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VAN DE REDACTIE  
 
HEFTIG… 
Dat is het wat ik kan bedenken in één woord: Corona, de wereld 
op zijn kop. 
Persoonlijk voor mij, Roely, gingen alle emoties door mijn heen. 
Ik werk als Verzorgende IG in de thuiszorg. Geen bescherming. 
Dit werd alleen ingezet bij de mensen die al besmet waren. 

Met een zorghart ga je door. Vermoeid door alle emoties, ook van cliënten. Vooral angst, 
verwardheid. Momenteel lopen de besmettingen door het coronavirus weer op, dagelijks 
komen er rond de 600 bij. Maar nu heb ik het idee dat de meeste mensen zich gedragen of 
het nooit is geweest. We zullen zien wat het nog gaat brengen. 
Margreet ontvangt zorg, Als client ben je overgeleverd aan de zorgmedewerkers en maar 
hopen dat je niet besmet wordt. Vaak is het immuunsysteem van cliënten niet sterk. 

 
Roely vroeg mij (Margreet) mijn ervaring met de zorg in coronatijd te beschrijven. Laat ik 
dan beginnen met het feit dat ik -alhoewel ik het hoogstwaarschijnlijk niet zou overleven-
absoluut niet bang ben om het te krijgen maar ik doe wel mijn best niet besmet te worden 
door de adviezen van het RIVM serieus te nemen en op te volgen. Waar ik me vooral druk 

over maakte tijdens de eerste golf was mijn zorg om "mijn meiden". Het werd hen verboden 
naast het handenwassen en handschoenen nog andere beschermende middelen te 
gebruiken. Nadat iemand een mondkapje droeg tijdens haar werk, moest ze bij hogerhand 
op het matje komen. Degenen in Vledderveen die mij nog een beetje kennen, zullen zich 
wellicht kunnen voorstellen dat ik dat niet pikte. Als medewerker in de thuiszorg weet je 
nooit wat en wie en in welke staat je een patiënt achter de voordeur aantreft en ik merkte 
bij het verzorgend personeel dat dit psychisch heel zwaar voor ze was. 
Regelmatig voerde ik gesprekken met een lid van de Raad van Bestuur van de Zorginstelling 
waar ik woon over de aandacht en zorg voor haar medewerkers. Al vrij snel kocht ik dozen 
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mondkapjes, zorgde dat alle medewerkers er een paar bij zich hadden voor het geval ze bij 
iemand binnen kwamen waarbij ze de gezondheidssituatie niet vertrouwden. 
Ik moet er niet aan denken dat ik een van mijn verzorgers besmet. De meesten hebben 
jonge gezinnen. Uit voorzorg doe ik tijdens de zorgmomenten nu zelf een mondkapje op. 
Het mag dan niet wetenschappelijk bewezen zijn dat het virussen tegenhoudt, het is ook 
niet wetenschappelijk bewezen dat het dat niet doet en je kunt nooit iets terugdraaien. 
Inmiddels al een eerste gesprek gehad over de bonus voor de zorgmedewerkers in de 
thuiszorg. Als dat toch niet naar degenen op de werkvloer gaat, nou dan ga ik de barricade 
op!  
 
Het Pummeltje is door de gevolgen van de maatregelen niet verschenen. Het zou 
besmettelijk zijn via papier e.d. Dit wilden we natuurlijk niet riskeren. Nu dan wel weer een 
exemplaar, misschien een dun nummer, want alles heeft “stil” gestaan. 
We gaan ervan uit dat we in december het Kerstnummer ook kunnen uitbrengen. 
 
Hoe het verder gaat met de contributie, u heeft immers een nummer gemist, moet nog 
besproken worden. Ook kijken we of er de komende tijd nog genoeg kopij binnenkomt voor 
een waardig ‘t Pummeltje. De mogelijkheid zou kunnen zijn dat we dan nog 2x per jaar een 
nummer maken. Alles gaat tegenwoordig via internet. 
We horen veel geluiden van abonnees dat ze het blad graag willen houden. 
Lekker met kopje koffie het blad lezen. Ook dit verloop gaan we zien.  
Voor nu in ieder geval: veel leesplezier! 
 
Lieve gezonde groet van Margreet en Roely 
 

 

 

En een fijne 

voortzetting 

van de zomer! 
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CORSO NAJAAR 2020 

 
Heel jammer dat het corso geen doorgang kan 
vinden dit jaar. Maar wel een heel verstandige 
keuze. Het zou een jubileum jaar worden. 60 
jaar! 
We hebben het ontwerp klaar en kan dus 
hopelijk volgend jaar gebruikt worden. 
 
Corso Frederiksoord heeft een goed corona-
proof alternatief bedacht. De fietstocht. 
Iedereen in de buurt heeft een flyer van 
ontvangen. U kunt een mozaïek maken. U kunt 

zich daarvoor aanmelden tot 22 augustus (datum is verlengd). Dit mag ook bij Roely 
062286543 
 
De kidsclub gaat vrijdag 11 september in ieder geval 3 borden prikken. 
De mozaïekborden komen langs de fietsroute die ook Vledderveen zal aandoen. 
 

 
 
 

Afbeelding 1: mozaïekborden Kidsclub 2019 
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Covid-19 (corona) is een verschrikkelijk virus. Maar ja, hoelang duurt dit nog, hoelang zijn 
de mensen nog bang of hoe is de kans, om het op te lopen? 
Niemand die het weet.  
 
De corso groep is wel optimistisch en kijkt alvast wel vooruit. 
Daarom plannen wij wel een kerstbingo! (11 of 18 december 
2020) De exacte datum volgt nog via een flyer. 
Mocht het door de dan geldende RIVM-regels (of als wij het te 
riskant vinden) geen doorgang kunnen vinden komt dit op het 
bord te staan. De bingo zal in de gymzaal plaatsvinden om in 
ieder geval de 1,5 meter te kunnen waarborgen. 
 
Wij vinden uw en onze gezondheid belangrijker dan een 
gezellige avond uit! 
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NIEUWS UIT HET 

HERTENKAMP 

Het is alweer even geleden dat er 

updates vanuit het hertenkamp zijn 

geplaatst, dus het was net even 

nadenken wat er over de afgelopen 

periode te vertellen valt. En 

nadenken valt ondergetekende niet 

echt mee met de hedendaagse 

temperaturen ;) 

Na een rustige start van het jaar 

werd het ineens een hele rare 

wereld, waarin we noodgedwongen 

kennis maakten met het begrip 

“Corona”. En voordat we daar 

enigszins aan gewend waren, 

overleed onze lieve geit Suus vrij 

plotseling. Ze was echt onze trouwe 

huisgeit, bijna 16 jaar oud en dol op 

aaitjes en knuffeltjes (en eten!!!), 

bleef altijd in je buurt als je er bezig 

was. Erg verdrietig, maar we zijn blij 

dat ze tot op het laatst toe een aanhankelijke en vrolijke geit is gebleven. Nog geen maand 

later moesten we weer vrij onverwacht afscheid nemen van geitje Bonnie, de dierenarts is 

er meerdere keren bij geweest en we hebben van alles geprobeerd, maar helaas heeft ze 

het niet gered. 

Maar er was natuurlijk ook leuk nieuws! Op 24 juni beviel 

onze oudste hinde Stip moeiteloos van een lief, schattig 

kalfje. Inmiddels is hij niet zo klein meer en stuitert soms als 

een pingpongbal door het hertenkamp heen als hij het op de 

heupjes heeft. Prachtig om te zien! 
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Mijn persoonlijke hertenkamp-hoogtepunt is toch altijd weer het hooibalen rapen en dit 

jaar hadden we zelfs het geluk dat we 2x konden hooien van het oude voetbalveld. Het 

blijft toch leuk om plakkerig, zweterig en onder het stof achterop de kar met hooibalen te 

zitten en zoals een ware bezienswaardigheid door het dorp richting Boergrup af te reizen. 

Mensen stappen van de fiets af, er wordt gewezen en gezwaaid en foto’s gemaakt door de 

toeristen. We zijn dan ook enorm dankbaar voor de mensen in het dorp die dit voor ons 

mogelijk maken en die dankbaarheid wordt dan getoond in de vorm van bier, kaas en 

worst. Het nazitten is altijd Erg Gezellig! Mooi dat dit zo kan met z’n allen. 
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Verder heeft u begin juni van ons een flyer in de bus gehad waarin we vermeldden dat we 

het ophalen van de donaties dit jaar hebben uitgesteld i.v.m. Corona. Het voelde niet goed 

om onder die rare omstandigheden van deur tot deur te gaan. Als alles rustig blijft zullen 

we ergens in september/oktober alsnog bij u langskomen, aangezien we echt afhankelijk 

zijn van de donaties en de dieren aten de afgelopen maanden gewoon lekker door! 

Gelukkig zijn er wel dorpsgenoten die hun donatie hebben overgemaakt via de bank, een 

zeer welkome aanvulling op de rekening. Voor degene die het ook liever overmaakt hierbij 

nogmaals het rekeningnummer: NL15 RABO 0365 8551 70 t.n.v. Stichting Hertenkamp 

Vledderveen. En anders ziet u ons wel aan de deur verschijnen, er zal tegen die tijd ook nog 

wel even een berichtje op facebook komen als we weer op pad gaan. 

Tot slot nog even een oproepje; graag zouden we onze voederploeg uitbreiden. Het houdt 

in dat je eens per 8 weken gedurende 5 achtereenvolgende dagen (maandag t/m vrijdag) 

zorgt dat de dieren ’s ochtends hun brok en hooi krijgen, de waterton gevuld blijft en de 

bestrating om het hok aanveegt. Dit alles onder streng toezicht van Bruno en zijn 

damesclubje. Dus hou je van dieren en heb je ’s ochtends een kwartiertje tot half uurtje tijd 

en zin om ze van ontbijt te voorzien, doe dan even een berichtje naar 

hertenkamp@vledderveendrenthe.nl of spreek een van ons even aan. 

Dan was dit het eerst wel weer even tot nu toe, vanuit een bloedhete serre met prachtig 

uitzicht op een stel luie herten en geiten een hele fijne voortzetting van de zomer gewenst 

en blijf vooral gezond! 
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VRIJWILLIGE BARDIENST HEIDEHOEK 

13 augustus 2020 

Binnenkort wil het dorpshuisbestuur de vrijwilligers van de 

bardienst van de Heidehoek uitnodigen om het afgelopen 

seizoen te evalueren en vooruitkijken op het komend seizoen. 

Wil jij komend seizoen af en toe een bardienst draaien? Meld 

je aan bij:  

Marjan Nordholt (secretaris) 

dorpscentrum@vledderveendrenthe.nl 

 

 

DORPSHUIS DE HEIDEHOEK BEPERKT OPEN 
 

11 augustus 2020 

Zoals je in nieuwsbericht van 28 juni jl. hebt kunnen lezen werd het dorpshuis vanaf 1 juli 

weer beperkt geopend. Om gebruik te mogen maken van het gebouw hebben wij (bestuur 

dorpshuis en PB) destijds een protocol opgesteld, dat is goedgekeurd door de gemeente. 

Dit protocol betreft het gebruik van de sportzaal en het lokaal op de hoek (het voormalige 

winkeltje). De sporters van BijOns maken sindsdien weer gebruik van de sportzaal. 

mailto:dorpscentrum@vledderveendrenthe.nl?subject=Dorpshuis%20bericht
https://vledderveendrenthe.nl/wp-content/uploads/activiteiten-heidehoek.png
https://vledderveendrenthe.nl/wp-content/uploads/bar-en-snackbar-open-2.png
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Eenieder, die akkoord gaat met het protocol, zoals vermeld in het nieuwsbericht van 28 

juni jl., en gebruik wil maken van de sportzaal, dan wel het lokaal op de hoek, kan zich 

wenden tot het bestuur (dorpscentrum@vledderveendrenthe.nl), met een verzoek tot 

ingebruikneming.  Lees voordat je een verzoek indient eerst de protocollen aandachtig 

door. Het bestuur zal alle initiatieven kritisch toetsen op haalbaarheid en aan de 

protocollen. 

 

Het maximaal aantal deelnemers per activiteit zal per ruimte worden bepaald, op basis van 

de beschikbare ruimte en de mogelijkheid om 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. 

Overigens is de gebruiker, van de sportzaal of het lokaal op de hoek, zelf verantwoordelijk 

voor het naleven van de geldende richtlijnen van het RIVM en voornoemde protocollen.  

 

Komend seizoen overige activiteiten 
We begrijpen dat verenigingen graag weer aan de slag willen in het dorpshuis. Het zou ook 

leuk zijn als de vrijdagavondborrel weer terug zou kunnen komen. 

Voor deze activiteiten is het bestuur nog drukdoende een nieuw protocol op te stellen en 

te onderzoeken hoe we dit het beste aan kunnen pakken. Niet alleen qua afstand houden 

maar ook qua ventilatie en verantwoordelijkheid. 

Het protocol moet worden goedgekeurd door de gemeente. En er zal overleg plaats 

moeten vinden met de leden van de vrijwillige bardienstploeg. 

Kortom, nog genoeg werk aan de winkel. Zodra wij een besluit hebben genomen over 

verdere openstelling van het dorpshuis, hoor je weer van ons.  

 

Aangepast zomerrooster Sporten BijOns 
11 augustus 2020 

In verband met de vakantie is het sportrooster iets aangepast. In de maand augustus geldt 

het volgende rooster: 

Maandag  18.30 – 19:00 uur TRX 

Woensdag 19.00 – 19:30 uur TRX 

19.45 – 20:15 uur Spinning 

Vrijdag  10.00 -11:00 uur Yoga 

 

Vanaf september is het rooster weer (onder voorbehoud): 

Maandag 18.30 – 19.00 uur TRX 

19.15 – 19.45 uur  TRX 

20.00 – 20.50 uur Spinning 

Woensdag 19.00 – 19.30 uur  TRX  

20.00 – 20.50 uur Spinning 

Vrijdag  10.00 – 11.00 uur Yoga 

 

mailto:dorpscentrum@vledderveendrenthe.nl
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Dorpshuis de Heidehoek per 1 juli beperkt open voor sport? 
28 juni 2020 

Onder voorbehoud wordt dorpshuis de Heidehoek, vanaf 1 juli 2020, beperkt en met 

inachtneming van protocollen opengesteld. 

Het voorbehoud betreft het al dan niet doorgaan van de versoepeling van de 

overheidsregels ten aanzien van indoorsport. Het kabinet besluit eind juni of indoorsport 

wel of niet doorgang mag vinden vanaf 1 juli. Die beslissing wachten wij sowieso af. 

De beperking betreft het openstellen van alleen de grote zaal, de hal en het lokaal op de 

hoek (het voormalige winkeltje). Tot dit besluit is het bestuur van het dorpshuis gekomen, 

om het overzicht te kunnen bewaren, de impact te beperken en de schoonmaak te 

beperken tot een minimum. Normaal gesproken zou het dorpshuis in de maanden juli en 

augustus dicht zijn in verband met vakanties. 

Alle overige ruimtes blijven gesloten, mits er gebruik van gemaakt moet worden als 

vluchtroute. U kunt dus geen consumpties gebruiken, geen gebruik maken van het toilet 

en ook geen water tappen of zich omkleden. 

 

Eenieder, die akkoord gaat met het protocol en gebruik wil maken van de grote zaal, dan 

wel het lokaal op de hoek, kan zich wenden tot het bestuur 

(dorpscentrum@vledderveendrenthe.nl), met een verzoek tot ingebruikneming.  Lees 

voordat je een verzoek indient eerst de protocollen aandachtig door. Het bestuur zal alle 

initiatieven kritisch toetsen op haalbaarheid en aan de protocollen. 

Het maximaal aantal deelnemers per activiteit zal per ruimte worden bepaald, op basis van 

de beschikbare ruimte en de mogelijkheid om 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. 

Deze protocollen zijn concepten, het kan zijn dat gemeente of overheid met wijzigingen of 

aanvullingen komt. 

BijOns heeft reeds aangegeven dat, indien de overheid groen licht geeft, weer te willen 

starten met haar sportactiviteiten. Deze activiteiten volgen het volgende schema:  

 

Sporten BijOns schema 
Maandag 18.30 – 19.00 uur TRX 

19.15 – 19.45 uur  TRX 

20.00 – 20.50 uur Spinning 

Woensdag 19.00 – 19.30 uur  TRX  

20.00 – 20.50 uur Spinning 

Vrijdag 10.00 – 11.00 uur Yoga 

 

Algemeen Protocol 
● voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

● houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw 

huishouden, uitzondering voor kinderen en jeugd tot met 18 jaar tijdens sportactiviteiten. ● 

● Bij andere activiteiten houden jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel 1,5 meter afstand; 

mailto:dorpscentrum@vledderveendrenthe.nl
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houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw 

huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar; 

● Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg. 

● Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 

● Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

● Kom alleen op afspraak of met een reservering. 

● Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden. 

● Vermijd het openbaar vervoer. 

● Kom niet eerder dan de afgesproken starttijd naar de accommodatie. 

● Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer 

sporten en naar buiten; 

● Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 

(COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek 

kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze 

persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD); 

● Blijf als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) 

minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test; 

● Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand 

waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld; 

● Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

● Hanteer RIVM-richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, 

zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar 

sporten/ bewegen; 

● Schud geen handen. 

● Vermijd het aanraken van je gezicht; 

● Volg altijd de aanwijzingen van de organisatoren op. 

● Ga voorafgaand aan de afspraak/het bezoek thuis naar het toilet. Indien u onverhoopt 

toch gebruik moet maken van het toilet bent u zelf verantwoordelijk voor het ontsmetten 

en reinigen van het toilet. Er zal 1 damestoilet worden opengesteld met hygiënische 

doekjes voor het reinigen van toilet, kraan en deurknop. Er mag maximaal 1 persoon 

tegelijk in de toiletruimte zijn. 

● Was voorafgaand en na aan de afspraak je handen met water en zeep, minimaal 20 

seconden. Droog daarna handen goed 

● Verlaat direct na de activiteit de accommodatie. 
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Protocol Heidehoek algemeen 

De organisator is, bij het accepteren van dit protocol, een vertegenwoordiger van het 

bestuur van de Heidehoek en is daarmee persoonlijk verantwoordelijk voor het naleven 

van de protocollen. 

1. De organisator zorgt dat de tussendeur naar de te gebruiken ruimte open staat en dat 

alle te gebruiken attributen (tafels en stoelen dan wel sportattributen) opgesteld zijn 

met minimaal 1,5 meter tussenruimte. 

2. De organisator zorgt ervoor dat de ruimte goed wordt geventileerd. In de grote zaal 

moet de ventilator worden aangezet. In grote zaal en lokaal kunnen ramen worden 

opengezet. Vergeet niet de ramen na afloop weer te sluiten en te ontsmetten. 

3. Deelnemers aan een activiteit dienen zich vooraf, per app, op te geven bij de 

organisator. 

4. Deelnemers aan een activiteit mogen maximaal vijf minuten voor aanvang buiten 

verzamelen. 

5. De organisator opent de schuifdeuren en vraagt deelnemers een voor een binnen. 

6. De organisator neemt plaats achter de korte kant van een tafel in de hal, waar 

deelnemers de handen moeten desinfecteren en zich in moeten laten schrijven met 

naam en telefoonnummer (voor het geval er een besmetting heeft plaatsgevonden, kan 

u gebeld worden). 

7. Na het ontsmetten van de handen en de inschrijving kunnen de sporters hun schoenen 

omwisselen op banken in de hal en daarna doorstomen naar de grote zaal. Vergeet 

daarbij niet afstand te houden van minimaal 1,5 meter. Als er minder ruimte is zal er bij 

de inschrijftafel een pauze ingelast moeten worden. 
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8. Deelnemers aan activiteiten in het lokaal op de hoek lopen het lokaal binnen en nemen 

plaats op de klaargezette stoelen. Als alle deelnemers binnen zijn wordt de schuifdeur 

afgesloten. Mensen die te laat komen mogen niet meer naar binnen. 

9. Deelnemers en organisatoren dienen onnodige aanraking van oppervlakken te 

voorkomen (bijvoorbeeld stoelen die je niet gebruikt). 

10. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het reinigen en ontsmetten van alle 

gebruikte attributen. 

11. Organisatoren zijn zelf verantwoordelijk voor het reinigen en ontsmetten van alle 

contactoppervlakken die zij hebben aangeraakt. 

12. Tussen twee activiteiten in wacht de volgende groep buiten, totdat alle deelnemers van 

de voorgaande groep vertrokken zijn. 

 

Specifiek sportprotocol Heidehoek 
● Kom omgekleed naar het dorpshuis, 

kleedkamers zijn gesloten. 

● Neem je eigen bidon mee.  

● Kleedkamers, barzaal en toiletten zijn 

gesloten. 

● Douche thuis, de kleedkamers zijn 

gesloten. 
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WIE HELPT !!!  
 
Al jaren wordt door alle 60- plussers in de regio Vledder de 
Boodschapper gelezen. 
Voor iedereen staat er wel iets in om te lezen en te weten. 
 

Vier keer per jaar wordt ook in Vledderveen het blad bij alle 
60-plussers in de bus gedaan. 
 

Menigeen heeft Jan Haanstra wel zien fietsen om het blad te 
bezorgen. Helaas wordt dat nu wegens ziekte erg moeilijk. 
Is er iemand die dit wil en kan overnemen? 
Graag even bellen naar nummer 387219. 
Bij voorbaat dank  

Jan Haanstra 
 

 

HEIDE OPSCHONEN 
Het is hard nodig geweest, de heide opschonen aan de Jodenweg.  Heel wat mensen 
hebben gezien dat de dennenboompjes en ander opschot in grootte zijn toegenomen. 
Zaterdag 29 februari heeft een enthousiaste groep vrijwilligers het gebied aangepakt met 
een heel mooi resultaat.  Zo kan de heide weer groeien en wordt het niet overheerst door 
te groot wordende bomen. Op de foto zie je de enthousiaste groep druk bezig.    
Misschien volgend jaar weer want dan is er vast weer wat te doen rond het bankje. 
  

Hartelijke groet, Philip Boot 
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‘KLEINTJE ZOMERSPELEN’ 
 
Op zaterdag 15 augustus organiseerde speeltuinvereniging ‘Ons Veilig Plekje’ uit 
Vledderveen de ‘Kleintje Zomerspelen’. Door het coronavirus kon het 60-jarig 
bestaansfeest van de speeltuinvereniging niet doorgaan. Als alternatief werden afgelopen 
weekend de zomerspelen georganiseerd voor de jeugd van Vledderveen. 

 
Er waren veel leuke activiteiten voor de jeugd. Zo konden de kinderen bij het sponzenbord 
de papa’s en mama’s natgooien, spetteren in het zwembadje of zich uitleven op de 
luchtkussens. Voor de jongsten was er een krokodillenluchtkussen. De wat oudere kinderen 
konden tegen elkaar racen op de lange stormbaan. De jeugd kon zich in tweetallen 
opgeven om tegen elkaar zo snel mogelijk het parcours af te leggen. De snelste van het 
tweetal mocht als eerste een prijs grabbelen uit de grabbelton. De opkomst was groot. 
Maar liefst 28 kinderen deden mee aan deze Vledderveense zomerspelen. Een aantal waar 
de vereniging erg trots op is! 
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Marieke de Boer 

Werkhorstlaan 3 

0642443033 

marieke.deboer@live.nl 

mailto:marieke.deboer@live.nl

