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VAN HET BESTUUR

H

et jaar 2021 loopt op z’n eind. En wederom bevinden we ons in een lockdown. Een
nieuwe variant van het corona-virus heeft de kop opgestoken en zorgt ervoor dat er zo
vlak voor kerst en oud en nieuw, weinig kan en mag.
Een drama voor veel ondernemers, maar ook voor hele bevolkingsgroepen zoals kwetsbare
jongeren en ouderen en laten we ook vooral de jeugd niet vergeten. Achteraf, maar achteraf
is het altijd makkelijk praten, zijn bepaalde dingen wellicht toch weer te snel toegestaan. Dat
we niet verder komen dan 80% vaccineren helpt volgens deskundigen ook niet mee. Het kan
wel zorgen voor vervelende discussies en situaties.
Het georganiseerde Sinterklaasfeest in Ons Noabershoes was zeer geslaagd en zeer gezellig.
Wel waren er minder kinderen, maar dat is goed te verklaren. Het verenigingsleven ligt i.v.m.
de lockdown helemaal stil op dit moment. De AIBOG heeft nog net haar jaarlijks kerstbuffet
kunnen houden in Ons Noabershoes op zondagmiddag 12 december jl. Het was een zeer geslaagde middag waarbij de deelnemers onder het genot van een muziekje in een sfeervol ingerichte grote zaal, volop hebben kunnen genieten van een keur aan heerlijke gerechten. De
middag werd afgesloten met enkele rondjes bingo gevolgd door lovende woorden van voorzitter Roelf van der Wal over de aankleding van Ons Noabershoes (gerealiseerd door enkele
vrijwilligsters) en de verdere organisatie van deze middag.
Op de oproep voor nieuwe bestuursleden is door Joke Leenders positief gereageerd. De kennis
en ervaring die zij meebrengt zullen zeker van pas komen.
Door de lockdown vindt ook het wekelijkse inloopspreekuur van dorpsondersteuner Marianne
Beltman van “Wedde dat ’t lukt” voorlopig niet plaats. Verder moeten we voor de 2e keer op
rij de Nieuwjaarsvisite voor de inwoners van Veelerveen annuleren. Dit was gepland voor vrijdag 7 januari 2022.
Misschien heeft u er iets van mee gekregen, maar in korte tijd zijn in november de restant
gebouwen van de voormalige aardappelmeelfabriek gesloopt en afgevoerd. Bijna geruisloos
is hiermee 50 jaar historie (1913 – 1964) van de kaart geveegd. Men is bezig om het terrein
verder op te ruimen. Misschien kunnen we hier in een volgende uitgave wat meer aandacht
aan besteden middels foto’s en interviews van inwoners die er nog gewerkt hebben. Wat er
verder mee gaat gebeuren is nog niet duidelijk.
Wellicht kan het onderdeel worden van het project “Zo willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen” waarover u elders in deze Kraante kunt lezen. In de dorpsvisie van Veelerveen
die in 2017 is uitgebracht zijn er ideeën over eventuele woonvormen op het terrein ingebracht.
Het dorpshuis was tot de lockdown volop in beweging. Nog geen nieuwe beheerders, maar de
verenigingen kunnen allemaal blijven doen wat ze al deden of meer . Voor aanvullende dingen
is er in overleg veel mogelijk. Ook op het gebied van een feestavond, verjaardag, koude- en
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warme buffetten. Enkele bestuursleden, bijgestaan door partners en deskundige vrijwilligers
zorgen ervoor dat dit gerealiseerd kan worden. Hartelijk dank daarvoor! Samen staan we
sterk!!

Het bestuur van de Vereniging voor Plaatselijke
Belangen Veelerveen wenst u

Traject ‘Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen!
Geachte dorpsbewoners,
Graag willen we u informeren dat begin 2022 het traject ‘Zo Willen
Wedde, Vriescheloo en Veelerveen
Wonen!’ van start gaat. Dit traject is
ontstaan op initiatief van de Dorpsraad Wedde, Dorpsraad Vriescheloo,
Vereniging voor Plaatselijke Belangen
Veelerveen. En wordt ondersteund
door Stichting Blijven Wonen in Westerwolde.
Het doel van dit traject is om informatie te verzamelen over de woonwensen van de inwoners
van de drie dorpen. We willen erg graag weten of u in Wedde, Vriescheloo of Veelerveen wilt
blijven wonen en wat daarvoor belangrijke zaken zijn. U kunt hierbij denken aan wensen voor
uw toekomstige huis, en ook aan voorzieningen voor uw huidige huis en uw woonomgeving,
bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, activiteiten en ondersteuning.
Om erachter te komen wat uw wensen zijn gaan we huis aan huis een vragenlijst verspreiden.
We nodigen u dan ook van harte uit om deze in te vullen, want uw mening is belangrijk. Deze
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vragenlijst wordt per dorp verspreid. We laten u in januari weten wanneer u de vragenlijst
kunt verwachten.
De resultaten van de vragenlijst zijn voor ons belangrijk, omdat we later in 2022 aan de hand
daarvan concrete plannen gaan ontwikkelen. Plannen waarmee langer blijven wonen in de
dorpen mogelijk wordt. Voor jong en oud. U hoort er beslist meer over de komende periode.
Mocht u nu vragen hebben kunt u contact opnemen met de Dorpsraad Wedde, Dorpsraad
Vriescheloo of Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen.

IJsvereniging de “Vriendenkring Veelerveen” versus Corona.
Nadat een particuliere eigenaar haar grond niet langer beschikbaar wilde
stellen voor de IJsvereniging zijn de activiteiten rond de ijsclub de Vriendenkring stil komen te liggen.
Op 11 september 2001 is onze vereniging, in nauwe samenwerking met de
vereniging Plaatselijk Belang Veelerveen en de toenmalig gemeente Bellingwedde, nieuw leven ingeblazen. Eind 2002 is de wens om in Veelerveen een eigen ijsbaan te hebben in vervulling gegaan. De naam is aangepast naar IJsvereniging “de Vriendenkring Veelerveen”.
De rondgaande Corona eist zijn slachtoffers. Het verenigingsleven, als b.v. zang- toneel en
voetbalverenigingen, in Westerwolde loopt hierdoor zware klappen op. De ene na de andere
vereniging houd het niet langer vol en houden op te bestaan.
Ook onze IJsvereniging heeft het moeilijk. Enerzijds door gebrek aan ijs, dus geen inkomsten
anderzijds door de Corona. Afgelopen jaar hebben wij toch een aantal dagen kunnen genieten
van ijspret. Dit was een welkome afleiding in dit lastige Corona tijdperk. De Corona zal, als wij
de deskundige mogen geloven, voorlopig onder ons blijven. Net als schaatskoorts, dat als je
dat eenmaal hebt gehad nooit meer verdwijnt.
Wij vertrouwen er op dat dit jaar weer een aantal dagen de ijsbaan te mogen openen en hopen
dat u ons blijft steunen. Zoals u dat jaarlijks doet, ook als er geen ijs is. Dank daar voor. De
winter staat weer de deur en dat is voor onze vereniging een vast moment om u de lidmaatschapskaart te overhandigen en de contributie, en donaties te innen. Helaas door de Corona,
en voor u, en onze veiligheid kunnen wij daar dit jaar de contributie en donaties niet persoonlijk bij u innen.
Om een voorziening als de ijsbaan in stand te houden is ook dit jaar uw steun hard nodig. Onze
kosten als, onderhoud, verzekeringen en gas water en licht lopen namelijk gewoon door. Wij
vragen dan ook vriendelijk of uw dit jaar uw contributie als wel donaties via de bank aan de
ijsvereniging over zou willen maken. Het zou toch zonde zijn als er weer een voorziening als
de ijsbaan uit onze gemeenschap zou verdwijnen.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening; Rabobank Groninger Land Ten name van
IJsvereniging De Vriendenkring Nummer NL89 RABO 0360 1776 89 onder vermelding van uw
naam, adres en lidmaatschap keuze.
Gezinslidmaatschap; € 10,00
Persoonlijk lidmaatschap; € 6,00
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Donatie; € 5,00 meer mag natuurlijk ook.
Elf december j.l. is de IJsbaan weer onder water gezet en was er de mogelijkheid contant
te betalen. Mocht u dit moment hebben gemist en bent u nog niet in de gelegenheid geweest u contributie en, of uw donatie te voldoen vragen wij u vriendelijk uw bijdrage alsnog over te maken. Wij danken u hartelijk
voor het begrip en wij als bestuur zullen Corona, ijs en weder dienende dit seizoen weer
ouderwets voor u klaar staan.

Vaste activiteiten in Ons Noabershoes
Maandag

Dinsdag

Woensdag
CREA-club
oktober t/m
april

9:00 11:30 uur
10 – 11
uur

Bewegen voor de
jeugd van vroeger 60+
10:45 –
Inloopspreekuur
11:45 uur Wedde dat ‘t lukt
15 – 16
Beweeglessen
uur
peuters 3 – 5 jaar
16 –
Gymmieturnen
17:30 uur jongeren 6 – 9
jaar
18:15 Pilates/Yoga trai19:15 uur ning
19 – 20
uur
19:30 Zaalvoetbaltrai20:30 uur ning eens per 14
dagen
19:30 Bokstraining
20:30 uur eens per 14 dagen
19:30 21:30 uur
19:30 22:30 uur

Donderdag

Vrijdag

Steunstee
St. Welz.
W’wolde

Bokstraining

Zangvereniging DES
AIBOG
Bingo
2e vrijdag
v.d. maand
Klaverjassen
2e vrijdag
v.d. maand
AIBOG
Contactavond

19:30 23:30 uur
19:30 22:30 uur
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Laatste vrijdag v. d.
maand
20 – 22
uur

Badminton
/Tafeltennis

Winter
Ik volg het nieuws rond energie en rij elke dag
heen en weer tussen Sellingen en Veelerveen. De
gasbuffers zijn niet geheel gevuld en er zijn zorgen
over de gaslevering ingeval er een flinke koudeperiode komt. Deze week zag ik dat een paar akkers
bij Zuidveld bijna helemaal wit waren. Dat kwam
doordat daar zeker 500 zwanen waren neergestreken. Omdat ik nieuwsgierig van aard ben heb
ik ze eens goed via de verrekijker bekeken. Heel apart was dat er een zwarte zwaan tussen
zat. Dat deed mij denken aan het boek van Niels Holgerson. Dat ging over een witte gans die
met Niels op zijn rug met de wilde ganzen meetrok. De witte zwanen bleken niet de gewone
knobbelzwanen te zijn maar wilde zwanen. Die komen uit het hoge noorden en hebben een
geel met zwarte snavel. In eerdere jaren zag je die bijna nooit en zeker nooit zoveel. Het is
niet te hopen dat deze vogels de voorboden zijn van die gevreesde koude periode. Maar leg
voor de zekerheid de warmte truien maar klaar.
Ap

Wedde dat ’t lukt december 2021
Het jaar 2021 loopt op zijn einde. Alweer een jaar omgevlogen. Ten minste voor mij
en velen die zijn of haar schouders onder Stichting Wedde dat ’t lukt zetten.
In de december maand kijk je toch altijd een beetje terug naar hoe het afgelopen jaar
gegaan is. Voor mij persoonlijk vanuit mijn werk als dorpsondersteuner voor de dorpen
Wedde, Vriescheloo en Veelerveen, maar ook als Stichting. Hebben we bereikt wat we willen?
We willen vooral de inwoners bereiken. Heel graag als het even niet makkelijk is maar ook
als alles lekker loopt en je misschien wel iets voor iemand anders wil doen.
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Het is moeilijk om een antwoord te geven, op de vraag die ik mijzelf stel. Alleen de inwoners
kunnen hem beantwoorden. Voelde je dat je altijd bij Wedde dat ’t lukt terecht kan als het
nodig is? En als het prima met je gaat vindt je het dan nog steeds belangrijk dat er een stichting
dichtbij, in je eigen dorp is, die gedragen wordt en gerund wordt door je eigen dorpsgenoten
die graag iets voor hun dorp doen? In een jaar waarin alles lijkt te verharden, zie ik elke dag
dat veel mensen dit belangrijk vinden. Mensen die elkaar willen helpen, met kleine klusjes,
maar soms ook met klussen die groter leken als in eerste instantie gedacht. Mensen die elkaar
opzoeken mensen die verschillend denken maar er toch over eens zijn dat we met elkaar meer
bereiken dan alleen. Dat je het niet altijd met elkaar eens hoeft te zijn, maar dat we allemaal
maar mensen zijn die verder willen met de dingen we graag doen.
Doordat ik bij veel mensen thuis mag komen, zie ik veel verschillen. Praat ik met veel verschillende mensen in allerlei verschillende situaties. Toch is wat ons verbind, aandacht voor elkaar.
Dat is wat het werk als dorpsondersteuner zo mooi maakt. Ik mag helpen met mensen bij
elkaar te brengen die iets voor elkaar willen doen. Soms groot, soms klein. Soms met hulp van
een professional, werkzaam in dit gebied, maar heel vaak ook gewoon de buurman iets verder
op of net diegene die wel kan, wat bij jou nou net even niet lukt.
Ik sluit 2021 dankbaar af. Tuurlijk zijn er altijd dingen die beter of anders kunnen, maar daar hebben we een heel nieuw jaar voor. 2022 Kom maar
op, tijd voor nog meer mooie plannen en doorgaan met de mooie dingen die we samen doen.
Een heel goed en gezond 2022!
Hartelijke groet,
Marian

AP’S BESPIEGELINGEN
Het werk van de werkgroep duurzaamheid zit erop. Er is een mooi Wijkenergieplan (WEP)
voor Veelerveen gemaakt. Vaak verdwijnen goede plannen in een la en dan komen ze er niet
snel weer uit. De kunst is dus om ervoor te zorgen dat dit plan niet in een la terecht komt. Tot
nu toe lijkt dat al aardig gelukt. Na enig aandringen heeft de gemeente het plan gebruikt om
een rijkssubsidie voor Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) aan te vragen. Het totaalbedrag
van de aanvraag is ongeveer 2,75 miljoen euro. En als dat wordt toegewezen is dat alleen
bedoeld voor de huizen in Veelerveen. Dat is echt geen klein bier. Dat geld wordt dan aangewend om huizen te isoleren en te voorzien van een warmtepomp, al dan niet hybride. Dat is
overigens niet de enige subsidie. De al lopende subsidieregelingen voor isolatie en (hybride)
warmtepompen blijven ook beschikbaar. Om een gemiddelde woning in Veelerveen te isoleren en van een (hybride)warmtepomp te voorzien is een bedrag nodig van grofweg 30.000 tot
35.000 euro. Om alle oudere woningen in Veelerveen klaar te maken voor een gasloze
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toekomst is in totaal 8 miljoen nodig.
Daar komen de kosten voor aanpassing van kabels en plaatsing van een
0,5 megawatt zonnepanelen nog bij,
dus grofweg 10 miljoen voor alleen
Veelerveen. Om heel Westerwolde
energieneutraal en aardgasloos te
maken is dus ongeveer een kleine half
miljard euro nodig. Ik las in het
nieuwe regeerakkoord dat tot 2030
30 miljard voor de energietransitie
beschikbaar komt. Maar dat is voor heel Nederland dus we zullen allemaal in de buidel moeten tasten om dat voor elkaar te krijgen. En nu maar hopen dat niemand het in zijn hoofd haalt
om hier een datacenter te plannen want dan gaan we de doelstelling van energieneutraal in
2035 zeker niet halen. Voor zover bekend zijn dat soort plannen er gelukkig nog niet.

Contributie 2021, laatste oproep!
Vanwege corona hebben we u ook in 2021 een aantal
keren vriendelijk verzocht de contributie over te maken naar het bankrekeningnummer van de vereniging. Velen van u hebben dat inmiddels gedaan.
Maar nog niet iedereen. We hebben het geld echter
wel nodig, bv. om 6 x per jaar deze KRAANTE uit te
kunnen brengen. Heeft u nog niet betaald, dan doen we hierbij een laatste oproep om de
contributie voor 2021, die € 10,- bedraagt, alsnog over te maken op bankrekeningnummer
NL68 RABO 0306 6484 23 t.n.v. Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen o.v.v. uw
naam en adres.
In 2022 hopen we nieuwe inwoners te kunnen bezoeken om hun te informeren over wat we
doen als vereniging wat wellicht uitmondt in een lidmaatschap. Wilt u alvast lid worden 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.

Wijkenergieplan klaar, hoe nu verder?
In de vorige Kraante (november jl.) hebt u kunnen lezen hoe de bewonersavond (5 oktober
jl.) is verlopen waarin het wijkenergieplan Veelerveen is besproken.
Samengevat komt het wijkenergieplan op het volgende neer:
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1. Meten is weten: een energiescan van alle woning zodat duidelijk is wat de stand

van zaken is met betrekking tot de isolatie van de woning en wat er nog gedaan
kan worden om dit te verbeteren.
2. Energieverbruik zoveel mogelijk verkleinen door maximaal te isoleren, zoveel

mogelijk duurzame apparaten te gebruiken en kritisch te kijken naar het energiegebruik in huis.
3. Het streven is om voor woningen met label F of G op te waarderen naar label C

en woningen met label E, D, C op te waarderen naar label A of minimaal B. Dit
kan worden bereikt door zeer goed te isoleren.
4. Gebruik maken van gratis bronnen om warmte uit te halen via (hybride) warmte-

pompen. Bij woningen met label C kan het gas verbruik gehalveerd worden door
een hybride warmtepomp te plaatsen naast de cv-ketel. Bij zeer goed geïsoleerde
woningen kan de eigenaar bij vervanging van de CV kiezen voor een warmtepomp welke gebruik maakt van gratis warmte uit bijvoorbeeld de lucht. Je gebruikt dus minder gas, maar meer elektriciteit.
5. Individuele opwek van energie op eigen dak. Door op daken zonnepanelen te leg-

gen wordt al veel van het eigen elektriciteitsverbruik, dat toeneemt, opgewekt.
De hoeveelheid energie die nog benodigd is, kan opgewekt worden in een opwekproject voor het gehele dorp.

De realisatie van de doelstellingen van de gemeente (energieneutraal en aardgasvrij) ligt tussen 2030 en 2050. Dat betekent dat de stappen 1 t/m 5 die hierboven zijn genoemd niet
voor alle bewoners op hetzelfde tijdstip uitgevoerd hoeven te worden. Goed denkbaar is dat
in perioden van vijf tot tien jaar groepen van huiseigenaren eventueel collectief bepaalde
maatregelen uitvoeren om hun woning energieneutraal te maken. Duidelijk is dat de kosten
die gemoeid zijn met het realiseren van doelstellingen van de gemeente Westerwolde, niet
alleen door de inwoners van Veelerveen opgebracht kunnen worden.

Subsidieaanvraag Programma Aardgasvrije Wijken
Betaalbaarheid voor alle inwoners van Veelerveen vinden wij als werkgroep Duurzaam
Veelerveen uitermate belangrijk. Daarom hebben wij de gemeente Westerwolde gevraagd
een aanvraag in te dienen voor het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW), derde ronde (zie
https://aardgasvrijewijken.nl/proeftuinen/derde+ronde+proeftuinen/default.aspx). Die aanvraag is in november jl. ingediend. De totstandkoming van die aanvraag is te danken aan Jantine Koppert en Sam van der Meij van de Groninger Energiekoepel (GreK) en Michel
Zuidgeest (ambtenaar duurzaamheid gemeente Westerwolde).
In de aanvraag PAW is aangegeven dat de plannen in vijf fasen worden uitgevoerd:
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Fase 1: bestaat uit kleine activiteiten zoals een magneetjes actie om pannen te testen voor
elektrisch koken, een junior-energiecoach traject voor kinderen, acties rondom overstappen
op duurzame energie om inwoners bewust te maken en te betrekken en het vinden van ambassadeurs om andere inwoners te inspireren.
Fase 2: bestaat uit grotere activiteiten zoals informeren via bijeenkomsten, excursies of
workshops en kunnen eigenaren van woningen aan de slag om hun woning aardgasvrij te
maken: het scannen van hun woning.
Fase 3: bestaat uit het verduurzamen van de woningen door te isoleren, het gebruik van gratis warmte uit de lucht doormiddel van een warmtepomp. Gezamenlijke inkoopacties en de
organisatie van een klusclub kunnen plaatsvinden. In deze fase start ook de jaarlijkse monitoring van het verminderde energieverbruik van het dorp.
Fase 4: bestaat uit het duurzaam opwekken van de overige benodigde energie waarbij eerst
wordt gekeken naar zo lokaal mogelijke opwek op eigen dak.
Fase 5: de resterende benodigde energie via gezamenlijke duurzame opwek in of bij het
dorp. Doormiddel van een zonneparkje of een windmolen. Een gezamenlijk opwekproject is
een duidelijk afgerond project en kan ook eerder worden uitgevoerd wanneer daar behoefte
aan is.
Die vijf fasen zullen tot 2050 worden herhaald totdat alle doelgroepen zijn bereikt en aangehaakt.
Het budget dat is aangevraagd bedraagt € 2.735.814. Wij realiseren ons dat dit bedrag niet
alle kosten dekt voor alle woningen, maar het is een stevig bedrag om een start te maken
met ons doel van een energieneutraal en aardgasvrij Veelerveen in 2050.
Wij verwachten in de loop van 2022 te horen of wij in aanmerking komen voor de aangevraagde subsidie.
Duurzaamheidsfonds gemeente Westerwolde
De gemeenteraad heeft in november jl. ingestemd met het instellen van een duurzaamheidsfonds. In dat fonds worden de bijdragen van de eigenaren van zonneparken in Westerwolde gestort. Die bijdragen worden op € 1.300.000 per jaar geschat. Uit dat duurzaamheidsfonds worden gelden beschikbaar gesteld voor projecten in de verschillende dorpen
van Westerwolde. Die projecten vallen uiteen in twee fondsen. Elk fonds krijgt 50% toegewezen van die jaarlijkse € 1.300.000:
1. Gemeentebreed fonds voor de direct omwonenden van een zonnepark, 80% van de
middelen in te zetten op het thema duurzaamheid en 20% vrij te verdelen over leefbaarheid/biodiversiteit.
2. Gebiedsfondsen voor die inwoners die niet direct in de buurt van een zonnepark wonen, 50% van de middelen in te zetten op het thema duurzaamheid en 50% vrij te
verdelen over leefbaarheid/biodiversiteit.
Dit fonds biedt dus de inwoners van Veelerveen ook de mogelijkheid gelden aan te vragen
voor maatregelen die betrekking hebben op duurzaamheid, leefbaarheid en biodiversiteit.
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Aanvragen kunnen niet door individuele inwoners ingediend worden, maar wel door samenwerkingsverbanden van inwoners, verenigingen en stichtingen.
In maart 2022 zal de gemeenteraad beslissen over de exacte voorwaarden voor het doen
van aanvragen.
Werkgroep Duurzaam Veelerveen

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 verborgen zijn.
In deze rubriek zullen wij elke keer als de Kraante verschijnt een foto plaatsen van een plek of voorwerp 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@veelerveen.eu en
wellicht ziet u de foto in een volgende editie terug.
De foto van het carwashbord is genomen bij de ingang van de Spetsehoeve

WIE WEET WAAR DIT IS?

In de volgende Kraante laten wij u weten waar deze plek is
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COLOFON
Tweemaandelijkse nieuwsbrief voor de inwoners van Veelerveen
Uitgave februari 2022
De eerstvolgende Kraante verschijnt in week 9-2022. Kopij kan tot 19 februari worden aangeleverd via: redactie@veelerveen.eu.

AP’S DIERENNIEUWS
Het eind van weer een jaar is in zicht. De koeien staan
met hun kalven al weer een maand of twee op stal.
Dekstier Bertus is terug naar zijn oude baas waar hij
zijn carrière als dekstier kan gaan voortzetten. Zijn opvolger, Frans, is al gearriveerd. Hij is nu pas 7 maanden
oud en echt nog een kalfje. Als je zo naar hem kijkt dan
is het moeilijk voor te stellen dat hij in mei die hele
grote koeien moet gaan dekken. Maar Bertus was ook
maar een kalfje toen hij kwam en toen hij een paar weken geleden wegging al een indrukwekkend grote stier. Nu is het nog afwachten of hij zijn
werk goed heeft gedaan. In maart zullen we dat als de nieuwe kalfjes geboren zijn pas kunnen
beoordelen. Eerder schreef ik al over de pauwen. Moeder heeft haar vier kuikens voorbeeldig
grootgebracht. Ze slapen alle vijf nog steeds stijf naast elkaar op dezelfde hanenbalk en zijn
ook overdag onafscheidelijk. De kuikens van vorig jaar lopen er ook nog steeds en in totaal
lopen er nu tien. Pauwen horen niet in een hok dus die van ons lopen los. Alleen ’s avonds
doen we ze naar binnen want anders zijn ze voor de vos. We hebben ook een groentetuin en
veel kleinfruit. Pauwen en tuinen gaan echter niet samen. Je moet dus kiezen. Pauwen weg of
in een hok of de tuin in een hok. We kiezen voor het laatste. De tuin gaat dus in een hok. En
de helft van de pauwen gaat naar een andere baas. Je hebt pechvogels en geluksvogels. Pechvogel van de maand is natuurlijk de kalkoen. Voor heel veel kalkoenen is het deze maand wel
een keer bijltjesdag. Wij hebben zes kalkoenen. Maar dat zijn echte geluksvogels. Die van ons
gaan de kerst en oud en nieuw allemaal overleven. Met de geiten, bokken en schapen valt er
nu niet veel te beleven. De schapenlammen van dit jaar lopen in de weiden bij het huis en de
fokdieren lopen op de Hasseberg. De meeste geiten zijn binnen en de meeste bokken lopen
op Zuidveld. Maar we hebben er ook nog vijf thuis en het is best spannend om die en de jonge
geiten gescheiden te houden. Hun werk is gedaan. Maar de bokken en de ongedekte geiten
zijn het daarmee niet eens. Het blijft dus opletten. Nu is het afwachten wat het voorjaar gaat
brengen.
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AGENDA GEPLANDE CULTURELE ACTIVITEITEN IN
ONS NOABERSHOES TE VEELERVEEN
(alles onder voorbehoud van de corona-maatregelen)

Zaterdag 26 februari 2022; aanvang 20:30 uur
Een avond swingblues m.m.v.
The Highway Rhytm & Blues Gang
*
Zaterdag 5 maart 2022; aanvang 19:30 uur
Jaarlijkse uitvoering zangvereniging DES
*
Zondag 27 maart 2022; aanvang 11:00 uur
Koffieconcert m.m.v.
Bob Heidema
*
Zaterdag 30 april 2022; aanvang 20:30 uur
Mystery guest
*
Zaterdag 28 mei 2022; aanvang 20:30 uur
Een avond echte outlawcountry m.m.v.
Slow Movin Outlaws
------------------------------------------Reserveren via: info@veelerveen.eu

Dinsdagen:
10.00-11.00 uur

Koffieochtend Veelerveen, Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20, Veelerveen
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