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VAN DE REDACTIE 
 

Eindelijk weer een nieuw “t Pummeltje”! De laatste keer is al 
even geleden (augustus 2020). Omdat eerder werd gedacht dat 
covid-besmettingen ook via papier zouden kunnen, waren we 

er een beetje huiverig voor om een eerder een exemplaar in 
elkaar te sleutelen. Maar het blijkt mee te vallen, vandaar nu 
weer een nieuwe editie. Belangrijke berichten stonden 

gelukkig wel op de Vledderveense website. Maar de papieren 
versie van ‘t Pummeltje in je handen te voelen en even lekker 

lezen met een kop thee of koffie erbij is toch een hele andere 
ervaring. 

 

We hebben een oproep gedaan in het dorp of nieuwe bewoners zich willen voorstellen 

of inwoners verhalen hebben, recepten willen delen, een gedicht enz. Om zo een mooi 
nummer te kunnen samenstellen. We gaan zien wat de oproep voor resultaat heeft 
gebracht. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Na nog een heftige winterweek, heerlijk genieten op de poel 
van Dien de Vrij met schaatsen, lijkt het nu wel voorjaar. We 
hopen dat het mooie weer doorzet. Maar pas op! Maart roert 

zijn staart en april doe wat hij wil!  
In de wirwar van regels en maatregelen ten aanzien van 

covid hopen we dat u tussendoor niet vergeet te genieten 
van de mooie kleine dingen die wel kunnen (zoals het lezen 
van deze editie!). Veel leesplezier en hartelijke groet van  
 

                                                                   Margreet en Roely 
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IJSCLUB NIEUW LEVEN 

 
Afgelopen februari hebben we een heerlijke wintersportweek beleefd in Vledderveen. 

Sinds 2013 hebben we weer kunnen schaatsen. Het was een primeur want dit was de 
eerste keer schaatsen op de poel van "Dien de Vrij", volgens de ouderen onder ons het 

"Molengat" genoemd . 
Het bestuur was al dagen druk om de ijsdikte te meten, eindelijk gaf de voorzitter 
vrijdagmorgen 12 februari 2021 groen licht. Het ijs was toen 8,5 cm dik. Dik genoeg 

om de baan open te gooien. 
 
De leden waren hier ook echt aan toe, even iets anders dan corona. Veel gezelligheid 

en het was een geweldig, fantastisch in een woord een grandioos weekend. Hierdoor 
ook nieuwe leden kunnen begroeten. 

 
Tevens willen we alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet, met name 
een aantal jongeren uit Vledderveen, top. Hopelijk volgend jaar 

opnieuw zo'n weekend.  
 

Namens het bestuur, 
 

Wim Gevers 
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OUD PAPIER 
OPHAALSCHEMA 

2021 
 
Donderdag 11  Maart 
Donderdag 15 April 

Donderdag 20  Mei 

Donderdag 17  Juni 

 

 

 

 

 

Donderdag 26  Augustus 

Donderdag 23  September 

Donderdag 21  Oktober 

Donderdag 18  November 

Donderdag 16  December 

JULI WORDT ER NIET 

OPGEHAALD IVM DE 

ZOMERVAKANTIE 
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Wilt u alstublieft rekening houden met de weersomstandigheden. Nat papier weegt 

veel zwaarder dan droog papier, en valt sneller uit elkaar. Dit is niet handig voor onze 

vrijwilligers. Ook bij harde wind maakt het zoeken naar het oud papier lastig.   

Bij het oud papier hoort geen plastic, hout en andere materialen, zou u hier om 

willen denken.  Het is beter voor het milieu om dit te scheiden.   

TIJDENS DE PERIODE VAN HET CORONAVIRUS VRAGEN WIJ OM HET OUD 

PAPIER EEN PAAR UUR VAN TE VOREN BUITEN TE ZETTEN, BIJ SLECHT WEER 

EVEN EEN KLEEDJE EROVER.   ALVAST BEDANKT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVEN VOORSTELLEN 
 

Wij zijn Bob, Lydia en Evy en wonen 

samen met onze dieren sinds eind 

augustus in Vledderveen aan de 

Boergrup op nummer 1. 

Wat is het hier heerlijk wonen! We 

genieten elke dag van de natuur, de rust 

en de prachtige omgeving. 

Bob werkt in Amsterdam en Lydia is zich 

aan het omscholen tot 

paardengedragsdeskundige en 

instructeur. Evy gaat in Vledder naar 

school en zit in groep 4, ze heeft het erg naar haar zin! We hebben in de afgelopen 

maanden al een aantal mensen uit de buurt mogen ontmoeten maar natuurlijk lang 

nog niet iedereen. Loop gerust eens langs als je in de buurt bent om kennis te maken! 

Groetjes, Lydia, Bob en Evy 
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HET HERTENKAMP 

 

Het is begin maart, ik schud het hooi voor de herten op, terwijl ik me bedenk hoe 

lekker rustig en tevree de beestjes er bij lopen. Het is gelukkig al een paar maanden 

rustig, dat mocht ook wel, want er was genoeg reuring geweest enkele maanden 

terug.  

 

Het begon met Mama Stip, onze makste hinde, die je kon aaien en knuffelen en aan 

wiens buik je kon luisteren toen ze drachtig was, die privé brokjes kreeg elke avond 

tijdens de zoogtijd. Mama Stip had een bult op haar buik. Vincent is menigmaal 

geweest en we zijn met antibiotica aan de gang geweest en pijnstillers. Het hielp niet, 

de vrees voor een beklemde liesbreuk werd bewaarheid. Besloten werd tot inslapen, 

maar daar was ze het niet mee eens, meerdere malen hebben we geprobeerd haar te 

vangen, maar dat mocht niet baten. Uiteindelijk was ze op en gaf ze er op 4 

september aan toe en hebben we haar alsnog in alle rust in laten slapen. De andere 

dieren waren de hele week al onrustig, ze hebben het waarschijnlijk aangevoeld.  

 

De volgende dag stond de volgende verandering op stapel. Onze 1 jarige bok Flip zou 

worden opgehaald, gelukkig kreeg dit een goede afloop, want Flip is verhuisd naar 

een van de hertenkampen in Vriezenveen om daar binnenkort als de hoofdbok te 

fungeren!!! 

 

Verder is besloten om 2 van onze geiten te verhuizen naar een jonge hobbyboer in 

Friesland. De geiten waren niet meer vriendelijk naar de herten en met hoorns op 

buikhoogte van de herten, leek het ons beter om voor deze twee geitjes een fijn 

onderkomen te zoeken.  
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Maar inmiddels raakte het hertenkamp wel wat leeg, in eerste instantie prima 

natuurlijk, want zo kon de rust terugkeren onder dieren.  

Ergens in november zouden er twee nieuwe hindes arriveren, dus nog 2 maanden de 

tijd.  

Die twee maanden werden 

echter 4 weken, op 10 oktober 

arriveerden twee 1 jarige 

hindes in het kamp. Suze en 

Dottie, vernoemd naar geit 

Suus en naar MamaStip (stip 

is dot in het engels). De 

introductie ging prima, maar 

de hiërarchie moest in de 

komende weken wel opnieuw 

worden uitgevonden. We 

gingen elke dag twee maal 

minimaal kijken en de nieuwe 

hindes wat bijvoeren, want ze 

werden niet in de kudde 

toegelaten tijdens het eten, 

vandaar de hooibultjes onder 

de bomen, misschien heeft u ze wel zien liggen! 

Nu is het maart en de nieuwe hindes eten in de groep, eten hun hooi onderdak en 

zijn erg nieuwsgierig. Ze eten inmiddels uit de hand, dus dat komt vast goed. We 

gaan er van genieten en we hopen dat de rust blijft voor een hele lange tijd.  
 

We willen langs deze weg ook de mensen bedanken die een donatie hebben gedaan 

aan ons hertenkamp, heel fijn om te weten dat velen het hertenkamp een warm hart 

toedragen, dank u wel! 
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EEN WITTE WERELD 
 
Wat een sneeuw in het weekend van 6 en 7 maart. De sneeuw was nog niet zo heel 
erg, maar de wind wel die er enorme sneeuwduinen van maakte. 

Een prachtig gezicht, maar ja voor de mensen die echt op pad moesten was het 
verschrikkelijk.  De buurjongen aan de Oosterslag die vast kwam te zitten en waar de 
buren mee hielpen hem vrij te maken. Fantastisch die saamhorigheid. 

 
Zondagavond reden er trekkers rond in en buiten dorp om de weg enigszins 

berijdbaar te maken. De melkauto moest toch echt wel verder kunnen. 
Ook maandag morgen reed er weer een trekker met schuif door het dorp. 
Toen we konden schaatsen op de poel van Dien de Vrij werden ook de zandpaden er 

naar toe vrij gemaakt, dit ging niet helemaal naar wens (slootjekiep). Maar 
uiteindelijk was alles weer beter te bereiken. 
 

Het was lang geleden dat we er zoveel overlast van hadden. 
Het is natuurlijk niet vanzelfsprekend dat de 

boeren/loonbedrijven uit de buurt dit moeten oppakken, 
maar zoals we allemaal weten gebeurt het wel als vanzelf. 
Dus op deze manier BEDANKT allemaal. (Ik noem geen 

namen, anders ben ik bang dat ik iemand vergeet) 
Ik denk dat ik namens heel veel mensen uit en om het 

dorp spreek! 
Zo konden de mensen met essentiële beroepen in ieder 
geval op pad.  

Saamhorigheid en verbinding maakt een klein dorp sterk!      
 
Roely Lem 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Beate: duuster ritje, alles voor  

de zorg (oproep bevalling 3:30 uur  

in de nacht) 

Oeps… slootjekiep 

 Het is toch gelukt! 

foto gemaakt door Beate 
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DE ZOMER KOMT ERAAN !!! 

De speeltuin staat er voor het grootste gedeelte klaar voor. 

Het zand is allemaal vervangen door gras, de picknicktafels staan er klaar voor en de 

speeltoestellen hebben een poetsbeurt gehad en zijn weer gekeurd.  

Heel blij zijn we met de schoffelploeg die regelmatig even door de speeltuin gaan 

wieden en maaien zodat hij er tip top bij blijft liggen. 

Maar ja 1 ding ontbreekt nog en dat is het nieuwe speeltoestel… hoe staat het 

daarmee? 

We zijn in een ver gevorderd stadium, meerdere fondsen die we aangeschreven 

hebben verlenen financiële steun, de leverancier is gebeld en staat te popelen om 

hem te leveren, alle verdere bijkomende werkzaamheden zijn in kannen en kruiken.  

Alleen moeten we nog wachten op de financiële medewerking van de gemeente, we 

hadden gehoopt dat we voor het uitkomen van het pummeltje ook van hen antwoord 

hadden maar helaas.   

Wel hebben we goede hoop dat ook dit goed gaat komen, en dat we zeer binnenkort 

antwoord krijgen, we blijven dan ook goede hoop houden dat we voor 13 mei (61 jaar 

bestaan van de speeltuin) het nieuwe speeltoestel kunnen 

plaatsen. Wat dat is houden we nog geheim, maar hij is wel 

heel gaaf.  

Kunnen we dan ook een groot feest geven ter ere van het 61 

jaar bestaan van de speeltuin???? Helaas kunnen we dat nu 

nog niet zeggen, het wachten is op de toestemming van 

meneer Rutte,  wat we dan wel en niet mogen.   

Groeten, 

 

Het speeltuin team  
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Dit jaar een corso Frederiksoord??? We weten nog 
niet wat er beslist wordt. 

We hopen uiteraard wel. Mocht het zo zijn, hou dan 
in ieder geval het weekend van 11 en 12 september 

vrij. We willen dan uiteraard weer heel graag van uw 
fantastische hulp gebruik maken! 
Door de corona zijn helaas de B.I.N.G.O. ‘s en 

raventrails niet doorgegaan. 
Dit zijn toch wel altijd hoogte punten door het jaar 
heen. Ook deze activiteiten hopen we dan ook zo 

snel mogelijk weer op te pakken. 
 

                                                  We wachten met zijn allen af.  

 

 

LOCATIE HOEVE BOSCHOORD   

Repro ( https://webshop.trajectum.nl) 
 

De afdeling Repro is een onderdeel van Trajectum. Trajectum biedt toonaangevende 
behandeling en begeleiding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het 

doel is om de mensen zinvol werk te bieden waardoor zij zich kunnen ontwikkelen. 
Wij geven de mensen een duwtje in de rug. 
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 Sinds er geen kopieer apparaat meer is in het dorpshuis ( augustus 2019) leveren wij 

in PDF ‘t Pummeltje in bij repro. We zeggen welke kleur het voorblad kan hebben en 

u ziet zelf het resultaat. Prachtig.  

Ook voor overig drukwerk zijn ze beschikbaar. U kunt dit vinden op de site. 

Als u eens veel drukwerk heeft, schroom niet en neem contact met ze op er is veel 

mogelijk! 

Een mooie lokale win/win situatie. Zinvol werk voor de mensen daar en u een 

prachtig resultaat van uw drukwerk! 

                                                                                                           De redactie 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASEN 2021 

Het jaar 2021 staat helaas tot nu toe nog steeds in het teken van corona. 

Desondanks wil de speeltuinvereniging wel graag weer wat leuks organiseren voor de 

kinderen in Vledderveen. En dat zullen we dan ook gaan doen met Pasen, uiteraard 

op een passende en verantwoorde manier. Wat dit precies gaat zijn blijft nog even een 

verrassing, een definitieve uitnodiging volgt nog! Dus houd jullie brievenbus in de 

gaten! 

Groetjes en tot snel! 

De speeltuinvereniging  
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Vledderveen beschikt over een aantal bewoners die zijn opgeleid om 

te reanimeren en die kennis bezitten om een AED aan te 

sluiten.  Deze mensen zijn aangemeld bij "HartslagNu" en zijn 

oproepbaar. 
 

Vanuit Plaatselijk Belang (PB) vragen meer mensen die zich willen 

inzetten om deze vaardigheid te leren.  
 

Een cursus voor nieuwe hulpverleners en bestaande hulpverleners wordt gestart als 

de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) daarvoor weer toestemming geeft. De cursus 

vindt plaats in het Dorpshuis en de kosten worden gedragen door PB. 
 

De NRR geeft op haar site de raad om de geplande reanimatiecursussen te verzetten 

of te annuleren als deze niet strikt noodzakelijk zijn. 
 

Momenteel moeten hulpverleners zich houden aan het: 

 

Covid-19: aangepast protocol 

1. beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg 

niet, 

2. bedek losjes de mond en neus met een doek of shawl, geef GEEN beademingen. 

3. Wel borstcompressies, 

4. sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is. 
 

Belangrijk is dat zuurstof rond wordt gepompt in het lichaam. Dat doe je door 

borstcompressies te geven. 
 

Nieuwe Cursisten kunnen zich aanmelden bij: 

Andre Jutte (andrejutte@gmail.com) 

mailto:andrejutte@gmail.com
https://vledderveendrenthe.nl/wp-content/uploads/activiteiten-heidehoek.png
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Zaterdag 20 februari zijn we namens Plaatselijk belang, het Dorpshuis en BijOns bij 

alle inwoners van Vledderveen langs gegaan om een praatje te maken en iedereen in 

het zonnetje te zetten middels een klein presentje. We hebben veel mensen even 

kunnen spreken en hebben veel positieve reactie’ s gekregen op deze actie.  

Helaas mogen we u nog steeds niet ontvangen in het Dorpshuis en/of BijOns maar 

hopelijk kunnen we elkaar weer snel ontmoeten.  

 

Heeft u hulp nodig, zoals bijv. een boodschapje doen, medicijnen ophalen, 

doktersbezoek, maar ook voor vragen of een praatje dan kunt u BijOns bellen. 06-

57186493. 

Omdat het van onze vrijwilligers te veel vraagt kunnen we helaas niet ingaan op 

verzoeken om mensen naar vaccinatie locaties te vervoeren. Wel kunnen we melden 

dat daarvoor inmiddels wel de Naobuur-bus is ingezet.  

Lieve mensen, namens BijOns, blijf gezond, hou vol en we hopen u snel weer te 

mogen ontvangen! 
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VERENIGINGEN VLEDDERVEEN 
 

BILJARTVERENIGING      SPEELTUINVERENIGING 

Anne Bokhorst      Marieke de Boer 

0521 – 381939      Werkhorstlaan 3 

a.w.bokhorst@ziggo.nl     06 - 42443033 

 

DARTCLUB VLEDDERVEEN     STICHTING HEIDEHOEK 

Ronny Veldhuizen      Marjan Nordholt 

06 – 16641850      P.W.Janssenlaan 33 

dartclub@vledderveendrenthe.nl    8385 GB Vledderveen 

        dorpscentrum@vledderveendrenthe.nl 

 

DORPSKRANT T Pummeltje     VROUWENVERENIGING 

Roely Lem        

Oosterslag 5        

06 – 22865433       

hetpummeltje@vledderveendrenthe.nl    

 

HERTENKAMP       IJSVERENIGING NIEUW LEVEN 

Renate Berk       Wim Gevers 

hertenkamp@vledderveendrenthe.nl   P.W.Janssenlaan 15 

        8385 GA Vledderveen  

        06 – 51483259 

 

KOOKCLUB       WERKTUIGENVERENIGING 

Nico ten Boekel      L.P.Bethlehem 

P.W.Janssenlaan 28      Werkhorstlaan 12 

06 – 81980320      8381 XP Vledder 

nicotenboekel@ziggo.nl     cwvvledderveen@gmail.com 

        0561 - 421297 

PLAATSELING BELANG     

Ingrid Sturing       WEBSITE 

Mr. Hoekstrastraat 8      www.vledderveendrenthe.nl 

8385 GD Vledderveen     Dynamiek in ´t Groen 

plaatselijkbelang@vledderveendrenthe.nl  

 

SMARTLAPPENKOOR 

Hans Vermeer 

Grensweg 24 

0521 – 382132 

het.straatje.van@gmail.com 
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