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VAN HET BESTUUR 
  
De zomervakantie is inmiddels aangebroken. Een vakantie die anders is dan alle voor-
gaande jaren. Veel Nederlanders gaan niet op vakantie of verblijven in eigen land. Ook 
in ons dorp zijn er enkele dingen heel langzaam en voorzichtig weer opgestart. Na-
tuurlijk nog wel met de nodige restricties. Ondanks de beperkingen waar we als gevolg 
van corona de afgelopen tijd allemaal mee zijn geconfronteerd hebben we toch nog 
wel op allerlei terreinen bezig kunnen zijn. Allerlei overleggen met de verschillende 
werkgroepen en de gemeente, niet fysiek, doch via beeldbellen, een nieuwe ervaring 
voor veel mensen die vaardigheden vragen waarvan velen niet wisten dat ze die ook 
bezaten. Het digitale overleg, dat op kleinere schaal  al wel gebeurde,  is waarschijnlijk 
iets dat door corona op grotere schaal  blijft bestaan. En dan niet alleen zakelijk, doch 
het zal ook onderdeel worden van ons dagelijks leven, zoals bv. een consult bij een 
huisarts of het ziekenhuis. Hierbij zullen er oplossingen moeten komen voor die inwo-
ners die de randapparatuur die hiervoor nodig is niet kennen, niet bezitten of niet 
kunnen aanschaffen of niet of onvoldoende weten hoe de apparatuur  werkt.  Inmid-
dels is duidelijk dat peuterspeelzaal ’t Hummelhofke voor de herfstvakantie verhuist 
van Ons Noabershoes naar SWS De Driesprong in Vriescheloo. Enerzijds jammer dat 
ook dit onderdeel verdwijnt uit Veelerveen, anderzijds is het voor de ontwikkeling van 
de kinderen goed dat ze onderdeel worden van één van de kind-centra die de Stichting 
Kinderopvang KiWi  en Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) samen 
ontwikkelen. Inmiddels is er contact geweest met de gemeente over de ruimte die dan 
vrijkomt en die kansen biedt om bestaande activiteiten uit te breiden en in te springen 
op nieuwe ontwikkelingen. Corona brengt veel extra kosten mee voor eetcafé en 
dorpshuis Ons Noabershoes. Denk alleen eens aan alle desinfecterende middelen die 
door mens en voor de verschillende ruimtes gebruikt moeten worden om te voldoen 
aan de richtlijnen van het RIVM. Allerlei geplande activiteiten hebben geen doorgang 
kunnen vinden. We gaan de komende tijd kijken wat er alsnog kan, zoals de jaarlijkse 
dorpsbarbecue (wellicht verspreiden over 2 avonden) en de jaarvergadering. Maar al-
leen als de benodigde veiligheid kan worden gegarandeerd. Verder hebben we nog 
enkele streektoalconcerten en het Nije Westerwolde Streektoalfestival in de planning. 
Onze jaarlijkse NL Doet dag die gepland stond voor jl. maart wordt verschoven naar 
Burendag op zaterdag 26 september. Een aandachtspunt verder is de contributie. We 
zijn tot nu toe niet bij u aan de deur geweest om dit te innen. Elders in de Kraante 
vindt u een artikel over hoe u dit kunt betalen in coronatijd. En ten slotte zitten we al 
na te denken over hoe we invulling kunnen gaan geven aan het 100-jarig bestaan van 
onze vereniging in maart 2021. Ondanks berichten over een toename van het aantal 
corona besmettingen wensen wij u een gezonde zomer toe en………. houdt afstand. 
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VOORDAT WE HET VERGETEN…... 

 
Wordt u ook Vriend van de (Koffie)concerten?                                                                                                       
 
Sinds een aantal jaren organiseert de Vereniging van Plaatselijke Belangen Veeler-
veen in met name de wintermaanden een aantal (koffie)concerten met medewer-
king van voornamelijk streektaalartiesten. Dit is zo langzamerhand uitgegroeid tot 
een begrip. We hebben deze concerten tot nu toe kunnen organiseren mede dank-
zij sponsorbijdragen en bijdragen van de Vrienden van de (Koffie)concerten. Vrien-
den en liefhebbers die jaarlijks een extra bijdrage van € 10,- overmaken, zodat 
we dit kunnen blijven organiseren en eventueel kunnen uitbreiden met andere 
muziekgenres. Bent u zo’n liefhebber en vriend, doneert u dan € 10,- (meer mag 
natuurlijk altijd) op rek.nr.  NL68 RABO 0306648423 ten name van Vereniging 
voor Plaatselijke Belangen Veelerveen onder vermelding van Bijdrage Vrienden 
van de Koffieconcerten. 
 

 
’ 

COLOFON 
Tweemaandelijkse nieuwsbrief voor de inwoners van Veelerveen 
Uitgave juli 2020 
De eerstvolgende Kraante verschijnt in week 41. Kopij kan tot 25 september worden 
aangeleverd via: redactie@veelerveen.eu. 
 

REDACTIONEEL 
 
Geachte lezers van de Kraante, u heeft even moeten wachten op deze uitgave, maar u krijgt 
wel vier pagina’s meer dan onze standaarduitgave. Gedurende deze vreemde periode van 
semi-lockdown, merken we toch dat er veel gebeurt in en rond ons dorp. Energie en duur-
zaamheid blijft ons bezighouden, uiteraard spreekt dat voor zich aangezien dit onderwerpen 
zijn die ook ingrijpen en in gaan grijpen in ons eigen huishouden, is het veranderende ener-
giebehoefte (gaat het nieuwe werken ons meer energie kosten?), “moeten” we aan de warm-
tepomp?, wat gaat de energieprijs doen? Verder veel aandacht aan fauna & flora. Komende 
tijd willen we ook aandacht besteden aan de mogelijke exoten in ons dorp die overlast 
kunnen veroorzaken zoals de Japanse duizendknoop, de waternavel, reuze berenklauw, nijl-
gans etc. We zijn benieuwd in hoeverre deze plagen oprukken in ons dorp, dus laat het ons 
weten of u ze hebt gesignaleerd! 
En niet te vergeten goed nieuws op sportief vlak: V.V. Veelerveen heeft weer een eerste 
elftal. Nu zien of de oude reputatie van onze V.V. weer gaat groeien. 
En blijf ons uw berichten opsturen over de invloed van Corona op uw dagelijks leven. Ook 
andere verhalen en berichten kunt u sturen naar onderstaand email adres. 
Veel leesplezier. 
 
 
redactie@veelerveen.eu 
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AP’S DIERENNIEUWS 
 
Het jaar van de geit 
 

k schreef er al eerder over. Het jaar 2019 was het jaar van de bok. We kregen 
dat voorjaar namelijk 14 lammetjes van onze landgeiten. Maar daarvan waren 
er maar twee geitjes. De andere 12 waren bokjes. Ondanks de oproep in de 

Kraante om er daar een of meer van aan te schaffen heeft zich niemand bij ons 
gemeld. Gelukkig was er binnen de fokvereniging voor de Nederlandse landgeiten 
wel animo voor onze bokjes. Er was namelijk behoorlijk veel vraag naar bokjes 
voor begrazing. Zodoende zijn er 7 verhuisd naar vliegveld Eelde om daar de grote 
berenklauw te bestrijden. Onze eigen volwassen bokken doen al jaren goed werk 
in Zuidveld. Daar ruimen ze duizenden jonge berken op. En dat doen ze steeds 
beter want ze begonnen met de dunne tot een centimeter of 5 dik maar nu schillen 
ze zelfs dikke tot wel 20 centimeter. Na het schillen gaan de bomen dood en 
Staatsbosbeheer hoopt dat er dan een wat meer open landschap met kruiden en 
heide voor terugkomt. Dit voorjaar kregen we van onze landgeiten15 lammetjes. 
Maar nu was het het jaar van de geit want 12 stuks waren geitjes en maar 3 
bokjes. Toch mooi dat de natuur het evenwicht tussen bokken en geiten over de 
jaren heen wel goed heeft geregeld. 
Ap. 
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PLANTENRUIL BEURS IN WEDDE 
 

p zaterdagmorgen 26 september 
2020 wil ik i.s.m WDL van 10 tot 
half 12 op het plein voor het kan-

toor van Wedde dat ’t lukt  een plantenruil 
beurs houden. 
Wat houdt dit precies in: als het u leuk 
lijkt om hier aan mee te doen, is het de 
bedoeling dat u min 3 verschillende plan-
ten nu of volgende maand uit uw tuin 
haalt en in potjes zet zodat deze alvast 
kunnen acclimatiseren. U mag zoveel pot-
jes vullen en meenemen als u wilt. 
Het is natuurlijk het leukste dat u eens door uw tuin loopt en vooral de bijzondere 
planten er uit haalt waarvan u denkt dat niet veel mensen die in de tuin hebben.  
Als u de naam niet weet, kunt u een foto maken via de app PlantNet.(via de Play 
Store) Ik heb op deze manier al heel wat planten in mijn tuin gedetermineerd. U 
zet de naam op een kaartje met daarop alle gegevens van de plant, zodat de 
nieuwe eigenaar weet wat hij krijgt. We willen graag starten met 20 mensen. Slaat 
dit idee goed aan, dan doen we het volgend jaar weer en dan met meer mensen. 
U kunt zich opgeven bij Marian, dorpsondersteuner van Wedde dat ‘t lukt per email 
; dorpsondersteuner@weddedathetlukt.nl of telefoonnummer; 0623934449. 
Voor het huren bij slecht weer van een ruimte in het buurthuis en een kop koffie 
vragen wij een bijdrage van € 3,-. 
Wacht niet te lang met opgeven vol is vol! 
 
Natuurlijk houden wij ons aan alle richtlijnen van het RIVM die dan gelden. 
 
Heel graag tot dan, 
Geke 
 
 

EIKENPROCESSIERUPS   

Hoe om te gaan met de eikenprocessierups 

nlangs zijn we benaderd door enkele inwoners van ons dorp over de op-
rukkende eiken-processierups en de hinder die men daarvan ondervindt. 
Hierop hebben we contact opgenomen met de gemeente. Zij heeft ons 
gewezen op de informatie die hierover op de website van de gemeente is 

te vinden en die u hieronder kunt lezen.  

Ziet u een nest van een eikenprocessierups? Meld dit dan bij ons, dit kan digitaal 
via de website van de gemeente Westerwolde of via tel.nr. 0599 32 02 20.  Wij 
inspecteren de boom en plaatsen een lint om de stam. We verwijderen alleen 

O 

O 
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nesten op drukke plekken, de zogenaamde 'hotspots'. Zoals bij schoolpleinen, 
zorgwoningen en sportvelden.  

  !METEEN MELDEN! 
 
Hoe het werkt 
• Nadat wij uw melding hebben ontvangen, beoordeelt onze bomendienst of 

het nest zich bevindt op een 'hotspot' of niet 
• Bij een hotspot wordt het nest geregistreerd om te verwijderen 
• Andere bomen krijgen alleen een waarschuwingslint, de nesten worden niet 

verwijderd 
• De verwijdering gebeurt in juni en juli, zoveel mogelijk in een éénmalige 

route  
• Bij bomen buiten de bebouwde kom plaatsen we waarschuwingsborden in 

plaats van per boom een lint 

  
Goed om te weten 
Onze gemeente telt in totaal 43.000 eikenbomen. Door dit hoge aantal en de 
enorme groei van de eikenprocessierups, kunnen wij niet alle nesten verwijderen 
Daarom verwijderen wij alleen nesten op drukke plekken 
Verwijderen is onze enige methode, we gebruiken geen andere bestrijdingsmidde-
len 
Daarnaast gebruiken wij zoveel mogelijk een natuurlijke aanpak om overlast door 
de eikenprocessierups te voorkomen 
 
Thuis last van eikenprocessierupsen? Dit is uw eigen verantwoordelijkheid. 
Neem contact op met een gespecialiseerd bedrijf. In de buurt van Veelerveen zijn 
dat o.a. Beers en Beers uit Bellingwolde of Mennega Groenvoorziening uit Vlagt-
wedde. Inwoners zijn hier verder vrij in. 

Zelf iets doen? U kunt op meerdere manieren actie ondernemen om overlast te 
voorkomen: 

• Zorg dat in uw tuin veel soorten bloeiende bloemen en planten groeien. Dit 
trekt allerlei insecten en daarmee vogels aan.  

• Veel vogels eten de eikenprocessierups 
• Hang mezenkastjes in eikenbomen. De vogels zijn gek op de rupsen 
• Lees meer op de website Kennisplatform eikenprocessierups.  

 Gebruik geen folie of plakstrips. 
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VANDALISME IN HET DORP 
 

e laatste tijd gebeurt het nogal eens dat er opzettelijk vernielingen plaats 
vinden in ons dorp. Het gebeurt meestal ‘s nachts in het weekend. Het 
vandalisme is zeer divers, zoals het bekrassen van auto’s, het verwijderen 

en vernielen van een nummerplaat van een auto, afvalcontainers die in een sloot 
of in het kanaal worden gegooid, complete brievenbussen incl. paal die uit de grond 
worden getrokken en ergens worden achter gelaten in een sloot, bij het dorpshuis 
zijn kleine containers van hun plek gehaald of worden verstopt in grotere contai-
ners en kerstverlichting die is weggehaald boven de ingang van het dorpshuis. Het 
vandalisme is inmiddels onder de aandacht van de afdeling Veiligheid van de ge-
meente en de wijkagent gebracht.  De veiligheidscoördinator van de gemeente 
geeft aan dat het van belang is dat er op het moment van overlast /vernielingen 
contact wordt opgenomen met de politie via tel. 112 bij spoed, heterdaad of ver-
dachte situaties of via tel. 0900-8844, geen spoed wel politie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AP’S BESPIEGELINGEN 

k hoorde wethouder Bart Huizing een paar weken geleden op radio Wester-
wolde zeggen dat het aantal inwoners niet is gekrompen. Officieel is Zuidoost 
Groningen een krimpgebied maar dat lijkt voor Westerwolde niet meer te klop-

pen. Dat is mooi. Ook ligt de gemiddelde verkoopprijs van woningen in Wester-
wolde een stuk hoger dan die in de omliggende gemeenten. Ik rij iedere dag een 
flinke afstand over de Westerwoldse wegen en zie daar maar heel weinig verkoop-
borden in de tuin staan. In Veelerveen stonden enige huizen te koop maar die zijn 
grotendeels verkocht. De laatste tijd heb ik langs het kanaal enige nieuwe gezich-
ten gesignaleerd. Met een paar nieuwkomers heb ik gesproken en die kwamen 

D 
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zonder uitzondering uit de randstad. Dat is een merkwaardige ontwikkeling. Terwijl 
veel mensen het arme Afrika proberen te ontvluchten en met gevaar voor eigen 
leven het rijke Europa proberen te bereiken gebeurt hier het omgekeerde. De 
randstedelingen trekken hier dus juist naar het arme Zuidoost Groningen. Ik heb 
hierover een beetje nagedacht en eigenlijk is het best logisch. Als je afgaat op de 
economische kengetallen behoort  Zuidoost Groningen tot een van de arme delen 
van Nederland. Maar die schijn bedriegt. In de grote steden wonen heel veel men-
sen in flats, appartementen of Vinexwijken met hooguit een postzegel grond. Voor 
de boodschappen moet je per auto naar de winkels. Dat kost veel tijd door drukte 
en stoplichten en na het winkelen moet je voordat je de parkeerplaats mag verla-
ten je auto terugkopen. Maar in ons dorp zijn vrijwel alle huizen vrijstaand met 
een flinke lap grond er om heen. En heel veel mensen hebben hier een zitmaaier. 
Wel moet je hier ook met auto naar de winkels maar dat kost nooit meer dan 5 
minuten. Drukte, stoplichten en overvolle (dure) parkeerplaatsen zijn hier namelijk 
niet. Zonder uitzondering vinden de mensen die ik sprak Veelerveen heel mooi, 
rustig en heel groen. Maar het is wel even wennen dat iedereen hier gedag zegt.  
 
Ap 

 

   

WERKGROEP DUURZAAMHEID  

 
Voortgang onderzoek energietransitie Veelerveen 
 

et onderzoek naar de energietransitie in Veeler-
veen is gestart. De leden van de werkgroep Duur-
zaam Veelerveen hebben inmiddels twee informa-

tiebijeenkomsten gehad. Vanwege de Corona maatregelen 
zijn dit bijeenkomsten geweest die via internet zijn verlo-
pen. Een van de doelen van die bijeenkomsten is na te 
gaan hoe inwoners van Veelerveen het beste betrokken 
kunnen worden bij het project. Daardoor kunnen de resul-
taten van het project zo goed mogelijk op individuele huis-
houdens worden afgestemd. 
 
Door de Groninger Energiekoepel (GreK) is op verzoek van de werkgroep een eer-
ste voorlopige inventarisatie gedaan naar het energieverbruik in Veelerveen, ge-
koppeld aan de woningen en het (voorlopige) energielabel dat daaraan gekoppeld 
is. Elk huis heeft in 2015 een voorlopig energielabel toegekend gekregen. Dit voor-
lopige energielabel is een inschatting op basis van gegevens als woningtype, op-
pervlakte en bouwjaar. 

H 
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Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig 
jouw woning is ten opzichte van vergelijkbare 
woningen. In een energiezuinig huis woon je 
goedkoper doordat je een lagere energiereke-
ning hebt. Er zijn verschillende klassen: energie-
label A (zeer energiezuinig) tot en met G (zeer 
onzuinig). Een definitief energielabel kun je aan-
vragen via o.a.  https://www.energielabelvoor-
woningen.nl/. Dan kan je ook aangeven welke 
maatregelen je genomen hebt om je huis te ver-
duurzamen en dus een beter energielabel te ver-
krijgen. Hieronder een overzicht van de verde-
ling van de (voorlopige) energie-labels in Veeler-
veen. Omdat Veelerveen veel huizen kent met 
een ouder bouwjaar, zijn veel (voorlopige) G en 

F-labels toegewezen. Beschik je over een voorlopig energielabel, dan kun je veel 
geld besparen door nog voor 1 januari 2021 een energielabel aan te vragen. Nu 
kan zo'n keurmerk nog online worden aangevraagd en dat kost gemiddeld 7,50 
euro. Na 1 januari a.s. komt na de aanvraag een controleur kijken en dan kan de 
prijs oplopen tot bijna tweehonderd euro. 
 
De cijfers die wij hebben ontvangen over het energieverbruik in Veelerveen zijn 
schattingen op basis van het bouwjaar van de woning en het voorlopige energie-
label. De privacywetgeving is de reden dat van individuele huishoudens geen 
exacte gegevens over gas- en elektriciteitsverbruik zijn op te vragen. Op basis van 
de gegevens van 2018 (nieuwere gegevens zijn nog niet bekend) is het gemiddeld 
gasverbruik in Veelerveen 2045 m3 en het elektriciteitsverbruik 3420 kWh. De 
werkgroep is nog met GreK in overleg over deze eerste voorlopige resultaten van 
de inventarisatie. Wij willen de gegevens zo actueel en nauwkeurig mogelijk. Ie-
dere inwoner van Veelerveen moet op basis van zo betrouwbaar mogelijk gege-
vens kunnen meebeslissen over plannen die gemaakt worden om Veelerveen te 
verduurzamen. 
 
Aantallen en soort energie-labels in Veelerveen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanwege de Corona maatregelen is nog niet duidelijk wanneer een bijeenkomst 
met inwoners van Veelerveen gehouden kan worden.  
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Op 2 juli jl. is op het gemeentehuis in Sellingen 
de intentieverklaring tussen de gemeente en de 
Werkgroep Duurzaam Veelerveen getekend door 
wethouder Van der Goot en Frits van Kouwen-
hove als vertegenwoordiger van de werkgroep. 
In die intentieverklaring wordt het onderzoek 
naar de energietransitie in Veelerveen geregeld. 
 
 
 
 
De werkgroep Duurzaam Veelerveen 
 
 
 

 
Leden van de Vereniging voor Plaatse-
lijke Belangen Veelerveen (en zij dit lid 
willen worden). 
Velen van u betalen de jaarlijkse contributie 
per kas. Vanwege corona hebben we u dit jaar 
echter nog niet kunnen bezoeken en gaan we 
dat veiligheidshalve voorlopig ook nog niet 
doen. We hebben als vereniging echter wel een 

aantal vaste kosten die gewoon doorlopen. Wij verzoeken u daarom ook vriendelijk 
de contributie die voor 2020 € 10,- bedraagt over te maken op bankrekeningnum-
mer  
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. 
 

 
 
WIE HELPT MEE BIJ HET INZAMELEN VAN OUD PAPIER? 
 
 
Eens per jaar op een zaterdag (de eerstvolgende keer is zaterdag 8 augustus a.s. ) is de 
Ver. voor Plaatselijke Belangen Veelerveen aan de beurt om mee te helpen met het inza-
melen van oud papier, waarvoor 2 mensen nodig zijn. Dit levert jaarlijks een bedrag aan 

geld op dat wordt gebruikt voor een activiteit. Momenteel 
wordt dit meestal gedaan door ouderen, variërend  in de 
leeftijd van 62 tot 72 jaar. We zijn op zoek naar enkele 
jongere inwoners die dat stokje over willen nemen en die 
eens per jaar op die ene zaterdagmorgen met z’n tweeën 
mee achterop de vuilniswagen van Van der Hende door het 
dorp gaan om de papiercontainers te legen. Aanmelden en 
informatie via: info@veelerveen.eu of via 06-57392348. 
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WERKGROEP DUURZAAMHEID 
 
Platform Energietransitie Westerwolde 
 

e Werkgroep Duurzaam Veelerveen, Energie  coöperatie Stuw, Energieco-
operatie Oudeschans ECO, LetheStroomt hebben besloten om nauwer sa-
men te werken. Zij hebben daarvoor het Platform Energietransitie Wester-

wolde opgericht.  
De drie energiecoöperaties in Westerwolde en de Werkgroep Duurzaam Veelerveen 
streven dezelfde doelen na en hebben besloten hun kennis en ervaring te bundelen 
om zo efficiënter en effectiever te kunnen werken. De organisaties blijven daarbij 
zelfstandig en zijn verantwoordelijk voor hun eigen lokale beleid.  
 
Het platform: 
 

• Overlegt met elkaar over bestaande plannen en uitvoering daarvan; 
• Bespreekt het provinciale en gemeentelijke beleid met betrekking tot de 

energietransitie, netbeheer en infrastructuur; 
• Wil het draagvlak voor de energietransitie bij burgers vergroten door het 

stimuleren van lokale participatie. Uitgangspunt is dat de lokale bewoners 
altijd profiteren van duurzame initiatieven in hun woonomgeving; 

• Ontwikkelt een visie over de eerlijke financiële verdeling van lusten en lasten 
voor de bewoners én de ecologische inrichting van zonneparken en de 
groene/blauwe landschappelijke inpassing; 

• Ondersteunen elkaar bij de verkenning en daaropvolgende realisatie van het 
50% eigenaarschap van zonneparken in Westerwolde; 

• Verkent de samenwerking bij de realisatie van projecten en aanvragen van 
subsidie; 

• Ondersteunt bewonersinitiatieven gericht op energietransitie en/of duur-
zaamheid in de gemeente Westerwolde; 

• Wil gesprekspartner van de gemeente zijn bij het ontwikkelen van de RES 
(Regionale Energie Strategie) en het op te zetten duurzaamheidsfonds van 
de gemeente Westerwolde; 

• Ziet de Groninger Energiekoepel (GrEK) als belangrijke samenwerkingspart-
ner. 

Op 30 juni jl. heeft het platform zich gepresenteerd aan de fracties van de ge-
meenteraad van Westerwolde. Tijdens de bijeenkomst is o.a. van gedachten ge-
wisseld over het 50% eigenaarschap van de lokale bevolking in de zonneparken in 
Westerwolde en de informatievoorziening rond de energietransitie.  
 
Werkgroep Duurzaam Veelerveen 
 
 
 
 
 
 

D 
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NIEUWS VAN WEDDE DAT ‘T LUKT ! 
 

ls ik dit stukje schrijf is het 1 juli. De maatregelen zijn 
nog meer versoepeld. We mogen weer steeds meer. El-
kaar naar het ziekenhuis brengen wordt weer makkelijker 

en een klusje voor elkaar doen, een kopje koffie bij elkaar drinken of een 
wandeling maken, het mag weer. Zolang we alles maar op 1,5 meter af-
stand doen.  
Gelukkig maar, ook al zit de schrik er hier en daar nog goed in. We hebben 
gelukkig in het noorden weinig corona patiënten gehad. Maar  niet alleen 
het virus heeft grote impact. Ook de maatregelen die genomen zijn, voor 
een ieder zijn bestwil, hebben veel verdriet veroorzaakt. Misschien woont 
er familie van u in een verpleegtehuis of in een ander soort beschermd 
wonen. Misschien ging uw partner naar de dagbesteding of ander soortige 
opvang/ begeleiding en stond u er plotseling nagenoeg alleen voor in de 
dagelijkse beslommeringen. Misschien heeft u een dierbare verloren en kon 
het afscheid niet zo gaan zoals u dat  graag gewild heeft. Misschien hebben 
de maatregelen grote financiële gevolgen voor u of mensen in uw omge-
ving. Allemaal problemen waar iedereen op zijn eigen manier (alleen of met 
hulp) weer een weg in moet gaan vinden. Laten we hopen dat we nu genoeg 
geleerd hebben om een nieuwe grote uitbraak te voorkomen. 
Ik merk - nu ik weer wat meer bij u langs mag- dat er veel behoefte is om 
te praten. Gewoon om even je ei kwijt te kunnen. We zijn allemaal maar 
gewoon mensen en hebben behoefte aan contact. Online en via de telefoon 
is een mooie manier. Als het even niet anders kan. Maar het praat toch net 
wat beter als je gewoon bij elkaar bent.  
De afgelopen tijd heeft wel laten zien hoe makkelijk het is om online contact 
te houden. Via whatsapp of op andere manieren via videobellen. Misschien 
goed om nu over na te denken, ook als u al wat ouder bent en denkt, dat 
leer ik toch niet meer. Misschien heeft het u al verrast en bleek het toch 
makkelijker te zijn als verwacht. Neem gerust contact op als u graag hier 
wat meer over wilt weten.  We hebben een enorme waarschuwing gehad 
denk ik, mocht er toch weer een reden zijn dat we niet fysiek naar elkaar 
toe kunnen, dan zou het mooi zijn als iedereen op deze manier contact met 
zijn omgeving kan hebben. 
Vanaf nu  gaan de spreekuren weer open op maandagmorgen van 9:00 uur 
tot 10:00 uur in Dorpshuis De Voortgang Wedde en aansluitend van 10:30 
uur tot 11:30 uur in Ons Noabershoes in Veelerveen. Ook voor andere hulp-
vragen kunt u weer bij ons terecht. Samen kijken we wat er weer kan. 
 
Heel graag tot ziens,  
 
Marian,  
dorpsondersteuner Wedde dat ‘t lukt 

A 
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V.V. VEELERVEEN 
start het komende seizoen weer met een eerste elftal 
 

n de winter van 2019 moest de plaatselijke voetbalclub noodgedwongen het 
eerste elftal terugtrekken uit de competitie. Tussentijds vertrek van een 
aantal leden en buitenlandse stages gaven de vereniging geen andere 
keuze. Nu, ruim anderhalf jaar later, is de club zeer verheugd dat er het ko-

mend seizoen weer een eerste elftal staat! 
 Plan slagen 
Drie mannen, die de club een warm hart toedragen, zetten een plan op papier, 
zochten sponsoren om dat plan te financieren en voerden gesprekken met betrok-
kenen. Geerd Dekker, René Haaijer en Folko Koolhof zagen afgelopen mei hun 
plan slagen: er is voldoende draagkracht om weer met een volwaardig eerste elftal 
te starten in de vijfde klasse.  
  

 
 
 
Genoeg in de breedte 
Eigen leden zijn geënthousiasmeerd, een aantal vertrokken spelers komt weer te-
rug en er is handjevol nieuwelingen. Genoeg mensen in de breedte voor een seri-
eus team. Bijkomstig voordeel is dat er het volgend seizoen ook nog een JO19 
(Jeugd Onder 19 jaar) is, die zo alle gelegenheid krijgt om voorzichtig te proeven 
aan het seniorenvoetbal.  
 Anderhalve meter 
Eind juli al vangen de trainingen aan onder leiding van de aangetrokken trainer 
Pieter Nuus uit Winschoten. Inmiddels weten we ook dat senioren weer ’normaal’ 
mogen trainen en zelfs ook wedstrijden mogen spelen. Na de afgekondigde co-
ronamaatregelen van 13 maart jl. was dat lange tijd niet toegestaan. Wel moeten 
volwassenen zodra ze het veld af zijn, weer anderhalve meter afstand van elkaar 
houden. Ook voor supporters en bezoekers van de kantine (beiden 18+) geldt de 
anderhalvemeterregel. 
 Oefenwedstrijden 
In de maand augustus staat er een aantal oefenwedstrijden op het programma. 
Toeschouwers zijn van harte welkom! De wedstrijddata zijn als volgt: 
Zondag  9 augustus:   vv Veelerveen - vv Sellingen   14:00 uur 
Donderdag  13 augustus:  vv Veelerveen - vv BATO   19.30 uur 

 I 
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Zondag  16 augustus:  vv Veelerveen - vv Gieterveen   14.00 uur 
Zondag  23 augustus:  vv Veelerveen - vv Pekelder Boys  14.00 uur 
Dinsdag  25 augustus:  vv ASVB 2 - vv Veelerveen   20.00 uur                                                                                                                                                                                        
Trots 
De voetbalvereniging is erg trots dat ze weer terugkeert in de vijfde klasse. Er zal 
weer meer reuring op het voetbalveld zijn in het weekend en dat is goed voor de 
clubkas én voor het dorp! De zondagmiddagen zijn straks weer als vanouds. Wees 
vooral welkom op het sportpark aan de Veelerveensterweg 28a. 
  
PS. De voetbalclub is op zoek naar vrijwilligers die een aantal uurtjes op zaterdag 
of zondag kantinediensten willen draaien. Interesse of vragen? 
Stuur dan een e-mail naar info@vvveelerveen.nl. 
 
 
 

GEKWETTER UIT ´T MEEZENEST 
 
Een roos is onmisbaar in de tuin. Voor veel mensen is het een heerlijk geurende 
sierplant. In onze tuin hebben we vooral wilde rozen en dat zijn geweldige bijen-
planten. Hoor je in juni op een zonnige dag in een afgelegen bosje opeens een 
flink gezoem; dan kijk je en dan staat er een roos die uitbundig bloeit. Veel kleine 
bloemen, die veel kleine rozenbottels als vrucht krijgen.  
Van grotere rozenbottels kan je heerlijke siroop maken. Weet je nog van vroeger: 
roosvicee. Bevat van nature veel vitamine C. Uit eigen ervaring weet ik dat insec-
ten hun eitjes in de rozenbottel leggen. Vermijd bottels met zwarte puntjes erop, 
anders kan je niet garanderen dat de siroop vegetarisch blijft. 
In de rozenfamilie zitten ook hele andere en lekkere planten, waaronder appel, 
peer, braam, aardbei, perzik, pruim, sleedoorn en krentenboompje. Heerlijk al dat 
fruit. Grote kans dat er al iets van de rozenfamilie in jouw tuin staat: geniet ervan. 
Als de toekomst ook nog rooskleurig blijkt ….. 
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HOE HOUD IK MIJN ENERGIEREKENING BETAALBAAR? 
 

anwege mijn interesse in duurzaamheid neem ik deel aan het onderzoeks-
project 'Veelerveen energieneutraal in 2035’  
In oktober 2018 heeft de gemeenteraad van Westerwolde vastgesteld dat 

in 2035 Westerwolde energieneutraal moet zijn. De consequenties van dat besluit 
zijn groot en moeten in de 15 jaar die ons resten tot 2035 gerealiseerd worden. 
Dat heeft gevolgen voor elk huishouden in Westerwolde. 
 
Daarom heb ik een beetje gerekend en het resultaat deel ik graag. Gemiddeld 
wordt er in Veelerveen per woning rond de 3420 kWh elektriciteit en 2045 kubieke 
meter (m3) aardgas verbruikt. Energieneutraal betekent dat je jouw energiege-
bruik zo laag mogelijk houdt, en je de energie die je nodig hebt zelf duurzaam 
opwekt. Energie opwekken kun je zelf doen (bijvoorbeeld met zonnepanelen), 
maar het kan ook op lokaal- of wijkniveau, of samen met je buren. En het kan op 
verschillende manieren: met zonne-energie, wind, aardwarmte, hout of biogas. 
Maar een kubieke meter aardgas geeft wel ruim 9 kWh warmte. 
 
Als een dergelijke woning in de toekomst volledig elektrisch zou worden verwarmd, 
betekent dit 18405 kWh (2045 m3  x 9 kWh) op jaarbasis en dat is bijna 5,5 keer 
zoveel als het huidige gemiddelde elektriciteitsverbruik. Het totale gemiddelde 
energieverbruik per woning is dus 18.405 kWh (warmte) + 3420 kWh (huidig elek-
triciteitsverbruik) = 21.825 kWh op jaarbasis. Uitgaande van de huidige prijzen 
voor gas (rond 1 euro per kubieke meter) en elektriciteit (rond 0,25 euro per kWh) 
betalen we nu voor die hoeveelheid energie dus gemiddeld 2900 euro per jaar. 
Maar dat wordt 5456 euro per jaar als je rekent met de huidige elektriciteitsprijs. 
Dat is echt veel te veel.  
 
Bovendien kan die benodigde hoeveelheid elektriciteit niet je huis binnengebracht 
worden. Het elektriciteitsnet - zowel buiten als in de woningen - is niet berekend 
op een dergelijk groot verbruik. En 2035 is al over 15 jaar. Dat lijkt ver weg maar 
toch is het zo 2035. In die 15 jaar moet er veel gebeuren om energieneutraal te 
kunnen zijn. Maar de mogelijkheden zijn beperkt. Ik noem er een paar zoals groen 
(waterstof)gas, wind- en zonne-energie, aardwarmte, etc. maar die zullen waar-
schijnlijk allemaal duurder zijn dan de huidige prijzen voor gas en elektriciteit. Veel 
genoemd wordt overschakelen op een warmtepomp of hybride ketel maar die zijn 
alleen toepasbaar in heel goed geïsoleerde woningen. De meeste woningen in 
Veelerveen zijn niet goed geïsoleerd en een behoorlijk deel van de woningen wordt 
nog met gaskachels verwarmd. Hieronder vindt u een rekenmodel om uw eigen 
energieverbruik te kunnen berekenen.  
 
Jaarverbruik in kubieke meters aardgas x 9 + uw huidig elektriciteitsverbruik in 
kWh = uw jaarlijkse energieverbruik. Als u dat verbruik met 0,25 euro vermenig-
vuldigt dan weet u ongeveer hoe hoog uw energierekening zou kunnen worden op 
basis van de nu geldende energieprijzen. Wat die prijzen in de toekomst doen, is 
nog onduidelijk. Wellicht helpt dit u om nu alvast maatregelen te nemen zoals 
isoleren en/of energiezuinige verwarming.  
 
Ap de Wit 

V 
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REACTIE VAN DE WERKGROEP DUURZAAM VEELERVEEN 
 

et probleem dat Ap de Wit op persoonlijke titel in zijn artikel beschrijft, is 
één van de problemen waar Veelerveen mee te maken krijgt bij de uitvoe-
ring van de zogenaamde energietransitie. Die energietransitie is de over-

gang naar een andere vorm van energievoorziening. Fossiele brandstof (aardgas, 
olie en steenkool) wordt op termijn vervangen door duurzaam opgewekte energie. 
Daarbij is veel aandacht voor energiebesparing (dus ook isolatie van je woning), 
energieopslag en lokale energieopwekking.  
De werkgroep Duurzaam Veelerveen heeft op 2 juli jl. met de gemeente Wester-
wolde een intentieverklaring getekend om een onderzoek te doen naar hoe die 
energietransitie in Veelerveen het beste uitgevoerd kan worden. Afgesproken is 
dat de inwoners van Veelerveen meepraten en meebeslissen over hoe dat gaat 
gebeuren. De komende weken zullen leden van de werkgroep met ongeveer 30 
huishoudens gesprekken gaan voeren over hoe zij wonen in Veelerveen beleven, 
waarbij uiteraard ook de energietransitie besproken zal worden. De resultaten van 
die gesprekken bepalen voor een belangrijk deel de inhoud en vorm van de eerste 
bewonersbijeenkomst in Veelerveen over de energietransitie. De verwachting is 
dat die bijeenkomst in september a.s. zal plaatsvinden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 



16 
 

 

 

Kinderopvang KiWi 
Plezier, veiligheid, vertrouwen en ontwikkeling sinds 1988 

 

 

Datum: 12 juni 2020 

Betreft: verhuizing peuterspeelgroep naar de school 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

De peuterspeelgroepen Krummelhorn in Wedde en d’Ondersteen in Blij-
ham gaan in de zomervakantie verhuizen naar de school. De peuterspeel-
groep ’t Hummelhofke gaat tussen zomer en herfst verhuizen naar de 
school in Vriescheloo. 

In eerdere communicatie heb ik u verteld over de samenwerking tussen 
Stichting Kinderopvang KiWi (KiWi) en Stichting Openbaar Onderwijs Oost 
Groningen (SOOOG). Beide stichtingen zijn actief bezig om kindcentra te 
ontwikkelen waarin elk kind van 0- 12 jaar vanuit een doorgaande ontwik-
kellijn kan spelen en leren in een vaste, vertrouwde omgeving met be-
kende gezichten vanuit één team en vanuit één locatie. Dit biedt gelijke 
kansen voor elk kind. Opvang en onderwijs op dezelfde locatie met een 
vast team biedt voor elk kind het optimale klimaat om zich te ontwikkelen. 

Vanaf maandag 17 augustus zien wij u in Blijham en Wedde graag samen 
met uw kind in de nieuwe groepsruimte in de school. 

We wensen u een mooie zomer toe. 

namens Wiesje, Gea, Patricia, Anja, Johanna en Nicolien 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Henriette Beukema 

Directeur Stichting Kinderopvang KiWi 

 
 
Kinderopvang KiWi staat voor veiligheid en vertrouwen. Veiligheid en ver-
trouwen gaat ook over de vraag hoe we met persoonsgegevens omgaan. 

U kunt ons Privacy Beleid downloaden via onze website. Een exemplaar van 
ons beleid wordt op eerste verzoek kosteloos toegezonden. 

 

 


