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VAN DE REDACTIE

2019 tikt weg ….. op naar 2020.
Het einde van het jaar overdenken we van
alles.
Misschien kijken we dan ook kritisch naar alle
abonnementen… We stellen u daarom de
vraag: Wilt u nog lid blijven van het “papieren”
‘t Pummeltje??
Hiervoor krijgt u dan een nota van Plaatselijk
Belang. Ook in 2020 is dat een bedrag van
€ 5,50 per jaar. (er zijn al mensen die voor 2020
contant hebben betaald) “t Pummeltje kunt u ook digitaal lezen op de website
https://vledderveendrenthe.nl dit is gratis !! Mocht u het papieren Pummeltje niet meer
willen ontvangen, kunt u dit kenbaar maken vóór 1 januari 2020 via ons mailadres
hetpummeltje@live.nl of d.m.v. een briefje in de brievenbus bij Roely, Oosterslag 5.
Het kopieerapparaat heeft het de vorige keer begeven. Omdat er
weinig gebruikt van werd gemaakt is er besloten geen nieuwe aan
te schaffen. Heeft u veel kopieerwerk dan raden wij u Hoeve
Boschoord aan! Het vorige Pummeltje is daar ook gekopieerd en
geniet! En dat zag er prachtig uit.
De mensen daar zijn blij met het werk en het scheelt Roely veel
tijd. Dus een mooie win/win situatie.
We wensen u veel leesplezier met deze uitgave van “t Pummeltje. De afgelopen tijd is er
weer veel gebeurd. Fijne feestdagen en de allerbeste wensen van ons!!
Margreet en Roely
VAN OUD EN NIEUW
Het oude jaar kruipt naar zijn einde toe,
het is van alle feesten rond de kerstboom moe
en overdenkt op laatste benen, zo dat heet,
hoe alles ging dit jaar: veel lief, maar ook veel leed:
oorlog-aanslag terrorist honger-doodslag-kind vermist
dood en ziekte eisten tol verslaafd-vervuild-wereld op hol.
Verandering komt niet vanzelf tot stand;
verbetering vergt zelfs nog langer wachten.
Het nieuwe jaar wil, jong en energiek, het goede doen
met al zijn onbesuisde krachten.
Kijk, dat geeft hoop en toch weer nieuwe kansen: d
us wensen wij van harte aan elkaar:
veel heil en zegen in een rimpelloos nieuwjaar!
Schrijver: Josephine Banens, 22 dec. 2017
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Sportieve Kick Off 2020
Wanneer
Hoe laat?
Waar?
Voor wie?
Wat?
Kosten?

Vrijdag 10 januari 2020
Gezamenlijke warming-up om 19.00 uur
Sportzaal in het dorpshuis ‘De Heidehoek’
Iedereen die zin heeft in een gezellige en
sportieve avond
TRX, Spinning en Yoga
Gratis / Vrijwillige bijdrage voor BijOns
Om het nieuwe jaar goed te beginnen houden we een

Sportieve Kick Off 2020 !
Een gezellige avond die in het teken staat van sport.
Deze Kick Off biedt iedereen dè kans om kennis te maken met de sporten die je BijOns
kunt doen. De sportievelingen die al BijOns sporten, kunnen deze avond zien als dè start
voor het nieuwe sportseizoen.
Om 19.00 uur proosten we samen met jou op een gezond, lief & sportief nieuw jaar,
om daarna direct de daad bij het woord te voegen.
We starten met een gezamenlijke warming-up.
Na deze warming-up zal het programma afwisselend bestaan uit
Spinning, TRX-en en gezellig (bij)kletsen.
De avond sluiten we af met een gezamenlijke cooling-down/Yoga.
Wij zien je de 10e graag vol goede moed en in sportkleding verschijnen !!
Fokko, Gerrit, Henriëtte en Jeanine.
Belangrijke weetjes voor deze sportieve Kick Off:
- Je hoeft je niet in te schrijven of aan te melden.
- Meedoen is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor BijOns is fijn.
- De hapjes en /of de drankjes zijn voor eigen rekening.
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REDDINGSHONDEN IN HET DORPSHUIS!
Op maandag 14 oktober kwamen de
Flatcoat Retrievers Evie en Djinta op
bezoek bij de vrouwenvereniging,
met hun begeleiders. Evie en Djinta zijn 2 van de 8
reddingshonden die ingezet worden bij
reddingsoperaties. Voorzitter Hans Groote van de
Stichting reddingshonden Sirius praatte ons bij over
het reddingswerk.
Allereerst iets over de Stichting Reddingshonden
Sirius. De Stichting leidt reddingshonden op met 6
geleiders, enkele vrijwilligers die voor slachtoffer
spelen en heeft 8 honden in training. De opleiding tot
reddingshond begint met een geschikte pup met veel
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zoekdrift en een goede speurneus (dus geen buldog) en een geschikte geleider.
Er wordt altijd begonnen met wat in het jargon ‘vlaktewerk’ genoemd wordt. Dat is een
landperceel, bijv. een weiland of een bos. Het gaat allemaal spelenderwijs. De pup moet
iets gaan zoeken wat ergens verstopt wordt. Dat kan een voorwerp zijn, maar ook een
persoon.
Vervolgens mag de hond op het water gaan zoeken, het zgn. ‘waterwerk’. Je zou zeggen, op
het water kun je toch niet ruiken? Maar de honden-in-opleiding kunnen met hun verfijnde
neus en door het water te proeven op huidvet of een gasbelletje dat uit een lichaam
ontsnapt is, al voldoende aanwijzingen krijgen om een richting te bepalen.
Als de honden lichamelijk en geestelijk wat verder ontwikkeld zijn, mogen ze ook ‘het puin
op’, zoals dat heet. Op zoek naar slachtoffers die onder het puin liggen, bijv. na
aardbevingen. Natuurlijk niet meteen voor het eggie, maar er wordt eerst met de
vrijwilligers geoefend die zich verstoppen in het puin.

Tussendoor mag de hond ook mee naar de sneeuwtrainingen want dit is een goede
voorbereiding op het eigenlijke reddingswerk bij lawines. Ook spelenderwijs worden de
onder de sneeuw verstopte vrijwilliger opgespoord.
Maar goed, onze Evie en Djinta liepen ondertussen de hele avond vooral rond tussen de
luisterende dames en ploften zo nu en dan ergens neer. Ze waren trouwens verschrikkelijk
lief!
Hans Groote is de voorzitter van de stichting en deed ook het verhaal. In 1998 is hij in
aanraking gekomen met reddingshondenwerk. Hoogtepunt (of dieptepunt) was de inzet
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van zijn hond Djinta bij de zoekactie in 2014 in Panama naar de vermiste meisjes Lisanne
Froon en Kris Kremer.
Uitgangspunt bij de oefeningen zijn: dat honden roedeldieren zijn en de hoogste in
rangorde de roedelleider is, dus is vanzelfsprekend de geleider en trainer van de hond de
hoogste in rang of hoort dat te zijn. Tussen hond en trainer heerst wederzijds respect. Het
beloningssysteem bestaat uit: gewenst gedrag belonen en ongewenst gedrag negeren.

Ondertussen zaten Djinta en Evie bij enige dames op schoot te snurken en ging het hele
verhaal geheel aan hun voorbij. Maar het zijn natuurlijk echte helden! Stichting Sirius doet
geweldig belangrijk werk bij vermissingen en rampen. Geheel Pro Deo en afhankelijk van
giften. Dus mocht u een bijdrage willen geven, dan is hier het rekeningnummer:
NL15RBRB0919043917 t.n.v. Stichting Reddingshonden Sirius.
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Afscheid bestuursleden dorpshuis de Heidehoek
Op 24 januari 2020 nodigen wij iedereen uit om, samen met ons, op gepaste wijze, afscheid
te nemen van voormalig bestuursleden Hans Vermeer, Henk Wind, Leroy van Weert en
Hans Knol en vrijwilliger Bianca Wind. Vanaf 20:00 tot 21:00 uur is er koffie, thee en gebak.
Jullie zijn allen van harte welkom!
Schoonmaak dorpshuis
Bianca Wind is per 1 november gestopt met het schoonmaken van het dorpshuis. Gelukkig
hebben wij direct opvolgend een vervanger voor haar gevonden. Inmiddels is Jannie
Damsma al een tijdje enthousiast aan de slag. We zijn reuzeblij met Jannie!
Nieuw algemeen bestuurslid
Leroy van Weert heeft aangegeven het bestuurslidmaatschap niet meer te kunnen
combineren met zijn werk. Hij wilde graag wachten met opstappen tot wij een vervanger
hadden gevonden. Jos Walta is per direct aangetreden als zijn opvolger, dus zwaaien wij 24
januari ook Leroy uit. Dankjewel Leroy en welkom Jos!
Vrijdag patatdag
De bar en snackbar op vrijdagavond draaien goed. Vooral de snacks in de vroege avond
vinden gretig aftrek. Vanaf 21:00 uur is het minder druk maar toch steeds reuzegezellig.
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Het bestuur is bezig met een kassasysteem, dat momenteel wordt ingericht. Als dit klaar is
zullen de bardienstvrijwilligers wegwijs worden gemaakt in dit systeem.
Mocht jij het draaien van bardienst leuk vinden en je aan willen sluiten bij de
vrijwilligersploeg, dan graag. Alle hulp is welkom.
Het leescafé
Het leescafé is verhuisd naar BijOns, om precies te zijn naar de gang tussen BijOns en het
dorpshuis. BijOns is drie ochtenden per week geopend, je kunt op dinsdag, woensdag en
donderdag, van 10:00-12:00 uur, boeken komen uitzoeken. Tijdens de baravonden (check
even op de website wanneer de bar open is) en als de schilderclub aanwezig is (donderdag
van 09:00-12:00) zal het leescafé toegankelijk zijn vanaf het dorpshuis. De deur naar het
leescafé gaat vanuit het dorpshuis open met dezelfde loper als die van de voordeur, dus als
je wilt kun je tijdens andere activiteiten ook boeken lenen, vraag gewoon één van de
aanwezigen of ze even de deur naar het leescafé open willen maken.
Printer
De printer in het dorpshuis is stuk en het niet meer waard om te worden gerepareerd. Het
dorpshuisbestuur heeft besloten, in samenspraak met Plaatselijk Belang, geen nieuwe
printer aan te schaffen. Plaatselijk Belang laat voortaan het Pummeltje printen bij
Trajectum in Boschoord en als het dorpshuis zaken wil laten printen kunnen wij dat op de
printer van het Plaatselijk Belang, of ook bij Trajectum laten doen.
Schoonheidscommissie
De leden van de schoonheidscommissie hebben bij het uitkomen van dit Pummeltje een
uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst, voor de kick off van deze commissie. We
zullen het dorp op de hoogte houden van onze bevindingen.
Afwas
Het is de bedoeling dat alle gebruikers van het dorpshuis, de gebruikte ruimtes schoon en
netjes achterlaten. Dat geldt ook voor de keuken. Alle gebruikers moeten er samen voor
zorgen dat de afwas wordt gedaan.
Heb je maar 1 kopje gebruikt? Geen probleem, die kun je met de hand afwassen of in een
afwasrek zetten. Maar wat als je bij binnenkomst al 1 afwasrek ziet staan dat bijna vol is en
je weet dat je zelf ook aanzienlijk wat afwas zult genereren? Zet dan direct de
afwasmachine aan. Na een half uurtje is deze warm en kun je de rekken er achter elkaar in
zetten. Het opruimen doe je gezellig samen. Deze keer ben jij misschien aan de beurt, een
andere keer een andere vereniging. Voor 1 rek is het zonde om de afwasmachine aan te
zetten maar voor alles daarboven: gewoon doen!
Boven de afwasmachine zal binnenkort een handleiding worden gehangen.
NL Doet
14 Maart 2020 doet het dorpshuis weer mee met NL Doet. Zet die datum vast in uw
agenda. Alle hulp is welkom.
We willen op die dag aan de slag met verduurzaming van de verlichting maar ook de
bestuurskamer opknappen, ruimtes ordenen, noem maar op.
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Je kunt je alvast inschrijven voor onze klus via de site van NL Doet, even zoeken op
Vledderveen, Verduurzaming Dorpshuis de Heidehoek.
Verwarming dorpshuis
Wij krijgen vaak te horen dat een ruimte te warm of te koud is. Dit probleem heeft onze
aandacht maar vraagt wat meer tijd.
Brandveiligheid
Onlangs is het dorpshuis gecontroleerd door een brandbeveiligingsbedrijf. Alles werkt
(weer) naar behoren. We hebben twee tips gekregen:
1. Aanschaf vetblusser voor bij de friteuses. Een gewone brandblusser doet niets voor een
frituurbrand. De vetblusser zal binnenkort worden aangeschaft.
2. Als de thermostaat van de friteuses wordt aangezet mag je er pas even bij weglopen als
je ziet dat het lampje, dat aangeeft dat de juiste temperatuur is bereikt, is uitgegaan. Dan
weet je zeker dat de thermostaat werkt. Als je weg zou lopen en de thermostaat werkt niet
goed, kan het frituurvet te heet worden en de vlam in de pan komen. In dat geval, zal de
verzekering NIETS uitkeren! We willen daarom iedereen, die gebruik maakt van de
friteuses, op het hart drukken niet weg te lopen als de thermostaten aan staan.
Schilderijen hal
De hal van het dorpshuis wordt momenteel opgevrolijkt door het werk van Schilderclub de
Vrolijke Kwast. Deze schilderclub komt 1 keer per week bij elkaar (elke donderdag van
09:00-12:00 uur), in het lokaal op de hoek van het gebouw.
Hulp gevraagd en gekregen
Praktische, terugkerende taken
Het bestuur bestaat voornamelijk uit mensen die fulltime werken. Het besturen van het
dorpshuis vraagt veel tijd, voor praktische taken is vaak geen tijd over. We zoeken daarom
mensen die het leuk vinden om ons te helpen bij deze meer praktische zaken. Wie wil er
helpen het dorpshuis draaiende te houden?
Wij zoeken vrijwilligers voor, onder andere de volgende, regelmatig
terugkerende taken:
· Vervangen frituurvet
· Legen van de vuilnisbakken binnen/buiten
· Oud papier verzamelen en buiten zetten
· Schoonmaaktaken die normaal tijdens de grote schoonmaak worden gedaan. Bijvoorbeeld
ramen wassen, kasten uitsoppen, koelkast schoonmaken…
· Aanwezigheid tijdens bezoek controleurs of monteurs (binnenlaten, kopje koffie zetten en
weer afsluiten als de monteur weggaat).
· Schoonmaken dakgoten, 3-4 keer per jaar
Als je meer mensen voor 1 taak kunt vinden is dat natuurlijk ook prima.
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Condoleance Femmie
Wij willen iedereen, die mee heeft geholpen om het dorpshuis in te richten voor de
condoleance voor Femmie de Vries en ook de mensen die de lunch voor familie en naasten
hebben georganiseerd, hartelijk danken voor hun inzet, hulp en voor het prachtige
resultaat. Er hebben teveel mensen geholpen om ze allemaal persoonlijk te kunnen
benoemen. Dank jullie wel!
Dorpshuis in hogere kerstsferen
Christian vd Walle, van Tuinspecialist ’t Stekje heeft het dorpshuis een mooie kerstboom
geschonken voor op het terras. Jeanine, Frank en Ron hebben ervoor gezorgd dat de boom
de grond in ging. Toon heeft net zolang geknutseld tot de lichtjes op tijd aan en ook weer
uit gingen. Vrijdag 6 december hebben Grietje, Liesbeth, Saskia, Claudia en Marjan de
barzaal van het dorpshuis versierd voor de kerst. De mooie kerststukjes zijn, op verzoek van
het dorpshuis, gecreëerd en geleverd door hofleverancier BijOns. Jannie heeft alle
uitgevallen groen en glitters weer keurig opgeruimd. Dankjewel allemaal voor de gezellige
samenwerking!
Agenda
10 januari, 18:00 – 00:30 uur: Vrijdag Patatdag, bardienst door Renate & Silvia en Jos & Marjolein
10 januari, vanaf 19:00 uur: Sportieve Kick off 2020, georganiseerd door BijOns
24 januari, 18:00 – 00:30 uur: Vrijdag Patatdag, bardienst door Ires & Claudia en René & Ron
24 januari, 20:00 uur afscheid bestuursleden en Bianca Wind
7 februari, 18:00 – 00:30 uur: Vrijdag patatdag, bardienst door Wim & Bertha en Silvia & Marjan
7 februari, vanaf 20:00 uur: Dartkoppeltoernooi, georganiseerd door de dartclub

Interesse in 1 van deze activiteiten? Kijk op de website voor meer informatie. Voor al deze
onderdelen zal ook nog een flyer worden rondgebracht.
Nog vragen, opmerkingen, klachten of wil je meehelpen om het dorpshuis te laten draaien?
Stuur een mailtje naar dorpscentrum@vledderveendrenthe.nl of bel: Marjan Nordholt
(06 45 26 67 42)
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IN MEMORIAM FEMMIE DE VRIES
Zaterdagavond, 16 november 2019, is een coryfee van Vledderveen
heengegaan. Femmie de Vries, geboren als Femmigje Wever, 19 juli 1945 te
Zandhuizen, heeft na een lange strijd, het tijdige voor het eeuwige
verwisseld.
Door haar huwelijk, met Henk de Vries, is Femmie ruim 50 jaar geleden
inwoner van Vledderveen geworden. Al gauw daarna zorgden Henk en
Femmie voor nog wat meer Vleddervenertjes, Henk junior en Hiltje werden
geboren.
Na de peutertijd van de kinderen schafte de voetbalvereniging een heuse kantine aan,
alwaar Annie de Boer en Femmie de Vries jarenlang de scepter zwaaiden. Met het ontstaan
van het dorpshuis (na het afbranden van het enige dorpscafé) ging de voetbalkantine
daarin op.
Na een korte pauze pikte Femmie het bargebeuren weer op in dorpshuis de Heidehoek.
Ongeveer 15 jaar was zij beheerder en het gezicht van het dorpshuis. Femmie legde heel
haar ziel en zaligheid in dit sociale centrum van Vledderveen. Ruim voordat het huidige
alcoholbeleid was uitgevonden zorgde Femmie er al voor dat bezoekers, die iets te diep in
het glaasje hadden gekeken, netjes thuiskwamen.
Femmie was, naast een luisterend oor, een hele goede gastvrouw, een echte dorpsmoeder.
Jong en oud kwam graag bij haar aan de bar zitten. Ze was altijd belangstellend, invoelend
en in voor een praatje. Toen haar beheerderstijd erop zat, heeft zij nog ongeveer 10 jaar
lang gezorgd dat de inkoop als een zonnetje verliep.
Tijdens en na haar beheerderswerk had Femmie nog een tweede liefhebberij en
werkzaamheid. Voor Garage Ouwerkerk in Boijl haalde zij regelmatig tweedehands auto’s
op van de automarkt in Utrecht. Met 2 of 4 personen ging ze er lekker op uit.
Intussen werden in totaal 5 kleinkinderen geboren waarvoor Femmie bijna fulltime
oppasoma was. Ook van deze taak heeft zij zeer genoten.
Tot het laatste moment was Femmie strijdvaardig, blijmoedig en altijd geïnteresseerd in
andermans reilen en zeilen. Met Femmie verliest Vledderveen een zeer gewaardeerd,
warm en aardig mens.
Femmie, we zullen je missen.
We wensen Henk, kinderen en kleinkinderen veel sterkte
met dit verlies.
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DE HERDERS OP WEG
NAAR …..……..NOORDWOLDE
Op kerstavond [24 december] zullen drie
herders in de sporthal “De Duker”,
Dwarsvaartweg 2, Noordwolde, hun

belevenissen vertellen. Ze gaan in hun verhalen
terug naar de tijd dat ze in de velden van Bethlehem
op hun schapen pasten. Hun belevenissen van toen,
worden afgewisseld met koorzang van Our Choice,
o.l.v. dirigent Jan Blanksma, solozang van de herders
en samenzang. De muzikale begeleiding wordt
verzorgd door de Woudklank. Bent u ook benieuwd
naar de verhalen van deze herders, u bent van harte
welkom. De avond begint om 20.00 uur, de zaal is
open vanaf 19.30 uur.
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13 december organiseerde de Corsogroep de kerst
bingo!
Een mooie opkomst en er werd weer een mooi
bedrag opgehaald wat uiteraard ten goede komt aan
de corsowagen van 2020.
st. Dorpscentrum bedankt!
Het was een gezellig avond.
Winnaars, veel plezier met jullie prijzen en tot de
volgende Bingo met de Pasen.
We wensen iedereen een fijne kerst en een bouwlustig en bloemrijk 2020!
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10-de KERSTSTALLENEXPOSITIE IN NOORDWOLDE:
‘MARIA IN GEUREN EN KLEUREN’

Voor de tiende en laatste! keer organiseren wij in december een kerststallenexpositie in de
protestantse kerk Noordwolde, Oldeberkoperweg 1.
Expositiedata: 15, 21, 22, 26, en 28 december van 13.30 – 16.30 uur
Thema: ‘Maria in geuren en kleuren’
Activiteiten: 21 december 14.00 uur - mini-workshop o.l.v. Marijke Sloot
22 december 14.00 uur - inloopconcert
18 december 20.00 uur - Marialezing door Liszy Hoeijmakers
Tien jaar geleden is, op initiatief van Jeltje Kramer, de eerste kerststallenexpositie
georganiseerd in bovengenoemde kerk. Tot 2013 zorgde zij samen met ds. Martje Veenstra
voor de organisatie en de totstandkoming. Na het verstrek van ds. Veenstra was Rita
Akkerboom bereid deze taak over te nemen. Een aantal gastvrouwen draait eveneens mee
vanaf het begin.
Veel exposanten van de afgelopen tien jaar verlenen opnieuw hun medewerking, evenals
de schoolkinderen o.l.v. GVO-juf Jacqueline de Ruiter. Vanaf de eerste expositie in 2010
heeft zij, samen met haar steeds wisselende groepen, een creatieve bijdrage geleverd en
de expositie bezocht.
Basisschool Matthijsje is later ‘ingestroomd’ en doet ook deze keer weer mee.
Daarnaast bezoeken bewoners van zorginstellingen uit de omgeving de kerstexpositie.
Verder wordt uitgebreid aandacht besteed aan Maria. Zij is tijdens elke expositie aanwezig
geweest, zonder Maria is een kerststal natuurlijk niet compleet, maar nooit stond ze op de
voorgrond. Daarom lijkt het ons passend deze laatste expositie Maria in het zonnetje te
zetten. Dat gebeurt vanuit verschillende invalshoeken. Het belooft een interessante en
gevarieerde expositie te worden.
Het is zeker een bezoekje waard. De toegang is gratis. Evenals deelname aan de
activiteiten.
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KLEURPLAAT
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Jodenweg 2
8385 GP Vledderveen
Tel: 06 40 85 07 23 (Saskia Eilander,
penningmeester en contact reserveringen)
Tel: 06 45 26 67 42 (Marjan Nordholt, secretaris)

website
https://vledderveendrenthe.nl
Dynamiek in 't Groen

nhtenboekel@kpnmail.nl

16

