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MARKT VAN VRAAG EN AANBOD
Gratis, voor particulieren,
tot 5 kolomregels per advertentie.
INLEVEREN KOPIJ-ADVERTENTIES
Het eerstvolgende nummer verschijnt
voor de KERSTVAKANTIE.
Kopij en advertenties graag uiterlijk
14 DECEMBER 2018 bij de redactie
(Oosterslag 5) inleveren of per email:
hetpummeltje@live.nl
Bij voorbaat hartelijk dank!

Van de Redactie
Met nog een toegift lijkt de zomer voorbij. De bladeren kleuren mooi
en de paddenstoelen schieten de grond alweer uit.
Corso, burendag en vele andere activiteiten waren er weer.
We hopen dat u ervan genoten heeft.
Plaatselijk Belang heeft iedereen waarvan het mailadres bekend was
een mail gestuurd of u het komende jaar “t Pummeltje online wilt
lezen op de website van Vledderveen. Er zijn aardig wat reacties. Heeft u nog niet gereageerd, maar
wilt u t ‘Pummeltje wel online gaan lezen, dan kunt u de redactie hiervan op de hoogte brengen.
Veel leesplezier!
Roely en Margreet

Beste Lezer van 't Pummeltje,
Vanaf augustus 2018 is 't Pummeltje op de site van Vledderveen gratis te lezen.
(https://vledderveendrenthe.nl/) Als dit uw voorkeur heeft, wilt u dan wel uw abonnement
voor 31 december 2018 opzeggen door een mail te sturen naar hetpummeltje@live.nl . Kan ook schriftelijk in te leveren bij Roely Lem Oosterslag 5.
Wanneer de redactie van 't Pummeltje voor 31 december 2018 geen mail van u heeft ontvangen dan
krijgt u 't Pummeltje zoals gebruikelijk 4 x per jaar in uw brievenbus en betaalt u eenmaal per jaar
€ 5,50.
Met vriendelijke groet,
Ingrid Sturing
Secretaris Plaatselijk Belang Vledderveen
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OUD PAPIER :
donderdag vanaf 18:00 uur:
15 november, 13 december
BAR OPEN : vanaf 21:00 uur op
19 oktober, 2, 16, 30 november 14 december
OVERLEG PB : 29 oktober 20:00 uur
Overleg PB met vertegenwoordigers
verenigingen/stichtingen/commissies/werkgroepen
ROMMELMARKT :
3 november 10:00 uur

De Keerzijde van de Medaille
Corsogroep Vledderveen deed dit jaar voor de 4e keer mee tijdens het Corso in Frederiksoord op 8 en
9 september 2018. Het thema was “Koloniën van Weldadigheid”.
Begin 19de eeuw dachten de gezinnen, die richting de
koloniën reisden dat ze de rijkdom tegemoet gingen. Niets
was minder waar. Het was hard werken en er waren
strenge regels. De corsogroep las zich goed in en kwamen
op het idee van Dagobert Duck, die zwom wel in het geld.
Vroeger konden de mensen in de Koloniën medailles
verdienen voor “vlijtige arbeid”. De combinatie arm en rijk
en de medailles was al snel “de keerzijde van de medaille”.
Er werd buiten de kaders gedacht om er weer een kleurrijk feest van te maken. Het idee werd verder
uitgewerkt en er werd zelfs een 3d filmpje van de wagen gemaakt. Lelie bedrijf “De Middenweg”
stelde ruimte beschikbaar om de wagen te bouwen. Hier werd ijverig gelast, geslepen, het tempex
vastgezet en veel pur en oase gebruikt.
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De laatste week moest het trekkertje nog even omgebouwd worden tot een Donald Duck auto.
Het werd donderdagavond dan ook en latertje.
Vrijdag morgen rond 9:00 uur werd de politiebegeleiding verwacht en in een colonne vertrokken de
wagens naar Frederiksoord. Het trekkertje van Vledderveen ging niet zo hard, dat had een enorme file
tot gevolg. Daar uiteindelijk aangekomen werden de wagens opgesteld in de tent.
De bloemen stonden klaar en het prikken van dahlia’s kon beginnen. De corsogroep had weer veel
vrijwilligers gestrikt. Ze waren weer super enthousiast en het prikken verliep vlot.
Ook de toefen dames waren druk in de weer met de
prachtige bloemen om daar de mooiste bloemstukken van
te maken.
Rond 18:00 kwam kookclub Vledderveen met een
heerlijke maaltijd. Iedereen liet het zich goed smaken. Nu
iedereen zijn buikje weer vol had werd er weer
enthousiast verder geprikt.
Corso Frederiksoord verzorgt in de late avond en nacht dat
het niet aan de inwendige mens ontbreekt, koffie/ thee,
koek, gehaktballen. Dit is altijd heel erg goed verzorgd.
Uiteindelijk werd het half 4 in de nacht en konden ze
zeggen dat de wagen klaar was. Nog snel wat opruimen en
snel naar huis om toch nog wat slaap te pakken.
Op zaterdag morgen moet de wagen alweer op tijd uit de
tent gereden worden voor de jurering.
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Daarna worden de wagens opgesteld in het laantje. En dan is het wachten tot het kindercorso rond
14:00 uur de wagens komt “ophalen”. Ondertussen mooi de gelegenheid voor de figuranten om zich
om te kleden. Dit jaar de zware jongens en de agent, kwik, kwek en kwak en uiteraard Donald Duck.
Na de eerste ronde werd bekend dat de wagen van Vledderveen de 4 E prijs hadden van de jury.
(Na alle jury onderdelen, waaronder toeven, verlichting en de publieksstemmen werd de uiteindelijk
eindstand de 3e plaats!)
Na het avond corso werden de wagens opgesteld in de tuinen. Op zondag middag
is het de bedoeling dat de figuranten weer bij de wagen zijn. Aan belangstelling
geen gebrek, iedereen wou wel op de foto met de Donald Duck personages.
Corsogroep Vledderveen kon weer terugkijken
op een prachtig weekend, mooi weer en met
een mooie eindstand.
Wij, Corsogroep Vledderveen, bedanken lelie bedrijf “De
Middenweg“ voor de plek om te bouwen, Kookclub Vledderveen
voor de heerlijke maaltijd en vooral alle vrijwilligers, in welke vorm
dan ook die ons geholpen hebben
om weer een prachtige wagen te
laten rijden op corso Frederiksoord.
Echt geweldig!!!

p.s. de wagen staat wel lang op de parkeerplaats bij het dorpshuis.
Dit heeft te maken dat ze op zoek zijn naar een goede plek waar de
wagen gestald kan worden. Dit is geen makkelijke opgave.
Meer foto’s op de website van Vledderveen!

Spring Forest Qigong –
gezondheid, heling, stabiliteit, rust
en balans
door Froukje Buma
Elke donderdagochtend 9.30 – 10.30
eenvoudige en effectieve oefeningen
dorpscentrum Vledderveen
Van harte welkom!
De oefeningen zijn eenvoudig en heel krachtig.
Je kunt altijd komen of af en toe.
Kom vrijblijvend een keer meedoen!
Informatie: www.israna.nl, info@israna.nl, 0521 344653
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Een Berichtje vanuit
het Hertenkamp
Zoals in iedere editie van het Pummeltje
nu ook weer wat nieuwtjes vanuit het
Hertenkamp. Eigenlijk valt er over de
dieren weinig te melden; ze zijn gelukkig
allemaal gezond en tevreden. Afgelopen
tijd is het Hertenkamp voorzien van wat
extra speeltjes in de vorm van borstels
(die stonden er al, maar Bruno bleek te
sterk voor het bevestigingsmateriaal) en
in de bomen hangen grote stammen, waar
aan hij zijn prachtige gewei kan schuren.
We hopen dat, naast het feit dat het heerlijk is voor hem, hij minder de behoefte voelt met zijn gewei
langs het hekwerk te schuren met alle gevolgen van dien.
Ook zijn er vogelhuisjes in het hertenkamp opgehangen, geschonken door Brinkveld Projectbureau en
Staatsbosbeheer. Het idee hiervan is koolmeesjes aan te trekken die vervolgens op natuurlijke wijze de
eikenprocessierups aanpakken. Mooi initiatief!
Verder nog vervelend nieuws vanuit de volière. In de zomervakantie hadden zij last van een
ongewenste gast in de vorm van een rat. Deze heeft in een paar nachten tijd nagenoeg alle vogeltjes
te pakken weten te krijgen. Inmiddels is de dader gepakt en de volière weer voorzien van nieuwe
inwonertjes, maar het is natuurlijk erg triest voor zowel de vogels als de verzorgers.
Terwijl de mussen nog steeds van het dak vallen, vallen de blaadjes al volop uit de bomen en dat is te
zien. De grasmat ligt alweer aardig verstopt onder het blad, dus binnenkort zal er op facebook en/of
de website weer een berichtje verschijnen waarin we u vragen een paar uurtjes (of gedeelte daarvan)
mee te helpen bladharken. Vele handen maken daarin licht werk en er zal weer voor koffie/thee met
iets lekkers gezorgd worden. Meer info hierover volgt dus nog…
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Kleurplaat
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Familie Gevers-Veldhuizen, P. W. Janssenlaan 15 Vledderveen
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Bezoek van de vrouwenvereniging aan
Landgoed ´Dekema State´ in Jelsum.
Op dinsdag 11 september begon het nieuwe seizoen van de vrouwenvereniging met een reisje naar
´Dekema State´ nabij Leeuwarden. In Friesland zijn nog veel oude States te bezichtigen. States zijn oude
adellijke landhuizen. Ze werden vroeger ook wel steenhuizen (of Stins) genoemd.

Met een groep van 13 vrouwen werden we welkom geheten in de ´Tunmanswente´ oftewel de
tuinmanswoning. Onder het genot van een kopje koffie met echte Friese oranjekoek vertelde onze
gastvrouw dat in vroeger eeuwen hier de tuinman woonde en helemaal alleen de tuin onderhield. Dat
kan je je haast niet voorstellen, want toen wij door de boomgaarden dwaalden, langs de uitgebreide
bloemenborders liepen en via de slotvijver met de zwarte zwaan de fraaie State bereikten, had je toch
al gauw een halve kilometer afgelegd. Feit is wel dat er nu wel zo´n 100 vrijwilligers werken, die
allemaal een bijdrage leveren …van het verzorgen van rondleidingen tot het snoeien van de rozen of
het plukken van het fruit.
We werden in 2 groepen verdeeld en iedere groep kreeg een gids mee. Die vertelde iets over de
verschillende bewoners die in vroeger eeuwen dit landhuis bewoond hebben. De eerste vroege
bewoners waren Reynsk Camstra en Hette van Dekema en daar is de State ook naar vernoemd. Dit was
zo omstreeks 1495. Het hele huis hangt vol portretten van de vele adellijke families die er in de loop
van de eeuwen gewoond hebben. Vele nazaten van de Dekema´s, maar ook andere families zoals de
laatste bewoners: Jan Hendrik Jetse van Wageningen 1918-1979 en zijn broer Gerard van Wageningen
1920-1994.
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Alles was zo ingericht alsof de bewoners even van huis waren. Je waande je door de prachtige
vertrekken in de 17e of 18e eeuw. En de adellijke dames, heren en kinderen keken vanaf hun portret
op je neer. De tafel was gedekt met prachtige serviezen en leek te wachten tot er iemand kwam
aanschuiven. Ook had het kasteeltje vroeger af en toe gasten. De Nederlandse misdaadschrijver
Havank was bevriend met bovengenoemde broeders van Wageningen en kwam regelmatig op bezoek.
Hij raakte betoverd door de weldadige rust, de gracht en de oude tuinmuur, de statige bomen van de
oprijlaan en deed zo inspiratie op voor zijn boeken.
Na de rondleiding was onze adellijke tocht nog niet ten einde want de lunch werd genuttigd bij het
nabij gelegen ´ Martena State´. Ook dit Landhuis had een van oorsprong door de tuinman bewoonde
´tunmanswente´. Hier stond de soep met de belegde broodjes klaar. Soep, in het Fries sop en niet te
verwarren met Suppe , wat karnemelk betekent.
Na deze heerlijke lunch en een wandeling in het bos rondom Martena State keerden wij voldaan
huiswaarts.
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Vergadering op 29 oktober 2018 om 20.00 in het Dorpshuis
met vertegenwoordigers van alle verenigingen/stichtingen/
commissies en werkgroepen uit Vledderveen.

Plaatselijk Belang wil op maandag 29 oktober 2018 om 20.00 uur in het Dorpscentrum te
Vledderveen een vergadering beleggen met vertegenwoordigers van alle verenigingen/stichtingen/
commissies en werkgroepen uit Vledderveen.
De bedoeling van deze vergadering is om met elkaar te overleggen wat de sterktes, zwaktes, kansen
en bedreigingen zijn voor Vledderveen en voor de verenigingen/stichtingen/ commissies
en werkgroepen in Vledderveen.
Het zou prettig zijn wanneer er 2 of 3 afgevaardigden per vereniging/stichting/commissie,
of werkgroep aanwezig zijn, zodat er een constructief overleg kan plaatsvinden.
Aan het eind van de avond hopen we met elkaar inzicht in het dorp en de
verenigingen/stichtingen/ commissies en werkgroepen te hebben om te zien
wat we van elkaar kunnen leren, of er veranderingen wenselijk zijn en waar
en hoe we elkaar kunnen ondersteunen.
Op die avond zullen we ook kenbaar maken, dat Plaatselijk Belang
een enquête wil houden onder de inwoners van Vledderveen. Mocht u
vanuit uw vereniging/stichting/commissie, of werkgroep vragen aan
die enquête willen toevoegen, dan horen wij dat die avond graag.
Graag via plaatselijkbelang@vleddervendrenthe.nl laten weten met hoeveel u voor welke
vereniging/stichting/commissie of werkgroep aanwezig zult zijn.
Met vriendelijke groet,
Henk Koene, Voorzitter Plaatselijk Belang
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Zaterdag 24 November: Sinterklaas in Vledderveen
Zwarte Piet ging uit fietsen,
toen klapte zijn band.
Hij moest toen gaan lopen,
met de fiets aan zijn hand.
Toen kwam hij in ‘n dorpje,
en zei tegen de smid:
“Ik geloof dat er in mijn achterband
een pepernootje zit.”
De smid moest toen lachen
en plakte zijn band.
Toen kon Piet weer fietsen,
door heel Nederland.
Oh jongens en meisjes,
let nu toch eens op!
Misschien zie je Piet wel fietsen
met de Sint achterop.
Oh jongens en meisjes, let nu toch eens op! Misschien zie je Piet wel fietsen met de Sint achterop.
Op Zaterdag 24 November is het weer zo ver, Dan komt Sinterklaas en zijn zwarte pieten weer naar
Vledderveen.
Om 10.00 uur verwachten wij Sinterklaas bij het bordje Vledderveen. Uiteraard wandelen we weer
een rondje door Vledderveen, waarna het feest verder gaat in het dorpshuis.
Jullie komen toch ook!!!!!!!!!!!!!!!!!
Groeten het Speeltuinteam `Ons Veilig Plekje`

Dorpscentrum

De Heidehoek
Accommodatie tot 120 personen

Vledderveen

Uw centrum voor:
❖ Bruiloften, feesten, partijen
❖ Vergaderingen en cursussen
❖ Lekkere snacks en/of koud buffet
❖ Sport en spel of zomaar gezellig aan de bar
Nadere informatie: Geesje van der Walle, 0521382018
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Burendag 22 september 2018
Voor het 5de jaar op rij werd er weer een Burendag
georganiseerd in Vledderveen. Het is een klein dorp,
dus voelen we ons immers allemaal buren van
elkaar. De subsidie werd al vroeg in het jaar
aangevraagd bij het Oranje Fonds en werd
toegekend. Daardoor konden we de prijzen van de
Jeu de Boules en dorpsBBQ weer mooi laag houden!
Op maandag 10 september werden de uitnodiging
met opgaveformulier huis aan huis bezorgd. Die moesten voor zondag 16 september ingeleverd
worden. Zoals het altijd gaat in Vledderveen…. alles op het laatst, maar toch nog veel aanmeldingen
binnengekregen! 32 Jeu de Boulers en 110 BBQ’ers van jong tot oud. De afgelopen 4 jaar hadden we
mooi weer, nu leek het erop dat het dit jaar misschien wel in het water zou vallen… Door onweer, regen
en harde wind kon vrijdagavond de tent niet opgezet worden en werd dit verplaatst naar
zaterdagmorgen 9:00 uur, gelukkig genoeg vrijwilligers om de boel in orde te maken. Met een aantal
dames in de keuken (de kookclub is ook altijd van de partij) de salades opmaken en alles wat nog verder
nodig was voor de BBQ.
Tussen de middag werd er door de vrijwilligers even snel een broodje gegeten, want het is zo maar
weer 13:30 uur. Dan komen de eerste Jeu de Boulers alweer fanatiek het veld op. Onder het genot van
een kopje koffie en gevulde koek werden de briefjes voor consumpties uitgedeeld, daarop stond ook
vermeld in welk team er gespeeld werd.

12

13

Henk had dit jaar weer de teams samengesteld, bestaande uit 4 personen. Ieder team had ongeveer
de leeftijd van 200 jaar, dus jong en oud door elkaar. Het weer was gelukkig geen spelbreker, in 1 pauze
was er slechts een licht buitje. Er werd gespeeld in 2 poules, na drie rondes werden de winnaars van
poule 1 en poule 2 de finalisten. Het ging er zeer fanatiek aan toe.
De scheidsrechters Anne Bokhorst en
Claudia Bambacht, met meetlint en
teller in de hand, hadden er een hele
kluif aan en moesten zelfs nog even
optreden om de gemoederen te
sussen. Team 5 werd na een half uurtje
spelen de uiteindelijke winnaar.
Grietje v/d Brink, Roelie Bokhorst,
Frank van der Meulen en Bas van
Nieuwenhoven kregen een leuk
pakket samengesteld door Coop
Simonides. Frank van der Meulen was
in de middag en avond nog actief met
zijn drone om mooie foto’s en filmpjes
van bovenaf te maken.

Rond 17:30 uur begonnen de eerste BBQ’ers binnen te druppelen. De consumptie briefjes werden
uitgedeeld en na eerst een borreltje werd rond 18:30 uur het BBQ-buffet neergezet. Er werd goed
gebruikt van gemaakt. Lekker warm rond de BBQ’s. Rond een uurtje of 21:00 uur begon het te
14

regenen, gelukkig had iedereen zijn buikje rond gegeten en werd er nog gezellig gekletst in de tent,
verwarmd door terrasheaters, onder het genot van een borrel.
Om 22:00 uur werd de bar gesloten en konden de organisatoren terugkijken op een mooie dag.

1 klein dingetje ging er mis…. Op het briefje van de kinderen stond dat ze een ijsje zouden krijgen, laten
we dat nou vergeten zijn, sorry kids!
En ach ja; op de consumptiebonnen stond dat ze geldig waren tot 20:00 uur i.p.v. 22:00 uur, maar daar
heeft niemand zich verder aan gestoord.
Zondagmorgen 10 uur waren er veel dorpsgenoten om de boel weer op te ruimen. De BBQ’s
schoonmaken is nog altijd wel een ding, maar die glimmen ook weer. Het regende wel, daardoor kon
de tent niet droog naar binnen. De tent wordt maandag avond in de gymzaal nog te drogen gelegd en
daarna nog opgeruimd.
Iedereen ontzettend bedankt voor de hulp die geboden
is om deze dag weer tot een succes te maken!
En natuurlijk Coop Simonides voor het leveren van het heerlijke vlees (en andere benodigdheden) en
de heerlijk warme terrasheaters!
Na 5 jaar organiseren stoppen Henk Wind en Roland Serrarens. Ze geven graag het stokje aan een
ander over om deze dag te organiseren. Dus of er volgend jaar een burendag is……. We gaan het hopen!
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VUSO (volksuniversiteit) NIEUWS!!
In Uffelte (de kookstudio in de Vlasberg'n) starten binnenkort 3 nieuwe kookcursussen t.w.
● De keuken van het verre Oosten op maandag 12 november (dat zijn 2 lessen à €41,- plus
materiaalkosten),
● de cursus Verfijnde keuken op donderdag 1 november (6 lessen à €135,- plus materiaalkosten) en
● de cursus Gezond fingerfood met één avond op 28 november (à €25,- plus materiaalkosten)
Deze curcussen worden gegeven door heel goede kookleerkrachten en zijn altijd héél gezellige
leerzame bijeenkomsten!!
Op 27 februari 2019 volgt nog de cursus Koolhydraatarm koken (2 lessen à €50,- plus
materiaalkosten). Erg populair op het moment!!
Dan start 5 november de cursus Handlettering 1, 3 lessen à €55,- plus materiaalkosten in zeemuseum
Miramar. Deze techniek is voor veel doeleinden te gebruiken en erg leuk om te doen!!
Als extraatje is er dan op zaterdagmiddag 8 december een speciale workshop Handlettering voor een
volwassene met een kind (ouder dan 10 jaar), kosten samen €30,50 plus materiaalkosten.
Geweldig leuk voor Moeder/dochter, Oma/kleinkind of gewoon buurvrouw/buurkind........
Zaterdag 24 november is er workshop Maak je eigen zilveren sieraad in de Vlasberg'n in Uffelte en de
kosten hiervan zijn €77,50.
Natuurlijk is iedereen als “zij-instromer” van harte welkom bij de yoga in Vledder en Wilhelminaoord
en bij de Tai Chi Tao in Havelte!! Gewoon een keer komen kijken is altijd goed!!
Als laatste maar beslist voor Vledderveen heel belangrijke!!
René Loesberg geeft nog drie lezingen in zeemuseum Miramar met daarna een bezoek aan een
museum!! Kosten €12,50 en de kosten voor vervoer en museumbezoek voor eigen rekening
(museumjaarkaart of bankgiroloterijkaart).
Te weten:3 december, Rembrandt en Saskia, 14 januari 2019, 110 schilderkunst in Friesland en 4
februari 2019 Caravaggio en Europa!!
Kijk voor meer informatie op de website van de VUSO
www.vuso.info of bel met kantoor 0521-511115 van
maandag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
Van harte welkom bij onze cursussen en workshops en
hebt u goede ideeën, geef ze gerust door op
westerveld@vuso.info
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Nieuwsbrief Plaatselijk Belang Vledderveen, oktober 2018
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)
Het Pummeltje digitaal
Vanaf heden kunt u het pummeltje ook digitaal lezen.
Ga naar https://Vledderveendrenthe.nl en kies in het menu “Plaatselijk Belang” en daarna
“Dorpskrant”. Onderaan vindt u dan de link naar het Pummeltje van juni 2018.
Woningbouw op voormalig voetbalveld Vledderveen
Naar aanleiding van de informatie op de site van Vledderveen hebben zich vijf belangstellenden voor
bouwgrond in Vledderveen gemeld. Op donderdag 25 september 2018 heeft de werkgroep
“Woningbouw” van Plaatselijk Belang Vledderveen een gesprek gearrangeerd tussen wethouder De
Jong van de gemeente Westerveld en de belangstellenden voor de bouwgrond. De wethouder gaf in
een ontspannen gesprek aan dat hij enthousiast was om te horen dat er mogelijk alvast vijf woning
gebouwd kunnen op het oude voetbalveld in Vledderveen.
Aan de hand van een bestaande bouwschets (Startnotitie bestemmingplannen 2008) en het
Bestemmingsplan Kleine Kernen uit 2009 heeft de wethouder een toelichting gegeven. Uit het
bestaande bestemmingsplan is bekend, dat er aan de Jodenweg 6 bouwpercelen liggen, die min of
meer direct te bebouwen zijn. Voor invulling van de rest van het bouwterrein is waarschijnlijk een
aanvulling/wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.
Alle belangstellenden hebben hun wensen over, van, voor een te bouwen woning kenbaar gemaakt.
Duidelijk werd dat iedereen o.a. geïnteresseerd is in energieneutraal bouwen een item waar de
wethouder enthousiast van werd. De gemeente gaat deze wensen in een nieuwe bouwschets
verwerken, om deze begin november 2018 met de werkgroep en genoemde belangstellenden te
bespreken.
Er zijn in het plan nog meer bouwpercelen te koop, dus mocht u belangstelling hebben, zie de
informatie op deze site en/of meldt u aan via plaatselijkbelang@vledderveendrenthe.nl
Werkgroep “Veilig verkeer” in Vledderveen
Enige tijd geleden is u gemeld dat er een werkgroep “Veilig verkeer” was gestart in Vledderveen. Deze
werkgroep heeft 30km stickers uitgedeeld en ook een enquête verspreid. Helaas is de enquête door
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een klein aantal bewoners van Vledderveen ingestuurd. De reden hiervan in niet bekend, maar
mogelijk bestaat er weinig interesse in dit onderwerp. Het aantal is te klein om tot een goede analyse
te maken over de verkeersveiligheid in Vledderveen. De inwoners die de enquête hebben ingevuld
vragen aandacht voor het verkeersgedrag van voornamelijk automobilisten.
Zoals bekend is de bebouwde kom van Vledderveen een 30 km gebied, ook het verkeer op de P.W.
Janssenlaan. Vooral deze straat wordt redelijk druk bereden en nodigt mogelijk door de inrichting uit
tot harder rijden.
Het verzoek is dan ook aan alle bestuurders om binnen de bebouwde kom niet harder dan 30 km te
rijden. Wist u overigens dat wanneer u 20 km te hard rijdt in een 30 km gebied dit een boete oplevert
van € 206,00.
Buiten de bebouwde kom van Vledderveen geldt overigens een limiet van 60 km. Wanneer u daar 20
km te hard rijdt levert dat een boete op van E 145.
Met de naderende herfst en winter is het raadzaam de verlichting van u voertuig of fiets na te kijken
zodat u zeker te zien bent op de weg.
Glasvezel in Vledderveen
Lange tijd was veel onduidelijk over de aanleg van glasvezel maar nu zijn er 2 aanbieders van glasvezel,
namelijk “Westerveld op glas” en “Glasvezel buitenaf”, die voor ongeveer 4000 woningen in het
buitengebied van Westerveld glasvezel willen aanleggen. Heel Vledderveen behoort tot het
buitengebied.
De aanbiedingen op een rij:
- Westerveld op glas:
Aanleggen glasvezel door KPN, ongeacht het aantal deelnemers;
Kosten aanleg tussen E 1000 en E 1800 (hoe meer deelnemers hoe lager de kosten);
Kosten te betalen ineens of in 2 termijnen van E 900;
Keuze uit 15 providers waarvoor een abonnement moet worden afgesloten;
Aanmelden voor 23 oktober 2018;
Aansluiting 2019
Zie: www.westerveldopglas.nl
- Glasvezel buitenaf
Aanleggen glasvezel door RE-NET/Rendo bij deelneming van 40% van de ongeveer 4000 huishoudens;
Kosten E 1300 ineens of E 10,07 per maand;
Bij aanmelding voor 21 september 2018 E 150,- korting op de kosten;
Keuze uit 5 providers waarvoor een abonnement moet worden afgesloten;
Aanmelden voor 15 oktober 2019;
Aansluiting 2019
zie: www.glasvezelbuitenaf.nl
Informatieavond over glasvezel door beide aanbieders in Vledderveen op vrijdag 21 september
2018 om 20.00 uur in het Dorpshuis.
U heeft de berichten over de aanleg van glasvezel in Vledderveen waarschijnlijk gelezen. Zoals al eerder
op de site van Vledderveen is vermeld, zijn er 2 aanbieders voor de aanleg van glasvezel in het
buitengebied van gemeente Westerveld namelijk “Westerveld op glas” en “Glasvezel buitenaf”.
Vledderveen valt onder het buitengebied, zodat ook hier glasvezel zal worden aangelegd. Er zijn al
diverse informatie-avonden in de gemeente geweest, maar om u goed te informeren hebben
“Westerveld op glas” en “Glasvezel buitenaf” aangeboden ook een informatie-avond te houden in
Vledderveen. Deze avond zal plaatsvinden op vrijdag 21 september 2018 om 20.00 uur in het Dorpshuis
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te Vledderveen. Tijdens deze avond zullen o.a. de voordelen van glasvezel, de kosten en de planning
nader worden belicht. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Wij hopen dat u allen
komt, zodat u een weloverwogen besluit kunt nemen.
Sporten in Vledderveen
Plaatselijk Belang ontvangt regelmatig vragen over de mogelijkheid van “begeleid” sporten in
Vledderveen. PB heeft overlegd met de bewegingscoach van de gemeente Westerveld en die ziet
mogelijkheden. Om e.e.a. uit te zoeken wil PB graag weten aan welke sporten jullie mee zouden willen
doen (binnen/buiten) en op welke tijdstippen (morgen, middag of avond).
Aan de hand van deze gegevens kan PB in overleg met de bewegingscoach gaan zoeken naar
mogelijkheden.
Graag uw reactie per omgaande via plaatselijkbelang@vledderveendrenthe.nl
Inmiddels hebben diverse inwoners zich gemeld voor het sporten. De vraag is naar aerobic, gym en
wandelen. Er wordt gezocht naar een docent.
De werkgroep “Zorg” gaat vanaf januari 2019 “spinning” verzorgen waaraan iedereen op eigen risico
kan deelnemen. Mogelijk dat er ook nog een gelegenheid komt voor TRX. Nadere informatie volgt.
Gaswinning Vledderveen e.o.
De werkgroep GasDrOF, waar ook Plaatselijk Belang en bewoners van Vledderveen deel van uit maken
probeert voor het einde van het jaar een nieuwsbrief te versturen. M.b.t. de mogelijk gaswinlocatie
aan de Boergrup zijn geen ontwikkelingen te melden wel zijn er twijfels over de gebeurtenissen rond
de oude boorlocatie Nijensleek en zet de werkgroep twijfels bij de verdubbeling van de gaswinning in
Wapse, Eesveen en Vinkega. Waarschijnlijk is er een positieve ontwikkeling m.b.t. de
schadeafhandeling bij kleine velden. De werkgroep blijft dit nauwkeurig volgen.
Op dinsdag 9 oktober 2018 heeft het gaswinningsbedrijf Vermilion in Wilhelminaoord een
informatieavond georganiseerd over de bouwkundige opnames rond het gasveld Diever. Volgens
Vermilion wordt er steeds gesproken over en nulmeting maar zij bedoelen een bouwkundige opname.
Deze opname is door de minister opgelegd, maar nog steeds niet uitgevoerd.
In totaal staan er in het gebied tot 5 km buiten de rand van de gaslocatie Wapse ongeveer 6000 panden.
Van deze panden zijn er 165 geselecteerd voor een bouwkundige opname. Insteek is dat er voor
minimaal 95% van alle woningen er 3 referentiepanden zijn binnen een straal van 1 km. Volgens een
medewerker van het bureau Thorbecke uit Zwolle, dat de opnames gaat doen, heeft de computer de
selectie van de panden bepaald. De bouwkundige opname is puur visueel. Met name scheuren in
stucwerk en muren etc. zullen nauwkeurig worden beschreven en gefotografeerd. Zelf foto’s maken
heeft geen zin. Je kunt wel zelf een onderzoek laten doen voor een paar honderd euro. De bewijslast
ligt bij de burger. Er geldt voor de kleine velden geen omgekeerde bewijslast.
Aan welke panden een bouwkundige opname wordt verricht, wordt niet vrijgegeven i.v.m. privacy.
Vermilion heeft beloofd de presentatie op de site van Vermilion te zetten.
Bij de bijeenkomst waren ongeveer 200 personen aanwezig.
Woonzorg Centrum in Vledder
Het college van B&W heeft op 17 april het principebesluit tot verkoop van de grond genomen voor
het opzetten van een Woonzorg Centrum in Vledder.
Bij de verkoopvoorwaarden zullen diverse voorrangsbepalingen worden gedefinieerd, o.a. voor
inwoners van Vledder en voor inwoners van de regio en voor de mate van zorgbehoefte.
- Het woonzorg centrum
Het woonzorg centrum omvat
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• 16 huur/zorgappartementen van verschillende grootte: 40 – 45 – 62m2. Hiervan zijn er 12 met een
(kale)huur beneden de sociale huurgrens (€710 in 2018); de (kale) huur varieert van €596 – 881 per
maand. Deze zijn bedoeld voor mensen met een zorgindicatie waarbij intensieve zorg vereist is.
• 3 logeerkamers/respijtruimtes voor tijdelijke ondersteuning en zorg.
• 2 ontmoetingsruimten.
• 16 koop/zorgappartementen van verschillende grootte: 85 -95 – 120m2. De prijs varieert van
€198.000 -269.000 v.o.n.
Het gebouw is geheel afgestemd op bewoners met minder mobiliteit en op benodigde voorzieningen
voor intensieve zorgverlening.
Het gebouw wordt bijna energie-neutraal ontworpen; geen gas, alles met elektriciteit.
In tegenstelling tot veel traditionele zorgcentra hebben alle bewoners dus een “eigen” woning,
gehuurd of gekocht.
Tekeningen van het gebouw en de (voorlopige)plattegronden van de appartementen hangen bij
Naobuur.
De huidige planning voorziet in een “schop in de grond” in december van dit jaar en een bouwtijd van
12 maanden. In het voorjaar van 2020 zouden de appartementen dan betrokken kunnen worden.
Zo wordt Nederland in 2050 energieneutraal
In 2030 moet Nederland 50% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Om deze doelstelling te realiseren
hebben verschillende partijen de afgelopen maanden flink onderhandeld over het Klimaatakkoord. De
vergelijker van energieleveranciers zocht uit wat er concreet gaat gebeuren, en wat je als
woningeigenaar zelf al kunt doen. De regering wil de komende jaren in rap tempo van het aardgas af.
In 2050 moet er geen enkele woningmeer verbonden zijn met het aardgasnetwerk. Concreet betekent
dit dat elk jaar honderdduizenden woningen van het gas af moeten. Daarnaast moeten zoveel mogelijk
nieuwbouwwoningen worden opgeleverd zonder gasaansluiting.
Om dit te bereiken gaat de belasting op gas omhoog, terwijl de belasting op stroom naar beneden gaat.
Daarnaast moet het aanbod van isolatiemaatregelen en duurzame warmtebronnen omhoog en de prijs
ervan worden verlaagd. Op die manier wordt het financieel aantrekkelijk om je woning te isoleren en
duurzaam te verwarmen.
Huizenbezitters die hun woning willen verduurzamen, kunnen dat straks doen met een speciale groene
lening. Deze lening is gekoppeld aan de woning, en niet aan de bewoner. Daardoor is het financiële
risico een stuk kleiner. Gemeenten moeten uiterlijk in 2021 een plan hebben gemaakt waarin per wijk
wordt omschreven hoe de omslag wordt gemaakt.
In 4 stappen naar een energie neutrale woning
Concreet wordt het gas steeds duurder, terwijl stroom goedkoper wordt. De overheid biedt royale
subsidies voor alternatieve warmtebronnen. Daarnaast zijn er op lokaal niveau interessante
duurzaamheidsleningen om energiebesparende maatregelen te financieren. Een gasloeg of energie
neutrale woning wordt dus steeds interessanter. Maar hoe bereik ik dat?
1. Isoleren: Wanneer je huis goed geïsoleerd is, heb je minder vermogen nodig om je huis te
verwarmen. Een spouwmuurisolatie is een goed begin, maar denk ook gevel- en vloerisolatie. Een
andere nuttige maatregel is het plaatsen van HR++ glas.
2. Ventileren: Isoleren betekent ook ventileren. Voor een goed geïsoleerde woning is ventilatie
essentieel. Ga voor een energiezuinig ventilatiesysteem. Bijvoorbeeld balansventilatie of
vraaggestuurde ventilatie.
3. Duurzaam verwarmen: Koken en stoken kost veel gas. Tegenwoordig zijn er allerlei alternatieven
voor de gasgestookte CV-ketel. Verderop sommen we een aantal alternatieven op.
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4. Zonnepanelen: Woningen gebruiken vandaag de dag veel stroom. Denk maar aan alle apparaten die
we gebruiken. Maar ook een warmtepomp of zonneboiler gebruiken veel stroom. Met zonnepanelen
kan je deze stroom (deels) zelf opwekken.
Wat zijn duurzame alternatieven voor de CV-ketel?
1. Zelfstandige warmtepomp
Onttrekt warmte uit buitenlucht, grondwater of bodem, en zit dit om naar warm water, verwarming
of koeling.
• Geschikt voor: woningen met goede isolatie en vloerverwarming
• Kosten: €15.000 - €20.000 voor warmtepomp met bodembron.
• Subsidie: tot €2.800
• Voordeel: Volledige vervangen van de CV-ketel, koelt de woning in de zomer
• Nadeel: Dure installatie + je moet er ruimte voor hebben
2. Hybride warmtepomp
Haalt warmte uit ventilatie- of buitenlucht. CV-ketel springt bij als extra warmte benodigd is.
• Geschikt voor: ook voor matig geïsoleerde huizen met radiatoren.
• Kosten: €3.000 tot €5.000
• Subsidie: tot €1.800
• Voordeel: Ook geschikt voor bestaande bouw, gemakkelijk te plaatsen
• Nadeel: klein deel aardgas blijft nodig
3. Biomassaketel
Werkt volgens hetzelfde principe als een CV. In plaats van gas verstookt het houtsnippers, blokken of
pellets.
• Geschikt voor: woningen met redelijke isolatie
• Kosten €6.000
• Subsidie: Circa €2.500
• Voordeel: Hoge subsidie + efficiënter dan een houtkachel
• Nadeel: Stoot relatief veel fijnstof uit
4. Zonneboiler
Een zonneboiler verwarmt water via speciale zonnecollectoren op het dak.
• Geschikt voor: Nieuwbouw en bestaande bouw, vooral voor huishoudens die relatief veel warm
water gebruiken
• Kosten: circa €3.000 voor boiler met 200 liter (geschikt voor 4 personen)
• Subsidie: Ongeveer €650
• Voordeel: Efficiënt zelf warm water opwekken, relatief goedkoop
• Nadeel: Ruimte nodig op je dak, CV-ketel blijft nodig voor centrale verwarming
5. Infraroodpanelen
Infrarood panelen bieden warmte op een specifieke plek, maar kunnen ook een heel huis verwarmen.
• Geschikt voor: Indien het als hoofdverwarming wordt gebruikt alleen voor zeer goed geïsoleerde
huizen. Zonnepanelen zijn wel een vereiste (gezien stroomverbruik).
• Wat kost het: circa €4.000 voor panelen door de hele woning.
• Subsidie: Geen
Project “zwerfvuil prikken voor de clubkas ”gecontinueerd.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor 31 augustus 2019 bij PB.
Het college van de gemeente Westerveld is akkoord gegaan met de voortzetting van het project
“Zwerfvuil prikken voor de clubkas” voor de periode september 2018 tot en met augustus 2019.
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Plaatselijk Belang heeft zich net als voorgaand seizoen ingeschreven om 1 maal per maand 9 kilometer
weg in en rond Vledderveen zwerfvuil vrij te houden.
De gemeente betaalt hiervoor € 1500 per jaar. Het geld moet worden besteed aan duurzame
investeringen in de vereniging.
Net als vorig seizoen wil PB de 12 keer “zwerfvuil prikken” verdelen over de verenigingen/stichtingen/
clubs van Vledderveen en de inkomsten naar rato verdelen.
Vorig seizoen hebben het Hertenkamp, de Kookclub, Ouderzorg en Jeugdwerk meegedaan.
Graag hoort Plaatselijk Belang voor 31 augustus 2018 welke verenigingen/clubs/stichtingen komend
seizoen mee willen doen en ook hoeveel maanden zij willen prikken.
Graag via plaatselijkbelang@vledderveendrenthe.nl
Uiteraard kan ook iedere vereniging ook zelf bij de gemeente inschrijven om een traject van 3, 6 of 9
kilometer het gehele jaar zwerfvuil vrij te houden.
Een oproep daartoe zal naar verwachting na de vakantie door de gemeente worden gedaan.
Zwerfvuil prikken voor de clubkas in seizoen 2018-2019
Zoals bekend gaat het project “Zwerfvuil prikken voor de clubkas”, onder dezelfde condities als vorig
seizoen, ook in het seizoen september 2018 tot augustus 2019 door. Plaatselijk Belang heeft alle
verenigingen in Vledderveen aangeschreven en gevraagd om voor 1 september 2018 te berichten of
er interesse is om mee te doen. Ook is dit bericht op de site van Vledderveen en Facebook geplaatst.
Aan de oproep hebben de Kookclub Vledderveen, Stichting Hertenkamp en werkgroep Ouderzorg
gehoor gegeven en respectievelijk voor 4, 4 en 3 keer ingeschreven. Net als vorig jaar levert dit €125,per maand op voor de clubkas. Komend seizoen is de planning voor het zwerfvuil prikken als volgt:
Kookclub: september, december, april, juli. Hertenkamp: oktober, februari, mei, augustus. Ouderzorg:
november, maart, juni. In januari zullen de drie aangemelde groepen gezamenlijk het zwerfvuil
opruimen.
Flesje water voor senioren in Vledderveen
Plaatselijk Belang Vledderveen heeft op 27 juli 2018 flesjes water uitgedeeld aan de senioren in de kern
van Vledderveen. Het flesje water was een signaal aan de senioren om tijdens deze extreem warme
dagen flink water te drinken. Ook werd geïnformeerd of de senioren de warmte wisten te trotseren
hetgeen gelukkig het geval was.
In de vroege ochtend ramen en deuren open, overdag de gordijnen sluiten, ventilator aan en vooral
rustig aan doen, bleek de strategie.
Het signaal werd zeer gewaardeerd door de senioren van Vledderveen en vonden het leuk dat er
inwoners langskwamen voor een praatje.
Overigens blijft het komende tijd raadzaam om op uw senioren buren te letten.
Dat dit ook gebeurt bleek wel uit het feit dat een seniorenechtpaar een airconditioning te leen kreeg
van een buurman.
Bij de volgende tropische dagen worden de senioren in het buitengebied van Vledderveen bezocht.
Dorstige geraniums
Het is warm en droog in Vledderveen. Je ziet gras en velden langzaam geler worden. Ook bloemen en
planten hebben het moeilijk met het droge weer. Wat opvalt is dat de geraniums aan de lantaarnpalen
er geweldig bijstaan.
Hoe kan dat? Nu weten we dat de Corsogroep het bewateren van de plantenbakken voor haar rekening
heeft genomen. Dat is een enorm werk met deze weersomstandigheden. PB is op onderzoek gegaan
en wat bleek………. de Corsogroep heeft een geniaal systeem ontwikkeld om de planten water te geven
(zie foto). Peter de Jonge heeft het uitgedacht. Op de vorkheftruck staat een grote bak water en via
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een slangetje, dat ter hoogte van de plantenbakken is gemonteerd, kan de chauffeur van de
vorkheftruck met een ruk aan een touw de kraan bedienen en zo elke plantenbak water geven. De
Corsogroep heeft voor de leden een werkrooster opgesteld zodat de planten regelmatig water krijgen
en Vledderveen er fleurig bijstaat.
Een flink applaus voor de Corsogroep

Openbaar groen houdt ook niet van droogte
De natuur is deze zomer wel op de proef gesteld. Waarschijnlijk heeft u regelmatig uw tuin gesproeid
en gelukkig heeft de corsogroep zich ontfermd over de plantenbakken aan de lantaarnpalen. Wat vaak
wordt vergeten, zijn de planten in het openbaar groen. U zult begrijpen dat de gemeente weinig
mogelijkheden heeft om al dat openbaar groen in de gemeente van water te voorzien. Een vraag aan
u is om het openbaar groen in de gaten te houden en waar nodig van wat water te voorzien.
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In ieder geval één man heeft zich het lot aangetrokken van het openbaar groen in ons dorp. Tijdens de
droogste dagen heeft Gerhard van den Brink de beplanting diverse malen water gegeven. Zie op
bijgaande foto’s hoe hij dit heeft gedaan. Dank Gerhard.

Onze dorpsgenote op de Amsterdamse uitmarkt.
Foto’s van optreden van de Vledderveense zangeres Jolien Damsma op de Amsterdamse Uitmarkt,
26 augustus 2018. Zij trad o.a. op met Karin Bloemen.

Open Atelier Route 2018
In het weekend van 21 en 22 juli 2018 zal Vledderveen onderdeel zijn van de open atelierroute:
Vledder, Vledderveen e.o. Deze kunstroute hoort bij De Kunstproeverij in Vledder, waar ook nog
zondag 29 juli kunst te bewonderen valt.
De open atelierroute loopt door Vledder, Vledderveen, Frederiksoord, Wilhelminaoord, NoordwoldeZuid, Boijl en Oosterstreek. Er komt een mooie brochure uit, waarin alle kunstenaars te vinden zijn en
hun adres.
24

In Vledderveen doen Marjolein van Hemert, Hans van Riessen, Elly Verloo en ‘Welhoven’ met meerdere
exposanten, mee in hun ateliers en in Dorpshuis ‘De Heidehoek’ zal ook een groot aantal kunstenaars
hun werk exposeren. Er zal van alles te zien zijn van schilderijen, beelden en keramiek tot
borduurwerken en 3-d kaarten toe. Het is dus de moeite waard de fiets of de auto te pakken, deze
route af te rijden en heel veel kunst te bewonderen. Wilt u nog meer weten, bijvoorbeeld welke
kunstenaars er allemaal mee doen en wat er nog meer die maand te doen is?
U kunt alle informatie vinden op www.kunstproeverijvledder.nl
Officieel rapport belevingsvlucht: “Op dit moment niet acceptabel om Lelystad Airport te openen”
Het is niet acceptabel om Lelystad Airport te openen zolang het luchtruim niet opnieuw is ingedeeld.
Extra onderzoek naar de geluidsniveaus is nodig. Dat is de conclusie van het eerste officiële rapport
over de belevingsvlucht. Minister Van Nieuwenhuizen ontvangt het evaluatierapport op dit moment in
Den Haag.
Het rapport is gemaakt door de regiegroep van de belevingsvlucht. Deze groep bestaat onder andere
uit geluidsdeskundigen, vliegdeskundigen, bewoners en lokale overheden.
In het rapport staat dat de geluidsniveaus in bepaalde gebieden tijdens de belevingsvlucht hoger zijn
dan de niveaus die in het Milieueffectrapport (MER) staan.
Nieuw onderzoek “Dit zou ook kunnen betekenen, dat de in het MER bepaalde geluidscontouren in de
praktijk groter zijn”, zo staat in het rapport. Volgens de regiegroep is het noodzakelijk om het verschil
tussen de gemeten maximale geluidsniveaus en de berekende maximale geluidsniveaus te
onderzoeken.
Suzanne Kroger, Kamerlid van GroenLinks, wil van de minister horen wat ze nu gaat doen. “Allereerst
wil ik weten hoe ze het verschil tussen het berekende geluid en het gemeten geluid kan verklaren. Hoe
komen ze aan die berekende getallen?”
Volgens het Kamerlid wordt altijd berekend wat de geluidsniveaus zullen zijn. “Nu meten we het een
keer en blijkt het gelijk veel hoger uit te vallen. Terwijl de omstandigheden van de vlucht, met een
nieuw vliegtuig zonder passagiers, optimaal waren”.
In oktober 2018 heeft de provincie Gelderland geëist dat Lelystad Airport pas opengaat als er geen lage
vliegroutes meer bestaan, na 2024. Uit een brief van Gedeputeerde Staten blijkt dat de provincie de
toezeggingen uit Den Haag op dit punt niet vertrouwt.
Nu maar hopen dat ook de provincie Drenthe zich achter het besluit van de provincie Gelderland
schaart. Plaatselijk Belang Vledderveen gaat er van uit dat B&W van Westerveld dit punt zal inbrengen
bij de provincie daar zeker de gemeente Westerveld last gaat krijgen van de laag overvliegende
vliegtuigen.
Onderzoek RIVM: Gezondheidsverkenning omwonenden van landbouwpercelen
Op landbouwpercelen worden bestrijdingsmiddelen gebruikt waaraan omwonenden kunnen zijn
blootgesteld. Er bestaan zorgen over de mogelijke effecten van het gebruik van bestrijdingsmiddelen
op de gezondheid van omwonenden van landbouwpercelen. Daarom hebben het RIVM, Universiteit
Utrecht en NIVEL een verkenning gedaan naar de gezondheid van mensen die bij landbouwpercelen
wonen. Gegevens over de feitelijke blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen waren
voor deze verkenning niet beschikbaar. Daarom is bekeken of er een verband bestaat tussen afstand
tot landbouwpercelen en oppervlakte van nabije teelten enerzijds en gegevens over ziekten en
aandoeningen anderzijds. Over het algemeen vinden we geen duidelijke verbanden tussen gezondheid
en de nabijheid van landbouwpercelen. Mensen die dichter bij landbouwpercelen wonen leken over
het algemeen zelfs wat gezonder te zijn dan mensen die daar verder vandaan wonen. Dit kan met
leefstijl te maken hebben. In tegenstelling tot dit algemene beeld werd in de nabijheid van maisteelt
een hogere sterfte aan luchtwegaandoeningen gevonden. We kunnen niet zeggen of het gebruik van
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bestrijdingsmiddelen hiervan de oorzaak is. Daarnaast viel in de nabijheid van landbouwpercelen een
aantal aandoeningen op waarvoor het verband met de hoeveelheid of nabijheid van specifieke
gewassen onvoldoende eenduidig was, maar die nader onderzoek verdienen. Het gaat om een hoger
geboortegewicht in de nabijheid van zomergerst, de ziekte van Parkinson bij fruitteelt, oogirritaties bij
fruitteelt en om leukemie bij afwisselende granen-bieten-aardappelteelt. Aanbevolen wordt om te
analyseren of de hogere sterfte aan luchtwegaandoeningen in de nabijheid van maisteelt verband
houdt met gebruikte bestrijdingsmiddelen en/of andere factoren zoals fijnstof. Voor de overige
genoemde teelten en aandoeningen wordt aangeraden om verder uit te zoeken of er sprake is van
werkelijke verbanden. Daarnaast is het wenselijk om te bekijken welke bestrijdingsmiddelen in de
genoemde teelten kunnen zijn gebruikt en te onderzoeken of schadelijke eigenschappen van deze
middelen verband houden met de aandoeningen. Ten slotte bevelen de onderzoekers aan om in kaart
te brengen of er aandoeningen zijn die in deze verkenning buiten beschouwing zijn gelaten, maar wel
aandacht verdienen en hoe deze eventueel bestudeerd zouden kunnen worden. Parallel aan deze
verkenning coördineert het RIVM een onderzoek naar de daadwerkelijke blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen. De eerste resultaten daarvan worden later dit jaar verwacht. De
resultaten van het blootstellingsonderzoek en van deze verkenning zijn nodig om richting te geven aan
vervolgonderzoek
Het gehele rapport is te lezen op www.rivm.nl Gezondheidsverkenning omwonenden van
landbouwpercelen
Erfgoedprijs Westerveld 2018 toegekend aan Harry Veldhuizen uit Vledderveen
Op 7 juli 2018 werd de tweede Erfgoed dag Westerveld in Frederiksoord gehouden. Tijdens deze dag
maakte burgemeester De Jager bekend dat de Erfgoedprijs 2018 werd toegekend aan Harry Veldhuizen
om reden dat Harry zich al vele jaren inzet om de geschiedenis van Vledderveen te documenteren en
te beschrijven.
Een citaat uit het nominatierapport:
Harry Veldhuizen, geboren en getogen in Vledderveen, is al tientallen jaren bezig om de geschiedenis
van Vledderveen in kaart te brengen. In Vledderveen noemt men hem het “Historische geheugen van
Vledderveen”. Het in kaart brengen van deze geschiedenis is monnikenwerk daar er nooit iets is
geschreven over Vledderveen. De Maatschappij van Weldadigheid had geen interesse in de
geschiedenis van zgn. paria-nederzettingen terwijl het o.a. een wezenlijk onderdeel/gevolg is geweest
van de Maatschappij van Weldadigheid.
Harry is 21 jaar voorzitter geweest van Plaatselijk Belang Vledderveen. In 1996 bestond Plaatselijk
Belang 50 jaar en was Harry de animator van het opschrijven van de geschiedenis van Plaatselijk Belang
en hiermee 50 jaar geschiedenis van Vledderveen in het boek “Van Zoden steken tot kabel-TV”,
geschreven door W.W. Schermerhorn.
Daarna heeft Harry zijn zoektocht naar de geschiedenis van Vledderveen voortgezet. Hij heeft veel
materiaal zoals foto’s, kaarten etc. verzameld en vele gesprekken gevoerd met oud- en oude bewoners
van Vledderveen, opdat de geschiedenis niet verloren zou gaan. Bovendien heeft hij veel onderzoek
gedaan in archieven in zowel Drenthe als Friesland, maar ook in Den Haag.
In 2015 heeft Harry op verzoek van Plaatselijk Belang een presentatie gegeven van het door hem
verzameld historisch materiaal van en over Vledderveen. Die avond werd door vele bewoners van
Vledderveen bezocht en heeft uiteindelijk geresulteerd in het oprichten van de historische club
Vledderveen. Deze club, bestaande uit tien inwoners van Vledderveen (waaronder Harry), is de
geschiedenis van Vledderveen aan het beschrijven vanaf de prehistorie tot aan het heden. De inbreng
van Harry in deze club is van onschatbare waarde, daar hij zoveel parate kennis heeft van de
geschiedenis van Vledderveen.
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Op dit moment wordt door de historische club gewerkt aan het ontwikkelen van een website waarop
de geschiedenis van Vledderveen in een soort groeidocument wordt beschreven. Deze website wordt
met subsidie van gemeente Westerveld ontworpen.
De grote motivatie van Harry is om het beeld dat van Vledderveen bestaat als paria-nederzetting te
nuanceren en toe te lichten, opdat ook deze kant van de Maatschappij van Weldadigheid wordt belicht.
Dat is zeker van belang nu de Maatschappij van Weldadigheid is genomineerd als Werelderfgoed.”

Behalve felicitaties kreeg Harry uit handen van de burgemeester de Erfgoedprijs, bestaande uit een
beeldje. Het beeldje is gemaakt door Klaas van Dijk uit Vledder, die nog een korte uitleg gaf over de
betekenis van het beeldje.
Harry gaf als reactie dat hij totaal verrast was door het aan hem toekennen van de prijs en vertelde
zeer vereerd te zijn. Zelf spreekt Harry liever over desperado-dorpen in plaats van parianederzettingen.
Plaatselijk Belang Vledderveen feliciteert Harry Veldhuizen van harte met het behalen van deze zeer
verdiende prijs.
Vergadering met vertegenwoordigers van alle verenigingen/stichtingen/commissies en
werkgroepen uit Vledderveen op 29 oktober 2018 om 20.00 in het Dorpshuis.
Plaatselijk Belang wil op maandag 29 oktober 2018 om 20.00 uur in het Dorpscentrum te Vledderveen
een vergadering beleggen met vertegenwoordigers van alle verenigingen/stichtingen/ commissies en
werkgroepen uit Vledderveen.
De bedoeling van deze vergadering is om met elkaar te overleggen wat de sterktes, zwaktes, kansen
en bedreigingen zijn voor Vledderveen en voor de verenigingen/stichtingen/ commissies en
werkgroepen in Vledderveen.
Het zou prettig zijn wanneer er 2 of 3 afgevaardigden per vereniging/stichting/commissie, of
werkgroep aanwezig zijn, zodat er een constructief overleg kan plaatsvinden.
Aan het eind van de avond hopen we met elkaar inzicht in het dorp en de verenigingen/stichtingen/
commissies en werkgroepen te hebben om te zien wat we van elkaar kunnen leren, of er
veranderingen wenselijk zijn en waar en hoe we elkaar kunnen ondersteunen.
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Op die avond zullen we ook kenbaar maken, dat Plaatselijk Belang een enquête wil houden onder de
inwoners van Vledderveen. Mocht u vanuit uw vereniging/stichting/commissie, of werkgroep vragen
aan die enquête willen toevoegen, dan horen wij dat die avond graag.
Graag via plaatselijkbelang@vleddervendrenthe.nl laten weten met hoeveel u voor welke vereniging/
stichting/commissie of werkgroep aanwezig zult zijn.
Onderhoud plantsoenen in Vledderveen
Vanaf 4 t/m 12 oktober 2018 onderhoudt Reestmond in Vledderveen de plantsoenen en bermen.
Graag in deze periode niet parkeren in de bermen zodat er gemaaid kan worden en er geen
beschadigingen ontstaan aan uw eigendom.
Zaterdag 3 november wordt weer de jaarlijkse rommelmarkt in Vledderveen gehouden, zoals belooft
hierbij de verdere informatie:
Rommelmarkt Vledderveen op 3 november 2018
Op donderdagavond 1 november van 19.00 uur tot 20.00 uur kunt u weer per opbod spullen komen
brengen in het dorpshuis te Vledderveen, u bepaalt dan zelf de minimumprijs die u wilt hebben,
verkopen wij u spullen dan is 50% van de opbrengst voor u en 50% voor Plaatselijk Belang worden uw
spullen niet voor de prijs verkocht dan kun u uw spullen weer op halen.
Op vrijdagmiddag 2 november vanaf 13.00 uur komen we weer bij u langs om de rommelmarkt
spulletjes op te halen, u kunt ze aan de kant van de weg leggen of contact op nemen met Janet Stuiver
of Beate Moeken om door te geven dat u spulletjes heeft, mocht u ze niet aan de weg kunnen/willen
leggen. (wij nemen geen grote meubelen zoals bankstellen, kasten en bedden aan) Mocht u nu al
spullen hebben maar geen ruimte om ze te bewaren tot 2 november dan kunt u contact opnemen met
Jos Walta die voor ons een opslag beschikbaar heeft gesteld.
Zaterdag 3 november om 10.00 uur gaan dan de deuren los tot ongeveer 13.00 uur, tijdens de
rommelmarkt rond 11.30 uur worden de per opbod spullen verkocht.
Natuurlijk zijn wij weer op zoek naar vrijwilligers om deze gezellige markt te organiseren.
Voor de vrijdag zijn we op zoek naar vrijwilligers die in het dorpshuis willen helpen om alle tafels neer
te zetten en de aangeleverde spullen uit te zoeken en uit te stallen op de tafels, ook zoeken wij
vrijwilligers om met de trekker/auto mee te lopen om de spullen op te laden.
Voor de zaterdag zoeken wij vrijwilligers om achter een kraampje te staan verkopen, vrijwilligers om
koffie te zetten/schenken. Vrijwilligers om achter de bar te staan en vrijwilligers om te helpen aan het
einde van de markt alles weer op te ruimen. Ook hebben we vrijwilligers nodig om de maandag/dinsdag
na de markt met een aanhanger naar grofvuil te rijden. (Niet alle spullen die overblijven gaan naar
grofvuil, we zijn heel gelukkig met de opslagruimte bij Jos Walt)
Weet u nog een goed doel die we blij kunnen maken met de overgebleven kleding, boeken,
speelgoed. Laat het ons dan weten.
PS,
- bij de Primair kunnen gratis kledinghangers meegenomen worden, voor diegene die daar wel eens
komt GRAAG KLEDING HANGERS MEE NEMEN
- heeft u nog een kledingrek weg te geven of te leen, wij willen hem graag gebruiken tijdens de
rommelmarkt.
De opbrengst van de rommelmarkt is voor plaatselijk belang, die zullen het geld gebruiken voor en
door Vledderveen.
We hopen op veel hulp en een drukbezochte markt
Janet Stuiver (0615531066) en Beate Moeken. (0611176980)
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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 plaatselijkbelangvledderveendr@gmail.com
Ook horen we graag of u naar aanleiding van deze Nieuwsbrief op- en/of aanmerking heeft.
Henk Koene, Ingrid Sturing, Janet Stuiver, Peter Moeken, André Jutte, Nico ten Boekel en Silvia
Riksten.

Rommelmarkt
Vledderveen
DONDERDAG 1 NOVEMBER 19:00 TOT 20:00 UUR
SPULLEN BRENGEN VOOR OPBOD IN DORPSHUIS DE HEIDEHOEK
VRIJDAG 2 NOVEMBER VANAF 13:00 UUR
OPHALEN VAN DE SPULLETJES
ZATERDAG 3 NOVEMBER 10:00 TOT 13:00 UUR
ROMMELMARKT, MET PER OPBOD.

Een gezellige
Herfstvakantie
gewenst!

29

VERENIGINGEN VLEDDERVEEN
BILJARTVERENIGING
Frank van Schijndel
P.W. Janssenlaan 32
0521 - 380474
frankvanschijndel@home.nl

SOOS 55+
Femmie de Vries
P.W. Janssenlaan 29
0521 - 382164

DARTCLUB VLEDDERVEEN

dartclub@vledderveendrenthe.nl

SPEELTUINVERENIGING
Beate Moeken
Oosterslag 19
0521 - 383090
speeltuinvereniging@ziggo.nl

DORPSKRANT
Roely Lem
Oosterslag 5
0521 - 344535
hetpummeltje@vledderveendrenthe.nl

STICHTING DE HEIDEHOEK
Hans Vermeer
Grensweg 24
0521 - 382132
dorpscentrum@vledderveendrenthe.nl

HERTENKAMP
Trudy Koene
Mr Hoekstrastraat 12
0521 - 851764
trudykoene@ziggo.nl

VROUWENVERENIGING
Martje Boersma,
martje1961@hotmail.com
06 - 29768996
vrouwenvereniging@vledderveendrenthe.nl

JEUGDWERK
Linie Hoogeveen
Bosweg 1
0521 – 382576

IJSVERENIGING/IJSCLUB
Gerhard v.d. Brink
Oosterslag 16
0521 - 383380

KOOKCLUB
Nico ten Boekel
P.W. Janssenlaan 28
06 - 81980320
nhtenboekel@ziggo.nl

WERKTUIGENVERENIGING
L.P. Bethlehem
Werkhorstlaan 12, 8381 XP Vledder
cwvvledderveen@gmail.com
0561 - 421297

Ronny Veldhuizen
06-16641840

PLAATSELIJK BELANG
Ingrid Sturing
Mr. Hoekstrastraat 8
8385 GD Vledderveen
plaatselijkbelang@vledderveendrenthe.nl
SMARTLAPPENKOOR
Hans Vermeer
Grensweg 24
0521 - 382132
het.straatje.van@gmail.com
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OVERIGEN
feestcommissie@vledderveendrenthe.nl
agenda@vledderveendrenthe.nl (voor alle
agenda-items)
webredactie@vledderveendrenthe.nl (voor alle
overige items)
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