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Kraante 
2-MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF         
VOOR DE INWONERS VAN VEELERVEEN 

 

Van het bestuur. 

Voor u ligt de tweede uitgave van het jaar 2017.  Een Kraante in een nieuw jasje, in de 

vorm van een krant. U vindt in deze uitgave o.a. informatie over de vastgestelde 

dorpsvisie, het project “In Veelerveen sta je niet alleen”, de toenemende ergernis over 

hondenpoep, de koffieconcerten, wat doet de Vereniging van Plaatselijke Belangen zoal 

voor Veelerveen, daarnaast wordt peuterspeelzaal ’t Hummelhofke ruimschoots voor het 

voetlicht gebracht. Kortom volop leesvoer voor u als inwoner van ons mooie dorp. Verder 

willen we u nog attenderen op de jaarvergadering die maandagavond 24 april plaats 

vindt in Ons Noabershoes, aanvang 20:00 uur en waarvoor u reeds een uitnodiging in de 

bus heeft ontvangen. 

 

                                                       

                   

Dorpsvisie Veelerveen vastgesteld. 

 

 
 

Tijdens haar bestuursvergadering van 6 maart jl. heeft de Vereniging van Plaatselijke 

Belangen Veelerveen (PBV) de door de Werkgroep Dorpsvisie opgestelde dorpsvisie, 

vastgesteld. Het concept daarvoor werd op 9 februari aan de inwoners gepresenteerd. 

Meer dan 70 inwoners spraken die avond hun waardering voor het concept uit en 

brachten enige goede aanvullingen in.     
Gemeente Bellingwedde heeft ieder dorp gevraagd een visie te schrijven. De gemeenten 

krijgen steeds meer taken maar ook minder geld en daarom wil de gemeente meer 
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verantwoordelijkheden uit handen geven aan de inwoners. PBV heeft gevolg gegeven aan 

die uitdaging. Als basis voor de conceptvisie werd gekozen voor een enquête onder alle 

inwoners ouder dan 10 jaar van Veelerveen. In totaal werden 600 formulieren verspreid 

waarvan er 307 ingevuld werden ingeleverd. De conceptvisie is nagenoeg geheel op het 

enquête resultaat gebaseerd. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de conceptvisie 

goed door de aanwezige inwoners werd ontvangen. 
 

De conceptvisie is als actieprogramma geschreven. Een van de belangrijkste acties is 

aanpassing van het woningbestand. Er zijn nu nagenoeg geen woningen voor jongeren 

die op zichzelf willen gaan wonen en voor ouderen die hulpbehoevend worden of hun 

huis/tuin niet meer kunnen onderhouden.  PBV; het kan toch niet zo zijn dat onze 

schaarse huur- en bejaardenwoningen aan mensen van buiten Veelerveen worden 

toegewezen terwijl onze jongeren/ouderen naar andere dorpen moeten verhuizen.  

 

Andere belangrijke acties liggen op gebied van duurzaamheid zoals zelf zonne-energie en 

voedsel produceren. PBV gaat zich inzetten om mensen die al zonnecellen op het dak 

hebben en mensen die nog overwegen om dat te doen bij elkaar te brengen. Om zelf 

voedsel te produceren wordt ingezet op ruilen van zaden/plantgoed, workshops  en 

realisatie van een dorpstuin. 

 

Verkeers(on)veiligheid vroeg ook om actie. PBV gaat de gemeente verzoeken om een 

verkeerskundig bureau in te schakelen voor verbetering van de veiligheid op vooral de 

Veelerveensterweg. Die is onveilig vanwege te hard rijden, veel grote 

landbouwvoertuigen, slechte verlichting, ontbrekende voet- en fietsstroken en diepe 

gaten in de bermen. In de visie wordt ook voorgesteld om voor scholieren (en 

recreanten) twee nieuwe veilige fietsroutes aan te leggen van Veelerveen naar 

Bellingwolde en van Veelerveen naar Vlagtwedde.  

 

De dorpsvisie is te vinden op de website van PBV www.veelerveen.eu  Binnenkort zal PBV 

de dorpsvisie aan de gemeente aanbieden waarna de acties met gemeente/provincie en 

andere partijen besproken gaat worden. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Beste dierenvrienden. 

 

Met de toename van het aantal 

honden in ons dorp is ook de overlast 

van hondenpoep een toenemende 

bron van ergernis. Dit is o.a. een van 

de uitkomsten vanuit de enquête-

formulieren t.b.v. de dorpsvisie. 

Vriendelijk willen wij U verzoeken 

indien u van mening bent dat uw  

viervoeter buiten uw eigen terrein zijn behoefte moet doen, U dit in een poepzakje weer 

meeneemt en afvoert via de grijze container. Tevens het verzoek om uw hond aan te 

lijnen als u hem uit laat. 

 

Laten we ons dorp leefbaar houden. 

 

 

 

Bederf niet ons woongenot, lijn uw hond aan                    

en doe z’n kakje in een zakje. 



 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Vier tot vijf keer per jaar vinden alle inwoners van Veelerveen ‘De Kraante’ op de 

deurmat of in de brievenbus. Uit de enquête die voorjaar 2016 voor de dorpsvisie werd 

gehouden bleek dat ‘De Kraante” door ruim tweederde van de respondenten belangrijk 

tot heel belangrijk werd gevonden. Waarschijnlijk weet niet iedereen dat ‘De Kraante’ 

eigenlijk een blad voor de leden van de Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen 

(VPBV) is. Omdat de vereniging het belangrijk vindt dat iedere inwoner goede informatie 

over de ontwikkelingen in en rond zijn/haar dorp ontvangt wordt het blad huis aan huis 

bezorgd. Maar wat is nu de vereniging en wat doet die allemaal? Als we dat allemaal 

willen benoemen wordt deze editie van ‘De Kraante’ te dik. Daarom beperken we ons tot 

een opsomming van de meest belangrijke onderwerpen.  

 

De vereniging behartigt grofweg de belangen van het dorp Veelerveen en haar inwoners. 

Het is dus een soort dorpsraad. Ruim de helft van de huishoudens in Veelerveen is lid. 

Het ledenaantal schommelt zo rond de 150. De contributie bedraagt € 9,50 euro per jaar.  

 

Tweemaal per jaar overlegt het bestuur van de vereniging met het college van 

burgemeester en wethouders. Daar komen allerlei onderwerpen op tafel  zoals de 

onderhoudstoestand van de begraafplaats, de wegen en het openbaar groen, 

verpaupering en verloedering, verduurzaming, dorpshuis, verkeersveiligheid, etc. 

Eenmaal per jaar schouwen een aantal vrijwilligers het gehele dorp, dit wordt 

gecoördineerd door de vereniging. Misstanden en achterstallig onderhoud worden direct 

met gemeentewerken besproken en vaak ook direct opgelost.  

 

Erg belangrijk is Ons Noabershoes, de centrale ontmoetingsplek voor plaatselijke en 

regionale verenigingen, inwoners en derden en onontbeerlijk voor de leefbaarheid van 

ons dorp. De vereniging organiseert –in samenwerking met de beheerders van Ons 

Noabershoes – heel veel activiteiten. We noemen er een paar zoals de burendag, NL 

doet, de dorpsbarbeque, het sinterklaasfeest, de kerstmarkt en veel concerten en 

voorstellingen.  

 

In 2016 heeft de vereniging (op verzoek van de gemeenteraad) in werkgroepverband 

een visie voor Veelerveen opgesteld. In deze Kraante leest u daarover meer.  De 

komende tijd zal de werkgroep de dorpsvisie aan het gemeentebestuur aanbieden en de 

prioriteiten (alsmede de wijze van uitvoering) van de actiepunten gaan vaststellen. 

 

De vereniging doet dus heel veel voor Veelerveen en haar inwoners. Het bestuur en de 

vrijwilligers doen dat pro deo maar dat neemt niet weg dat de vereniging toch wel de 

nodige kosten maakt. Denk daarbij alleen al aan de printkosten voor ‘De Kraante’. We 

hopen dat u dit werk als niet-lid niet alleen waardeert maar ook wilt ondersteunen. Dat 

kan door lid te worden. U kunt zich aanmelden via: info@veelerveen.eu of u aanmelden 

bij een van de bestuursleden/de beheerder van het dorpshuis.  

 

Meer informatie vindt u op www.veelerveen.eu 

 

 

 

 

De jaarlijkse barbecue voor inwoners van Veelerveen vindt dit jaar 

plaats op zaterdag 1 juli a.s. bij Ons Noabershoes. Aanvang is: 

17.30 uur. Het duurt nog even, maar u kunt deze dag alvast 

reserveren. Nadere informatie volgt. 

 

‘De Kraante’ het informatieblad voor leden van 

de Vereniging voor Plaatselijke Belangen 

Veelerveen. 

Dorpsbarbecue 
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Vanaf november 2016 is  “In Veelerveen sta je niet alleen” actief in Veelerveen en 

meerdere mensen hebben hier inmiddels gebruik van gemaakt. Wat ook betekent dat de 

vrijwilligers uit Veelerveen zijn ingezet! 

Renate Bruin de dorpsondersteuner heeft in de  afgelopen periode de verenigingen 

bezocht, De Steunstee en meegegeten in eetcafé De Zuidvenne (wat erg goed smaakte!) 

en zo kennis gemaakt met de inwoners. Ondertussen is Wedde dat ’t lukt onder de naam 

“In Vriescheloo doen we het zo” ook gestart in Vriescheloo, waar ruim 24 mensen zich 

hebben aangemeld als vrijwilliger. Dit betekent dat een kleine 100 mensen in de kern, 

Wedde, Wedderveer, Vriescheloo en Veelerveen zich willen inzetten voor een ander. We 

zijn hier ontzettend blij mee en trots op! Waarvoor kunt u bij de dorpsondersteuner 

terecht?  

Hieronder volgen een paar voorbeelden, maar er is veel mogelijk, bel gerust als uw vraag 

er niet tussen staat! 

 

- kleine klusjes, zoals het vervangen van een lampje, het verplaatsen van spullen zoals 

bv. een hoog laag bed, het aandraaien van de fietszadel, het vastzetten van de 

handvaten van een rollator etc., 

-vervoer naar het ziekenhuis, de kapper, de dokter, de tandarts, de fysiotherapeut, het 

gemeentehuis etc., 

-iemand die meegaat op boodschap, kleding kopen, naar de bibliotheek, een eindje 

toeren, ergens een kopje koffie drinken etc., 

- u het fijn lijkt als er af en toe iemand bij u komt om een kopje koffie te drinken of een 

spelletje te doen, 

-u wilt leren skypen, meer weten over mailen, het leren aanmaken van wachtwoorden, u 

heeft problemen met uw printer, het downloaden van bestanden, u computer loopt vast 

of u wilt leren appen etc., 

- u zorgt voor iemand en wil er graag even tussenuit om zelf te kunnen ontspannen, ook 

hiervoor zijn ervaren vrijwilligers die u graag even de zorg uit handen nemen. 

 

Maar ook als u niet prettig in uw vel zit, niet goed weet hoe de dag door te komen, u zich 

depressief voelt, problemen heeft met financiën, moeite heeft met de administratie te 

ordenen, lastig vindt om formulieren in te vullen etc., kunt u bij de dorpsondersteuner 

terecht. 

Renate biedt een luisterend oor en gaat samen met u kijken wat voor u de meest 

passende oplossing of ondersteuning is. Inzet van een professional, een vrijwilliger of een 

combinatie hiervan. 

Als u gebruik maakt van een vrijwilliger, komt de dorpsondersteuner eerst altijd samen 

met de vrijwilliger langs voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt 

gekeken of het wederzijds klikt, wordt informatie uitgewisseld en worden er afspraken 

gemaakt.  

Voor alle duidelijkheid: u hoeft geen patiënt te zijn van dokter Berg, iedereen is van 

harte welkom!! 

Renate heeft elke maandag inloopuur in dorpshuis Ons Noaberhoes van 10.30-11.30. 

Kunt u niet naar het Ons Noaberhoes toekomen of wilt u liever dat Renate u thuis 

bezoekt? bel dan met 06-23934449. Uiteraard kunt u ons ook mailen: 

info.weddelukt@gmail.com  

                                                                                            

“In Veelerveen sta je niet alleen” 

mailto:info.weddelukt@gmail.com
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Op maandag 20 maart jl. speelde "De Zuidvenne", het recreatief volleybalteam uit 

Veelerveen tegen BGV ( Bourtanger Gymastiek Vereniging )  

Volleybalteam "De Zuidvenne" in Veelerveen is op zoek naar nog wat meer leden. 

Iedere maandagavond tussen 20:00 en 21:30 uur wordt er in de gymzaal van Ons 

Noabershoes in Veelerveen recreatief volleybal gespeeld. Het niveau is niet belangrijk 

maar de gezelligheid des te meer!! Heb je zin om te volleyballen? Aanmelden kan bij de 

beheerders van Ons Noabershoes, of kom gewoon eens een keer kijken.         

Contributie: €10,- per persoon per maand.  

 

 
 

 

 

 

  

Wie op een doordeweekse morgen Ons Noabershoes binnenkomt heeft vast en zeker 

meegekregen dat de peuters van de peuterspeelzaal druk in de weer zijn. Rijdend op een 

autootje door de gang, kleuren, verven of een mooi treinspoor maken. Kortom het is fijn 

om een peuterspeelzaal te hebben in Ons Noabershoes. Dit brengt een stukje vrolijkheid 

en plezier in het Noabershoes, een plek (letterlijk) voor jong en oud. 

                                                    

Elke peuter is welkom op de 

peuterspeelzaal vanaf 2 jaar totdat het 

naar de basisschool gaat. De 

peuterspeelzaal is 4 ochtenden open. 

(maandag t/m donderdag) De peuters 

worden gebracht om 8.30 uur en 

kunnen om 11 uur weer gehaald 

worden. In overleg met de leidsters 

wordt er met de ouders/verzorgers 

overlegd welke dagen de peuters 

komen. Als ze 2 jaar zijn kunnen de 

peuters 2 ochtenden komen spelen. 

Recreatief volleybalteam 

“De Zuidvenne” is op zoek 

naar meer leden. 

Peuterspeelzaal ‘t Hummelhofke 
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Vanaf 3 jaar is er een mogelijkheid om 4 morgens te komen spelen. (Dit altijd in overleg 

met de ouders) 

 

De morgen begint met het 

brengen van de peuters. De 

ouders kunnen dan zelf even een 

kopje thee/koffie drinken op de 

speelzaal. De ene peuter gaat 

gelijk zijn gang en de andere 

peuter vindt het fijn om eerst 

even te wennen en vindt het fijn 

dat mama of papa nog even blijft 

zitten. Er wordt tot ongeveer 

halverwege de morgen gespeeld. 

Iedere peuter kan zelf beslissen 

wat ze willen doen.  Met klei, 

spelen met blokken of misschien 

wel een mooie tekening voor 

oma maken omdat ze jarig is 

vandaag.  Na het spelen gaan de 

kinderen aan tafel. Iedereen 

heeft zelf wat meegenomen van thuis. Drinken, fruit/koekje/boterham of iets anders. Alle 

peuters gaan dan met elkaar aan tafel zitten en samen wordt er dan gegeten en 

gedronken. Het is altijd leuk om te zien dat de kinderen zelf gaan kijken wat een ander 

mee heeft. Soms wordt er onderling geruild. En zo eten ze misschien iets wat ze nog niet 

eerder hebben gehad.  Als iedereen klaar is mogen ze weer gaan spelen.  Dit kan dan 

ook buiten zijn. En vaak is het dan alweer snel 11 uur. En zijn papa of mama weer terug 

om de kinderen te halen. 

Er wordt  ook gewerkt met thema’s. De afgelopen tijd is er gewerkt met het Prentenboek 

van het jaar 2017 “De kleine walvis”. De kinderen hebben een groot schilderij gemaakt. 

Over de zee het strand en de vissen. Het schilderij heeft een paar week boven de 

kapstok gehangen in de gang van Ons Noabershoes. Misschien heeft u het gezien. We 

hebben nu net het boek “Dottie’s eieren” afgesloten. De kinderen hebben ook allemaal 

het boek te leen mee naar huis gekregen. 

 Met Sint Maarten wordt er ook een lampionnetje gemaakt. De peuter maakt dan samen 

met papa of mama op de peuterspeelzaal de basis voor een lampion. De peuter maakt de 

lampion dan zelf samen met juf af. En uiteraard als de lampion klaar is wordt er 

geoefend met liedjes zingen en het lopen met het lampionnetje. Als er een peuter jarig is 

of er is een broertje of zusje geboren dan wordt hier uiteraard ook aandacht aan besteed 

op de peuterspeelzaal. De peuter mag dan trakteren en papa of mama is dan ook van 

harte welkom om hier bij aanwezig te zijn. 

Jaarlijks wordt er een ouderavond geor-

ganiseerd. Er wordt voorlichting gegeven 

over verschillende onderwerpen bv. Ehbo bij 

kinderen, voeding, creatief, taalontwikkeling 

etc etc. 

4x per jaar verschijnt peuternieuws. Hierin 

staan allerlei dingen over de peuterspeelzaal.     

De ouderavonden en het peuternieuws wordt 

samen gedaan met de peuterspeelzaal in 

Wedde.   

Als een peuter bijna 4 jaar is geworden, vindt 

er een oudergesprek plaats in de peuter-

speelzaal. Ook vindt er een overdracht plaats 

met de bassischool. Bij bijzonderheden 

noemen we dit een “warme overdracht”. 
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Tijdens de speelzaaluren zijn er 2 leidsters aanwezig. Helga van Kouwenhove en Roelie 

Duursma. Ze worden af en toe ondersteund door Anja Blaauw. Helga en Roelie vormen al 

jaren het vaste gezicht van de speelzaal in Veelerveen en deze naam zal uiteraard bij 

veel kinderen en volwassenen bekend zijn. 

De peuterspeelzaal is onderdeel van Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Bellingwedde. 

De stichting heeft een eigen site www.stichtingpeuterspeelzalenbellingwedde.nl. Hier 

kunt u veel informatie vinden over de peuterspeelzaal in Veelerveen maar ook  over alle 

andere peuterspeelzalen in onze gemeente die ook bij de stichting horen. 

                                               

Heeft u zelf een (aankomende 

peuter) en wilt u graag kennismaken 

met de peuterspeelzaal dan bent u 

van harte welkom om een kijkje te 

komen nemen  samen met uw 

peuter. De peuterspeelzaal is 

geopend op maandag t/m donderdag 

van half 9 tot 11 uur. Ook kunt u 

contact opnemen met de 

peuterspeelzaal tel 0597541705 dat 

is gevestigd in Ons Noabershoes aan 

de Scheidingsweg 16 te Veelerveen. 

 

Mijn naam is Gerda Stukje en onze 4 kinderen hebben alle 4 de peuterspeelzaal bezocht. 

Het is een fijne peuterspeelzaal waar ze zich thuis voelden en wij als ouders ook zeker 

een goed gevoel over hebben. Zelf zit ik al een aantal jaren in de oudercommissie van de 

peuterspeelzaal. Deze commissie bestaat uit een aantal ouders van de peuterspeelzaal in 

Veelerveen en Wedde. Een aantal keren per jaar komen we bij elkaar.  Onze jongste gaat 

nog naar de speelzaal tot december 2017. Dan wordt ze 4.  

Het is fijn om nieuwe peuters te ontmoeten voor het voortbestaan van ’t Hummelhofke 

en om Ons Noabershoes levendig te houden. Een plek voor jong en oud! 

 
Graag tot ziens in speelzaal ’t Hummelhofke te Veelerveen 

Met een vriendelijke groet van de leidsters, peuterspeelzaalcommissie en alle peuters 

van de peuterspeelzaal. 

 

 
Zaterdagavond 4 maart jl. speelde toneel-

vereniging VIP, die uitsluitend uit dames 

bestaat, na een jaar afwezigheid, drie 

éénakters in Ons Noabershoes.   

-In de sketch ‘Ja hoor, u bent goedgekeurd’ 

was het één en al hilariteit. Met deze 

sketch viel VIP onlangs tijdens het 

Eenakterfestival in de Klinker in de prijzen. 

Yvonne Trenning ontving daarin voor haar 

rol de persoon-lijkheidsprijs uit handen van 

Jacques d’Ancona.                  

-In “Een lichte lunch’, kwam naar voren dat 

een lichte lunch voor 2 zussen toch best 

zwaar kan vallen. 

-En in ‘Uit met de bruid’ kwamen de voor- 

en nadelen van het gebruik van social media erg goed tot uiting. 

De gezellig gevulde zaal genoot volop van de acteerkunsten van de vijf dames die in de 

regie werden bijgestaan door Richard de Vries en Leòn Kerkvliet. Een enthousiast 

applaus was op het eind van de avond hun deel. De muzikale omlijsting van de avond 

werd verzorgd door HJSound uit Vlagtwedde. Dank aan alle sponsoren voor hun bijdrage. 

Geslaagde rentree van Toneelvereniging VIP 

terug van weggeweest 
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Op 13 mei 2017 wordt  vanuit het dorpshuis Ons Noabershoes 

te Veelerveen de jaarlijkse driedorpenwandeling georganiseerd 

door   

        
Stichting Sportdorp Wedde-Veelerveen 

 
De tocht wordt ook dit jaar uitgezet door Kaety Tack. 

U kunt meelopen met twee individuele wandeltochten van 9 of 

18 km. 

 
Kosten bedragen € 6,00 per persoon. 
 
U ontvangt hiervoor bij aanvang koffie met cake en bij terugkomst wacht u een heerlijke 

kop soep.  

 

Tussen 9.00-9.30 start de wandeling van 18 km en tussen 9.30-10.00 start 9 km. 

 

Opgave( is wenselijk) via onderstaand nummer of e-mail adres. 

 

Email:    sportdorpwedde.veelerveen@gmail.com   

Tel. Jop Hammer  0625045014 

Adres Dorpshuis: Scheidingsweg 20, Veelerveen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De Vet Goed container vind u bij 

    het raam van de keuken bij 

          Ons Noabersh 

Driedorpenwandeltocht op zaterdag 13 mei 

2017 

VET GOED – wat je er mee doet. 

-Gebruikt frituurvet verdwijnt helaas nog vaak in 

het riool. Dit is slecht voor het milieu, zorgt voor 

verstoppingen en dit kost de gemeenschap 

jaarlijks veel geld. 

-Omdat nog niet iedereen op de hoogte is van 

het feit dat oud frituurvet van thuis niet in het 

riool of grijze container hoort, is Rotie de 

campagne VET GOED – wat je ermee doet 

gestart.  

-Je kunt het gebruikte frituurvet nu gemakkelijk 

kwijt bij één van de 1250 inzamelpunten, o.a. bij 

Ons Noabershoes. Op deze manier lever je een 

bijdrage aan een beter milieu en krijgt het 

gebruikte frituurvet een tweede leven. Daarom 

VET GOED – wat je er mee doet.     Wat hoort 

wel en niet thuis in de gele container? 

-Vloeibaar en vast frituurvet kunnen ingeleverd 

worden bij het VET GOED. Maar ook olie en jus 

restjes uit de pan zijn geschikt om te recyclen en 
horen evenals frituurvet niet thuis in het riool.            
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Sinds een aantal jaren organiseert de Ver. van Plaatselijke Belangen Veelerveen in m.n. 

de wintermaanden een aantal (koffie)concerten m.m.v. voornamelijk Groningstalige 

artiesten. Dit is zo langzamerhand uitgegroeid tot een begrip. We hebben deze concerten 

tot nu toe kunnen organiseren mede dankzij sponsorbijdragen en bijdragen van de 

Vrienden van de (Koffie)concerten. Vrienden en liefhebbers die jaarlijks een extra 

bijdrage van € 10,- overmaken, zodat we dit kunnen blijven organiseren. Bent u ook zo’n 

liefhebber en vriend, doneert u dan € 10,- (meer mag natuurlijk altijd) op rek.nr.  NL68 

RABO 0306648423 t.n.v. Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen o.v.v. 

Bijdrage Vrienden van de Koffieconcerten. 

 

                                                                             
Alle genoemde activiteiten vinden plaats in Ons Noabershoes.  

Maandag 24 april Jaarvergadering Ver. van Plaatselijke 

Belangen Veelerveen 

Aanvang 20.00 uur 

Vrijdag 28 april AIBOG contactavond met sjoelen, 

kaarten en bingo 

Aanvang 19.30 uur 

Zondag 30 april VV Veelerveen I – DWZ I Aanvang 14.30 uur  

Sportpark Veelerveen 

Vrijdag 12 mei AIBOG organiseert een bingoavond. 

Iedereen is welkom, inleg € 5,-. 

Aanvang 19.30 uur 

Zaterdag 13 mei Driedorpenwandeltocht Start vanaf 9:00 uur 

Zaterdag 13 mei Uitvoering Gymvereniging Bourtange Aanvang 19.00 uur 

Zondag 14 mei VV Veelerveen I -  PJC I Aanvang 14:30 uur 

Sportvak Veelerveen 

Zondag 28 mei Koffieconcert: Harrie Niehof presenteert 

z’n theatershow “Café op driefklaai”

  

Aanvang 11:00 uur 

Zaterdag 3 juni Rommelmarkt vvVeelerveen 

Locatie: Ruiten A Kanaal West 11 

Aanvang 9:00 uur 

 

Zondag 4 juni Horecatoernooi Sportpark Veelerveen 

Vrijdag 9 juni AIBOG organiseert een bingoavond. 

Iedereen is welkom, inleg € 5,-. 

Aanvang 19.30 uur 

Dinsdag 27 juni Steunstee: Jeu de Boules met 

aansluitend broodmaaltijd 

 

Vrijdag 30 juni AIBOG contactavond met sjoelen, 

kaarten en bingo 

Aanvang 19.30 uur 

Zaterdag 1 juli Dorpsbarbecue Aanvang 17.30 uur 

 

         
Op zaterdag 10 juni is iedereen van harte welkom in dorpshuis De Voortgang in Wedde, 

waar Wedde dat ’t lukt van 13.00-17.00  “Creatief met je budget” organiseert. Het doel 

hiervan is om mensen te informeren en kennis te laten maken met organisaties als je 

minder te besteden hebt, meer informatie wilt of goed wil leren omgaan met je geld. Het 

Activiteitenkalender Veelerveen 

Bent u liefhebber van (koffie)-

concerten, steun ons dan met een 
vrijwillige extra bijdrage. 

Creatief met je budget! 

https://www.facebook.com/152431241759650/photos/152431651759609/
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gaat om bewust worden van de financiële mogelijkheden en het meer doen met minder! 

Naast het informatieve gedeelte, waarbij 20 organisaties aanwezig zijn, is er ook 

uitgebreid aandacht voor het praktische gedeelte van omgaan met je budget. Door 

middel van demonstraties, proeverijen en ideeën kan men kennis maken met budget 

koken, zelfvoorzienend zijn, moestuin, het leren maken van verzorgingsproducten etc. 

Kortom een leuke en leerzame middag voor iedereen! Creatief met je budget wordt mede 

georganiseerd door verschillende vrijwilligers uit de drie dorpen van Wedde dat ’t lukt.  

 

De toegang voor deze middag is gratis. 

                                                                                                      
                                                                                     

                                                                                                                                                                                                       

                                                                

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             
Zaterdag 11 maart jl. hebben tijdens NLDoet tussen 9.00 en 15.00 uur een 15-tal 

vrijwillig(st)ers in  Veelerveen wederom de handen flink uit de mouwen gestoken.  

In Ons Noabershoes is een groep dames bezig geweest met diverse schoonmaakwerk-

zaamheden en is er volop gesopt en geboend, waardoor alles er weer spic en span 

uitziet. Daarnaast zijn er door een groep van 10 vrijwilligsters diverse werkzaamheden 

uitgevoerd op de begraafplaats. Zo zijn er taxussen gepoot, rozen gesnoeid, diverse 

bloemperken netjes gemaakt, wilgen geknot, kanten bijgestoken en bladeren opgeruimd. 

Tussen de middag was er voor de vrijwilligsters een heerlijke lunch, geserveerd door het 

team van Eetcafé De Zuidvenne. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag, waar 

geopperd werd om dit soort werkzaamheden niet alleen afhankelijk te laten zijn van 

NLDoet of Burendag, doch dit als dorp standaard zo’n vier keer per jaar te doen. Bent u 

geïnteresseerd en wilt u daaraan meedoen, laat dit dan weten via: info@veelerveen.eu. 

 

 

NLDoet 2017;  11 maart 2017, 

wederom een geslaagde dag. 
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Zondag 28 mei a.s. worden 

de koffieconcerten van het 

winterseizoen 2016-2017 in 

Ons Noabershoes   afge-

sloten met het theater-

concert ”Café op driefklaai” 

door Harry Niehof.  Bij Café 

Niehof gaat het rond de 

stamtafel meer om sterke 

verhalen dan om sterke 

drank. Dat was al zo toen pa 

Niehof rond 1960 de tapkast 

beheerde, en dat is opnieuw 

zo nu zoon Harry het café op 

het podium in liedjes en 

verhalen weer tot leven 

wekt. De situatie is wel 

anders: in 1959 werd het 

gas ontdekt en zouden we 

allemaal schatrijk worden, in 

2016 zijn er aardbevingen 

als gevolg van de 

gaswinning. 

Voor het theaterconcert 

“Café op driefklaai” heeft 

Harry de afgelopen 

anderhalf jaar met veel Groningers gesproken, en verder heeft hij zijn eigen 

herinneringen. Zo hoor je hoe Hinnerk Beun aan zijn Mercedes komt, waarom Haarm Jan 

zijn huisje uit moet en Vraauw Smit voor het slapengaan graag een bodempje jenever uit 

een koffiekopje drinkt.     Liefde, lijden, het leven in onzekere tijden; hij bezingt het zoals 

vanouds in het Gronings, zichzelf begeleidend op de gitaar in zijn kenmerkende 

fingerpickingstijl.  Aanvang van het concert is 11:00 uur. Kaarten ad € 10,=  kunt u 

reserveren via info@veelerveen.eu of via de beheerder van Ons Noabershoes, 

Scheidingsweg 20 te Veelerveen tel: 06-52433490. Na 18.00 uur: 0597541488. 

 

 

 

  

 

 

 

De heer J.W. Helmigh aan de Verbin-

dingsweg zoekt in de nabijheid van z’n 

woning een perceel weiland om z’n 

paarden in te kunnen laten grazen. Heeft 

u weiland waar u geen gebruik van maakt 

of kent u iemand die weiland heeft die 

niet gebruikt wordt en die dit wil 

verhuren, belt u dan: 06-83364500.  

 

 

 

 

Veelerveen beëindigt koffieconcerten met het theaterconcert   

“Café op driefklaai” door Harry Niehof 

Te huur gezocht: Weiland voor paarden 
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CONCERTEN IN ONS NOABERSHOES TE 

VEELERVEEN IN 2017 / 2018                                                                                  

 
                                                                                                  
* 

 

Zondag 28 mei 2017 

van 11.00 – 13.00 uur  

Harry Niehof  

met z’n theatertour: “Café op driefklaai” 

 

* 

 

Zaterdagavond 27 oktober 2017 

aanvang: 20.00 uur  

Jan Henk de Groot, Bert Hadders en Lex Koopman 

 

* 

 

Zaterdagavond 25 november 2017                                                                             

aanvang 20.30 uur 

een avond pure country 

Edwin Jongedijk & Slow Movin Outlaws 

 

* 

 

Zaterdagavond 27 januari 2018 

aanvang 20.00 uur  

Jan Henk de Groot  

met z’n nieuwe theatertour “Tachtig Tammo” 

tevens opname live CD 

 

* 

 

Zondag 25 februari 2018 

van 11:00 – 13:00 uur 

Irene Wilkens & Sikkom Kult 

 

 

* 

 

 

  

    

                                                                                                  

 

 

                                                                                        

                                                                


