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VAN HET BESTUUR 
  

et is eind augustus. De schoolvakanties in het noorden behoren inmiddels tot het ver-
leden. Scholen zijn weer begonnen of beginnen binnenkort weer. Met corona                   
en de nog steeds voortdurende beperkingen. We zijn nog niet van de                                                     

anderhalvemetersamenleving af.  
 
Een aantal verenigingen is de afgelopen week weer gestart met hun activiteiten in Ons 
Noabershoes. De gymvereniging GVV is op de maandag om 10 uur weer begonnen met het 
bewegen voor ouderen en om 16 uur met het gymmieturnen. Steunstee heeft op de dinsdag-
morgen van 10 – 11 uur na zeer lange tijd voor het eerst weer de gezellige koffieochtend kun-
nen organiseren. En op woensdagavond vanaf 19:30 uur heeft het koor van DES na lange tijd 
de stembanden weer eens getest. Donderdagavond vanaf 20:00 uur was de badmintongroep 
De Meppers lekker intensief bezig en vanaf 12 september start de AIBOG vanaf 19:30 uur op 
de vrijdagavond hun tweewekelijkse bingo- en contactavonden. Begint het bij u ook te krie-
belen, kom dan gewoon eens een keer kijken of meldt u aan.  
 
Er zijn nog geen nieuwe beheerders/pachters voor Ons Noabershoes. Enerzijds is het een on-
zekere tijd om iets dergelijks te starten, anderzijds is het een kans om iets nieuws te beginnen 
met volop ruimte voor eigen inbreng. Dit is tevens een goed moment om allerlei zaken eens 
tegen het licht te houden en te kijken hoe je meer structuur krijgt in deze soms complexe 
functie van beheerder/pachter. 
De werkzaamheden die moeten gebeuren om de activiteiten van de verenigingen en anderen 
plaats te kunnen laten vinden, worden momenteel opgepakt door een aantal bestuursleden 
en enkele andere vrijwilligers. Meer hulp is altijd welkom.   
 
Bestuurslid Hans Wilthof heeft besloten als bestuurslid te stoppen, waardoor het bestuur ge-
reduceerd is tot 4 personen. We hebben dringend behoefte aan m.n. jonge(re) bestuursleden 
die zich breed willen inzetten voor het dorp en het dorpshuis. Elders in de Kraante vindt u een 
oproep.  
 
De werkgroep Duurzaam Veelerveen organiseert op dinsdag 31 augustus in Ons Noabershoes 
een energiecafé met als thema “Isolatie”. 
 
We hopen langzaam afscheid te kunnen nemen van corona. Zaterdag 18 september wordt er 
daarom in en rondom Ons Noabershoes een gezellige dag georganiseerd voor de verschillende 
leeftijdsgroepen in het dorp. Let op uw brievenbus, Westerwolde Actueel en andere media 
voor meer informatie en houdt deze dag alvast vrij in uw agenda. 

H 

Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen 
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De huidige eigenaar van het terrein van de voormalige aardappelmeelfabriek, dhr. H. 
Brandsma is bezig om het terrein op te ruimen. Het is de bedoeling dat de restanten van de 
gebouwen gesloopt zullen worden. Een aantal aanwonenden hebben hun zorgen geuit over 
asbesthoudende materialen op en in de gebouwen en wat gebeurt er met de vele 
hoge, dikke bomen.  Na overleg met de gebiedsregisseur van de gemeente Wes-
terwolde is besloten  om een gezamenlijk overleg te plannen om te horen wat er 
gaat gebeuren.  

  

 

Fit en veilig blijven fietsen voor 65-plussers in Westerwolde                      
In september en oktober kunnen 65-plussers in Westerwolde gratis meedoen aan een 

fietsclinic. Tijdens de fietsclinic doen de deelnemers een aantal fietsgymoefeningen. Ze 

krijgen tips over het gebruik van hun eigen (elektrische) fiets. En het is mogelijk om onder 

begeleiding van een ervaren instructeur meteen te oefenen.                             
Waar en wanneer kunnen inwoners meedoen? 

• Maandag 27 september 09.30-12.00   Blijham (Kantine vv ASVB)   

• Maandag 27 september 13.30-16.00  Wedde (Dorpshuis De Voortgang) 

• Dinsdag 28 september 09.30-12.00 Vlagtwedde (Kantine vv Westerwolde)  

• Dinsdag 28 september  13.30-16.00 Bellingwolde (Partycentrum De Meet) 

• Woensdag 20 oktober 09.30-12.00 Sellingen (Steunstee Sellingen) 

• Woensdag 20 oktober 13.30-16.00 Ter Apel (Steunstee Ter Apel)  

Aanmelden voor een van de fietsclinics                                                                                        
Aanmelden kan via Stichting Welzijn Westerwolde: (0599) 58 24 60 / info@welzijnwester-
wolde.nl, Tekla Scholtens (Verkeerswijzer Groningen): 06 19 60 86 90 / tghm.schol-
tens@gmail.com of verkeerswijzergroningen.nl/fietsclinic.  

Deelnemers moeten hun eigen (elektrische) fiets of driewielfiets meenemen.  
 
Waarom deze fietsclinics? 
Deze fietsclinics worden georganiseerd om (65+) inwoners veilig te laten fietsen.  De fietscli-
nics passen goed binnen de doelen van gemeente Westerwolde Beweegt. Zij richten zich op 
een gezondere leefstijl door middel van sport- en beweegactiviteiten. De fietsclinics worden 
georganiseerd door Verkeerswijzer Groningen, samen met Huis voor de Sport Groningen, Wel-
zijn Westerwolde, Wedde dat ’t Lukt en de gemeente Westerwolde. 
 
 

mailto:info@welzijnwesterwolde.nl
mailto:info@welzijnwesterwolde.nl
mailto:tghm.scholtens@gmail.com
mailto:tghm.scholtens@gmail.com
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Vereniging voor             

Plaatselijke Belangen           

Veelerveen 

Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering d.d. 21 september 2021 

aanvang 19.30 uur in Ons Noabershoes 

Agenda 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Ingekomen stukken 

4. Notulen 23 april 2019 

5. Jaarverslagen 2019/2020 

6. Financiën 

• Financieel overzicht 2019/2020 

• Verslag kascommissie 

• Benoemen kascommissie 

• Begroting 2022 

7. Jaarlijkse schouw 

8. Begraafplaats 

9. Plannen voor 2021/2022 

• Organiseren concerten en andere culturele activiteiten 

• Organiseren van het Nije Westerwolde Streektoalfestival 

• Nieuwjaarsvisite 

• Maart 2022: 101 jarig bestaan vereniging 

• Voorstellen en suggesties vanuit de vergadering 

10. Kraante / Website 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 
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Nieuws bij Wedde dat ’t lukt 

Augustus, de oogstmaand, doet zijn naam eer aan. Overal om ons heen 

wordt er volop gecombined en op het land gewerkt. Na de vakantie van 

de afgelopen weken, ben ik ook weer volop begonnen. Laten we hopen 

dat we nu zolangzaamaan alles weer een beetje op kunnen pakken. De 

dorpshuizen gaan weer steeds meer open, dat is hoopvol! Ik hoor vaak 

dat mensen vooral de avonden lang vinden, dan is het heel welkom om weer wat meer 

afleiding te hebben. 

Er staan gelukkig ook weer wat leuke dingen op de agenda. Zo worden er eind september en 

in oktober door de hele gemeente heen gratis fietsclinics ‘Doortrappen’ georganiseerd. In 

Wedde wordt deze gehouden op maandagmiddag 27 september vanaf 13:30 uur bij het 

dorpshuis De Voortgang. U kunt zich hiervoor bij mij aanmelden via 06 2393 4449 of per mail 

dorpsondersteuner@weddedathetlukt.nl  

‘s Morgens wordt dezelfde clinic ook in Blijham gegeven vanaf 9:30 uur bij de kantine en 

parkeerplaats van de vv ASVB Raadhuisstraat 23-C. Opgeven kan bij Arjan Musters,  tel. 06-

82082711 of a.musters@welzijnwesterwolde.nl (Voor de andere data en plaatsen in de 

gemeente: zie de flyer en berichten in de media) 

Deze clinic is ook heel waardevol voor mensen met een electrische fiets. Met een paar goede 

tips voel je je toch net even weer wat zekerder op de fiets. Een echte aanrader voor iedereen 

die graag fietst en dat ook zolang mogelijk en zo veilig mogelijk wil blijven doen. De fietsclinic 

wordt georganiseerd door Verkeerswijzer Groningen. 

Op initiatief van Geke van der Bosch wordt er na het succes van vorig jaar voor de 2de keer de 

plantenruilbeurs bij de Voortgang in Wedde georganiseerd. Deze wordt gehouden op 

zaterdagmorgen 2 oktober. Mensen die graag mee willen doen kunnen zich melden bij Geke 

of telefonisch of per mail bij mij. Het is de bedoeling dat je planten in potjes meeneemt vanuit 

je eigen tuin en voorzien van naam en enige info zoals hoogte en standplaats. (Mocht je het 

niet weten dan kan de app PlanNet uitkomst bieden. ) De aanwezige deelnemers ruilen 

onderling de plantjes. Omdat we vorig jaar geleerd hebben dat er best nog  veel planten 

overblijven, is er tussen 10:30 uur en 11:00 uur gelegenheid voor andere dorpsgenoten  om 

een keuze te komen maken uit de plantjes die over gebleven zijn. 

Op maandagmorgen van 9:00 uur tot 10:00 uur ben ik aanwezig voor het inloopuur in de 

Voortgang. Verder kunt u mij ook weer, zoals u gewend bent, bereiken op tel 06 2393 4449. 

Graag tot ziens, 

Vriendelijke groet Marian 

 

 

 

mailto:dorpsondersteuner@weddedathetlukt.nl
mailto:a.musters@welzijnwesterwolde.nl


5 

 

 

AP’S BESPIEGELINGEN 

 
Ik schreef op persoonlijke titel in een eerdere Kraante  over de mogelijkheid om akkerbouwers 
in en rond Veelerveen biomassa (mais, suikerbieten of agrarische restproducten) te laten pro-
duceren. Inmiddels heb ik hierover meer nagedacht en ook meer informatie gekregen. Die wil 
ik wederom op persoonlijke titel graag delen. Met biomassa uit de akkerbouw kan heel een-
voudig en bedrijfszeker biogas gemaakt worden via vergisting. Hoewel dat biogas heel goed 
direct voor de warmtevraag van de woningen kan worden gebruikt zijn er wettelijke en belas-
tingtechnische obstakels. Het biogas dient volgens de huidige inzichten eerst tot aardgaskwa-
liteit opgewerkt te worden voordat het gebruikt kan worden. Dat opwerken is kostbaar, ener-
gieverslindend en dus per definitie niet optimaal duurzaam. Het biogas zou dus veel slimmer 
toegepast kunnen worden als de overheid daarin een beetje meer duurzaam zou gaan opere-
ren. Zo zou je het biogas (55% methaan en de rest CO2)  bijvoorbeeld kunnen gebruiken om 
het hoogcalorische Russische aardgas tot Nederlandse aardgaskwaliteit te ‘verdunnen’ Dat 
bespaart op twee manieren. De eerste is dat je het biogas niet hoeft op te waarderen en de 
tweede is dat je minder stikstof hoeft te produceren. Nu wordt voor dat ‘verdunnen’ namelijk 
stikstof gebruikt. Productie van stikstof is een energieverslindend en kostbaar proces en voor 
10 kubieke meter aardgas is ongeveer 1 kubieke meter stikstof nodig. Met 1 kubieke meter 
biogas kun je heel eenvoudig, energieneutraal en dus goedkoop wel 5 kubieke meter Russisch 
aardgas ‘verdunnen’ Waarom niemand een dergelijk idee verder uitwerkt is mij niet duidelijk. 
 
Productie van biogas heeft nog meer potentiële voordelen. De overheid wil bijvoorbeeld min-
der veeteelt. Als dat werkelijkheid wordt zou de vraag naar granen en mais  wel eens kunnen 
dalen met lagere prijzen tot gevolg. Maar teelt van granen en mais zijn eenmaal per 3 of 4 jaar 
noodzakelijk om onze zandgronden vruchtbaar en bewerkbaar te houden. Bovendien is het 
afval uit vergisting (dat heet digestaat) heel goed als een soort drijfmest op het land toe te 
passen. De nutriënten zitten er namelijk nog in. Je kunt die dus terug brengen op het land 
waar het vandaan is gekomen. Dat is het principe van circulaire landbouw waar onze overheid 
ook fan van is. Je kunt biogas of groen gas ook direct gebruiken om oudere en minder goed 
geïsoleerde huizen te verwarmen. CV ketels en gasfornuizen zijn eenvoudig aan te passen. 
Bewoners die niet het geld of mogelijkheden hebben om hun woningen tot minstens energie-
label C aan te passen en hele dure nieuwe installaties aan te leggen kunnen toch per direct 
heel duurzaam in hun warmtevraag voorzien. Met biogas kan het mes dus aan verschillende 
kanten snijden.  
 
Een biovergister die op akkerbouwproducten werkt stinkt niet. De investering voor een ver-
gister die 20.000 ton product tot 2,5 miljoen kubieke meter biogas omzet kost ongeveer 3,5 
miljoen euro. Uit die 2,5 miljoen kubieke meter biogas kan 1,4 miljoen kubieke meter groen 
gas gemaakt worden. Daarvoor krijg je in de markt slecht 13 cent  per M3  terwijl de consu-
ment daar ongeveer 90 cent voor moet betalen. Omdat de biovergister met 13 cent nooit 
rendabel kan zijn geeft de overheid ruim 50 cent per m3 SDE+ subsidie. En dat wel 12 jaar 
lang. Per jaar is dat dus ruim 900.000 euro. Dat kost de overheid dus meer dan 10 miljoen 
euro. Maar na die 12 jaar stopt de subsidie en daar wringt de schoen. De eigenaren blijven 
dan zitten met een totaal onrendabele biovergister. Omdat biogas of groen gas wel eens de 
enige mogelijkheid zou kunnen zijn om de veelal oudere en slecht geïsoleerde woningen aard-
gasloos  te verwarmen zou de overheid het beleid  (zowel voor subsidies als heffingen op 
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biogas/groen gas) voor kleinschalige biovergisters moeten aanpassen. Maar daarvoor moeten 
nog wel enige hobbels worden genomen. 
 
Dat de overheid dit rare systeem blijft volhouden is echter wel logisch. Die 1,4 m3 groen gas 
levert de overheid per jaar namelijk zeker 60 cent per m3 aan energiebelasting, duurzaam-
heidstoeslag en BTW op. Dat is dus 840.000 euro op jaarbasis. En dat gaat wel door nadat de 
SDE+ subsidie na 12 jaar stopt. Mijn conclusie is dus dat het overheidsbeleid de warmtetran-
sitie frustreert in plaats van faciliteert. En daarom wordt er heel veel gepraat, gerekend en 
nagedacht over hoe huizen, dorpen, steden en Nederland aardgasvrij zou kunnen worden ter-
wijl er toch heel weinig van de grond komt. Ik hoop dat we er in Veelerveen in slagen om onze 
goede initiatieven wel te realiseren. 
 
Ap. 
 
 

 
Contributie 2021. 
Velen van u betaalden voorgaande jaren de jaarlijkse 
contributie per kas. Vanwege corona hebben we u 
het afgelopen jaar vriendelijk verzocht de contributie 
over te maken naar het bankrekeningnummer van de 
vereniging. Velen van u hebben dat gelukkig gedaan. 
Omdat we nog steeds terughoudend blijven met 
langs de deuren te gaan, verzoeken wij u vriendelijk 

ook de contributie die voor 2021 wederom € 10,- bedraagt, over te maken op bankrekening-
nummer NL68 RABO 0306 6484 23   t.n.v. Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen 
o.v.v. uw naam en adres.  
Bent u nog geen lid en wilt u wel lid worden, ook dan verzoeken wij u vriendelijk het bedrag 
over te maken onder vermelding van uw naam en adres. Tevens kunt u zich aanmelden als 
nieuw lid bij de secretaris Jop Hammer tel: 06 25045014. 
 
 
 

Energiecafé in Ons Noabershoes 31 augustus a.s. 
 
Dinsdagavond 31 augustus a.s. organiseert de werkgroep Duur-
zaam Veelerveen samen met het RWLP een energiecafé in Ons 

Noabershoes.  Aanvang is 19:30 uur. Aanmelden noodzakelijk via: info@duurzaamveeler-
veen.nl.   Programma:  Informatie-  en de mogelijkheid om vragen te stellen over o.a. : 
-het warmtebeeld van uw woning (is in uw bezit) 
-de mogelijke isolatie- en andere energiebesparende maatregelen voor uw woning 
-het aanvragen van een gratis Quickscan bij Jouwbespaarcoach.com 
-het aanvragen van een bezoek van een Energiecoach 
-de eventuele subsidie- en financieringsmogelijkheden 
-de mogelijkheid alsnog een gratis energiebesparingspakket in ontvangst te nemen 
-de bevindingen van een aantal ervaringsdeskundigen 
-mogelijkheid om alsnog de 2e digitale enquête in te vullen 

mailto:info@duurzaamveelerveen.nl
mailto:info@duurzaamveelerveen.nl
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VRIJWILLIGERS VAN WEDDE DAT 'T LUKT AAN HET WOORD  
  
In een serie van 6 portretten willen we u graag laten zien wie de mensen zijn die 

af en toe tijd maken om zich via Wedde dat ‘t lukt in te zetten voor de inwoners 

van Wedde, Vriescheloo en Veelerveen. 

Als 2de in deze reeks is Mans Moed uit Wedde aan het 

woord. Hij zet zich al vanaf het ontstaan in 2015 in voor 

Wedde dat ’t lukt. Overigens niet alleen Mans maar ook 

zijn vrouw Sieny. Zij  hoort bij de vaste vrijwilligers die elke 

maand klaar stonden in Ons Noaberhoes in Veelerveen 

voor Samen Aan Tafel. ( Door de maatregelen ligt dit nog 

altijd stil, hopelijk niet lang meer en kunnen we in het na-

jaar weer gezellig Samen Aan Tafel.) 

Waarom heb je je toentertijd aangemeld bij Wedde dat ’t 

lukt?  

Ik heb 50 jaar gewerkt o.a. bij de machinefabriek in Win-

schoten, in het onderhoud bij de Kartonfabriek in Oude Pe-

kela en de laatste 30 jaar in het onderwijs. (eerst het Cen-

trum vakopleiding en daarna bij Noorderpoort in Stadska-

naal, waar ik nu ook nog 1 dag in de week vrijwilliger ben 

bij de techniekopleiding In 2015 was ik net met pensioen. Ik vind het belangrijk dat je in een 

dorp elkaar helpt. Techniek is als een hobby voor mij en als ik mensen daardoor uit de nood 

kan helpen, doe ik dat graag.  

En waar kan de dorpsondersteuner je voor bellen? 

De dorpsondersteuner kan mij bellen voor allerlei kleine technische hulpvragen. Het is wel 

eens voorgekomen dat mensen bv.  geen verlichting in de keuken hadden. Ik heb er toen een 

tl buisje opgehangen. Zodoende waren ze even uit de brand. Als mensen dan meer willen 

moeten ze daarvoor professionele hulp inschakelen. Ik wil absoluut geen werk doen waar an-

dere mensen hun brood mee moeten verdienen. Als er een kraan lekt probeer ik het te ver-

helpen. Of als de ketel het plotseling niet doet, vul ik het water even bij. Voor dat soort dingen 

zet ik mij met veel plezier in. Vaak hebben mensen nog wel even zin in een praatje. Dat vind 

ik ook altijd erg gezellig. Ik doe altijd korte overzichtelijke klusjes met een begin en een eind. 

Ik ben geen man die om de zoveel tijd even een kop koffie bij iemand gaat drinken. Laat mij 

maar iets repareren en dan is het eerst weer klaar. Zodoende kost het mij ook niet veel tijd, 

af en toe is er een klusje. 

Wil je zelf nog iets toevoegen aan dit interview? 

Tijdens mijn klusjes of erna praat ik nooit over de mensen die hulp gekregen hebben. Als ik 

toch ergens mee zit of als mij iets opvalt waar ik mij zorgen over maak, dan overleg ik dat 

met de dorpsondersteuner. Op deze manier blijft het voor mij heel leuk om te doen en blijf 

ikzelf nergens mee rond lopen.                                                                                                                                                                                                            
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Wilt u zich ook inzetten voor dorpsgenoten? Misschien is vrijwilligerswerk bij Wedde dat ’t 

lukt dan iets voor u. Samen kijken we wat u leuk vindt en wat bij u past. Vrijwilligerswerk is 

alleen maar leuk als u er zelf ook blij van wordt. Voor meer informatie kunt u bellen of mailen 

met Marian Beltman 06 2393 4449 / dorpsondersteuner@weddedathetlukt.nl 

 

 

 

Ken uw dorp 

Ook Veelerveen kent in het dorp objecten op plekken 
die je daar niet echt verwacht. Overal zijn wel plekjes 
waar iets moois, leuks te zien is, maar die soms goed ver-
borgen zijn.  

In deze rubriek zullen wij elke keer als de Kraante ver-
schijnt een foto plaatsen van een plek of voorwerp waar-
van wij denken dat niet iedereen die kent. Er zijn vast 
plaatsen die goed verborgen zijn gebleven.  

Mocht u zelf zo’n plekje weten dan horen wij dat graag 
van u. Stuur een foto aan redactie@veelerveen.eu en 
wellicht ziet u de foto in een volgende editie terug. 

De foto van de aap is genomen in de Schoolstraat in de tuin van de voormalige Appelhof  

 

WIE WEET WAAR DIT IS? 

 

           

 

In de volgende Kraante laten wij u weten waar deze plek is. 

mailto:redactie@veelerveen.eu
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Bestuursleden gezocht  

De Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veeler-
veen is op zoek naar enthousiaste bestuursleden! 
Het bestuur van onze vereniging bestaat momenteel 
uit vier betrokken inwoners. Naast de vele activitei-
ten die we organiseren, vertegenwoordigen we de 
belangen van het dorp naar de gemeente Wester-
wolde toe en in diverse andere situaties. We probe-
ren jaarlijks uitvoering te geven aan een onderdeel 
van de dorpsvisie die in 2017 tot stand is gekomen. 
Ook onderhouden we contacten met de andere ver-

enigingen en stichtingen in het dorp, om ervoor te zorgen dat de leefbaarheid in Veelerveen 
in stand blijft  met minimaal de voorzieningen die er zijn. Het bestuur van de vereniging is 
tevens het bestuur van de Stichting Dorpshuis Veelerveen-Vriescheloo (Ons Noabershoes). 
We zoeken naar betrokken personen die bereid zijn om haar of zijn talent breed in te zetten 
voor de belangen van het dorp en het dorpshuis. Natuurlijk kun je altijd meer of minder tijd in 
vrijwilligerswerk stoppen, maar voor deze functie moet je rekening houden met een tijdsin-
vestering van gemiddeld minimaal 8 uur per maand. Dit betreft o.a. het voorbereiden van de 
6-wekelijkse vergadering, het bezoeken van bijeenkomsten, het onderhouden van contacten, 
reageren op stukken, afstemming met medebestuursleden en het mede organiseren van ac-
tiviteiten.  
Ben jij degene die denkt hiervoor de juiste persoon te zijn neem dan contact op met onze 
voorzitter, Pieter Huttinga.(tel: 0657392348).  In een gesprek kan dan bekeken worden op 
welke manier er inhoud kan worden gegeven aan de functie. 

 

Gasprijs door grens van 1 euro per kubieke meter. 

Afgelopen week bereikte de gasprijs voor huishoudens een 

recordhoogte. Hij steeg namelijk tot boven de 1 euro. Die 

stijging komt door gestegen prijzen voor energie op de we-

reldmarkt en vrees voor tekorten in de komende winter. De 

gasbedrijven verhogen dus ook vanwege die vrees de prijs. 

De overheid is ook voornemens om de heffingen op gas te 

verhogen. Dat is nu nog niet het geval maar zelfs zonder die 

verhogingen zal de energierekening voor huishoudens fors stijgen. De huidige gasprijs heeft 

wel een groot voordeel. Het rekent gemakkelijk. Iedereen kan nu zonder rekenmachine weten 

hoeveel hij voor zijn gas moet gaan betalen nl. het jaarverbruik in kubieke meters keer 1 euro. 

Als dat tegenvalt heeft iedereen een paar mogelijkheden om dat te verlagen.                                        

Ik noem er een paar. Minder stoken en een extra trui aantrekken of het huis (laten) isole-

ren. Dat laatste wordt met hoge gasprijzen wel steeds aantrekkelijker. Wellicht een goede re-

den om het Energiecafé te bezoeken dat dinsdagavond 31 augustus a.s. wordt georganiseerd 

in Ons Noabershoes, aanvang 19:30 uur. Aanmelden noodzakelijk via: info@duurzaamveeler-

veen.nl. 

 

mailto:info@duurzaamveelerveen.nl
mailto:info@duurzaamveelerveen.nl
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Wedde dat het lukt komt langs                  

Gelukkig is de lock-down achter de rug en kunnen we elkaar 

meer ontmoeten. De dorpsondersteuner (Marian Beltman) en 

de vrijwilligers van Wedde dat ’t lukt zijn blij dat ze de zorg en 

begeleiding voor de inwoners weer kunnen oppakken. Ze zullen 

daarom de komende tijd actief op pad gaan en bij allerlei wille-

keurige inwoners aanbellen om zichzelf voor te stellen en met inwoners in gesprek te gaan.   

Marian en de vrijwilligers helpen sinds 2014 veel mensen in de dor-

pen die het even niet zelf redden of niet goed weten waar ze terecht 

kunnen als ze problemen hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om een 

zorgvraag, financiële problemen, belastingaangifte, moeite met het 

uitzoeken van regelingen of het lezen van brieven, maar ook als ie-

mand zich eenzaam voelt probeert Wedde dat ’t Lukt te helpen.   

We gaan bovendien binnenkort ook in Vriescheloo starten met een inloop uur in het dorps-

huis.  

Heb je zelf hulp nodig of ken je iemand uit onze dorpen die wel wat 

hulp kan gebruiken? Laat het dan weten. We zijn er immers met, voor 

en door de inwoners van de 3 dorpen.  

Tot ziens in het dorp! 

 
 

 

 
 

DE MEPPERS ZIJN OP ZOEK 
NAAR NIEUWE LEDEN 

   
Op de donderdagavond spelen de 
Meppers van 20:00 – 22:00 uur 
hun wekelijks partijtje badminton 
in Ons Noabershoes. De laatste tijd zijn er i.v.m. lichamelijke on-
gemakken en verhuizing een aantal leden afgehaakt. Zijn er op 

een avond niet voldoende leden beschikbaar(en dat gebeurt nogal eens)  dan gaan ze tafel-
tennissen.  Denkt u, een avondje badmintonnen of tafeltennissen is ook wel iets voor mij, 
neem dan contact op met Ben Blaas, mail: ben.blaas@tiscali.nl of kom gewoon een keer langs 
in Ons Noabershoes op de donderdagavond. 

mailto:ben.blaas@tiscali.nl
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AP’S DIERENNIEUWS 

 
Ik kreeg na de vorige Kraante opnieuw twee reacties op het artikel over de raadselachtige kat. 
De eerste kwam van Willie en Berend. Daar kwam hij na een lange periode van afwezigheid 
gedurende een paar weken weer regelmatig langs. Maar nu niet meer. De tweede kwam van 
de Verbindingsweg. Daar heeft hij weer een nieuw adres gevonden. Nu is bekend dat hij ook 
nog steeds aanloopt bij het eerste adres op de Verbindingsweg. Mochten er nog                             

reacties van andere adressen komen dan zal ik dat melden        
onder een nieuw kopje. Hij blijft raadselachtig maar is eigenlijk 
meer een dorpskat. Zo zal ik het dan maar noemen. 

 
Onze eigen Minoes heeft vier kittens gekregen. Ze zijn allemaal 
rood en nu 6 weken oud. Als er mensen zijn die een leuke en 
ook mooie rode kat willen dan kunnen ze zich bij ons melden. 
Het lijkt erop dat ze hetzelfde aardige karakter hebben als hun 
ouders. Die zijn, ondanks dat het buitenkatten zijn, heel aanhan-
kelijk. Liefst zouden ze ook binnen komen maar dat kan niet van-
wege onze honden. We hebben de katten genomen om erf en 
schuur vrij te houden van ongedierte. Maar dat was een illusie. 
Ze vangen wel eens muizen maar zijn er niet echt fanatiek mee 
bezig. Ratten laten ze ongemoeid en dat is jammer. Die floreren 
behoorlijk. Gelukkig is er af en toe wel een bunzing die ze vangt. 
Daar zijn we wel blij mee maar dat betekent dat we ze zelf niet 
met klemmen of vergif kunnen bestrijden. Dat doen we dus ook 

niet. 
 
De pauwen hebben met succes gebroed. Onze 
zwartvleugelhen heeft zelf vier kuikens uitgebroed. 
Ze ging al na een week met die kuikens naar buiten 
en verbleef ’s nachts op de stalvloer waar ook 
nogal wat ratten rondlopen. We hadden er dus 
weinig hoop op dat ze alle vier groot zouden wor-
den. Maar dat is toch gelukt. Al na een paar weken 
sliepen de kuikens onder moeders vleugels heel 
hoog in de hanenbalken van de stal. Overdag schar-
relen ze overal rond het huis. Het zijn al echte 
kleine pauwtjes met een kroontje op hun kop. Het 
is een heel leuk gezicht om te zien hoe moeder 
haar kinders in de gaten houdt en bij elkaar brengt 
als er eens eentje afdwaalt. ’s Nachts zoeken ze zelf 
de stal weer op. Pa pauw is wat dwarser. Die moe-
ten we elke avond de stal in jagen. Hij kan, net als 
alle andere pluimvee, niet buiten overnachten van-
wege de vossen. 
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 AGENDA GEPLANDE  ACTIVITEITEN 2E HALFJAAR                          
2021 IN ONS NOABERSHOES TE VEELERVEEN 

 

                       

* 
 

 Zaterdag 25 september a.s. 
 Aanvang 20:00 uur 
 Edwin Jongedijk & Josien Bakker 

      

     * 
 Zaterdag 30 oktober a.s. 
 Aanvang 20:00 uur 
 Erwin de Vries & Christof Bauwens 

      
   * 

      Zaterdag 13 november a.s. 
                Aanvang: 19:30uur 
                   Het Nije Westerwolde Streektoalfestival 
              m.m.v. o.a. Josien Bakker en Krzysztof Groen  

      

   * 
 Zaterdag 27 november a.s. 

 Aanvang: 20:30 uur 
  Outlaw country m.m.v. 

   Slow Movin Outlaws 

      

      
   Info en reserveren via: info@veelerveen.eu 
 

 
 

 
 

 

COLOFON 
Tweemaandelijkse nieuwsbrief voor de inwoners van Veelerveen 
Uitgave augustus 2021 
De eerstvolgende Kraante verschijnt in week  43/44 - 2021. Kopij kan tot 22 okto-

ber worden aangeleverd via: redactie@veelerveen.eu. 
 

mailto:info@veelerveen.eu

