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Echt Wintervreugd
Penningmeester
Drents Klimaatalarm
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Afgelopen weekend is er behoorlijk
gesport op De Roskamp. Er werd
niet gevoetbald, maar wel ijshockey
gespeeld, geschaatst, gespeeld, sleetje
gereden en andere ijspret beleefd !
Een geweldig lang weekend ijspret
georganiseerd door IJsvereniging
Wintervreugd. Top gedaan ! Heel
veel Witteveeners hebben hierdoor
een heel leuk weekend gehad.
Al zouden we gevoetbald mogen
hebben, het had niet gekund wegens
de grote bult sneeuw op het veld.
Zolang er sneeuw op het veld ligt
kunnen we ook niet trainen. Het mag
ook niet, daar we anders de sneeuw
in het veld trappen, het heel glad
wordt en zelfs stuk kan gaan. Maar
als we de weersverwachtingen mogen
geloven komt er een lenteachtig
weekend aan met temperaturen richting de 18 graden Celsius. Dan is de
sneeuw zo weg en kan de jeugd sowieso weer gaan trainen. De senioren
in groepje van 2 ook.
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De KNVB laat weten dat als er in
maart weer volledig getraind kan
worden, ze er aan denken om dan
half april met de A-categorie een halve competitie af te werken. In der Bcategorie wordt er dan iets van regio
voetbal georganiseerd. Mocht de
KNVB hier niet toe komen en er wel
weer getraind en gespeeld mag worden, dan zal de club zelf een “regio
voetbal” toernooi opzetten voor alle
teams. We zijn er wel weer aan toe,
maar we moeten nog steeds geduld
hebben.
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Roel Seele
Voorzitter
Witteveense
Boys’87
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Schaatsen met de handrem:
Huppelende koeien in de lente...een
prachtig schouwspel….
Daarop leek het nog het meest op de
IJsbaan het afgelopen weekend, want
wat een prachtige schaatsperiode hebben we gehad.
Het is fijn geweest op de Roskamp, de
sfeer soms zelfs uitgelaten, de Corona
voor even naar de achtergrond. Al
vanaf donderdag was de baan geopend.

Heerlijk baantjes trekken, maar ook
gewoon lekker knoeien op het ijs….
We hebben genoten van de kleine
geboortegolf van de afgelopen jaren,
want wat waren de kinderen aan het
dollen. Het digitale fotoalbum ¨Winter
2021-ijsplezier¨ kan volgepakt met
prachtige plaatjes. Een Drone heeft de
pret zelfs vanuit lucht in beeld gebracht.

Natuurlijk ook het après skate hebben
we gemist...met zulk mooi schaatsweer en zoveel uitgelaten mensen
staat Witteveen garant voor een oergezellige nababbel. Van de opbrengst
hadden wij, als bestuur vast en zeker
een mooie studiereis kunnen doen.
Nu moeten we de touwtjes nog aan
elkaar knopen.

Gelukkig kunnen wij bouwen op onze trouwe ledenschare, die ondanks de
aardse opwarming en de ongewone
manier van contributie ophalen, ons is
blijven steunen, uiteraard dank hiervoor. Mocht U de contributie vergeten zijn...het kan en mag nog steeds.
Positief is dat we bij onze drukkerij
een spoedbestelling moesten doen, de
ledenkaarten waren op, omdat van
heinde en verre de mensen naar Witteveen kwamen om te schaatsen, er
zijn vele nieuwe leden genoteerd.
Daarnaast hebben we ook een heus
legaat gekregen….Geert Rossing heeft
een bedrag geschonken...hiervan hebben wij meteen nieuwe bankjes gekocht, zodat onze schaatsers Corona
proof de ijzers onder konden binden.
Met onze sterrenkoks hebben we kunnen afspreken, dat de levering van alle
versnaperingen met een jaar kan worden uitgesteld. Derhalve kunnen we
volgend jaar niet alleen de
baan weer optima forma klaarmaken,
maar dan ook écht alles uit de kast
trekken…. Winter 2022...op de Roskamp….alle remmen los.
Bedankt iedereen voor de mooie dagen ondanks de Coronaregels !

Maar Corona heeft er wel voor gezorgd dat wij niet alles uit de kast hebben kunnen halen. Geen Witteveense
schaatskampioen, geen priksleeën,
ketelkeilen of ijsstoksteken. Een
paar warme dranken hebben we wel
geserveerd, maar onze sterrenkoks
moesten toekijken. De kantine bleef
dicht, opwarmen met snert en worst,
het zat er niet in. De controlerende
BOA’s hebben gelukkig geen wak
kunnen schieten in onze Corona
maatregelen.

3 Sport & Ontspanning

Advertenties

Schapendijk 4
9438 TA GarmingeTel.
0593-552200

Gespecialiseerd in
slootonderhoud en kraanwerk
Tevens levering grondsoorten
Roelof Huizing Cultuurtechniek
Hoofdstraat 42
9433 PC Zwiggelte
Tel. 06-52375631
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Mantinger Sneeuw
Heeft de winter ons toch te grazen
genomen….twintig centimeter
sneeuw, de fiets blijft noodgedwongen
op stal. Maar niet bij de pakken neerzitten, lekker wandelen door onze
bossen. Meteen al met de neus in het
eremetaal…..koud de deur uit of een
piepklein bosvogeltje liet zich goed
zien...een goudhaantje. Verder naast het
Hof, vlakbij de enige echte iglo die wij
in het bos hebben, een goudvink !! Het
wemelde ook van sporen op de
grond….reewild, een das of vos ?
Ik volgde een slede spoor naar mijn
verleden, althans de gedachten gingen
terug...Jaren geleden zaten mijn kinderen achterop, op weg naar de speelwei, alwaar de hoogste heuvel ter wereld goed was voor een bult sneeuwplezier.
Ook veel dorpsgenoten lieten voetstappen in de sneeuw achter…..

In tegenstelling tot Joop zal Uw columnist zeker niet vertrekken uit ons
dorp, zie het meer als compliment...de
column wordt in ieder geval wel gelezen.

Leermomenten

De wandeling bleek éven een kadootje, ik liep door een kunstwerk.
Donkere bossages, sneeuwwitte achtergrond en een fel blauwe lucht. Echter halverwege een hardnekkig gezoem, boven mij vloog een drone, de
bestuurder zag ik zo snel niet. Helaas
was ik mijn luchtafweergeschut ditmaal vergeten. De eenzame fietser
ploegend over het Mantinger Sneeuw
is een prachtig plaatje, maar wat de
hoofdpersoon betreft slechts voorbehouden aan Onze Lieve Heer. Op dat
moment was het mijn kunstwerk of
beter mijn wereld niet meer.
Nog een voorbeeld….helaas kan ik
niet schaatsen, maar wat lijkt het heerlijk om door de natuur te zwieren op
plekken waar je normaal niet kunt
komen. Moet er dan ook een geluidsinstallatie bij, midden op de plas bij
Gees of zelfs op de Stobbenplas. Als
je op zo´n moment daar langskomt,
leer je alvast afscheid te nemen van
een wereld waarin je thuis was.

Komt het door Swieber, is het verslaving of mijn zucht naar avontuur ? Al
snel werd toch de fiets gepakt ….op
naar het mooiste fietspad van Nederland. Echter er was geen pad meer te
herkennen, een dik pak sneeuw versperde de weg..valangst ?… avontuur
was toch het doel ! Een beetje sneeuw
moet toch te doen zijn….
Ik gaf mezelf van Jetje en maakte
vaart, om na 20 meter de strijd te verliezen. Ruzie met sneeuw en zwaartekracht, kansloos viel ik in het witte
matras. Als geoefend valler wist ik de
overbelaste Eerste Hulp te vermijden,
na het opklauteren bleek alleen de
schouder wat pijnlijk. Ik besloot ver- Gr. Joep
der te klunen, hierbij de fiets als rollator gebruikend. Net als bij het vallen,
als je tijdig begint te oefenen, scheelt
het een breuk.

Onwillekeurig zetten zij mij op het
spoor van Joop Doderer, deze acteur
vertrok teleurgesteld naar Londen
omdat het publiek hem niet meer los
kon zien van de zwerver Swiebertje,
maar hij liever het grote toneel op
wilde...MacBeth, King Lear…..
Hoezo de gedachte aan Swieber ?
Welnu veel Witteveners vroegen
mij...op een plagende toon….¨moet je
niet fietsen ??¨ Klaarblijkelijk te jong of
kort van memorie...Vergeten is de tijd
dat de linkspoot menig bal stijf de
kruising inschoot.
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Klussenbedrijf
R.Snippe
Mr. J. B. Kanweg 65
9439 PC Witteveen
0593-552348
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DOE MEE AAN DRENTS
KLIMAATALARM
Op zondag 14 maart a.s. wordt landelijk in bijna veertig steden alarm
geslagen voor het klimaat. Dit om
kiezers te stimuleren op 17 maart
te stemmen voor een groener, eerlijker en sneller klimaatbeleid
(klimaatalarm2021.nl). Ook in Drenthe is een enthousiaste coalitie bezig met de voorbereidingen van dit
Klimaatalarm. Een fysieke demonstratie wordt in Drenthe niet georganiseerd, maar er kan op verschillende andere manieren mee worden gedaan.
Er wordt al een flinke tijd hard gewerkt om de organisatie rond te krijgen. Leerlingen van het Dr. Nassau
College Assen, Grootouders voor
het Klimaat, Milieudefensie, een lokaal FNV-netwerk en de Woonbond
hebben hun krachten gebundeld. Als
organisatieteam vinden ze het belangrijk om duidelijk te maken dat er
geen tijd meer te verliezen is. Dat het
urgent is om het klimaatbeleid grondig bij te stellen en dat Nederland op
17 maart aanstaande kiest voor politici die een koeler klimaat een warm
hart toedragen. Om dat zichtbaar te
maken plaatst de organisatie op 14
maart 200 bordjes in de Gouverneurstuin in Assen met daarop inspirerende klimaatboodschappen van
Drentse burgers.
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Als je wilt deelnemen aan het Klimaatalarm Drenthe is het belangrijk
dat je je op twee plekken opgeeft.
Door je op te geven via klimaatalarmdrenthe@gmail.com krijg je het uitgewerkte programma voor Drenthe en
raak je op de hoogte van de Drentse
activiteiten. Door je op te geven op de
landelijke website klimaatalarm2021.nl
ga je deel uitmaken van de gebundelde
alarmkracht in de bijna veertig steden
in Nederland en kan je volgen wat er
landelijk gebeurt. Hoe meer aanmeldingen, hoe harder het alarm klinkt, hoe verder we doordringen.

Die boodschap kan ook in de Gouverneurstuin in Assen getoond worden door het organisatieteam en je
kunt hem gebruiken om mee te doen
aan de wedstrijd. De wedstijd geldt
voor kinderen, tieners en volwassenen. Leerlingen van het Dr. Nassaucollege in Assen vormen de jury. Zij
kiezen bij wie een mooie glazen wereldbol als prijs thuis bezorgd wordt.
Ben je actief op sociale media, dan
kan je je eigen klimaatboodschap of
een kant- en-klaar bericht van de organisatie posten. Op 14 maart om
14:30 uur kan je een livestream volgen
van de landelijke organisatie en om
In Drenthe kan je op verschillende
15:00 uur met tienduizenden andere
manieren mee doen. Je kunt thuis kli- deelnemers een alarm laten afgaan,
maatalarmposters en je eigen klimaat- zoals een wekker of een fietsbel.
boodschap laten zien.
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Oud papier
Het is mogelijk om je papier aan te
bieden in een container. Dit vindt
plaats elke eerste zaterdag van de
maand, uitgezonderd augustus.
Vanaf 08.30 uur wordt er gestart
met ophalen. Graag het oud papier
pas zaterdag bij de weg zetten dit is
voor de mensen die het op moeten
halen wel zo prettig.
Sander Kats
Coördinator Oud-Papier
0614889442

Foto: Roel Seele

oud ijzer en frituurvet
u kunt oud ijzer iedere eerste zaterdag
van de maand inleveren op Kanweg
21. Als het om grote voorwerpen gaat
kan het ook opgehaald worden.
Bel dan met Teun Hooijer: 06 20 88
62 01. Met het inleveren van uw oud
ijzer steunt u de Witteveense Boys.
Gebruikt frituurvet kunt u bij de kantine inleveren. Verpakt vet in de gele
container, los vet in de blauwe.

Aanmelden voor- en contact
over
Whatsapp Buurtpreventie
Witteveen 06-30604744

Naoberkracht Witteveen :
Josina en Renda 06-148 90
113
naoberkrachtwitteveen@gmail.com

Dorpsbelang Witteveen:
http://dorpwitteveen.nl/
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Advertenties
Kraanverhuur HSW vof.
Storten van uw groenafval:
-Takken -Stobben -Blad
Prijs:
per aanhanger: €5,per tandem-asser: €15,-Storten van uw puinafval:
Prijs:
per aanhanger: €10,-per tandem-asser: €20,-Tevens afhalen/leveren van
grondstoffen o.a.
-Vulzand -Teelaarde
-Menggranulaat -Compost
Voor eventuele tuinklussen:
-Struiken en bossen rooien
-Tuin egalisatie
-Graafwerkzaamheden
-Afvoeren van materialen Enz.

administratiekantoor
De Koningin van Frankrijk
goedkoper dan een accountant

Storten en afhalen kan zaterdags tussen 8:00 u. en 14:00 u.
of op afspraak. Heeft u vragen,
neem vrijblijvend contact met
ons op.
Gerco Snoeijing : 06-29342876
Joran Snoeijing : 06-51808314

Winfried Vermeulen 0593-552020

Mr. H. Smeengeweg
9439 PA Witteveen
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Tel.: 0593 322289 / 06 21400745

 In– en verkoop van auto’s

(nieuw en occasions)
 Onderhoud en APK van
alle merken
 Eventueel gratis leenauto
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