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De Column
Wende

omhoog kijken. Beneden werd
het uitzicht verpest door de afAls echte fan heb je er wat voor schuwelijke winkels van Kruidover. De een maakt plakboeken vat, Trekpleister en Blokker. De
en hangt zijn kamer vol met
pui van een mooi Jugendstil
posters. De volgende tatoeëert pand was misvormd tot een
een afbeelding of de naam van enorme etalage, waar de ramen
zijn / haar idool op het lichaam. dan weer dichtgeplakt waren
Wij trotseerden een vliegende
met posters. Halfnakende vroucorona besmetting om de try
wen moesten ons doen geloven
out van Wende Snijders te be- dat zij hemels geurden, terwijl
zoeken in Arnhem. Wende
de stank van Febo ons in de
mocht in het kader van de
neus walmde. Maar goed de
zwaar gesubsidieerde field lab
geur van lentebloesem op de
test een deuntje zingen en wij
dijk maakte een hoop goed.
zaten op de eerste rij. In Zwolle
werd een wattenstaafje in onze
neus geduwd, waarna we onder- Schipper
weg al, ter hoogte van Apeldoorn de verlossende barcode
Diep in Friesland, zonnig, de
op de telefoon kregen.
frisse wind in de rug richting
Meteen ook een fiets bestemeen fietsveer. Het leek er echter
ming, 2 dagen peddelen langs de
uitgestorven. Shit was het te
Veluwezoom en door het rivievroeg in het seizoen om te varengebied rond IJssel, Rijn en
ren ? In een ¨tegenwind¨ omweg
Waal.
van 15 kilometer had ik geen
zin.

2019 waren er 35.000 mensen
overgezet, vorig jaar al 39.000,
maar dit jaar mikt hij op 50.000.
Want de mensen blijven in Nederland en er zijn veel fietsen
verkocht.

Vrolijk vervolgde ik mijn weg,
mijmerend over mijn loopbaan
als schipper van een fietsveer. Is
er een leuker baantje denkbaar ?
Als het rustig is een beetje lezen
en internetten, maar als het druk
is ook geen bezwaar. Alleen
Gelukkig, achter het veerhuisje maar leuke vrolijke fietsers, die
lag de schipper van dienst lang- met de meest wonderlijke tweewielers en vaak raar uitgedost
uit te lezen in de zon. ¨Lekker
dankbaar zijn, dat ze het kanaal
baantje heb je¨ zei ik met een
niet hoeven over te zwemmen.
glimlach. Het Friese ijs was
meteen gebroken, hij vertelde
Voordat ik het wist reed ik via
dat hij 20 jaar met tegenzin in
A bridge to far, de veldslag tij- de bouw had gewerkt, maar dat het Fochteloërveen onze provincie in. kraanvogels zag ik er
dens de bevrijding in 1945 heeft dit zijn gedroomde baan was.
niet, maar een blauwborst, goed
hier veel kapot gemaakt, ook
zichtbaar en luid zingend,
Arnhem en Nijmegen zijn geha- Verhaalde over zijn blinde
vend. Echter ook onze generatie vrouw die knap navigeerde sa- maakte mijn fietsdag compleet.
heeft een boel kapot gemaakt,
men met haar hond. Wist niet
dit geldt voor veel steden, maar waar Witteveen lag, Westerbork
Gr. Joep
in de Gelderse hoofdstad is de was hij wel eens geweest. Het
schade heel erg. Om de mooie veer was zijn lust en zijn leven
geveltjes te zien moest je stijf
en hij hield ook van getallen. In
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W4D Witteveen 2021

Wanneer een deelnemer 3 dagen gewandeld heeft, komen we langs met
een medaille en wat lekkers.
In juni vindt de wandelvierdaagse van De deelnemer met de meeste kilomeWitteveen plaats. We nodigen alle
ters in 4 dagen heeft een verrassing
bewoners van Witteveen jong en oud verdiend.
uit om te gaan wandelen in de mooie
natuur van Witteveen. Dit jaar hebben Wanneer? 15 t/m 18 juni
we gekozen om het op een andere
Waar? Witteveen
manier te organiseren. We moeten
Opgave? Voor 10 juni via 0636197037
ons houden aan de corona maatrege- of kimzinger80@hotmail.com
len. Alle bewoners gaan zelfstandig
Kosten: 2 euro p.p.
elke dag minimaal de 5 km lopen (of ( Deze graag voor de startdatum inlemeer) met een zelfbedachte route.
veren B. Assenweg 3)
Om geen groepsvorming te krijgen
Het nummer waar je foto’s/
mogen de deelnemers elke dag (4 da- screenshots naar toe kan sturen:
gen) zelf bepalen op welk tijdstip ze
0636197037
gaan wandelen. Zo verspreiden we de
deelnemers over Witteveen.
Zaterdag 19 juni brengen we bij de
De deelnemers moeten elke dag bedeelnemers de presentjes rond.
wijzen dat ze minstens 5 km hebben
gelopen. Dit doen ze d.m.v. een foto/ Let op! Het wandelen is op eigen risiscreenshot van de route of een foto
co. Let op bij oversteken en drukke
dat je aan het wandelen bent. Deze
wegen. Laat geen afval achter tijdens
stuur je op naar het 06 nummer die
het wandelen. Check jezelf bij thuishieronder wordt genoemd.
komst op teken. Neem voldoende
Dit kun je heel makkelijk doen via 1 water mee bij warm weer.
van de bestaande wandelapps. Dat
kan zijn het ommetje, strava, runkeeper enz… Deze apps zijn te downloa- We wensen jullie veel wandelplezier
den op je telefoon.
en zien graag de foto’s tegemoet!
Renda, Annemarie, Josina en Kim

Werkzaamheden in Witteveen.
Vanaf woensdag 28 april wordt
aan de Talmaweg en een gedeelte van de Slotweg de riolering
vervangen.
Aanwonende aan de Talmaweg
en Slotweg hebben daar inmiddels bericht persoonlijk bericht
over ontvangen.
Tegelijkertijd vinden er ook
werkzaamheden plaats aan water
-gasleidingen en stroomkabels.
Wij hebben begrepen dat dat ook
nog op andere plekken in het
dorp gaat gebeuren en dat aanwonenden geïnformeerd worden
als daar overlast door gaat komen.
In de totale periode van 27 april 28 mei zal er sprake zijn van een
wegomleiding voor het gebied
Talmaweg en Slotweg..
Voor nadere informatie kunt u
terecht bij de gemeente,
Dhr.J.Oost

Plantjesmarkt
We durven voorzichtig te hopen
dat er in mei of juni weer een
Witteveense Plantjesmarkt
komt. Daarom vragen we jullie
nu al om stekjes, zaailingen, pollen en andere plantjes te bewaren. In een volgend bericht is de
datum van inleveren & markt
misschien bekend. Dan weten we
ook meer over het thema van de
markt.
Ook welkom: sierpotten, plantenbakken, vazen, zaadjes, tuingereedschap en tuinboeken.
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Alle

Midden-Drenthe verdeelt 30.000
euro onder inzenders MOEK
Zeventien plannen voor de prijsvraag Mooi Op Eigen Kracht
(MOEK) zijn zaterdag 17 april tijdens de lustrumeditie in de prijzen
gevallen. De jury verdeelde maar
liefst 30.000 euro onder de deelnemers.
Werkgroep Moeshoek Plaatselijk

deelnemers hebben hun plannen via
filmpjes digitaal aan de jury gepresenBelang Broekstreek, irrigatiesysteem teerd. De presentaties waren live via
gezamenlijke moestuin € 2.400,- de website van de gemeente te volgen,
Dierenweide Stroomdal, bouw een waar volop gebruik van is gemaakt.
duurzame siervogel volière €
Uitreiking prijzen
2.400,De jury, Renate Snoeijing, Rolf AlPrijzen
bring, Kees Kuik, maakten de verdePrachtige plannen
Van de 17 ingediende plannen ontvin- Wethouder Dennis Bouwman kijkt
ling van het prijzengeld bekend. Wethouder Dennis Bouwman reikte vergen 12 een geldbedrag variërend van € met veel enthousiasme terug op de
850,- tot € 1.700,-. 5 plannen kregen presentaties: “We vinden het geweldig volgens de prijzen uit aan de wineen hogere beloning:
dat onze inwoners zo fanatiek aan de naars.
slag zijn gegaan om plannen voor
Bos en ommetje groep Witteveen,
Overzicht overige prijzen
MOEK te bedenken. De creativiteit
aanleg voedselbos € 5.600,Kijk op www.middrenthe.nl/moek
spatte ervan af. Er is door iedereen
voor de verdere verdeling van de prijveel werk verzet en dat heeft mooie
Rondje Beilen, verder ontwikkelen
resultaten opgeleverd! Vooral in coro- zen. Hier is ook de uitzending naar de
(buurtgerichte) wandelroutes door
presentaties en het bekend maken van
natijd is dat zeker een compliment
Beilen € 4.100,de prijzen te vinden.
waard.”
Werkgroep Broekbosje Lievingerveld,
aanplant van voedselbos en bomen€ Presentatie
Bij vorige edities van MOEK presen3.500,teerden deelnemers hun plannen vanuit kraampjes in de raadzaal. Vanwege
corona was de opzet dit jaar anders.
Vele blije gezichten waren zaterdag te
zien bij de prijsuitreiking van MOEK.
Alle initiatieven vielen in de prijzen en
hebben een deel van de prijzenpot
mogen ontvangen om hun plan te
realiseren.
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Met de versoepelingen op komst,
heeft de Evenementencommissie van
de Witteveense Boys’87 als vast een
aantal bijzonder leuke evenementen
gepland en in voorbereiding. Natuurlijk allemaal volgens de dan geldende
corona-maatregelen. Pak pen en papier en schrijf de data alvast in je
agenda !
23 mei: Auto puzzeltocht
12 juni: nationale voetbaldag voor de
jeugd
26 juni: WNBC'09 Cup toernooi
2 juli: bedrijvenvoetbal toernooi
10 juli: Pearl Beach (beach volleybaltoernooi)
25 juli: Familie voetbal en volleybaltoernooi
Volg de Website en Facebook van
Witteveense Boys’87 of van wNBC’09
voor een update over deze evenementen.
Roel Seele
voorzitter Witteveense Boys’87

Oplossing letterspeurtocht Salto
We hebben leuke reacties gekregen
van de letterspeurtocht. Er is fanatiek
gezocht naar alle letters.
De oplossing was: Stobbenplas Witteveen
Onder de goede inzendingen van de
letterspeurtocht hebben we de winnaars getrokken
De winnaars zijn:
Betty en Kirsten Geerlig
Sylvia Rubingh
En (niet op de foto) Sjoukje Dijkstra.
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Nieuws van de Wenteling:

School:
Martie: We hebben afscheid genomen van juf Martie, we wensen haar
veel succes op haar nieuwe school.
Tot de zomervakantie is Meintho bij
ons op school, als interim directeur.
Kast in de gang: We werken met de
hele school aan hetzelfde thema,
kunst. De kast in de gang is mooi versierd in de gang, een echte blikvanger.
Opening kunst project: Woensdag
was de opening van het kunst project,
door lifestyle, met de hele school. Er
werd een verhaal uitgespeeld met behulp van kinderen, want toneel is ook
kunst. Het was heel erg leuk !
Peuters:
Gym: Lekker met de bal spelen in de
gymzaal als het slecht weer is, wie kan
het hoogte gooien en de bal weer opvangen ?
Schilderen: Een paasei schilderen,
hoe leuk is dat !
Gymles van juf Rianne: Juf Rianne
komt elke vrijdag gymles geven bij
ons op school, eerst de kleuters, dan
de bovenbouw en als laatste de middenbouw. Ze doet hele leuke gymlessen, we gymmen nog steeds buiten
van wege covid-19. Maar de kinderen
vinden het heerlijk om lekker buiten
te sporten.

Bovenbouw:
Anne Frank: We hebben gewerkt
over Anne Frank, de kinderen kregen
een Anne Frank krant en daar hebben ze in gelezen en informatie uit
gehaald, ze hebben ook dingen op
internet opgezocht, daar hebben ze
in 2 of 3-tallen een muurkrant van
gemaakt. Als afsluiting hebben we
een kahoot quiz gedaan met 38 ! vragen, de kinderen hadden veel vragen
goed.
Knikkeren: Er wordt fanatiek geknikkerd, erg leuk! Er worden verschillende spelletjes gespeeld. Een
leuke pauze bezigheid.
Kunst project: De kijktafel is ingericht in het thema, de kinderen mogen
daar boeken af pakken om te lezen,we
starten elke ochtend met stillezen.
Ook onze spreekbeurten en begrijpend lezen lessen gaan over kunst. We
hebben al spreekbeurten gehad over
Vincent van Gogh en Rembrandt van
Rijn. De begrijpend lezen les ging
over "de schreeuw" van Edvard
Munch.
Joan Steiner: We hebben als start
eerst geleerd goed te kijken. De kinderen kregen een plaat van Joan Steiner,
ze maakt van alledaagse dingen voorstellingen, zoals een keuken. Alles wat
je ziet is ergens van gemaakt. Dus de
tafelpoten van knijpers, de lamp van
hondenkoekjes. Dat vonden de kinderen erg leuk.

Aboriginal art: Ik heb een presentatie voor de kinderen gemaakt over
Aboriginal art, wat is dat, waarom
werd dat gemaakt en waarmee ? Het
wordt ook wel "dot painting" genoemd. De Aboriginals gebruikten
deze kunstwerkjes om een verhaal mee te vertellen. Nu ervaren de
kinderen zelf hoe het is om een dot
Kleurencirkel.
painting te maken. Op een klein doek,
met heeeeeeel veel stipjes. Een geconcentreerd werkje !
Koningsspelen: Vrijdag doen we
natuurlijk mee aan de koningsspelen,
vorig jaar zaten we in lockdown thuis.
Nu mag het, in aangepaste vorm. Buiten en alleen met je eigen groep. Het
beloofd een leuke dag te worden, we
maken er het beste van ! We hopen
op mooi weer om er een geweldige
dag van te maken, de kinderen komen
verkleed, het wordt een sportieve dag.

Dierenkunst: Met deze dieren kunst
waren we al begonnen met crea voor
het project kunst, de eerst dieren zijn
af. Ze zijn heel erg mooi geworden.
De achtergrond met verdunde ecoline
Groep 3:
Daarna gaan we eerst genieten van de
en dan de figuren er in maken met
Juf Miriam heeft met de kinderen van
meivakantie ! Tot de volgende Broeeen zwarte fine-liner.
groep 3 mooie werkstukken gemaakt,
ker / sport en ontspanning, groetjes
een zelfportret en ze zijn in de wereld
Carla
Kleurencirkel: De kinderen hebben
van Piet Mondriaan gedoken.
geleerd dat alle kleuren van de 3 primaire kleuren zijn gemaakt, rood, geel Carla Kooistra
Middenbouw: De weerwolven hebIwemalaan 6
en blauw. Dat hebben ze zelf getest
ben een kleurencirkel gemaakt met
9365 PS Niebert
en ervaren door het maken van de
verf.
kleuren cirkel.
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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

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 Houtsnippers
Voor eventuele tuinklussen:
-Struiken en bossen rooien
-Tuin egalisatie
-Graafwerkzaamheden
-Afvoeren van materialen Enz.

administratiekantoor
De Koningin van Frankrijk

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.

goedkoper dan een accountant
Winfried Vermeulen 0593-552020

Mr. H. Smeengeweg
9439 PA Witteveen

37

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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