Niets te dol voor ‘de Oliebol’

Het bestuur met de Hobbel-Eland van Ikea in Zwolle. V.l.n.r: Erwin Idserda, Harald Janson,
Martin Rozeboom, Pascal Prent, Ramon Wink, Bart de Bruin, Richard Haveman, Jeffrey Oosterhof, Arjan Haveman en Sjors Heyman.

De oudejaarsvereniging ‘de Oliebol’ in Vledder is vrijwel bij iedereen bekend. De vereniging heeft naam gemaakt met haar
grote stunts, bingo, ziekenbezoeken, vuurwerkshows en een
knallend nieuwjaarsfeest. Zij bestaat inmiddels 21 jaar.
Oprichting
Het plan om een oudejaarsvereniging op te richten is tijdens een verjaardagsfeest op eerste kerstdag 1994 geboren. De oprichters 1) vonden dat er voor de
viering van de jaarwisseling structureel een groot feest op poten gezet moest
worden. De organisatie daarvan zou in handen moeten komen van een oudejaarsvereniging, zoals dat gebruikelijk is in een aantal dorpen in de omgeving.
Er moest dus binnen een week een feest georganiseerd worden met uiteraard
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een ludieke stunt. Het eerste feest werd gehouden in “de Tippe” en was gericht op de jeugd van Vledder. Tijdens dit feest meldden zich spontaan een
dertigtal leden aan. Inmiddels is het ledenaantal gegroeid tot 76.
De stunt van het eerste oudejaarsfeest in 1994 was het weghalen van de
middenstip van het voetbalveld van de VV OZC in Elsloo. De oudejaarsvereniging uit Elsloo, met de welluidende naam “Vesuvius”, had het jaar daarvoor de middenstip uit het oude Abe Lenstra Stadion van SC Heerenveen gehaald. De middenstip uit Elsloo werd door de Vleddernaren gehaald om aandacht te vestigen op de slechte conditie van de voetbalvelden in Vledder.
Daarnaast wilde “de Oliebol” op deze manier contact leggen met “Vesuvius”,
de vereniging, die als voorbeeld werd gezien. Het eerste feest was zeer geslaagd, 175 jeugdige bezoekers kwamen er op af.
Leden en Bestuur
Om lid te worden van oudejaarsvereniging ‘de Oliebol’ moet je aan een aantal
voorwaarden voldoen t.w.: je bent een man, 18 jaar of ouder, bij voorkeur
woonachtig in of afkomstig uit Vledder of Doldersum en … ongehuwd. “Als
je trouwt betekent dat het einde van het lidmaatschap” vertelt voorzitter Martin Rozeboom. Martin vormt met nog 8 andere bestuursleden het bestuur, Pascal Prent is secretaris en Jeffrey Oosterhof penningmeester. Als een oudbestuurslid vader wordt krijgt hij een slabbetje met het opschrift “Ik ben een
oliebol”.
Financieel
“De Oliebol “ is financieel gezien een gezonde vereniging, dit komt onder andere door een strak toezicht op de uitgaven. De inkomsten genereert de oudejaarsvereniging uit donateursacties in het dorp, het lidmaatschapsgeld en
sponsoring door de “Club van 50”. Deze club bestaat hoofdzakelijk uit ondernemers die jaarlijks een bedrag van € 50 sponsoren. Het donateursgeld wordt
volledig gebruikt voor de activiteiten, het lidmaatschapsgeld voor activiteiten
en ledenfeestjes (deze betalen de leden dus zelf). De bijdrage van de ”Club
van 50” is bedoeld als ondersteuning van activiteiten. Het resterende bedrag
wil de vereniging reserveren voor een groot cadeau aan het dorp, een cadeau,
waar velen iets aan hebben. Dit laatste blijkt moeilijker dan gedacht, maar de
vereniging doet haar uiterste best.
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Activiteiten
“De Oliebol” organiseert diverse activiteiten voor jong en oud, voor de inwoners van het dorp zullen de vuurwerkshow en de bingo de bekendste zijn. De
vuurwerkshow is op 31 december om 20.00 uur op “de Wellegies Weide”.
Steeds meer mensen van buiten het dorp komen op deze prachtige show af,
zelfs een aantal van ver buiten de gemeente.
De bingo wordt hoofdzakelijk door senioren bezocht, helaas neemt het bezoekersaantal de laatste jaren enigszins af. Kennelijk voelen sommigen zich nog
te jong voor de bingo. De vereniging hoopt dat de inwoners van het dorp de
bingo blijven bezoeken, omdat het een leuke activiteit is die bijdraagt aan de
gemeenschapszin van het dorp.
Spanning!
De mooiste en spannendste momenten beleven de leden tijdens het bekijken
en weghalen van het object van de stunt. Vooraf onderzoeken ze het object en
de omgeving. Welke risico’s loop je? Met gereedschap gaan ze al kijken of er
al vast iets los kan worden gemaakt. Op dat moment stijgt de spanning al. Tijdens het sleutelen gaat het hart sneller kloppen, omdat je ergens mee bezig
bent wat niet mag. Bij het kleinste geluidje of wanneer er ergens licht aan
gaat , loopt de spanning verder op. Zou iemand ze hebben gezien? Als er dan
bijvoorbeeld iemand aankomt gaat het gereedschap snel in de binnenzak en
wordt een wandeling geveinsd. Wanneer hij of zij weer uit het zicht is verdwenen, ga ze verder waarmee ze bezig waren. Spanning en nog eens spanning!
Stunt
‘De Oliebol’ staat vooral bekend om haar stunts waarmee ze al meerdere malen regionale, landelijke en zelfs internationale media gehaald hebben. De
meest bekende stunts zijn de ontvreemdingen van:
De “All you need is Love-caravan”
In 1997 werd de caravan bij het terrein van de Hilversummer studio’s weggehaald, tot grote schrik en verbijstering van Robert ten Brink en de zijnen. Op
die oudejaarsavond werd ook een videoband vertoond met de boodschap
“Vledder houdt van zijn zwembad”. Er was in dat jaar een groot tumult vanwege de mogelijke verkoop van het zwembad aan een projectontwikkelaar,
hetgeen gelukkig niet gebeurde.
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Kos met de Snor
Tijdens de jaarwisseling 2005/2006 werd de stunt “Kos met de snor” gepresenteerd aan de inwoners van Vledder en Doldersum. Een echte ridder kwam
op het boegbeeld van ‘het Land van Ooit’ het dorp binnenrijden. In de uitleg
van de stunt werd gerefereerd aan de uitspraak van mevrouw Hirschi Ali richting Hans Wiegel, die toen woonachtig was in Diever. Hirschi Ali vond dat
Wiegel op een idyllische plek woonde, volkomen levend in het ‘Land van
Ooit’. De inwoners uit Vledder en omgeving vinden het heerlijk om in hun
Land van Ooit te wonen. “De Oliebol” ziet de uitspraken van Hirschi Ali dan
ook niet als een belediging maar juist als een compliment vanwege de rust en
prachtige natuur, zoals je die kunt vinden in Zuidwest Drenthe.
F-104 Starfighter van Museum Vliegbasis Deelen
Tijdens de jaarwisseling van 2011/2012 onthulde de vereniging de Starfighter
van Museum Vliegbasis Deelen. De vermissing van het tienmeter lange en
600 kilo wegende schaalmodel werd opgemerkt in het weekend van 17 en 18
december. De ontvreemding van de straaljager ging de hele wereld over! Hoe
kon zo’n zwaar gevaarte worden “gestolen” zonder dat de militaire bewaking
dit had opgemerkt? Voorwaar een geweldige prestatie. In het weekend van de
verdwijning stond Vledder echter in het teken van de jaarlijkse Kerstmarkt,
Een F-104 en de Oliebol.
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waardoor eigenlijk uitgesloten werd, dat “de Oliebol” achter de verdwijning
zou zitten.
“De Oliebol” hoopte met het model van de Lockheed F-104 Starfighter op
‘luchtsteun’ voor de realisatie van meer starterswoningen. Vledder kampte
toen al - net als in andere dorpen op het platteland - met een toenemende
vraag naar kleine betaalbare woningen. De beschikbare woningvoorraad is tot
op de dag van vandaag nog steeds onvoldoende.
Hobbel-Eland Ikea Zwolle
Afgelopen oud en nieuw dook de enorme Hobbel-Eland van Ikea Zwolle op in
Vledder. Ditmaal was het een grappige mededeling die met de stunt werd
meegegeven. De baby-golf in Vledder houdt maar aan en dit doet de vereniging deugd, zo zegt de voorzitter. ‘De Oliebol’ ziet graag dat de jongeren en
jonge ouders in het dorp blijven wonen, dit is niet alleen goed voor woningzoekenden maar ook voor de ondernemers en de basisschool van het dorp.
Tiemen Stuiver
1

Het oprichtingsbestuur in 1994 bestond uit:

Voorzitter:
Vicevoorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Persvoorlichter:
Leden:

Bert Slagter
Ronald Trompeter
Arjen Mol
Richard Schriemer
Eduard Schipper
Robert Pannenborg en Robert van Hurck

Een Starfighter op stal!
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