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Van de redactie 
 
Zo daar zijn we weer! 
Met de kerst is er geen ‘t Pummeltje verschenen. 
Er was weinig tot niets te melden, maar nu de covid 
regels weer zijn versoepeld kunnen we weer vrijer 
bewegen. Ja wat...want het is nog lang niet weg, wel 
met minder klachten, maar toch. Het blijft oppassen 
geblazen, vooral voor mensen met onderliggend 
lijden. 
 
Maart roert zijn staart en april doet wat hij wil luid 
het gezegde en maart is dit jaar toch zeker uitgeko-
men. We hadden prachtig weer, je zag de mensen 

weer buiten, genietend van de zon en druk in de weer in de tuin. Maar het venijn 
zat hem dus toch in de staart, wat was het de laatste dagen van maart koud...en 
wat sneeuw. We wachten af wat april ons te bieden heeft. We hopen wel op een 
mooi voorjaar, daar zijn we wel aan toe. 
 
In ieder geval “ontwaakt”Vledderveen” zich weer. Er staan weer leuke activiteiten 
op stapel. Hou daarom ook het info bord en de website, FB enz. in de gaten. 
Na 2 jaar achteroverleunen kost het weer de nodige energie op dingen op te 
starten. Hoe snel wen je ergens aan zullen we maar zeggen. Maar alles komt weer 
goed. 
 
Waar ze niet echt stil hebben gezeten was het bouwplan van Vledderveen. 
Zoals u vast al gemerkt of gehoord heeft zijn ze inmiddels drukdoende om het 
“oude voetbalveld” bouwrijp te maken. Dit zal de komende tijd wel enig overlast 
geven, maar gaan ervan uit dat er een prachtig nieuw wijkje bijkomt. We wensen 
dan dan ook de kavel bezitters veel succes met bouwen. 
 
We hopen dan ook dat deze editie weer bomvol staat met artikelen wat u voorzien 
van de nodige informatie en leesplezier. 
 
Hartelijke groet van 
Margreet en Roely 
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Biljartvereniging De Heidenhoek  

seizoen 2021-2022 
 

Nadat het biljartseizoen 20-21 door corona verloren 

was gegaan begonnen we dit seizoen in een nieuwe 

samenstelling.  

 

Een aantal leden is verhuisd en anderen konden door 

diverse omstandigheden niet of maar beperkt deelnemen. Zo hebben we afscheid 

genomen van Joop Booy, Frank van Schijndel en Gijs van Raalte. Geert de Jonge, 

niet meer actief deelnemend, was daarente-gen nog regelmatig aanwezig en 

leverde een bijdrage aan de gezelligheid. 

Jan en Izaak konden maar beperkt deelnemen aan de competitie, maar konden 

toch tussendoor een partijtje spelen. Hun aanwezigheid werd wel zeer op prijs 

gesteld. 

Het was een bijzonder jaar en dan niet alleen voor ons als biljarters. 

Met alle beperkingen hebben we er toch nog een geslaagd biljartseizoen van 

kunnen maken. Fijn daarbij was dat we een aantal nieuwe leden, te weten Han 

Kriek, Ronald van der Kint, Martie Hoogeveen en Bert Slomp bij de start van de 

competitie konden verwelkomen. 

Sjerp de Vries kwam halverwege het seizoen de gelederen ook nog versterken en 

laat zich ook al aardig gelden. 

Gerard, immer regen en wind trotserend, maakte de oversteek vanuit Vledder, 

zoals gewoonlijk weer dapper. Als vaste schrijver bij de partijen levert hij zijn 

aandeel in het gebeuren. 
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Anne als wedstrijdleider en Bert trokken gezamenlijk op bij het vastleggen van de 

uitslagen en de stand in de competitie. 

Al met al een geslaagd seizoen, waarbij een aantal leden getracht heeft om de 

techniek wat bij te schaven d.m.v. biljartles. 

Hoe e.e.a. zich verder gaat ontwikkelen, we gaan t zien. 

 

Opvallend is al wel te noemen dat de nieuwkomers, die ook biljartles namen, 

direct ook goed scoorden in deze competitie. Zo werd Ronald van der Kint 1e, 

Martie Hoogeveen 2e en Bert slomp 3e.  Proficiat mannen!! 

De trotse prijswinnaars zijn vereeuwigd, de bijgaande foto maakt er gewag van. 

 

 

 

Corso Vledderveen 
 
Na 2 jaar geen wagens op de weg te hebben gehad ziet 
het ernaar uit dat er dit jaar weer een “ouderwets” corso 
komt, wel met een nieuw tintje. De afgelopen keren was 
er een fietstocht langs mozaïeken en prachtige bouwwer-
ken van de corsogroepen. 
Het lijkt erop dat de fietstocht blijft bestaan. 
Dit zou voor onze corsogroep wel fantastisch zijn. 
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Waarom???? 
We merken dat het lastig is om een grote groep vaste bouwers te vormen. 
Iedereen wil graag, het enthousiasme is er, maar ja de tijd…. En daar wringt de 
schoen. Een rijdende wagen bouwen kost enorm veel vrije tijd. En als je niet 
genoeg mensen hebt om iedere zaterdag vanaf juni te bouwen komt het gewoon 
niet klaar. Geeft veel stress. Vorig jaar hebben we uiteindelijk met een klein 
groepje het toch voor elkaar gekregen om een mooie klok “terug in de tijd” te 
maken.  
We hoorden tijdens de BINGO van 1 april dat het gerucht ging dat onze groep zou 
stoppen. Maar dat is niet waar. We kijken naar mogelijkheden om wel te blijven 
deelnemen aan het corso, zei het op een andere manier. En dat komt vast 
helemaal goed. 
Daarom blijven we ook doorgaan met activiteiten om geld in kas te krijgen, een 
project of wagen kost nu eenmaal geld. 

 
Vandaar ook weer de BINGO op 1 april. Het was weer even geleden, we konden 
weer! En we merkten ook dat mensen weer toe waren aan iets gezelligs. 
Het dorpshuis was open vanaf 17 uur. Dus kon er eerst nog lekker gegeten 
worden. 
De bar liep lekker vol. Niet geteld, maar Jos de barman dacht iets van 50 mensen. 
De kaart verkoop ging uitstekend. Henk en Bianca hadden de prijzen ingeslagen 
en Bianca nog de boekjes van tevoren in elkaar geniet, Lisanne en Henk achter de 
knoppen van het apparaat. Roely draaide tijdens en na de bingo mee met de 
bardienst. 
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Al met al een gezellige avond.  1 ding was wel wat vervelend, de mensen bij de 
ingang hadden het best koud, er werd zelfs warme chocomelk met slagroom 
besteld. De instelling van de kachel van het dorpshuis laat wat te wensen over. 
Gek genoeg werd het na de bingo best warm, mosterd na de maaltijd zullen we 
maar zeggen. Maar mocht de pret niet drukken. Er werd goed besteld bij de bar, 
dus mooie opbrengst voor het dorpshuis en de corsogroep weer een mooi bedrag 
in kas. 

 
 
 
 
 

10&11 september 2022 
 
 

We bedanken iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen, maar vooral de mensen 
die meededen aan de bingo. We kijken nu al uit naar de de volgende editie rond 
de kerst! 
Ennnnn….we zijn bezig om nog een gezellige, spannende activiteit te organiseren. 
Daarover laten we nog even niks los. Hou FB in de gaten! 
We hopen op mooi groeizaam weer, zodat de dahlia’s weer prachtig worden. 
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Speeltuinvereniging en kidsclub 

De lente in begonnen! We zien dat er alweer veel kinderen 

plezier hebben in onze speeltuin! Het mooie weer lijkt eerst 

weer even verdwenen maar dat mag de pret niet drukken. 

Afgelopen jaar was natuurlijk allesbehalve normaal, toch 

waren wij blij dat onze activiteiten enigszins aangepast door 

konden gaan. En waren we nog blijer met de opkomst iedere 

keer! Dit jaar gaan we hopelijk met zijn allen weer terug naar het oude ‘normaal’! 
En we hopen natuurlijk dat ook dit jaar iedereen weer meedoet met de 

activiteiten. 

De Speeltuinvereniging en Kidsclub hebben in het najaar van 2021 besloten om 

samen verder te gaan. Zo kunnen we onze krachten bundelen en leuke activiteiten 

blijven organiseren. We blijven ook verder zoeken naar nieuwe bestuursleden om 

ons bestuur verder te versterken; dus lijkt het je leuk om ook in de 

speeltuinvereniging te komen, of ben je benieuwd wat daarbij komt kijken? Neem 

dan contact op met Marieke de Boer (06-42443033 of marieke.deboer@live.nl).  

Pasen 

Op 1e Paasdag 17 april zal de paashaas eieren gaan verstoppen in onze speeltuin! 

Vanaf 11.00 uur zullen we deze gaan zoeken. Kom jij ook?! 

 

Onderhoud speeltuin 

In de speeltuin is het gras alweer voor de eerste keer gemaaid. Ook dit jaar 

stellen we weer een maaischema op met vrijwilligers zodat de speeltuin ongeveer 

eens per week gemaaid wordt. Hiervoor zoeken we nog wat mensen, dus zou jij 

dit seizoen een keer willen maaien? Meld je dan bij Janet Stuiver (06-15531066 of 

pjstuier@ziggo.nl). Er is een grasmaaier beschikbaar via de schoffelploeg.  

 

De speeltuinvereniging & kidsclub 

 

 

 

 

 

mailto:pjstuier@ziggo.nl
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Nieuws uit het Hertenkamp 

Het voorjaar heeft zijn intrede gedaan en Corona lijkt eindelijk zijn greep op ons 

dagelijks leven te verliezen, dus genoeg redenen om blij van te worden ☺ 

En ook van de beestjes in het Hertenkamp worden we blij, want het gaat eigenlijk 

ontzettend goed met de huidige groep bewoners. 

Alles is gezond en ook onderling gaat het erg goed tussen de beestjes, dus ja… 

pais en vree binnen de hekken, daar houden we van! 

 

Enkele weken geleden was dat wel anders, toen een van de geitjes bijna dreigde 

te overlijden aan de gevolgen van pensverzuring door overmatig brood voeren. 

Het was even spannend en heeft ons veel vrije uurtjes gekost, maar onze gevlekte 

dame dartelt inmiddels tegen alle verwachtingen in weer parmantig door het 

Hertenkamp. Renate heeft meerdere bordjes gemaakt voor aan het hek met 

daarop de mededeling dat er geen  brood gevoerd mag worden en 

het lijkt zijn vruchten af te werpen. 

Want nogmaals; pensverzuring is erg pijnlijk voor het dier en de 

kans op overlijden is groot…en daarbij zijn de dierenartskosten 

voor zoiets ook een behoorlijke aanslag op ons budget. 

Wat ze wel mogen is bijvoorbeeld aardappelschillen, appelschillen, sla, andijvie, 

wortel, paprika, bietjes enz. 

Op 12 maart deed het Her-

tenkamp mee aan de lande-

lijke actie van NL Doet; we 

hebben van deze subsidie 

hout gekocht om zo ook een 

speel/schuiltoestel te maken 

voor de dieren aan de kant 
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van de Meester Hoekstrastraat. Ook is er een paal geplaatst waaraan de “krabtak”  
van Bruno komt te hangen, zijn de straatgoten weer geleegd, de bankjes weer 

schoongespoten en is het hok/hek bijgewerkt met ecoleum. 

Het was een zeer geslaagde ochtend; erg gezellig, lekker weer en fijne mensen. 

En uiteraard was er taart en een lekkere lunch in het Dorpshuis om de 

klusbijeenkomst mee af te sluiten, want van buiten klussen krijg je honger! 

 

Rick heeft aangegeven dit jaar te stoppen als penningmeester en ook Marjanne 

van Til is gestopt als bestuurslid. Rick zal worden overgenomen door Marco en 

Vicky, zij zijn samen al enkele jaren betrokken bij het Hertenkamp als voederaars.  

Heel fijn dat zij dit op zich willen nemen ☺ 

Overigens kunnen we altijd nieuwe aanwas gebruiken voor de voederploeg; eens 

in de 8 weken sta je ingeroosterd en draag je zorg voor het voeren van de dieren 

en het schoonhouden van de bestrating rond het nachthok. Je kunt het eventueel 

ook samen met iemand doen, zo zijn er tegenwoordig meerdere voederaars die 

hun week delen, zo hoef je niet iedere ochtend en kun je de boel samen vegen.  

Bij interesse  of meer informatie; stuur even een mailtje naar 

hertenkamp@vledderveendrenthe.nl  of schiet Jeanet Bergsma, Renate Berk of 

Ingrid Sturing even aan. 

Maria heeft na jaren voor de vogels gezorgd te hebben, de volière overgedragen 

aan  Renate, zij voert inmiddels al enige tijd de vogeltjes en gaat binnenkort ook 

beginnen met het opknappen hiervan.  Dus mocht je ineens een vreemde vogel 

zien hupsen in de volière, schrik dan niet, dat is gewoon Renate;)  

 

Verder is er eigenlijk weinig te melden, alles gaat lekker zijn gangetje. 

Het wachten is op het afwerpen van het gewei van Bruno, ergens rond eind 

april/begin mei. 

Dan is hij ineens Stoere Vent-af en moet weer wijken voor de geitjes en zijn eigen 

harem. 

mailto:hertenkamp@vledderveendrenthe.nl
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Tot slot nog een Dank Je Wel naar een ieder in dit dorp voor de donaties, 

hiermee kunnen we weer een hoop goeds doen voor onze dieren! 

 

Geniet van het voorjaar en tot de volgende editie! 
 

 

 

 

 

 

 



12 

 

"Snertwandeling als frisse start" 
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Kleurplaat 
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Wij verkopen diverse betaalbare winterharde betonnen (tuin)beelden. Dus 

bent u op zoek naar mooie tuinaccessoires, gedenkengel als grafversiering  

of gewoon een kadootje breng ons dan een bezoek en laat u inspireren.  

Graag eerst even bellen met tel. 06 51 48 32 59 b.g.g 06 25 06 49 41  of 

info@tuinbeeldendedikkesteen.nl om een teleurstelling te voorkomen. 

 Zie ook www:tuinbeeldendedikkesteen.nl. 

                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Waar gaat u heen? Naar Vledderveen? 

      Voor een week of voor een dag 

     Wij verwelkomen u met een lach. 

Voor reserveren of info: 06 25 06 49 41 zie ook www.kortverblijf.nl of facebook. 

Voor maximal 4 personen. Minimaal verblijf van 2 nachten. 

   Fam Gevers-Veldhuizen. 

   P.W.Janssenlaan 15 

   8385 GA Vledderveen. 

 
 
 

mailto:info@tuinbeeldendedikkesteen.nl
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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@live.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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