Van de Redactie
Wat een warme dagen hebben we al gehad. De een geniet ervan en de ander
wil graag regen…. de boeren in ieder geval!!! Het is allemaal gort droog.
Voor het dorpsfeest was het weer dit keer geen spelbreker. Wel de stroomstoring, hierdoor liep het bad van 16 kuub leeg….
Een verslag van het dorpsfeest kunt u in deze uitgave lezen.
Plaatselijk belang heeft 2 nieuwe werkgroepen: verkeer en gaswinning.
Deze en andere onderwerpen over het dorp leest u verderop.
In het hertenkamp zijn 2 hertjes geboren, hoe schattig is dat.
Geertje Hoogeveen willen we feliciteren met haar 42e keer zwemvierdaagse
in bosbad Vledder, wat een prestatie!
Wensen jullie allemaal een fijne vakantie en veel leesplezier!
Margreet en Roely

Op 25 augustus 2018 start de vierde editie van Raven Trails,
vanuit Vledderveen. De afstanden van 15 en 30 kilometer leiden
je door één van de grootste natuurgebieden in Nederland, het
Nationaal Park Drents-Friese Wold.
Elke trail is 1 ronde, zonder herhalingen.
De start en finish zijn nabij het dorpscentrum, aan de Jodenweg
te Vledderveen.
U kunt voorinschrijven tot en met 11 augustus 2018.
Zie hiervoor: raventrails.nl

Ze zijn nog opzoek naar een aantal vrijwilligers
bel voor opgave en info Roland Serrarens 06-30726852
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Wij gaan weer van start op 5 oktober met de inloopmorgen ”gezellig kopje koffie drinken/rummikubben/handwerken/biljarten.´
Van 10.00 tot 12.00 is het Dorpshuis geopend en voor de prijs van € 1,00 per bakkie koffie kun je bijna
niet thuis blijven.
Kom gezellig eens langs en neem gerust je handwerkje mee.
Tot gauw Bianca en Geesje

Zaterdag 22 september 2018
Zet deze datum vast in uw agenda!!!
De subsidie is weer aangevraagd om de kosten zo laag
mogelijk te houden van de dorps BBQ.
Een aantal weken voor deze datum ontvangt u weer een
opgaveformulier bij u in de bus!
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Familie Gevers-Veldhuizen, P. W. Janssenlaan 15 Vledderveen
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Vrouwenvereniging tussen het Maastrichts aardewerk

Op woensdag 9 mei hebben wij een
aardewerkmuseum bezocht met
Maastrichts aardewerk bij de fam.
Molenkamp in Havelterberg. Wij
verwonderden ons over de grote
hoeveelheid en verscheiden-heid
aan bordjes, tegeltjes, kopjes,
kommen, theepotten, koffiekannen, toiletpotten, pispotten, heiligenbeelden, wandtegeltjes, kinderbustes, asbakken, eierdopjes,

sauskommen, waterkannen, lampetkannen, decoratieve beeldjes en ik weet niet wat nog meer, die Klaas
en Ria Molenkamp in hun huis wisten te herbergen.
Zij hadden hun hele huis van de kelder tot aan de
zolder volstaan met een bonte verzameling
aardewerk en porselein. Het verschil tussen
aardewerk en porselein is trouwens nog wel aardig
om te vermelden: de basisingrediënten zijn hetzelf4

de, nl. water en klei. Alleen de vervaardiging is anders. Bij porselein wordt het ingrediënt kaolien
toegevoegd aan de klei. Zonnewarmte is genoeg om het te drogen. Aardwerk wordt gebakken in de
oven.
Maastrichts aardewerk is een verzamelnaam van de in 1834 opgerichte aardwerkfabrieken van Petrus
Regout en andere aardewerkfabrikanten. Het bekende boerenbont komt hier ook vandaan!
De familie Molenkamp, Klaas en Ria, werden geheel door het verzamelwoedevirus aangestoken en hun
hele huis kwam van onder tot boven vol te staan. En dan zijn er ook nog de verzameling antieke
vogelkooitjes, opgezette vogels en vishengels. ‘Het is duidelijk een uit de hand gelopen hobby’, zegt
Klaas. De verzameldrift begon al bij zijn ouders waar hij samen de rommelmarkten mee afstruinde, en
ook zijn zus Willy werd erdoor aangestoken. De naam van het museum aan huis is genoemd naar zijn
overleden zus Willy: Willy’s Löppis.
Elk schoteltje, suikerpotje of ander serviesstuk heeft hij gearchiveerd. Kijk eens op de achterkant van
uw servies en u ziet een serienummer staan, een nummer wat verwijst naar de naam van het decor.
Want elke afbeelding op een bord, schotel of kopje heet een decor. Bijvoorbeeld’ Beatrix’ (vervaardigd
na de geboorte van prinses Beatrix), of ‘pinksterbloem’, ‘druiven’ of ‘boerenbont’. En een stempel van
de fabriek. De decors werden vroeger met de hand geschilderd, maar later gebruikte met ook
druktechnieken zoals de zgn. ‘transferprinting’. Vanaf een gegraveerde koperen plaat maakte men een
afdruk op speciaal papier en dat werd weer met een speciale techniek op het aardewerk gewreven.
Wij werden trouwens die middag hartelijk ontvangen in de huiskamer met thee en koffie en lekkere
cake, een huiskamer die wel helemaal volstond met...u raadt het al.…Maastrichts aardewerk. Je moest
echt heel voorzichtig bewegen om niets om te stoten. Er is die middag gelukkig niks tegen de vlakte
gegaan. Door ruimtegebrek vanwege de alsmaar uitdijende verzameling is de slaapkamer van de
oudste zoon geannexeerd, die trouwens toch al het huis uitging. Maar wat een lieve mensen, die zo vol
passie over hun prachtige verzameling konden vertellen! Klaas is nog steeds een fervent verzamelaar
en gaat bijv. ook elke maand naar de kofferbakmarkt in Vledder om te kijken of er iets bij zit wat hij
nog niet heeft. En natuurlijk gaat hij ook naar beurzen, ruilbeurzen en rommelmarkten in het hele land!
En hij is voorzitter van de VMA= Vereniging Maastrichts Aardewerk.
Na deze leerzame en gezellige middag keerden we weer huiswaarts, waarbij 6 vrouwen heel sportief
de fiets als vervoermiddel had gekozen!
Martje Boersma

Doppen sparen voor het KNGF
Iedereen kent ze wel, de labradors, golden retrievers en herdershonden die met een harnasje om mensen met een visuele of
andere beperking helpen in het dagelijks leven. Prachtig toch. Die
samenwerking tussen mens en hond!
Wat niet iedereen weet, is dat het best makkelijk is om het KNGF te
helpen nog meer honden op te leiden en te trainen om zo nog meer
mensen te helpen. Je hoeft alleen maar de plastic doppen te sparen die op bijvoorbeeld plastic flesjes,
melkpakken en pindakaaspotten zitten.
Het eerste jaar kost de opleiding van een puppy ongeveer 5000 euro. Dat geld is voor de basistraining
van de pup. Daar worden onder andere de kosten voor de dierenarts, de reiskosten naar de
universitaire dierenkliniek in Utrecht, de kosten voor het reizen in de trein en de bus en de consulent
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van het KNGF van betaald. Drie jaar geleden is het KNGF begonnen met het inzamelen van de doppen,
maar helaas stortte de prijs van het plastic in, waardoor het voor het KNGF zelf niet meer lonend was
om door te gaan met de actie. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn mensen toen begonnen zelf
de doppen te verzamelen. Voor Noord-Nederland is dat de groep Stichting Vrienden Doppen actie
Noord Nederland.
Het depot voor de doppenactie staat in Donderen, bij de maatschap Hartlief Lammers. Vrijwilligers
brengen de doppen gratis naar de verwerker, zodat de stichting vorig jaar een cheque van maar liefst
10.000 euro aan het KNGF kon overhandigen! Dat is toch geweldig! En, een ander voordeel is, dat het
plastic dat hiermee opgehaald wordt, niet in het milieu terecht komt. Twee vliegen in één klap dus.
Doet je mee? Wil je ook doppen sparen om zo te helpen een hond op te leiden als hulphond? Op
onderstaande site vind je alle informatie die u nodig heeft om het KNGF te helpen nog meer pups op
te leiden tot hulphond! In Vledderveen kun je de doppen inleveren bij Lucie van Nieuwenhoven of bij
Minke Haanstra.
https://www.geleidehond.nl/pagina/steun-ons/kom-in-actie/doppen-sparen

Op de foto hiernaast ziet u mij met mijn KNGF-assistentiehond
Hanne. Mijn naam is Margreet Westra en ik woonde 13 jaar in
Vledderveen.
Met Roely maak ik nog altijd het Pummeltje. Dan dwalen mijn
gedachten weer af naar uw mooie, vriendelijke dorp. Wat een
verrassing Minke dat je bovenstaand stukje schreef. Dank aan
jou en aan alle doppenspaarders!

De open atelier route
In het weekend van 21 en 22 juli 2018
zal Vledderveen onderdeel zijn van de
open atelierroute: Vledder, Vledderveen e.o. Deze kunst route hoort bij De
Kunstproeverij in Vledder, waar ook nog
zondag 29 juli kunst te bewonde-ren
valt.
De open atelierroute loopt door
Vledder, Vledderveen, Frederiksoord,
Wilhelminaoord,
Noordwolde-Zuid,
Boijl en Oosterstreek. Er komt een
mooie brochure uit, waarin alle
kunstenaars te vinden zijn en hun adres.
In Vledderveen doen Marjolein van
Hemert, Hans van Riessen, Elly Verloo en ‘Welhoven’ met meerdere exposanten, mee in hun ateliers
en in Dorpshuis ‘De Heidehoek’ zal ook een groot aantal kunstenaars hun werk exposeren. Er zal van
alles te zien zijn van schilderijen, beelden en keramiek tot borduurwerken en 3-d kaarten toe.
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Het is dus de moeite waard de fiets of de auto te pakken, deze route af te rijden en heel veel kunst te
bewonderen.
Wilt u nog meer weten, bijvoorbeeld welke kunstenaars er allemaal mee doen en wat er nog meer die
maand te doen is? U kunt alle informatie vinden op www.kunstproeverijvledder.nl

De website van de VUSO is in de lucht!!
Dat betekent dat er weer ingeschreven kan worden op veel
leuke cursussen en lezingen de komende winterperiode.
Voor Westerveld is het aanbod stevig uitgebreid en zijn er volop keuzemogelijkheden, zoals:
- Diverse heerlijke kookcursussen in Uffelte.
- Yogalessen in Vledder en in Wilhelminaoord.
- 3 avonden kunstgeschiedenis in de "Museums" door de heer Loesberg.
- Lezingen over kunst met aansluitend bezoek aan een museum.
- Muziekgeschiedenis door de eeuwen heen in zeemuseum Miramar.
- Tai Chi Tao lessen in Havelte.
- Diverse creatieve cursussen zoals, Mandala ontwerpen, handlettering (ook voor een volwassene met
een kind (ouder dan 10 jaar)), een zilveren sieraad maken, digitale of creatieve fotografie.........
Ga zelf eens kijken op de website (www.vuso.info), bekijk het grote aanbod en maak op tijd een keuze!!
De VUSO is ook telefonisch te bereiken, 0521-511115, 's morgens van maandag t/m vrijdag van 9.30
uur tot 12.00 uur.(in de schoolvakantie gesloten).
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Dorpsfeest 2018
Het dorpsfeest zit er weer op. Het waren prachtige, welhaast tropische dagen.
Op donderdagavond werd de tent op het veld en voor
het dorpshuis opgezet.
De 50+ quiz ging helaas niet door, we konden zo snel
ook geen vervanging vinden.
De commissie besloot om het dit jaar te proberen met
1 feestavond, om zo meer mensen te trekken op de
zaterdagavond. Bij de evaluatie is gebleken dat dit geen
effect had. Tevens was dit ook minder omzet voor
stichting Dorpscentrum. De commissie kijkt nog hoe
het volgend jaar eventueel zou kunnen worden
ingevuld.
Op vrijdag avond was de kidsclub aan de beurt. Koetje prik, boerendisco, de kids vermaakten zich
prima. De boerderijdieren bingo was helemaal hilarisch, was er een rijtje vol, mochten ze een kadootje
grabbelen uit een ton met mest… gelukkig zat het kadootje in een goed afgesloten plasticzak. Ilse en
Claudia fantastisch gedaan!!
De kidsclub op de woensdag middag komt waarschijnlijk te vervallen. Of er moeten nu nog andere
ouders belangstelling hebben om het over te nemen van deze dames. Ze hebben wel toegezegd om
volgend jaar op het dorpsfeest wel iets te willen organiseren.

Zaterdagmorgen om 9:00 uur ging de lawaaioptocht van start
Daarna startte de speeltuinvereniging met de zomerspelen. De brandweer kwam met 16 kuub water
om het bad te vullen. Hier konden de kinderen met bootjes varen. Veel waterspelletjes maakte het
verfrissend. Na de (water)spelletjes werden de kinderactiviteiten afgesloten met het eten van
poffertjes. De kinderen genoten! Verderop treft u de foto’s van deze activiteit.
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Vrijgezellenfeest
Zaterdagmiddag werd er een vierkamp gehouden. Misschien dachten de inwoners met de naam
vrijgezellenfeest, dat het alleen voor vrijgezellen was, want het was niet erg druk. Lisanne en Romy
kregen het toch nog voor elkaar om 6 teams samen te stellen. Er werd vla rugby gespeeld, deponeren
van een open pak vla in het juiste bakje leverde hilarische taferelen op. Daarna touwtrekken in een
inmiddels leeg bad. Door een stroomstoring was de rand leeggelopen en daardoor het water. Dit was
erg jammer, ook voor de kleine kids, ze hadden anders nog de hele middag kunnen bootje varen.
Daarna gingen de teams krat stapelen, hiervoor was een speciale kooi besteld.
Joeri had de hoogste toren, 22 stuks!
Team 2 met Joeri, Ricardo L., Roos en Jochem werden de winnaar.
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Boerenbruiloft
De werktuigenvereniging startte zaterdagavond
even voor 20.00 uur met het ringsteken. Wat nog
niet duidelijk was bij de deelnemers: de winnaars
zouden trouwen. De ceremoniemeesters Truus en
Suus speldden iedereen een corsage op, de
uitnodiging voor de Boerenbruiloft. Jochem en
Floor waren de gelukkigen. Ze werden snel
omgekleed.
Inmiddels stond de buitgewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand, in dit geval Henk Koene, klaar om de winnaars in de ‘echt’ te verbinden. Na het
uitwisselen van de bruidspoppetjes, openden ze de dans, sneden ze de bruidstaart aan en werden de
letters voor het ABC uitgedeeld. Dit leverde mooie uitspraken op voor het bruidspaar.
Voor en na de Bruiloft werd de muziek verzorgd door DJ Geert jr.

Kookclub
Zondagmorgen vroeg was de kookclub al
vroeg uit de veren om de brunch te verzorgen. Deze werd in de tent op het veld opgediend. Er werd heerlijk genoten van al het
lekkers.
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Zondagmiddag schreven zich 56 deelnemers in voor de fietstocht. Een tocht met een lengte van
ongeveer 22 kilometer met 5 controleposten. Bij 4 van die controleposten werden spelletjes gespeeld
waar punten te verdienen waren en bij 1 kregen de deelnemers drinken en een koek. De Poedelprijs
ging naar Ron Gruber, derde werd Ciska Westra, tweede Tim Moeken en winnaar Johan Oosterhof.
Stoelendans
Zondagavond meldde Addy, de accordeonist, zich en
konden de twee ronden stoeltjesdans voor de kinderen
beginnen. Daniël en Annabel Kelly waren de winnaars.
Ook werd hier ook bekend gemaakt wie de winnaars
waren van de kleurwedstrijd: bij de meisjes Lisa en bij
de jongens Milan.
Daaropvolgend waren de volwassenen aan de beurt. In
de eerste ronde staan de mannen en lopen de vrouwen
erom heen. Lisanne won bij de vrouwen.

De mannenronde is het uiteraard andersom, Wouter werd daar de winnaar. Hierna was het tijd om af
te koelen van alle inspanningen. Tijdens de traditionele afkoelavond werd er nog even wat gedronken
en nagepraat over het uiterst succesvol verlopen dorpsfeest.
Roely heeft 389 foto’s doorgestuurd naar de website. Dit is nog een heel werk om die te plaatsen op
de website, misschien ook niet allemaal! Dus hou de website in de
gaten. https://vledderveendrenthe.nl
De feestcommissie kon terugkijken op een goed verlopen feest.
Wat hen wel opviel was de versiering van de straten, die voor meer
dan 3 kwart ontbrak. Jammer….. Wat wel heel leuk was dat een paar
tuinen versierd waren, complimenten!
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Op dinsdagavond 3 juli is de evaluatie avond geweest. Deze was, boven verwachting, goed bezocht.
Er is veel feedback en ideeën gegeven. Hier kan de feestcommissie wat mee.
We verwelkomen Robbie en Bianca in de feestcommissie, daar zijn we erg blij mee.
Verder hebben een aantal mensen aangegeven om volgend jaar intensief mee te willen helpen om
vrijwilligers te benaderen en sponsoren over te halen voor een bijdrage! TOP!!!
We bedanken iedereen voor hun hulp, zonder jullie was er geen feest geweest!
De feestcommissie:
Roland, Beate, Roely, Romy, Lisanne, Wijtze

Verbind de cijfers
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Speeltuinvereniging “Ons Veilig Plekje” Zomerspelen
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Alle vrijwilligers ontzettend bedankt!!
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Nieuwsbrief Plaatselijk Belang Vledderveen, juli 2018
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)
Woningbouwkavels te koop in Vledderveen
Er heeft zich een aantal geïnteresseerden gemeld voor een bouwkavel in Vledderveen, waarvan één
die al daadwerkelijk wil bouwen op het bouwterrein aan de Jodenweg. Het probleem is dat de
gemeente pas wil gaan overleggen wanneer er vier serieuze gegadigden zijn. De vraag aan de gemeente
om over de bouwgrond en bouwmogelijkheden een voorlichtingsavond in Vledderveen te geven werd
geantwoord dat de gemeente eerst wil weten wat de wensen van aspirant bouwers zijn zodat daar op
in kan worden gegaan.
Duidelijk is dat we op deze manier blijven ronddraaien. Om dit te doorbreken heeft de werkgroep
“Bouw” een gesprek aangevraagd met de wethouder Wilfried de Jong die o.a. “bouw” in zijn
portefeuille heeft.
Bereik mobiele telefonie (25 april 2018)
In 2016 was het groot nieuws: “Drenten zijn het minst tevreden over het mobiele bereik”. Providers
zeggen aan de hand van die kritiek hard aan de slag te zijn gegaan. De Brede overleggroep Kleine
dorpen (BOKD), waar zowel het Dorpscentrum als Plaatselijk Belang lid van is, vraagt zich af of deze
situatie nu verbeterd is.
Wij zouden dan ook graag van u willen vernemen:
Heeft u problemen met mobiele telefonie in Vledderveen?
Als u een probleem met mobiele telefonie heeft, speelt dit probleem zich af in het dorp of in het
buitengebied?
Bij welke provider speelt deze problematiek?
Plaatselijk Belang verzamelt uw antwoorden en geeft deze anoniem door aan het BOKD.
BOKD gaat vervolgens inventariseren in welke dorpen en gebieden een dekkingsproblematiek speelt
en op basis daarvan kijken welke vervolgstappen ondernomen kunnen worden.
Graag uw reacties op deze drie vragen voor 1 mei naar plaatselijkbelang@vledderveendrenthe.nl
Dodenherdenking 4 mei (30 april 2018)
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Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn
militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. De Nederlandse vlag hangt
halfstok en om 20.00 uur is het 2 minuten stil.
Ook in Vledderveen vindt de dodenherdenking plaats op 4 mei 2018 om 19.15 uur bij het Joods
monument aan de Jodenweg. Na een toespraak van de voorzitter van Plaatselijk Belang zullen 2
kinderen uit het dorp bloemen leggen op het monument. Na 2 minuten stilte wordt de bijeenkomst
om 19.45 uur beëindigd zodat geïnteresseerden de nationale dodenherdenking kunnen volgen via de
NPO.
Dodenherdenking Vledderveen (16 mei 2018)
Op 4 mei 2018 heeft Vledderveen met ondersteuning van het Nationaal Comité 40-45 de Nederlandse
slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog herdacht. Ook werden de slachtoffers herdacht die
gevallen zijn bij de bevrijding van Europa.
Bij de herdenking waren ongeveer 30 inwoners aanwezig.
De voorzitter van Plaatselijk Belang hield een toespraak. Hij ging o.a. in op de dwangarbeid die
Nederlandse mannen tussen de 18 en 35 jaar in Duitsland moesten verrichten, de z.g.n. Arbeitseinsatz.
Ook werd ingegaan op de Joodse arbeiders die in de oorlog in het werkkamp in Vledder werden
opgesloten en o.a. de Jodenweg hadden aangelegd. Alle in Vledder gedetineerde Joodse mannen
werden in september/oktober 1942 via Westerbork afgevoerd naar vernietigingskampen. Eén van deze
mannen was Salomon Blitz die op 31 maart 1942 in het werkkamp Vledder was aangekomen. De familie
van Salomon ontdekte, zoals in Kerspelstokkies, het blad van de historische vereniging ’t Fledder
Kerspel uit Vledder staat beschreven, dat het slecht ging met Salomon en kon hem voedsel e.d. laten
brengen door de heer Mos uit Nijensleek. Hoe dit contact is ontstaan is onbekend maar het was geen
ongevaarlijke exercitie. Salomon is op 30 september 1942 in Auschwitz vergast.
Martie Hoogeveen hield een indrukwekkende toespraak, waarin hij vertelde over zijn oom Isaac
Hoogeveen, die tijdens de Arbeitzeinsatz in Duitsland door honger en uitputting om het leven was
gekomen en welke impact dit heeft gehad op het gezin Hoogeveen.
Minder bekend was, volgens de voorzitter, dat er nog een tweede Vleddervener tijdens de Tweede
Wereldoorlog is omgekomen, namelijk de 23 jarige Albertus Veldhuizen. Hij is tussen 10 en 14 mei
1945 als militair gesneuveld op de Grebbeberg.
Nadat Lisa Bergsma en Michal van de Berg een bloemstuk op het Joods monument hadden gelegd werd
er 2 minuten stilgehouden.
Na de 2 minuten stilte werd in het kort nog aandacht besteed aan de vrijheid die wij kennen. Het lijkt
zo gewoon, maar dat is het niet als men kijkt naar andere gebieden in de wereld waar dagelijks
duizenden mensen op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld.
Werkgroep “Veiligverkeer” in Vledderveen (16 mei 2018)
Plaatselijk Belang Vledderveen In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft Plaatselijk
Belang een werkgroep opgericht om het verkeer in Vledderveen veiliger te maken. Ondanks dat
Vledderveen een klein dorp is, heeft het een behoorlijke verkeersintensiteit, niet alleen van
personenauto’s, maar ook van vrachtauto’s, landbouwvoertuigen, motoren, fietsers etc.
Een flink aantal dorpsbewoners maakt zich zorgen over het verkeersgedrag in ons dorp. O.a. over de
snelheid waarmee in het dorp wordt gereden, terwijl heel Vledderveen een “30 kilometer gebied” is.
Zeker nu de kinderen weer buiten spelen, er veel gefietst en gewandeld wordt, is zelfs 30 kilometer
vaak al te snel en dit terwijl bestuurders van genoemde voertuigen zich dat vaak niet realiseren.
Bijvoorbeeld: Een bestuurder heeft een reactietijd van ongeveer 1 seconde. Bij een snelheid van 30
km/uur duurt het dus ongeveer 8 meter voor een bestuurder überhaupt reageert. Bij normale
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omstandigheden heeft een personenauto bij die snelheid nog 4 meter nodig om tot stilstand te komen.
Dus totaal heeft zo’n voertuig dat 30 kilometer per uur rijdt ongeveer 12 meter nodig om tot stil te
staan. Bij 50 kilometer per uur is dit totaal al 26 meter.
De komende tijd zal de werkgroep met allerlei acties het gedrag van verkeersdeelnemers ( dus ook
spelende kinderen) proberen te beïnvloeden en hen o.a. te wijzen de snelheidslimiet van 30 kilometer,
maar ook op andere gedragingen in het verkeer.
Gestart wordt met een enquête om van alle bewoners te horen hoe zij over de verkeersveiligheid in
Vledderveen denken, waar de gevaarlijke situaties in of om het dorp zich bevinden en welke
oplossingen zij zien.
U krijgt binnenkort een brief in de bus waarop de website staat waar u de enquête kunt invullen.
Bovendien ontvangt u bij de brief “30 km” stickers met het verzoek deze op uw afvalcontainers te
plakken. Op deze manier worden alle verkeersdeelnemers in ieder geval eenmaal in de week herinnerd
aan deze snelheidslimiet.
We gaan er vanuit dat zoveel mogelijk inwoners de enquête zullen invullen. Mede aan de hand van de
enquête volgen andere acties. Mocht u belangstelling hebben om aan de werkgroep deel te nemen,
meldt u zich dan via plaatselijkbelang@vledderveendrenthe.nl
Voortgang bestemming voormalig schoolgebouw De Heidehoek (29 mei 2018)
Het heeft even geduurd maar zo langzamerhand wordt duidelijk wat de bestemming van het gebouw
van de voormalige school De Heidehoek gaat worden. Zoals bekend bestaat de school uit 4 lokalen en
een centrale ruimte.
Het lokaal waar vroeger het winkeltje was gehuisvest, werd door het Dorpscentrum uitgeleend aan de
school, maar wordt nu weer gevoegd bij het Dorpscentrum.
De ruimte waar vroeger de schooldirecteur zijn kantoor hield is inmiddels omgetoverd tot
Kinderpraktijk “de Sterrenboom” een praktijk voor kinder-, puber- en opvoedingcoaching en wordt
geleid door onze dorpsgenoten Ilse en Claudia. Zij zijn opgeleid als kinder-, puber- en opvoedingscoach
en gespecialiseerd in autismecoaching en rouw- en verliesbegeleiding.
In het lokaal dat grenst aan het voetbalveld wordt waarschijnlijk gehuurd door een kunstschilder. De
besprekingen daarover zijn in een afrondend stadium.
Het laatste lokaal wordt in gebruik genomen door de werkgroep “Zorg” die daar gaat starten met de
zgn. “Huiskamer”. Het contract met de gemeente wordt vermoedelijk binnenkort getekend. Daarna zal
er meer informatie over het project met u worden gedeeld.
De centrale ruimte kan gebruikt worden door alle huurders terwijl de geschiedenisclub daar een
museum zal inrichten over de geschiedenis van Vledderveen.
De omgeving van het voormalig schoolgebouw zal worden onderhouden door vrijwilligers uit het dorp.
Binnenkort zal Plaatselijk Belang hiervoor samen met de werkgroep Zorg een plan maken en
inventariseren wie mee wil werken aan het onderhoud van de omgeving.
Plaatselijk Belang is tevreden dat het gebouw voor Vledderveen behouden is gebleven.
Belevingsvlucht over Vledderveen op 30 mei 2018 tussen 19.30 en 19.40 uur (29 mei 2018)
Zoals bekend zullen vanaf april 2020 vliegtuigen die vanuit het noorden gaan landen op LelystadAirport op een hoogte van ongeveer 1800 meter over Vledderveen vliegen.
Om bewoners van de gebieden onder de vliegroutes van Lelystad Airport het geluid van een
representatief vliegtuig in hun eigen omgeving te laten ervaren heeft het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat op woensdag 30 mei tussen 15.30 en 20.30 uur op verzoek van bewoners en andere
betrokkenen een belevingsvlucht georganiseerd. De verwachting is dat de belevingsvlucht op
woensdag 30 mei tussen 19.30 en 19.40 op een ongeveer 1800 meter over Vledderveen komt. Hierbij
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heeft het vliegtuig een bandbreedte van 3,6 kilometer dus hij kan weerszijde van de op onderstaande
kaart aangegeven route 1,8 kilometer afwijken.
DSSW/Sterk Westerveld hebben er voor gezorgd dat er een officiele geluidsmeting wordt gedaan.
Belevingsvlucht Lelystad Airport (6 juni 2018)
Bijna 2 uur later dan gepland kwam de “belevingsvlucht” op woensdag 30 mei 2018 omstreeks 21.35
uur over Vledderveen. Het “lege” toestel van Transavia vloog niet, zoals gesteld in de informatie van
het Ministerie, op ongeveer 1800 meter hoogte, maar op ongeveer 2,6 kilometer (8528 ft) met een
snelheid van ongeveer 511 km/u, zoals u op bijgevoegd kaartje van Flightradar24 kunt zien. In de
omgeving van het Dorpscentrum werd het geluid van het overvliegend vliegtuig vastgesteld tussen de
56 en 59 decibel.
Of de vlucht representatief is voor hetgeen ons te wachten staat in 2020, wanneer er dagelijks
meerdere van deze vluchten over Vledderveen komen, valt te bezien. De vraag is namelijk: Wat gaat
er vanaf 2020 gebeuren? Wordt er op 1800 meter of op 2,6 kilometer gevlogen en wat is het geluid
van een vol beladen vliegtuig? Overigens signaleren inwoners van Vledderveen dat er de laatste tijd
veel meer vliegtuigen over Vledderveen heen komen dan in het verleden. Weliswaar vliegen deze
vliegtuigen meestal hoger dan bovengenoemd vliegtuig, maar maken deze vaak meer lawaai.
Nieuwsbrief gaswinning voor de Vledderveners (nr. 2 juni 2018)
Het is enkele maanden terug dat de werkgroep Geen Gaswinning in Vledderveen, u informeerde over
de mogelijke gaswinning in Vledderveen. Sinds die tijd is er het nodige gebeurd.
In deze nieuwsbrief vertellen we over de werkzaamheden van de werkgroep, over de contacten die we
inmiddels hebben en over de plannen van de Minister voor de zogenaamde ‘ kleine velden’. We
beginnen met het laatste onderwerp.
De ‘Kleine-Velden brief’ van de minister Na alle commotie over het Groninger gasveld en de afbouw
van de winning daar, kwam ook de winning uit de kleine velden in het vizier. De Minister beloofde ook
hier apart aandacht aan te besteden. Begin deze maand kwam de Minister met zijn beleid. Het gaat
hier onder andere om de gaswinning uit het veld Diever. De beoogde boorputten in Vledderveen
behoren tot dit veld Diever en vallen daarmee ook onder dit beleid.
De belangrijkste punten uit de brief lopen we langs.
Veilig winnen
De minister zegt de winning uit kleine velden voort te zetten zolang er nog gas nodig is. Op termijn wil
hij ook hier de winning stoppen (2050). Zo lang er nog gas nodig is, gaat de winning door. De winning
zal alleen plaatsvinden wanneer dit veilig en verantwoord kan gebeuren. Tegelijkertijd geeft de
minister aan dat er altijd risico’s aan de winning kleven. Bij aardbevingen moeten er extra maatregelen
zoals monitoring, onderzoek en beheersmaatregelen komen.
Maar, zo vragen wij ons af, hoe kan het dan dat in Wapse de aardbevingskans al op 42% wordt geschat,
en dat de minister toch toestemming geeft voor verdere winning en het aanboren van nieuwe putten
in dit winningsgebied? En van goede monitoring kan volgens ons geen sprake zijn wanneer er geen
nulmetingen aan de gebouwen hebben plaatsgevonden. Dit levert gevaar voor de gebouwen, maar
ook voor de landbouw waar drainagesystemen kapot kunnen gaan.
Liever hier winnen dan importeren
Door het terugbrengen van de winning in Groningen, zal het gas voorlopig nog ergens anders vandaan
moeten komen. De Minister stelt dat hij ook extra gas wil importeren. Maar vooral pleit hij voor meer
gaswinning uit de kleine velden. Daar draagt hij verschillende argumenten voor aan:
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*
de staat ontvangt hiermee extra inkomsten;* de staat hoeft minder te importeren en daarmee
aan het buitenland te betalen; * het Nederlandse gas hoeft minder ver vervoerd te worden en dat is
beter voor het milieu;
*
het is beter voor de werkgelegenheid en ten slotte,
*
blijft de kennis over de diepe ondergrond van Nederland behouden en kan nuttig zijn in de
toekomst.
De Minister stelt ook in zijn brief dat hij geen vergunning voor het opsporen van nieuwe velden meer
zal afgeven; maar de al verleende vergunningen blijven van kracht. Voor Vledderveen geldt dat het gas
er al is opgespoord en dat daarom de winning ook door mag gaan. We zijn blij dat de burgemeester
van Westerveld – in zijn nieuwjaarstoespraak – gezegd heeft dat stoppen in Groningen niet mag
betekenen dat er in Drenthe meer wordt gewonnen.
Betrekken van de omgeving
Tot nu toe verloopt de communicatie tussen het Rijk, het winningsbedrijf en de lokale partijen
(gemeente, bewoners en bedrijven) niet altijd goed. Dat onderkent de Minister ook. Hij stelt daarom
voor om het adviesrecht van gemeenten te verbeteren en gemeentes ook beter te betrekken bij de
overgang naar een energievoorziening zonder fossiele brandstoffen. Voor bewoners en bedrijven wil
de Minister meer inspraakmogelijkheden. Daarnaast moet het winningsbedrijf een seismische
risicoanalyse in het winningsplan opnemen. Ook worden representatieve nulmetingen aan gebouwen
verplicht. Onze werkgroep vraagt zich de betekenis van dergelijke voornemens af. Want de Minister
zet in het geval van Vledderveen, de gemeente grotendeels buitenspel en beperkt
inspraakmogelijkheden van bewoners door zelf de regie naar zich toe te trekken. Dat gebeurt door de
zogenaamde Rijkscoördinatieregeling van toepassing te verklaren. Vermilion heeft deze regeling voor
Vledderveen aan het Rijk gevraagd en het Rijk is hierin meegegaan.
Adequate schadeafhandeling
De Minister wil dat er ook voor de schades die ontstaan door winning uit de kleine velden een
onafhankelijke, landelijke schaderegeling komt. Hij wil ook onderzoeken of er een landelijk
schadefonds, speciaal voor de kleine velden kan komen. Hij vindt dat de kosten voor het verhelpen van
de schades sneller uitgekeerd moeten worden. Ook stelt de Minister dat het winningsbedrijf de schade
in zijn geheel moeten betalen.
Onze werkgroep vindt dat deze voornemens goed klinken. We vragen ons af hoe de praktijk zal
verlopen. Want wat gebeurt er wanneer Vermilion zich terugtrekt uit Nederland of de Nederlandse
poot van het bedrijf failliet gaat? Wij vinden dat de Nederlandse overheid altijd garant moet gaan staan
voor ontstane schades.
De bewonerswerkgroep
De naam zegt het al: we zijn aan het werk en vergaderen alleen als het echt nodig is. Omdat er niet
alleen in Vledderveen mensen actief zijn geworden, hebben we contact gezocht met andere
werkgroepen die zich al langer op het gasdossier gestort hebben. Inmiddels hebben de groepen die op
of rond het zogenaamde (gas)Veld Diever wonen, zich verenigd. Dat betekent samen met Wapse,
Eesveen en Vinkega. We heten nu GAS DrOvF. De samenwerkende bewonersgroepen hebben al een
eigen logo dat ook boven deze nieuwsbrief staat.
Het uitgangspunt van de werkgroep is dat we tegen gaswinning zijn. Daarbij staat de situatie in
Groningen ons helder voor ogen: wij willen geen grondverzakkingen, of grondwatervervuiling, maar
ook geen aantasting van de landschappelijke waarden.
Wat wil de werkgroep wel?
We willen een nulmeting aan gebouwen in het hele gebied waar gas gewonnen wordt en een afdoende
schaderegeling. We willen voorkomen dat Vermilion nieuwe proefboringen start. Verder stellen we
ons constructief op bij het zoeken naar alternatieven voor het gebruik van fossiele brandstoffen.
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Omdat het uiteindelijk de overheid is die beslist, richten we ons tot hen met onze vragen en
standpunten over de gaswinning. Vledderveen hoort tot de gemeente Westerveld. In de aanloop naar
de verkiezingen hebben we tijdens debatten van ons laten horen. Daarbij hebben we aangedrongen
op een actieve houding van ons gemeentebestuur. We willen dat de gemeente onze zorgen ook de
hunne laat worden. En dat de gemeente daarom ook een actieve opstelling heeft bij het behartigen
van onze belangen. Inmiddels heeft de werkgroep al een kennismakingsgesprek gevoerd met de
nieuwe wethouder. Daarbij hebben we onze kennis van en zorgen over de situatie bij hem op tafel
gelegd. Het nieuwe College in Westerveld heeft zich uitgesproken tegen nieuwe gasboringen, voor het
houden van nulmetingen en een afdoende schaderegeling. Wat betreft de mogelijke gaswinning in
Vledderveen, weten we dat Vermilion de proefboorlocatie bij het ministerie heeft aangemeld; over
verdere ontwikkelingen hebben we nog niets gehoord. Ook naar de provincie Drenthe heeft de
werkgroep actie ondernomen en een uitgebreide brief geschreven. In september komt onze brief in
een vergadering van Provinciale Staten aan de orde. Maar de Statenleden vonden onze brief dermate
belangrijk dat ze ook in juni deze brief al uitgebreid wilden bespreken. Deze week hebben de
Statenfracties duidelijk gemaakt dat ze onze zorgen delen en spraken zich naar Vermilion hierover uit.
Ook de provincie heeft al aangegeven dat ze niet wil dat het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen
ten koste gaat van de situatie in Drenthe. Daar willen we ze graag aan houden!
Kort geleden heeft de werkgroep haar pijlen gericht op de leden van de Tweede Kamer. We hebben
hen duidelijk gemaakt dat er heel veel onduidelijkheden zijn voor de bewoners. Zowel het Ministerie
als Vermilion geven niet voldoende informatie over wat er gebeurt. Ook wordt er onvoldoende
controle uitgeoefend op Vermilion. Zo mocht Vermilion in Wapse alleen gas winnen wanneer ze ook –
in verband met aardbevingen en verzakkingen – nulmetingen aan de gebouwen uitvoert. De
gaswinning is al zo’n twee jaar aan de gang en Vermilion is nog niet begonnen met de nulmetingen.
We zien gelukkig dat er in de pers steeds meer aandacht komt voor de gevaren van de gaswinning. Als
de gelegenheid zich voordoet, laten wij ons geluid daar zeker horen.
Groepsfoto Gasvrij Vledderveen: de foto (24 juni 2018)
Het maken van de groepsfoto was op 22 juni 2018 kort van te voren gepland. De werkgroep GasDrOF
was dan ook zeer verheugd over de opkomst. Duidelijk is dat veel inwoners bezorgd zijn over de
gevolgen van een gasboorlocatie aan de Boergrup in Vledderveen. Dit sterkt de werkgroep GasDrOF
om door te gaan met tegenhouden van het winnen van gas op deze locatie.
Hierbij de foto “Gasvrij Vledderveen” die, samen met de foto’s van andere “gasvrije dorpen”, naar
politiek Den Haag wordt gestuurd.
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Progressief Westerveld vraagt onderzoek boorlocatie Vledderveen en alle fractie vragen plaatsing
trilsensor in gemeente (27 juni 2018)
Leden van de werkgroep GasDrOF waren op maandag 25 juni 2018 aanwezig bij de
gemeenteraadsvergadering in de gemeente Westerveld. Tijdens de vergadering bleek o.a. dat de
fracties in de gemeenteraad het “gasdossier” in de gemeente Westerveld/Vledderveen serieus nemen.
Door Progressief Westerveld werd een zgn rondvraag ingediend waarin zij aan het college van
Burgemeester en wethouders vraagt om de ruimtelijke ordeningsaspecten van de mogelijke
boorlocatie aan de Boergrup in Vledderveen in kaart te brengen. Tevens werd gevraagd om op korte
termijn met het ministerie van EZ te overleggen hoe het standpunt van de gemeente over de
ruimtelijke ordening van de locatie meegenomen zal worden bij de afweging of er door het Rijk
medewerking wordt gegeven aan de plannen van Vermilion.
De tekst van de gehele rondvraag is hieronder cursief weergegeven. Wethouder Wilfired de Jong heeft
toegezegd het gevraagde te realiseren.
Bovendien werd op initiatief van het CDA en ondersteund door alle fracties een motie ingediend om in
de gemeente een trilsensor, mogelijk met ondersteuning van de provincie, te installeren. Deze
trilsensor moet de bewoners informeren over de onrust in de bodem.
Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen.
Aan de voorzitter van de gemeenteraad
Geachte voorzitter,
Hierbij dienen wij een rondvraag in voor de gemeenteraadsvergadering van 25 juni 2018.
Het ministerie van EZ heeft nog geen besluit genomen over de aanvraag van Vermilion voor de
gaswinning in Vledderveen . Recent heeft de Raad van State een uitspraak gedaan die naar onze
mening hierbij van belang is.
Wij willen graag dat het college op korte termijn contact opneemt met het ministerie om de gevolgen
van genoemde uitspraak te bespreken.
Op 6 juni j.l heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het hoger beroep van Vermilion tegen de
weigering van het college van B&W van Krimpenerwaard om een omgevingsvergunning te verlenen
voor het inrichten van een boorlocatie.
Ondanks dat Vermillion in het kader van het zg. “kleine velden beleid” geen vergunning voor het
oprichten van de boortoren zelf nodig heeft , onderschrijft de Raad van State in haar uitspraak dat het
met dit beleid nagestreefde algemeen belang de afweging van gemeentebesturen niet zodanig inperkt
dat geen ruimte meer bestaat voor eigen beleid en eigen standpunten in het kader van een goede
ruimtelijke ordening.
Naar onze mening betekent deze uitspraak dat het Rijk bij het bepalen of er een boring bij Vledderveen
mag plaatsvinden niet alleen uit kan gaan van het kleine veldenbeleid , maar bij haar afweging ook
vooraf de mening van de gemeente moet betrekken wat betreft de ruimtelijke ordening. De locatie
Vledderveen is immers vergelijkbaar met die waarop de uitspraak betrekking heeft. (zie de
uitgebreidere argumentatie en ook de uitspraak van de RvS zelf in de bijlage )
Wij willen het college daarom 2 vragen voorleggen:
Is het college bereid om de ruimtelijke ordeningsaspecten van de beoogde boorlocatie in beeld te
brengen zodat de raad kan afwegen of het waarschijnlijk is dat zij een verklaring van geen bedenkingen
zal afgeven ? Is het college bereid om op korte termijn met het ministerie van EZ te overleggen hoe het
standpunt van de gemeente over de ruimtelijke ordening van de locatie meegenomen zal worden bij de
afweging of er door het Rijk medewerking wordt gegeven aan de plannen van Vermilion ?
Gemeenteraadsfractie Progressief Westerveld.
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Ophalen zwerfafval een succes en krijgt waarschijnlijk een vervolg (24 juni 2018)
Op 21 juni 2018 heeft o.a. Plaatselijk Belang het ophalen van het zwerfafval in de gemeente
Westerveld, met de andere negen verenigingen, geëvalueerd. Bij de evaluatie, onder voorzitterschap
van Jan Klooster, was ook wethouder Henk Doeven aanwezig.
In de zomer van 2017 heeft de gemeente Westerveld verenigingen opgeroepen om tegen betaling een
stuk weg schoon te houden van zwerfafval. Men had de keus tussen afstanden van 3, 6 of 9 km. Per 3
kilometer weg wordt een jaarvergoeding gegeven van E 500,-. Dit bedrag moet besteed worden aan
duurzame zaken (onderhoud gebouw, aanschaf materialen voor de vereniging etc.) maar niet voor
feesten/barbecues etc.
Naar aanleiding van deze oproep hebben zich bij de gemeente Westerveld 10 verenigingen aangemeld
die alle gekozen hebben om 9 kilometer weg schoon te houden van zwerfafval. Samen is dit 90
kilometer, ongeveer 20 % van alle wegen in de gemeente Westerveld.
Het afval moet gescheiden worden in PMD (plastic, metalen, verpakkingen en drankenkartons) en
overig afval.
Inmiddels hebben genoemde verenigingen van september 2017 tot en met mei 2018 de volgende
hoeveelheden zwerfafval opgehaald:
Vereniging

PMD kg

Restafval kg

Totaal kg

Plaatselijk Belang Vledderveen

25

45

70

Scouting Frederiksoord

46

71

117

Dorpsbelang Geeuwenbrug

44

50

94

Mountainbike Havelte

35

134

169

Klootschietvereniging Vledder

34

66

100

Dorpsvereniging Witelte

46

90

136

Voetbalvereniging Vledder

11

74

85

Dorpsbelang Darp/Busselte/Havelterberg

45

84

Brugeskerk Dwingeloo

41

36

77

9

148

157

336

798

1134

Scouting Diever
Totaal

129

Wat opvalt is dat er tamelijk veel variatie zit in het resultaat per vereniging. Deze variatie is groter bij
het restafval dan bij het PMD. Maar als je een paar autobanden vindt, dan loopt het gewicht snel op.
Uit de tabel blijkt dat 28% (gewichtsprocenten) van alle afval in de bermen uit PMD bestaat (flesjes,
blikjes) Wanneer gekeken wordt naar het volume dan is er meer evenwicht: 57 zakken met PMD en 67
zakken met restafval.
Wat ook opvalt is dat er in Vledderveen ten opzichte van de andere plaatsen minder zwerfafval wordt
opgehaald. PB heeft al eerder geschreven dat deze trend in Vledderveen al enige maanden zichtbaar
is en daar mogen wij als dorp trots op zijn.
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De gemeente Westerveld is overigens zeer tevreden over het project. De wethouder gaf ook aan dat
duidelijk te zien is op welke plaatsen het zwerfafval wordt opgehaald. Aan het bestuur van de
gemeente wordt een voorstel gedaan om het project van september 2018 tot september 2019 voort
te zetten. De wethouder hoopt wel dat er dan meer verenigingen zich aanmelden zodat er meer wegen
schoongehouden worden.
Voor Vledderveen had Plaatselijk Belang zich als enige verenging ingeschreven om 9 kilometer weg in
en rond Vledderveen zwerfafval schoon te houden. Vervolgens heeft Plaatselijk belang aan de
verenigingen/stichtingen gevraagd wie er een aantal maanden het schoonmaken voor zijn/haar
rekening wilden nemen, uiteraard tegen een evenredige vergoeding.
Hierop hebben het Hertenkamp, de Kookclub, werkgroep Ouderenzorg en de Jeugdvereniging
gereageerd. Deze verenigingen hebben met enthousiasme het zwerfvuil opgehaald en werd er enig
fanatisme bespeurd. Dit leidde ertoe dat men een waterafvoer aanzag voor een plastic emmer die wel
uit de greppel gehaald moest worden!!
In de evaluatie heeft PB op verzoek van de deelnemende verenigingen gevraagd om kleinere
plasticzakken om zwerfafval in op te halen en schepnetten om vuil uit sloten te vissen. Dit wordt door
de gemeente meegenomen in de eindrapportage.
Binnenkort wordt het verdiende geld aan genoemde verenigingen uitbetaald. Voor de duidelijkheid:
Plaatselijk Belang verdient hier niets aan.
Wij gaan ervan uit dat het project door zal gaan. Plaatselijk Belang zich dan weer inschrijven en aan
verenigingen/stichtingen in Vledderveen vragen wie een aantal maanden voor zijn/haar rekening wil
nemen.
Uiteraard kan iedere vereniging, wanneer het project doorgaat, zich bij de gemeente ook inschrijven
om een heel jaar een parcours van 3, 6 of 9 kilometer schoon te houden.
Wordt vervolgd.
Ophalen zwerfafval door jeugdvereniging (24 juni 2018)
Op 22 juni 2018 was het de beurt aan de jeugdvereniging om zwerfvuil op te halen in en rond
Vledderveen. De jeugd werd begeleid door een aantal “oudere” vrijwilligers die dit project een warm
hart toedragen.
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Ook nu weer, werd zichtbaar minder zwerfafval aangetroffen hetgeen een zeer “schone” ontwikkeling
is. Overigens nemen veel wandelaars ook zwerfafval mee, wanneer zij dit tijdens hun wandeling
tegenkomen. Mooi dat we samen het zwerfafval opruimen, opdat Vledderveen schoon blijft.
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 plaatselijkbelangvledderveendr@gmail.com
Ook horen we graag of u naar aanleiding van deze Nieuwsbrief op- en/of aanmerking heeft.
Wij wensen u een fijne zomer(vakantie)
Henk Koene, Ingrid Sturing, Janet Stuiver, Peter Moeken, André Jutte, Nico ten Boekel en Silvia
Riksten.

Dorpscentrum

De Heidehoek
Accommodatie tot 120 personen

Vledderveen

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

In samenwerking met de bibliotheek Westerveld en Seniorweb willen we weer een

cursus Klik&Tik

organiseren in het dorpshuis van Vledderveen.
De cursus staat gepland op de woensdagavond 19/9, 26/9, 3/10 en 10/10.
U kunt u opgegeven bij : André Jutte 065 477 488 7
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Happen En Trappen
Als Vledderveen mogen we wel trots zijn op de “kookclub”.
Wanneer die club iets organiseert, dan gebeurt er ook wat.
Na het daverend succes van het vorig jaar gehouden lopend
buffet , werd er dit jaar gekozen voor de fiets.
Zondag 27 mei 2018 organiseerde de Kookclub namelijk het
fietsend buffet oftewel “Happen en Trappen”. Die middag
werd er ongeveer 30 kilometer rond Vledderveen gefietst en
op 4 plaatsen in het bos en 2 keer bij Margreet en Nico iets lekkers geserveerd. Ook het weer was
fantastisch geregeld, zo’n 28 graden en volop zon.
Om 12.30 uur kwamen ongeveer 35 personen bij elkaar in de tuin van Margreet en Nico. De oudste
deelnemer was 89 en de jongste 10. Na een een welkoms cocktail met hapjes werd de bedoeling van
de middag uitgelegd en vervolgens ging men trappen.
Na ongeveer een half uurtje fietsen stond er een klein restaurant in het bos opgesteld, waar warme
bloemkoolsoep en wortelsoep met een stokbroodje werden geserveerd. Uiteraard waren er ook
drankjes zoals water en limonade maar ook een biertje of een wijntje. Na de korte stop fietste men
naar het volgende “bosrestaurant”. Steeds werd al het kook- en eetgerei en tafels en stoelen verplaatst
naar de volgende stop.
Op de tweede stopplaats werd een wrap geserveerd met watermeloen toe. Op de derde plaats een
broodje shoarma en op de laatste bosstop “drumsticks” met een Surinaamse rijstsalade. Deze stop
werd plots afgebroken door een kleine regenbui maar gelukkig bleef het bij “klein”.
De tocht eindigde waar die was begonnen en daar werd het “happen en trappen” afgesloten met een
toetje van zomerfruitsalade met ijs.
Ondanks dat je er niemand over hoorde spreken, moet het koken en de gehele organisatie een
behoorlijke hoeveelheid werk zijn geweest voor de leden van de kookclub. Petje af voor deze
vrijwilligers.
De kookclub werd onder luid applaus bedankt voor de gezellige middag. Tevens werden Nico en
Margreet bedankt voor hun gastvrijheid.
Bent u niet mee geweest, dan heeft u echt iets gemist. Wij kijken alweer uit naar het volgende
evenement van de kookclub.
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Spring Forest Qigong –
gezondheid, heling, stabiliteit,
rust en balans
door Froukje Buma
Elke donderdagochtend 9.30 –
10.30 eenvoudige en effectieve
oefeningen dorpscentrum
Vledderveen
We beginnen weer op 30 augustus
9.30 uur. Van harte welkom!
De oefeningen zijn eenvoudig en heel krachtig.
Je kunt altijd komen of af en toe.
Kom vrijblijvend een keer meedoen!
Informatie: www.israna.nl, info@israna.nl, 0521 344653

Zomer in het Hertenkamp
Uiteraard in de zomereditie van het Pummeltje ook weer even een verhaaltje vanuit het hertenkamp.
De ingezaaide grasmat, waarover we in de vorige update schreven, is inmiddels uitgegroeid tot een
mooie en stevige grasmat.
De blijdschap onder de beestjes was erg groot toen de hekken er tussen uit gingen en ze eindelijk
konden gaan genieten van wat meer bewegingsvrijheid en uiteraard van jong, fris gras.
Inmiddels is Bruno verlost van zijn gewei met het draad eraan en groeit er alweer een prachtig nieuw
gewei. Uiteindelijk is het enkele bestuursleden gelukt (met veel geduld en vooral heel veel voerbrokjes)
om een flink stuk van het draad om het gewei te verwijderen, zodat het gevaar voor zelfverwonding
eigenlijk nihil was. Een paar dagen later lag het gewei in het nachthok, met het draad nog om een van
de takken. We gaan binnenkort bezig om proberen te voorkomen dat hij
straks niet weer verstrikt raakt in het draad. Dat scheelt een hoop stress en
ook heleboel geld.
Vorige maand zijn de bestuursleden weer langs de deur geweest in verband
met de jaarlijkse vrijwillige bijdrage en hierbij is weer een mooi bedrag
opgehaald, waarvoor onze heel erg hartelijke dank!
26

Mocht u ons gemist hebben en toch graag nog een donatie willen doen, dan kan dit overgemaakt
worden op rekeningnummer NL 15 RABO 0365 8551 70 t.n.v. Stichting Hertenkamp Vledderveen
Op 11 juni is er onder leiding van Geert de Jonge sr. en Peter de Jonge weer hooi ingezameld met een

groepje vrijwilligers, wat vervolgens direct op de zolder bij het hertenkamp is gelegd. Het is de
bedoeling dat hier weer een jaar van gegeten kan worden. Omdat de aankondiging erg kort van
tevoren was, waren er maar weinig mensen beschikbaar om mee te helpen, desondanks was de klus
mooi vlot geklaard en kon er nog even gezellig nagezeten worden bij Peter in de tuin onder het genot
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van een borreltje met de daarbij behorende worst en kaas. Volgend jaar gaan we proberen er wat
meer ruchtbaarheid aan te geven middels bijvoorbeeld het infobord en facebook.
Een paar dagen later, op 15 juni, beviel midden in het hertenkamp de eerste hinde van haar kleintje.
Het deerde haar niet dat er inmiddels flink wat toeschouwers langs het hek stonden; vol trots liet ze
haar spruit zien aan het publiek. De kleine vond het toch iets spannender, maar loopt inmiddels al
gezellig met de rest van de groep mee en is razend nieuwsgierig naar die grote mensen die aan de
andere kant van het hek staan en er soms ook nog wel wat lekkers te eten overheen gooien.
Anderhalve week later, op 27 juni, is de 2e hinde bevallen. Deze dame koos toch voor een iets minder
publiekelijke manier van bevallen en heeft haar kleintje in het nachthok geworpen. Dit kleintje (en ook
moeders zelf) is iets schuwer en heeft zich nog niet echt aan de grote, boze buitenwereld getoond.
Wel doet hij/zij het goed; het groeit en drinkt prima, maar we blijven het voorlopig wel in de gaten
houden. Het blijft toch bijzonder; dat nieuwe, jonge spul!
Rest ons tot slot u allen een hele fijne zomer en een heerlijke vakantie toe te wensen!

2018
OUD PAPIER : donderdag vanaf 18:00 uur: 19 juli,
13 september, 11 oktober, 15 november, 13 december
Zaterdag 22 en zondag 23 juli Open atelier route
Zaterdag 25 augustus Raventrails
Zondag 2 september Paard en Erfgoed Boschoord
Zaterdag 8 en zondag 9 september CORSO Frederiksoord
Zaterdag 22 september BURENDAG
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Op de landerijen van Zorgboerderij de Eikenhof wordt Paard en Erfgoed op zondag 2 september 2018
al weer voor de 12de keer georganiseerd. Het is een feestelijke dag voor iedereen die van het
buitenleven houdt in het lommerrijke gebied van buurtschap Boschoord.
U kunt lekker langs de ruim 100 kramen van de plattelandsmarkt slenteren om uw keus te maken uit
de handgemaakte artikelen, sfeervolle brocante, heerlijke streekproducten, handige paarden- en
hondenspullen of de oude trekkers en de authentieke woonwagens bekijken. De oude ambachten
zullen zeker ook niet ontbreken.
Een dag met paarden- en hondenshows, spektakel en plezier voor het hele gezin. Er zijn prachtige
shows, leerzame demonstraties en adembenemende stunts in de verschillende showbakken.
Tijdens deze dag kun je weer volop genieten van verschillende activiteiten. Dieren ontmoeten op de
zorgboerderij, paddocks met paarden en trots laten we onze Keurstamboek Lakenvelder koeien
zien. Kinderen vermaken zich daarnaast met de populaire ponyritjes (gratis), de vele kinderactiviteiten
en het vliegend tapijt achter de Belgische Trekpaarden. Een heerlijk boerenijsje doet het ook altijd goed
zittend op de strobalen.
Kortom een dag vol plezier voor jong en oud georganiseerd door onze cliënten en medewerkers. De
cliënten worden aangesproken op hun mogelijkheden en zijn betrokken bij de vele organisatorische
activiteiten, die van belang zijn voor de ontwikkeling van praktische en sociale vaardigheden die
relevant zijn voor een geslaagde her- inpassing in de samenleving. Tijdens dit prachtige evenement
ontmoeten Zorg en Maatschappij elkaar.
De cliënten en hun begeleiders zijn uw gastheer en gastvrouw voor deze dag. We ontvangen u graag
op Paard en Erfgoed!!!!!!
https://www.paardenerfgoed.nl/

FIJNE ZOMERVAKANTIE!!!
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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
Trudy Koene
Mr Hoekstrastraat 12
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
Oosterslag 16
0521 - 383380

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)
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