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Gespecialiseerd in  

slootonderhoud en kraanwerk 
Tevens levering grondsoorten 

 
Roelof Huizing Cultuurtechniek 

Hoofdstraat 42 
9433 PC Zwiggelte 
Tel.  06-52375631 

 

Schapendijk 4 
9438 TA GarmingeTel. 
0593-552200 

Advertenties  
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Verhaal 122 Lente. 
 
Lentekriebels, voor de spiegel even 
kijken of het lichaam nog toonbaar 
is. Hier en daar kan er wel een Co-
rona kilootje af. 
 
De dames inspecteren  zomerkleren 
en bikinilijn. De heren ? Naarmate ze 
ouder worden verplaatst de aandacht 
zich naar beneden. Biceps gaat blub-
beren, het sixpack verwordt tot een 
bierbuik. Rest de onderkant, met op-
vallende schoenen wordt de aandacht 
getrokken. Van talkshowhost tot zan-
ger, van nieuwslezer tot minister, er is 
tegenwoordig ruim aandacht voor het 
markante schoeisel. Opvallend ge-
kleurd, liefst met een scherpe punt. 
 
 
Uw columnist kan uiteraard niet ach-
terblijven, hip schoeisel voor bij de 
nette kleren. Echter pak en stropdas 
zijn deze eeuw al niet meer gedragen, 
sterker nog als ik in een spijkerbroek 
loop, vragen de gezinsleden of ik naar 
een sollicitatie of begrafenis moet. 
Buitenshuis is tegenwoordig fietskle-
ding standaard. 
Na lang zoeken is het toch gelukt pas-
sende fiets kistjes te vinden. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Echter een waarschuwing voor met 
name de dames. Indien U zich, door 
het zien van deze fraai uitgedoste fiet-
ser, genoodzaakt ziet de Corona af-
stand te negeren, kijk uit !  
De schoenen zitten vast in de pedalen 
van de mountainbike. Voordat U het 
beseft ligt U in een compromitterende 
houding in de modder van Witteveen. 

 
 
 

Residentie 
 
Het uitje van maart was weer avon-
tuurlijk, na de overstekende duinen 
aan zee in januari, kregen we ditmaal 
in Den Haag, levensgevaarlijke tram-
rails onder de fietsbandjes. 
In de hofstad zag Uw columnist het 
levenslicht. Weliswaar geen Hagenaar, 
de wieg stond aan de arme kant, der-
halve Hagenees bij geboorte. Mijn 
moeder maakte mij dat al snel duide-
lijk: ¨ruim je eige klerezooi op, je 
bent er niet op Wassenaar uit ge-
gooid !!¨ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reden om nu, anno 2021 te kijken 
hoe het er in Wassenaar wél uit ziet. 
De landgoederen route gevolgd. Tussen 
de oude landgoederen lagen verder 
ook opvallende huizen, die de rijkdom 
van de bewoners etaleerden. Het ene 
stulpje passend en met liefde voor de 
details van de Haagsche School on-
derhouden. Het andere woongedrocht 
droop van rijkdom en wansmaak. 
Echter voor elk optrekje gold, dat je 
goed in de slappe was moest zitten 
om er te kunnen wonen. Behalve dan 
als ambassadeur van een land. De 
ambtswoningen van bijvoorbeeld de 
vertegenwoordigers uit Bolivia of Ve-
nezuela, straatarme landen, deden niet 
onder voor die van de rijke buren. 
Leuk baantje trouwens ambassa-
deur….een paar jaar slijmen met de 
heersende elite in eigen land en ver-
volgens lekker golfen bij Duinzicht, 
de lidmaatschapskosten van 2000 euro 
worden wel opgehoest door de belas-
tingbetaler thuis. 
Verder de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
van onze koning en natuurlijk de 
feestjes van  collega´s bij de viering 
van hun nationale feestdag.  
 
Tijdens de avondwandeling over het 
Binnenhof troffen we een man en een 
vrouw, die aan de verzamelde journa-
listen stonden uit te leggen, dat zij de 
formatie wél goed gingen voorberei-
den. In het echt ziet het duo er nog 
armoediger uit dan op televisie. Zij 
onwennig in een armetierig mantel-
pakje, handtasje uit de jaren 60 
krampachtig in de knuisten. Hij het 
hoogste woord, maar geen spierballen, 
wel de bekende bierbuik en schoenen 
uit het jaar nul. 
 
gr. Joep 

De Column 
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Klussenbedrijf 
R.Snippe 

 

Mr. J. B. Kanweg 65 
9439 PC Witteveen 

0593-552348 

Advertentie  
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Dorpsbelang Witteveen 
 
 
MOEK (Mooi Op Eigen Kracht) 
op zaterdag 17 april. 
 
 
Vanuit Witteveen zijn voor MOEK 
2020 twee aanvragen ingediend:  

 
De Bos- en Ommetje groep heeft 

subsidie aangevraagd voor 
het Voedselbossie  

 
De Tille heeft een aanvraag ge-

daan voor dekens en een hea-
ther om in Coronatijd elkaar 
buiten aangenaam te ontmoe-
ten. 

 
In 2020 kon MOEK door de Corona 
niet doorgaan. Daarom is er nu een 
digitale versie. 
Op zaterdag 17 april zijn vanaf 9.00 
uur de presentaties van de aanvragen 
digitaal via een livestream die dan te 
vinden is op de homepagina van 
www.middendrenthe.nl 
Laten we hopen dat de Bos en Om-
metje groep en de Tille bij de prijs-
winnaars horen. 
 
NLdoet dit jaar op 28 en 29 mei. 
 
Ook NLdoet kon vorig jaar niet door-
gaan.  Aanvragen voor een bijdrage 
(tot een max van € 350,- + € 50 be-
schermende middelen voor Corona) 
kan nog tot 23 april.  
 
Aanvragen indienen bij het Oranje 
Fonds. 
 
 
 

 
 
 
 
 

De  
dorpshuiskamer 

 
 
 
 
 
Om de 14 dagen Digitale Dorpshuis-
kamer op woensdagmorgen van 10.30 
tot ongeveer 11.30 uur. 
 
Na twee keer proberen hebben bezoe-
kers en gastvrouwen van de Dorps-
huiskamer besloten dit elke twee week 
te gaan doen. Elkaar weerzien en el-
kaar spreken. In de hele groep, maar 
ook in tweetallen mogelijk. 
 
Data in april: 7 april en 21 april. 
 
Aanmelden bij Roos: 
 glastra.rosa@gmail.com. 
 
Aanmelden moet, dan ontvang je een 
uitnodiging voor de digitale bijeen-
komst. Als je hier geen ervaring mee 
hebt maar toch graag mee wilt doen 
meldt je dan aan. Je krijgt dan begelei-
ding om hier aan deel te gaan nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kapsalon Priscilla is 
weer geopend !  

 
 
 
We zijn ondertussen alweer ruim 3 
weken aan het werk en wat zijn we blij 
om iedereen weer te zien! Ondertus-
sen hebben we ook heel veel nieuwe 
klanten in Witteveen mogen ontvan-
gen, waar we jullie ontzettend dank-
baar voor zijn!  
 
Nog even een leuk weetje, kapsalon 
Priscilla in Nieuw-Balinge bestaat 
donderdag 1 april alweer 10 jaar! ( en 
nee , dat is echt geen grapje !)  
 
 

Beste mensen, 
 
Het zijn rare tijden, maar we ko-
men er door heen, 
Voor het eerst nog op afstand en 
uiteindelijk, na vaccinatie, vast weer 
normaal. 
Door de lock down zijn de inkom-
sten van de Tille ver beneden de 
vaste lasten. 
Om die reden vraagt het bestuur 
van de Tille of iedereen minimaal  
€ 7,50  (meer mag ook) wil doneren 
op: 
 
NL80RABO0369433785  
 
onder vermelding van donatie 2021 
met uw postcode en huisnummer. 
Iedereen bedankt en tot bij de 
eerstvolgende dorpsontmoeting! 
 
Bestuur de Tille 

Het Nieuws 
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Hierbij het nieuws van de Wenteling, 
er is weer van alles gedaan de afgelo-
pen tijd. We zijn blij dat we weer naar 
school gaan. Soms is het spannend als 
er iemand klachten heeft en getest 
moet worden, maar tot nu toe gaat dat 
goed gelukkig. De beperkingen gelden 
nog steeds maar we zijn er al wel een 
beetje aan gewend. Het is gezellig en 
we zijn samen dat is ook heel belang-
rijk. We kunnen weer samen werken 
en spelen, lekker voetballen op het 
veldje ( favoriet bij de bovenbouw). 
En er is natuurlijk weer hard gewerkt 
door alle groepen. 
 

Kleuterbouw, de 
Stampertjes 
 
Ziek zijn 
Bij de Stampertjes wordt er gewerkt 
over ziek zijn, in de klas vind je een 
echte apotheek, een ziekenhuis met 
allemaal echte spullen die je kunt ge-
bruiken. 

 
Apotheek 
 
De apotheek bij de Stampertjes wordt 
druk bezocht, daar kun je van alles 
kopen, pillen, verband en pleisters. De 
mevrouw achter het loket helpt je 
graag. 
 

Ziekenhuis 

 
In het ziekenhuis zijn de bedden 
steeds vol, de ene na de andere patiënt 
wordt behandeld, verzorgd, verbon-
den en geholpen. Gelukkig zijn alle 
patiënten gezond weer naar huis ge-
gaan. 
 
Spullen gekregen 
 
Juf Jannette heeft heel veel spullen 
gekregen van de medewerkers van de 
apotheek. Even een belletje en ze 
kreeg zomaar 2 tassen vol met spullen 
mee, heel lief. En natuurlijk super leuk 
voor de kinderen. 
 
Tanden poetsen 
 
Ook hebben de Stampertjes les gekre-
gen over tanden poetsen en de tand-
arts. Ze hebben allemaal een tanden-
borstel en tandpasta gekregen. Want 
wat doet een tandarts eigenlijk alle-
maal ? 
 
Beebots 
 
Beebots zijn een soort robots, daar 
kun je leuke opdrachten mee doen, 
ook over ziek zijn. Hier moeten de 
kinderen de beebot programmeren 
om op een plaatje uit te komen. 
 
 

 

Middenbouw, de 
Weerwolven 
 
Spiegelen 
 
De kinderen van groep 3 hadden een 
leuke rekenles over spiegelen en dat 
doen we natuurlijk met echte spiegels. 
 
Boeken 
 
De middenbouw heeft ook boeken 
besteld van een subsidie die we heb-
ben gekregen, de schoolbieb is goed 
gevuld en de kinderen lezen graag op 
de Wenteling, heel belangrijk! 
 

 
 
Kunst 
 
Een aantal kinderen heeft tijdens het 
buiten spelen kunst gemaakt met spul-
len die ze op het plein hebben gevon-
den. Leuk hoor en knap gemaakt ! 
 
 
 
 
 

Het Nieuws 
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Bovenbouw,  
de Tomanies 
 
Crea 
 
We zijn hele mooie dieren aan het 
maken. De achtergrond hebben we 
gemaakt van verdunde ecoline, het 
dier maken we helemaal vol met pa-
tronen, ze worden al heel mooi. 
 
Werkstukken 
 
De kinderen hebben allemaal een 
werkstuk geschreven de afgelopen 
weken, deze zijn nu allemaal af. We 
gaan een mooie film maken als pre-
sentatie omdat de vaders en moeders 
niet in de school mogen komen. Want 
we willen wel graag vertellen wat we 
allemaal geleerd hebben. 
 
Demian en zijn puppy 
 

Bij Demian thuis hebben ze een pup 
gekregen, Demian vroeg of hij haar 
op school mocht laten zien, natuurlijk 
mag dat, wat een schatje! 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tekstopdracht: 
 
We schrijven elke week een tekstop-
dracht met een illustratie erbij. De 
eerste 13 ! tekstenboeken zijn al vol, 
deze kinderen hebben een nieuwe 
gekregen. Heel belangrijk om te kun-
nen schrijven. Deze tekst ging over 
een schatkaart die uit het plafond viel 
en daar hebben we een echte schat-
kaart als illustratie bij gemaakt. 
 
Buiten gym 
 
Door corona mogen we niet binnen 
gymmen, maar dat gaat buiten ook 
prima, dikke pret! 
 
Rapport 
 
Alle kinderen hebben vorige week 
hun rapport gekregen. Ze waren maar 
wát trots! 
 
Rekenen 
 
Frank en Kobus zijn hier bezig met 
het knippen van figuren voor rekenen. 
Leuke les, ruimtelijk inzicht. 
 
Drentse kinderjury 
 
De Tomanies doen mee met de 
Drentse kinderjury, dan moeten we 10 
boeken beoordelen met de hele klas. 
Daar maken we onze top 3 van, alle 
scholen die meedoen maken hun top 
3, zo krijgen we samen een Drentse 
top 3. Leuk, er zijn hele mooie boe-
ken en de kinderen lezen fanatiek. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
BSO 
 
Bij de BSO zijn regelmatig kinderen, 
ze doen daar leuke activiteiten, hier 
zijn de kinderen aan het bouwen met 
bekers. 
 
Flessenactie 
 
De kinderen zijn flessen aan het spa-
ren voor Bart, zodat Bart zijn medi-
cijn kan betalen, want dat wordt niet 
vergoed. Elders is de Broeker vinden 
jullie het hele verhaal ( waarover jullie 
vast al lang gehoord hebben). 
Er zijn inmiddels al 597 flessen opge-
haald, dat is al een opbrengst van bij-
na 150 euro  
 

Tot zover het nieuws van de Wente-
ling ! Groetjes Carla 
 
 
Carla Kooistra 
Iwemalaan 6 
9365 PS Niebert 
 
* carlakooistra@hotmail.com 
* www.juffiecarla.wordpress.com 

Het Nieuws 
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Terwijl ik dit schrijf, zijn de spelers 
van het Nederlands Heren elftal 
in  voorbereiding op der zware uit-
wedstrijd in en tegen Gibraltar. Er 
moeten veel doelpunten gemaakt wor-
den, na het verlies tegen Turkije. Zo-
dat als we nog een keer van Turkije 
weten te winnen en de rest ook win-
nen we wellicht toch in een keer door-
kunnen. Meestal is het opportunisme 
vooraf tegen een voetbaldwerg groter 
dan de uitslag.   
 
Het Nederlandse Vrouwen elftal doet 
het een stuk beter. In de kwalificatie-
reeks voor het EK , wonnen de V 
rouwen op 1 december van Kosovo 
met 0-6, op18 februari van België met 
1-6 en op 24 februari van Duitsland 
met 2-1.  Estland en Rusland hadden 
de Vrouwen daarvoor al verslagen en 
nu volgen de wedstr5ijden tegen 
Spanje en Australië. Dat zijn cijfers! 
  
En wat doet de voetbaldwerg uit Wit-
teveen - met de voorlopige uit de ja-
ren ‘50 van de vorige eeuw Klein 
Maar Dapper (KMD) – momenteel?  
Trainen. Maar geen wedstrijden. Het 
aantal blessures is nog nooit zo laag 
geweest. Er wordt nu gehoopt dat we 
ergens in april nog zouden kunnen 
gaan beginnen met de Regio Cup, 
georganiseerd door de KNVB (voor 
alle senioren en jeugd teams).  
 
De Midden-Drenthe Zomer (avond) 
Cup organisatie heeft plannen klaar 
liggen voor een avond competitie in 
mei/juni. Als het een beetje mee zit 
gaan we dit voetbalseizoen 2020-2021 
toch nog een wedstrijdje ballen. De 
voetbaljaar begon op 1 juli 2020, eind 
augustus 2020 zijn we gaan oefenen, 
de competitie begon in september 
2020 en deze lag in oktober 2020 al 
weer stil en tot nu toe (maart 2021) is 
er geen wedstrijd meer gespeeld, geen 
thee meer gedronken in de rust en na 
afloop geen derde helft meer gewon-
nen in de kantine.  
 
 
 
 

Allemaal mooie evenementen, zoals 
Koningsnacht, het Bedrijvenvoetbal-
toernooi, het 7x7 toernooi, het WN-
BC’09 toernooi en nog veel meer, zijn 
niet doorgegaan. Het laatste – zeer 
geslaagde evenement – was de Schrik-
keljaar Pubquiz op 29 februari 2020 
met als winnaar “Annemarie haalt 
bier”. Deze pubquiz is er om de 4 
jaar, laten we hopen dat we eerder aan 
de slag kunnen ! 
  
Ondertussen bereid het bestuur haar 
eerste digitale video jaarvergadering 
voor. Binnenkort meer nieuws hier-
over. 
  
Roel Seele 
Voorzitter 
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Colofon 
Jaargang 66, nummer 7 
1-4-2021 
Sport&Ontspanning is een uitgave 
van Stichting Sport en Ontspanning. 
Stichtingbestuur: 
J. Jansens (voorzitter) W. Vermeulen  
M. Voortman  
Redactie: 
W. Vermeulen & M. Voortman 
Drukker: 
De Koningin van Frankrijk 
winfriedv@gmail.com 
Inleverdata volgende S&O: 
12-4-2021  (verschijnt 14-4-2021) 
Insturen of reageren? 
redactie@sportenontspanning.nl 
06 13280171 mark voortman 
W. Vermeulen (0593-552020) 
Adverteren in de S&O? 
jaaradvertenties (excl btw)  
9 x 6 cm (standaard) €80,- per jaar; 
4,5 x 6 cm (half) € 40,- per jaar  
Zakelijk incidenteel (excl btw)  
1/1 pag €35,- ; 1/2 pagina € 20,- ; 
1/4 pagina € 12,50.  
Verenigingen en particulieren van 
buiten Witteveen (incl btw) 
 1/1 pagina € 20,- 1/2 pagina € 10,-; 
1/4 pagina € 5,- 
Bank: NL58 ASNB 8800 3248 27  

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 kan-
tine inleveren. Verpakt vet in de gele 
container, los vet in de blauwe. 

Naoberkracht Witteveen : 
Josina en Renda  06-148 90 

113 
naoberkrachtwitte-
veen@gmail.com 

Dorpsbelang Witteveen:    
http://dorpwitteveen.nl/ 

Aanmelden voor- en contact 
over  

Whatsapp Buurtpreventie 
Witteveen   06-30604744  

& Sport 
Ontspanning 

Agenda 
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        administratiekantoor 
   De Koningin van Frankrijk 
 
  goedkoper dan een accountant 
 
Winfried Vermeulen 0593-552020 

 
 

Advertenties  

Mr. H. Smeengeweg 37  
9439 PA Witteveen 
Tel.: 0593 322289 / 06 21400745 

 In– en verkoop van auto’s 
(nieuw en occasions) 

 Onderhoud en APK van 
alle merken 

 Eventueel gratis leenauto 

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. 

Storten en afhalen kan zater-
dags 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 


