Van de Redactie
Normaal zitten we wel eens van “goh”: wat zullen we nu eens in het redactie
stukje schrijven… Nou, nu is er stof genoeg! De Vledderveeners hebben van de
winter niet stilgezeten! Complimenten voor alles wat er opgezet is:
“Bij Ons“ heeft een prachtige woonkamer gecreëerd in een lokaal van de
voormalige school. Hier is iedereen op dinsdag, woensdag en donderdag van
10:00 tot 12:00 uur van harte welkom voor een praatje, kopje koffie, puzzelen
e.d. Ook is het een soort van repair café! “Bij Ons“ heeft inmiddels ook een
eigen FB-pagina.
Het schoolplein is onder leiding van Jos met hulp van de gemeente mooi
opgeknapt.
De beleeftuin krijgt ook al gestalte.
Intussen is de geschiedenis club bezig met het opknappen van de tussenruimte. Hier kunnen ze hun
verzameld materiaal tentoonstellen.
In het dorpscentrum zijn tijdens NL doet klussen gedaan en er is een verlaagd plafond in gekomen.
Ook op sportgebied is er veel te doen. TRX en spinning in de grote zaal. Yoga en Sound Journey en zelfs een
hardloopclinic voor jong en oud. Verderop in dit nummer ziet u de data en eventuele kosten hiervoor.
Op 7 april was weer “Billen van de Bank “middag. (Met gps een route lopen).
Zoals u al gezien heeft ontvangt u van alle activiteiten een briefje van ‘Flip Veldmuis” in de brievenbus.
Deze briefjes worden ook nog op de achterkant van het informatie bord gehangen.
Zo hoeft u geen enkele activiteit in het dorp te missen.
We hopen dat we verder niks belangrijks vergeten zijn te melden. Dit keer is het veel…
Anders leest u het vast verderop in deze uitgave. Laat de lente maar komen. Veel leesplezier!
Margreet en Roely
P.S. in deze uitgave ook een afvalkalender… het is tegenwoordig best een beetje verwarrend wanneer,
welke container geleegd wordt. De ondergrondse container op de parkeerplaats is inmiddels ook in
werking !

De eerste koolmeesjes hebben eieren gelegd. IJsclub Nieuw
Leven is blij...Kijken kan, maar graag met respect en graag
voorzichtig ..Bedankt namens Vogelwacht Poel van Dien de
Vrij
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Afscheid van Geesje als penningmeester van het Stichtingsbestuur
Tweede helft van 2018 had Geesje aangegeven te
willen stoppen met het penningmeesterschap van de
Stichting.
Op 11 januari 2019 werd dit een feit.
Het Stichtingsbestuur heeft op die datum officieel
afscheid van hun penningmeester, Geesje van der
Walle, genomen.
Geesje was penningmeester vanaf de oprichting van de
stichting op 9 april 1986. Met een onderbreking, in
verband met haar zwangerschap en de geboorte van
Mika, heeft zij tot 11 januari de penningen van de
Stichting beheerd.
Zij heeft dat op een zo danige manier gedaan, dat de
Stichting op dit moment over ruime financiële
middelen beschikt. Haar besluit moesten we met lede
ogen accepteren.
Meer dan 25 jaar penningmeesterschap is niet niks.
Ook buiten het beheren van de financiën deed zij
achter de schermen veel voor het dorpshuis. Haar inzet
valt niet te kapitaliseren. Toch wilden wij als blijk van
waardering voor haar inzet iets, zij het bescheiden,
doen door haar achter een bloemetje te zetten, welke
vergezeld ging van cadeaubonnen.
Namens iedereen die iets te maken heeft met het
dorpshuis;
Geesje heel veel dank voor je tomeloze inzet.
Geesje achter de bloemetjes gezet

Ze heeft aangegeven zich uiteraard als vrijwilliger te
willen blijven in te zetten voor het dorpshuis, dus
zonder bestuursverantwoordelijkheid.

De vraag was natuurlijk; hoe nu verder.
Nadat Geesje het bestuur verliet ontstond een vacature voor het penningmeesterschap. De huidige 5
bestuursleden waren niet in staat dit hiaat op te vangen. Ook het bestuur op zich zou uitgebreid moeten
worden met nieuwe leden.
Tijdens een overleg met Plaatselijk Belang gaf Saskia Eilander aan misschien wel het stokje over te willen
nemen. Na nog een aantal gesprekken heeft zij te kennen gegeven het penningmeesterschap op zich te
willen nemen. Tevens zijn Hans Knol en Marjan Nordholt benaderd om het bestuur te komen versterken.
Beide hebben daar positief op gereageerd, waarbij Marjan zich o.a. gaat bezighouden met de aankleding van
het dorpshuis, welke Geesje ook voor haar rekening nam.
Nu dan op papier voor de nieuwe bestuursleden:
Welkom in het Stichtingsbestuur en veel wijsheid toegewenst.
Namens het Stichtingsbestuur,
Hans Vermeer
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Voorjaar in het hertenkamp
De dagen worden weer langer, de natuur ontwaakt en zo ook de inwoners van het hertenkamp.
Ze liggen graag te genieten in het voorjaarszonnetje of krijgen ineens de kolder in de kop en maken al spelend
rare bokkensprongen. Prachtig om te zien!

In het vorige Pummeltje stond te lezen dat
we tijdelijk 3 geitjes hebben te logeren (van
Frank en Yolande), maar in goed overleg is
besloten dat ze permanent bij ons blijven.
Wel zijn er 23 maart 2 bruine geitjes
verhuisd naar de Middenweg. Ze hebben
daar een heerlijk grasveldje en 2 kleine
privé-verzorgertjes, die ze flink verwennen
met aandacht en voer. Volgens de eerste
berichten vermaken ze zich daar prima.
Bruno is nog helemaal het heertje nu hij zijn
imposante gewei nog draagt, maar eind
april/begin mei zal hij dit weer afwerpen en
dan zijn de geiten ineens weer de baas.
Rangorde in de dierenwereld blijft toch iets
aparts! Van de hertendames is het weer
afwachten welke er drachtig zijn, maar het
was afgelopen najaar duidelijk te horen dat Bruno daar flink zijn best voor heeft gedaan.
Dit jaar zouden we in het kader van NL-Doet op 15 en 16 maart aan de slag, maar door het slechte weer is
dat uitgesteld naar 13 april. We zullen dan een sluis gaan maken bij de ingang, zodat we veilig in en uit
kunnen met de kruiwagen e.d. zonder dat we het risico lopen op dat we op jacht moeten naar ontsnapte
herten en geiten. Ook zal het nachthok weer worden opgefrist en schoongemaakt, de laatste blaadjes
geharkt, er zal een opvangbak onder de hooiruif worden gemaakt en de verlichting zal worden vervangen
voor Ledverlichting. Tevens gaan we aan de slag in de volière; na het drama met de rat willen we gaas over
de bodem leggen in de hoop dat er geen ondergrondse ongenode gasten binnen kunnen komen.
Eind mei kunt u ons weer aan de deur verwachten voor de jaarlijkse donatie. Het onderhouden van het
hertenkamp en het gezond houden van onze dieren kost een hoop geld en we kunnen het niet vaak genoeg
benadrukken; dit hertenkamp bestaat al jaren dankzij de bijdrage van de inwoners van dit dorp en we hopen
dit nog heel lang samen met jullie te kunnen doen ☺
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Per 1 april hebben wij een nieuwe secretaris; Trudy stopt er na 5 jaar mee en zij zal worden opgevolgd door
Renate. Renate is inmiddels ook al enthousiast lid van de voederploeg en zal ons nu ook in het bestuur
ondersteunen.
Fijne Paasdagen!

Nieuwsbrief Plaatselijk Belang Vledderveen, april 2019
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)
Woningbouw op voormalig voetbalveld Vledderveen
Op 28 februari 2019 heeft de gemeente wederom met aspirant-kopers overlegd over de ontwikkeling van
een nieuw woonveld aan de Jodenweg in Vledderveen. Aan de hand van de op/aanmerkingen werd een
aangepaste bouwkundige schets gemaakt die op 1 april 2019 met de aspirant-kopers is besproken. De
stedenbouwkundige maakt nu een nieuwe schets van het woonveld en deze schets wordt op dinsdag 16
april 2019 om 19.30 uur in het Dorpshuis van Vledderveen door de gemeente en stedenbouwkundige
toegelicht aan de inwoners van Vledderveen.
Glasvezel in Vledderveen
Vanaf half maart wordt er gewerkt aan de aanleg van glasvezel in Vledderveen. Degenen die hadden
ingeschreven, hebben al glasvezel tot aan hun woning liggen. De komende tijd zal de aansluiting in de woning
worden aangelegd. Verrassend is dat er alsnog kan worden inschreven voor een eenmalig bedrag van E
1600,-, maar ook dat er tot 1 juni 2019 een maandelijks vastrechtabonnement wordt aangeboden voor E
12,50 per maand. Kijk voor verdere informatie op https://westerveldopglas.nl
Zwerfvuil in en rond Vledderveen
Vanaf september wordt er maandelijks weer zwerfvuil geprikt door de werkgroep “Zorg voor elkaar”, de
Kookclub en het Hertenkamp.
Opvallend is dat de opbrengst vrij constant is namelijk gemiddeld 2 zakjes zwerfvuil per maand.
Het blijft echter vreemd dat blikjes, bierflesjes, verpakkingen van Mac Donalds gewoon in de berm worden
gegooid.
Bijzonder blijft dat de Boergrup daar kennelijk de fijnste plek voor is.
De zwerfvuilprikkers hopen dat u na nieuwjaar niet vergeet de restanten van het door u afgestoken
vuurwerk op te ruimen en wensen u een gezond en voorspoedig 2019, zonder zwerfvuil.
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Opening BijOns en lancering website “Historisch Vledderveen”
“BijOns”
Op zaterdag 5 januari 2019 om 15.00 uur is het zover. “BijOns” opent, onder genot van een drankje en hapje,
haar deuren. Een belangrijk sociaal-maatschappelijk initiatief van de werkgroep “Zorg voor elkaar”. In een
prachtige, door de werkgroep verbouwd klaslokaal bent u na 5 januari iedere dinsdag, woensdag en
donderdag van 10.00 t/m 12.00 uur van harte welkom voor een praatje, een kopje koffie, een krantje, maar
ook voor de kleine reparaties en vragen waar u geen antwoord op heeft.
Spinning en TRX
Meer bewegen is tegenwoordige het credo. Vledderveen gaat daarin mee. Na de opening van “BijOns” op 5
januari 2019 wordt er een demonstratie gegeven van spinning en TRX in de grote zaal van Dorpscentrum de
Heidehoek. Daarna kunt u iedere maandag en woensdag van 19.30 t/m 20.30 uur, onder begeleiding van
instructeurs, spinning beoefenen. TRX kunt u beoefenen op de maandag en woensdag maar dan van 19.00
t/m 19.30 uur. Kosten zijn € 3,- per persoon, per keer inclusief koffie/thee. Op de sportavonden kunt u een
knipkaart, voor 10 lessen, kopen bij een van de instructeurs. Heeft u deze sporten nog nooit gedaan en wilt
u graag een proefles? Voor beginners is de eerste les gratis.
Sportief wandelen
Vanaf 17 januari start een pilot “Sportief wandelen in Vledderveen. De pilot bestaat uit 5 lessen: 17, 31
januari, 14 en 28 februari en 14 maart. De start is om 14.00- 15.00 uur bij het Dorpshuis in Vledderveen. De
pilot is kosteloos en bij voldoende belangstelling zal het sportief wandelen 1x in de twee weken worden
voortgezet. Kosten € 3 per persoon, per keer.
Inmiddels is de pilot beëindigd en is het duidelijk dat “Sportief wandelen” wordt gecontinueerd tegen een
vergoeding van E 3,- per keer. De eerstvolgende keer is donderdag 11 april 2019 om 14.00 uur bij het
dorpshuis in Vledderveen.
Werkgroep Historisch Vledderveen Lancering website “Historisch Vledderveen”
De werkgroep “Historisch Vledderveen” is al enige tijd bezig om de historie van Vledderveen te beschrijven.
Was het eerst de bedoeling om een boekje over deze historie uit te geven, gedurende het traject is de
werkgroep van gedachte veranderd. De historie van Vledderveen wordt gepubliceerd op een website. De
reden hiervoor is onder andere dat de historie van Vledderveen omvangrijker is dan aanvankelijk werd
aangenomen en het te lang zou duren voor een compleet boekje uitgeven zou kunnen worden. De website
is een groeidocument. Dat wil zeggen dat nog lang niet alles over de historie van Vledderveen op de website
staat vermeld, maar de inhoud steeds zal worden aangevuld.
Deze website, die met subsidie van de gemeente Westerveld is gebouwd, zal op 5 januari, na de opening van
“BijOns”, de demonstratie van Spinning en TRX, in de barzaal van Dorpscentrum de Heidehoek, worden
gelanceerd.
U ziet, het is zeer de moeite waard om op zaterdag 5 januari 2019 vanaf 15.00 uur aanwezig te zijn bij de
voormalige school De Heidehoek en het Dorpscentrum in Vledderveen.
Lancering website werkgroep historisch Vledderveen
Afgelopen zaterdag is de website van de werkgroep “Historisch Vledderveen” gelanceerd.
U kunt de website bezoeken op de url (het internetadres): geschiedenis.vledderveendrenthe.nl
4 Tijdvakken
De vertelling van de geschiedenis van Vledderveen en Boschoord begint met een inleiding en is verdeeld in
vier tijdvakken:
Voor 1550, 1550-1880, 1880-1945, 1945 tot heden
Uitgelicht
Onder Uitgelicht vindt u geschiedbeschrijvingen over bepaalde onderwerpen. De vier categorieën, waar de
onderwerpen onder vallen, zijn:
Gebouwen, Personen, Verenigingen, Objecten, Galerijen
Onder galerijen worden verzamelingen van beeldmateriaal getoond.
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De volgende galerijen zijn beschikbaar:
Kaartgalerij, Documentgalerij, Fotogalerij
Voor meer informatie kunt u de handleiding raadplegen of contact opnemen met de werkgroep.
Opening BijOns
Zaterdag 5 januari was een geweldige dag voor Vledderveen. Veel zwerfvuil opgeruimd. Toch bijzonder om
te zien hoeveel vuurwerk er blijft liggen en gewoon bij de inwoners voor de deur. Lieve mensen wij begrijpen
dat u het vuurwerk erg leuk vindt en het hoort bij de oudejaars-viering, maar neem alstublieft de volgende
dag even de tijd om de rommel op te ruimen. Dat scheelt de zwerfvuilprikkers enorm veel werk. Dank
daarvoor.
Na het zwerfvuil prikken stond er een heerlijke lunch klaar voor de prikkers. Deze lunch was verzorgd door
de kookclub. Wat hebben die de afgelopen weken toch geweldig werk verricht.
Daarna om 15:00 uur de opening van BijOns die werd bezocht door ruim 60 personen, waaronder wethouder
Doeven. Ook nu weer zijn de hapjes gemaakt door de kookclub.
Na de toespraak van de voorzitters van Plaatselijk Belang en stichting “de Heidehoek”, werd door
genoemde personen het lintje doorgeknipt en konden de aanwezigen de huiskamer bezichtigen. Heel veel
lof ontvangen.
Daarna was er een demo in de sportzaal van Spinning en TRX. Alle TRX-banden en alle Spinning fietsen
waren in gebruik. Hel leuk om te zien. Als iedereen mee gaat doen die dat heeft gezegd, dan komen we
fietsen te korten en lopen er binnen een half jaar alleen maar sportfiguren in Vledderveen. Tijdens dit
sportfeest werd er nog een knipkaart verloot. Deze is gewonnen door Tessa.
Na dit sportieve gebeuren werd de site van de geschiedenis club geopend. Veel belangstelling met veel
waardering voor Marjan Nordholt. Zij heeft via haar bedrijf Najram deze nieuwe site ontwikkeld. Ook de
site waar u nu naar kijkt komt uit de koker van Najram.
Vledderveen kan terugkijken op een hele mooie dag.
Eerste lessen TRX en Spinning
Vanavond zijn de eerste lessen in TRX en Spinning geweest. De door BijOns georganiseerde lessen waren
volgeboekt. Er zijn al 14 knipkaarten verkocht. Woensdagavond kunt u weer terecht in de sportzaal van de
Heidehoek voor TRX om 19:00 uur en voor Spinning om 19:30 uur.
Jaarvergadering Plaatselijk Belang Vledderveen op 30 april 2019
JAARVERGADERING Plaatselijk Belang Vledderveen op dinsdag 30 april 2019 om 19.30 uur in het
Dorpscentrum te Vledderveen. Na de vergadering een presentatie van de werkgroep ” Historisch
Vledderveen”.
Het is nog vroeg, maar zet het alvast in uw agenda.
Lelystad-airport
Van Actiecomité “Drenthe blijft stil” ontving Plaatselijk Belang onderstaande brief. Bijgevoegd is een
zienswijze die u kunt insturen.
Overigens wordt er op 11 maart 2019 door het Actiecomité “Drenthe blijft stil” een informatie- en
discussieavond georganiseerd in De Veldkei te Havelte. Graag aanmelden via www.drentheblijftstil.nl
Beste mensen,
Nu kunt u zèlf een zienswijze indienen over Lelystad Airport.
WAAROM EEN ZIENSWIJZE INDIENEN?
Het is nog niet te laat...! Echter is het wel twee voor twaalf…!!!
Over enkele maanden wil de minister een besluit nemen en dat kan zomaar betekenen dat we vanaf 2020 in
Oost-Nederland in de herrie komen te zitten. En daarom moeten we massaal protest aantekenen tegen dit
besluit.
Een lekker eindje varen in de Weerribben? Weg…!
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Uitslapen op zondagochtend? Dat kan niet meer…!!
Een fijne wandeling op het Holtingerveld of Dwingelderveld...? Nóóit meer in stilte…!!!
Want als Lelystad Airport opent met de laagvliegroutes, is het óók hier in Drenthe gedaan met de rust. En
laat u vooral niet misleiden door de mantra dat het gaat om “…maar één vliegtuig per dag…” want dit is nog
maar het begin. Als Lelystad Airport autonoom uitgroeit, volgens de nieuwe plannen van de minister, eindigt
het niet bij de 45.000 vliegbewegingen (ongeveer 2250 vliegtuigen) per jaar die zij eerder aan gaf maar gaat
Lelystad Airport autonoom doorgroeien tot de tweede luchthaven van Nederland.
Het ìs en blijft belangrijk dat u uw stem laat horen tegen de verschrikkelijke plannen voor Lelystad Airport.
Dat kan via onze website.
Het is nog niet te laat. Reageer op de plannen die erop neerkomen dat tienduizenden vliegtuigen laag over
onze mooie provincies gaan vliegen: Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel, Flevoland, Gelderland (en ook
Noord-Holland, Brabant en Utrecht) gaan vliegen. Met àlle geluidshinder, de uitstoot van (ultra)fijnstof en
CO2, en verdergaande negatieve gevolgen voor onze gezondheid, onze leefomgeving, het milieu en de
natuur.
Vindt u het indienen van de zienswijze lastig? Wij doen graag het werk voor u.
Ga naar onze website (of klik op deze link: http://www.drentheblijftstil.nl/2019/01/19/zienswijze-lelystad/)
en vul uw gegevens in en geef ons hiermee toestemming om namens ‘SATL’ (Samenwerkende Actiegroepen
Tegen Laagvliegen) de zienswijze voor u in te dienen. Na het indienen ontvangt u een e-mail als bevestiging
dat uw zienswijze is ingediend.
Doet u dit aub vòòr 21 februari 2019…!
Bijgaand treft u de standaard zienswijze aan in PDF-formaat.
Vanzelfsprekend kunt u óók een eigen zienswijze indienen met uw eigen aanvullingen. Hiervoor klikt u hier
om het formulier in Word-formaat van onze website te downloaden.
Namens het actiecomité
Marc Huiberts,
voorzitter Actiecomité “Drenthe Blijft Stil”
Themabijeenkomst in raadhuis Westerveld: inwoners kunnen zorgen uiten over gaswinning in
gemeentehuis. (Bron: DvhN)
Wat betekent de aardgaswinning in Westerveld voor de inwoners van deze gemeente? Waar lopen ze
tegenaan? Welke zorgen zijn er precies?
Deze en vergelijkbare vragen komen maandag 25 februari aan de orde op een bijeenkomst in het
gemeentehuis in Diever. Initiatiefnemers van de avond (aanvang 20.00 uur) zijn de gemeente Westerveld en
de provincie Drenthe.
‘Inventariseren wat er leeft’
,,Gedeputeerde Tjisse Stelpstra en ik willen inventariseren wat er onder de bevolking leeft”, legt Wilfried de
Jong uit. De wethouder van Progressief Westerveld heeft het gasdossier in portefeuille.
,,De gemeente noch de provincie gaat over vergunningen voor gasproductie”, vervolgt De Jong. ,,Maar wat
wij wél kunnen doen, is inwoners duidelijk maken dat wij er voor hen zijn. We willen hen de gelegenheid
bieden te vertellen hoe ze de gaswinning ervaren. Ze kunnen hun zorgen uiten.”
Gasveld Wapse is al bijna leeg
Vermilion produceert sinds 2016 aardgas in de buurt van Wapse. Afgelopen weekend onthulde
Milieudefensie Westerveld in Dagblad van het Noorden dat het bedrijf hier nu al bijna alle gas heeft
gewonnen dat het volgens de vergunning gespreid over tien jaar uit de grond mag halen. De
milieuorganisatie baseert zich op openbare data van de website Nlog. Hier is per winlocatie te volgen wat
een producent daadwerkelijk, van maand tot maand, boven de grond haalt.
De veel snellere productie zorgt ongetwijfeld voor forsere effecten op de bodem dan eerder voorspeld, aldus
Milieudefensie. Vermilion zelf ontkent dit. De producent wint ook bij Eesveen, net over de provinciegrens in
Overijssel, gas. In september kreeg het bedrijf van de Raad van State groen licht om in Eesveen, een buurdorp
van Frederiksoord, een tweede gasveld in gebruik te nemen.
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Milieudefensie Westerveld maakt zich grote zorgen over de manier waarop de producent te werk gaat.
Dinsdagavond stelden de raadsfracties van CDA en Progressief Westerveld in de commissie Fysiek domein
en Middelen ook al kritische vragen over Vermilions aanpak. Eerder kwam actiegroep GasDrOvF reeds in
verzet tegen de gaswinning in Wapse en Eesveen.
‘Hopelijk maakt dit bij EZ iets los’ De Jong:,, De gemeente en de provincie hebben alleen een adviserende rol
als het gaat om winlocaties voor gas. Wat tijdens de bijeenkomst op tafel komt, geven we door aan EZ
(ministerie van economische zaken, red.). Hopelijk maakt het daar iets los.” Het ministerie verstrekt de
vergunningen voor winning van olie en gas.
Nadere informatie over de bijeenkomst volgt woensdag 13 februari op de gemeentepagina’s in huis-aanhuisblad De Westervelder. Inwoners die de avond willen bijwonen, zal worden gevraagd zich aan te melden.
Informatieavond bouwkundig onderzoek
Beste bewoners en bedrijven van de gemeenten Westerveld, Weststellingwerf en Steenwijkerland,
U woont of bent gevestigd in een gebied waar gas wordt gewonnen. Gaswinning kan op termijn
consequenties hebben voor o.a. de bouwkundige staat van uw woning of pand.
Gebleken is dat het verhalen van schades oneindig kan duren omdat het verband tussen bodemtrilling en daling en schade door gaswinning moeilijk aan te tonen is. Als u kunt bewijzen dat uw woning geen schade
had voordat deze bodembeweging plaats vond, staat u bij een schadeclaim een stuk sterker.
In deze brief wil Stichting GasDrOvF uw aandacht vragen voor de mogelijkheid die wij bieden om, tegen een
gereduceerd tarief, een erkende bouwkundige opname te laten uitvoeren.
Op het bijgevoegde kaartje kunt u zien of uw woning zich in de invloedssfeer van gaswinningsactiviteiten van
mijnbouwbedrijf Vermilion Energy Netherlands B.V. bevindt. In afzonderlijke winningsplannen wordt de door
Vermilion verwachte invloedssfeer weergegeven.
De invloedssfeer is 5 km gemeten vanaf de rand van het gasveld. U kunt de afzonderlijke winningsplannen
terugvinden op de site www.nlog.nl. Daarin wordt voor veel velden onder andere een kans op bodemtrilling
genoemd van 42% (+/- 8%).
Vermilion is verplicht om bouwkundige opnames te doen in gebieden waar gaswinning plaatsvindt.
Deze opname wordt dan bij een willekeurig geselecteerd aantal panden uitgevoerd. Vermilion is tegen de
verplichte bouwkundige opnamen in de invloedssfeer van de velden Eesveen en Vinkega in beroep gegaan bij
de Raad van State. Er dreigt voor een groot aantal panden in de invloedssfeer van gaswinning, dat er geen
bouwkundige opname wordt gedaan en derhalve moeilijk aan te tonen zal zijn of schade aan uw woning is
ontstaan door gaswinning.
Ligt uw pand in de invloedssfeer van een gaswinningslocatie (zie overzichtskaart op pagina 2) dan kunt u
persoonlijk actie ondernemen door zelf een bouwkundige opname te laten uitvoeren van uw woning.
Wij willen u daarover samen met de beide gecertificeerde bedrijven Stabi-Alert uit Bedum en Vergnes uit Leek
voorlichten op een informatieavond.
Wanneer: 15 maart aanvang 20.00 uur, Waar: het dorpshuis te Vledderveen, Jodenweg 2 te Vledderveen
Heeft u belangstelling om aanwezig te zijn op deze informatieavond, meldt u vrijblijvend aan!
Hoe: stuur een mail met vermelding van uw naam naar info.gasdrovf@gmail.com
Met vriendelijke groet,
Namens Stichting GasDrOvF
Jeannette van der Velde, Rita Pos en Pier Winsemius
Op onderstaand kaartje kunt u zien of uw woning in de invloedssfeer van één of
meer gasvelden ligt.
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AED ingezet in Vledderveen
Begin februari werd Vledderveen opgeschikt door het overlijden van een inwoner. Nadat via 112 een melding
kwam van een vermoedelijke hartstilstand zijn zes gecertificeerde AED-vrijwilligers uit Vledderveen
opgeroepen om ter plaatse te gaan. Direct na aankomst werd begonnen met reanimatie en is de AED ingezet.
Helaas heeft deze inspanning niet mogen baten.
Plaatselijk Belang Vledderveen condoleert de nabestaanden en wenst hen veel sterkte bij de verwerking.
Ondanks het droevige nieuws is Plaatselijk Belang Vledderveen er trots op dat in het dorp ongeveer 20
inwoners zijn gecertificeerd voor het reanimeren en het gebruik van de AED. Iedere jaar worden zij
bijgeschoold tijdens een herhalingscursus en wordt de AED het gehele jaar in conditie gehouden.
Je hoopt dat het nooit nodig is, maar als het gebeurt, bel dan zo snel mogelijk 112 zodat de signalering direct
wordt gestart. Hoe eerder men ter plaatse is om te reanimeren en de AED in te zetten, hoe hoger de
overlevingskans van het slachtoffer is.
Plaatselijk Belang dankt de vrijwilligers voor hun inzet, een inzet die niet de gemakkelijkste is.

Hoi, mag ik mij even voorstellen. Ik ben Flip Veldmuis.
Ik ben de dorpsomroeper van Vledderveen. Ik meld voortaan huis aan huis nieuwe
activiteiten. Dit doe ik door middel van een flyer. U heeft al zo’n flyer gehad van de
kookclub over ladies night.
Ik vind het een hele eer dit te mogen doen. Alle verenigingen die een activiteit te
melden hebben kunnen dat aan mij doorgeven en ik zorg ervoor dat de activiteit
bij iedereen thuis gemeld wordt.
Wat zijn er veel activiteiten in het dorp.
BijOns is gestart en het is op dinsdag-, woensdag-, en donderdagmorgen erg gezellig in de huiskamer. De
heerlijke koffie met koek of gebak heeft veel aftrek. Kom gerust eens langs op genoemde morgens. Wilt u
wel komen, maar bent u slecht ter been, even een telefoontje naar Nico ten Boekel (06 81 98 03 20) en u
wordt opgehaald. Ook heeft het team van BijOns op maandag- en woensdagavond TRX en Spinning opgezet.
TRX is met banden aan de muur oefeningen doen en Spinning is fietsen op ritmische muziek. Kom gewoon
eens op een van deze avonden langs om te kijken of het wat voor u is. BijOns is ook een cadeauwinkel
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begonnen. Zij verkopen er nu honing en er is een mogelijkheid om zelf creatief bezig te zijn. Kortom BijOns
is goed op weg zij hopen het nog met allerlei activiteiten uit te breiden.
De kookclub heeft weer de jaarlijkse Ladies Night georganiseerd op 1 maart. Deze avond kwamen 32 dames
de film Doris kijken. Bij binnenkomst stond er koffie en thee klaar met wel 3 verschillende taarten. In de
pauze werd de cocktail geserveerd. Er was een cocktail met of zonder alcohol. Daarna werd de grote tafel
gedekt met heerlijke hapjes. Tevens kon men de kaasfondue uit proberen. Na afloop van de film bleven veel
dames nog gezellig nababbelen onder het genot van genoemde hapjes en een drankje. De dames waren zeer
tevreden over het gebodene. Achter de bar stonden de 2 enige mannen. André en Nico. Iemand moet het
toch doen.
Misschien heeft u het al gemerkt, maar het schoolplein wordt opgeknapt. Arjan en Jos hebben eerst de
perken aangelegd en de oude boomstronken verwijderd. Vervolgens is Jos doorgegaan met het opknappen
van het plein. De heg snoeien, het plein vegen, tegels verleggen en zowaar al een tuintje met stokrozen. Ook
is het oude info bord geplaatst. Hierop komt informatie over wat er in de school plaats vindt. Ook wordt het
schoolplein voor een groot gedeelte opnieuw bestraat. Hier gaat de gemeente voor zorgen. Met dank aan
de gemeente Westerveld.
De visiegroep “Groenvoorzieningen” komt binnenkort ook met nieuws over de bloemen in de bermen van
Vledderveen.
Eens in de 14 dagen (op donderdag) gaat een groepje Vledderveners onder leiding van wandelcoach Geeske
Kreulen een uurtje sportief wandelen. Als u mee wilt lopen kom dan eens langs. Er wordt gelopen van 14:00
uur tot 15:00 uur en starten bij het dorpshuis, waar na afloop ook koffie of thee wordt gedronken.
Ik kom in april ook bij u langs om een Amerikaanse avond op 22 april aan te kondigen. De kookclub heeft
een bluesband uitgenodigd.
Ik heb ook gehoord dat er binnenkort iets komt met klankschalen in het dorpshuis en dat er een cursus
hardlopen komt en oh, ja, er wordt ook aan het dorpsfeest gewerkt. Ik kom persoonlijk bij u langs om dit aan
te kondigen. Daar ben je tenslotte dorpsomroeper voor.
Tot zover mijn verslag. U ziet het Vledderveen bruist van de energie.
En mocht u naar aanleiding van dit verslag nog vragen hebben, neem dan contact op met Nico ten Boekel,
telefoon 06 81 98 03 20 of mail: nhtenboekel@ziggo.nl.
Ik hoop u snel weer te ontmoeten.
Flip Veldmuis, uw dorpsomroeper.
BijOns organiseert: Sound Journey (zie pagina 23 red.)
BijOns organiseert: Hardloopclinic! (zie pagina 22 red.)
BijOns organiseert: Yoga (zie pagina 23 red.)
Vledderveen doet mee aan ’10.000 duurzame huishoudens’
Samen met de inwoners van Vledderveen wil Plaatselijk Belang en Stichting Dorpscentrum dat Vledderveen
in 2035 energieneutraal is. Energieneutraal betekent dat we in Vledderveen evenveel energie opwekken als
dat we verbruiken. Hoe bereiken we dit doel? Met deze brief nodigen we u uit om samen stappen te zetten.
Kleine acties hebben niet veel effect als je het alleen doet, maar als 10.000 huishoudens meedoen maken
we grotere stappen!
Speur de Energiesleurper
Met dit bericht vragen we u om de eerste stap te zetten en nodigen we u uit op de buurtbijeenkomst op
vrijdag 22 maart 2019 om 20:00 uur in het Dorpscentrum in Vledderveen. Hier krijgt u informatie over de
actie. Tijdens deze actie gaat u samen met uw buren op zoek naar de apparaten die het meeste energie
gebruiken in uw huis en dit kunt u vergelijken met vergelijkbare apparaten.
Hoe doet u mee?
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Deelname houdt in dat u een koffer ontvangt waarin vier stekkers zitten waarmee u het energiegebruik van
verschillende apparaten eenvoudig kunt meten. De stekker geeft in euro’s weer hoeveel het apparaat
gebruikt. Ook vragen we u om twee keer een vragenlijst in te vullen.
Wat gebeurt er met de resultaten?
Nadat de energiestekkers door u en uw buurtgenoten gebruikt zijn, organiseren we een slotbijeenkomst.
Energie-experts van de Hanzehogeschool Groningen zullen u en uw buurtgenoten meenemen in
energiebesparing en mogelijkheden om kosten te besparen.
Samen met 9.999 andere huishoudens
Vaak lijkt het zinloos om alleen in actie te komen, maar met 10.000 provinciegenoten maken we samen
absoluut een verschil! De Provincie Drenthe en de Hanzehogeschool Groningen willen samen met de Drentse
gemeenten, waaronder de gemeente Hoogeveen 10.000 huishoudens helpen om het energiegebruik te
verminderen en verder te verduurzamen.
Meld u aan
Aanmelden kan tijdens de buurtbijeenkomst van vrijdag 22 maart. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, maar
wilt u wel graag meedoen. Dan kunt u een mail sturen naar huishoudens@org.hanze.nl of
www.hanze.nl/huishoudens
Dorpsfeest 2019
De activiteiten commissie nodigt graag iedereen uit voor een vergadering op 8 april om 20:00 uur in het
dorpshuis. Vooral verenigingen uit Vledderveen zijn welkom. En zit u niet bij een vereniging, dan ook is uw
menig belangrijk. Wij hopen op een grote opkomst, zodat we spijkers met koppen kunnen slaan en het
dorpsfeest ook dit jaar weer een succes wordt.
Wij zien u graag op 8 april. Tot dan.
Overlast hondenpoep
Overlast door hondenpoep is een steeds terugkerend probleem in en rond Vledderveen. De overlast wordt
veroorzaakt doordat hondenbezitters de uitwerpselen van hun hond niet opruimen. Gelukkig zijn er ook
hondenbezitters die dit wel doen, maar jammer genoeg nog niet allemaal. Overlast door hondenpoep staat
in de top drie van de grootste ergernissen onder burgers. De kans is groot dat je erin trapt, het geeft stank,
maar uitwerpselen kunnen ook ziektes verspreiden en dit terwijl degene die zich met een hond op een
openbare plaats begeeft, verplicht is die uitwerpselen te verwijderen.
Voor de hondenbezitters die dit niet weten hieronder artikel 2.58 van de
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Westerveld 2012:
Artikel 2.58 Verontreiniging door honden
Degenen die zich met een hond op een openbare plaats begeeft is verplicht
ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van de hond onmiddellijk worden
verwijderd.
Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond
die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of hulphond laat
begeleiden.
Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.
Hopelijk gaan alle hondenbezitters zich daadwerkelijk aan dit artikel houden.
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 Paasdagen.
Henk Koene, Ingrid Sturing, Janet Stuiver, André Jutte, Nico ten Boekel, Bertha Gevers, Saskia Eilander,
Janine van der Meulen en Silvia Riksten.
12

Zoek de 10 verschillen

13

NL-DOET 2019 in het Dorpshuis.
Wat is/was NL-DOET.
NL-Doet is een initiatief van het Oranje Fonds om met deze actie
(nieuwe) vrijwilligers te werven en in te zetten voor een klus in een
dorp of stad.
De plaatselijke organisatie/bestuur benadert vrijwilligers voor een
aantal klussen op één van die dagen.
Het Oranje Fonds geeft de mogelijkheid om ook een financiële
ondersteuning aan te vragen voor de klussen. De stichting heeft ook dit jaar daar gebruik van gemaakt en
ontving € 400 hiervoor. Hoewel de investering hoger was dan die ondersteuning, zijn we toch blij met dit
bedrag. Dit jaar werd door ons de actie georganiseerd op 16 maart. Tussen 8.30 en 9.00 uur mochten we 16
vrijwilligers verwelkomen.
Er stonden ook meerdere klussen op het programma. Eén ervan was het aanbrengen van een verlaagd
plafond in de barzaal. Mede met het oog op energiebesparing op zowel elektra als gasverbruik hebben we
dit plafond aangebracht. Rekening houdend met de vide kon dit maar op een beperkte hoogte aangebracht
worden, maar alles helpt. Verlichting werd in LED uitgevoerd en is dimbaar en kunnen in allerlei kleuren
worden gezet.
De werkzaamheden waren zo omvangrijk, dat 1 zaterdag niet voldoende was om het plafond erin te krijgen.
Een week later werd door een beperkte ploeg de rest van het plafond “aangeheeld”. Het resultaat mag er
zijn. Ziet er perfect uit.
Ook een grote klus was het jeugdhonk aanpakken om hier een ruimte van te maken voor Yoga en voor Sound
Journey. (via Flip Veldmuis is iedereen van deze activiteit op de hoogte gebracht). 5 dames en 2 heren
hebben zich ontfermd om de klus te klaren. Na het ophangen van de bollampen (uit de barzaal) was het een
representatieve ruimte geworden.
Intussen werd de server ingericht en in werking gesteld. Ook weer een stap verder in automatisering.
De douches voor de sportactiviteiten waren al ingericht en gebruiksklaar gemaakt. Alleen de schakelaar
moest nog vervangen worden. Hetgeen ook op 16 maart werd gedaan.
Tevens werd de expostieverlichting in de kleine gang verlengd.
De zolder boven de keuken moest nodig opgeruimd worden. Overtollige materialen, die daar al jaren lagen,
werden verwijderd.
Ook werd er een verlaagd plafond in de meterkast aangebracht (was o.a. een opmerking tijdens een
inspectie tijdens de keuring voor elektrische installaties).
De werkzaamheden werden onderbroken door het bekende kopje koffie/thee of chocolade met iets lekkers
erbij. Voor de lunch had Geesje een gezonde macaronischotel gemaakt, waar gretig gebruik van werd
gemaakt
De lichtkoepels werden ook weer schoongemaakt. Buiten werden kleine klusje gedaan en natuurlijk ook de
afwas was een onderdeel van de activiteiten.
Aan het eind van die zaterdag konden we met een goed gevoel terugkijken op hetgeen we met z’n allen
gedaan hadden. Veel werk verzet door veel vrijwilligers, ook door mensen “van buiten het bestuur”.
Rest mij iedereen te bedanken voor de tomeloze inzet om in en om het dorpshuis alles te willen
optimaliseren en het dorpshuis representatief te houden.
……… BEDANKT!
Namens het stichtingsbestuur
Hans Vermeer
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Het thema dit jaar is “Feest”
En hoe mooi sluit dat aan op het eerste lustrum
van de corso club. Wij vieren dit jaar onze eerste
lustrum. 5 jaar!
Herinnert u het zich nog? Even een klein stukje
geschiedenis, ook leuk voor de nieuwe bewoners van Vledderveen:
De Playbackshow van 2013.
Een groep mannen die op vrijdagavond
regelmatig met zijn allen aan de bar zaten van
dorpscentrum “de Heidehoek” bedachten dat ze
de Village People wel konden nadoen. Met
YMCA. Hilarisch optreden. Daarna kwamen ze
ieder jaar op ludieke wijze op de verkleedavond van het dorpsfeest. In 2014 zou de school sluiten en mocht
de school de feeënwagen nog 1 keer bemannen.
De YMCA-club, zoals ze in de volksmond genoemd werden, bedachten dat ze hun Flintstone wagen, die ze
eerder dat jaar hadden gebruikt bij het dorpsfeest, ook wel mee konden laten rijden.
De organisatie van het corso was hier wel voor te porren. Ook werd gevraagd of ze niet ieder jaar mee wilden
doen met een wagen. En zo enthousiast als YMCA-groep, in benevelde toestand, was hebben ze ja gezegd.
Dit ook meer om Vledderveen goed op de kaart te zetten.
De groep werd wat uitgebreid en de naam werd Corsogroep Vledderveen.
2015 thema Musicals: Belle en het Beest. Hier werden gelijk hoge ogen mee gegooid.
Het bestuur van corso Frederiksoord was erg onder de indruk van de prachtige trap op de wagen.
De feeënwagen was er niet zo goed meer aan toe, dus werd er besloten dat ze de trap van ons hebben
overgekocht. Deze prijkt nu dus op de feeënwagen!
2016 thema water: Neptunus.
2017 thema Mythen en Sagen: Monster van Loch Ness. In 2018 en ook dit jaar ,2019, onze “Nessie” mooi op
de affiches van Corso Frederiksoord!!

2018 thema De koloniën van Weldadigheid: Dagobert Duck.
Foto’ en filmpjes van voorgaande jaren kunt u bekijken op onze Facebookpagina!
Dit jaar (2019) dus thema: FEEST. Er hoefde niet lang over nagedacht worden… feest, Village People… werd
gayparade. Hoe mooi dat ons eerste lustrum het thema feest heeft! Het is de bedoeling dat er altijd een
maquette gemaakt wordt. Henk en Wim hebben deze dit jaar gemaakt. Op schaal.
Op woensdag 3 april vond de presentatie van de maquettes plaats.
Binnenkort wordt de wagen van stal gehaald, wordt verder ontmanteld en dan weer opgebouwd.
De bedoeling is dat we 1x in de 2 weken op zaterdag aan de gang gaan. Lijkt het u leuk om een keer te helpen
met bouwen van de wagen? Bel dan even met Roland Serrarens, 0630726852.
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Geweldig hoeveel vrijwilligers we altijd hebben met het prikken van de bloemen, zonder de prikkers zou het
niet mogelijk zijn. De kookclub zal ook dit jaar de inwendige mens verzorgen op vrijdagavond. Daar zijn we
ook erg blij mee! Tijdens het corso zou het leuk zijn als natuurlijk alle inwoners komen kijken!
Het liefs zo dicht mogelijk bij de jurywagen! Dan maken we er met zijn allen een geweldig feest van!

Jong geleerd is oud gedaan! De jeugd van Vledderveen kan ook dit jaar, onder leiding van Claudia en Ilse, de
mozaïeken prikken. Allemaal toppertjes!

Tijdens de maquette presentatie werd door Corso Frederiksoord
aangegeven dat ze nog vrijwilligers zoeken in het corsoweekend, 14 en 15
september. Voornamelijk voor de kaartverkoop, maar ook andere hand en
span diensten. U kunt zich opgeven via mail:
vrijwilligerscommissie@corsofrederiksoord.nl
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Hallo dorpsgenoten,
Ik heb het idee opgevat om mij op een sportieve manier
in te zetten voor het goede doel de CliniClowns.
Ik zal hiervoor in september de Col du Galibier opfietsen.
Dit is een klim van 35 kilometer met een gemiddelde
stijgingspercentage van 7%.
Om mijn streefbedrag van 1000 euro bij elkaar te
schrapen kan ik jullie steun erg goed gebruiken. Ik zou
jullie dan ook willen vragen om mij te sponsoren. Ieder
bedrag hoe groot of klein is van harte welkom.
Kijk eens op www.alpentocht.nl/gerttakens klik op foto
waarna je de blauwe knop onder mijn streefbedrag kunt
gebruiken om te sponsoren.
Voor het gemak zal ik in het dorpshuis en BijOns ook een
sponsorspaarpotje neerzetten.
Met jouw donatie geef je zieke & gehandicapte kinderen
en dementerende ouderen meer dan een Lach. Je geeft
namelijk vrolijkheid, ontspanning, zelfvertrouwen &
kracht.
Ik wil je alvast bedanken voor je aanmoediging, je steun, je sponsoring en daarmee het schenken van een
Lach.
Gert Takens
Jodenweg 7 Vledderveen

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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Een avondje swingen met DJ Aaltsje Ypeij
Op maandagavond 11 februari gingen bij de vrouwenvereniging de
voetjes van de vloer, of liever gezegd: gingen de voeten op de vloer, de
dansvloer welteverstaan. Wegens groot succes van de vorige keer kwam
DJ Aaltje Ypeij uit de Wijk weer bij ons langs met haar ‘muziekdoos’ met
muziek uit de jaren ‘50, ‘60 en ’70.
Aan de hand van een quiz met allerlei muziekfragmenten uit ‘de oude
doos’ werden wij in drie groepen verdeeld om ons muziekgeheugen te
testen, maar vooral ook om op ‘de antwoorden’ te dansen!
Zo liet Aaltje een muziekfragment horen, bijv. een nummer van
Boudewijn de Groot (‘Jimmy’) en dan moest je snel in een piepbeestje
knijpen en het juiste antwoord geven. Omdat je
snel moest reageren kwam hier en daar van de
zenuwen het verkeerde antwoord. Hier een
aantal vragen van de muziekquiz:
Het geluidsfragment van het nummer ‘Jimmy’
van Boudewijn de Groot. Vraag: Hoe luidt de
titel van dit nummer? Antwoord van Martje:
‘De eenzame fietser’ (fout), antwoord van
Jantje: ‘Jimmy’(goed).
-Vraag: Maak de tekst af van …’busje, komt zo,
busje komt zo’ (12 keer.) Het goede antwoord
kwam van Jannie: ‘eventjes geduld nog, want
het busje komt zo’.
- Wie zingt het nummer ‘Ik heb stiekem met je
gedanst’? Dat was natuurlijk de groep ‘Toontje
Lager’. Wij hebben dat ‘stiekem dansen
‘geprobeerd uit te beelden op de dansvloer
zoals op de foto te zien is.
Verder kwamen er ongekende en verrassende
talenten boven bij de verschillende dames. Zo
liet Yolande een onvervalste versie zien van de
‘moonwalk’ van Michael Jackson en hebben wij
zonder enige voorbereiding zomaar de ‘Sirtaki’
gedanst onder de tonen van ‘Griechischer wein’
van Udo Jurgens.
Ook kwam de Zangeres zonder Naam nog voorbij met:’
t was aan de Costa Del Sol tingeling’ en Willeke Alberti
met: ‘Spiegelbeeld’. En natuurlijk ontbrak Chubby
Checker niet met zijn ‘Let’s twist again…’
Wat hadden wij een geweldige avond! Oude tijden
herleefden en we voelden ons weer twintig! Dat samen
dansen en plezier hebben geeft ook een soort
verbondenheid. Jammer voor de vrouwen die er niet
waren…echt iets gemist. Maar gelukkig hebben we de
foto’s nog… Dank je wel Aaltsje!
Op één van de foto’s zie je het winnende drietal: Jantje,
Yolande en Emmy
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Hallo allemaal,
Wij hebben een nieuw email adres; fam.westra1@kpnmail.nl
Groet,
Klaas en Cisca Westra
Talmastraat 37, Vledderveen

Mededeling van het stichtingsbestuur
In het vorige nummer van Het Pummeltje had ik een oproep gedaan aan eenieder om zitting te willen nemen
in het stichtingsbestuur van het dorpshuis.
Het stichtingsbestuur zal met ingang van begin 2019 bestaan uit 5 leden.
Niet alleen om goed overwogen beslissingen te kunnen nemen, maar ook om de belastbaarheid en het
afbreukrisico te verkleinen, zijn we op zoek naar mensen die ons hierbij kunnen en willen helpen.
Vledderveners(sters) die inzien dat een gedegen bestuur voor een zo belangrijk gebouw onmisbaar is.
Helaas waren er geen spontane aanmeldingen. Het was een poging waard!
Tijdens een ontmoeting met Hans Knol werd hem gevraagd of hij (weer) zitting wilde nemen in het
stichtingsbestuur, waarop hij bevestigend reageerde.
Op een gezamenlijke vergadering met Plaatselijk Belang zijn de vacatures in het stichtingsbestuur wederom
ter tafel gekomen.
Hierop reageerde Saskia Eilander dat, mits de werkzaamheden niet te veel tijd in beslag namen, zij wel de
vacature van penningmeester op zich wilde nemen.
Na verkennende gesprekken met Geesje, vond Saskia de totale werkzaamheden te omvangrijk.
Echter nadat Marjan Nordholt had laten doorschemeren dat ze eventueel wel wilde instappen, konden een
aantal activiteiten van Geesje door haar worden overgenomen.
Door die situatie kan Saskia zich volledig richten op de financiën.
Hiermee is het bestuur dus uitgebreid met 3 nieuwe leden en zijn we bijzonder blij met deze positieve
ontwikkeling.
Samenstelling van het stichtingsbestuur:
René Oostra, bestuurslid
Henk Wind, bestuurslid
Toon Bambacht, bestuurslid
Leroy van Weert, bestuurslid
Hans Knol, bestuurslid
Marjan Nordholt, bestuurslid
Saskia Eilander, penningmeester
Hans Vermeer, secretaris en ceremonieel voorzitter
Helaas zijn er weinig verenigingen vertegenwoordigd in het bestuur.
Dit was wel het doel.
Met ingang van 25 maart heeft Geesje haar taak als penningmeester overgedragen aan Saskia.
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Geesje laat een financieel zeer gezond stichtingsbestuur achter. Nogmaals dank voor je lange en betrokken
inzet voor het dorpshuis.
(Hieraan is in dit Pummeltje apart nog even aandacht besteed)
Ze heeft te kennen gegeven zich als vrijwilligsters uiteraard in te blijven inzetten voor het dorpshuis.
Namens het stichtingsbestuur,
Hans Vermeer

Dorpscentrum

De Heidehoek
Vledderveen

Accommodatie tot 120 personen

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

“BijOns ben je welkom”
Met deze woorden openden we op 5 januari de deur van het oude klaslokaal. Het klaslokaal dat dankzij de
inzet van vele vrijwilligers bleek te zijn omgetoverd in een gezellige ruimte, waar het heerlijk vertoeven is.
Wij vinden het BijOns fantastisch om te ervaren dat vele dorpsbewoners zijn ingegaan op deze uitnodiging
en hun weg hebben gevonden naar BijOns. Elke week zijn we op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend
open van 10.00 uur tot 12.00 uur. Als BijOns open is, kun je dat zien aan de wapperende beachvlaggen aan
de kant van de weg.
Bij de start van BijOns hebben we beloofd activiteiten te ontplooien waarbij sociale binding, gezelligheid en
vitaliteit hand in hand gaan. Bovendien hebben we afgesproken dat alle activiteiten worden gedaan door en
voor vrijwilligers.
We kunnen melden dat er op meerdere fronten een vliegende start is gemaakt.
Zo zijn er de afgelopen maanden vele kopjes thee en koffie gedronken en er zijn heel wat praatjes gemaakt.
Er is gehaakt, gepuzzeld, gespeeld, geknutseld en er zijn kadootjes gekleid, ingepakt en verkocht. Binnenkort
gaan we met z’n allen paastukjes maken voor het dorpshuis. Ook gaan we paasstukjes maken om te
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verkopen. We nodigen je van harte uit om hieraan mee te doen. Naast het creëren van nieuwe dingen is er
BijOns ook kleding hersteld in ‘het kan niet meer stuk café’.
Zoals jullie wellicht hebben gezien wordt er op dit moment, door een aantal inwoners in samenwerking met
de gemeente, keihard gewerkt aan het opnieuw inrichten van het voormalige schoolplein. We hopen
binnenkort BijOns te genieten van het heerlijke terras dat wordt aangelegd. Het is leuk om te zien dat er
vanuit meerdere hoeken uit het dorp, kruiwagens met planten worden gebracht om de borders en de tuin
verder op te fleuren.
Ook zijn we BijOns trots op de vele Vledderveners die zich elke week
in het zweet werken tijdens de TRX- of spinninglessen. Er zijn flink wat
knipkaarten verkocht en daarmee bevestigt Vledderveen te willen
werken aan conditie en gezondheid. Top! Wat ook
vermeldingswaardig is, is dat twee inwoners van Vledderveen
afzonderlijk van elkaar, het initiatief hebben genomen om hun
dorpsgenoten kennis te laten maken met hun passie. Hierdoor hebben
we er BijOns vanaf april twee nieuwe activiteiten bij.
Zo word je uitgenodigd om op vrijdagochtend yogalessen bij te wonen en kun je tien zaterdagochtenden
meedoen aan een hardloopclinic. Allemaal in en om ons eigen dorp!
Om helemaal tot rust te komen kun je op een aantal zondagavonden een exclusieve sound journeys beleven.
Dorpsomroeper Flip Veldmuis heeft alle details hierover al huis aan huis rondgetoeterd en ook kun je dit nog
eens rustig nalezen op de site van Vledderveen.
BijOns kunnen we je maar één advies geven:
Ga op ontdekking in je eigen dorp en doe mee!
Heb jij ook een idee of kun jij ook iets waarmee je de sociale binding, gezelligheid en vitaliteit in ons dorp
kunt versterken? Laat het ons weten, dan gaan we samen ons best doen om jouw initiatief te laten slagen.
In Vledderveen hebben we tenslotte zorg hebben voor elkaar.
We zien je graag BijOns aanschuiven!
Het bestuur: Grietje, Nico, Claudia, Ilse, Henriëtte en Margreet

Wanneer?
Hoe laat?
Waar?
Voor wie?

Tien zaterdagen: 6 april, 13 april, 20 april, 27 april, 4 mei, 11 mei, 18 mei, 25
mei, 1 juni en 8 juni.
09.30 – 10.30 uur
Verzamelen bij het dorpshuis
Iedereen: jong/oud/beginner/gevorderde

Doe mee aan deze hardloopclinic! Nu het mooie weer er weer aan komt, is het de hoogste tijd om de
hardloopschoenen aan te trekken en naar buiten te gaan! Vanaf april kun je onder leiding van Eric Stuiver
meedoen aan deze sportieve uitdaging. Onder zijn bevlogen begeleiding gaan we al hardlopend een frisse
neus halen en actief aan de slag. In tien lessen gaan we werken aan uithoudingsvermogen, techniek, core
stability en snelheid. Eric heeft als atleet veel ervaring opgedaan. Tijdens de Nationale kampioenschappen
is hij 16e geworden op de 800 meter hardlopen. Al vier jaar lang geeft hij atletiektrainingen bij de
atletiekvereniging in Steenwijk. En nu vindt hij het tijd om, naast zijn sportopleiding in Zwolle, tijd vrij te
maken om zijn passie en enthousiasme voor het hardlopen met ons te delen. Tijdens deze clinic wordt
gebruik gemaakt van de BijOns knipkaart (10 knippen). Per les betaal je één knip. Heb je nog geen knipkaart?
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Geen nood. Bij aanvang van de les is deze te koop voor 30 euro (contant en gepast). Deze knipkaart is ook
te gebruiken tijdens andere vitaliteits activiteiten die BijOns organiseert, als dat is aangegeven.

Wanneer?
Hoe laat?
Kleding?
Meenemen?
Voor wie?
Opgave bij?

(bijna) Elke vrijdag vanaf 5 april
09.30 – 10.30 uur in het dorpshuis
Makkelijk zittende kleding (laagjes)
Grote handdoek en evt. een matje
Alle inwoners van Vledderveen
Jeanine de Herdt 06-27335034

Yoga
In het leven van de moderne mens is de balans tussen lichaam en geest vaak verstoord. Yoga biedt
oefeningen die het evenwicht herstellen. Het maakt lichaam en geest levendig en flexibel. Door yoga leer je
te luisteren naar je eigen lichaam. Yoga gaat over bewustwording, zien en voelen wie je werkelijk bent. In je
volledig mens-zijn, zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.
De yogales wordt gegeven door Jeanine de Herdt. We kennen Jeanine van de sound Journeys die ze in ons
dorpshuis geeft. Vanuit haar opleiding, interesse en passie heeft Jeanine aangeboden ons ook kennis te laten
maken met yoga. Een aanbod die wij BijOns met beide handen hebben aangenomen. Wie wil er nu niet meer
in balans zijn?
Ons advies aan jou is dan ook: grijp je kans en zorg voor meer balans!
Tijdens deze Yogalessen wordt gebruik gemaakt van de BijOns knipkaart (10 knippen).
Per les betaal je één knip.
Heb je nog geen knipkaart? Geen nood. Bij aanvang van de les is deze te koop voor 30 euro (contant en
gepast). Deze knipkaart is ook te gebruiken tijdens andere vitaliteit activiteiten die BijOns organiseert, als dat
is aangegeven.

Wanneer?
Hoe laat?
Kleding?
Meenemen?
Voor wie?
Opgave bij?

Zondagen: 31 maart 28 April 26 mei 30 juni
19.00 – 21.00 uur in het dorpshuis
Makkelijk zittende, warme kleding (laagjes)
Kussen, slaapzak/dekbed en evt. een matje
Exclusief voor Vledderveners
Jeanine de Herdt 06-27335034

Beleef deze bijzondere klankreis: Sound Journey
Even ontsnappen uit een veel te drukke wereld, even niets moeten, de aandacht naar binnen. Liggend op
je mat laat je je onderdompelen in een klankbad van exotische instrumenten, afgewisseld met
stemvibraties en boventonen. Ervaar hoe de klanken een diepe ontspanning in lichaam en geest brengen
ontdek de transformerende kracht van klank en geniet!
Onder leiding van Jeanine de Herdt kun je deze unieke klankreis beleven. Dit geeft zij speciaal en exclusief
voor haar dorpsbewoners.
Janine is geboren en getogen in België en besloot twee jaar geleden te verhuizen naar Vledderveen. Ze
werd aangetrokken door de mooie en rustige omgeving van ons dorp. Jeanine speelt meerdere
instrumenten en ziet muziek als de rode draad in haar leven. Een paar jaar geleden heeft zij zich tijdens
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een opleiding verdiept in wat klank doet of veroorzaakt in het menselijk lichaam. Als Soundhealer kan zij
zich volledig overgeven aan haar interesses en passie. Iets dat ze graag met ons wil delen.
Zie voor meer achtergrondinformatie over deze bijzondere klankreis:
(https://www.lichtfontein.nl/cursussen-en-workshops/sound-journey)
Tijdens deze Sound Journey wordt gebruik gemaakt van de BijOns knipkaart (10 knippen).
Per les betaal je twee knippen.
Heb je nog geen knipkaart? Geen nood. Bij aanvang van de klankreis is deze te koop voor 30 euro (contant
en gepast). Deze knipkaart is ook te gebruiken tijdens andere vitaliteit activiteiten die BijOns organiseert,
als dat is aangegeven.

Nostalgische vondst!
Tijdens de renovatie van het schoolplein stuitte Jos op, wat leek, opsluitbanden in de bestrating.
Jos heeft veel moeite moeten doen om die ‘dingen” eruit te krijgen… Wat bleek????
Het waren de oude “rijwiel blokken” die vroeger op het schoolplein gestraat lagen.
Er zijn 3 van deze blokken weer teruggebracht in de huidige bestrating.
Hoe leuk is dat? Het koperen plaatje wat op iedere tegel zit!
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Kleurplaat
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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

Ronny Veldhuizen
06-16641840

HERTENKAMP
Renate Berk
Oosterslag 16
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
Postbus 18, 8330 AA Steenwijk
06 - 53768967

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

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)

