kerstbingo op 13 december georganiseerd door de Corsogroep. Het
dorpscentrum is tegenwoordig al eerder open voor een heerlijk snack!
Oh…! Bijna de spooktocht vergeten. Die is gepland op 2 november en is
natuurlijk wel buiten. Maar na de tocht heerlijk opwarmen in Dorpscentrum.
En er zullen nog wel meer activiteiten plaatsvinden. Hou Facebook, brievenbus
en het informatie bord in de gaten. We zijn toch wel een zeer actief dorp!
Veel leesplezier. Margreet en Roely
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CORSOWEEKEND FREDERIKSOORD
14 & 15 SEPTEMBER 2019
Thema FEEST
Het afgelopen corsojaar was best een beetje heftig.
Een kleine maar achteraf toch best lastig te maken
wagen. De weken voor het corso ging het hard,
dankzij verrassende hulp.
We dachten dat het prikken ook snel zou gaan, niks
was minder waar. Voor de regenboog waren we kleuren dahlia’s nodig die niet bestaan.
3 dagen lang de roze bloemen blauw kleuren, de groene bloemen zouden de achterkanten van
gele dahlia’s zijn. Nu bleken de “kontjes” wel erg klein te zijn. Er zaten dus van 22:00 uur tot 4
uur steeds 3 prikkers de kontjes te knippen en die kleine dingen prikken was zeker geen feest.
Ook de letters aan de zijkant prikken was een heel karwei! Dankzij een hele grote mooie groep
prikkers was de wagen dan toch uiteindelijk om 5:45 klaar!
De volgende morgen om 10 uur stonden de figuranten al klaar om gekleed en geschminkt te
worden. Toppers waren dat! We zouden een hele grote groep krijgen, maar helaas hadden die
afgezegd, dus na wat gelobby toch een aantal figuranten bij elkaar gescharreld. Het schijnt dat
Gaypride toch best lastig is.
Half 2 ging het jeugd corso de wagens uit het laantje halen.
Er waren 11 prachtige wagens, mooi weer, gezelligheid, dus feest!
Het avond corso was ook weer geweldig.
De zondag waren de meeste figuranten weer van 14:00 tot 15:00 uur aanwezig bij de wagen.
Echt geweldig.
Het resultaat was dit jaar wat teleurstellend… van de 11 de 10 e plek.
We hebben inmiddels het hele juryrapport ontvangen en mogen best tevreden zijn met het
commentaar. Dit jaar waren de punten voor àlle wagens wat aan de lage kant.
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Inmiddels heeft Roland Serrarens, medeoprichter, de groep verlaten. We vinden dit uiteraard
jammer. Hij heeft veel betekend voor de groep!
We wensen Roland en zijn gezin veel woongenot op hun nieuwe adres.
Doordat de groep wel erg uitgedund is, waren we opzoek naar nieuwe bouwers. Die hebben
we inmiddels gevonden! We zijn trots op deze jongens.
Inmiddels is er een nieuw onderstel gekocht! De oude wordt verkocht.
Dus we gaan zeker door.
Een corsogroep financieel te onderhouden is een beste klus. Vandaar dat er activiteiten komen
om de kas te vullen. De eerste activiteit is vijdag 13 december: Kerstbingo! Dus komt allen,
doe mee en win mooie prijzen!

Ook wordt er gezocht naar sponsoren, 2 leden houden zich hier mee bezig.
Zo hopen we dat we ook komend jaar financieel gezond blijven.
We bedanken de mensen die ons opslag bieden, bouwlocatie geven, materialen (o.a. steiger)
uitlenen, de enthousiaste bouwers, de geweldige figuranten, fantastische prikkers, die voor
ons een super lekkere maaltijd bereid hebben op vrijdag, de kleurrijke visagisten en het
feestende publiek! En verder iedereen die ook maar wat gedaan heeft voor de corsogroep!!!
TOPPERS zijn jullie.
We hopen dat we ook komend corso jaar weer een beroep op jullie kunnen doen!
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Overige foto’s zijn te vinden op corsogroep Vledderveen
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CORSO KIDSCLUB
Onder leiding van Ilse en Claudia was ook de jeugd weer druk met het corso.
Zoals voorgaande jaren hebben ze de 4 borden geprikt die in de tuinen van Frederiksoord
stonden te pronken. Bedankt dames en kids. #jonggeleerdoudgedaan
Wij zijn trots op jullie.
Corsogroep Vledderveen

WIJZIGINGEN BESTUUR DORPSHUIS DE HEIDEHOEK
Na 17 jaar (waarvan 16 jaar als secretaris en de laatste
jaren tevens als “ceremonieel” voorzitter) had Hans
Vermeer eind vorig jaar aangegeven te willen stoppen
met het bestuurslidmaatschap van Stichting
Dorpscentrum de Heidehoek. Naar aanleiding van dit
besluit heeft Marjan Nordholt aangegeven de taak van
secretaris op zich te willen nemen, zij vervangt Hans
vanaf 25 oktober. Toon Bambacht is reeds voorzitter, vanaf 10 oktober. Met Saskia Eilander als
penningmeester zijn nu alle posities bezet. Hiermee is het dagelijks bestuur geformeerd.
Henk Wind heeft besloten na 14 jaar zijn bestuursfunctie per 1 november te beëindigen. Het
bestuur bedankt Hans Vermeer en Henk Wind van harte voor hun tomeloze inzet voor het
bestuur en het dorpshuis en hun partners Marja Vermeer en Bianca Wind voor hun
ondersteuning.
Ook Hans Knol willen wij bedanken voor zijn bijdrage. Hans heeft aangegeven zijn
bestuursfunctie neer te willen leggen maar nog wel beschikbaar te zijn voor hand- en
spandiensten.
Binnenkort zal het bestuur op gepaste wijze afscheid nemen van Hans en Marja Vermeer, Henk
Wind en Hans Knol. De wijze waarop zult u in een later bericht van ons vernemen.
Het bestuur zal zich de komende tijd beraden over de overdracht van taken, die door de
vertrekkende leden en vrijwilligers werden verricht.
(Grote) schoonmaak dorpshuis
Bianca Wind heeft aangegeven vanaf 1 januari te stoppen met het schoonmaken van het
dorpshuis. Mochten er mensen zijn die haar willen opvolgen, dan horen wij het graag.
De grote schoonmaak heeft plaatsgevonden op 20 en 21 september. Helaas was de opkomst
niet groot. Alle vrijwilligers die hebben meegeholpen: hartelijk dank voor jullie inzet en
bijdrage!
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Apparatuur bar
Het bestuur van dorpshuis de Heidehoek heeft besloten de koffieautomaat en het Chocomel
Hot-apparaat te verkopen. De afname van beide apparaten was te weinig om de versheid van
het geleverde product te kunnen garanderen. Bovendien was de kostprijs per product niet
meer te verantwoorden.
Ter vervanging van de koffieautomaat hebben wij het kleinere Bravilor filterkoffiezetapparaat
achter de bar geplaatst. Met deze koffie zet u altijd verse koffie, tegen een veel lagere
kostprijs. Op het blik waar de koffie in zit, kunt u zien hoeveel koffie u moet gebruiken voor
een gepaste hoeveelheid koffie.
Als u graag warme chocolademelk drinkt, kan dat nog steeds. De magnetron is stuk maar
wordt binnenkort vervangen. U doet een blikje Chocomel in een Chocomel-mok, plaatst dit in
de magnetron en warmt de chocomel gedurende 1,5 min op 900 Watt. De instructies zullen bij
de nieuwe magnetron worden geplaatst.
Bardienst: vrijwilligersploeg
De bar van dorpshuis de Heidehoek is ook dit seizoen vanaf begin oktober tot eind juni 2020
elke even week geopend. Er zijn wat zaken gewijzigd ten aanzien van de bardienst en de
openingstijden.
Dit seizoen geen verplichte bardienst
De verplichting voor verenigingen, om mensen aan te leveren voor de bardienst, vervalt dit
seizoen. De bardiensten worden ingevuld door een groep zeer gemotiveerde vrijwilligers. Deze
regeling is een proef. Mocht blijken dat het toch niet werkt, dan kan deze regeling worden
teruggedraaid.
Vrijdag Patatdag
De bar gaat vroeger open. Tussen 18:00 en 21:00 uur kunt
u ook terecht voor patat en snacks. Ter plekke opeten of
meenemen. Er kan op de vrijdagavonden worden gebiljart.
We zorgen ervoor dat het biljart op tijd wordt aangezet
zodat u er warmpjes bij zit.
Twee ploegen vrijwilligers
Per baravond werken twee ploegen van twee personen, de eerste van 18:00 tot 21:00, de
tweede van 21:00 tot 00:30. De barploeg is gerechtigd, om welke reden dan ook, de bar eerder
te sluiten, dan de aangegeven openingstijden.
Mocht u het draaien van bardienst leuk vinden en zich aan willen sluiten bij deze
vrijwilligersploeg, dan graag. Alle hulp is welkom.
Biljart
Binnenkort zal het biljartlaken worden vervangen. Het huidige is versleten. De verwarming van
het biljart is getest en werkt nog goed. Voor een goed gebruik moet het biljart twee uur van
tevoren worden opgewarmd. Om energie te besparen zou het een uur voor beëindiging van
het spel uitgezet kunnen worden. Onderzocht wordt nog of een tijdsklok kan worden ingezet
om de verwarming te regelen.
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Het leescafé
Het leescafé wordt verhuisd naar BijOns, om precies te zijn naar de gang tussen BijOns en het
dorpshuis. De reden voor de verhuizing is dat de boeken in de huidige setting te weinig werden
gebruikt. BijOns is drie ochtenden per week geopend, u kunt op dinsdag, woensdag en
donderdag, van 10:00-12:00 boeken komen uitzoeken.
De ruimte waar het leescafé was gevestigd wordt wat opgeknapt en als kantoor- en
vergaderruimte ingericht. Het vergaderen in deze kleinere ruimte (dan bijvoorbeeld de barzaal)
heeft als voordeel dat er minder gestookt hoeft te worden. Bovendien kan de ruimte worden
uitgeleend aan ondernemers uit Vledderveen. Binnenkort zal er een reglement worden
uitgebracht met betrekking tot zakelijk gebruik van het dorpscentrum.
Schoonheidscommissie
Het dorpshuis heeft een verouderd interieur. De vloer in de barzaal moet nodig vervangen
worden omdat het is versleten en het meubilair heeft ook zijn beste tijd gehad.
Om het dorpshuis op te pimpen heeft het bestuur een ‘schoonheidscommissie’ in het leven
geroepen. Er hebben zich al een aantal mensen opgegeven. Wilt u ook graag meedenken of
meehelpen met de uitvoering, laat het ons weten. We zoeken mensen met verstand van
interieur, kleur, meubilair, maar ook mensen die heel handig zijn met bijvoorbeeld vloeren
leggen, meubels maken of bijzonder goed zijn in budgetbeheersing en fondsenwerving. In
november zullen de leden van de commissie worden opgeroepen voor een eerste bijeenkomst.
Heeft u vragen of opmerkingen over een van deze of andere onderwerpen met betrekking tot
dorpshuis de Heidehoek? Neem dan contact op met Marjan Nordholt:
marjan.nordholt@gmail.com of 0645266742.

BURENDAG 2019
Zaterdag 28 september 2019 hadden we weer de burendag!
Wederom hebben we dit jaar weer jeu-des-boules gespeeld en
hadden we ’s avonds een barbecue. Omdat het dorp meegedaan
heeft aan een proef van Veilig Verkeer Nederland, hadden wij dit
jaar 600 euro extra. Dit heeft ervoor gezorgd dat het inschrijfgeld
voor de burendag dit jaar lager was, dan voorgaande jaren. Ook heeft dit te betekenen dat het
de komende jaren waarschijnlijk weer omhoog gaat. Maar dat mocht de pret niet drukken! Dit
jaar speelde het weer ook een rol bij onze flexibiliteit als organisatie. De voorspellingen waren
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dat het veel zou gaan regenen, wat ook zo was. Ondanks deze voorspellingen hebben we toch
alles van de burendag laten doorgaan.
Om 9 uur stonden er een aantal mannen klaar die ons
kwamen helpen met het opzetten van de tent voor het
dorpshuis. En om 10 uur gingen de twee dames van start
met het garneren van de salades!

Vanaf 13.00 uur liepen de deelnemers voor de Jeu-des-Boules binnen, dit waren er 26. Om
13.30 uur gingen we van start met 8 teams, net toen de eerste game voorbij was begon het te
regenen. Gauw met zijn alle schuilen onder het afdakje bij het voetbalveld. Pauze gehad totdat
de regen voorbij was. Na de regen kon we de laatste twee games spelen, voordat het weer
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begon te regenen. Na deze bui heeft de finale plaatsgevonden tussen team 4 (Henk Koene,
Roely Lem en Anne Bokhorst) en team 6 (Toon Bambacht, Lisanne Lem en Mylène Veldhuizen).
Een variatie dit jaar was dat we de finale op de officiële Jeu des Boules baan hebben gespeeld.
Met 1 punt verschil heeft team 4 weten te winnen. Ondanks de regen en het moeten schuilen
hierdoor, was het een geslaagde middag.

De Jeu-des-Boules was 10 minuten voor de inloop
voor de barbecue afgelopen, waardoor sommige
gelijk door konden en anderen eerst nog even naar
huis gingen. Tijdens deze inloop kwam de meneer
van Veilig Verkeer Nederland ook binnen, want
naast 600 euro voor een dorpsBBQ hadden we ook een
remwegdemonstratie gewonnen. Dit was de verrassing die op de
uitnodig stond.

Rond 18.00 uur ging, na een praatje van de organisatie, de BBQ van start. Dit jaar waren er 115
mensen te barbecueën. Wij hopen dat deze mensen genoten hebben van de BBQ. Naar onze
meningen (organisatie) was het
zeer geslaagd en was het
behoorlijk druk, maar heel
gezellig. Vooral de hamburgers
gingen er dit jaar weer hard
doorheen. Tijdens de BBQ
hebben we de prijsuitreiking
gedaan van Jeu-des-Boules.
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Zondag was het dan de tijd van
opruimen en afbreken. Het was
een zeer regenachtige dag,
maar met zes man hebben wij
dan toch de boel kunnen opruimen. Graag willen wij hiervoor de drie mensen bedanken die
ons zijn komen helpen!
De organisatie van dit jaar waren: Rob van Weert, Lisanne Lem, Ires Veldhuizen en Romy
Moeken. Door een lekkere vakantie op Curaçao kon Romy niet aanwezig zijn op de dag van de
burendag. Een puntje vanuit ons: volgend jaar kunnen drie van onze leden de burendag niet
organiseren, twee daarvan zitten in hun examenjaar van hun opleiding. Mochten er mensen
zijn die dit willen overnemen, laat het dan weten!

COOP Simonides bedankt voor het lenen van de
koelwagen + BBQ’s en het bezorgen van de
benodigdheden!

Aankomst
Sinterklaas
op
23 november
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HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
VLEDDERVEEN
Graag willen we u op de hoogte brengen van
het bestaan van onze kerkelijke gemeente,
namelijk de Hersteld Hervormde Kerk in
Vledderveen.
Wij zijn een kleine zelfstandige
regiogemeente en houden elke zondag om
10.00 uur en om 19.00 uur diensten aan de
P.W. Janssenlaan 16, 8385 GB in
Vledderveen.
Daarnaast verzorgen we in de wintermaanden 1 keer in de 2 weken op woensdagavond een
Bijbelstudie. Mocht u in deze mooie omgeving op vakantie zijn of heeft u belangstelling om
een dienst bij te wonen dan bent u bij deze van harte uitgenodigd. Wilt u wat meer weten over
onze gemeente of de Hersteld Hervormde Kerk, waar zij voor staat en wat haar drijfveer is?
Dan verwijzen we u graag naar de volgende websites:
https://hhgvledderveen.wordpress.com
of
https://www.hersteldhervormdekerk.nl
Geplande data (onder voorbehoud):
Dankdag:
6 nov 2019
Bijbelstudie avonden:
23 okt, 20 nov, 4 dec, 18 dec en voor 2020: 8 en 22 januari.
Kerstfeestviering:
20 dec 2019
Oudjaarsavond:
31 dec 2019, 19.30uur
Nieuwjaarsdag:
1 jan 2020, 10.00uur

HERTENKAMPNIEUWS
Na de roerige zomer met het overlijden van 2 kalfjes gaat het
de laatste tijd heerlijk zijn gangetje binnen de hekken van het
Hertenkamp; Bruno is weer helemaal het heertje met zijn
prachtige gewei, de dames dartelen onderdanig om hem heen
en de 2 kleine hertjes zijn vrolijk, nieuwsgierig en speels. Het
was toch wel een enorme verrassing toen op 23 augustus,
ruim 2 maanden na de gebruikelijke periode waarin de hindes
bevallen, Sunny beviel van een prachtig, donker hertenbokje.
Voor de andere kleine kerel betekende dit een
speelkameraadje en het is een prachtig gezicht om ze samen
te zien racen door het hertenkamp.
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Ook de geiten doen het prima en houden zich vooral bezig met hun
wintervoorraad aan te vullen, ze eten het liefst de hele dag door.
Ook onze oude Suus doet het meer dan prima, ze krijgt dagelijks een
maaltijd in haar privévertrek, zonder lastig te worden gevallen door
de andere geiten en als toetje heeft ze graag een plakje hooi met een
knuffelsessie tot slot.
Vandaar dat ze ook liefkozend “Diva” wordt genoemd door sommige
voederaars. Maar goed, dat mag ook als je al bijna 17 jaar oud bent!
Hopelijk blijft ze nog lang bij ons ☺
Op 21 september vond het Hertenkampfeest plaats, de vorige editie
was alweer 3 jaar geleden, dus het was ook wel weer de hoogste tijd
voor een feestje!
En een feestje was het voor ons; een prachtige opkomst van
dorpsgenoten en prachtig weer.
De poffertjesverkoop liep als een trein, de lootjes voor het Rad van Fortuin bleken zeer gewild
en ook werd er fanatiek mee geloot om het gewei van Bruno te winnen, dit keer was Claudia
de gelukkige.

Voor de kinderen lag er een kleurplaat klaar met wat lekkers en ook konden ze onder begeleiding het hertenkamp in om de beestjes te voeren. Dit werd met veel enthousiasme ontvangen, leuk om te zien dat er zoveel vragen waren om te beantwoorden.
Kortom, wij kijken terug op een ontzettend geslaagde middag en hopen over 2 jaar weer een
leuke middag te kunnen organiseren!
Ook zijn we heel blij om te kunnen melden dat het bestuur is uitgebreid met Vincent Perney.
Hij is sinds kort woonachtig in Vledderveen en werkzaam als dierenarts, dus voor ons een zeer
waardevolle aanvulling.
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waardevolle aanvulling.

Voor de voederploeg kunnen we overigens ook altijd nieuwe mensen gebruiken; we werken
volgens een 8 weeks-schema; dus 1x per 8 weken bent u dan gedurende 5 dagen
verantwoordelijk voor het voeren van de herten en de geiten en het schoonhouden van de
bestrating om het nachthok.
Voor de dieren het hoogtepunt van de dag, dus gegarandeerd een warm welkom iedere
ochtend ; Mocht u interesse hebben, dan horen we het graag!
Tot slot nog even een woord van dank naar
alle inwoners van dit mooie dorp; de
donaties zijn inmiddels allemaal binnen en
daar zijn we uiteraard heel blij mee!
Voor de verzorging van onze dieren zijn wij
hier volledig van afhankelijk, dus ontzettend
bedankt voor uw gift, ook namens Bruno en
zijn gevolg en hopelijk tot volgend jaar!
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QIGONG OEFENINGEN
voor heling, stabiliteit, rust en balans
Donderdagen van 9.30- 10.30, €6 per
keer. Dorpscentrum Vledderveen
De oefeningen zijn eenvoudig en heel
krachtig. Je kunt ze staand of zittend doen.
Je kunt altijd komen of af en toe.
Kom vrijblijvend een keer
meedoen! In principe elke
donderdag tot juli.

OPLEIDING: HEALING VANUIT HET UNIVERSELE
LICHT Healing van jezelf en voor een ander
Gratis online introductieworkshops met uitleg, meditatie en leren van een
krachtige healing techniek.
8 juni in Dalfsen en 29 juni in Boijl 13.30 – 16.00 uur.
Start opleiding: september. Daarna elke maand een
dag. Centrum Op ons erf, Boijlerweg 8
Informatie: Froukje Buma
0521344653, info@israna.nl,
www.israna.nl
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DE VROUWENVERENIGING OP STAP….
Wij zijn het seizoen zoals gewoonlijk begonnen met een UITSTAPJE!
Deze keer gingen we wat verder van huis, maar dat was dan ook zeer de moeite van de wat
langere autorit waard: het zandsculpturenfestival in Garderen

Met een aantal dames arriveerden we daar om 10.15, na een vlotte en voorspoedige rit.
Het thema was: ‘Reis om de wereld’. We begonnen onze tocht symbolisch door de nagemaakte
slurf van een vliegtuig, zgn. naar een ander land, de wereld van het zand.
Een prachtige skyline was te zien van wel 18 meter lang, met de bekendste gebouwen ter
wereld bij elkaar en dat allemaal in zand.
Na eerst van een kopje koffie met gebak te hebben genoten, liepen we langs een route met
allerlei prachtige beelden, maar ook hele landschappen zoals een oerwoud met dieren,
kastelen met een heel dorp eromheen, de Nachtwacht in zand etc. Elly en Jantje stonden even
stil bij Paus Franciscus in zand en ik stond stil bij Angela Merkel in zand. Donald Trump stond er
achter, maar daar wilde ik niet mee op de foto.
Op een film zagen we hoe de zandsculpturen worden gemaakt. Veel internationale kunstenaars hebben hieraan meegewerkt. Tot in de kleinste details worden de beelden uitgewerkt.
Ieder naadje van een broek, rimpeltje in een gezicht is te zien. Er gaat een dun laagje vernis
over de beelden heen om ze te beschermen tegen weer en wind.
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Het was overweldigend mooi, deze kunstwerken met een grote K. In het overdekte gedeelte
hingen bekende schilderijen, allemaal nagemaakt natuurlijk. De echte hangen in het
Rijksmuseum. Het melkmeisje van Vermeer, het Joodse bruidje van Rembrandt en nog veel
meer. In het midden van een tafel werden we onder schot gehouden door een haas met een
geweer: Dat is Pietje Hazeloop, zei Annie. Voor de verandering wel eens leuk, een haas die
jagers achterna zit met een geweer.
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Er was nog een leuke quiz met allerlei historische gebeurtenissen uitgebeeld in zand, zoals de
Elfstedentocht van ’63, of de val van de Berlijnse Muur. Dat moest je dan raden.
Na de vele winkeltjes bezocht te hebben, streken we nog even neer op een terrasje. Wat is het
toch leuk om zo een dagje gezellig en ongedwongen met elkaar uit te gaan!
De terugreis verliep evenals de heenreis heel voorspoedig (zonder files).
Als afsluiting hebben we nog met elkaar gegeten in Hotel Frederiksoord.

UITNODIGING BEZOEK KERSTSTALLENEXPOSITIE IN NOORDWOLDE.
Dit jaar wordt voor de 10e keer de kerststallenexpositie
gehouden in de Protestantse kerk, Oldeberkoperweg 1,
te Noordwolde. Naast de vaste openingstijden op een
aantal zaterdag- en zondagmiddagen in december,
bieden wij groepen de gelegenheid, om op afspraak, de
expositie te bezoeken.
U wordt ontvangen met koffie, thee of warme
chocolademelk. Daarna wordt een kerstverhaal
voorgelezen en vervolgens kunt u de kerstallen bekijken.
Ook is het mogelijk om een kleine kerstattentie te
maken, die u als aandenken mee naar huis mag nemen.
Tot slot kunt u, onder het genot van een kopje koffie,
nog even napraten.
Wij, Jeltje Kramer en Rita Akkerboom - organisatoren van de expositie-, zijn beide enthousiast
over de bezoeken van de verschillende groepen.
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Ook dit jaar houden we een aantal dagen hiervoor vrij. De afgelopen jaren is gebleken dat een
bezoek aan de expositie met een groep belangstellenden, als ongedwongen, informatief maar
vooral als erg gezellig wordt ervaren.
Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunnen we voor woensdag 11 dec. ‘s middag
vanaf 14.00 uur voor u vrijhouden. Heeft u nog vragen, dan horen we dat graag.
We zijn benieuwd naar uw reactie. Met vriendelijke groet,
Jeltje Kramer tel: 0561-430706 / mailadres: jeltje.gert@hetnet.nl
Rita Akkerboom tel: 06-28846322 / mailadres: amgakkerboom@gmail.com

Nieuwsbrief Plaatselijk Belang Vledderveen, Oktober2019
Het bestuur van Plaatselijk Belang (PB) vergadert gemiddeld eenmaal per maand. Tijdens deze
vergaderingen worden zaken besproken en besluiten genomen over onderwerpen die ons dorp
aangaan. Regelmatig worden gasten uitgenodigd om bepaalde onderwerpen toe te lichten of
verder uit te diepen. Hieronder vindt u een aantal zaken die op dit moment spelen of hebben
gespeeld.
Artikelen in deze nieuwsbrief staan ook vermeld op de website van PB
(http://vledderveendrenthe.nl)
Vledderveen wint buurtbarbecue door vaart te minderen in de buurt!
Vledderveen is de grote winnaar van de snelheidsactie in Drenthe! Inwoners en omwonenden
in ons dorp gaan voor een veilige en relaxte buurt. De afgelopen twee weken werden we
uitgedaagd om ons op de P.W. Janssenlaan zo goed mogelijk aan de maximumsnelheid van 30
km/uur te houden. De snelheid werd gemeten met een snelheidsdisplay. Dat gebeurde niet
alleen bij ons in het dorp, maar ook in Emmer-Compascuum. Onze buurt wist de gemiddelde
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snelheid zo laag mogelijk te houden. Daarmee winnen we een buurtbarbecue t.w.v. € 600,- en
een remwegdemonstratie van Veilig Verkeer Nederland!
Uit de snelheidsmeting blijkt dat 28 procent van de weggebruikers op de P.W. Janssenlaan
harder rijdt dan 37 km/uur. Over het Westerdiep OZ in Emmer-Compascuum is dat 62 procent
van de weggebruikers. Tijdens de meting is uit gegaan van de maximumsnelheid van 37
km/uur, omdat de politie vanaf die snelheid boetes uit kan delen. Uit de resultaten van de
snelheidsmeting blijkt daarnaast dat de meeste weggebruikers over de P.W. Janssenlaan niet
harder rijden dan 40 km/uur. Op het Westerdiep OZ ligt die snelheid hoger, namelijk op 50
km/uur.
Plaatselijk Belang
Plaatselijk Belang neemt de prijzen in ontvangst. Zij plannen de barbecue en de remwegdemonstratie op een geschikt moment, zodat er zoveel mogelijk buurtbewoners kunnen
komen. U ontvangt daar te zijner tijd meer informatie over.
Samen voor een veilige en relaxte buurt
Uiteraard houdt de snelheidsactie hier niet op. Het blijft belangrijk dat we ons op de P.W.
Janssenlaan aan de maximumsnelheid van 30 km/uur houden. Zo zorgen we samen voor een
veilige en relaxte buurt.
“Zwerfvuilprikken voor de clubkas” wederom gecontinueerd
De afgelopen 2 jaar is het project “zwerfvuilprikken voor de clubkas” in gemeente Westerveld
succesvol geweest. Een reden voor het college van B&W om het project in de periode
september 2019 tot en met augustus 2020 te continueren.
Plaatselijk Belang Vledderveen gaat dit project, net als andere jaren ondersteunt door de
Kookclub, het Hertenkamp en BijOns, weer uitvoeren. Eén keer per maand zullen de bermen,
van ongeveer 9 kilometer openbare weg, in en om Vledderveen, worden schoonhouden.
Behalve dat de bermen schoon zijn, levert dit project € 1.500, - per jaar op. Deze vergoeding
moet besteed worden aan duurzame investeringen voor de verenigingen.
Mochten er in Vledderveen andere verenigingen/stichtingen ook interesse hebben voor dit
project, dan kunnen zij zich aanmelden bij gemeente Westerveld.
Vrijwilligers houden 126 kilometer wegberm schoon van zwerfafval
Met het project ‘Schoon belonen’ daagt de gemeente Westerveld maatschappelijke organisaties en verenigingen uit een aantal kilometers openbare weg zwerfafvalvrij te houden en
daarmee ‘de clubkas te spekken’.
Voor het schoonhouden van elke drie kilometer wegberm krijgen de verenigingen een vergoeding van vijfhonderd euro op jaarbasis. Deze vergoeding moet besteed worden aan het
verduurzamen van de eigen vereniging.
Resultaten 2018
In 2018 hebben tien verenigingen, negen kilometer wegberm schoongehouden. Hiermee werd
ongeveer twintig procent van alle bermen –aan gemeentelijke wegen in Westerveld- schoongehouden. Na het succes in 2018 is het project in 2019 voortgezet.
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Vervolg 2019
In 2019 hebben vijf nieuwe verenigingen zich gemeld, waarmee het totaal op vijftien komt.
Samen houden ze 126 kilometer wegberm schoon in Westerveld; ongeveer dertig procent van
alle wegbermen! Het verzamelde zwerfafval wordt gescheiden in PMD-afval en restafval. In
2019 zijn tot nu toe de volgende resultaten behaald:
Vereniging

PMD-afval

restafval

totaal

1.

Dwingeler Ommetjes

113,45 kg

0,00 kg

113,45 kg

2.

PB Vledderveen

16,05 kg

4,00 kg

20,05 kg

3.

Scouting Frederiksoord

16,20 kg

10,80 kg

27,00 kg

4.

Geeuwenbrug

17,25 kg

9,25 kg

26,50 kg

5.

MTB Havelte

15,05 kg

53,82 kg

68,87 kg

6.

Klootschietvereniging Vledder

12,25 kg

3,50 kg

15,75 kg

7.

Dorpsvereniging Wittelte

22,60 kg

7,75 kg

30,35 kg

8.

Voetbalvereniging Vledder

27,60 kg

11,60 kg

39,20 kg

9.

Darp, Busselte, Havelterberg

63,79 kg

63,65 kg

127,44 kg

10.

Brugeskerk

35,80 kg

32,50 kg

68,30 kg

11.

Scouting Diever

40,90 kg

54,95 kg

95,85 kg

12.

Schoner Nijensleek*

94,90 kg

75,80 kg

170,70 kg

13.

Voetbalclub Havelte**

0,00 kg

5,15 kg

5,15 kg

14.

Zwembad Havelte

15,05 kg

53,82 kg

68,87 kg

15.

Vogelwacht Uffelte

7,70 kg

4,50 kg

12,20 kg

498,59 kg

391,09 kg

889,68 kg

Totaal 2019
* begonnen per 01-10-2018
** begonnen per 01-03-2019

Aanmelden
Verenigingen die nog niet aan de actie meedoen, kunnen zich aanmelden bij de gemeente.
Hoe meer verenigingen zich inzetten, hoe meer schone bermen!
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Jeu des Boules in Vledderveen
De jeu des boules baan in Vledderveen is door een groepje enthousiastelingen weer helemaal
tiptop in orde gebracht.
Heb je/heeft u zin om gezellig een balletje te gooien? Woensdag 21 augustus vanaf 18:30 gaat
een clubje aan de slag U/je bent van harte welkom om mee te spelen.
Mocht er heel veel animo zijn, dan kan er uiteraard ook andere dagen of avonden worden
gespeeld. De baan is open voor iedereen. Per keer kunnen er 8-12 mensen spelen.
GasDrOvF Nieuwsbrief voor de Vledderveners nr. 5, september 2019
Weer een nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes over de gaswinning en de verschillende
initiatieven van GAS DrOvF. Deze initiatieven hebben te maken met het verbreden van het
verzet tegen de gaswinning en het onder druk zetten van Vermilion om zich te houden aan de
regels en wetgeving die er voor de gaswinning zijn.
De laatste weetjes over de boorlocatie aan de Boergrup in Vledderveen, lekkende boorputten,
de extra meetstations voor bodembeweging die geplaatst zijn en het theaterstuk GAS dat in
Steenwijk wordt opgevoerd.
De Boergrup
In de vorige Nieuwsbrief van dit voorjaar meldden we dat we bij het Rijk en bij de gemeente
alle documenten en correspondentie hebben opgevraagd die met een mogelijke gaswinning
aan de Boergrup te maken heeft. Deze informatie is nu binnen. Niet alle informatie hebben we
gekregen: veel van de tekst was zwart gelakt omdat die voor ons geheime informatie zou
bevatten. Wat zijn we wel te weten gekomen? Op de eerste plaats is duidelijk dat er nog
steeds geen start is gemaakt met de voorbereidingen. Het ministerie van Economische Zaken
zegt onvoldoende menskracht te hebben om aan dit project te werken. Dit betekent dat een
mogelijke gaswinning in ieder geval flink vertraging oploopt. In de onderlinge correspondentie
signaleert men: * dat het gaat om een groot winningsveld, waarbij meer dan 500.000 Nm3 per
dag gewonnen zou gaan worden; * dat er dan gedurende lange tijd gewonnen gaat worden; *
dat men zich zorgen maakt om de aanvraag als `Werelderfgoed’ ; * dat er een toenemende
onrust onder bewoners is; * dat het Natura 2000-gebied in de directe omgeving ligt, * dat een
waterwingebied in de nabijheid ligt en * dat Vermilion zich zorgen maakt over wat er in het
regeerakkoord staat, nl. dat er ‘geen opsporing van nieuwe boorlocaties’ meer zullen komen.
Stikstof
Er zijn Europese regels voor het beschermen van het milieu, en in het bijzonder de Natura
2000-gebieden. Nederland heeft deze regels niet goed toegepast, zo oordeelde de Raad van
State in mei. Deze uitspraak zal ook gevolgen hebben voor de gaswinning waardoor extra
uitstoot van stikstof plaatsvindt. In onze directe omgeving hebben we te maken met zo’n
Natura 2000-gebied, het Drents Friese Wold. De kans dat er nog een nieuwe boorlocatie aan
de Boergrup zal komen verkleint door deze uitspraak van de Raad van State.
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Gesprekken met de politiek in gemeente en provincie
Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar zijn we begonnen met de gesprekken
met de politieke partijen. Bijna geeneen partij besteedde aandacht aan de gaswinning in zijn
programma. Door onze gesprekken is dat alsnog in de partijprogramma’s opgenomen. Er
liggen nu ook korte lijntjes tussen GAS DrOvF en de plaatselijke politiek. Vlak voor deze zomer
hebben we opnieuw met alle politieke partijen in Westerveld om tafel gezeten. Een veel
gehoord geluid was dat de gemeente niet beslist over de gaswinning. Daar brengen we tegen
in dat de druk wel van onderaf moet komen. Want het Rijk heeft uitsluitend oog voor de
inkomsten die ze krijgt uit de gaswinning. Wie moeten er dan voor de bewoners opkomen? De
gemeenten Westerveld, Weststellingwerf en Steenwijkerland trekken nu meer gezamenlijk op.
Ook hebben we met een aantal fracties in de provincie contact. En ten slotte hebben we een
uitgebreid gesprek gevoerd met de Commissaris van de Koning, mevr. Jette Klijnsma. Ook
burgemeester de Jager en wethouder de Jong waren erbij aanwezig. Met elkaar zijn we tot de
conclusie gekomen: a. dat er geen nieuwe boringen moeten komen, en b. dat de burgers
ontzorgd moeten worden. Met dit laatste bedoelen we dat er een loket moet komen voor
burgers die te maken krijgen met schades aan hun woningen; dat burgers geholpen worden bij
het invullen van een schadeformulier. En als derde dat er een fonds moet komen waaruit de
schades worden betaald en dat gevuld wordt door Vermilion. Nog voor de begrotingsbehandeling moeten deze punten met de fractiespecialisten gaswinning in de 2e kamer besproken worden.
Winningsplan Diever
Vledderveen ligt al in de invloedssfeer van een vijftal winningsvelden. Voor het veld Wapse/
Diever heeft Vermilion toestemming gevraagd om extra gas te mogen winnen. Vanuit de
bewoners, vanuit GAS DrOvF, maar ook vanuit de gemeente Westerveld, zijn
beargumenteerde tegengeluiden gekomen: zij hebben zienswijzen ingediend. Deze hebben de
Minister er niet van weerhouden om toch toestemming te geven voor het winningsplan. GAS
DrOvF wil tegen dit besluit in beroep gaan bij de rechtbank. Maar dat kost zo’n 300 euro aan
leges en griffiekosten. GAS DrOvF roept daarom inwoners op om donateur te worden. Dat kan
voor 10 euro per jaar (zie www.gasdrovf.nl) op deze site staat hoe u zich kunt aanmelden als
donateur.
Meetnetwerk uitgebreid
Er is nog steeds geen goede schaderegeling voor bewoners. Er ligt een aangepast voorstel van
de Minister. Dit voorstel voldoet nog niet aan de wensen van GAS DrOvF en andere
bewonersgroepen in het land. Het is daarom van des te groter belang dat GAS DrOvF zich blijft
inzetten voor een sluitend meetnetwerk waarmee bevingen gemeten kunnen worden. Daar
zijn vorderingen mee gemaakt. Naast de al bestaande meetapparatuur in Kallenkoten, zijn er
drie meetpunten bijgekomen: bij Noordwolde, bij Oude Willem en ten westen van Wolvega.
GAS DrOvF wil aan een aardbevingsdeskundige vragen of dit een voldoende dekking geeft om
ook de kleine bevingen op te vangen. Meer en sneller Het lijkt erop dat Vermilion zo snel
mogelijk – en sneller dan is toegestaan- het gas uit de grond wil pompen. Dit sneller oppompen
brengt extra risico’s met zich mee: de kans op aardbevingen neemt er mee toe. De Minister
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zegt dat er ook in de kleinere velden minder gas wordt gewonnen. Maar dat is niet de waarheid omdat enige tijd winningsplannen op de plank zijn blijven liggen; deze worden er nu in rap
tempo weer vanaf gehaald. Ook Vermilion zelf laat in haar jaarstukken zien dat haar gasproductie in Nederland is toegenomen. Wat de Minister nu toestaat voor het veld Diever, geldt
ook voor het veld Vinkega waar Vermilion meer en sneller gas wint. Voor dat veld heeft het
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de bewoners al gelijk gegeven; evenals de Rechtbank.
Toch gaat Vermilion, gesteund door de Minister gewoon door. GAS DrOvF heeft dit probleem
nu voorgelegd aan de Raad van State die binnenkort uitspraak doet.
Bodemvervuiling
GAS DrOvF timmert aan de weg met informatie over bodemvervuiling door de gaswinning.
De meeste boorputten zijn namelijk niet goed gemaakt; het beton brokkelt af en gaan steeds
meer lekken. Hierdoor vervuilt de bodem met xyleen, benzeen en olie. Dit heeft gevolgen voor
mensen die in de omgeving wonen. Maar ook voor de voedselproductie en voor het grondwater. Dit water wordt ook door het vee gedronken en de giftige stoffen komen hierdoor in de
voedselketen. Theaterstuk GAS Over de gevolgen van de gaswinning in Groningen is een
theaterstuk geschreven. Het heet GAS. Het gaat niet alleen over de gebouwen die schade
ondervinden, maar ook over wat de gaswinning met de mensen die er wonen doet. Na een
succesvol tournee in Groningen, komt dit theaterstuk op woensdag 15 november in Steenwijk.
Kaartjes kosten 25 euro.
Museum Vledderveen opent haar deuren
Zoals bekend heeft Vledderveen een klein museum over de geschiedenis van Vledderveen. Nu
de vakanties voorbij zijn opent het museum iedere even week op dinsdag van 10.00 tot en met
12.00 uur haar deuren, te beginnen op dinsdag 17 september 2019. De historische vereniging
Vledderveen werkt voortdurend aan de inhoud van het museum en haar website om de
collectie completer te maken. Mocht u nog foto’s, kaarten, filmpjes etc. hebben over/in Vledderveen, dan bent u als het museum open is van harte welkom om met leden van de historische vereniging het materiaal door te nemen. In de nabije toekomst is de historische
vereniging van plan om themabijeenkomsten te houden in het museum. U wordt daar t.z.t.
over geïnformeerd.
Het museum maakt onderdeel uit van het Dorpshuis te Vledderveen en is, als het Dorpshuis
gesloten is, te bereiken via de achterzijde van het Dorpshuis.
Overigens merken wij op dat o.a. op de dinsdagochtend ook “BijOns “, de huiskamer van het
Dorpshuis geopend is voor een kop koffie/thee, een gesprek, voor vragen, een puzzel te leggen, kleding te laten herstellen, kleding voor de kledingbank in te leveren etc.
U bent van harte welkom in het museum en “BijOns”.
Cursisten reanimatie en bediening AED gezocht.
Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. Daarom is het van belang dat er in
Vledderveen voldoende gecertificeerde inwoners zijn die kunnen reanimeren en een AED
(Automatische Externe Defibrillator) kunnen bedienen. Gelukkig zijn op dit moment in
Vledderveen ongeveer 17 gecertificeerde inwoners, ook wel burgerhulpverleners genoemd. Dit
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lijkt misschien veel, maar in de praktijk blijkt dit aantal niet voldoende te zijn omdat niet
iedereen altijd in Vledderveen is.
Plaatselijk Belang Vledderveen is daarom op zoek naar inwoners die een cursus reanimatie/
AED willen volgen en zich willen registreren als burgerhulpverlener.
Op maandag 14 oktober 2019 om 19.30 uur start in het Dorpshuis te Vledderveen een cursus
reanimatie/AED. Deze door professionele instructeurs gegeven cursus, is zowel een herhalingsals een beginnerscursus. Tijdens de cursus leert u stap voor stap om te reanimeren en om te
gaan met de AED. Aan deze cursus zijn voor de cursisten geen kosten verbonden.
Wanneer u interesse heeft of nadere informatie wilt hebben, kunt contact opnemen met
André Jutte (andrejutte@gmail.com / 06-54774887) of op 14 oktober 2019 om 19.30 uur naar
de cursus in het Dorpshuis komen.
Rommelmarkt de Heidehoek, 19 oktober 2019
Op zaterdag 19 oktober vanaf 10.00 uur organiseert Plaatselijk Belang Vledderveen weer de
jaarlijkse rommelmarkt in dorpshuis de Heidehoek te Vledderveen (Jodenweg 2).
Spullen ophalen
Vrijdag 18 oktober vanaf 13.00 uur kunt u weer uw spullen aan de kant van de weg zetten. We
komen ze dan ophalen (we rijden de oud papier route). Heeft u spullen die niet aan de kant
van de weg kunnen liggen of u woont niet aan de oud papier route, dan mag u de spullen ook
komen brengen. Lukt dat niet dan kunt u contact opnemen met onderstaande nummers.
Geen grote meubelen
Vorig jaar hebben we toch best veel grote meubelen binnen gekregen (kasten, banken, bedden
enz.) Wij willen nogmaals vragen deze niet aan te bieden. We hebben er geen ruimte voor en
het verkoopt slecht, wat betekent dat wij veel moeite moeten doen om het naar de stort te
brengen. Grote meubelen zullen we dan ook aan de kant van de weg laten staan, en niet
aannemen. Maar met al uw verdere huisraad zijn wij erg blij.
Vrijwilligers gezocht!
Voor vrijdag en zaterdag komen wij handjes tekort. Wie wil meehelpen met organiseren maar
ook met verkoop en opruimen. Alle hulp is meer dan welkom.
Organisatoren
Janet Stuiver tel: 06-15531066
Beate Moeken tel: 06-11176980
Saskia Eilander verlaat bestuur Plaatselijk Belang Vledderveen
Saskia Eilander heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Vledderveen verlaten. Saskia heeft na
een oproep van de Stichting “Dorpscentrum de Heidehoek” aangegeven de stichting te willen
helpen bij het voeren van de financiële administratie. Aanvankelijk dacht ze deze taak naast
haar bestuurstaak voor Plaatselijk Belang te blijven doen. Dit bleek echter niet haalbaar daar
de financiële administratie meer tijd in beslag neemt dan gedacht. In overleg heeft Saskia
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besloten zich als penningmeester bij het bestuur van het Dorpscentrum aan te sluiten. Het
bestuur van Plaatselijk Belang is blij dat het Dorpscentrum kan beschikken over enthousiaste
penningmeester. Plaatselijk Belang dankt Saskia voor haar inzet voor Plaatselijk Belang en zal
op een gepaste wijze afscheid nemen.
Verzoek
Mochten er m.b.t. Vledderveen wensen zijn, zaken waar u zich aan stoort of zorgen over maakt,
zaken die beter kunnen, zaken zijn die u wilt behouden of projecten die u graag ontwikkeld zou
willen zien, laat het ons weten via plaatselijkbelang@vledderveendrenthe.nl
Ook horen we graag of u naar aanleiding van deze Nieuwsbrief op- en/of aanmerking heeft.
Wij wensen u prettige en fijne zomer(vakantie).
Henk Koene, Ingrid Sturing, Janet Stuiver, André Jutte, Nico ten Boekel, Bertha Gevers en Janine
van der Meulen.

KLEURPLAAT
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VERBIND DE CIJFERS
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