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digitale
dorpshuiskamer
met wat lekkers!
Goedendag dorpsbewoners,

iets anders is dan alleen maar tv kijken door de hele toestand van wat er
ons overkomt in de wereld! Het zal
leuk zijn als er meer mensen aanschuiven om deel te nemen aan de gesprekken.

Op 10-3-2021 hebben wij onze eerste Dus wij zouden zeggen; schroom zeker niet om het eens te proberen! Ook
digitale dorpshuiskamer zoom meeonze nieuwe dorpsbewoners; vind je
ting gehad.
het niks, doe je er de volgende keer
Buiten dat de gastvrouwen aanwezig niet meer aan mee. Het is voor iederwaren, schoof bij ons ook een paar
een nieuw. De situatie brengt ons
dorpsbewoners aan. We hebben een hiertoe, maar het is zeker de moeite
heel gezellig praatuurtje gehad, waar
waard om het een keer te doen.
we onze dagelijkse dingen bespraken,
De volgende digitale dorpshuiskamer
zoals we dat in de dorpshuiskamer
normaal doen. Maar dan net even an- is op 24-3-2021 van 10.30 tot 11.30.
ders!
Even ouderwets alles bij praten en
Het leuke ervan is, dat we elkaar weer misschien de nieuwe bewoners begroeten. Dus wat let jullie? Probeer
eens zien en ook dat we weten hoe
het met onze dorpsgenoten gaat. Het het en misschien tot 24e.
fijne van de zoom meeting was ook
Om aan de meeting mee te doen kan
wel, dat je even apart in een ruimte
er opgegeven worden t/m 22-3-2021
kon zijn met z`n tweeën of met z`n
drieën. Dat praat iets rustiger zonder via glastra.rosa@gmail.com
ruis van buitenaf.
We hebben aan een dorpsbewoner
We hebben gevraagd aan de aanwezigen of het voor herhaling vatbaar is.
En zij gaven aan dat dit zeker voor
herhaling vatbaar is omdat ze dit toch
wel hebben gemist! En het weer eens

Voorlichtingsfilmpje
Witteveen.
Kijk op de website
www.dorpwitteveen.nl voor de film
over de pilot “De Kracht van Witteveen”.
In deze film leggen Roos en Liesbeth
(ondersteund door tekeningen van
Tom van den Bosch) uit waar de pilot
zich op richt en dat bewoners van
Witteveen daar ook ideeën voor kunnen aandragen.
Veel kijkplezier (en gaat het te snel
kijk dan gerust nog een keer).

gevraagd, die het graag doet, om iets
lekkers te bakken voor bij de koffie of
thee tijdens het zoom uurtje. Wij zor- Dorpsbelang.
gen dat het op tijd bij jullie thuis is.
Groetjes de gastvrouwen van de
dorpshuiskamer
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Het komt er aan hoor, voetballen.
De jeugd t/m 27 jaar mag volop trainen en ouder dan 27 jaar mogen in 4
tallen de wei in. Nog niet ideaal, maar
het is wat.
Hopelijk kunnen we in mei echt de
wei in met de KNVB Regio Cup en
de Midden-Drenthe Zomeravond
Cup. O ja en dan de kantine nog los
of minstens het terras. Het is nog
steeds afwachten en dromen over
mooie potjes voetbal op De Roskamp.
Er wordt ook nagedacht over activiteiten als we weer helemaal los mogen.
Wat mag er straks en wanneer en met
hoeveel? Niemand die het weet. Het is
ook lastig binding met de leden te
houden.

Bedankt voor alle steunbetuigingen op welke manier dan ook. Dat heeft
ons goed gedaan .
Martijn, Alja, Sandra, Nicole, Robin en Ilse

Gelukkig mogen ze trainen, maar
daarna moet iedereen naar huis. Ondertussen komt er bij de club geen
cent binnen en lopen de kosten toch
echt door, ondanks dat er met veel
inspanning subsidie wordt aangevraagd.
We zitten nu in het tweede seizoen
dat niet afgemaakt gaat worden en er
niet veel gevoetbald is. Wie had dit
kunnen voorspellen? Voordeel is dat
je ook niet kan degraderen…..elk nadeel, heft zijn voordeel.
Met vriendelijke groeten,
Roel Seele
Voorzitter
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De Column
Hoofd Inkoop.

Een onstuimige week….bomen omgewaaid, bospad versperd, de Middenraai geblokkeerd.
Is niet iedereen hypocriet ?
Van links tot rechts, van gesubsidieerde boer op het Binnenhof tot geitenharen globetrotter. Zelfs uw fietser is schijnheilig, enthousiaste stukkies schrijven over fietsen, maar aan
tegenwind heeft hij een broertje
dood, terwijl je toch langer op de
trappers mag stoempen om dezelfde
afstand af te leggen. Maar Drenthe is
gelukkig zo ingericht dat je vals kunt
spelen….heen in de luwte van de
bossen, terwijl terug langs de rechte
kanalen, wind in de rug, ongekende
snelheden kunnen worden bereikt.

Gele vla
Gele vla, wie is er niet groot mee
geworden ? Echter we moeten aan de
gezondheid en milieu denken, dierlijke producten worden door het
kerkbestuur slechts mondjesmaat
geduld. Gelukkig is er inmiddels een
variant op basis van soja.

Als prijsbewuste inkoper vraag ik me
echter af waarom het prijsverschil zo
groot is. Soja noch melk smaken naar
gele vla, aan het maken van de
smaak kan het niet liggen.
Als Hoofd Inkoop van de NederTerwijl bekend is dat een koe 7 keer
lands Hervormde Kapel kom ik niet de hoeveelheid soja moet eten om
in aanmerking voor reiskostenvereen eenheid melk te maken, kan soja
goeding, derhalve worden de inkogemengd met water direct de vla in.
pen zoveel mogelijk op de fiets geVoor de melk variant moet je eerst
daan. Daarbij speelt de windrichting een koe maken...vervolgens 7 keer
een belangrijke rol. Komt de wind uit dezelfde hoeveelheid soja of ander
zuidelijke richting dan wordt de krui- voer in de koe stoppen en tenslotte
denier in Hoogeveen bezocht. Komt moet je de melk er nog uitkrijgen.
de wind uit het noorden dan krijgt de Rest ook nog een duur stront- en
grootgrutter in Assen of Borger bestikstofprobleem. Waarom is een pak
zoek.
soja vla tweemaal zo duur als een pak
ouderwetse gele vla ?
Heen zonder bagage zoveel mogelijk
tussen de bomen, terwijl terug de
fietstassen vol met spullen voor het
heilig avondmaal naar Witteveen
worden gebracht.

6 Sport & Ontspanning

Dit geldt ook voor alle andere vervangers als bonenschnitzel, quinoaburger. Ik ben geen complotdenker
of toch wel….worden grote bedrijven als Unilever en Nestlé niet schathemelrijk door ons soja voor de prijs
van duur vlees te verkopen ?

Het geeft de multinationals wel een
dik budget om pakkende reclame te
verzinnen en eerlijk is eerlijk namen
als ¨Ereburger¨ of ¨Wereldburger¨
zijn geestige namen voor een kleffe
nephamburger. In de kapel verzinnen
we gewoon zelf wel een oplossing,
naamloos, maar wel veel lekkerder.

Ondanks het fietsen blijft er gelukkig
voldoende tijd over om naar het fietsen te kijken, het wielerseizoen is
weer begonnen, heerlijk de voorjaarsklassiekers. Wij Hollanders hebben
weer een grote troef Mathieu ! Echter er zijn bedenkingen, niet alleen
lijkt het meer een Belg dan een Nederlander, maar er is ook sterke verdenking van doping ! De voormalig
voorzitter van de voetbal wees mij
op een overduidelijk geval van genetische doping….zijn vader Adri was
al wereldkampioen, zijn moeder is de
dochter van wielerlegende Poulidor….met zulke genen lig je vanzelf
al minuten voor op het peloton.
Gr. Joep
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Bos- en Ommetje groep
Onder toeziend oog van de camera van RTV Drenthe en Rutger de
Vries van Landschapsbeheer Drenthe (en met behulp van een groot
aantal vrijwilligers op gepaste afstand van 1,5 meter) hebben we een
groot aantal fruitbomen nabij het viaduct geplant.
Er bleven nog een 15-tal bomen ingekuild achter. Deze bomen zijn afgelopen week overgeplant naar het bosje achter De Tille. In verband
met de coronaregels moest het ruimen van een aantal gebleste en omgezaagde bomen steeds met 2 mensen op gepaste afstand van elkaar gebeuren. Dit heeft nogal veel tijd in beslag genomen maar dat is even niet
anders.
Omdat er vanaf 15 maart ook niet meer mag worden gezaagd en corona
nog steeds heerst, ligt e.e.a. tot plm. september stil. Wij hopen dat wij
dan een beroep kunnen doen op een groot aantal mensen om ons te
helpen bij de aanleg van “het voedselbos”.
Ook zitten wij met smart te wachten op “MOEK” want, een aantal bomen werd beschikbaar gesteld door Landschapsbeheer Drenthe en een
aantal perenbomen hebben Hillie en ik uit het verre Wouterswoude gehaald, maar ja, onze SBB- vrijwilligerspot heeft een zichtbare bodem
terwijl wij nog “grootse” plannen hebben.
Terwijl ik dit schrijf zijn Engbert en Maarten enige stormschade aan het
opruimen, want dat werk gaat gewoon door met max. 2 personen op 1,5
meter afstand, en zijn Ben en Gerco de gaten aan het dichten bij de
“herplantte” bomen.
Wij hopen in september met jullie aan de slag te kunnen om het voedselbos te realiseren.
Namens de bos- en ommetjegroep
Sipke

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

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/

7 Sport & Ontspanning

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.
- Houtsnippers
-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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