Jaargang 3

December 2018

Nummer 4
REDACTIE Roely Lem, Oosterslag 5, 344535
Margreet Westra 0299 - 397818
BIJDRAGEN "t Pummeltje" verschijnt 4 keer per jaar.
De contributie bedraagt € 5,50 per jaar. Betaling bij voorkeur door €
5,50 over te maken op NL45RABO0128272627 van Plaatselijk Belang
Vledderveen o.v.v. NAAM/ADRES/PUMMELTJE 2019 of contant in een
enveloppe met naam/adres en huisnummer afgeven bij Roely Lem,
Oosterslag 5.
ADVERTENTIES (per jaargang)
€ 20,00 / hele pagina
€ 10,00 / halve pagina
MARKT VAN VRAAG EN AANBOD
Gratis, voor particulieren, tot 5 kolomregels per advertentie.

FIJNE
FEESTDAGEN

INLEVEREN KOPIJ-ADVERTENTIES
Het eerstvolgende nummer verschijnt voor PASEN. Kopij en advertenties graag uiterlijk
1 APRIL 2019 bij de redactie (Oosterslag 5) inleveren of per email: hetpummeltje@live.nl
Bij voorbaat hartelijk dank!
1

Van de Redactie
Hier alweer het laatste Pummeltje van 2018. Er zijn al veel abonnees die online gaan lezen via de website:
www.vledderveendrenthe.nl (blauwe balk >Vledderveen > Plaatselijk belang > dorpskrant ) Indien u dit ook
wilt, kunt u nog voor 31 december 2018 uw abonnement opzeggen via hetpummeltje@live.nl of via een
briefje inleveren bij Roely Lem Oosterslag 5. Graag uw naam en adres vermelden.
Leest u ’t Pummeltje liever zoals u gewend was, dan blijft u hem gewoon ontvangen en krijgt u vanzelf een
nota van Plaatselijk Belang. De kosten blijven gelijk (€ 5,50 per jaar).
We wensen u fijne feestdagen en veel liefde, geluk en gezondheid voor
het nieuwe jaar!
Margreet en Roely

Bron:
Geloof, hoop en liefde
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Vol Verwachting….
Speeltuinvereniging “Ons veilig Plekje” had contact gehad met Sinterklaas en met hem afgesproken dat hij
en zijn Zwarte Pieten op 24 november rond 10:00 uur naar Vledderveen zouden komen.
4 Zwarte Pieten waren alvast vooruitgegaan en struinden al vroeg door het dorp om iedereen wakker te
maken. En ondeugend dat ze waren, een puppy cursus verstoren, door tuinen lopen, bonken op de ramen,
lang aanbellen en als de deur dan openging strooiden ze pepernoten door het huis. Auto’s die door het dorp
reden waren ook niet veilig. Ze moesten van de Zwarte Pieten stoppen, raampje open en voor de mensen
het wisten hadden ze de auto vol pepernoten. Erg ondeugend dus…
Maar toch hadden ze goed hun best gedaan, om 10:00 uur waren er heel veel kinderen met ouders bij het
begin van het dorp om Sinterklaas en Hoofd Piet op te wachten. Er waren zelfs 2 pony’s met een mijter op.
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Dit jaar kwam Sinterklaas met een trekker en huifkar en konden de kinderen mee met Sinterklaas een rondje
door het dorp rijden. Heel gezellig! Bij het dorpscentrum aan gekomen gingen Sinterklaas en Hoofd Piet even
uitrusten van de lange reis De kinderen met ouders konden alvast het warme Dorpscentrum binnen.
De “Oude” Zwarte Piet had 3 leerling Zwarte Pieten meegenomen, die moesten examen doen voor
Sinterklaas. Ze waren heel erg zenuwachtig en konden nog mooi even oefenen. Ze maakten er niet zo veel
van, maar werden door de kinderen gelukkig goed geholpen!
Nu was het wel tijd dat Sinterklaas en Hoofd Piet erbij kwamen, want ja, het examen moest toch een keer
gebeuren en de kinderen wachten natuurlijk ook op de kadootjes. De eerste beurt was aan Roze Zwarte
Piet. De kinderen hadden haar zo goed geholpen dat ze in 1 x was geslaagd en ze kreeg dan ook een prachtig
roze veer in haar haar.

Nu was de Paarse Zwarte Piet aan de beurt, die durfde niet! Van Sinterklaas mochten nog een paar kinderen
het voordoen. Dat hielp Paarse Zwarte Piet wel. Ook geslaagd en een prachtige paarse veer in het haar.
Blauwe Zwarte Piet kwam toch voor een verassing te staan. Hij moest van Sinterklaas een kadootje inpakken,
maar ja, dat had hij niet geoefend…. Zelfs met hulp van Roze Zwarte Piet ging dit niet helemaal goed.
Sinterklaas was niet tevreden. Blauwe Zwarte Piet helemaal verdrietig. Hij had zo geoefend op pakjes door
de schoorsteen te gooien… Dus dat mocht hij nog doen en dat ging gelukkig heel erg goed. Hij moest
Sinterklaas beloven dat hij nog heel goed ging oefenen met kadootjes inpakken en dan was hij toch geslaagd.
Dus kreeg Blauwe Zwarte Piet een prachtige blauwe veer op zijn hoofd. Hij was wel heeeeeel erg blij! Eind
goed, al goed! Hoofd Piet ging toen maar eens in het grote boek kijken of er nog kinderen waren die
Sinterklaas wat wilden vertellen. Daarna werden de kadootjes gehaald en uitgedeeld. Na het uitpakken ging
Sinterklaas nog gezellig bij de kinderen langs, maar ja…. de tijd gaat snel…
Sinterklaas heeft het deze dagen erg druk en moest helaas om 12:00 uur alweer afscheid nemen. De kinderen kregen
van de Pieten nog wat lekkers mee naar huis.
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(Alle foto’s staan op de website: www.vledderveendrenthe.nl)

(Alle foto’s staan op de website: www.vledderveendrenthe.nl)
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Griezelen met Drentse volksverhalen…
Op maandag 12 november kwam bij de vrouwenvereniging op
bezoek Dhr. Henk Nijkeuter van het Drents archief in Assen. Hij
onderzoekt de Drentse literatuur en dan met name de Drentse
volksverhalen van vroeger. In een tijd waarin je nog kon
verdwalen op de heide, waar de scheper met zijn kudde schapen
ronddoolde en de kooplui nog van deur tot deur trokken, daar
werden nog de oude sages en legenden verteld die verhaalden
over spookdieren, heksen en tovenaars. Over dwaallichten in het
veen en de witte wieven die je het moeras in lokten. Zo was er
de Duits-Nederlandse predikant Johan Picardt uit Rolde die in 1660 de sage van Ellert en Brammert
opschreef:
Er leefden eens twee rovers in een donker rovershol, in een tijd dat
Drenthe nog geheel bestond uit heide, moerassen en zandverstuivingen.
Ellert en Brammert waren reuzen, een vader en zoon die regelmatig op
roverstocht gingen. Hun hol was goed verstopt, en om er te komen
moest je over een half verrot veenbruggetje heen klimmen. Maar
ondanks hun rijke buit aan gouden oorijzers, geld en juwelen voelden ze
zich toch wel eenzaam. Zoon Brammert kwam op het idee om een
huishoudster te nemen om te koken, sokken te stoppen en om hen
gezelschap te houden. Ze waagden zich op klaarlichte dag tot vlakbij
Orvelte en ontvoerden er een jong en fris meisje genaamd Jaantien Buning. Ze sleepten haar naar het hol en
dwongen haar om de hele dag voor hen te sloven. Morrend schikte zij zich in haar bizarre lot. Maar algauw
bedacht ze een plan om zich van de beide rovers te ontdoen en na zeven jaren zag zij haar kans schoon. Na
veel te veel brandewijn te hebben gedronken liet de zoon zich buiten scheren in het zonnetje door Jaantien,
die hem bliksemsnel de keel doorsneed met het scheermes. Vader Ellert vond zijn bloedende zoon later en
zwoer wraak op Jaantien! Die was ondertussen gevlucht naar haar ouderlijk huis in Orvelte waar ze ontkwam
aan de woedende Ellert, die een bijl naar haar gooide, maar die bleef steken op het dak van haar huis. Vader
Ellert stierf ter plekke, hij kon de nederlaag niet verkroppen. En Jaantien trouwde alsnog met haar Harm, die
haar al die 7 jaren trouw was gebleven.
En dan hebben we natuurlijk nog de ´witte wieven´ die als
mistflarden ronddwaalden in het duistere veen. Het waren
mythische wezens die zowel goedaardig als kwaadaardig
konden zijn. Zo schreef Albert Steenbergen, een Drentse
schilder en schrijver (1814-1900) het verhaal van ´ Cilie de
nevelhekse´: Rond 1700 woonde er nabij Hollandsche Veld
een schutmeester die een pleegdochter had genaamd Cilie.
Het meisje had een prachtige stem en betoverde de
schippers die langsvoeren op het Riegmeer. Op een dag
kwam er een jonge arts uit Den Haag genaamd Allard, die
nieuwe levenslust kwam opdoen in de Drentse natuur rond
het Riegmeer. Hij werd aangetrokken door de prachtige
zangstem van Cilie. Cilie stond in de omgeving bekend als ´nevelhekse´ omdat ze in de ochtend-en
avondschemering graag de velden introk en daar ronddwaalde. Op een dag
gebeurt er iets ergs in het dorp. Een meisje genaamd Marije wordt gebeten
door een adder en sterft, en Cilie krijgt daarvan de schuld, omdat ze ongeluk
aantrekt volgens de dorpelingen. De volkswoede richt zich op haar en ze wordt
in het Riegmeer gegooid, waarna Allard haar redt. Er ontstaat een hechte
vriendschap tussen hun, maar vanwege haar slechte reputatie heeft de moeder
van Allard haar zoon bevolen huiswaarts te keren en de vriendschap te
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verbreken. Met betraande ogen nemen de geliefden afscheid en niet lang daarna raakt Cilie vermist. Ze
verdrinkt zichzelf in het Riegmeer. Een droevig einde van een Drents Romeo en Julia verhaal. …Met dank
aan Henk Nijkeuter voor het inkijkje dat hij ons gegeven heeft in de Drentse volksverhalencultuur.

Spring Forest Qigong – gezond
worden
gezond blijven
rust, stabiliteit en balans
door Froukje Buma
Elke donderdagochtend 9.30 – 10.30 uur
eenvoudige en effectieve oefeningen
dorpscentrum Vledderveen
Van harte welkom!

De meditatieve 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

Nieuws van de kookclub
Wat hebben we een prachtig jaar achter de rug.
Het begon met het filmweekend op16 en 17 februari.
Op 16 februari de ladiesnight. Deze avond werd weer door heel veel
ladies bezocht. De kookclub had weer heerlijke hapjes en een cocktail
gemaakt.
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Op 17 februari de film voor de jeugd en na afloop voor iedereen het
pannenkoek eten.
Op 27 mei het fietsend buffet. Een hele mooie tocht van 30 km. Om de 6
km. stond er een hapje en drankje klaar. Ook nu veel deelnemers.
Op zondag 1 juli heeft de kookclub tijdens het dorpsfeest de brunch
verzorgd. Ook nu veel belangstelling.
Verder hebben we voor de burendag salades gemaakt en voor de
corsogroep, op de avond van het bloemen prikken, een warme hap
verzorgd.
Wat kunt u volgend jaar van ons verwachten?
•

We gaan uiteraard ook dit jaar de kerstavond weer organiseren. Zingen, heerlijke hapjes, etc.
Informatie volgt via de flyer.
• Februari de ladiesnight. De film voor de jeugd komt te vervallen.
• April een avondje Blues.
• Mei een lopend buffet.
• Als het dorpsfeest ook op zondag is, gaan we uiteraard de brunch verzorgen.
• We zitten nog te broeden over een Weense avond.
De meeste data moeten nog ingevuld worden, maar houdt de website in de gaten. Natuurlijk informeren
wij u ook via het Pummeltje en een flyer.
Hoe gaat het met de kookclub?
Het gaat heel goed met de kookclub. We zijn financieel gezond en zijn met een leuke groep mensen.
We hebben dit jaar 2 elektrische pannen aangeschaft, We hebben van het dorpshuis een kast toegewezen
gekregen om al onze spullen in op te bergen. Ook hebben we dit jaar 3 keer zwerfvuil geruimd in
Vledderveen, waarvoor we van de gemeente Westerveld 375 euro hebben ontvangen om kookspullen aan
te schaffen. We hebben wensen genoeg, dus dat geld komt wel op. Dit nieuwe kookjaar gaan we 4 keer
zwerfvuil ruimen.
We hebben hartstikke zin in het nieuwe kookjaar en wij hopen u dan ook op
onze evenementen te mogen verwelkomen.
Lijkt het u leuk om ook eens te koken voor de mensen van Vledderveen, neem
dan contact op met Nico ten Boekel, Tel: 06 81 98 03 20.
Rest ons nog u hele fijne en smakelijke feestdagen toe te wensen en heel veel
goeds voor het nieuwe jaar.
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Nieuwsbrief Plaatselijk Belang Vledderveen, december 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)

(Niet) Bezorgen “Westervelder”
Plaatselijk Belang heeft diverse vragen ontvangen over het niet bezorgen van het huis-aan-huisblad de
Westervelder in het buitengebied van Vledderveen. De fractie van het CDA heeft hierover vragen gesteld
aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld.
Het college kent het probleem en gaat zoeken naar oplossingen. Overigens is de krant digitaal te lezen op
https://westervelder.nl
Woningbouw op voormalig voetbalveld Vledderveen
Over de woningbouw op het voormalige voetbalveld valt op dit moment niet veel nieuws te melden. De
gemeente is in overleg met de vijf geïnteresseerde kopers, er is een bouwkundig tekenaar ingeschakeld en
een projectleider wordt benoemd. Waarschijnlijk in januari 2019 zitten alle betrokkenen weer bij elkaar om
tafel.
Glasvezel in Vledderveen
Het was een vreemde ontwikkeling m.b.t. de aanleg van glasvezel. Westerveld op glas heeft direct gezegd
glasvezel aan te leggen ongeacht het aantal deelnemers. Glasvezel buitenaf was voorzichter en stelde de eis
van 40% deelnemers voor 15 oktober daar zij anders niet gingen aanleggen. Op 15 oktober bleek het
percentage van 40% niet gehaald en werd de inschrijvingstermijn verlengd tot 1 november. Toen bleek dat
op 1 november de 40 % nog niet gehaald was, trok Glasvezel buitenaf zich terug.
Westerveld op glas verlengde op dat tijdstip de inschrijving tot 1 december tegen de oorspronkelijke prijs
van E 1600 en werd ook de staffelkorting weer ingesteld. Hoeveel inwoners in het buitengebied van
Westerveld zich nu hebben ingeschreven bij Westerveld op glas is op dit moment niet bekend.
Westerveld op glas is inmiddels begonnen met de aanleg van glasvezel in de gemeente Westerveld.
Aanleg glasvezel in Vledderveen tussen week 13 t/m 17 in 2019
Westerveld op glas is gestart met de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de gemeente Westerveld.
De aanleg gebeurt in verschillende fases. Op 1 november is de aanleg begonnen in het oosten van onze
gemeente en tussen eind maart en eind april 2019 is Vledderveen en omgeving als laatste aan de beurt.
10

De glasvezelkabel wordt langs de openbare weg gelegd en zal voor enige overlast kunnen zorgen. Zodra
men begint in uw straat ontvangt u hiervan bericht in de vorm van een “graafkaart”.
Biljartclub Vledderveen ontvangt van de kofferbakverkoopmarkten in Vledder 300 euro
Lees onderstaand artikel uit de Meppeler Courant
Opbrengst kofferbakmarkten verdeeld onder verenigingen

© Martin Alta
Vledder - De opbrengst van de kofferbakverkoopmarkten in Vledder is weer verdeeld. Verschillende clubs
en verenigingen zijn door de organisatoren van de markten weer blij gemaakt met een cheque.
Ook dit jaar organiseerden de vrijwilligers van Stichting Vrijwilligers Helpen Vrijwilligers (VHV) van april tot
en met oktober elke tweede zaterdagmorgen van de maand de zogenaamde kofferbalmarkten. De stichting
bestaat uit de leden Hendrik Dooren, Martin Alta, Hans Beun, Gerard Weenink en Arnold Pannenborg en
heeft als doelstelling om clubs of verenigingen waar veel vrijwilligerswerk wordt verricht financieel te
ondersteunen.
Zoals gebruikelijk worden de clubs en verenigingen op de laatste kofferbakmarkt blij gemaakt met een
cheque. Biljartclub uit Vledderveen kreeg een cheque van 300 euro. Hiermee kunnen zij materialen
aanschaffen om hun sport goed te kunnen uitoefenen. Ook was er een bedrag van 300 euro voor eetclub
‘het Pannegie’, een club die gerund wordt door vrijwilligers waar ouderen samen eten koken en daarna dit
gezellig opeten. Een mooi initiatief waarmee je eenzaamheid onder ouderen tegengaat.
Sporten in Vledderveen
De werkgroep “Zorg” gaat vanaf januari 2019 “spinning” verzorgen waaraan iedereen op eigen risico kan
deelnemen. Mogelijk dat er ook nog een gelegenheid komt voor TRX. Nadere informatie volgt.
Sportief wandelen in Vledderveen vanaf 17 januari 2019.
Enige tijd geleden heeft PB u gevraagd of er behoefte is aan sport in Vledderveen en zo ja aan welke sport?
Deze oproep werd door een flink aantal inwoners beantwoord. Behalve het verzoek om “Spinning en TRX
(nadere berichtgeving hierover volgt) blijkt er ook belangstelling te zijn voor aerobics, Yoga en sportief
wandelen in en om Vledderveen. Een docent voor aerobics en Yoga is PB nog aan het zoeken.
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In samenwerking met Laura Siebrink, beweegcoach van de gemeente Westerveld, is het in ieder geval gelukt
om een pilot te starten voor “sportief wandelen” in en om Vledderveen. De pilot begint op donderdag 17
januari van 14.00 uur tot 15.00 uur bij Dorpscentrum.
De overige lessen van de pilot worden gegeven op 31 januari 14 en 28 februari en 14 maart, eveneens is de
start bij het Dorpscentrum
Geeske Kreulen, eigenaar van Fitnatic in Wilhelminaoord, gaat deze lessen verzorgen. Momenteel geeft
Geeske in Wilhelminaoord 1x per 2 week op donderdag sportief wandelen. Het is de bedoeling op de andere
donderdag 1x in de 2 weken sportief wandelen in Vledderveen wordt gegeven. Voor mensen die elke week
willen wandelen kunnen bij beide aansluiten. Er zijn geen kosten aan de pilot verbonden.
Het minimale aantal deelnemers voor de pilot is 8.
Mochten er voldoende deelnemers zijn, gaat Geeske na de pilot door met een vaste groep in Vledderveen.
De kosten zijn hiervoor 3 euro per les. Deze flyer m.b.t. deze pilot zal de komende tijd worden verspreid in
Vledderveen/ Wilhelminaoord/ Vledder e.o. Overbodig om te zeggen dat de pilot voor alle leeftijden is.
Volgens de site van Fitnatic is “Sportief Wandelen” voor iedereen die aan zijn of haar fitheid wil werken de
ideale activiteit. Door de begeleiding en de verantwoorde trainingsopbouw biedt het nét iets meer dan het
‘gewone’ wandelen. Sportief Wandelen betekent stevig doorwandelen met een tempo van 5 tot 7 kilometer
per uur. Er moet nog altijd adem overblijven om een gesprekje te voeren.
Sportief wandelen is gezond. Het vermindert de kans op hart- en vaatziekten en verbetert tevens de conditie
van hart en bloedvaten. Door in beweging te komen werk je ook nog eens aan het verlagen van het
cholesterolgehalte. Wandelen heeft een bloeddrukverlagend effect en helpt het lichaamsgewicht op peil te
houden en/of te verminderen. Bewegen voor senioren is belangrijk om de osteoporose (botontkalking) tegen
te gaan. Door Sportief Wandelen vergroot je het algemene uithoudingsvermogen en spierkracht. En dat alles
met zo min mogelijk gewrichtsbelasting.
Sportief Wandelen biedt ook mensen met een chronische aandoening een mogelijkheid om een goede
invulling te geven aan een actieve leefstijl.
Wat heb je er voor nodig. Gemakkelijk zittende kleding en een paar stevige stappers (schoenen die niet
knellen maar wel de stevigheid biedt rond de voet en voorzien zijn van soepele zolen om de afronding van de
stap af te maken) We wandelen zoveel mogelijk in de natuur
Gemeente Westerveld wil eigen meetnet om schade door gaswinning vast te stellen
In oktober 2018 heeft de werkgroep GasDrOF een brief aan de gemeenten Westerveld, Steenwijkerland en
Weststellingwerf gestuurd met het verzoek om tiltmeters te plaatsen. Met tiltmeters kan er een verband
worden aangetoond tussen gaswinning en schade aan gebouwen. De brief is inmiddels door leden van
GasDrOF toegelicht in de gemeenteraad van Steenwijkerland en van Weststellingwerf.
Voor de raadsvergadering van 30 oktober 2018 heeft GasDrOF de brief nader toegelicht aan het college van
burgemeester & wethouders en aan de raadsleden van de gemeente Westerveld.
Tijdens voornoemde raadsvergadering diende het CDA, samen met de VVD en de PvdA het amendement
“meetnetwerk rond gasvelden” in, waarin wordt gevraagd om uitvoering te geven aan plaatsing van trilling
sensoren, het liefst samen met Weststellingwerf en Steenwijkerland. Het amendement werd unaniem
aangenomen. De wethouder gaf aan met een voorstel voor de raad te komen over de mogelijkheden en de
kosten voor de plaatsing van de tiltmeters.
Nieuwsbrief voor de Vledderveners nr. 3 November 2018
In deze nieuwsbrief informeren we u over de schriftelijke vragen die we gesteld hebben aan Vermilion over
een mogelijke boorlocatie in Vledderveen en de antwoorden die we daarop kregen. Ook vertellen we meer
over de schaderegeling die in de maak is. Ten slotte gaan we in op nieuw onderzoek over de gevaren van
gaswinning. Vragen aan Vermilion We vroegen Vermilion of het ‘Veld Boergrup’ een afzonderlijk veld is, of
dat het in verbinding staat met de velden Vinkega, Diever of Eesveen. Ook wilden we weten of het bedrijf 1
of meerdere putten wil boren, in welke richting de pijpen gaan lopen en wat de omvang is van het
winningsveld zal zijn. Bij de ‘omvang’ moeten we denken aan zowel de hoeveelheid gas die Vermilion wil
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winnen, als de grootte van het oppervlak waaronder gas het bedrijf gas wil winnen. Natuurlijk hebben we
vragen gesteld over de verwachte bodemdaling, de kans op aardbevingen, de nulmetingen aan woningen en
de schaderegeling voor bewoners. Ook hebben we gevraagd naar de invloed van de winning op het milieu
en de gevolgen voor het Natura 2000-gebied en voor de aanvraag Wereld Erfgoed. Bovendien vroegen we
Vermilion met wie ze van de bewoners overleggen en of die groep bewoners ook alle betrokkenen
vertegenwoordigt. We wilden weten hoe ver ze waren met het opstellen van een winningsplan en of
Vermilion een zogenaamde RijksCoördinatieRegeling (RCR) heeft aangevraagd. Het antwoord dat we
ontvingen was bijzonder teleurstellend. Vermilion gaf aan dat het winningsplan nog in de maak is en
daardoor nog geen antwoorden op onze vragen kan geven. Wel heeft Vermilion een RCR aangevraagd
waardoor zowel het gemeentebestuur als de burgers minder invloed op de plannen kunnen uitoefenen. Het
is aan de Minister om besluiten te nemen en ook rekening te houden met zaken zoals veiligheid voor
omwonenden en milieu, zo stelt Vermilion. Op welke termijn we een winningsplan kunnen verwachten, blijft
onduidelijk. De schaderegeling De Minister heeft zijn plan bekend gemaakt voor de schaderegeling voor de
zogenaamde ‘kleine velden’. Er komt een landelijke schaderegeling voor de ‘kleine velden’. Daarbij melden
bewoners en bedrijven hun schades bij een Commissie. Het blijft een verantwoordelijkheid voor bewoners
en bedrijven om zelf aan te tonen dat hun schade veroorzaakt is door de gaswinning. Dit is dus een groot
verschil met de regeling die er voor het Groningse gasveld is vastgesteld. De Provincie Drenthe heeft zich op
dit punt al duidelijk uitgesproken: ook voor de Kleine Velden moet er een omgekeerde bewijslast komen
zoals nu in Groningen (het gasbedrijf moet dan aantonen dat de schade niet veroorzaakt is door hun
gaswinning). Het aantonen dat de schade door de gaswinning komt, wordt bewoners erg moeilijk gemaakt.
Reden hiervan is dat er geen zogenaamde nulmetingen aan de woningen gedaan worden voorafgaand aan
de winning. Pas na de start van de boringen komen er zogenaamde bouwkundige opnames van woningen.
Een bureau selecteert dan een aantal woningen in het gebied waarvoor zo’n opname gedaan wordt, de
zogenaamde referentiewoningen. Door deze werkwijze na de start van de boringen, is het voor gedupeerden
moeilijk om aan te tonen dat schades aan grond en gebouwen het gevolg zijn van de gaswinning. Bewoners
staan al gauw met lege handen. Vermilion heeft eerder al gezegd dat ze het doen van bouwkundige opnames
niet zinvol vindt. Het zou maar onrust bij bewoners opleveren, aldus Vermilion. En dan te bedenken dat onze
rijksoverheid de regels voor de gestelde termijnen van die opnames ook niet zo strikt controleert! Rond het
veld Diever zijn er 165 woningen geselecteerd voor een bouwkundige opname. Daarvan zouden er ook een
aantal in Vledderveen liggen. Hoeveel en waar die zijn, is ons onbekend. Vermilion dient regelmatig een
winningsplan in voor een klein veld en dus met beperkte verwachte bodemdaling en gevolgen voor het
milieu en gebouwen. In de loop van de tijd vragen ze meer te mogen winnen. In Eesveen is nu toestemming
voor een ver10-voudiging van de winning gegeven. In de praktijk blijken de verschillende kleinere velden
met elkaar in verbinding te staan waardoor de effecten voor bodemdaling nog groter worden. Omdat de
werkgroep zich hier zorgen over maakt, heeft ze de 3 betrokken gemeenten gevraagd om zogenaamde
tiltmeters aan te schaffen. Met deze meters kunnen we beter de relatie aantonen tussen bevingen of
verzakkingen en de schades aan woningen. Deze tiltmeters meten de trillingen in de bodem en meten ook
de verzakkingen. Werkgroep GAS DrOvF heeft bij de raadsvergadering van 30 oktober over de begroting een
warm pleidooi gehouden voor de aanschaf van tiltmeters. De gemeenteraad heeft vervolgens dit voorstel
unaniem aangenomen. De wethouder zei dat hij dit het liefst doet met de aanliggende gemeenten samen.
Ook laat de wethouder onderzoeken of het bestemmingsplan aangepast kan worden zodat ze straks goede
redenen heeft om een winningsplan af te wijzen. Gaslekkages De werkgroep heeft contacten met een
deskundige die heeft aangetoond dat er heel veel gaslekkages plaatsvinden rond de boorputten. Dit geldt
niet alleen bij putten waar nu gewonnen wordt, maar ook nog bij al gesloten boorputten zoals in Nijensleek.
Door deze gaslekkages ontstaan er gevaarlijke situaties in de omgeving. De lekkages veroorzaken ook
ernstige vervuiling in de bodem en in het grondwater. In 90% van de boorputten is er sprake van gaslekkage.
In het geval van de nu gesloten boorput van Nijensleek, is het aannemelijk dat er meer dan een miljard
kubieke meter gas is weggelekt nadat de put gesloten werd. Vermilion is op de hoogte van deze gaslekkages
en kent dus ook de gevaren ervan. Maar Vermilion weigert zijn gegevens hierover beschikbaar te stellen. Wij
vinden dit een onverantwoordelijke houding ten opzichte van de bewoners. Vermilion maakt deze
technische gegevens pas na 10 jaar openbaar, terwijl de NAM dat direct doet. Onze werkgroep heeft deze
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informatie bij de provincie aangekaart tijdens een hoorzitting. We hebben erop aangedrongen de Minister
te vragen Vermilion te verplichten direct zijn technische gegevens te openbaren. Want dan kunnen we
berekenen hoeveel gas er weglekt. Maar zolang die verplichting voor Vermilion er nog niet ligt hebben we
de provincie gevraagd zelfonderzoek naar gaslekkages te doen. Op die manier kan de provincie aantonen
dat de gaswinning ernstige vervuiling en zeer gevaarlijke situaties veroorzaakt.
Ondergrondse container in Vledderveen
Op 31 oktober 2018 heeft Plaatselijk Belang een gesprek gevoerd met wethouder Doeven,
over de ondergrondse container in Vledderveen. Zoals bekend krijgt Vledderveen een ondergrondse
container. De vraag is alleen waar de container moet worden geplaatst. In een eerder bericht heeft
PB geschreven, dat de meest logische plaats de omgeving van de glascontainer, naast het dorpshuis is.
Wij hebben u gevraagd of u een betere plaats voor de container zou weten, maar daar heeft u niet op
gereageerd.
De gemeente heeft onderzoek gedaan, maar naast de glascontainer is geen mogelijkheid in verband met
ondergrondse kabels/leidingen. De beste plaats om de container neer te zetten, blijkt nu de grote
parkeerplaats en wel de eerste parkeerplaats links (invalidenparkeerplaats), gezien vanuit het dorpshuis. Op
een later tijdstip zal daar ook een ondergrondse glascontainer worden geplaatst. Het geheel wordt omgeven
door groen, maar wel op een manier dat een vrachtauto de ondergrondse container(s) kan legen.
De invalidenparkeerplaats wordt verplaatst naar de overzijde, oftewel de eerste parkeerplaats rechts, gezien
vanuit het Dorpshuis.
Een besluit, voor het plaatsen van de ondergrondse container, zal eind november 2018 worden gepubliceerd
op de site van de gemeente en in “De Westervelder”. Tegen dit besluit kan tot zes weken na publicatie een
zienswijze worden ingediend.
Als alles verloopt zoals verwacht zal de container eind januari worden geplaatst. Vanaf die tijd kunt u,
wanneer uw grijze container vol is, uw zakjes met grijs vuil, gratis in de ondergrondse container deponeren.
Met behulp van uw gemeentepas kunt u de container openen.
Niet vergeten moet worden dat de bedoeling van de operatie is dat wij ons afval goed scheiden waardoor er
steeds minder grijsafval overblijft.
Auteur uit Vledderveen overhandigt petitie aan Vaste Kamercommissie
Klaas de Jong (tweede van rechts) overhandigt de petitie
aan de leden van de Vaste Kamercommissie.
©Steenwijkercourant
Vledderveen – Klaas de Jong uit Vledderveen, auteur
van het boek ‘Kristall-nacht en kamp Westerbork’
overhandigde dinsdag een petitie aan de vaste
Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken waarin hij de
regering oproept excuses aan te bieden aan de joodse
gemeenschap voor de Nederlandse reactie in 1938 op
de stroom van joodse vluchtelingen na de Kristallnacht.
(Bron: Steenwijkercourant, 7 november 2018)
Bestuurswijziging Plaatselijk Belang Vledderveen
Peter Moeken heeft in oktober, na 5 jaar, het bestuur van PB verlaten. Het bestuur van PB dankt Peter voor
zijn inzet en wenst hem het allerbeste. Om deze vacature in te vullen heeft het bestuur van PB diverse
oproepen gedaan aan inwoners. Ook is het bestuur actief gaan werven. Dit heeft geresulteerd in 3 nieuwe
bestuursleden te weten: Bertha Gevers, Saskia Eilander en Janine van der Meulen. Het bestuur van PB is zeer
verheugd met deze uitbreiding zeker gezien de werkzaamheden die nu en in de toekomst bij PB worden
neergelegd. Het bestuur wenst de nieuwe bestuursleden veel plezier in hun functie toe,
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Verzoek
Mochten er m.b.t. Vledderveen wensen zijn, zaken waar u zich aan stoort of zorgen over maakt, zaken die
beter kunnen, zaken zijn die u wilt behouden of projecten die u graag ontwikkeld zou willen zien, laat het ons
weten via plaatselijkbelang@vledderveendrenthe.nl
Ook horen we graag of u naar aanleiding van deze Nieuwsbrief op- en/of aanmerking heeft.
Wij wensen u prettige feestdagen en het allerbeste voor 2019.
Henk Koene, Ingrid Sturing, Janet Stuiver, André Jutte, Nico ten Boekel, Bertha Gevers, Saskia Eilander, Janine
van der Meulen en Silvia Riksten.

Agenda

2018 /2019

OUD PAPIER :
donderdag vanaf 18:00 uur:
10 jan/14 feb/14 maart/18 april/
16 mei/13 juni/11 juli/5 sept/
10 okt/14 nov/19 dec

Dorpscentrum :Bar open 2019
vrijdagavond iedere even week !
vanaf 21:00 uur
Maandag 24 december:
KERSTAVOND KOOKCLUB
vanaf 17:00 uur zingen en
een hapje en drankje.
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Kerststallenexpositie 2018
Voor de negende keer wordt in december een kerststallenexpositie georganiseerd in de protestantse kerk
van Noordwolde, Oldeberkoperweg 1.
Expositiedata: 15, 16, 22, 23, 24 en 26 december van 13.30-16.30 uur.
Aan het thema ‘In en rond de kerststal’ wordt opnieuw meegewerkt
door Jan de Vries uit Wolvega. Hij laat een aantal andere kerststallen
zien dan vorig jaar.
Daarnaast worden kinderbijbels en boeken met het Bijbelse
kerstverhaal geëxposeerd uit de verzameling van Jeltje Kramer. Verder toont zij papieren kerststallen,
advents-kalenders, pop-upboeken, pop-upkaarten en
3d-kaarten met afbeeldingen van het kerstverhaal uit
haar uitgebreide verzameling.
Hierdoor krijg je een prachtig beeld van de
verschillende manieren waarop door de jaren heen in
woord en beeld vorm is gegeven aan het oude,
vertrouwde kerstverhaal.
Agnes Vernooij uit Steggerda zorgt voor een mooie
aanvulling op bovenstaand expositie- materiaal.
Een aantal leden van Zij-actief uit Steggerda stelt
eveneens hun kerststal ter beschikking.
Zoals gebruikelijk mogen wij dit jaar opnieuw rekenen op een creatieve bijdrage van schoolkinderen uit
Noordwolde en omgeving o.l.v. Jacqueline de Ruiter en van Basisschool Matthijsje.
Voor de activiteiten: zie onderstaand programma.
Programma:
15 december 14.00 uur - minikerstworkshop o.l.v. Marijke Sloot
16 december 14.00 uur - inloopconcert door leerlingen van viooldocente Teke Hettinga uit Mildam
19 december 20.00 uur - bij kaarslicht wordt aan de hand van gedichten ‘een wandeling gemaakt’ door het
kerstverhaal. Twee jonge violistes, Amber Wedman en Famke Anne van der Mark,
verzorgen de muzikale omlijsting
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Info: Rita Akkerboom, tel 0561-475672
Jeltje Kramer, tel. 0561-430706

Voor het publiceren van deze foto is
toestemming gegeven door Teke Hettinga

Dorpscentrum “De Heidehoek”
We staan alweer aan de vooravond van 2019.
Een jaar is voorbij voordat je er weet van hebt. Een jaar zoals 2018 is evenals al die andere jaren die u heeft
beleefd, uniek in zijn soort. Ook dit jaar hebben er weer vele activiteiten in het dorpshuis plaatsgevonden.
Als je de agenda op de website ziet, zijn er bijna dagelijks één of meerdere activiteiten.
Het bruist dus!
Om alle activiteiten te laten plaatsvinden en deze te coördineren bestaat er een stichtingsbestuur. Deze
draagt zorg voor het in stand houden (beheer) van het dorpshuis en zorgt voor een schone, nette omgeving,
ingericht voor de diverse bijeenkomsten.
Ook de aankleding wordt regelmatig aangepast.
Het in stand houden heeft uiteraard ook te maken met het voeren van een goed en gezond financieel beleid.
Daarvoor zijn vrijwilligers onmisbaar.
Om de juiste beslissingen te kunnen nemen en de voorzieningen op peil te houden zijn bestuursleden
onmisbaar.
Het stichtingsbestuur zal met ingang van begin 2019 bestaan uit 5 leden.
Niet alleen om goed overwogen beslissingen te kunnen nemen, maar ook om de belastbaarheid en het
afbreukrisico te verkleinen, zijn we op zoek naar mensen die ons hierbij kunnen en willen helpen.
Vledderveners(sters) die inzien dat een gedegen bestuur voor een zo belangrijk gebouw onmisbaar is.
Ons streven is om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren, door een bestuur te hebben die bestaat uit
leden vanuit alle verenigingen/organisaties die gebruik maken van het dorpshuis.
Daarmee bereiken wij dat de verantwoordelijkheid, voor de besluiten die genomen worden, gedragen
worden door een groter aantal mensen.
Het is voor Vledderveen van belang dat De Heidehoek blijft bruisen en daarvoor hebben wij uw ondersteuning en inzicht nodig.
Daarom steven wij dan ook naar een bestuur dat bestaat uit 9 personen.
Ik daag dan ook u uit om te reageren op deze oproep.
Denkt u iets te kunnen betekenen voor de toekomst van het dorpshuis en
mocht deze uitdaging u aanspreken of wilt u verder geïnformeerd worden over
het bestuurslidmaatschap, neem dan contact met me op.
Hans Vermeer
06-15005235
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Dorpscentrum

De Heidehoek
Vledderveen
Accommodatie tot 120 personen
Uw centrum voor:
❖ Bruiloften, feesten, partijen
❖ Vergaderingen en cursussen
❖ Lekkere snacks en/of koud buffet
❖ Sport en spel of zomaar gezellig aan de
bar
Nadere informatie: Geesje van der Walle, 0521382018
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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
Postbus 18, 8330 AA Steenwijk
06 - 53768967

KOOKCLUB
Nico ten Boekel
P.W. Janssenlaan 28
06 - 81980320
nhtenboekel@ziggo.nl

WERKTUIGENVERENIGING
L.P. Bethlehem
Werkhorstlaan 12, 8381 XP Vledder
cwvvledderveen@gmail.com
0561 - 421297

Ronny Veldhuizen
06-16641840

PLAATSELIJK BELANG
Ingrid Sturing
Mr. Hoekstrastraat 8
8385 GD Vledderveen
plaatselijkbelang@vledderveendrenthe.nl
SMARTLAPPENKOOR
Hans Vermeer
Grensweg 24
0521 - 382132
het.straatje.van@gmail.com

OVERIGEN
feestcommissie@vledderveendrenthe.nl
agenda@vledderveendrenthe.nl (voor alle
agenda-items)
webredactie@vledderveendrenthe.nl (voor alle
overige items)

19

