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VAN HET BESTUUR 

  

e festiviteiten i.v.m. het 100 jarig bestaan van onze vereniging hebben er mede voor 
gezorgd dat de Kraante een maand later verschijnt dan de bedoeling was.  Maar de vele 
tijd die we als bestuur/werkgroep in de voorbereiding hebben gestoken van dit eeuw-

feest, heeft zich uitbetaald. Het heeft mede dank zij de hulp van een groep vrijwillig(st)ers, 
geresulteerd in een zeer geslaagde dag, waarbij er veel publieke belangstelling was voor de 
verschillende activiteiten die er waren. Hoogtepunt was de dorpsbarbecue waar ruim honderd 
belangstellenden op af kwamen. Dankzij het prachtige weer bleven velen buiten op het terras 
zitten. Het was voor velen een gezellig weerzien na een lange tijd van weinig activiteiten, waar 
volop bijgepraat werd over allerlei zaken. En onder de klanken van Krzystof Groen bleef het 
nog lang gezellig bij Ons Noabershoes.  Velen gaven aan dat dit een vervolg moet krijgen. Dat 
kan, mits er zich een groep vrijwilligers beschikbaar stelt die structureel bij toerbeurt inzetbaar 
is bij verschillende activiteiten. Wij horen het graag! 
De Werkgroep “Zo willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen wonen” heeft inmiddels een aan-
tal informatieavonden met inwoners van Veelerveen, Vriescheloo en Wedde achter de rug. 
De belangstelling voor deze avonden blijft vooralsnog achter bij de verwachtingen n.a.v. het 
aantal ingevulde enquêteformulieren. Informatie over de voortgang van de werkgroep kunt u 
vinden op de website:  www.zowoontwesterwolde.nl.  
We zijn inmiddels in kleine kring begonnen om een keuze te maken in de plannen die er al 
geruime tijd liggen rondom aanpassingen in en rondom Ons Noabershoes. De 6 nieuwe plan-
tenbakken bij de entree van Ons Noabershoes is een eerste begin. Tevens hebben we 4 jas-
mijnen gepoot tegen de voormuur rondom het terras.  
Er is inmiddels een datum gepland voor de algemene jaarvergadering van de vereniging en 
wel op dinsdag 11 oktober a.s., aanvang 20:00 uur. Agenda en overige bescheiden worden 
t.z.t. beschikbaar gesteld. 
Zaterdag 24 september is het weer Burendag. Een dag waarop we met elkaar de handen uit 
de mouwen willen steken om allerlei klussen te gaan doen en die we willen afsluiten met een 
barbecue voor de vrijwilligers. Nadere informatie volgt.                                                     
We hebben ons ook dit jaar weer aangemeld voor de RABO Club Support. Bent u lid van de 
RABO dan kunt u van 5 t/m 27 september uw stem uitbrengen. Voor iedere uitgebrachte stem 
ontvangt de vereniging een bepaald bedrag dat ze dan kan besteden aan een maatschappelijk 
doel. We hopen dat u ons ook dit jaar weer massaal zult steunen. 
Het 1e elftal van onze plaatselijke voetbalvereniging, de vvVeelerveen is na een uiterst succes-
vol seizoen, kampioen geworden en daarmee gepromoveerd naar de 4e klasse. Van harte pro-
ficiat daarmee!! Er liggen voor het komend seizoen een aantal mooie derby’s in het verschiet.  
Rest mij nog iedereen een fijne zomerperiode toe te wensen. 

D  

Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen 

 

Kraante 
Augustus 2022 

http://www.zowoontwesterwolde.nl/
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Nieuws Wedde dat ’t lukt! 
De maanden vliegen voorbij, nog even en de scholen hebben weer vakan-
tie en raken we allemaal weer in de vakantie stemming. Gelukkig maar. Na 
hard werken is het goed rusten. Ik weet niet hoe het u vergaat maar het 
lijkt de afgelopen maanden wel alsof we het dubbel zo druk hebben met 
alle dingen inhalen. Sommige dingen waren blijven liggen door de maatre-

gelen, of ze waren uitgesteld. Allemaal leuke dingen 
maar het zorgt ook voor volle agenda’s.                                  
Bij Wedde dat’ t lukt draaien we weer op volle toeren. 
Gelukkig weten jullie ons goed te vinden. Daar zijn we 
erg blij mee. Wij kunnen namelijk alleen  iemand hel-
pen als hij of zij daarom vraagt. Velen vinden het erg 
moeilijk om hulp te vragen. Als je daar langer over na-
denkt best heel erg jammer. We vinden het allemaal 
heel normaal om een cursus/ workshop of een training 
te doen om je kennis bij te spijkeren en daarvoor ande-
ren te vragen ons te helpen. Ook als je een timmerklus 
of loodgieters probleem hebt,  schakel je daar iemand 
voor in die dat erg goed kan. Dan is het niet moeilijk of 
in ieder geval minder moeilijk om hulp te vragen. Maar 
van sommige dingen vinden we dat we het eigenlijk zelf 
zouden moeten kunnen of we schamen ons voor een 
probleem dat ontstaan is. Dan wordt het veel lastiger 
om hulp te vragen. Ik hoop dat degene die ergens hulp 
mee nodig heeft toch de stap zet om hulp te vragen.  
Dat kan bij ons maar ook op veel andere plekken binnen de gemeente. Doe dat alstublieft.  
Blijf niet met dingen rond lopen omdat u vindt dat u het zelf moet kunnen oplossen. 2 Weten 
meer dan 1. Dus trek aan de bel. Maakt niet uit waar. Een buurman/ vrouw, iemand die u 
vertrouwt, Wedde dat ’t lukt of een professionele organisatie. Er is altijd hulp.  
 
Wij kijken ondertussen terug op een goede eerste helft van 2022. We hebben alweer zo’n 250 
hulpvragen beantwoord. De vragen zijn heel verschillend. Soms gaat het om een klein klusje, 
soms om iets administratiefs, vervoer naar de ziekenhuizen, bezoekjes , tuinklusjes. Het kan 
van alles zijn. Steeds vaker helpen we mensen met het bellen naar instanties, met brieven die 
onduidelijk zijn of met het aanvragen van bv. de energie toeslag. Vaak worden de hulpvragen 
door vrijwilligers opgelost. Ook bezoek ik geregeld inwoners en lossen we dan al een aantal 
dingen op. Gelukkig kunnen we nog steeds terugvallen op zo’n 110 vrijwilligers. Zonder vrij-
willigers zou er geen Wedde dat ’t lukt zijn. We doen het samen. Vrijwilligers, inwoners, be-
stuur , dorpsbelangen, buurthuizen en de dorpsondersteuner. Mooi dat het zo kan en op deze 
manier ook blijft lukken! 
Een hele goede zomer iedereen! Ik heb in de maand augustus vakantie. Op maandag 29 au-
gustus ben ik er weer. In die weken kunt u Wedde dat ’t lukt normaal bereiken voor dingen 
die niet uitgesteld kunnen worden. Het telefoonnummer 0623934449 blijft bereikbaar. 
Graag tot ziens,      
Marian 
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Gekwetter uit ´t Meezenest 
 

¨Wat een werk.¨ Dat is de 
meest gehoorde uitspraak tij-
dens Westerwolde Rijgt over 
onze tuin.  Bezoekers zijn dan 
over het gemaaide pad langs 
de boomgaard gelopen, door 
de moestuin met 36 bedden, 
het voedselbos, de akker, di-
verse weilandjes en bossages. 
Vijfhonderd meter en weer te-
rug. Het oogt eindeloos. 
De uitspraak gaat ervan uit dat 
alles beheerd en onderhou-
den moet worden, maar dat 
hoeft helemaal niet. In de be-

nadering van de permacultuur wordt uitgegaan van 5 zones. Zone 0 is het huis, zone 1 de plek 
waar je dagelijks langskomt tot zone 5 die je grotendeels aan de natuur overlaat. Dat betekent 
dat je dagelijkse werkzaamheden vaak dicht bij huis kan doen en de rest wat meer los kan 
laten. 
Een ander principe van de permacultuur wat het je gemakkelijk maakt, is het combineren van 
functies. Het gemaaide gras van de paden is mulch voor de groenten. Wieden of (ver)planten 
is ontspanning na een dag achter de computer zitten. En de houtstapel is tevens muur van de 
schuur. Win-win-situaties creëren dus. 
Daarnaast is het geen werk, maar een manier van leven. We willen het hele jaar rond kunnen 
eten uit de tuin en daarvoor zijn maar een paar dingen belangrijk. De groentebedden en akker 
moet zaai- of pootklaar zijn op het juiste moment en er is een strak zaaischema. Maar voor de 
rest laten we ons graag leiden door de natuur of waar we zelf zin in hebben. Koud weer? Dan 
wachten we nog even met zaaien. Onkruid of zaailingen? Dat kan je vaak als eerste eten; lang 
voordat je eigen zaaigoed groot is. En als het niet in de weg staat, mag het blijven staan. Wat 
weer voedsel geeft voor jezelf, insecten of andere dieren.  
Na de uitspraak ¨wat een werk¨ kan je twee reacties krijgen, afhankelijk van wie van ons 
tweeën je spreekt. ¨Ja, dat klopt¨ zegt degene die ziet dat er elke dag tijd wordt besteed aan 
de tuin. En ¨nee, dat valt wel mee¨ door degene die het als vanzelfsprekend onderdeel van de 
dag beschouwt. Dat roept de vraag op: wanneer is het werk en wanneer is het gewoon lekker 
bezig zijn? 
 

AP’S BESPIEGELINGEN 

We hebben weer twee biggen. Driemaal per week brengt iemand ons groenten, brood en 

fruitafval uit een supermarkt dat niet meer goed genoeg is om te verkopen. Veel verpakkingen 

hebben een sticker met de tekst ‘samen minder verspillen’ Dat is wel een beetje ironisch. Het 

valt ons wel op dat het bijna altijd om verpakte voorgesneden en gewassen groenten en fruit 

gaat. Kroppen sla of andijvie, hele kolen e.d. zitten nagenoeg niet bij het afval. Wel afsnijdsels 

van bijvoorbeeld bloemkool. De laatste tijd zien we ook kartonnen doosjes met daarin  onge-

sneden groenten. Het doosje bevat dan een compleet assortiment ingrediënten om zelf een 
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goed gevulde soep of schotel te kunnen maken. Op zich lijkt dat wel duurzamer dan die zakken 

met kant en klaar gewassen en gesneden groenten want dat blijft niet lang vers en eindigt dan 

bij onze varkens. Maar waarom gooit de supermarkt het hele doosje weg als een van die in-

grediënten niet meer helemaal fris is. Als bijvoor-

beeld de paprika een beetje verschrompelt terwijl 

de rest nog goed is kun je die verschrompelde pa-

prika toch gewoon verwisselen voor een verse. Dat 

bespaart de supermarkt geld en is ook duurzamer. 

Nog duurzamer is het om ongesneden en onver-

pakte groenten en fruit te kopen. Dat blijft langer 

vers en iedereen  heeft toch wel een keukenmes en 

snijplank om zelf aan de gang te gaan? 

 

Iedere 2e vrijdagavond van de maand wordt er gekla-

verjast in Ons Noabershoes. Bent u geïnteresseerd, 

kom dan ook eens langs en doe mee. Aanvang 19:30 

uur. 

Het is nu vakantietijd, maar de eerstvolgende datum 
is:  
  Vrijdag 9 september a.s. 
 
 

 
 

Even voorstellen; Ik ben Raymondo Ja-
cobs, eigenaar van Administratiekantoor 
Raymondo Jacobs. In november 2020 
ben ik, na het werk 15 jaar in loondienst 
gedaan te hebben, vanuit mijn huis in 
Bellingwolde een eigen administratie-
kantoor begonnen. In de coronaperiode 
werkte dit prima, maar daarna werd al 
snel duidelijk dat hiervoor een aparte 
ruimte gezocht moest worden. Na een 
oproep op facebook werd ik gewezen op 

de ruimte in Veelerveen en vanaf 1 maart dit jaar heb ik mijn intrek genomen in de kantoor-
ruimte van Ons Noabershoes waar de Buurtzorg in het verleden geves-
tigd was.                                                                                                                                                                    
Ik verwerk en controleer voornamelijk de administraties voor (MKB-) be-
drijven en stel jaarcijfers of de jaarrekening op, ook doe ik voor hen de 
aangiften omzetbelasting,   loonbelasting, inkomstenbelasting en ven-
nootschapsbelasting.                                                                                                                    
Voor particulieren kan ik natuurlijk ook veel betekenen, denk aan 
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bijvoorbeeld het doen van de aangifte inkomstenbelasting of het aanvragen van zorgtoeslag, 
huurtoeslag of kinderopvangtoeslag. 
Het kan zijn dat ik voor afspraken buiten de deur ben, maar over het algemeen ben ik op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8:30 en 17:30 op kantoor.  
Meer informatie? Kijk op www.raymondojacobs.nl 

 
CULTUUR IN MFA ONS NOABERSHOES 

Zondagmiddag 18 september;       

aanvang 15:00 uur 

      Een streektoalmiddag in het grunnegs en 

platduuts m.m.v. 

Bert Hadders & Otto Groote          

en multi-instrumentalist               

Joshua ten Doornkaat 

 
Zaterdag 22 oktober;                                    

aanvang 20:00 uur 

De nieuwe theatershow                          

Vogelvrij 
door 

Alex Vissering 
                                                
 

Zaterdag 29 oktober; 
           aanvang 20:30 uur 

een fantastische avond 
blues@more than blues 

m.m.v. 

                         The Sidekicks 
 
 

Zaterdag 26 november; 
aanvang 20:30 uur 

een energieke mix van Bluegrass, Country 
en Amerikaanse folkmuziek 

m.m.v. 

KENTUCKY SNAKE OIL 
Repertoire: Johnny Cash, Bruce Springsteen, Hank          

Williams, Mumford & Sons, Old Crow Medicine Show,  
Willie Nelson. 

 

http://www.raymondojacobs.nl/
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Voortgang Werkgroep Duurzaam Veelerveen 
In de Kraante van eind 2021 heeft de Werk-
groep Duurzaam Veelerveen geschreven over 
een aanvraag van 2,73 miljoen euro die de ge-
meente Westerwolde bij het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken heeft ingediend voor 
Veelerveen. Die aanvraag was in het kader van 
het Programma Aardgasvrije Wijken. In totaal 
hadden 47 gemeenten een aanvraag inge-
diend.  
De aanvraag van de gemeente Westerwolde 
voor ons dorp is helaas afgewezen. In de brief 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is 
aangegeven waarom: 

 

 
Uw aanvraag is interessant vanwege de stapsgewijze aanpak naar all-electric. Sterke punt 
is de dorpsaanpak in een krimpregio, met weinig andere technische oplossingen, hoge ener-
gielasten en bewoners met een smalle beurs. Positief is dat het initiatief komt vanuit de 
bewoners, die u als gemeente faciliteert door een projectleider in te zetten en de verbin-
dingen binnen het gemeentehuis te borgen. 
 
 Minder sterke punten volgens de Adviescommissie zijn dat de aanpak van de  huurwonin-
gen los lijkt te staan van de koopwoningen en de onzekerheid van voldoende deelname van 
woningeigenaren. Bij die laatste groep maakt de grote vrijblijvendheid een succesvol traject 
ongewis. Daarnaast leunt de aanvraag sterk op vrijwilligers wat een kans is, maar ook de 
onzekerheid in haalbaarheid versterkt. De onzekere factor wordt versterkt doordat er niet 
definitief is gekozen voor een oplossing, maar dat de deur open blijft staan voor een andere 
techniek in de toekomst, zoals groen gas en/of biogas. Bovendien is de keuze voor HTwarm-
tepompen als eindoplossing ook nog een onzekere factor, omdat deze voor een goed ren-
dement nog in ontwikkeling zijn. 
Er is twijfel of uw aanvraag voldoet aan randvoorwaarde 11 (de aanpak leidt tot zoveel mo-

gelijk direct tot reductie van de warmtebehoefte en het eindbeeld is bekend). De hybride 

warmtepompen zijn in 2035 nog niet afgeschreven. Een goede analyse hierover en over het 

energiegebruik van de HT-warmtepomp als alternatief voor de hybride warmtepomp ont-

breekt. 

 

 
De Werkgroep Duurzaam Veelerveen heeft met de gemeente overlegd over de redenen voor 
de afwijzing. Zowel de gemeente als wij vinden dat die afwijzing onterecht is. Samen met de 
gemeenteambtenaar duurzaamheid heeft de werkgroep een bezwaarschrift geschreven. In 
dat bezwaarschrift is op alle kritiek een antwoord gegeven. In het college van Burgemeester 
en wethouders is dit bezwaarschrift besproken. Het college van B&W heeft vervolgens dit be-
zwaarschrift naar het ministerie gestuurd. 
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Op 13 juni jl. zijn vier (!) ambtenaren van het ministerie per auto naar Veelerveen gekomen 
om de afwijzing toe te lichten. De gemeente en de werkgroep hebben het bezwaarschrift toe-
gelicht en uitgelegd waarom de afwijzing onterecht is. Alhoewel de ambtenaren hebben laten 
weten dat bezwaar weinig kans zal maken, heeft de werkgroep de gemeente gevraagd het 
bezwaar door te zetten. Afwachten hoe dit afloopt. 
 
De werkgroep Duurzaam Veelerveen 
(Frits van Kouwenhove , Ap de Wit, Benno Wesselink en Pieter Huttinga) 

 
      Ken uw dorp 

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

In deze rubriek zullen wij elke keer als de Kraante 
verschijnt een foto plaatsen van een plek of voor-
werp waarvan 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@veeler-
veen.eu en wellicht ziet u de foto in een volgende 
editie terug. 

De foto van de vorige keer was het oude witte kleedgebouw op het voetbalveld. 

WIE WEET WAAR DIT IS? 

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

 
 
 

COLOFON 
Tweemaandelijkse nieuwsbrief voor de inwoners van Veelerveen 
Uitgave september 2022 
De eerstvolgende Kraante verschijnt in week  39-2022. Kopij kan tot 15 september worden aan-
geleverd via: redactie@veelerveen.eu. 

 

 

mailto:redactie@veelerveen.eu
mailto:redactie@veelerveen.eu
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AP’S DIERENNIEUWS 

 
 

Voor de voordeur van ons huis staan twee eikenbomen. Vorig jaar had een koppel ransuilen 
daarin een oud kraaiennest gekraakt en daar drie kuikens grootgebracht. In eerste instantie 
hadden we dat niet in de smiezen. Totdat we op een ochtend een van de uilskuikens op het 
erf tegenkwamen. Die was tijdens zijn vliegoefeningen uit de boom gevallen. Onze beide kat-

ten vonden hem erg interessant maar waren toch be-
ducht voor zijn scherpe snavel en nagels. Later gebeurde 
dat met een van de andere nog een keer. Beide keren heb-
ben ze weer in de boom teruggezet. Toen wisten we ook 
waar dat gepiep vandaan kwam. Ze roepen bijna de hele 
dag naar elkaar en dat klinkt als piepende scharnieren. 
Helaas is het kraaiennest met storm uit de boom gewaaid 
dus dit jaar geen jonge ransuilen dachten we. Toch zat er 

een paar weken geleden weer zo’n uilskuiken een paar bomen verderop op de grond. Deze 
werd echter behoorlijk belaagd door een paar zwarte kraaien. We hebben hem gered en weer 
in de boom teruggezet. Of hij het gered heeft weten we niet. We horen het kenmerkende 
gepiep namelijk niet maar horen - en zien- ’s avonds wel een volwassen ransuil. 
 
De schapen op de Hasseberg hebben het dit jaar erg goed gedaan. Ze kregen binnen een 
maand 43 lammetjes. Drie daarvan hebben we met de fles groot moeten brengen en die lopen 
nog bij huis. De meeste mensen tellen ’s nachts schaapjes als ze niet kunnen slapen maar ik 
tel overdag schaapjes. En dat valt soms niet mee. Het terrein is namelijk niet erg overzichtelijk 
door struiken en bomen. Het gebeurt nogal eens dat je tot wel drie keer opnieuw moet begin-
nen met tellen en je legt dan behoorlijk wat afstand af. Afgelopen week was ik na viermaal 
hertellen echt een lam kwijt. Dan moet je hele terrein afzoeken. Er kan een wolf langs geweest 
zijn. Soms zit er wel eens een schaap of lam vast in een bramenbos of in de modder van de 
sloot. Deze keer was het wel wat tragischer. Een zwart lam was met zijn poot klem geraakt 
tussen twee stammen van een boom. Hij hing met zijn hele gewicht aan die poot en die bleek 
op twee plaatsen gebroken. Gelukkig was de buurman van de Hasseberg thuis zodat we het 
lam met de kruiwagen naar de auto konden rijden. Thuis hebben we de poot met in de lengte 
doorgezaagde pvc pijp en zelfklevend rekverband gespalkt. We houden hem op stal in een 
kleine ruimte zodat water, hooi en brokjes niet ver weg zijn en voeren hem tweemaal per dag 
verse wilgentakken. Die bevatten aspirine en dat remt de pijn. Hij lijkt het goed te doen en als 
dat zo blijft kan de spalk er over een week of vijf weer af. 
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Zwemmen in het afval? 
Joke Leenders 
 
Als het even kan ga ik zwemmen in natuurwater, heer-
lijk dat dat hier kan. Tevoren kijk ik wel even op zwem-
water.nl of er blauwalg is. Vooral in het Emslander-
meertje is dat nogal snel het geval. Dit voorjaar heb ik 
er heerlijk gezwommen. Ik ben blij met die mooie 
meertjes in onze buurt. Er zwemmen veel jonge visjes.  
Maar…ik erger me ook. Vaak ligt er nogal wat troep in 
het gras. Dat neem ik dan mee en gooi ik thuis weg. 
Helaas moest ik de laatste keer een flinke opruimactie 
doen omdat een groep die daar gezellig aan het 

zwemmen was geweest daarna  een fikkie had gestookt met de restanten van twee tuinstoe-
len, een plastic boot en nog zo wat zooi. In het gras wikkels en verpakkingen en in het water 
een fles sterke drank.  Een grijze kliko vol! Jammer van het meertje dat zo vervuild raakt en 
jammer voor anderen die daar ook lekker willen kunnen zitten. Het kostte me drie keer om de 
meeste restanten weg te halen, maar een dikke koek stinkend plastic zit nog vast in de walle-
kant.  
Mijn oproep: kom op, ruim je rommel op en neem het mee. Hoe moeilijk kan het zijn? 
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Zandbak in speeltuintje bij Ons Noabershoes voorzien van nieuw speelzand.  
Onlangs is het speelzand in het speeltuintje 
voor bij Ons Noabershoes vervangen. Het 
speeltuintje, waar veelvuldig gebruik van 
wordt gemaakt door kinderen uit het dorp. 
Passanten weten het echter ook prima te 
vinden.  
Ook het voormalig schoolplein wordt regel-
matig gebruikt. Zo komt er bijna dagelijks 
een vader met z’n zoontje een balletje trap-
pen. Ook eigenaars van honden komen er 
met regelmaat met hun honden om ze te 
trainen op gehoorzamen en opdrachten. 
Het is mooi om te zien dat er zoveel gebruik 

wordt gemaakt van deze voorzieningen. Met dank aan de gemeentelijke buitendienst! 
 

 

De voortgang van Rein de Goeje ‘s Bloemendorp 
De ideeën / plannen van Rein de Goeje zijn de afgelopen 
tijd tot uitvoering gebracht met als resultaat schitterend 
bloeiende bloemen in bakken aan de lantaarnpalen 
rondom de parkeerplaats voor Ons Noabershoes. Hij heeft 
hier zelf een grote bijdrage aan geleverd en het resultaat 
mag er dan ook zijn. Het is één grote bloemenzee. Inwo-
ners en passanten reageren zeer enthousiast. Het onder-
houd kost wel de nodige tijd. Vooral met de huidige hitte 
gaat Rein dagelijks met een door hem zelf ontworpen 
pomp in een kliko, rond om de bloemen van voldoende 
water te voorzien. Het zou mooi zijn als er nog enige lief-
hebbers beschikbaar zouden zijn om hierbij te helpen. 
Vele handen maken licht werk. Laat even weten als je ge-
interesseerd bent. Verder zijn er bij de bruggen nog kleine 
bloemperken ingezaaid, die inmiddels ook zorgen voor de 

nodige kleur en diversiteit. Zo is er in korte tijd, in samenspraak en met medewerking van de 
gemeente een mooi plan van een inwoner gerealiseerd. Hulde daarvoor!! 

 
Ingang van Ons Noabershoes verfraaid met 
nieuwe bloembakken. 
Het bestuur van de stichting heeft aan beide kanten 
van de hoofdingang van Ons Noabershoes 3 nieuwe 
bloembakken geplaatst. Dank zij een bijdrage van 
het Wildervank Fonds en de Welkoop, die heeft bij-
gedragen aan de mooie planten die er in staan, heb-
ben we dit kunnen realiseren. Dank daarvoor! De 
bloembakken zijn onderdeel van de plannen die al 
enige tijd terug door een werkgroep zijn gemaakt 
over wenselijke en noodzakelijke aanpassingen in 
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en rondom Ons Noabershoes. Door corona en het afhaken van potentiële subsidieverstrek-
kers waren deze plannen on hold gezet. De plannen zijn nu echter weer uit de la getrokken en 
gekeken wordt welke onderdelen van de plannen noodzakelijk zijn en welke gerealiseerd kun-
nen worden. 

 

 
 
 
 
Is financiële dienstverlening verworden tot financiële uitbuiting? 
 

 Kortgeleden stond ik bij de geldmaat in 
Vlagtwedde te wachten tot een oudere 
meneer klaar was met geld opnemen. Dat 
duurde nogal maar ik heb nooit haast. 
Kennelijk lukte het die meneer niet en hij 
bood aan om mij voor te laten gaan.  

Omdat ik gezien had dat die meneer nogal beverig was bood ik aan om hem te helpen. Dat 
aanvaarde hij graag dus ik drukte op de knopjes en draaide mij om toen hij zijn pincode ging 
ingeven. Maar dat zat dus het probleem. Vanwege zijn beverigheid (parkinson?) lukte het niet. 
Soms kreeg hij bij het indrukken van een toets wel drie sterretjes. Na enige hulp lukte het wel. 
Meneer blij en ik ook omdat het altijd een goed gevoel geeft als je iemand hebt kunnen hel-
pen.  
Toch liet dit gebeuren mij niet los. Ik deel die gedachten graag met onze oudere inwoners 
want wellicht herkennen die dit ook wel. Meneer kan zijn pincode niet meer goed invoeren. 
Niet alleen bij de geldmaat maar ook in de winkels. Gelukkig kun je daar ook nog met contant 
geld betalen. Maar hoe kom je tegenwoordig nog aan contant geld? Juist; bij de pinautomaat. 
En wat als dat niet lukt? Dan ben je afhankelijk van anderen om te helpen.  
Maar niet iedere oudere heeft naasten in zijn omgeving. 
 

Bankkantoren zijn er in de omgeving ook niet 
meer. En met internetbankieren kom je ook niet 
aan contant geld. Internetbankieren en ouderen is 
ook niet altijd een gelukkige combinatie. Vaak zijn 
juist de ouderen slachtoffer van fraudeurs. Zelf 
ben ik nog niet zo heel erg oud. Toch was ik tot 
enige weken geleden vastbesloten om niet tot on-
line bankieren over te gaan. Totdat ik een grote re-
kening aan een installateur moest betalen. Ik kon 

zowaar mijn boekje met overschrijfformulieren vinden en ging naar de ABN Amro om dat for-
mulier in de daarvoor bestemde gleuf te doen. Maar die was er niet meer. Ik naar binnen om 
dat formulier af te geven. De baliemedewerkster keek of ze water zag branden. Het formulier 
kon niet worden ingeleverd en moest in een envelop naar Arnhem worden gestuurd. Op mijn 
vraag hoe ik kon weten dat de gleuf er niet meer was en dat je daarvoor enveloppen moest 
bestellen kreeg ik geen antwoord.  



12 

 

 

Na enige kritische opmerkingen mijnerzijds bleek de medewerkster bereid om - als grote gunst 
- eenmalig het formulier in een envelop te stoppen en naar Arnhem te sturen. Vanaf dat mo-
ment besloot ik om toch maar tot onlinebankieren over te gaan. D.w.z. mijn vrouw gaat dat 
voor mij doen want ik vergeet na een paar dagen alweer hoe dat moet.  
Afgelopen maanden kreeg ik diverse malen post van ABN Amro over hulp aan ouderen bij 
onlinebankieren.  Dat is toch wel zo gemakkelijk en veilig. Maar ook post waarin de tarieven 
voor de bancaire diensten weer eens fors werden verhoogd.  
Toegang tot onlinebankieren bleek toch een beetje tegen te vallen. Voordat je tot onlineban-
kieren kunt overgaan moet je persoonlijk onder overleggen van een legitimatie op een kan-
toor een contract gaan tekenen. Dus wederom naar Winschoten. Paar dagen later weer post 
van ABN Amro. Het kantoor in Winschoten wordt vanaf 26 augustus opgeheven. ABN Amro 
moet vanwege het onlinebankieren veel kantoren sluiten. Mijn klomp brak. 
Financiële dienstverlening is verworden tot financiële uitbuiting. Minder kantoren, minder 
medewerkers en voor de overblijvende magere diensten moeten we steeds meer betalen. 
Van de bewaarders van onze knaken zijn het knaken(weg)poetsers geworden. 
Ben benieuwd of bovengenoemde problemen ook bekend zijn bij de medewerkers en vrijwil-
ligers van Wedde dat ’t lukt. Wellicht kunnen zij daarover ook eens berichten zodat wij oude-
ren/digibeten weten waar we voor verantwoorde hulp terecht kunnen. 
 
Ap. 

 
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 3de vrijwilliger is Nanda Huttinga uit Veelerveen aan het woord.  Nanda heeft 
zich direct vanaf de start in Veelerveen bij Wedde dat ’t lukt aangemeld als vrij-

williger samen met haar man Pieter Huttinga.  
 
Waarom heb je je toen der tijd aangemeld als vrijwilliger? 
Vanaf dat ik nog maar een klein meisje van een jaar of 6 á 8 was, is het mij met de pap lepel 
in gegoten dat je elkaar helpt als het nodig is. Wij deden al van jongs af aan allerlei klusjes voor 
onze familie of buren. Toen ik ouder werd en getrouwd was heb ik veel vrijwilligerswerk ge-
daan, zo heb ik samen met anderen de peuterspeelzaal opgezet in Veelerveen. Daarna toen 
de kinderen (we hebben 3, nu volwassen, zonen) naar de basisschool gingen heb ook daar veel 
geholpen met het organiseren van allerlei activiteiten e.d. Toen de jongens gingen voetballen, 
heb ik mij aangemeld als vrijwilliger van de voetbalvereniging en heb ik zelfs mijn trainers 
diploma gehaald en mijn scheidsrechter diploma. Ik ben zelf ook veel geholpen door mijn bu-
ren en andere inwoners uit Veelerveen toen ik kleine kinderen had en daarbij ook aan het 
werk was. Het is erg mooi om elkaar op deze manier te helpen. Mij opgeven voor Wedde dat 
‘t lukt was dus voor mij een hele logische beslissing. 
 
Hoe ziet jouw vrijwilligerswerk voor Wedde dat ’t lukt eruit? 
Ik ga regelmatig met iemand naar het ziekenhuis of de tandarts, af en toe drink ik een kopje 
koffie met deze persoon. Samen met 3 andere vrijwilligers doen we volgens een rooster bood-
schappen voor een echtpaar. Daar doe ik ook af en toe wat andere hand en span diensten 
omdat het contact heel erg gezellig is. Dan help ik bv mee met een kast opruimen, omdat deze 
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persoon dat zelf niet meer kan. Zo maken we ondertussen een praatje en heeft mevr. na af-
loop weer een overzichtelijke kast. In totaal denk ik dat ik ongeveer 7 uur vrijwilligers werk 
per maand voor Wedde dat ‘t lukt doe.  
 
Wat is je leukste herinnering aan je vrijwilligerswerk?  
Dat is absoluut het afgelopen jaar de kerstboom versie-
ren bij het echtpaar waar ik ook 1x in de maand de bood-
schappen voor doe. We hebben ongelofelijk veel plezier 
en lol gehad met zijn drieën. Een mooie herinnering waar 
ik nog steeds met veel plezier aan terug denk. 
 
Wil je zelf nog iets toevoegen aan dit interview? 
In Veelerveen zijn we ook nauw betrokken bij het Buurt-
huis Ons Noabershoes. We zijn erg druk met het vinden 
van een nieuwe beheerder. Helaas is het nog niet gelukt 
om een nieuwe beheerder te vinden. Ik zou het hier 
graag nog even een keer weer onder de aandacht willen 
brengen.  
 
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 infor-
matie kunt u bellen of mailen met Marian Beltman 06 2393 4449 / dorpsondersteuner@wed-
dedathetlukt.nl 

 
 
 
Feestelijke uitreiking van de straatversieringsprijs 100 jarig bestaan Vereniging voor 

Plaatselijke  Belangen Veelerveen 
 
 

Els Fransen heeft volgens de jury de prijs gewonnen van de mooiste en origineelste tuinver-
siering voor het feest van het 100 jarig bestaan van Plaatselijk Belang Veelerveen. 

 
 
De jury had drie tuinen in het vizier nl die van 
Els, die op de Venneweg met                                                                             
in gouden letters “100 jaar Veelerveen” en 
de versiering van Rommel & Zo. Uiteindelijk 
heeft de jury gekozen voor die van Els. 
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Els kreeg een cadeaubon en een leuke plant 
uitgereikt waar ze zeer verrast door was. Els 
had al veel bijgedragen aan het feest op 25 juni. 
Zij was namelijk verantwoordelijk voor de taar-
ten die op de dag te krijgen waren bij een heer-
lijk kopje koffie of thee. 
 
De werkgroep 100 jaar bestaan wil iedereen 
bedanken die zijn of haar tuin zo mooi versierd 

heeft. Dat heeft mede bijgedragen aan de feestelijke sfeer in het dorp. 

 

 
 

 
 

HET TAALHUIS IS VOOR IEDEREEN! 

 

     
 

06 543 625 22 
Monique van der Linden 

Het Taalhuis. 

 

Voorlezen, rekenen en computeren 
Toch de (klein)kinderen voorlezen, toch die rekeningen begrijpen, toch DigiD gebruiken of e-
mailen? Vraag het Taalhuis om hulp! Goed getrainde vrijwilligers helpen mensen hun doel te 
bereiken. Of het nu gaat om beter leren spreken, leren schrijven, lezen of rekenen, het kan! 
Met het Taalhuis is de computer al snel een handig hulpmiddel. 
 
Vrijwilligerswerk 
Het vrijwilligerswerk bij een Taalhuis is gevarieerd en geeft veel voldoening. Mensen op pad 
helpen om hun zelfstandigheid te vergroten, om hen weerbaarder maken, is ook fijn om te 
doen. Bent of kent u iemand die vrijwilliger wil worden? Laat het weten.  
 
Bibliotheek en contact 
In elke bibliotheek is een Taalhuis. De Taalhuiscoördinator van Veendam, Pekela, Belling-
wolde, Vlagtwedde en Ter Apel is Monique van der Linden, 06 54 36 25 22. Bellen kan op 
werkdagen. 
Elk Taalhuis heeft wekelijks een inloopspreekuur waar u terecht kunt. Bij twijfel doen!  
Woont u in een andere gemeente, bel dan het algemene (gratis) nummer, of kijk eens op de 
website. www.tijdvoorhettaalhuis.nl 0800 023444 

http://www.tijdvoorhettaalhuis.nl/
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Bezoek commissaris van de koning aan Veelerveen 
 
 

Op 15 juli heeft de commissaris van de koning de heer Paas met een stoet ambtenaren, een 
bezoek gebracht aan de gemeente Wester-
wolde. Hij heeft zich in ‘Ons Noabershoes’ in 
Veelerveen door de werkgroep laten bijpraten 

over de voortgang van de energietransitie in 
Westerwolde en in het bijzonder over de 
plannen voor Veelerveen. Besproken zijn:  
 

• Het wijkenergieplan van Veelerveen, 

zoals dat op 5 oktober jl. aan de be-

woners van Veelerveen is gepresen-

teerd. 

• De problemen die wij tegenkomen. 

• De afwijzing van onze aanvraag Pro-

gramma Aardgasvrije Wijken en het 

ingediende bezwaarschrift. De com-

missaris van de koning heeft hiervan 

een exemplaar meegekregen. 

• Het belang van groen gas voor wo-

ningen op het platteland als vervan-

ging van aardgas.  

• De energiearmoede die vooral in 

Westerwolde steeds meer huishou-

dens treft, zie illustratie hiernaast. 

Daaruit blijkt de Westerwolde één 

van de gemeenten is met landelijk de 

hoogste energiekosten (gemiddeld 

5538 euro per jaar per huishouden).  

• Plannen voor een voorzetting van de 

energieaanpak in Veelerveen.  

 

Plannen voor voortzetting energieaanpak 
Veelerveen 
Met ingang van 1 januari 2023 worden aller-
lei nieuwe regelingen van kracht die te ma-
ken hebben met de energietransitie. 
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Hieronder vallen ook regelingen waar inwoners gebruiken van kunnen maken. Samen met de 
gemeente gaan wij kijken hoe die regelingen ingezet kunnen worden om een flinke start te 
maken met het verduurzamen van de woningen in Veelerveen. Uitgangspunt daarbij is dat 
inwoners zoveel mogelijk ‘ontzorgd’ worden als zij gebruik willen maken van die regelingen. 
De gemeente overlegt met de werkgroep hoe inwoners geholpen kunnen worden bij het doen 
van de aanvragen, zodat het makkelijk en succesvol wordt. Verder is het uitgangspunt dat de 
aanvrager er echt financieel voordeel van moet hebben, ook op langere termijn. 
 
Doel van dit project gemeente/Veelerveen is te kijken hoe je door slim gebruik te maken van 
allerlei beschikbare regelingen zoveel mogelijk van onze plannen kunt realiseren. Veelerveen 
wordt dan een proefproject dat later uitgebreid kan worden naar meer dorpen en kernen bin-
nen Westerwolde. 
In de volgende Kraante meer over de afloop van ons bezwaarschrift Programma Aardgasvrije 
Wijken en het project gemeente/Veelerveen. 
 
De werkgroep Duurzaam Veelerveen 
 
(Frits van Kouwenhove , Ap de Wit, Benno Wesselink en Pieter Huttinga) 
 
 

Vrijwilligers gevraagd voor de werkgroep begraafplaats. 
 

Een aantal jaren terug is er een werkgroep van vrijwilligers in het leven geroepen die met 
enige regelmaat te vinden was op de begraafplaats om daar allerlei werkzaamheden uit te 
voeren, zodat de begraafplaats er toonbaar uit zag. Op enig moment is de begraafplaats onder 
handen genomen door de gemeente en zijn o.a. de tussenpaden bedekt met schelpen en is er 

opnieuw bestraat. Gras is 
opnieuw ingezaaid, bomen 
en struiken zijn verwijderd 
en opnieuw aangeplant. 
Kortom het lag er weer mooi 
bij. Navraag leerde dat het 
niet meer nodig was dat de 
werkgroep daar werkzaam-
heden verrichtte omdat het 
zou worden bij gehouden. 
Onlangs bereikten ons gelui-
den van inwoners die zich 
zorgen maakten over de hui-
dige staat van de begraaf-

plaats. We zijn gaan kijken en het blijkt dat het toch wel nodig is om daar periodiek  met een 
groep vrijwilligers aan de slag te gaan om dingen op te ruimen en schoon te maken. Wie is 
bereid om de handen uit de mouwen te steken en de begraafplaats er weer netjes uit te laten 
zien? Meldt u zich dan aan via: info@veelerveen.eu of bel: 0657392348.  
 
 
 

mailto:info@veelerveen.eu
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“Samen aan tafel” sluit seizoen af met een zeer gezellige barbecue. 
 
15 Juli jl. was de laatste keer voor de zomer-
vakantie dat de deelnemers van “Samen aan 
tafel”, gezellig met elkaar een maaltijd nuttig-
den in Ons Noabershoes. Even voor vijven 
waren de eerste deelnemers reeds aanwezig. 
Ze hadden er weer naar uit gekeken. De kok 
had dit keer gekozen voor een barbecue. We 
konden helaas niet buiten zitten, daarvoor 
was het net te fris. Maar niet getreurd, in een 
weer gezellig aangeklede grote zaal, zou het 
ook zeker gaan lukken. De vrijwilligers die 
meehelpen deze editie zijn ook allen gearri-

veerd. Ieder weet wat er van haar/hem ver-
wacht wordt. De barbecue stond buiten on-
der een tentje gereed evenals de schalen 
met verschillende soorten vlees  en sala-
des. Steeds meer deelnemers kwamen bin-
nen, breeduit lachend, blij dat ze elkaar 
weer ontmoetten. Om 18 uur opent dorps-
ondersteuner Marian Beltman het geheel. 
Ze verrast de deelnemers met de medede-
ling dat de streektaal troubadour Josien 
Bakker uit Vlagtwedde vanavond op uitno-

diging van Ons Noabershoes zal zorgen voor de muzikale 
omlijsting. Bakkers Jan en Pieter hebben inmiddels het 
vlees voor de eerste ronde gebraden. De vrijwilligers zor-
gen ervoor dat iedereen een lekker stukje vlees op het 
bord krijgt, aangevuld met stokbrood en kruidenboter. 
Men kan tevens een keuze maken uit 4 verschillende sala-
des die in een schaal op iedere tafel staan. De mensen ge-
nieten, al keuvelend, van deze avond. Het gaat er heerlijk 
ontspannen aan toe. Na nog een aantal bakrondes, raakt 
iedereen langzaam verzadigd. Als afsluiter nog een toetje; 
ijs met een toef slagroom. Josien, die diverse liedjes heeft 
gezongen in de streektoal, maar ook in het Engels, heeft 
het na afloop druk met het uitdelen van visitekaartjes waar 
de mensen naar vragen. Tegen 20:15 uur gaat ieder vol-
daan, nog volop nagenietend, weer op huis aan. Wegens 
de zomervakantie is er in augustus geen Samen aan Tafel. 
Vrijdag 16 september is de eerstvolgende bijeenkomst.  
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Dagcentrum PUK vraagt om uw hulp bij de aanschaf van de BeleefTV! 
 

Dagcentrum PUK in Veelerveen en Gezinshuis PUK 
in Vriescheloo zijn samen een kleinschalig dagcen-
trum en logeer/wooninitiatief voor mensen met 
een (EMB) ernstig meervoudige beperking. Op het 
dagcentrum hebben wij 11 tot 12 cliënten en voor 
ons gezinshuis 6 cliënten die komen wonen/loge-
ren. 
Wij zijn een klein team en bieden binnen 3 groepen 
van 4 cliënten, dagopvang. Op elke groep staan 2 

begeleiders zodat wij heel goed in kunnen gaan op de individuele behoeften en wensen van 
de cliënten. De individuele zorg en begeleiding is hoog en zeer noodzakelijk. Onze cliënten zijn 
voornamelijk gericht op sensopathische en auditieve activiteiten d.w.z. tast en geur, gehoor 
en gevoel. 
Onze cliënten communiceren doorgaans niet met gesproken taal, maar met behulp van li-
chaamstaal en geluiden, verwijzers en spraakcomputer. 
In feite is alle ondersteuning gericht op het creëren van een zo normaal als mogelijk leven. 
Meedoen in het dagelijkse leven, hoe klein en eenvoudig ook. 

Ons doel is om: De wereld van onze cliënten te vergroten, de Beleef Tv is een mooi hulpmiddel 
en draagt daaraan bij.  Onlangs kreeg Dagcentrum Puk een BeleefTV te leen. Dit is een soort 
digibord, ter grootte van een tafel, waar je allerlei spelletjes op kunt projecteren. De BeleefTV 
Smile is speciaal ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Het apparaat is 
zo ontwikkeld dat iedereen er mee uit de voeten kan; ongeacht de leeftijd of het niveau. De 
activiteiten op De BeleefTV dragen bij aan het activeren en stimuleren van de cliënten. Bijna 
alle spellen kunnen in groepsverband of individueel gespeeld worden. Hierdoor is er voor ie-
dere situatie een oplossing op maat. De spellen nodigen uit tot een gesprek, zijn leerzaam en 
stimuleren de motoriek. 

Angelique en Petra van Dagcentrum Puk zagen hoe enthousiast hun cliënten op het apparaat 
reageerden en al snel werd er besloten dat ze alles op alles willen zetten om een BeleefTV te 
kunnen aanschaffen. Hiervoor is veel geld nodig. Een BeleefTV die geschikt is voor alle cliënten 
kost, inclusief een aangepast onderstel en extra onderdelen, ongeveer 12.000 euro. 
Om (een deel) van het bedrag bij elkaar te krijgen gaat Angelique te voet van Veelerveen naar 
haar geboorteplaats Tiel. Ze vertrekt op 25 augustus. Die dag wordt ze door collega’s en cliën-
ten uitgezwaaid. Terwijl zij in Veelerveen een feestje vieren wandelt Angelique de eerste 
etappe naar Emmer-Compascuum. De planning is dat ze elke dag zo’n 30 kilometer gaat wan-
delen. Onderweg sluiten op diverse locaties cliënten, ouders van cliënten, collega’s en hun 
partners aan om een stukje met haar mee te wandelen. Eenmaal in Tiel aangekomen springt 
Angelique op de fiets om via de Boldershof in Druten, de plaats waar haar eerste contact met 
EMB (Eerste Meervoudige Beperkingen) is begonnen, terug te keren naar Veelerveen. In to-
taal gaat zij 480 kilometer te voet en op de fiets afleggen (2x 240 km). Ze heeft hier twee 
weken voor uitgetrokken. 
Voor Angelique is de wandeling een reis door de tijd en een hele onderneming. Dat laatste 
heeft ze niet van een vreemde. Haar vader kroop op zijn 21-ste voor een weddenschap van 
Tiel naar Ochten en weer terug. Angelique, Petra en alle collega’s en cliënten hopen dat  er 
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veel donaties en sponsorgelden binnenkomen, zodat er binnenkort bij Dagcentrum PUK een 
BeleefTV te vinden is. 
 
Wilt u Dagcentrum Puk helpen een BeleefTV aan te schaffen en de wereld van de cliënten 
vergroten, open dan de hieronder vermelde link en doneer uw bijdrage. 
 
https://debeleeftv.com/nl/crowdfunding/dagcentrum-puk/ 
 
Alle kleine beetjes helpen.  
 
Namens de cliënten van Dagcentrum/Gezinshuis PUK bedankt! 
 

 

Gemeente Westerwolde                                                             
Fonds Leefbaar Westerwolde                                                                         
Loket Leefbaarheid Groningen                                                                  
Lokaal Sportakkoord                                                                       
WFM Taxatie en Consultancy                                                      
Werkgroep 100 jaar Ver. Plaatsel. Bel. V’veen                                                            
Alle Vrijwilligers  
Alle Deelnemers 
Alle Bezoekers                                                                                  
Bestuur en partners Ver. Plaatsel. Bel. V’veen  
/ St. Dorpshuis De Wenakker (Ons Noabers-
hoes) 

 

https://debeleeftv.com/nl/crowdfunding/dagcentrum-puk/
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