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Vergeet niet te bestellen.
Sinds zaterdag 15 mei heeft ieder
huishouden in Witteveen een bestelformulier ontvangen met eenmalige
Lustrum artikelen waarvan de
opbrengsten ten goede komen van de
Lustrum Viering.
De bestellingen komen de afgelopen
twee weken zowel online en via het
formulier binnen.

Compost Actie
Vergeet u ook niet onze compost actie? Ook deze opbrengst komt ten
gunste van det Lustrum Viering.
Sinds 14 mei kunt u compost per aanWij willen iedereen er nog even aan
herinneren dat de bestellijsten op 29 hanger afhalen bij bij HSW Witteveen,
mei weer bij u worden opgehaald. aan de Bosweg nummer 1. Dit kan
Indien u online bestelt dient dit uiter- elke zaterdag tot 14:00 uur of op telelijk op 29 mei gedaan te worden via fonische afspraak via 06-44112816.
Voor een aanhanger wordt 15 euro in
www.paysan.nl/witteveen95
rekening gebracht. Wees er snel bij
want de gesponsorde voorraad is
slechts beperkt.
Mocht u twijfelen over de maten, er
zijn maat tabellen toegevoegd!
Wij bezorgen in de twee weken voor 3
juli de artikelen en u kunt dan contant
of met de pin betalen.
Zaterdag 3 juli
In de vorige S&O heeft u wat kunnen
lezen over de activiteiten die we op 3
juli organiseren. In de volgende S&O
komen we met meer informatie over
de opgave voor de optocht en de middag activiteit. Ook komen we dan met
een datum die we vrijhouden in het
najaar voor een feest.

Beste mensen,
Het is frisjes en toch al voorjaar. Gelukkig kunnen we vanaf komende woensdag weer wat meer bewegen, en we mogen met elkaar -op
afstand- sporten.
Hopelijk kan de Tille weer snel open. De inkomsten van de Tille zijn
nog steeds mager.
Allen die hebben gedoneerd willen wij hartelijk bedanken en zeker
ook zij die extra gegeven hebben. Groots en het wordt zeer gewaardeerd.
Maar bent je er nog niet aan toegekomen om te doneren, het kan
altijd: € 7,50 (meer mag ook) NL80RABO 0369 4337 85 onder vermelding van donatie 2021 met uw postcode en huisnummer.
Iedereen bedankt en tot bij de eerstvolgende dorpsontmoeting!
Bestuur de Tille
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De Column
Geranium schaamte
¨Achter de geraniums zitten¨ , een laatdunkende uitspraak over een saai
leven. Echter aan de andere kant,
vóór de geraniums in de tuin zitten,
de vogels luid zingend en een Trappist
op tafel, veel beter kan niet. Veel
mensen denken er zo over, als je langs
de tuinen fietst zie je de geranium op
de meest wonderlijke plekken. In oude afvalbakken, achterop een ouderwetse oma fiets in een mandje, in kleine kruiwagentjes, varkenstroggen; je
kunt het zo gek niet bedenken of
mensen stoppen er een geranium in.
Vanzelfsprekend is dan ook de enorme handel in de geranium, je kunt ze
overal kopen. Niet alleen bij bloemist
of tuincentrum, maar ook de doe-hetzelf, de kruidenier en zelfs de drogist
brengen de vrolijke plantjes aan de
man. Maar goed wederom gaat de
uitspraak op...de massa is er één meer
dan je zelf denkt. Jaarlijks worden ook
onze overtollige zinken emmers, teilen
en pannen volgestopt met rode- paarse- of roze bloemetjes.

Tot dit jaar ?? Nadat de plantjes allemaal in passende brocante bakken
waren gezet ruimde ik de verpakkingen. Een héle kliko vol plastic restte
na de Geranium storm in de tuin. Natuurlijk scheiden we het afval en hopelijk worden er veel bermpaaltjes van
gemaakt. Echter, bekend is dat de
sierbloementeelt enorm vervuilend is,
hoewel ik dit niet weet over specifiek
de geranium en waarvan de kweek, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld lelie´s,
afgesloten in kassen gebeurt. Toch
bekroop mij een gevoel van schaamte.
Misschien voor het volgend jaar maar
stekjes overhouden, of proberen om
zelf uit te zaaien.

Azijn zeiken
De deugmaffia wil alles wat leuk en lekker
is verbieden….een zin uit de toch progressieve ochtendkrant bleef tijdens
het fietsen in mijn hoofd hangen. Volgens de columnist mag je van de azijn
zeikers niet meer vliegen; geen houtkachels stoken; geen honden dan wel
poezen houden; komt er een verbod
op motor rijden of mountainbiken;
zeker geen geraniums in de tuin; roken is uit den boze; laat staan vlees
eten. Deze lijst van slechte gewoontes
die onze aardkloot bedreigen is lang
niet volledig.
De schrijver stelde dat de grote hoeveelheid mensen het probleem is,
daarbij vergat hij te vertellen dat ieder
mens dan ook een verantwoordelijkheid heeft, je kunt van de brug af
springen dan wel zelf een steentje bijdragen. Echter dat kunnen wij mensen slecht en leggen het probleem
makkelijk bij een ander. Doe thuis
eens een oefening, pak 5 slechte zaken
en bedenk welke twee slechte dingen
je zou willen opofferen. De hond of
de motor, de houtkachel of de vliegvakantie, de bladblazer of de sauna.
Want dat het de verkeerde kant staat
voor mij vast, de vraag is of we het tij
nog kunnen keren.
Heeft Uw vrolijke uw columnist klimaatpijn, is ook hij een azijn zeiker ?
Als je in een potje met verse basilicum
en knoflook plast wordt het vanzelf
een lekkernij ….heerlijk over de salade met walnoten en geitenkaas.
Gr. Joep
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De deelnemers moeten elke dag bewijzen dat ze minstens 5 km hebben
gelopen. Dit doen ze d.m.v. een foto/
screenshot van de route of een foto
dat je aan het wandelen bent. Deze
stuur je op naar het 06 nummer die
hieronder wordt genoemd.
Dit kun je heel makkelijk doen via 1
van de bestaande wandelapps. Dat
kan zijn het ommetje, strava, runkeeper enz… Deze apps zijn te downloaden op je telefoon.
Wanneer een deelnemer 3 dagen gewandeld heeft, komen we langs met
een medaille en wat lekkers.
De deelnemer met de meeste kilometers in 4 dagen heeft een verrassing
verdiend.

Eekhoorn in Achtertuin
Sinds een aantal maanden hebben wij
tot ons grote plezier een aantal eekhoorntjes voor en achter ons huis aan
de Meester Harm Smeengeweg 35, bij
de verkeersdorpel.
Eerst zaten ze alleen bij het voederhuisje in de achtertuin, maar sinds
kort durven ze de wijde wereld in en
racen ze ook naar de overkant het
stukje bos in.
Nu is zo’n oversteek niet helemaal
ongevaarlijk, al gaat het razendsnel. Je
mag hier 30 km per uur rijden en dat
zou de eekhoorns de tijd kunnen geven om bijtijds opgemerkt te worden
als ze een oversteekje maken. Maar…
wij zijn bang dat we binnenkort een
eekhoorn van de straat kunnen rapen
als er niet zachter gereden wordt in dit
stukje. Dat zou toch wel erg jammer
zijn, want het zijn zulke grappige
beestjes.

W4D Witteveen 2021

Wandelvierdaagse
Witteveen

In juni vindt de wandelvierdaagse van
Witteveen plaats. We nodigen alle
bewoners van Witteveen jong en oud
uit om te gaan wandelen in de mooie
natuur van Witteveen. Dit jaar hebben
we gekozen om het op een andere
manier te organiseren. We moeten
ons houden aan de corona maatregeOp de foto zie je hoe ze de vogelsnoeren met pinda’s ook ontdekt heb- len. Alle bewoners gaan zelfstandig
ben. Maar die gaan we niet meer bij- elke dag minimaal de 5 km lopen (of
vullen, want de vogels mogen zich nu meer) met een zelfbedachte route.
storten op de rupsjes en andere insec- Om geen groepsvorming te krijgen
ten voor hun jongen.
mogen de deelnemers elke dag (4 dagen) zelf bepalen op welk tijdstip ze
Joke Petit
gaan wandelen. Zo verspreiden we de
deelnemers over Witteveen.

Wanneer? 15 t/m 18 juni
Waar? Witteveen
Opgave? Voor 10 juni via 0636197037
of kimzinger80@hotmail.com
Kosten: 2 euro p.p. (Deze graag voor
de startdatum inleveren B. Assenweg
3)
Het nummer waar je foto’s/
screenshots naar toe kan sturen:
0636197037
Zaterdag 19 juni brengen we bij de
deelnemers de presentjes rond.
Let op! Het wandelen is op eigen risico. Let op bij oversteken en drukke
wegen. Laat geen afval achter tijdens
het wandelen. Check jezelf bij thuiskomst op teken. Neem voldoende
water mee bij warm weer.

We wensen jullie veel wandelplezier
en zien graag de foto’s tegemoet!
Renda, Annemarie, Josina en Kim
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Het nieuws van de
Wenteling
School:
Voor de vakantie hadden we de koningsspelen, de kinderen waren prachtig verkleed, hier zie je 4 mooie foto's
van onze toppers. Wij vinden het heel
erg leuk dat de kinderen ervan houden
om zich te verkleden, dat maakt de
dag extra feestelijk !

Middenbouw:
Groep 3:Juf Mirjam heeft veel leuke
nieuwe spelletjes om spelling te oefenen. Zoals een memorie spel en een
dobbelspel. Spelenderwijs leren !

Bovenbouw:
Kunst project: De Aboriginal art
schilderijen zijn af, hier een tipje van
de sluier, de rest bewaren we tot de
tentoonstelling.

Groep 3:Na de meivakantie hebben
de kinderen van groep 3 een echt
stripverhaal gemaakt over hun belevenissen in de meivakantie. Deze worKleuters:
den in het tekstenboek geplakt.
Buiten spelen:
Koningsspelen: De kinderen van de
De kleuters kunnen heerlijk buiten
spelen op ons prachtige plein, de bo- middenbouw waren prachtig verkleed
men komen weer in bloei, de blaadjes tijdens de koningsspelen, er waren
verschijnen langzaam. Heerlijk op de verschillende sportieve activiteiten.
traktor, trapkar of spelen in de zand- Leuk !
bak.
Lekker, een broodje:
In de grote pauze tussen de middag
smikkelen de kleuters van hun heerlijke boterham, eet smakelijk!

Buiten spelen:Na de meivakantie mag
groep 5 mee naar het veldje om te
spelen. Dan spelen groep 5 t/m 8 op
het veld, zo kunnen ze vast wennen
en hebben ze lekker veel ruimte.
Voetbal en knikkeren zijn favoriet. De
bovenbouw heeft een heuse voetbal
tas, met bal, lintjes, gele en rode kaarten en een fluit.
Rekenen groep 7:Groep 7 had een
pittige rekenles over aanzichten en
hoogte getallen, dat is natuurlijk het
leukst om na te bouwen en nader te
bestuderen. Dat ging heel goed.
Toneel lezen:
In de middenbouw hebben ze nieuwe
boeken om in te lezen, toneel lezen
noemen we dat.
Rekenles:
Omtrek en oppervlakte, hoe doe je
dat ? Wat is het verschil en hoe reken
je dat uit ?

6 Sport & Ontspanning

Het Nieuws
Begrijpend lezen:De begrijpend lezen
lessen passen bij het kunst project.
Deze maak ik zelf, deze keer ging het
over het Rijksmuseum, erg leuk en
leerzaam.

Vrijheid:We doen mee aan een project
over "vrijheid" , we moeten opdrachten doen en de kinderen worden gefilmd. Dit wordt later een grote film
waar dit in gemonteerd wordt, het was
heel erg leuk, eind mei komen ze nog
een keer terug.
Grej of the day:In de bovenbouw
doen we elke maandag een "grej of
the day" ( het dingetje van de dag), de
kinderen krijgen dan een raadsel. De
volgende dag mogen ze raden wat het
was en geef ik een korte presentatie
over het onderwerp. Onze poster met
grejs wordt al aardig vol. We verbinden de plaatjes met de plek waar het
plaats vond.
Koningsspelen: Ook in de bovenbouw hadden we voor de meivakantie
koningsspelen, de kinderen zagen er
prachtig uit. Er waren verschillende
activiteiten, zoals nootje schieten
( maar dan met oranje knikkers), frisbee wedstrijd, kwartet voetbal en de
gymles van juf Rianne. Het was een
geslaagde dag.
Tot zo ver het nieuws van de Wenteling, fijne pinksterdagen en tot de volgende keer ! Groetjes Carla Kooistra
* carlakooistra@hotmail.com
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Klussenbedrijf
R.Snippe
Mr. J. B. Kanweg 65
9439 PC Witteveen
0593-552348
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Colofon
Jaargang 66, nummer 11
27-5-2021
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

Agenda

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.

&
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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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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

10 Sport & Ontspanning

Opgaveformulier (individueel) Nationale Voetbaldag WNBC’09
Individueel:
Ik geef mij hierbij op voor het voetbaltoernooi van WNBC’09 op zaterdag 12 juni 2021 te Witteveen. We starten om 10.00 uur en zijn om 13.00 uur klaar.
Naam:

…………………………………………………………………………………

Categorie:

Groep 1+2 / Groep 3+4+5 / Groep 6+7+8 *

* Doorhalen wat niet van toepassing is
Opgaveformulier inleveren bij Teun Hooijer of op donderdagavond tijdens de training. Is ook
voor kinderen uit De Broekstreek, Nieuw Balinge en Witteveen die ergens anders naar school
gaan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opgaveformulier (team) Nationale Voetbaldag WNBC’09
Team:
Wij geven ons hierbij als team op voor het voetbaltoernooi van WNBC’09 op zaterdag 12 juni
2021 te Witteveen. We starten om 10.00 uur en zijn om 13.00 uur klaar.
Naam:

…………………………………………………………………………………

Naam:

…………………………………………………………………………………

Naam:

…………………………………………………………………………………

Naam:

…………………………………………………………………………………

Categorie:

Groep 1+2 / Groep 3+4+5 / Groep 6+7+8 *

* Doorhalen wat niet van toepassing is
Opgaveformulier inleveren bij Teun Hooijer of op donderdagavond bij de training. Is ook voor
kinderen uit De Broekstreek, Nieuw Balinge of Witteveen die ergens anders naar school gaan.
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