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VAN DE REDACTIE
Oranje kaft??? Jazeker!
Want we zijn toch trots op onze “ORANJE Leeuwinnen”. Of ze nu goed of minder goed spelen, met
geluk zijn ze toch heel ver gekomen!! Zelfs het dorpscentrum openende de deuren voor de finale.
Wat hebben ze gevochten, maar helaas…. Of de penalty terecht was??? Daar zal nog wel over
nagepraat worden. Maar dan nog zou USA gewonnen hebben. USA 2 – NED 0

Gezellige WK finale in dorpscentrum. Grietje en Gerhard achter de bar en Henk in de keuken. Bedankt!!

Let op: er staat een snelheidspaal in Vledderveen !
Iedereen heeft het al gezien natuurlijk.
In het stukje van Plaatselijk Belang zal hier een bericht over staan.
Het dorpsfeest heeft weer plaatsgevonden onder prachtige
weersomstandigheden.
Een uitgebreid verslag verderop in dit nummer.
We gaan eerst de zomervakantie vieren en na de vakantie staan er alweer
genoeg activiteiten gepland. Noteer vast in uw agenda:
● 14/15 september CORSO Frederiksoord
● Zaterdag 28 september 2019 BURENDAG!!
U ontvangt daar rond 7 september een inschrijfformulier voor.
Veel leesplezier met dit nummer en allemaal een fijne zomervakantie,
Margreet en Roely

Zoals jullie weten ben ik in november vorig jaar geopereerd. Het was een
zware tijd en alle aandacht, fruitmanden, kaarten en ‘praatjes aan het hek’
hebben ons enorm geholpen de moed erin te houden.
Het gaat gelukkig nog steeds de goede kant op. Voor alle aandacht, onze
welgemeende dank!
Jan en Minke Haanstra
1

HERTENKAMPNIEUWS
Het waren roerige tijden in het hertenkamp de afgelopen weken.
De hertendames waren allemaal behoorlijk zwanger, dus iedere
keer dat we er kwamen was het weer spannend of er al een kleine
geboren was.

Bij de eerste bevalling ging het echter mis; ze
liep ongedurig rond, duidelijk met weeën,
maar de geboorte bleef uit. Uiteindelijk heeft
de dierenarts geholpen bij de bevalling, maar
helaas bleek het een onvolgroeid kalfje wat al
overleden was. Volgens de dierenarts was dat
ook de reden dat de bevalling niet wilde
vlotten. Heel jammer van het kalfje, maar
gelukkig gaat het met de moeder inmiddels weer erg goed.
Een paar dagen later volgde een gelukkig probleemloze bevalling, deze kleine doet het uitstekend en
dartelt al vrolijk door het hertenkamp, een ontzettend vriendelijk en nieuwsgierig beestje.
2 dagen later volgde er weer een probleemloze bevalling, waarbij het kalf het in eerste instantie prima
leek te doen. De volgende dag bleek hij/zij echter helaas overleden. Wat daar de oorzaak van is
geweest zullen we helaas nooit weten. Het blijven toch kwetsbare diertjes, vooral als ze zo klein zijn.
Ook bij de geiten was het onrustig; een paar weken geleden zijn er 2 geitjes naar de Middenweg
verhuisd, maar helaas werd een van de 2 ziek en overleed. Het overgebleven geitje vond het
overduidelijk maar niets in haar eentje en is daarom sinds kort weer terug in het hertenkamp. De
rangorde binnen de groep moest weer even opnieuw bepaald worden, maar inmiddels gaat het prima
samen met de rest. En ook onze oude Suus doet het nog fantastisch gelukkig!
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De hele groep heeft inmiddels hun Q-koortsvaccinatie weer gehad en ook zijn zowel de herten als de
geiten worm –en parasietvrij verklaard door de dierenarts.
Inmiddels wordt er weer druk langs de deuren gegaan voor de
jaarlijkse donaties, een onmisbare bron van inkomsten voor het
hertenkamp, aangezien we geen subsidie krijgen van de gemeente.
De kosten voor voer en dierenarts kunnen flink oplopen en dat is ook
iets waar echt niet op bezuinigd kan en mag worden. Dus mocht u al
een donatie gedaan hebben, ontzettend bedankt daarvoor namens de
inwoners van het hertenkamp! Mocht u nog niemand aan de deur
gehad hebben, overmaken kan natuurlijk ook: NL15 RABO 0365
8551 70 t.n.v. Stichting Hertenkamp Vledderveen.
Op 18 juni was het weer tijd voor het jaarlijkse hooipakjesfestijn, op
deze zonnige avond gingen een aantal vrijwilligers en bestuursleden
onder leiding van de familie de Jonge het land op om de hooipakjes
op de aanhanger te gooien en vervolgens de hooizolder en schuur van
het hertenkamp vol te laden met hooi. Prachtig dat het zo kan in
Vledderveen! Het was weer ontzettend gezellig zo met elkaar, dus veel dank aan iedereen die
geholpen heeft! De beestjes zijn er weer blij mee ☺
Het is een welkome en voedzame aanvulling voor de beesten, aangezien het gras niet echt royaal
aanwezig is. Daarvoor hebben sinds kort onze eigen Grasmanager; Jos Walta (wel bekend van het
schoolplein en de waterstep). Hij geeft aan wanneer en hoeveel er beregend dient te worden en zo
hopen we het gras toch weer wat beter te laten groeien.
Op zaterdag 21 september wordt er een feestelijke middag bij het hertenkamp georganiseerd, waarbij
er gelegenheid is om binnen de hekken kennis te maken met de beestjes en ook Bruno zijn gewei zal
verloot worden. Hierover volgt nog nader bericht.
Een hele fijne zomer(vakantie) toegewenst!
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DORPSFEEST 2019

1001 NACHT

In het weekend van 21, 22, 23 juni werd het Dorpsfeest
georganiseerd. Alles “last minute”. Er waren wat wisselingen
in de feestcommissie, waardoor de activiteiten commissie de
taak op zich genomen had. Samen met de vele vrijwilligers is
het toch nog goed gekomen!!!
De vrijdagmiddag vond de 50+ Quiz plaats, onder leiding
van Henk en Geesje, met Bianca achter de bar.
Het was een gezellige middag en we hopen dan ook dat ze
het volgend jaar weer willen organiseren.
De tent werd in de vroege avond op het veld geplaatst, waarna het dorpscentrum openging, dit werd
door het stichting bestuur zelf geregeld. De plannen zijn er om de vrijdagavond weer “nieuw” leven
in te blazen voor het volgende dorpsfeest, door de feestcommissie zelf.
Lang uitslapen was er op zaterdag niet bij, de lawaaioptocht zorgde daar wel voor!
Dit werd geregeld door Claudia en Bianca. De verkeersregelaars Gerhard en Henriëtte zorgden met
hun heksenbezems dat de chaos niet te groot werd.
Intussen waren vrijwilligers druk in de weer om de tent in te richten met de bar en bakplaten, want
ja wat is een dorpsfeest zonder “Henkies” burgers!
Om 10 uur begonnen de zomerspelen, georganiseerd door de Speeltuinvereniging “Ons Veilig
Plekje” De zon scheen prachtig en de stormbaan voor de kids met water kwam dus goed uit.
De kinderen hebben genoten van deze inspannende ochtend.
Onder genot van de heerlijke broodjes braadworst en hamburgers konden de inschrijvingen voor het
zaterdagmiddag spel plaatsvinden. Ook dit jaar hebben Romy en Lisanne het zaterdagmiddag spel
georganiseerd. Met een klein budget hadden ze weer leuke spellen bedacht. (Oké de vlaflip was een
chaos.) De winnaar was team: Bamylamy (Bas, Mylene, Lammert, Myka) Ze kregen een prachtige
beker met M&M ‘s. Volgend jaar willen de meiden er meer spektakel in brengen. Dus BE READY
FOR NEXT YEAR!!
Tijdens het zaterdagmiddagspel deelde de IJsclub “Nieuw Leven” heerlijke ijsjes uit, waarvoor onze
hartelijke dank! Het was een heerlijke koele traktatie met dit mooie weer.
De bar op het veld werd gesloten en opgeruimd.
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Intussen was het alweer tijd voor de kinderdisco, geregeld door Claudia en Renate.
DJ Heavy P verzorgde de muziek.
De DJ kon aansluitend verder draaien voor
de feestavond. Hij bracht de stemming er
goed in.
De zondagochtend brunch werd verzorgd
door de Kookclub. Ze hadden het
schoolplein leuk ingericht. De mensen
kwamen fris en fruitig of met een kater
heerlijk eten.
De zondagmiddag stond in het teken van de fietstocht, georganiseerd door Romy en Lisanne.
Prachtig weer om te fietsen.
Helaas dit jaar niet veel deelnemers, rond de 40. Maar dat mocht de pret niet drukken.
Annabel was de winnaar met 237 punten. Gevolgd door Kim en Petra.
Na de fietstocht stond de keukenbrigade klaar om de inwendige mens te verzorgen.
De zondagavond werd gevuld met de kinderstoelendans georganiseerd door de Speeltuinvereniging.
Milan en Jarno werden de winnaars
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De muzikale begeleiding werd weer verzorgd door Addy
(Hoeveel jaar zou hij dat al doen???)

Aansluitend was er de stoelendans voor de volwassenen. René had
een leuke wending bedacht. De deelnemers moesten een bekertje
water mee dragen. Degene met het meeste water nog in het bekertje
zou winnen! Bij de mannen ging Stef met de beker naar huis en bij de
vrouwen Shauny. Tijdens de stoelendans deelde de IJsvereniging de
overgebleven ijsjes uit.
Na de hectiek van de stoelendans kon er nog “afgekoeld” worden in het dorpscentrum.
Onder genot van drankje en hapje nog even napraten over een weer geslaagd dorpsfeest!
Op naar 2020!!
NOTE:
– De feestcommissie wordt weer nieuw leven ingeblazen door: Rob (voorzitter), Romy (notuliste)
Lisanne (PR), Ires, Henk en Arjan.
– Heeft u bezwaar dat wij foto’s van u plaatsen op fb of de website, laat dit dan weten aan Rob of
Lisanne
Wij bedanken alle vrijwilligers die geholpen hebben om het Dorpsfeest weer tot een succes te maken.
We hopen ook de komende activiteiten weer gebruik te kunnen maken van jullie kwaliteiten!! Nieuwe
vrijwilligers zijn uiteraard altijd van harte welkom!
We wensen u een fijne zomer toe!
De afgelopen jaren heeft de Heidehoek bardiensten gedraaid met behulp van leden uit de diverse
verenigingen in Vledderveen. De verenigingen waren verplicht 1 a 2 keer per jaar twee leden in te
zetten om op de vrijdagavond bardienst te draaien. Dit jaar gaat het dorpshuis proberen om, met een
vrijwillige barpoule, de bar te bezetten.
Een aantal mensen heeft zich al ingeschreven voor deze poule. Vind jij het leuk om bardienst te
draaien? Neem contact op en schrijf je in!
Marjan Nordholt (marjan.nordholt@gmail.com , 0645266742).
(Namens Stichting Dorpscentrum de Heidehoek en Werkgroep Verenigingen PB)
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De mooiste (en enige) versierde tuin!! Bedankt fam. Kelly

HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
VLEDDERVEEN
Graag willen we u op de hoogte brengen van het
bestaan van onze kerkelijke gemeente, namelijk
de Hersteld Hervormde Kerk in Vledderveen. Wij
zijn een kleine zelfstandige regiogemeente en
houden elke zondag om 10.00 uur en om 19.00
uur diensten aan de P.W. Janssenlaan 16, 8385
GB in Vledderveen. Daarnaast verzorgen we in
de wintermaanden 1 keer in de 2 weken op
woensdagavond een Bijbelstudie. Mocht u in
deze mooie omgeving op vakantie zijn of heeft u
belangstelling om een dienst bij te wonen dan bent u bij deze van harte uitgenodigd. Wilt u wat meer
weten over onze gemeente of de Hersteld Hervormde Kerk, waar zij voor staat en wat haar drijfveer
is? Dan verwijzen we u graag naar de volgende websites:
https://hhgvledderveen.wordpress.com of https://www.hersteldhervormdekerk.nl
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Spring Forest Qigong
gezondheid en healing stabiliteit en balans
Elke donderdagochtend 9.30 –
10.30 eenvoudige en effectieve
oefeningen
dorpscentrum Vledderveen
Open les: 29 augustus 9.30 uur

Opleiding Healing vanuit het universele
licht: Jezelf healen en healer worden
Open les: 1 september 13.30 uur Boijlerweg 8 in Boijl
start: 14 september
Informatie: Froukje Buma, www.israna.nl,
info@israna.nl, 0521 344653
VAN HARTE WELKOM!

Nieuwsbrief Plaatselijk Belang Vledderveen, Juli 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)
Billen van de Bank 2019
Zondag 7 april.
Lig jij ook iedere zondag op de bank met je laptop of je iPad? Of speel jij de hele dag spelletjes op je
mobiel? En heb jij wel zin in een nieuwe uitdaging? Kom dan eens met je billen van de bank en ga
met ons mee een flinke wandeling maken.
Watte?
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Een digitale speurtocht rond Vledderveen in groepen van 5-6 mensen. Meedoen kost 1 euro per
persoon en is op eigen risico. Let op: u bent dan ook een verkeersdeelnemer. Iedereen mag meedoen,
als je je maar voor 4 april aanmeldt.
Wanneer, hoe laat en waar?
Je wordt zondag 7 april om 12:00 uur in het dorpscentrum de Heidehoek, te Vledderveen verwacht.
Daar wordt Billen van de Bank uitgelegd.
Wat heb je nodig?
Per groep heb je 2 opgeladen smartphones met mobiel internet nodig. Neem voor de zekerheid een
oplader mee. Er is een powerbank voor noodgevallen aanwezig. Per groep moet je minimaal 1 mobiel
hebben met het besturingssysteem Android en Whatsapp met locatiemelder. Heb je geen van deze
benodigdheden? Geen nood. Je kunt je aansluiten bij een groep die wel voorzien is. En natuurlijk kan
je je ook individueel aanmelden, Wij delen je dan in bij een groep. Aanmelden dus!!
Aanmelden
Meld je aan voor 4 april 2019. Aanmelden doe je met een inschrijfformulier.
Foto’s en film Billen van de bank 2019
Zondag 7 April 2019, een prachtig mooie voorjaarsdag om de tweede editie van deze gps-navigatietocht te lopen voor alle leeftijden. Drieënveertig deelnemers die allemaal enthousiast op tijd aanwezig
waren. Een gespannen team wat al weken voorbereiding achter de rug had zat er klaar voor om deze
“GPS-QUIZ” succesvol te laten verlopen. En succesvol dat was het! Net als het voorgaande jaar met
ongeveer hetzelfde aantal deelnemers was deze editie zeer geslaagd te noemen.
De deelnemende groepen gingen keurig op tijd weg nadat zij de telefoons met GPS-app geïnstal-leerd
hadden en de benodigde instructies ontvangen hadden.
Ook kreeg iedere groep rugzakjes met de nodige versnaperingen en frisdrank mee.
Per team werd er 1 telefoon geïnstalleerd om GPS-coördinaten te volgen die middels vragen op de
route met een QR-code op 10 locaties op bordjes aangebracht waren.
De route was ongeveer 5,2 kilometer lang en iedere groep begon op een ander punt.
In dorpscentrum de Heidehoek waar vertrek en eindpunt was, zat de organisatie alwaar men de QRvragen verstrekte nadat een ploeg zich via app aanmeldde en de antwoorden verwerkte.
Daarnaast had eenieder deelnemend team een WhatsApp telefoonhouder in hun midden die door de
organisatie om de haverklap bestookt werd met allerhande triviale vragen en doe-opdrachten,
waaronder filmpjes en selfies maken.
Prachtig mooi hoe creatief alle ploegen hier mee omgingen. Uiteindelijk nadat alle ploegen toch dicht
achter elkaar binnen kwamen na alle vragen en opdrachten uitgevoerd te hebben, heeft de
organiserende jury na het nodige calculatie-werk 1 winnend team naar voren weten te brengen, te
weten Jochem, Tamar en Roos. Eeuwige roem valt hen ten deel.
Aansluitend op deze ceremonie werd er door de deelnemers en organisatie gretig gebruik gemaakt
van frituur en de daarbij behorende sapjes.
De dames achter de bar die hier voor zorg gedragen hebben nogmaals dank vanuit de
“BillenvandeBank” organisatie, toppers!
Al met al een geslaagde Billen-dag, graag tot de volgende keer.
Dankjewel voor jullie deelname en groetjes namens;
Toon, Gerhard, Henk, Stefan, Hans, Ingrid, Bianca en Nico.
Mede mogelijk gemaakt door ondernemersfonds Westerveld en Plaatselijk Belang, waarvoor dank!
Dodenherdenking
Op 4 mei organiseert Plaatselijk Belang, ondersteund door het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de
jaarlijkse dodenherdenking bij het Joods monument aan de Jodenweg. Om 19.30 uur wordt er
verzameld in Dorpscentrum de Heidehoek, om vervolgens naar het monument te lopen. Daar zal de
voorzitter van Plaatselijk Belang een toespraak houden. Vervolgens zullen twee kinderen uit ons dorp
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bloemen leggen bij het monument. Omstreeks 19.50 uur wordt er 2 minuten stilte gehouden. (Niet
zoals gewoonlijk om 20.00 uur daar bezoekers graag de nationale dodenherdenking op de televisie
willen volgen)
We hopen dat u met velen aanwezig zult zijn.
“Vrijheid is kwetsbaar, nooit vanzelfsprekend. Dat besef je pas echt wanneer de vrijheid er niet
meer is.”
Dodenherdenking 4 mei 2019
Bij het Joods monument In Vledderveen werden op 4 mei 2019, met ondersteuning van de Stichting
4 & 5 mei, de Nederlandse slachtoffers van oorlogen, conflicten en vredesmissies, waar ook ter wereld
herdacht. Tevens werden de 180 Joodse dwangarbeiders die in 1942 waren ondergebracht in Kamp
Vledder en o.a. aan de Jodenweg in Vledderveen hebben gewerkt, herdacht. In oktober 1942 zijn deze
Joodse dwangarbeiders via Westerbork naar concentratiekampen gedeporteerd. Waarschijnlijk heeft
niemand dit overleefd.
Ook werd stilgestaan bij de vele jonge soldaten die gesneuveld zijn bij de bevrijding van Europa.
Door de voorzitter van Plaatselijk Belang Vledderveen werd ingegaan op het ontstaan van de Tweede
wereldoorlog maar ook op het verzet in onze regio, het in juni 1941 droppen van geheimagenten nabij
de Werkhorstlaan en het laten onderduiken van een Zigeunerfamilie aan de Werkhorstlaan.
Door Tim en Vigo werden bloemen gelegd op het Joods monument gevolgd door 2 minuten stilte.
De herdenking werd afgesloten met de woorden:

Informatiebijeenkomst bouwplan voormalig voetbalveld (Jodenweg) op dinsdag 16 april 2019 om
19.30 in het Dorpshuis
Zoals bekend, wordt er al enige tijd door Plaatselijk Belang, de gemeente Westerveld en aspirantkopers gesproken over het ontwerp van de nieuwe woningbouwlocatie op het voormalig voetbalveld
aan de Jodenweg te Vledderveen.
Naar aanleiding van deze gesprekken heeft de stedenbouwkundige Mikis Maathuis een schets van het
plan gemaakt. Deze bouwkundige schets wordt op dinsdag 16 april 2018 om 19.30 uur gepresenteerd
en toegelicht door Mikis Maathuis, Jurian Lier, projectleider van de gemeente Westerveld en Karen
van de Velden, beleidsmedewerker van de gemeente Westerveld, in het Dorpshuis aan de Jodenweg
2 te Vledderveen.
Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat het hier een schets betreft, een aanloop naar een (gewijzigd)
bestemmingsplan.
Blues Factory in Vledderveen
20 April 2019 organiseert kookclub Vledderveen een blues avond met Amerikaans buffet in
dorpscentrum “de Heidehoek”. Deze avond zal de band Blues Factory optreden. De entree is 17,50
euro p.p. en dat is inclusief het buffet. De zaal gaat om 18:00 uur open. Opgave voor 17 april via
onderstaand aanmeldingsformulier.
Let op: Vol = Vol
Datum/Tijd 20/04/2019; 18:00 – 23:00
Locatie: Dorpscentrum "De Heidehoek
Nieuwsbrief van GasDrovF voor de Vledderveners
In deze Nieuwsbrief doen we verslag van de informatiebijeenkomst die GAS-DrOvF op 15 maart in
het Dorpshuis van Vledderveen organiseerde. Daarnaast stellen we u op de hoogte van de voortgang
van de boorlocatie ‘Boergrup in Vledderveen’. En als laatste melden we u over de laatste
ontwikkelingen binnen de organisatie van GAS-DrOvF.
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Informatieavond woningbouwontwikkeling voormalig voetbalveld (Jodenweg) Vledderveen.
Op 16 april 2019 werden de bijgevoegde schetsen van beoogde ontwikkeling, na een oproep o.a. op
de website van Vledderveen, aan de belangstellende inwoners van Vledderveen in het Dorpscentrum
gepresenteerd.
De presentatie werd verricht door Mikis Maathuis, stedenbouwkundige, Jurian Lier, projectleider
gebiedsontwikkeling bij gemeente Westerveld en Karen v/d Velden, beleidsmedewerker grondzaken
eveneens bij gemeente Westerveld.
De bijgevoegde schetsen geven een indruk van het plan. De tweede schets geeft de woonvlekken aan
met het maximaal aantal woningen dat op de betreffende vlek gebouwd mag worden. Over de grootte
van de kavels binnen zo’n woonvlek zullen de kopers met elkaar overeenstemming moeten bereiken.
De schetsen zijn het resultaat van hedendaagse ontwikkelingen, gesprekken tussen bovengenoemden,
Plaatselijk Belang Vledderveen en geïnteresseerden voor de bouwgrond. Deze laatsten hebben zich
gemeld naar aanleiding van de permanente oproep op de website van Vledderveen maar ook via
Facebook, ’t Pummeltje en de Nieuwsbrief.
Mikis Maathuis legde met behulp van een aantal schetsen uit hoe hij tot de hierbij gevoegde schetsen
is gekomen. Met nadruk werd gemeld dat het hier schetsen betreffen en hij spoorde iedereen aan om
met op-/aanmerking te komen, zodat een zo optimaal mogelijk plan gemaakt kan worden.
Door de ongeveer 35 aanwezigen werd volop gediscussieerd waarbij de aanwezigen vooral keken
naar de impact van het plan op hun huidige woonsituatie.
Waar sommige op-/aanmerkingen waarschijnlijk soepel in het uiteindelijke plan kunnen worden
verwerkt, bleken andere op-/ en aanmerkingen conflicterend met elkaar.
De presentatoren gaven aan dat ook zij zouden willen dat alle wensen ingewilligd kunnen worden,
maar realiteit is dat dit waarschijnlijk niet mogelijk is.
Mocht u op genoemde informatie-avond niet aanwezig zijn geweest en heeft u toch op- of
aanmerkingen op de schetsen, geef die dan door via plaatselijkbelang@vledderveendrenthe.nl
De volgende stap is dat er nogmaals een voorlichtingsavond komt om de definitieve schets, de aanloop
naar een (gewijzigd) bestemmingsplan, te presenteren.
2e informatieavond woningbouwontwikkeling voormalig voetbalveld 27 juni 2019 om 20.00 uur
in het Dorpshuis
Op 16 april 2019 was de eerste informatieavond over de bouwontwikkeling van het voormalig
voetbalveld in Vledderveen. De avond werd begeleid door Jurian Lier en Karen v/d Velden,
ambtenaren van de gemeente Westerveld en de stedenbouwkundige Mikis Maathuis. Een indruk van
deze avond en de getoonde schets, staan in het artikel van 16 april 2019 op deze website.
Aan de hand van de op-/aanmerking tijdens die avond, gesprekken met inwoners van Vledderveen en
potentiële kopers, hebben Mikis Maathuis en de ambtenaren van de gemeente Westerveld een
aangevulde schets gemaakt.
Deze schets wordt op donderdag 27 juni 2019 om 20.00 uur door hen getoond en toegelicht in het
Dorpshuis van Vledderveen. De schets is bestemd als basis voor het te ontwerpen bestemmingsplan.
Jaarvergadering van Plaatselijk Belang Vledderveen verplaatst naar dinsdag 7 mei 2019 om
20.00 uur.
De jaarvergadering van Plaatselijk Belang Vledderveen staat gepland op dinsdag 30 april 2019 om
20.00 uur maar onverwachts is dit ook de avond dat Tottenham Hotspur in de Champions Leaque de
halve finale speelt tegen Ajax.
Omdat onder de leden van Plaatselijk Belang veel voetballiefhebber zijn, heeft het bestuur van
Plaatselijk Belang besloten om de jaarvergadering te verplaatsen naar
Dinsdag 7 mei 2019 om 20.00 uur in het Dorpscentrum te Vledderveen.
Hopelijk zien wij u dan.
Het bestuur van Plaatselijk Belang Vledderveen
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Inwoners gemeente Westerveld betalen relatief hoge energierekening
Inwoners van de gemeente Westerveld betalen flink voor hun gas en stroom, zo blijkt uit gegevens
van Rijkswaterstaat en de Klimaatmonitor. Een gemiddeld huishouden in Westerveld maakte in 2017
maandelijks ruim €145 over aan de energieleverancier. In 2019 loopt dit op tot liefst €189. Dat is fors
meer dan de landelijke gemiddelde energierekening van €165,00.
De hoge energierekening komt tot stand door een relatief hoog energieverbruik. Een gemiddeld gezin
in Westerveld stookt jaarlijks 1800 M3 gas en verbruikt 3150 kWh stroom. Het gemiddelde verbruik
in Nederland ligt op 1.500 M3 gas en 2.500 kWh stroom per huishouden. Het relatief hoge
energieverbruik in Westerveld kan verschillende oorzaken hebben. Denk aan de aanwezigheid van
grotere woningen, grotere huishoudens en een relatief laag gebruik van duurzame energiebronnen
zoals warmtepompen en zonnepanelen, zo stelt Energiehunter.nl.
Energiekosten fors gestegen in 2019
Hoewel de energierekening van gezinnen in Westerveld flink is gedaald tussen 2010 tot 2017 (van
€2256 naar €1745) gaan we de komende jaren weer fors meer betalen voor gas en stroom. De
gemiddelde energiekosten stijgen in 2019 naar ruim €189 per maand, een stijging van ruim 30% ten
opzichte van 2017. Deze prijsstijging wordt veroorzaakt door hogere belastingen op energie, en
doordat energieleveranciers meer rekenen voor levering van gas en stroom.
Sterke toename zonne-energie in gemeente Westerveld
Inwoners in Vledderveen maken steeds meer gebruik van duurzame energie. Op dit moment zijn er
1862 geregistreerde zonnepanelen installaties in de gemeente. Dat is een flinke toename ten opzichte
van 2010, toen er nog maar 40 woningen met zonnepanelen waren geregistreerd. Mede door subsidies
en de gunstige salderingsregeling wordt verwacht dat het aantal installaties verder zal toenemen.
Van school naar sociaal, historisch en kunstzinnig middelpunt
Van school naar sociaal, historisch en kunstzinnig middelpunt. Het is zover. Het voormalige
schoolgebouw “De Heidehoek” en het schoolplein zijn verbouwd tot wederom een middelpunt van
Vledderveen.
In het gebouw is een ruimte waar kunstschilder Jan de Boer zijn atelier heeft, Ilse en Claudia hun
kinderpraktijk de Sterrenboom uitoefenen, de sociaal maatschappelijke ruimte “BijOns” op volle
toeren draait en het museumpje over de geschiedenis van Vledderveen is gestart. Bovendien heeft het
schoolplein een metamorfose ondergaan.
Tijd om dit middelpunt op vrijdag 24 mei 2019 om 17.30 uur officieel te openen en u kennis te laten
maken met het vernieuwde schoolplein, de ruimtes, de huurders en hun werkzaamheden.
Vledderveen op TV
Afgelopen vrijdag kwam RTV Drenthe langs bij voormalige OBS de Heidehoek voor de opening van
het nieuwe plein en het museum over de geschiedenis van Vledderveen.
U kunt hier de rapportage bekijken: http://rtvd.nl/Cq9S
Starterslening
Wilt u voor het eerst een woning kopen? Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt uw bank
of hypotheekadviseur de maandelijkse lasten laten berekenen. Zijn de woonlasten te hoog voor uw
inkomen? Dan kunt u proberen een starterslening te krijgen.
De gemeente Westerveld wil starters op de koopwoningmarkt een steuntje in de rug bieden met de
starterslening. Deze lening overbrugt het verschil tussen datgene wat u maximaal kunt lenen onder
Nationale Hypotheek Garantie (NHG)-voorwaarden en de aankoopprijs van de woning.
Voorwaarden
Aan alle voorwaarden moet voldaan zijn om in aanmerking te komen voor de starterslening:
U moet een sociale of economische binding met de gemeente Westerveld hebben.
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Sociale binding: u woont minimaal 1 jaar in de gemeente Westerveld (inwonend of in een zelfstandige
huurwoning) of een van uw ouders woont in de gemeente Westerveld en u studeert of gaat naar school
buiten de gemeente en gaat zich binnen een jaar na afronding van de studie opnieuw in de gemeente
vestigen. Voordat u uw studie begon, heeft u minimaal 1 jaar in de gemeente gewoond.
Economische binding: u heeft een dienstverband van minimaal 20 uur per week en minimaal 1 jaar
bij een bedrijf in de gemeente Westerveld.
U bent jonger dan 35 jaar.
De koopwoning kost maximaal € 185.000.
De starterslening is van toepassing op bestaande koopwoningen en nieuwbouwkoopwoningen in de
gemeente Westerveld.
Als er sprake is van een nieuwbouwkoopwoning mag er geen sprake zijn van gebruik van meerdere
(gemeentelijke) stimuleringsregelingen, zoals grondprijsreductie.
Woningen die door corporaties rechtstreeks worden verkocht, komen niet in aanmerking voor een
starterslening. Soms kan van deze voorwaarde ontheffing verleend worden. Vraag naar de
mogelijkheden.
U moet de woning waarvoor een starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.
Aanvraag
Als u aan alle voorwaarden voldoet, kunt u contact opnemen met de gemeente om de starterslening
aan te vragen.
U vraagt een starterslening aan door contact op te nemen met de gemeente via 14 0521 of een mail
sturen aan info@gemeentewesterveld.nl. In overleg met de gemeente wordt gekeken of u voldoet aan
de voorwaarden. Als u voldoet, dan sturen wij u een starterspakket en een op naam gestelde
toewijzingsbrief toe.
Dit starterspakket kan dan (eventueel in overleg met uw financieel adviseur) ingevuld worden en
voorzien worden van alle gevraagde bijlagen. Samen met de toewijzingsbrief van de gemeente kan
de aanvraag ingediend worden bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
(SVn) via kredietverlening@svn.nl. SVn behandelt en verstrekt de startersleningen. Op basis van de
ingevulde stukken beoordeelt SVn of u een starterslening kunt krijgen en de hoogte daarvan. De
gemeente krijgt van deze beoordeling een afschrift.
SVn brengt bij een positieve krediettoets een offerte uit die voldoet aan de voorwaarden uit de
toewijzingsbrief van de gemeente.
U stuurt vervolgens een kopie van deze Svn-offerte naar de hypotheekverstrekker.
Als u de offerte accepteert en aan de voorwaarden voldoet, stuurt het SVn de stukken door naar de
notaris en ontvangt u van het SVn bericht over de verdere afwikkeling van de lening.
Twee delen
De starterslening bestaat uit twee delen
Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening.
Een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening.
Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.
De aflossing van uw Starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De
Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaalt u (in
principe) rente en aflossing. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u op
zowel de Starterslening als de Combinatielening af.
Grondprijzen Westerveld 2019
De gemeente Westerveld heeft in april 2019 de Grondprijzenbrief 2019 goedgekeurd. Zie bijgaande
link.
De exacte grondprijs voor Vledderveen moet nog worden vastgesteld, maar bij de afdeling
grondzaken van de gemeente Westerveld gaat men ervan uit dat die prijs ongeveer gelijk zal zijn aan
de prijzen voor bouwgrond in Zorgvlied.
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http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerveld/CVDR624307/CVD
R624307_1.htm
Dorstige geraniums beregend m.b.v. waterstep ‘Speedy’

Vandaag heeft Jos Walta, tuinmanager, uitvinder, innovator, Lid in de Orde van Oranje-Nassau,
medeoprichter van dorpshuis De Heidehoek en lid van de Club ‘Watergeven’ te Vledderveen, zijn
nieuwste creatie getest. Deze innovatie, waterstep ‘Speedy’, is getest en uitstekend bevonden.
Waterstep ‘Speedy’, versie 1.0, is per direct in gebruik genomen.
In Vledderveen worden elk jaar bakken met hanggeraniums aan lantaarnpalen opgehangen, verspreid
over het hele dorp. Deze planten worden door de club ‘Watergeven’ van Vledderveen verzorgd. Deze
club is ontstaan uit de corsogroep en bestaat uit ongeveer 5 personen. Het gieten gebeurde vanaf een
heftruck, van Peter de Jonge, met daarop een watertank. De één bestuurde de heftruck, de ander
hanteerde de waterslang, zittend bovenop de watertank. Daar Peter en dus ook de heftruck is verhuisd
naar de Boergrup, is de afstand wat groot geworden, om met een heftruck te overbruggen. Er moest
daarom een nieuwe bewateringsmethode worden bedacht.
Jos heeft een oplossing bedacht die door 1 vrijwilliger bediend kan worden. Gezien de werkdruk op
de vrijwilligers in Vledderveen, is dit een welkome verlichting van het totale takenpakket.
Waterstep ‘Speedy’ v1.0 heeft een capaciteit van 60 liter. Dit komt in de praktijk neer op ruim 1 liter
per pot (er hangen zo’n 56 bakken met geraniums in het dorp). Als u wilt weten hoe deze vinding
technisch in elkaar is gestoken, kunt u Jos daar persoonlijk naar vragen. Tussen al zijn bedrijvigheden
door maakt hij graag tijd voor een praatje. Hij wil u vast alles vertellen over de draaicirkel, het aantal
pk, gietsnelheid, druppelgrootte, energiebesparing, sproeibereik en noem maar op.
Tijdelijke snelheidsdisplay in Vledderveen
De Provincie Drenthe heeft Vledderveen en 2 andere dorpen uitgekozen om mee te doen aan een
verkeerssnelheidsactie. Binnenkort komt er tijdelijk op de P.W. Janssenlaan een snelheidsdisplay te
staan. Zoals u weet is de bebouwde kom van Vledderveen een 30 kilometer-gebied, maar daar is
kennelijk niet iedereen zich van bewust. De display is een manier om de gereden snelheid in
Vledderveen omlaag te brengen en zo de verkeersveiligheid te verhogen.
Op vrijdag 28 juni 2019 om 14.00 uur zal wethouder Henk Doeven de actie inluiden met het
aanbrengen van een green-graffiti-boodschap op de straat ter hoogte van P.W. Janssenlaan nummer
8.
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We gaan voor een relaxte buurt.
Help mee en win een buurtbarbecue!
Misschien heeft u hem al wel zien staan: het snelheidsdisplay langs de P.W. Janssenlaan. Het display
staat er niet zomaar. Het meet tot en met maandag 8 juli de snelheid van het passerende verkeer. Dat
gebeurt ook op een andere plek in Drenthe. De buurt die de gemiddelde snelheid zo laag mogelijk
weet te houden, wint een buurtbarbecue!
We gaan voor een relaxte buurt
Iedereen rijdt wel eens te hard. En toch is het ergernis nummer 1 van veel inwoners in de buurt. Te
hard rijden zorgt er daarnaast voor dat mensen zich soms onveilig voelen. Een paar kilometer te hard
rijden, lijkt onschuldig. Maar stelt u zich eens voor wat er gebeurt als er plotseling een kind oversteekt.
We roepen daarom iedereen op om rustig aan door de P.W. Janssenlaan te rijden en zich aan de
maximumsnelheid van 30 km/uur te houden. Doet u mee? Dan gaan we samen voor een relaxte buurt!
Werkzaamheden glasvezel Vledderveen
Plaatselijk belang heeft aan de gemeente Westerveld vragen gesteld over de slechte afwerking van de
bermen in Vledderveen na de graafwerkzaamheden voor de aanleg van glasvezel. De gemeente heeft
geantwoord dat aannemer Selecta nog bezig is met de afwerking van de bermen en het aansluitingen
van de kabels. De afwerking van de bermen in de bebouwde kom is als prioriteit aangegeven.
Plaatselijk Belang gaat ervan uit dat de aannemer de bermen weer terugbrengt in de oorspronkelijke
staat.
Uitnodiging slotbijeenkomst Speur de Energieslurper Vledderveen
Diverse inwoners van Vledderveen hebben deelgenomen aan de actie Speur de Energieslurper. We
willen de resultaten van de actie graag met u delen en u meer vertellen over hoe u energie kunt
besparen.
Op maandag 9 september 2019 om 20:00 uur vindt er daarom een slotbijeenkomst plaats van 10.000
Duurzame Huishoudens! Tijdens deze bijeenkomst zal de Hanzehogeschool de resultaten van de actie
presenteren. We laten u bijvoorbeeld zien wat de grootste energieverslinders zijn.
De bijeenkomst vindt plaats in het Dorpshuis in Vledderveen. Ook als u niet hebt gemeten, bent u van
harte welkom bij de slotbijeenkomst! U mag ook buren of andere geïnteresseerden meenemen als die
geïnteresseerd zijn.
Dorstig openbaar groen
Hij is deze week weer gesignaleerd: onze watermanager. Het is duidelijk dat het jonge openbaar groen
last begint te krijgen van de droogte. Tijd voor Gerhard om met zijn sproei-installatie langs de dorstige
openbare struiken in Vledderveen te gaan. Vorig jaar is een aantal jonge beukenstruiken door de
droogte doodgegaan en dat wil Gerhard dit jaar voorkomen. Met een 3000 liter watertank op zijn
aanhanger moet diverse malen worden getankt om al het jonge openbare groen van water te voorzien.
Gerhard zal deze zomer regelmatig met zijn watertank in Vledderveen te zien zijn.
Bedankt Gerhard. Vledderveen moet ten slotte “dynamisch in het GROEN” blijven.
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 en fijne zomer(vakantie).
Henk Koene, Ingrid Sturing, Janet Stuiver, André Jutte, Nico ten Boekel, Bertha Gevers, Saskia
Eilander en Janine van der Meulen.
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DORPSFEEST 2019 SPEELTUINVERENIGING
De speeltuinvereniging kijkt terug op een geslaagde spelletjes ochtend. Met dank aan het mooie weer
en de goede opkomst hebben we er een gezellige ochtend van gemaakt. Het uitgezette parcours over
het springkussen en de octopus stormbaan zorgden voor veel plezier bij de kinderen. Het allerleukst
was natuurlijk de laatste opdracht: de natte spons op papa of mama gooien! Tussendoor was er tijd
voor een bekertje ranja met chips. Na afloop hebben alle kinderen een broodje knakworst gegeten en
een prijs gekregen voor hun deelname.
Op de zondag avond vond zoals altijd weer de stoelendans plaats. Ook dit jaar was het weer een
gezellige boel. De winnaars Milan en Jarno kregen beide een cadeaubon voor de speelgoedwinkel.
Voor alle deelnemertjes was er na de tijd een lekker ijsje!

Fijne
vakantie!
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VERVANGING BAR KOELING
In mei 2014 kochten we een tweedehandse barkoeling, omdat de toen aanwezige vervangen moest
worden. Dit jaar ontstonden er problemen met deze koeling. Na een reparatie bleven de problemen
terugkomen. Aangezien het op prijs gesteld wordt dat het bier (en de andere dranken) gekoeld
geserveerd worden, werd besloten een nieuwe aan te schaffen.
De maat van de nieuwe koeling is iets groter dan die er stond. Na het weghalen van het barmeubel,
sloegen Wim Lem en Henk Wind aan het timmeren om de ruimte onder de bar aan te passen voor de
nieuwe. Op 11 juni werd de barkoeling gebracht en met vereende kracht werd hij op zijn plaats gezet,
schoongemaakt, gevuld en aangezet.

De koeling heeft glazen deuren en is voorzien van verlichting, zodat de barbediening gemakkelijk kan
zien waar het-één-en-ander staat. Voordeel van de nieuwe koeling is dat hij een stuk minder geluid
maakt en hij veel minder energie neemt dan zijn voorganger.
We vertrouwen erop dat hij met plezier nog vele jaren storingsvrij dienst blijft doen.
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
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Wat hebben we al heerlijke maanden gehad bij BijOns. We hebben al veel meegemaakt, zoals het
samen keramieken, de aanleg van het vernieuwde schoolplein (waar het zelfs lekker zitten is met de
brunch van het dorpsfeest), het ratelen op woensdagochtend van de naaimachine van Liesbeth, het
zien groeien en bloeien van de nieuw aangelegde tuin, de gezelligheid van de stratenmakers, de
opening van het vernieuwde schoolplein en museum en natuurlijk de vele potten koffie en thee die
erdoor gaan op de drie ochtenden dat we open zijn. Velen hebben de weg al gevonden naar BijOns.
Ook het museum is een mooie aanwinst voor ons dorp en mooi om te bekijken als BijOns ook geopend
is.
De opening van het schoolplein en museum was een groot succes. Heel veel belangstelling, heerlijke
hapjes van de kookclub en zelfs de burgemeester wilde wel in ons mooie dorp wonen. Wat fijn om te
zien dat er zo’n grote betrokkenheid is bij het schoolgebouw, dorpshuis en museum.
De loop tijdens de koffieochtenden zit er zo lekker in dat we de hele zomer ook gewoon open proberen
te zijn. Dit is natuurlijk zichtbaar door de vlaggen aan de weg.
We willen graag doorgaan zoals nu, dus we brengen nog even onder de aandacht dat u bij BijOns ook
prachtige cadeaus kan kopen, zoals keramiek voor binnen of buiten, potten honing, betonnen beelden
en zelfs in principe alles wat in de “huiskamer” staat. Ook voor kledingherstel, computerproblemen
of andere vragen, zorgen of problemen (klein en groot) kunt altijd bij BijOns terecht. En natuurlijk
ook gewoon voor een kletspraatje.
Ook tijdens de zomermaanden kunt u uw kleding voor de kledingbank en uw plastic doppen voor de
blindengeleidenhonden gewoon inleveren.
Als afsluiting ook nog een vraag: is er animo voor een jeu d’boules club? Meldt u dit dan bij BijOns.
Dan gaan we kijken of we in de behoefte kunnen voorzien.
Dus, als de vlaggen buiten staan, zijn we open van 10-12 uur. Kom gewoon eens binnen, altijd
gezellig.
Een hele fijne zomer gewenst voor iedereen, namens het team van BijOns.
“BIJONS ZIJN WE SPORTIEF”
Dat hebben we het afgelopen half jaar met z’n allen bewezen. Wow! Wat een animo!
Veel inwoners hebben zich wekelijks in het zweet gewerkt tijdens de TRX-, spinning- en/of
hardloopsessies. Ook van de yogalessen en de Sound Journeys is gretig gebruik gemaakt. Even
helemaal tot rust komen en ‘zen worden’ in ons eigen dorpshuis. Hoe fijn is dat?
In totaal zijn er meer dan 90 knipkaarten verkocht en daarmee bevestigt Vledderveen (en omgeving)
te willen werken aan conditie en vitaliteit.
Oòk aan gezelligheid was er geen gebrek. Na elke les werden steevast, onder het genot van een bakje
koffie of kopje thee, de kaak- en lachspieren onder handen genomen.
Het eerste half jaar zit erop. En wat zijn we trots! Deze sociale binding is precies wat we wilden
bereiken met het sporten BijOns. We zijn ongelooflijk blij met de instructeurs die op vrijwillige basis
elke week vol passie hun lessen geven. Ook het beschikbaar stellen van de spinningfietsen en het
kunnen sporten in een schoon lokaal is iets dat we enorm waarderen.
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En natuurlijk gaan we (na een zomerstop) vanaf september gewoon weer verder. Het liefst samen
met jou. De lessen zijn als volgt:
Maandag 18.30 – 19.00 uur TRX
Maandag 19.00 – 19.30 uur TRX
Maandag 19.30 -20.30 uur Spinning
Woensdag 19.00 – 19.30 uur TRX
Woensdag 19.30 – 20.30 uur Spinning
Vrijdag 09.30 – 10.30 uur Yoga (m.u.v. 27 september en
18 oktober)
Zondag 15 september 19.00 uur Sound Journey
Zondag 27 oktober 19.00 uur Sound Journey
Zondag 14 december 19.00 uur Sound Journey
Op de website van Vledderveen kun je ook de dagen en tijden waarop de sporten worden gegeven
nalezen.
BijOns kunnen we je maar één advies geven:
Trek je meest makkelijk zittende (sport)kleding aan en doe mee!
Heb jij ook een idee of kun je ook iets waarmee de sociale binding, gezelligheid en vitaliteit in ons
dorp wordt versterkt? Laat het ons weten, dan gaan we samen ons best doen om jouw initiatief te
laten slagen. Uiteraard zullen nieuwe initiatieven worden aangekondigd door Flip Veldmuis, maar
ook zal het op het dorpsbord en de website verschijnen.
We zien je graag BijOns aanschuiven!
Henriëtte
Namens de het bestuur BijOns, afdeling sport.

ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2019
Noteer deze datum vast in uw agenda!!
De subsidie is weer aangevraagd om de kosten van de
Dorps BBQ weer zo laag mogelijk te houden!
Rob (0627188209),
Ires, Romy en Lisanne
(0634092331) gaan
deze dag organiseren
en hopen uiteraard weer op vele vrijwilligers om er een leuke dag
van te maken.
Wilt u de organisatoren helpen?? App of bel Rob of Lisanne!
Een aantal weken voor deze datum ontvangt u een opgaveformulier
bij u in de bus!!
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Westervelder woensdag 3 juli
2019
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Het lijkt altijd net of er zeeën van tijd is, maar ja over
twee en halve maand is het alweer zover. Corso
Frederiksoord 14 en 15 september 2019.
Dus bloemen prikkers hou vrijdag 13 september en de
nacht naar 14 september vrij in uw agenda!
Het thema is feest. En dat thema kan je wel aan
Vledderveners overlaten.
De wagen staat nu op het erf aan de middenweg 4.
Er wordt al druk gedacht en gelast.
De as wordt verplaatst, dus volop werk te doen
Een maquette maken is leuk, maar dan moet het nog
uitgevoerd worden.
De meeste zaterdagen wordt er aan de wagen gewerkt. Vind u het leuk om te kijken wat de
vorderingen zijn? Of wilt u misschien helpen? Dat kan! Alle aandacht en hulp zijn van harte welkom.
De coördinatie is in handen van Roland tel: 06-30726852

Corsogroep Vledderveen: daar kan u onze vorderingen volgen.
Op 14 september zien we u graag langs de route!
Bouwen we er een feestje van.

maquette Gay Pride

19 april was er DE PAASBINGO georganiseerd door de corsogroep.
Er waren leuke prijzen ingekocht. Bedankt deelnemers voor de gezelligheid.
En veel plezier met jullie prijzen.
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ZONNEPANELEN OP DORPSHUIS
De zonnepanelen liggen (eindelijk) op het dak van het multifunctioneel centrum en functioneren.
Om invulling te geven aan de energietransitie heeft de Stichting Dorpscentrum Vledderveen zich
verdiept in het jaarlijks energieverbruik van het multifunctioneel centrum. De mogelijkheid werd
onderzocht in hoeverre zij in staat zouden zijn om hun stroomverbruik zelf op te gaan wekken.
Met 71 panelen van 300Wp was dat mogelijk. Dat had uiteraard financiële consequenties.
Om het plan financieel dekkend te krijgen werden dan ook verschillende fondsen benaderd,
waaronder het Oranje Fonds. Deze was bereid om € 10.000 beschikbaar te stellen, waarmee en groot
deel van de investering afgedekt kon worden.
Buiten het Oranje Fonds hadden ook de Rabobank, Stichting Bercoop Fonds, P.W. Janssen’s Friesche
Stichting toezeggingen gedaan.
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De start van de werkzaamheden
Na bijna een jaar overleg met de gemeente kregen we op 23 april groenlicht voor het plaatsen van de
panelen en hun financiële bijdrage hieraan.
Ook de Stichting ging een deel meefinancieren.
Toen het plaatje financieel rond was (€ 22.500), werd de opdracht verstrekt om de installatie aan te
brengen.
Het project werd voor de Pinksterdagen gestart en zou 4 dagen in beslag nemen.
Dit werden er uiteindelijk 11 dagen, waarmee de installatie op 19 juni werd opgeleverd.
Met deze zonnepanelen is het op dit moment mogelijk om in de eigen stroomvoorziening te voorzien
De Stichting Dorpscentrum Vledderveen bedankt dan ook de fondsen en de Gemeente voor hun
bijdrage om dit te kunnen realiseren.
Wij hopen op veel zonnige dagen.
Hans Vermeer

Het resultaat mag er zijn.
Multifunctioneel dorpscentrum Vledderveen (eigen foto)
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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

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

Ronny Veldhuizen
06-16641840

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

