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VAN DE REDACTIE 
 
Hallo herfst met je vele gezichten; 
zon, mist, regen, wind… iedere dag 

weer anders. Met al zijn charmes. 
Wat ook iedere keer weer anders is 
zijn de corona regels, soms zijn de 
regels zo verwarrend. 
We hopen dat de geplande 
activiteiten in het Dorpscentrum 

gewoon doorgang kunnen vinden de 
komende tijd. Het info-bord en de 
website van Vled-derveen geven 
vaak duidelijkheid! 

Wat ook verandert, is dat mensen steeds actiever worden op social media. 
Daarom onze vraag of u in 2022 de papieren versie van “t Pummeltje wel wilt 
blijven ontvangen? 
 

• Zo ja, dan hoeft u niks te doen. Het abonnementsgeld blijft € 5,50. U ontvangt 
hiervoor weer een rekening van Plaatselijk Belang. Deze kosten kunnen we laag 
houden door de kopieeropdracht aan Hoeve Boschoord te geven. Iedere keer een 

feestje wanneer ik (Roely) de Pummeltjes kan ophalen. De cliënten daar zijn elke 
keer terecht trots! En wij natuurlijk ook! 
 

• Op de website van Vledderveen is ‘t Pummeltje gratis te lezen. Mocht u dat 
liever willen, kunt u een mail sturen vóór 1 januari 2022 naar 
hetpummeltje@live.nl of bellen met Roely 0622865433. We zetten uw `papieren` 

abonnement dan stop. 
 
De vorige editie bevatte niet veel artikelen. Tijdens de vergadering van PB is 
Roely aangeschoven om het daarover te hebben. Het blijkt dat ingezonden 
stukken voor de website niet worden doorgestuurd naar “t Pummeltje. Het is 
voor de redactie erg lastig om de hele site af te speuren naar artikelen. Dus heeft 
u een artikel stuur het dan ook door naar ons. 
Mocht u iets anders hebben, een leuk recept, een gedicht, leuk verhaal of wilt u 
zich bv als nieuwe bewoner van Vledderveen voorstellen? Alles is welkom bij de 
redactie. 
We hopen dan ook dat van de recente activiteiten in en om het dorp weer leuke 

artikelen verschijnen. En ook de komende activiteiten gemeld worden.  
Zo kunnen we een mooi, gezellig blad blijven maken. 
 
Margreet heeft deze editie weer met liefde in elkaar gezet 
met haar wel bekende mooie plaatjes erbij en Roely heeft 
weer gezorgd dat hij bij u in de brievenbus ligt (en 

doorgestuurd naar de website). 
 
We wensen u veel leesplezier! 
Roely Lem 
Margreet Westra 

mailto:hetpummeltje@live.nl
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OPROEP     OPROEP     OPROEP     OPROEP     OPROEP     OPROEP     OPROEP      

 

Kantinediensten bij de senioren (meestal op zondag) 
worden altijd gedaan door leden van Trinitas die dan 
ingedeeld worden door de club.  
 
Vorige seizoenen zijn wij ook gestart met vrijwilligers, 
superfijn dat wij de vereniging ook met inwoners van 

onze dorpen steunen! Maar wij kunnen meer hulp 
gebruiken! Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers 
voor achter de bar op: 

Zondag 13 maart 2022 één vrijwilliger die samen met 3 leden nog wil 
helpen van 12.45- 18.00 uur 

Zondag 27 maart 2022 vier vrijwilligers van 12.45-18.00 uur 

Zondag 24 maart 2022 vier vrijwilligers van 12.45-18.00 uur 

Zondag 1 mei 2022 vier vrijwilligers van 12.45-18.00 uur 

 
Wij hopen dat wij de “gaten” aan het einde van het seizoen 
kunnen gaan invullen met vrijwilligers, misschien gezellig 
om dit een keer met niet leden te gaan doen?  
 

Vanaf komend seizoen zal de laatste ronde drinken besteld 
kunnen worden om 17.30 uur dan kunnen de vrijwilligers 
om 18.00 uur ook echt de deuren sluiten! WIJ hopen via deze weg ook begrip en 
respect te hebben voor onze vrijwilligers die de dienst ook netjes willen afsluiten! 
Zie je dat zitten? Heb jij daar vragen over? Of heb jij ideeën die jij met ons wilt 
delen? Mail dan naar: 
kantine@vvtrinitas.nl  

 
Wij hopen natuurlijk op veel vrijwilligers!  
 
 
OPROEP     OPROEP     OPROEP     OPROEP     OPROEP     OPROEP     OPROEP      

 
Onder het mom: “vele handen maken licht werk” zijn wij op zoek naar 
aanvulling op onze kantinecommissie. Nu in de commissie zitten: 
 
Richard Drent, bestuurslid met portefeuille kantine  

Sanne de Groot 
Geertje Hoekstra 
Abelien de Vries 
Elske Marks 
Manou Mulder 
 

Lijkt het jou leuk om de commissie aan te komen vullen?  
Mail dan naar kantine@vvtrinitas.nl  
 
 
OPROEP     OPROEP     OPROEP     OPROEP     OPROEP     OPROEP     OPROEP      

 

mailto:kantine@vvtrinitas.nl
mailto:kantine@vvtrinitas.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmnrqV3ovjAhWRZFAKHewwD1AQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.kvtoparnemuiden.nl%2F2019%2F05%2F21%2Fvrijwilligers-gezocht-voor-helpen-bij-rommelmarkt%2F&psig=AOvVaw3q7cje2I2yAcRACGA-h2pY&ust=1561795938184960
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwivyde63YvjAhXEIVAKHUyfA-QQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fexcelsior20.nl%2Fhome%2Fnieuwsarchief%2F12%2F09%2F17%2Fkantinedienst-zaterdagochtend-16-en-23-september%2F7148%2F&psig=AOvVaw3q7cje2I2yAcRACGA-h2pY&ust=1561795938184960
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NIEUWS    NIEUWS    NIEUWS    NIEUWS    NIEUWS    NIEUWS    NIEUWS    

STATIEGELD OP PET-FLESSEN 
 

Vanaf 1 juli 2021 statiegeld op kleine plastic PET-flessen. 

Wat betekent dit voor Trinitas? 

Vanaf 1 juli 2021 zullen alle kleine plastic PET-flessen voor frisdranken en 

waters vallen onder één gezamenlijk statiegeldsysteem. 

Bij Trinitas hebben wij hiervoor een speciale donatiebak ontvangen om de 

flesjes in te verzamelen en daarna in te leveren bij onze groothandel. Wij zullen 

dan als vereniging van hen het statiegeld terugontvangen.  

Trinitas is geen officieel innamepunt. Iedereen kan er dus zelf voor kiezen om 

het flesje in te leveren in de speciale daarvoor ontvangen donatiebak en 

daardoor Trinitas te sponseren voor een nog te bepalen doel of het flesje mee te 

nemen naar huis en zelf bij een innamepunt in te leveren bijvoorbeeld de 

supermarkt.  

Op dit moment hebben wij nog geen specifiek doel voor de inzameling, hebben 

jullie daarvoor een idee? Mail dit naar kantine@vvtrinitas.nl  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
NIEUWS    NIEUWS    NIEUWS    NIEUWS    NIEUWS    NIEUWS    NIEUWS 

mailto:kantine@vvtrinitas.nl
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Wij verkopen diverse betaalbare winterharde betonnen (tuin)beelden. Dus bent u op zoek naar mooie 

tuinaccessoires, gedenkengel als grafversiering  of gewoon een kadootje breng ons dan een bezoek en laat u 

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

info@tuinbeeldendedikkesteen.nl om een teleurstelling te voorkomen. 

 Zie ook www:tuinbeeldendedikkesteen.nl. 

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Waar gaat u heen? Naar Vledderveen? 

      Voor een week of voor een dag 

     Wij verwelkomen u met een lach. 

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

Voor maximal 4 personen. Minimaal verblijf van 2 nachten. 

   Fam Gevers-Veldhuizen. 

   P.W.Janssenlaan 15 

   8385 GA Vledderveen. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@tuinbeeldendedikkesteen.nl


5 

 

 

 Zoals iedereen weet was er ook dit jaar weer geen 
gewone corso. Maar de mozaïek route XXL. 
 

Met een klein team hebben we besloten om een 
mooi mozaïek te maken. Dit werd een prachtig 
bouwwerk. Niet meer een mozaïek te noemen. 
Met de naam: We gaan terug in de tijd. 
 

Wim, Henk, Toon en Ricardo zijn een aantal 
dagen bezig geweest met lassen, in de 
piepschuim zetten e.d. 

 

Op vrijdag 10 september kregen we om 9 uur al hulp van Vrouk, Bea en Petra 
om de bloemen te prikken.  Het resultaat was prachtig! Bedankt dames!! 

 

Annemarie en Lisanne hebben de prachtige toefen erbij gemaakt. De bloemen 
kwamen bijna allemaal uit de natuur en tuinen. Op de Doldersumsestraat zag 
Roely weilanden met prachtige  wilde bloemen. De boer die dit land bezit 
gevraagd en ja hoor we mochten plukken. Waarvoor onze grote dank! 
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Op zaterdag het bouwwerk in alle 
vroegte aan het Vledderveldpad (op 
terrein van De Middenweg Vledder BV) 
neerzetten, dit had nog wel even 
voeten in aarde, de wijzers van de klok 
die het vrijdag nog zo goed deden, 

weigerden dienst. 
 

Het moest voor 12 uur klaar, maar helaas niet gered. Inmiddels kwam de eerste 
delegatie jury al langs. Gelukkig had Roely een goede babbel waarom het nog 
niet klaar was. Het idee vonden ze leuk, ze vonden het goed geprikt en vonden 
de toeven ook fantastisch.   

Er waren al veel mensen die langs kwamen fietsen, bleven staan, maakten een 
praatje, geweldig om te zien dat het zaterdag al druk was. Terwijl de officiële 
fietstocht pas zondag was. 
Rond drie uur verlieten wij het mozaïek, maar ja, Roely de telefoon vergeten. Bij 
het ophalen verscheen de 2e jury groep en kon Roely daar ook uitleg geven 
waarom de klok het niet deed. Ook deze groep vond het geweldig. 

“s avonds kreeg Henk bericht of er iemand naar onze plek kwam  voor een 
prijsuitreiking. Na behoorlijke tijd gewacht te hebben kwamen ze eindelijk. Wij 
waren zeer verheugd om de 2e prijs bij de bouwgroepen in ontvangst te kunnen 
nemen.  
Uiteraard hopen we dat we volgend jaar op 10 september 2022 weer een rijdende 
wagen mogen showen! 
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OUD PAPIER OPHAAL SCHEMA 2021 
 

Donderdag 21  Oktober 
Donderdag 18  November 
Donderdag 16  December 
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VEILIG EN GEZOND OP WEG MET ' 

HET NIEUWE FIETSEN'  

Veilig en gezond op weg met 'Het Nieuwe Fietsen' in Westerveld 

Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert voor inwoners (60+) 

van de gemeente Westerveld de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’. 
Ook de ervaren fietser merkt weleens dat het fietsen anders is 

geworden. Het fietsen met de e-bike gaat sneller en het verkeer wordt drukker 

en ingewikkelder. Centraal staat hoe de deelnemers ervoor kunnen zorgen dat 

zij zich veilig voelen op de fiets en nog heel lang kunnen blijven fietsen. In de 

workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’ delen deelnemers ervaringen met elkaar en geeft 
de adviseur van VVN gerichte tips en adviezen om zo lang mogelijk te kunnen 

genieten van het fietsen. ` 

Het Nieuwe Fietsen` is heel anders dan een traditionele fietscursus. Het is geen 

verkeersles of fietscursus. Het gaat vooral om het delen van elkaars ervaringen 

en het bespreken van tips over de eigen veiligheid en hoe deelnemers daar zelf 

iets aan kunnen doen. Aan de hand van feiten, informatieve filmpjes, foto’s en 
stellingen komen verschillende onderwerpen aan de orde zoals:  

- Hoe ga ik om met anderen op het fietspad?  

- Hoe kan ik veilig fietsen op een druk fietspad?  

- Hoe zorg ik dat ik in conditie blijf om goed te fietsen?  

- Wat moet ik weten van de fiets of een e-bike?  

De koffie met wat lekkers staat klaar en deelname is 

gratis. De workshop wordt uitgevoerd op verzoek van de gemeente Westerveld. 

Het Nieuwe Fietsen vindt plaats op  

maandag 11 oktober a.s. van 9.30 – 12.00 uur in 

Dorpshuis De Veldkei, Veldkamp 77, 7971 BX Havelte 

 

Aanmelden  

Inwoners uit de gemeente Westerveld die geïnteresseerd zijn in de workshop 

‘Het Nieuwe Fietsen’ kunnen zich aanmelden een e-mail te sturen naar 

steunpuntnoord@vvn.nl o.v.v. VVN Het Nieuwe Fietsen Westerveld. Vermeld in 

de e-mail, je naam, geboortejaar en telefoonnummer. Of via onze website: VVN 

Workshop Het Nieuwe Fietsen | Veilig Verkeer Nederland Neem gerust je 

buurman/buurvrouw, een familielid of kennis mee, mits vooraf aangemeld.  

Doortrappen in Drenthe  

Het programma Doortrappen wordt omarmd door de twaalf 

Drentse gemeenten en de pro-vincie Drenthe. De 

fietsactiviteiten van het programma worden opgezet en 

georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland en de Fietsers-

bond, in samenwerking met sport- en beweeg-coaches en 

andere partijen die betrokken zijn bij (veilig) fietsen in Drenthe. Kijk voor meer 

informatie op www.doortrappendrenthe.nl 



10 

 

 

"BIJONS" OPEN OP DONDERDAG VAN 10.00 tot-12.00 UUR 
 
Na een vervelende tijd die Corona heette, als ik me niet vergis, zijn we allemaal 

weer bij de mensen. Iedereen snakt naar een praatje en gezelligheid en voor-
zichtig aan is er ook bij "BijOns" weer leven in geblazen.  
Na een grote schoonmaakbeurt van de huiskamer hebben we onze "lucht" er 

weer ingebracht. Ook het terras is weer gezellig 
gemaakt en heeft Jos zijn fantasie losgelaten op het 
creëren van tafels.  

De eerste gasten waren tante Jopie en Geertje, die er 
zin in hadden, en dat snappen wij heel goed. Van 
lieverlee kwamen er meer dorpsgenoten op de koffie 
en thee. Het terras was steeds flink gevuld, met een 
gemiddelde van 12 personen.  
Ook langsrijdende fietsers stapten af voor een kop 

koffie en schoven aan, zij hadden belangstelling in het 
gebouw en de presentatie van het museum. De 
fooienpot werd rijkelijk gevuld en de waardering was 
groot.  

Met de komst van de winter moeten we naar binnen en gebruiken we onze 
aangename "huiskamer" weer voor gesprekken en creatieve bezigheden. 

Iedereen moet zich er thuis voelen.  
De vaste bezoekers komen vooral voor een praatje en het menselijk contact.  
Met de komst van de winter moeten we naar binnen en gebruiken we onze 
aangename "huiskamer" weer voor gesprekken en creatieve bezigheden. 
Iedereen moet zich er thuis voelen.  
De vaste bezoekers komen vooral voor een praatje en het menselijk contact.  

Alie Borger heeft zich aangemeld om kleine verstel- en herstel klusjes op zich 
wil nemen.  
  

Ook computer, telefoon- en tablet 
probleempjes lossen we op. Vrijwilligers 
kunnen wij goed gebruiken.  Wij zijn open 
op de donderdagen van 10.00 tot-12.00 

uur. Later worden de openingstijden 
mogelijk weer verruimd.  
 

 Iedereen is van harte welkom!   
 

  

 



11 

 

 

SPEELTUIN ‘ONS VEILIG PLEKJE’   

Hoe is het nu met onze Speeltuin? 

Nou die ligt er goed bij kunnen we wel 

vertellen! Natuurlijk hebben we het mooie 

nieuwe speeltoestel en de schommel onthult 

deze zomer. En daar wordt veelvuldig gebruik 

van gemaakt. Ook is er een ‘donatie bus’ 
opgehangen in de speeltuin. Hier kan men een 

vrije donatie doen en dat hebben al verschillende speeltuinbezoekers gedaan!  

Het gras in de speeltuin groeide erg hard en wij konden dat soms niet helemaal 

bijhouden. We kregen hulp van de schoffelploeg en er is een beroep gedaan op 

wat vrijwilligers. Zo wordt het gras nu wekelijks gemaaid. Super bedankt 

allemaal! Voor volgend jaar zijn we nog wel op zoek naar wat meer grasmaaiers 

dus mocht je volgend zomer ook een keertje willen grasmaaien in onze mooie 

speeltuin meld je dan aan bij Janet Stuiver. Er is een grasmaaier beschikbaar 

via de schoffelploeg welke gebruikt mag worden voor het maaien van de 

speeltuin.  

 

 

 

 
 

 

De feestelijke activiteiten werden wat aangepast dit jaar 

Afgelopen jaar was voor iedereen natuurlijk anders dan anders. Zo konden we 

geen al te ingewikkelde en grote activiteiten organiseren. Wij van de 

speeltuinvereniging vonden dat we voor de kinderen in Vledderveen toch wel iets 

konden betekenen. Daarom hebben we zowel met Pasen als in de zomer een 

aangepaste activiteit georganiseerd. Uit de opkomst maakten wij op dat dit erg 

gewaardeerd werd!  

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas 2021 

Sinterklaas komt dit jaar ook weer naar  Vledderveen! 

Vorig jaar kon hij wegens Corona helaas niet komen 

maar dit jaar zal Sinterklaas ons dorpje aandoen op 

27 november rond 10.00 uur. We hopen natuurlijk 

dat alle kinderen dan van de partij zijn! Het wordt hoe 

dan ook een gezellige boel met natuurlijk cadeaus en 

pepernoten!  
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BOEKPRESENTATIE OP 26 AUGUSTUS JL. BIJ DE 
HEIDEHOEK  
door Elly Zuiderveld. 
 

De eerste keer dat ik ze zag, Bart Gouma en Gerriët 
Reinders, klikte het meteen. 
Ze kwamen, samen met de makelaar uit het huis bij ons 
aan de overkant, Jan van der Veenweg 2, dat bijna een jaar 
leeg had gestaan toen pottenbakker Hans van Riessen was 
overleden. 

We gaan er wat moois van maken.’ zeiden ze.  
 

Wekenlang werd er gesloopt, gemetseld, getimmerd en geschilderd. Grootste 
plannen hadden ze, ook  voor Vledderveen. Bart bleek chef-kok te zijn, in de 
tuin kwam een houten bord met  ‘Bart’s Smokehouse’ te staan en soms zagen 
we zijn bus wegrijden met ‘Bart culinair’ erop.  
 
Op een dag kwam hij terug en vertelde dat hij gekookt had met kinderen van 
een BSO.  
Hij liet foto’s zien. Kinderen met blije koppies en een koksmuts op.  
‘Zullen we een boek schrijven?’ vroeg ik enthousiast.  
‘Over een Buitenschoolse Opvang (BSO) die kookles krijgt, met recepten.’ 
Een week erna zaten we samen te brainstormen… Het verhaal kreeg vorm, we 
bedachten de karakters en de namen.  
Bart schreef de recepten, ik het verhaal. Wat ze zouden meemaken, ‘onze’ 
kinderen.  
Ze moesten naar de hoeve ‘De Werkhorst’ En naar een kookwedstrijd op tv.  
En de kok werd ‘De kok van de koning’. En het boek noemden we: ‘BSO aan 
de kook’ 
Toen het eerste deel klaar was gebeurde er iets vreselijks: Bart werd onwel, 
werd opgehaald door een ambulance en overleed dezelfde avond nog in het 
ziekenhuis. Wat een verdriet! 
 
Toen hij een paar dagen later werd weggereden in zijn eigen bus stonden overal 

in ons dorp mensen langs de weg.  
Bart wordt nog steeds gemist. Zijn vrolijke schaterlach, zijn speciale manier 
van koken, zijn liefde voor kinderen en voor zijn honden, Max en Cas.  
Gelukkig is het boek er gekomen. Dankzij de hulp van Gerriët, de mensen van 
‘Hoeve De Werkhorst’ en vrienden en collega’s van Bart. En het is heel leuk 
geworden, vol heerlijke kinderrecepten, weetjes, liedjes  en grappige 

gebeurtenissen.  
 
We mochten het presenteren op het schoolplein van de Heidehoek en ‘Bij ons’. 
Burgemeester Rikus Jager was er, mensen van Uitgeverij Kok Boekencentrum, 
vrienden, collega’s  en familie, de kinderen van BSO ‘De Bron’ in Nijensleek die 
een liedje uit het boek zongen en een aantal buurtbewoners. Jolien Damsma en 

Jan Borger zongen en speelden een paar prachtige songs.   
 
 
 



13 

 

 

 
Alle lof ook voor de koks van Het plein in Meppel en de vrijwilligers van de 
Heidehoek. De kinderen van het dorp kregen dankzij 'Dorpsbelang Vledderveen’ 
een gratis boek. En nu maar lezen… en koken!!  
 

Het boek is overal te bestellen, en ook te koop bij Vledderland in Vledder. 
 

Op de website bij het boek staan meer foto’s en informatie. 
www.desmaaksmullerij.nl 

http://www.desmaaksmullerij.nl/
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IJSCLUB NIEUW LEVEN  
 
Nu de zomer weer in de herfst is overgegaan denkt 
het bestuur van de ijslcub alweer aan de winter en 
aan IJS. Want we genieten nog steeds na van 
afgelopen februari.  
 
Mochten we dit seizoen geen natuurijs krijgen dan 
willen we een leuke aktie voor de jeugdleden op 
touw zetten, bv naar een kunstijsbaan. 
Er is ons een leuke toezegging aan subsidie gedaan van "Frisse Start". 
 
Binnen de Gemeente Westerveld waren een aantal leden van de ijsclub 
Diever die een plan hadden bedacht om een ijskunstbaan aan te leggen 
rond de kersttijd. Dit was te ambitieus en is niet doorgegaan. 
 

Omdat we geen jaarvergadering hebben gehad 
willen we langs deze weg 
het nieuwe bestuur aan u voorstellen: 
 
Wim Gevers    voorzitter 
Marjan Stift   secretaris; 
Ada van de Elshof  penningmeester 
Frank van der Meulen  alg bestuurslid 
Rene Oostra   alg bestuurslid 
 

We wensen u allen een fijne kerst en hopelijk een mooie winter! 
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BLADBAKKEN IN VLEDDERVEEN 
  
De bladbakken worden in de week van 1-5 november 2021 in 
Vledderveen geplaatst en in de weken van 17 tot 28 januari 

2022 weer weggehaald. Zoals bekend mogen de bakken alleen 
met "blad" worden gevuld. 
 

 

 

HERFST IN HET HERTENKAMP 

 

De dagen worden korter en de blaadjes beginnen 

voorzichtig aan weer te vallen. Kortom; de herfst 

heeft zijn intrede gedaan en dat is ook te merken in 

het Hertenkamp. De wintervachtjes beginnen te 

komen en Bruno begint zich helemaal het he(e)rtje 

te voelen. Zijn nek neemt formaat Formule 1-

coureur aan en hij wordt een beetje vervelend naar 

zijn dames toe. Het zal dan ook niet lang meer 

duren eer wij hem in de avond en nacht rare 

geluiden horen maken, het zogenaamde burlen. 

Met andere woorden, onze puber wordt bronstig en 

heeft er zin in! Blijft toch apart om te zien, enerzijds 

rennen de dames van hem weg, terwijl ze hem anderzijds proberen te pleasen. 

Het resultaat van dit fenomeen zien we dan ergens in juni/juli volgend jaar.  
 

De geitjes hebben hier geen last van, die vinden de herfst en de regen maar niets 

en liggen met de regen en wind dan ook het liefst gezellig tegen elkaar aan in het 

hok, wachtend op een droog en zonnig moment. De vacht van een geit is 

namelijk niet waterdicht, terwijl die van de herten dat wel is. Zij blijven stoïcijns 

buiten liggen, ook al komt het met bakken uit de lucht. 
 

Sinds 18 september is ons hertenkamp 1 inwoner armer; 

ons lieve hertenbokje Pip, geboren in 2020, is verhuisd. En 

wel naar het hertenkamp in Makkinga! Lekker dichtbij dus. 

Hij mag daar een groot aantal dames gaan “bedienen” en 
ligt al lekker in de groep. Leuk om te vermelden dat hij ons 

nog steeds herkent als we daar komen!  

 

Wellicht heeft u uw donatie al overge-

maakt of heeft u al iemand van ons aan de 

deur gehad, want eindelijk laten de 

versoepelingen dat weer toe, heel fijn! 
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Het kan niet vaak genoeg worden gezegd dat zonder de donaties van de inwoners 

van dit mooie dorp het Hertenkamp niet zou kunnen bestaan.   

Want zoals met bijna alles nemen bij ons ook de kosten van voer, onderhoud en 

de dierenarts toe.  

Tevens zouden wij nergens zijn zonder onze vrijwilligers; we hebben een fijne 

club “voederaars” die eens in de 7-8 weken gedurende 5 dagen achtereen zorgen 

dat de beestenboel gevoerd wordt en het terrein wordt schoongehouden. Mocht 

u het leuk vinden om ook mee te draaien in deze poule, geef u dan op via 

hertenkamp@vledderveendrenthe.nl of schiet een van ons even aan. Het is een 

zeer dankbare taak, de beestjes zijn altijd blij als er iemand binnen komt, want 

dat betekent meestal eten! Helaas heeft onze 

penningmeester aangegeven er in 2022 mee te 

willen stoppen, ook daarvoor zoeken wij nog 

iemand. Dus bent u dol op geld én op dieren, 

meldt u dan vooral aan op het eerdergenoemde 

mailadres.  

Tot zover deze bijdrage vanuit het hertenkamp, 

allen een warm en gezellig najaar toegewenst en 

op naar de kersteditie. 

 

 
 

WIST U DAT? 
 

♥ Vledderveen beschikt over een Automatische Externe     
   Defibrillator of kortweg AED genoemd? 
♥ Dat onze AED  al een paar maal is ingezet? 
♥ De AED wordt bediend door opgeleide vrijwilligers en  

   dat deze mensen dag en nacht voor u klaar staan om hulp te bieden. 

♥ De vrijwilligers aangemeld zijn bij HartslagNu. 
♥ Deze vrijwilligers jaarlijks een herhalingscursus volgen. 
♥ Vledderveen nog meer van deze toppers wil hebben. 
♥ Mocht u willen meewerken aan dit project dan kunt u    
   zich opgeven bij Plaatselijk Belang. 
 

                    Andre Jutte  
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Ongeveer 89 coronaprotocollen, 50 flessen desinfecteermiddel, 2500 servetjes, 

een hoop welletjes en nietjes en hoofdbrekens verder, draait dorpshuis de 
Heidehoek bijna als vanouds. Vrijwel alle activiteiten zijn weer gestart. 
 
Sluiting en tekorten 

Door de noodzakelijke sluitingen van het dorpshuis, 
wegens alle coronaperike-len, heeft de stichting vorig 

seizoen een aardig verlies geleden, ruim € 7000,00. De 
voorraad moest ten dele gekiept worden maar kon voor 
een groot deel worden teruggegeven aan onze 
leverancier, de Coöp. Wij zijn de Coöp daar zeer dankbaar voor. Een grote 
kostenpost van de afgelopen maanden was de verwarming van het pand. Die is 
snel teruggelopen nadat we de thermostaten een stuk lager hebben gezet maar 

dat heeft tot gevolg dat het interieur erg vochtig is geworden en de plantjes het 
behoorlijk koud hebben gehad. 
 
Tegemoetkomingen 

Tevergeefs hebben wij een beroep gedaan op tegemoetkomingen van de over-
heid. Omdat wij geen vast personeel hebben en vrij hoge vaste lasten, in 

vergelijking met onze omzet, kwamen wij niet in aanmerking voor dergelijke 
vergoedingen. Wij hebben een kleine € 500,00 ‘ter compensatie’ gekregen van de 
gemeente, korting op luistergeld en nog eens € 500,00 van de gemeente voor een 
frisse start. We hadden gehoopt dit frisse fonds in het 
voorjaar te ontvangen omdat we toen ook zéér fris zijn 
gestart met een borrelmiddag op het schoolplein maar 

omdat we het geld nu pas hebben ontvangen willen we 
dit inzetten voor de frisse ‘start’ op 1 oktober, op het 
terras voor het dorpshuis. Wij investeren dit bedrag in 
overkapping en verwarming, om het samenzijn op de 
vrijdagavond gezellig voort te kunnen zetten op het 
terras. 

 
Baravond en vrijwilligers 
Speciaal voor de start op het schoolplein op 16 mei, 
waarbij 1,5 meter afstand bewaard moest worden en  
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er maximaal twee personen per tafeltje mochten 
plaatsnemen, heeft Jos Walta een reeks 
supertafeltjes vervaardigd. Menig avond is door zijn 
creaties opgevrolijkt en we hebben er al veel plezier 
van gehad. Voor burendag heeft Jos een zeecontainer 

omgebouwd tot een waanzinnig mooie bar, de KiJosk 
en voor de koude avonden heeft hij een 
ventilatorschacht omgetoverd tot vuurpot. Hartelijk 

dank Jos, je bent een waar kunstenaar! 
Doordat de baravonden de hele zomer door zijn gegaan, hebben we alweer een 
aardig gaatje in onze begroting gedicht. Deze avonden worden steeds goed be-

zocht. Bij de nieuwe start na de coronasluiting heeft de kookclub ons geholpen 
met heerlijke hapjes en salades voor bij de snacks. De opbrengst was voor het 
dorpshuis. Dankjewel kookclub! 
 
Dit seizoen zal het dorpshuis weer jaarrond openblijven en hebben wij voor bijna 
alle baravonden supergemotiveerde vrijwilligers gevonden. Daar is het bestuur 

heel blij mee en dit vinden wij heel bijzonder. Elke twee weken op vrijdagavond, 
van 17:00 tot 24:00 uur, zijn vijf vrijwilligers in de weer om de heerlijkste 
patatten, snacks en drankjes te serveren. Menig baravond mocht er alleen aan 
tafel en/of buiten worden bediend en moest iedere bezoeker worden 
ingeschreven, dus bardiensten zijn ook een stuk intensiever geworden. 
Barvrijwilligers, hartelijk dank voor jullie inzet! 

De baravond is nu even (hopelijk tot 1 november) veranderd in een terrasavond 
zodat iedereen, met of zonder coronapas, welkom is. Helaas is de tent van de 
voorlaatste avond ingestort maar we werken aan vervanging. 
We hebben nog geen invulling voor kerstavond en oud- en nieuw. Als je goede 
ideeën of initiatieven hebt voor deze avonden, horen wij het graag. 
Door de coronasluiting hebben we het wiel van ons nieuwe kassasysteem twee 

keer uit moeten vinden maar nu lijkt het toch goed te gaan. Het systeem werkt 
(bijna altijd) goed en redelijk eenvoudig en onze vrijwilligers zijn positief. 
Keukenbonnen worden nu automatisch uitgedraaid en bonnetjes uitrekenen is 
verleden tijd. 
 
Ventilatie 

Getriggerd door de coronatoestanden heeft het bestuur de gemeente gevraagd, 
de ventilatiesystemen van het dorpshuis na te kijken. Deze bleken deels in prima 
conditie (bar- en grote zaal) maar in een aantal lokalen niet werkzaam of zeer 
verouderd. Alle niet werkende en verouderde systemen zijn inmiddels vervangen 
en helpen dapper mee om het dorpshuis coronavrij te houden. Vergeet niet de 
ventilatie aan- en weer uit te zetten voor en na het gebruik van een ruimte. 
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Verduurzaming, verbouwing of nieuwbouw 

Als je op de centen moet letten wordt al gauw duidelijk waar de pijnpunten van 
een organisatie zitten. Het dorpshuis is een ouder gebouw en vooral heel slecht 
geïsoleerd en bijzonder inefficiënt te verwarmen. 

Omdat de gemeente wil bezuinigen en graag af wil van de oude school, is het 
bestuur, samen met Plaatselijk Belang Vledderveen, in overleg gegaan met de 
gemeente. Inmiddels is er een projectgroep gefilterd uit een werkgroep, die 
verschillende scenario’s heeft onderzocht. Deze projectgroep werkt scenario’s uit 
voor het dorpshuis die door de werkgroep zijn aangedragen. Een bericht hierover 
heb je onlangs op de website van Vledderveen kunnen lezen. In november wordt 

het hele dorp uitgenodigd om de uitkomsten te bekijken en te bespreken. 
De verwachting en hoop is, dat deze inspanningen ertoe zullen bijdragen, dat de 
vaste lasten van het dorpshuis enorm zullen dalen, door een betere isolatie en 
intelligente verwarming van ruimtes. Maar ook dat het dorpshuis beter 
toegankelijk en makkelijker beheerd zal worden. 
 

Bestuurswijzigingen 

Tussen de vele bedrijven door heeft Rene Oostra besloten zijn bestuursfunctie 
(algemeen bestuurslid) neer te leggen. Er staat nog een afscheid van Rene in het 
verschiet, daarover later meer op de website. Voor nu danken wij Rene hartelijk 
voor de vele jaren dat hij bestuurslid is geweest en voor zijn mateloze inzet voor 
het dorpshuis. Rene heeft toegezegd als vrijwilliger inzetbaar te blijven. 

Rob van Weert heeft de functie van Rene overgenomen. Rob zal Marjan 
ondersteunen door te notuleren en zal volgend seizoen het barrooster maken, 
samen met Jos. Zij nemen gezamenlijk de begeleiding van de barvrijwilligers 
over van Marjan. Toon neemt voorraadbeheer en bestellingen over van pen-
ningmeester Saskia. 
 

Nieuwe tarieven en tariefgroepen 

Dorpshuis de Heidehoek maakt GEEN gebruik meer van arrangementen. 
Omdat het dorpshuis een paracommerciële organisatie is en wij subsidie 
ontvangen van, onder andere, de gemeente, is het bestuur verplicht commerciële 
tarieven te hanteren voor commerciële activiteiten en activiteiten die niet of 
nauwelijks gerelateerd zijn aan Vledderveen of geen maatschappelijk, cultureel 

of welzijnsnut hebben. 

Het bestuur heeft daarom een tweedeling gemaakt en onze gebruikers opge-
deeld in twee groepen, tariefgroep 1 en 2. 

Definitie Gebruik(er) dorpshuis 
Gebruik(er) van een ruimte en bijbehorende faciliteiten in dorpshuis de Heide-
hoek. 
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Tariefgroep 1 
Onder tariefgroep 1 vallen: 

■ Commercieel gebruik: minimaal 1 persoon heeft een  
   winstoogmerk met de activiteit die in het dorpshuis  

   plaatsvindt, ongeacht de aard van de activiteit 
■ Privégebruik voor feesten en plechtige aangelegenheden,   
   ongeacht of de gebruiker wel of niet inwoner van  

                                 Vledderveen is 
                              ■ Gebruik door groep die bestaat uit minder dan 50%  
                                 inwoners van Vledderveen. 

 
 
Tarieven tariefgroep 1 
Voor tariefgroep 1 geldt het tarief (zie tabel) per uur per ruimte. 
Consumpties zijn volgens prijslijst en niet bij dit tarief inbegrepen.  
 

Ruimte Tarief (euro) 

Bestuurskamer 2,00 

Lokaal op de hoek 5,00 

Lokaal BijOns 7,50 

Barzaal 7,50 

Grote zaal 12,00 
 

Meerdere ruimtes 
Als een groep meerdere ruimtes wil gebruiken moet voor alle gebruikte ruimtes 
per uur betaald worden.  
 
Uitzondering hierop: sportgroepen die gebruik maken van de grote zaal. Zij 
mogen na afloop van hun activiteit, zonder extra huur te betalen, consumpties 

gebruiken in de barzaal, mits zij de verwarming daar niet aanzetten.  
 
Tariefgroep 2 
Onder tariefgroep 2 vallen: 

■ Gebruik door groep die uit minimaal 50% bestaat uit inwoners van Vledder- 
   veen, ongeacht de aard van de activiteit (met uitzondering van privégebruik, 

zie tariefgroep 1) 
■ Uitzonderingen. Het bestuur heeft het recht uitzonderingen te maken. Die  
   uitzonderingen betreft vooral niet-commercieel gebruik door culturele,  
   sociale en sportieve clubs die voor 1 januari 2021 reeds gebruik maakten  
   van het dorpshuis. 
 

Tarief tariefgroep 2 
Minimaal 1 euro per gebruiker, inclusief 1 gratis kop koffie of thee. Overige 
consumpties zijn niet bij deze prijs inbegrepen (prijslijst hangt in barzaal). 

De te gebruiken ruimte wordt in overleg met het bestuur bepaald en is mede 
afhankelijk van het gemiddelde aantal gebruikers per activiteit en het soort 
activiteit. Mocht je een grotere ruimte willen gebruiken, dan het bestuur 

adviseert, dan wordt een apart tarief berekend. 
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Koffie/thee vergadering tariefgroep 2 
Als een groep uit tariefgroep 2 vergadert betaalt de gebruiker voor koffie en thee 
de halve prijs (0,50 euro). Het bestuur gaat ervan uit dat koekjes hierbij in 
beperkte mate worden genuttigd.  

 
Praktisch 
 
Instructies 
Er is een concept instructieboek gemaakt. Deze kun je vinden in de blauwe map, 
achter de bar. Als het goed is kun je daarin lezen hoe een bepaald apparaat 

werkt of hoe je ruimtes afsluit of opstart. Als je iets mist in het boek of iets niet 
duidelijk vindt, mail dan naar dorpscentrum@vledderveendrenthe.nl of stop een 
notitie in de brievenbus. 
Checklists 
Op de deuren van bijna alle ruimtes is een checklist bevestigd. Kijk deze goed 
na, voordat je het gebouw verlaat, na een activiteit. Regelmatig wordt vergeten 

een koffiezetapparaat uit te zetten, koffiefilters weg te gooien of het licht uit te 
doen.  
 
Afwas 
Zelfredzaamheid houdt in dat je een ruimte bezemschoon achterlaat. De afwas 
moet dus ook gedaan worden. Gebruik je maar een paar dingetjes? Doe dan 

even een handwas. We hebben een nieuwe geiser gekregen van de gemeente, 
dus je hebt nu in no-time warm water. Gebruik de afwasmachine alleen bij hele 
grote activiteiten en laat je afwas niet achter voor de volgende gebruiker. Heb je 
geen zin in afwassen? Gebruik dan kartonnen bekertjes.  
 
Opruimen 

Zet spullen terug waar je ze hebt weggehaald. Af en toe worden suikerpotten op 
de meest vreemde plekken teruggevonden en elke week staat de bar vol met 
allerhande zaken. Laat alles achter zoals je het aantrof. Als je denkt dat zaken 
praktischer kunnen, geef dat dan aan bij het bestuur, gooi een briefje in de 
brievenbus.  
 

Alarmsysteem 
Het bedieningspaneel van het alarmsysteem bij de ingang hapert nogal eens. 
Het bestuur wil graag dat alle gebruikers overgaan op een app, waarmee je het 
alarm kunt bedienen. Dat werkt eenvoudiger en zo kunnen we ook zien wie het 
alarm bedient. Een aantal clubs heeft de app nog niet werkend, daar wordt aan 
gewerkt.  

 
Reglementen 

Het bestuur van Stichting Dorpscentrum Vledderveen heeft haar 
coronaprotocol en de huisregels aangepast. Ook is er een nieuw 
alcoholbestuursreglement opgesteld. De volledige documenten kun je bekijken 
op de website van Vledderveen of binnenkort in de gang van het dorpshuis. 

De coronaregels worden steeds onduidelijker en moeilijk te begrijpen. Dit komt 
omdat het dorpshuis vele functies in 1 gebouw combineert. Wij houden ons aan 

mailto:dorpscentrum@vledderveendrenthe.nl
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de algemene regels die geld voor een horecagelegenheid, maar hanteren ook de 
uitzonderingen zoals die door het BOKD worden gecommuniceerd. 

Voor het lokaal van BijOns, het terras voor het dorpshuis en een deel van het 
dorpsplein heeft het dorpshuis nu ook een horecavergunning. De 

verantwoordelijken voor deze vergunning zijn Saskia Eilander en Marjan 
Nordholt. Zij en Jos Walta hebben een diploma Sociale Hygiëne gehaald. 
 
Het coronaprotocol 
 
Maatregelen algemeen 

• De verantwoordelijke (zie huisregels) zorgt ervoor dat de te gebruiken ruimte 

goed wordt geventileerd, met behulp van aanwezige ventilatoren en ramen. 

Maatregelen horeca 

Deze regels gelden voor alle horeca-activiteiten. Wil je geen check doen? Dan 
zijn consumpties niet toegestaan en moet de bar gesloten blijven. 
• Het horecagedeelte van het dorpshuis is geopend tussen 6:00 en 00:00. 

• Iedereen boven de 13 jaar moet een coronabewijs laten zien. Iedereen boven  

   de 14 jaar moet naast een coronabewijs een identiteitskaart laten zien. 
• Bezoekers op het terras hoeven geen coronabewijs te laten zien. Toiletgebruik  

   alleen via hoofdingang. 
 

Toelichting 

Alle reguliere dorpshuisactiviteiten, dus vergaderingen, sport, dans en zang, 
schilderclub mogen consumpties gebruiken zonder een coronapas-check uit te 
voeren.  

Om discussies met handhaving te voorkomen willen we deze clubs verzoeken 
de consumpties op te halen uit de barzaal, met niet meer mensen dan strikt 

noodzakelijk is en de consumpties te nuttigen in de ruimte die ze gebruiken 
voor hun activiteit. 

Uitzondering op deze regel zijn de biljartmiddag en bar- en dartavond. Die zijn 
heel moeilijk los te zien van een horeca-activiteit. Bij die activiteiten moet een 
corona-check worden uitgevoerd. 

Vergaderingen mogen plaatsvinden in alle ruimtes, ook in de barzaal, inclusief 

consumpties en exclusief coronapascheck maar je mag niet na afloop aan de 
bar hangen.  
 
Huisregels 

Het bestuur heeft de huisregels aangepast. Dit heeft zij gedaan om te 
voorkomen dat de stichting het dorpshuis moet sluiten of boetes moet betalen, 

die gebruikers hebben gekregen wegens overtreding van coronaregels. 

De belangrijkste wijzigingen in onze huisregels zijn deze: 

Verantwoordelijkheid 
Eenieder, die (voor een eerste keer) gebruik wil maken van het dorpshuis. 
neemt, voordat er een activiteit in het dorpshuis plaats kan vinden, contact op 
met het bestuur van het dorpshuis.  
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Om gebruik te mogen maken van het dorpshuis zal de initiatiefnemer kennis 
moeten nemen van deze huisregels en de dan geldende protocollen. 

Deze persoon moet een overeenkomst tekenen waarin hij/zij de 
verantwoordelijkheid van het naleven van huisregels en protocollen op zich 

zegt te nemen. Deze persoon, hierna te noemen ‘verantwoordelijke’, is 
verantwoordelijk voor het naleven van alle protocollen en huisregels, door 
alle deelnemers aan de activiteit. Verantwoordelijke zorgt, bij afwezigheid, zelf 
voor mondelinge overdracht van verantwoordelijkheid aan een ander persoon. 
Verantwoordelijke is de enige persoon die toegang heeft tot ruimtes die niet 
behoren bij de directe gebruikersruimte (zie toegankelijkheid).  

 
Overtreding 

Verantwoordelijke spreekt deelnemers erop aan als zij de regels niet naleven 
en stuurt ze weg als ze de regels niet willen naleven. 
Boetes of andere straffen, die aan het bestuur van het dorpshuis worden 
opgelegd, wegens overtredingen van verantwoordelijke of overtredingen onder 

zijn/haar beheer, zullen volledig worden verhaald op verantwoordelijke. 
 
Agenda Najaar 

Bar-(terras-)avonden 
17:00 – 23:59 borrelen 
18:00 – 21:00 happen 

15 oktober 
29 oktober 
12 november 
26 november 
10 december (vanaf 19:30 kerstbingo, georganiseerd door de corsogroep) 

Evaluatie- en instructieavond bardienstvrijwilligers 

22 oktober 20:00 – 22:00 uur 
 
Vragen of opmerkingen? 
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben over één van deze onderwerpen, 
richt je dan direct tot onze voorzitter, Toon Bambacht (06 10 11 19 14) of mail 
naar dorpscentrum@vledderveendrenthe.nl. 
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Na een lange ‘winterslaap’ zijn we BijOns weer van start gegaan met het sporten 
in het dorpshuis. Eindelijk kunnen we weer samen werken aan conditie en 

veerkracht. Het is echt de hoogste tijd om die coronakilo’s aan te pakken 😉 

Iedereen is goed uitgerust, de instructeurs zijn er klaar voor, de zaal is weer 

keurig gepoetst en... erg belangrijk: de ventilatie in de zaal is top! 
 
Veel inwoners van Vledderveen en omgeving werken zich wekelijks in het zweet 
tijdens de TRX-  en spinninglessen of worden weer helemaal ‘zen’ tijdens yoga.  
Lijkt het jou ook leuk om mee te doen? Sleur jezelf dan van de bank en doe mee! 
Heb je het nog nooit gedaan? Des te meer reden om het eens te proberen en mee 

te doen! 
Ben je een gezelligheidsdier? Dat komt mooi uit! Na elke les worden steevast, 
onder het genot van een kopje koffie of thee, de kaak- en lachspieren onder 
handen genomen.  
Oftwel: geen excuses meer... Doe mee, dan gaan we gezellig samen aan de slag! 
 

 

“BijOns blijven we sportief” 
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Vanaf oktober ziet ons sportschema er zo uit:     

Maandag 18.30 – 19.00 uur TRX 
Maandag 19.00 – 19.30 uur TRX 

      Maandag 19.30 -20.30 uur Spinning 

Woensdag 19.30 – 20.30 uur Spinning 
Vrijdag 10.00 – 11.00 uur Yoga  
 
We zien je graag BijOns in de les in 
sportieve kleding verschijnen. 
Jullie instructeurs: Fokko, Gerrit, 

Henriëtte en Jeanine. 
 
Op de website van Vledderveen staan de 
dagen en tijden van het sporten actueel 
vermeld. 
Tijdens de lessen houden we ons aan de 

geldende coronaregels en houden we 
rekening met elkaar. Zo doen we dat bij 
BijOns.  
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PLAATSELIJK BELANG VLEDDERVEEN 
 
(Onderstaande berichten staan ook op de website van Vledderveen 
(https://vledderveendrenthe.nl) 

 
Straatnamen voor nieuw wijk Vledderveen 
Op 15 juli 2021 is het “Ontwerpbestemmingsplan 
Partiele herziening woningbouw Vledderveen 
2021” oftewel het conceptbeleidsplan voor de 
nieuw te realiseren woonwijk op het oude voet-

belveld aan de Jodenweg te Vledderveen, 
gepubliceerd. Voor nadere informatie zie elders op 
deze website. 
Met deze publicatie komt de daadwerkelijke reali-
sering van de uitgifte van woningbouwgrond in 

Vledderveen steeds dichterbij.  

Zoals in het beleidsplan is te zien, krijgt deze wijk 2 straten. De gemeente 
Westerveld heeft aan Plaatselijk Belang Vledderveen gevraagd om voorstellen in 
te dienen voor een straatnaam of straatnamen voor deze nieuwe wijk.  Ditzelfde 
verzoek is gedaan aan Fledderkerspel te Vledder.  
Plaatselijk Belang (waaronder de geschiedenisclub), gaat nadenken over een 
voorstel, maar wil ook de bewoners van Vledderveen vragen om na te denken 

over welke straatnaam of -namen zij aan de 2 straten zouden willen geven.  
Bij het geven van straatnamen wordt in principe aansluiting gezocht bij 
straatnamen uit de directe – of historische omgeving. Ook is het mogelijk de 
straat naar personen te vernoemen. Dit kan alleen naar personen van het 
koninklijk huis of personen die om hun verdienste in hun leven op deze wijze 
geëerd kunnen worden. Hierbij dient een periode van minimaal 10 jaar na 

overlijden in acht te worden genomen. (Bron: Lokale wet- en regelgeving: 
Beleidsregels Straatnaamgeving en huisnummering) 
 
Heeft u een idee voor een straatnaam of -namen, mail die dan, onderbouwd, 
uiterlijk 31 oktober 2021 naar plaatselijkbelang@vledderveendrenthe.nl 
 

De onderbouwde voorstellen worden dan door Plaatselijk Belang meegenomen 
in het advies aan de gemeente Westerveld. 
Uiteindelijk zal het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Westerveld een keuze uit de ingediende voorstellen maken en zal deze keuze 
worden vastgelegd in een besluit. 
 

Gaswinning Vledderveen 
Op 30 augustus 2021 hebben wij u erop gewezen dat de 
Notitie reikwijdte en detailniveau ter inzage ligt voor het 
project gaswinning in Vledderveen (VDW-A/VDW-B). 
U kunt deze belangrijke nota tot 5 oktober 2021 inzien 
op www.rvo.nl/gaswinning-vdw 

Tot 5 oktober 2021 kunt u een zienswijze indienen. Als 
voorbeeld hebben wij een voorbeeld zienswijze hierbij 

gevoegd. U kunt de voorbeeld zienswijze gebruiken om in te sturen. Vergeet 
daarbij vooral niet uw eigen punten toe te voegen.  

mailto:plaatselijkbelang@vledderveendrenthe.nl
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Het insturen van de zienswijze kunt u doen door te uploaden in het digitale 
reactieformulier op www.rvo.nl/gaswinning-vdw of opsturen naar  
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Gaswinning VDW – c-NRD 

Postbus 111 
9200 AC  Drachten 

 
Nieuws over de zonnebloemactie. 
Van de inzendingen bleken Harrie en Dinie Veldhui-
zen de hoogste zonnebloemen te hebben, met wel een 

hoogte van wel 4.01 meter! 
Zij ontvingen en cadeau bon van €15,- te besteden bij 
de zuivelboerderij van de fam. Bethlehem . 
Ook Jeanine de Herdt heeft foto’s opgestuurd. Zij moet 
wel wat meer praten tegen de zonnebloemen, want zij 

zijn nog lang niet zo groot als die van de familie Veldhuis. 

 
Voortgang bestemming voormalig schoolgebouw/Dorpshuis Vledderveen 
Mededeling van het stichtingsbestuur van Dorpshuis de Heidehoek. Op 10 
november 2020 hebben wij u voor het laatst bericht over bovenstaande 
ontwikkelingen.  Wij stelden toen dat in gesprekken tussen het bestuur van 
Plaatselijk Belang, het bestuur van het Dorpshuis en de gemeente duidelijk 

werd, dat de gemeente niet alleen naar de bestemming van het voormalige 
schoolgebouw wilde kijken, maar ook naar de toekomst van het dorpshuis. Voor 
de komende jaren moet er (veel) onderhoud aan het hele gebouw worden 
gepleegd en er zal moeten worden geanticipeerd op het verduurzamen van het 
gebouw. 
In vervolggesprekken tussen genoemde besturen en de gemeente, waarbij ook 

de wethouders Doeven en Smidt aanwezig waren, stelde de gemeente uitein-
delijk de volgende 4 scenario’s voor: 
 

– In standhouden van de huidige situatie (met verbouwing); 

– exploitatie door gemeente; 

– overdracht aan een andere partij; 

– sloop/nieuwbouw. 
 

Een combinatie van de bovengenoemde scenario’s werd eveneens mogelijk 
geacht. 

Bij het eerste scenario werd ook gekeken of het voormalig schoolgebouw een 
andere bestemming kan krijgen of dat het afgebroken moet worden. In alle 
scenario’s hebben voornoemde besturen erop aangedrongen om de grote 
(sport)zaal te behouden. Ook hebben zij scenario’s 2 en 3 afgewezen, waardoor 
er voor die besturen alleen de scenario’s 1 en 4 overblijven. 
Op verzoek van de gemeente en wethouders hebben de besturen van Plaatselijk 

Belang en het Dorpshuis een “Programma van wensen” opgesteld met hierin 
omschreven de wensen waaraan het toekomstige gebouw zou moeten voldoen. 
Het college van B&W heeft inmiddels aan een extern bureau de opdracht 
gegeven om de 4 scenario’s te analyseren met als doel de kansen van de 
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ontwikkelingsmogelijkheden te onderzoeken om tot een toekomstbestendige 
invulling van het gehele gebouw te komen. Daarbij is van belang de 
maatschappelijke functie van het gebouw te behouden. 
De komende tijd hebben genoemde besturen, de gemeente en het externe 

bureau nog diverse overleggen. Uiteindelijk worden de uitkomsten van het 
onderzoek op 19 november 2021 in het dorpshuis aan de inwoners van 
Vledderveen gepresenteerd. U krijgt dan ook de gelegenheid om te reageren op 
de uitkomsten. 
 
Daarna zal het uiteindelijke rapport aangeboden worden aan het College van 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld, welk college 
uiteindelijk zal beslissen wat de toekomst van het hele gebouw zal worden. 
Er volgt nog nader bericht over de voorlichting op vrijdag 19 november 2021, 
maar houdt u die datum alvast vrij in uw agenda. 
 
 

 

 

 

 

BURENDAG     ZATERDAG 25 SEPTEMBER 2021. 

 

 

We konden nadat de regels omtrent Corona versoepeld waren weer een 

Burendag met BBQ organiseren. Mede dankzij de vele vrijwilligers en het mooie 



31 

 

 

weer was het weer een geslaagde middag/avond. Helaas vond de Jeu de Boules 

wegens te weinig belangstelling geen doorgang. Nu werd het oudHollandse 

spelletje “Spijkerpoepen ”gedaan voor mooie prijzen.  

De prijzen gingen naar: Saskia Eilander, Jarno Oostra en Arjen Oostra. 

Het schoolplein bij de Heidehoek was 

sfeervol ingericht en de zelfgemaakte 

bar/Ki-Josk door Jos Walta viel bij velen 

in de smaak. Geheel muzikaal omlijst 

door Jan Borger. 

De organisatie willen alle vrijwilligers 

die met opbouwen en opruimen hebben 

geholpen hartelijk bedanken.  
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Uitnodiging Cursus Mental Health First Aid 

 
Wat zeg je tegen iemand die ernstig depressief is? Of wat 
doe je als er iemand voor je staat met een psychose? Bel je 
de huisarts of bijvoorbeeld 112? Op deze en nog veel meer 
vragen krijgt u antwoord tijdens de cursus Mental Health 
First Aid (MHFA): 'Eerste hulp bij psychische proble-
men'. En u kunt zich NU aanmelden!  
 

Wat is het? 
MHFA staat voor Mental Health First Aid. Tijdens deze cursus leert u hoe u moet 
handelen als iemand in psychische nood verkeert. U krijgt informatie over 
psychische problemen en u leert vaardigheden die nodig zijn om eerste hulp te 

verlenen. Wat moet u doen als uw partner, de buurman, een kennis of zomaar 
een onbekende op straat een paniekaanval krijgt of tekenen van depressie 
vertoont? Iedereen kan de cursus volgen, omdat iedereen met verward gedrag of 
psychische problemen te maken kan krijgen. Deel de uitnodiging gerust met uw 
collega's. 
  

Duur, kosten en locatie 
De cursus bestaat uit 4 dagdelen en wordt op 17 en 24 november en 1 en 8 de-
cember gegeven. Deelname aan de cursus is gratis. De cursus wordt 
aangeboden door de gemeente Westerveld in het kader van 'Iedereen doet mee'. 
Er kunnen maximaal 15 personen deelnemen aan de cursus. 
  

Aanmelden 
LET OP!   

♥ Je voornaam, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats komen op 
je certificaat en worden letterlijk overgenomen zoals jij die invult.   

♥ Wil je je aanmelden met je privé-mailadres? Na het volgende van de 
cursus en behalen van de eindtoets ben je namelijk voor 3 jaar 
gecertificeerd 'first responder MHFA'. Na 3 jaar ontvang je via e-mail een 
uitnodiging voor een opfrissing, zodat je certificaat verlengd kan 

worden.    
 

https://mhfa.nl/cursus/westerveld-17-24-nov-en-1-8-dec/ 
    

 
Hierbij ontvang je de praktische informatie:   
 
Data: 17, 24 november, 1 en 8 december  
Tijden: 09:00 - 12:30u. Gelieve een kwartier van 
tevoren aanwezig te zijn voor registratie e.d., zodat we 
tijdig kunnen starten, dank.   
Locatie: Veldkamp 77, 7971 BX Havelte 
Benodigde materialen voor de training worden door 
      ons verzorgd   

  

https://www.ggzfriesland.nl/cursusaanbod
https://mhfa.nl/cursus/westerveld-17-24-nov-en-1-8-dec/
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Corona  
Als je corona-gerelateerde klachten hebt dan verzoeken we je om thuis te blijven 
en contact met ons op te nemen om een oplossing te vinden voor het gemiste 
dagdeel. Door deel te nemen aan de cursus ga je er mee akkoord je aan de RIVM-

richtlijnen te houden tijdens de cursus. 

  
E-learninig   
Nadat je je hebt aangemeld via bovenstaande link, ontvang je en paar weken 
vóór aanvang van de cursus een e-mail met daarin inloggegevens voor de e-
learning. Deze e-learning is bedoeld ter ondersteuning en extra voorbereiding op 
de cursus. Hiermee kun je zelf aan de slag. Mocht je problemen ondervinden 
met inloggen, dan kun je contact met ons opnemen via info@impluz.nl.  

   
Certificering   
Aan het einde van de cursus krijg je via e-mail een uitnodiging om de eindtoets 
te maken en als je die hebt gemaakt ontvang je de uitnodiging voor de eindeva-
luatie. Wanneer je die allebei hebt gemaakt ontvang je het certificaat.   
  

Met vriendelijke groet, 
Annemarie Keizer 
  
Op reanimatie herhaling cursus 11 oktober waren 5 vrouwen uit Vledderveen. 
Er waren voldoende poppen om op te oefenen en 4 verschillende AED. 
Tevens werd er nog geoefend met een pop in de stabiele zijligging. 

Het was fijn om weer even opgefrist te worden. 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

mailto:info@impluz.nl
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  voor onze CORSO-wagen 
 

Een corsowagen bouwen is een hobby en hobby’s kosten geld.  
Daarom houden we dit jaar wederom een kerstbingo  

om onze kas weer wat aan te vullen.  
De afgelopen 2 jaar kon dit helaas niet doorgaan.   

Nu hopen we dat het wel door kan gaan. 

Dit hangt natuurlijk af van de ontwikkelingen rond covid. 
 

De geplande datum is vrijdagavond 
10 december 2021!! 

 
In Dorpscentrum ”De Heidehoek” 

Zet vast de datum in de agenda en kom dan gezellig het spelletje mee spelen.  
Nadere informatie volgt! 

 
Wij kijken ernaar uit en gaan dit jaar weer prachtige prijzen inslaan! 

Met de hartelijke groeten van het hele corsoteam. 
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VERENIGINGEN VLEDDERVEEN 

 

 

BILJARTVERENIGING     SPEELTUINVERENIGING 

Anne Bokhorst      Marieke de Boer 

0521 – 381939      Werkhorstlaan 3 

a.w.bokhorst@ziggo.nl     06 - 42443033 

 

DARTCLUB VLEDDERVEEN    STICHTING HEIDEHOEK 

Ronny Veldhuizen     Marjan Nordholt 

06 – 16641850      P.W.Janssenlaan 33 

dartclub@vledderveendrenthe.nl   8385 GB Vledderveen 

        dorpscentrum@vledderveendrenthe.nl 

 

DORPSKRANT ´t PUMMELTJE    VROUWENVERENIGING 

Roely Lem        

Oosterslag 5        

06 – 22865433       

hetpummeltje@live.nl    

 

HERTENKAMP      IJSVERENIGING NIEUW LEVEN 

Renate Berk      Wim Gevers 

hertenkamp@vledderveendrenthe.nl   P.W.Janssenlaan 15 

        8385 GA Vledderveen  

        06 – 51483259 

 

KOOKCLUB      WERKTUIGENVERENIGING 

Nico ten Boekel      L.P.Bethlehem 

P.W.Janssenlaan 28     Werkhorstlaan 12 

06 – 81980320      8381 XP Vledder 

nicotenboekel@ziggo.nl     cwvvledderveen@gmail.com 

        0561 - 421297 

PLAATSELING BELANG     

Ingrid Sturing      WEBSITE 

Mr. Hoekstrastraat 8     www.vledderveendrenthe.nl 

8385 GD Vledderveen     Dynamiek in ´t Groen 

plaatselijkbelang@vledderveendrenthe.nl  

 

SMARTLAPPENKOOR 

Hans Vermeer 

Grensweg 24 

0521 – 382132 

het.straatje.van@gmail.com 
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