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Witteveens Lustrum 
een Field Lab activiteit? 
 

Het was te proberen. Wat als we met 
het hele dorp een bubbel creëren, we 
zetten een figuurlijk hek om het dorp, 
een grote tent in het midden, sneltes-
ten beschikbaar, feest aanmelden en 
voilà:  we hebben een Field Lab eve-
nement. Wij vonden het een geweldig 
idee om met z’n allen ‘los’ te kunnen, 
Field Lab was minder enthousiast. 
Veel verder dan een auto-reply be-
richtje van het Field Lab Evenemen-
ten Programma Team zijn we niet 
gekomen. Dus over naar plan B. 

 

Zaterdag 3 juli 
 

Naast het Lustrum Feest dat we in het 
najaar nog op de planning hebben 
staan, willen we het originele Lustrum 
niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Uiteraard door de hele dag de Witte-
veense Vlag uit te hangen,  en als ie-
der huishouden een groen-witte vlag-
genlijn aanschaft kunnen we het hele 
dorp in een groen witte zee van vlag-
getjes omtoveren.  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

’s Morgens gaan we met een platte kar 
met DJ’s, muziek en alle kinderen 
vanaf 0 t/m groep 8, in een optocht 
van versierde fietsen /skelters er ach-
teraan door het dorp. Als het even 
kan verkleed en met een boel lawaai. 
In een volgende S&O komt nog iets 
meer info en een opgave formulier. 

’s Middags organiseren we een corona
-proof activiteit voor jong en oud, 
waaraan per huishouden of een team 
van (op dit moment) maximaal 4 per-
sonen kan worden deelgenomen. De 
details houden we nog geheim, vooral 
om iedereen nog een beetje in span-
ning te houden en niet omdat we zelf 
de details nog niet helemaal weten J. 

 

Lustrum Producten 
 

Om de feest vreugde op 3 juli verder 
te vergroten gaan we een aantal unie-
ke Witteveense Lustrum producten 
verkopen. Wat dacht u van een Witte-
veens Pareltje (kruiden likeurtje), een 
Witteveense droge worst en een lek-
ker stukje speciale kaas. En natuurlijk 
de groen-witte vlaggetjeslijnen. Alle-
maal los te koop en alle opbrengst is 
voor het Lustrum Feest in het najaar.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar geen buurtbewoners die in 
hun eigen buurt T-shirts het tegen 
elkaar opnemen, maar dit keer komen 
we met een dorps- outfit waarin je 
ook tijdens je vakantie gezien wil wor-
den. Deze speciale Lustrum Merchan-
dise in de vorm van T-shirts en 
Hoodies wordt echt een ‘collectors 
item’. 

Op 15 mei worden bestellijsten 
huis aan huis bezorgd, waarmee u 
uw bestelling van bovenstaande arti-
kelen kan doorgeven. U kunt ook een 
bestelling plaatsen via  

 
www.paysan.nl/witteveen95  

 
De bestellijsten worden op 29 mei 
weer bij u opgehaald. Indien u onli-
ne bestelt dient dit uiterlijk op 29 
mei gedaan te worden. Wij bezorgen 
vervolgens in de twee weken voor 3 
juli de producten en u kunt dan con-
tant of met de pin betalen. 
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Een andere wijze om het Lustrum te 
ondersteunen is door deel te nemen 
aan onze compost actie, waarvan de 
opbrengst ook ten gunste komt van 
het Lustrum Feest. Vanaf 14 mei kunt 
u compost per aanhanger afhalen bij 
bij HSW Witteveen, aan de Bosweg 
nummer 1. Dit kan elke zaterdag tot 
16:00 uur of op telefonische afspraak 
via 06-44112816. 

Voor een aanhanger wordt 15 euro in 
rekening gebracht.  

 

 
 

 

Wees er snel bij want de gesponsorde 
voorraad is slechts beperkt.  

We hopen dat we als lustrumcommis-
sie het enthousiasme alvast een beetje 
aan de gang hebben in het dorp met 
deze eerste aankondigingen. 

Wij hebben er in elk geval heel veel 
zin in om op 3 juli een mooie dag en 
in het najaar alsnog een knalfeest voor 
en met het dorp te organiseren! 

 
 

Kim, Lotte, Ben, Olger,  

Karen en Walter 

Compost Actie 

S&O 1946 
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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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Mijlpalen 
 
Mijlpalen in het leven staan in het 
geheugen gegrift; diploma uitrei-
king, halen van het rijbewijs of de 
eerste liefde. 

Mijn eerste dooie zat, ver in de 
vorige eeuw,  op een versierde 
draagstoel. Het was in India, wij 
kwamen toevallig langs op de fiets 
toen het ouwe lijk naar de brand-
stapel werd gedragen. Plaatsver-
vangende schaamte toen een reis-
genoot een foto maakte van het 
kleurrijke tafereel. 

Deze herinnering kwam boven bij 
het zien van de vele brandstapels 
waar de Corona slachtoffers wor-
den verbrand. Aangrijpende beel-
den, echter als je naar de officiële 
cijfers kijkt, as we write...,  
1 besmetting per 66 inwoners in 
India, in Nederland 1 per 11 !!  

Vanzelf zijn India wel meer slacht-
offers, gezien het miljard Indiërs. 
Een raar verschil, de drone beel-
den van brandende stapels spreken 
een andere taal dan de officiële 
cijfers. 
 
 

 

 
 
Komt het verschil door de super-
spread events.  Indiërs duiken mas-
saal dicht op elkaar de Ganges ri-
vier in….maar wij doen het niet  

 
 
beter op Koningsdag of bij een 
kampioensfeest  toch ? 
Misschien wordt er in India slech-
ter geteld en liggen de werkelijke 
aantallen veel hoger. Maar telt Ne-
derland wél goed ? Ons computer-
systeem ligt om de haverklap plat 
en we weten niet hoeveel vaccina-
ties er zijn gezet. 
Kan ook het cultuurverschil zijn, 
de vele brandende stapels in India 
zijn voor de media veel spannen-
der dan hoe wij de oversterfte weg-
stoppen in crematoria en hoekjes 
op een begraafplaats. 

Maar goed laat het vuurtje stoken 
hier maar over aan de carbidploeg 
als er wat te vieren is. Brandstapels 
in ons plantsoen, ik moet er niet 
aan denken. 

Zekerheid is gelukkig de kwaliteit 
en brede toegankelijkheid van onze 
zorg; een veel betere overlevings-
kans. 
 
 
 
Valther Boy´s 
 
Bij het opruimen van de klerenkast 
werd ik herinnerd aan een andere 
mijlpaal,  mijn eerste wedstrijd in 
het eerste van de Witteveense 
Boy´s. Voor de wedstrijd Uit tegen 
andere jongens uit Valthe. Hoewel 
ik kon bogen op wedstrijden in een 
volle Kuip en afgeladen Ahoy, 
blijft de spanning bij een debuut.  

 
 
 
 

 
 
De exacte uitslag is vergeten maar 
het ging goed. Ik had voorgeno-
men alle ballen naar Huizing te 
spelen, bijna de helft van het team 
luisterde naar die naam,  elke pass 
kwam feilloos op haar bestem-
ming. Ik werd dan ook opgeno-
men in de selectie. Terwijl de jon 

 
 
gens van het derde elftal de voet-
balspullen nog moesten meenemen 
in een kartonnen margarine doos, 
kreeg ik kleren van de sponsor. 
Niet alleen tas, shirt, broek en trai-
ningspak, maar ook een prachtige 
winterjas. Stiekem gebruikte ik de-
ze jas ook gewoon op de openbare 
weg, zo´n lekkere jas had ik nog 
nooit gehad. Welnu deze jas vond 
ik pakweg 25 jaar later terug  tij-
dens de lente schoonmaak en er 
zat nog geld in voor de derde 
helft ! 

 
Ooit was ik in het museum van 
Nou Camp, Barcelona, waar je na 
betaling het museum in mocht om 
de oude kissies van Ronald Koe-
man te bewonderen. Ook andere 
topclubs in Nederland hebben een 
museum. Derhalve kunnen onze 
Boys niet achterblijven. Als het 
zover komt wil ik met liefde het 
oude kleinood beschikbaar stellen. 
 
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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TUIN & WATER 
thema Plantjesmarkt 
 

In mei of juni gaat het niet lukken de 
Plantjesmarkt te organiseren; dus die 
stellen we uit. 

 
Er is nog geen nieuwe datum, maar 
aan het eind van de zomer komt er 
een Witteveense Plantjesmarkt. Het 
thema wordt TUIN & WATER, een 
actueel onderwerp omdat de effecten 
van droge zomers en extreem weer 
merkbaar zijn. Water is voor de tuin 
van levensbelang.  

 
Zes enthousiaste werkgroepleden ver-
zamelen zelf al plantjes en zaailingen 
in potjes voor de markt. We vragen 
daarbij hulp van alle tuinliefhebbers: 
zet alvast plantjes weg en bewaar die 
tot augustus/ september. Bij inleveren 
van 5 plantjes krijg je 1 Tegoedbon. 

We zijn ook blij met stekken van fruit
- en bessenstruiken, potten en scha-
len, vijvermateriaal, vogelbadjes, gie-
ters en ander tuingereedschap. En tips 
zijn altijd welkom. Alvast bedankt! 

 

Yvon Veldhoen 

Karen Pelder 

Marieke van der Werff 
Arienta Kappetijn 

Anke Huisman 

Els den Os 

Het Nieuws 
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Met smart zitten we te wachten op 
goed nieuws over buitensporten uit 
Den Haag. Wat zou het mooi zijn als 
de jeugd toch nog voor de zomerstop 
de KNVB Regio Cup mag gaan voet-
ballen. Uit en thuis spelen vlak bij 
huis.  Dit geldt ook voor de senioren, 
echter daar gaat de KNVB Regio Cup 
al niet door, omdat de benodigde ver-
soepelingen daar te laat gaan komen. 
Immers tot en met 26 jaar mag men 
trainen en onderling spelen, maar alle 
spelers die ouder zijn dan 26 jaar mo-
gen slechts in viertallen trainen en niet 
met de groep meedoen. 

  

 

In ieder geval, als er voor de jeugd en 
senioren versoepelingen komen dan 
gaat er gevoetbald worden. Is het niet 
de Regio Cup, dan organiseren we zelf 
wel een competitie/toernooi/
oefenwedstrijden met clubs uit de 
buurt. De zomerstop slaan we zo veel 
als mogelijk over. We proberen door 
te trainen en – indien mogelijk – te 
voetballen. Natuurlijk zijn er spelers 
en trainers op vakantie, maar we bie-
den wel alle gelegenheid om te spor-
ten op De Roskamp. Immers we gaan 
er vanuit dat in augustus de voorberei-
dingen starten van seizoen 2021-2022.  

 

De eerste competitiewedstrijden staan 
daar gepland voor eind augustus/
begin september. 

 Er staat al een evenementen pro-
gramma klaar, dat afhankelijk van de 
maatregelen, door kan gaan: 

  
-23 mei een autopuzzeltocht voor 
iedereen, vertrek bij Het Broekhoes 
om 13.00 uur, 5 € p.p. 
-12 juni Nationale voetbaldag voor de 
jeugd met een toernooi 4 x 4 van 
10.00 – 13.00 uur 

-26 juni WNBC’09 jeugd toernooi in 
Witteveen en Nieuw Balinge 

-2 juli bedrijvenvoetbaltoernooi 

-10 juli Pearlbeach volleybaltoernooi 
-25 juli familie voetbal en volleybal 
toernooi 

  

Volg facebook van de Witteveense 
Boys’87 en WNBC’09 en/of de web-
sites voor meer nieuws over de evene-
menten. 

 Met vriendelijke groeten, 
  

Roel Seele 

De Sport 
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Colofon 

Jaargang 66, nummer 10 

13-5-2021 
Sport&Ontspanning is een uitgave 
van Stichting Sport en Ontspanning. 
Redactie: 

W. Vermeulen  

Drukker: 
De Koningin van Frankrijk 
winfriedv@gmail.com 

Inleverdata volgende S&O: 
25-5-2021  (verschijnt 27-5-2021) 

Insturen of reageren? 

redactie@sportenontspanning.nl 
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. 
-Vulzand -Teelaarde 
-Menggranulaat -Compost - 
Houtsnippers 

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. 


