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De Column
Sorry Joke
Natuurlijk rijden wij rustig over de
Smeengeweg, zelfs op de fiets rijd ik
niet harder dan 30. Niet alleen om de
eekhoorntjes te ontwijken, maar het is
ook altijd weer leuk om te ontdekken
wat de hardwerkende inwoners nu
weer verbouwen aan het huis of in de
tuin. Als er ergens gebuffeld wordt is
het aan de Smeengeweg.
Ook wij genieten in de tuin van de
eekhoorntjes, een winter lang hebben
ze de walnoten gegeten op het tafeltje
voor het keukenraam.
Onlangs nog hoorde ik geplons in de
regenton, een eekhoorntje, zonder
zwemdiploma, probeerde, volkomen
kansloos, uit de halfvolle regenton te
komen. Uw held aarzelde geen moment en pakte het beestje in doodsnood uit het water. Dankbaar was het
knaagdier niet, want het zette zijn tanden vol in mijn hand en verdween als
een haas het bos in.
Om verder onheil te voorkomen
plaatste ik een klimstok in de regenton.

Op droge dagen moeten de geraniums
in de brocante emmers en pannen een
plonsje water, derhalve klimstok eruit
en gieter erin om water te scheppen.
Aan het terugzetten van de klimstok
niet gedacht. Enkele uren nadien besefte ik dit vergeetje...te laat, in de
regenton lag een levenloos knaagdiertje. Dood door schuld ? Ik heb me in
ieder geval een tijd schuldig gevoeld.

Roaring
Nu al aan, hopelijk, het einde van de
corona pandemie, wordt een vergelijking gemaakt met de roaring twenties
van de vorige eeuw. Na de eerste wereldoorlog, wereldwijde euforie, er
brak een tijdperk aan van losbandigheid en feesten. Een waarschuwing is
gepast….ooit op de fiets een euforische stemming, zwoele nacht, in het
pikkedonker terug fietsen over de hei,
na een leuke teamavond op het werk,
volle maan. Midden op het fietspad
stond een paaltje, dat geen stap opzij
deed voor de benevelde fietser. Die
moest met de auto weer terug naar
Hoogeveen om de vellen weer aan
elkaar te hechten. Juist op momenten
van euforie moet je altijd op de verdediging letten. Ook de jaren 20 eindigde in een enorme crash.
Ook de natuur is deze dagen roaring,
na een koud voorjaar lijkt het alsof
alles gelijktijdig uitloopt en gaat bloeien. Onze monumentale dorpsrodo´s
bloeien weer als vanouds te midden
van bijna alles wat kan bloeien. Neem
bijvoorbeeld het fluitenkruid, dat
manshoog de bermen siert. Op het
fietspad voelt het alsof je tijdens een
touretappe door een haag van mensen
rijdt, zo dicht staat het kruid langs de
paden. Soms is de tegenligger een geroutineerde fietser, waarmee je een
glimlach uitwisselt als je elkaar, half in
het kruid, passeert.

Meestal echter zijn het oudere elektrische fietsers, die je van ver in de stress
ziet schieten als je erop af rijdt. Uiteraard stuur ik dan hoffelijk dwars
door de begroeide berm. Maar af en
toe zijn de panische tegenliggers mij
voor en stoppen om met fiets en al
tussen het fluitenkruid te springen.
Soms zie je alleen een grijs koppie,
met een helm of zonneklep, tussen de
witte bloemetjes. Niets tegen grijs
trouwens, bij sommige ouderen staat
het woest aantrekkelijk...toch
Gr. Joep
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Witteveeners bedankt!!
Na twee weken de brievenbus vol
spanning openen, ongeduldig emails
van online bestellingen checken, hebben we op zaterdag 29 mei de laatste
formulieren bij jullie opgehaald en
verwerkt. Wow wat een deelname
van iedereen, het groen en wit van de
bestelformulieren deed de ogen van
de schrijver van dit stukje duizelen.
Er zijn veel T-shirst en Hoodies gekocht, maar ook de Witteveense Pareltjes vonden gretig aftrek. En ook
zal Witteveen groen wit kleuren door
de vele vlaggetjes lijnen die gekocht
zijn! Hiervoor willen we iedereen
enorm bedanken!
Wij zijn begonnen met het bestellen
van de producten en binnen kort
gaan een aantal commissie leden aan
de slag met het bedrukken van de
kleding.
Het grote aantal bestellingen geeft
ons wel een logisitieke uitdaging die
we misschien een beetje onderschat
hebben. We hebben gemeld dat we
de bestellingen bij iedereen komen
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afleveren, maar omwille van de tijd
die hiervoor nodig is willen we graag
nog een keer om jullie hulp vragen.
We organiseren twee ophaal moment
in de Tille en we hopen dat vele van
jullie hier gebruik van willen maken.
U krijgt dan de producten die u besteld heeft en u kunt dan direct met
de penning meester afrekenen, contant of via de pin. De ophaal avonden zijn dinsdag 22 juni en donderdag avond 24 juni van 19.00 tot
21.00 uur.
Wij gaan ervanuit dat vele van jullie
ons uit de brand willen helpen door
de bestellingen op te komen halen.
De niet opgehaalde bestellingen bezorgen we vervolgens op zaterdag 26
juni rond, ben je niet thuis ligt er een
briefje in de bus waar je alsnog je
bestelling kan ophalen.
Zijn hiermee alle acties afgesloten?
Nee wat dacht u bijvoorbeeld van de
compost actie? U kunt nog 2 weken
gebruik maken van het halen van een
aanhanger compost voor 15€ bij
HSW aan de Bosweg 1.

De datum van 3 juli komt steeds
dichterbij en we krijgen er steeds
meer zin. Elders in deze S&O leest u
meer over de ochtend en middag
activiteiten die we voor u in petto
hebben. Wij gaan ervanuit jullie allemaal op 3 juli buiten te zien.
Tenslotte....Nederland gaat langzaam
maar zeker weer van het slot en we
mogen met z’n allen steeds meer. Wij
hebben er als Lustrum Commissie
ook steeds meer vertrouwen in dat
we in het najaar nog een bescheiden
feestje kunnen vieren. We hebben
daarom het weekend van zaterdag 9
en zondag 10 oktober in de agenda
gereserveerd en vragen jullie hetzelfde te doen. Hebben we hier al een
invulling voor? Niets concreets, ideeen zat en natuurlijk kan iedereen invullen dat een ‘band en een tent’ er
daar één van is.
Ben, Kim, Karen, Lotte, Olger en
Walter

Activiteiten Witteveense Boys’87 en WNBC’09:
12 juni Nationale Voetbal
dag van 10.00 – 13.00 uur.

19 juni:
Witteveense Boys 1–Sweel 1

12 juni is de nationale voetbaldag op
De Roskamp voor alle WNBC'09
voetballers/voetbalsters en nietvoetballers uit Witteveen, Nieuw Balinge, Broekstreek en omgeving.
Er worden op de school in Balinge en
Nieuw Balinge folders en opgave formulieren uitgedeeld. Bedoeling is: geef
een team op 4 x 4 met 3 voetballers
en 1 niet voetballer of geef je zelf op,
dan word je daar ingedeeld. Het wordt
een mooi en sportieve ochtend. Geef
je op. Het inschrijfformulier staat op
de site en op facebook. Van WNBC’09.

Als de maatregelen het toelaten gaat
het 1ste elftal van Witteveen op zaterdag middag op De Roskamp oefenen
tegen vv Sweel. Daarna is natuurlijk
het terras open.

12 juni
Alle ballen verzamelen
Op 12 juni, na de nationale voetbaldag voor de jeugd, start om 13.30 uur
voor jeugd en senioren (en niet-leden)
een activiteit: "Alle Ballen Verzamelen". Dit is een soort geocaching in de
omgeving. Er is een fiets en een auto
variant. In plaats van kleine capsules,
is het nu de bedoeling dat er ballen
worden opgezocht. Meer informatie
volgt snel. Zie hiervoor de sites en
facebookpagina’s van WNBC’09 en
Witteveense Boys’87. Opgave:
patricia@witteveenseboys.nl

26 juni WNBC toernooi
Op 26 juni staat het WNBC’09 Cup
toernooi gepland in Nieuw Balinge
(JO13-15-17) en in Witteveen (JO7 t/
m JO12). Als de corona maatregelen
het toestaan wordt dit toernooi voor
de 11de keer gespeeld. Alle teams van
WNBC’09 zijn ingeschreven en alle
deelnemende teams krijgen een prijs.

2 juli
Bedrijvenvoetbal toernooi
Het bedrijven voetbaltoernooi 7x7
staat gepland voor 2 juli. De wedstrijden starten om 19.00 uur.
Opgave deelname:
patricia@witteveenseboys.nl

WNBC’09, de gezamenlijke jeugdafdeling van sv Nieuw Balinge en de
Witteveense Boys’87, organiseert
een voetbalclinic met FC Emmen
op 19 juni 2021.
Op het sportpark in Nieuw Balinge
kunnen de leerlingen van de basisschool van 09.30 – 10.45 uur terecht, de jeugd tot en met 17 jaar
gaan aan de bak van 11.15 – 12.30
uur. Er is een springkussen, je kan
op de foto met de mascotte van FC
Emmen is er en er wordt getraind !

Richard Mol van de jeugdafdeling
van WNBC’09: ”Na zo’n lange tijd
amper voetballen, is de jeugd er aan
toe om met elkaar iets leuks te doen
op het veld, een clinic met een aan3 juli Witteveen 95 jaar
tal spelers van FC Emmen is leerzaam, maar vooral ook heel leuk” en
Deze dag houden we allemaal vrij om voegt hij er aan toe “de deelname
het 95-jarig bestaan van Witteveen te
is gratis, daar we zo veel als moge19 juni Voetbal clinic met vieren. Het programma wordt door de lijk kinderen willen bereiken”. Rifeestcommissie bekend gemaakt, volg chard Mol vertelt verder dat
FC Emmen
hier voor Sport en Ontspanning en de de gratis deelname mogelijk is geOp 19 juni geven de trainers van FC dorps website en facebookpagina.
maakt door een financiële bijdrage
Emmen een voetbalclinic aan de
van “Jeugd aan zet” van Centrum
jeugd van WNBC’09 op het sportpark
voor jeugd en gezin Middenin Nieuw Balinge. Niet leden van
Drenthe.
10
juli
Pearlbeach
(strand)
WNBC’09 zijn ook van harte welkom.
Geef je op bij Richard Mol (06-20 86 volleybal toernooi
CJG Midden-Drenthe stimuleert de
35 10) en doe zaterdag 19 juni 2021
Zie de site en facebook voor meer
organisatie van coronaproof activimee. Voor basisschoolleerlingen zijn informatie.
teiten middels een subsidie
de activiteiten er van 09.30 – 10.45
uur. Voor de jeugd t/m 17 wordt er
25 juli Familie voetbal-en (cjgmiddendrenthe.nl/jeugd-aanzet). Als je mee wilt doen aan de
getraind van 11.15 – 12.30 uur. Zorg
volleybal
toernooi
clinic – die juist ook voor niet leden
dat je op tijd bent. Naast trainen met
van WNBC’09 bedoeld is, kijk dan
de toppers van FC Emmen kan je ook
Wie
gaat
er
in
2021
met
de
wisselbeop de site www.wnbc.nl of op de
op de foto met de mascotte van FC
facebookpagina van wnbc’09 hoe je
Emmen en is er o.a. een springkussen. ker naar huis? Wie volgt de familie
Uineken
op
bij
het
volleybal
en
de
jezelf op kan geven (of bel Richard
Het belooft een mooie ochtend te
familie
Gils
bij
het
voetbal?
Opgave
Mol 06-20 86 35 10)
worden in Nieuw Balinge.
bij patricia@witteveenseboys.nl
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Een Witteveense Boy in de sloppenwijken van Mozambique
Maputo, Mozambique.
Het is dinsdagochtend. Ik draai mijn
4x4 een nauw onverhard straatje in en
probeer de diepste gaten in de weg te
omzeilen. Ik ben maar een paar kilometer van huis maar ken deze wijk
niet. Al snel ben ik verdwaald in een
van de sloppenwijken van de stad.
Mannen op straat kijken een beetje
verward door mijn raampje naar binnen. Terwijl ik mijn telefoon pak om
hulp in te schakelen wijst een van hen
een straat in. Aan het einde van de
straat zie ik de man waarnaar ik op
zoek was. Patrick groet me vriendelijk
en bedankt de man voor wie het blijkbaar duidelijk was naar wie deze verdwaalde bleekscheet op zoek was.

Het voetbalveld ligt midden in de
wijk

zandvlakte. Aan beide kanten van het veld staan twee
roestige doelen. Groepen
kinderen rennen achter een
bal aan terwijl coaches in
oude Heerenveen tenues ze
enthousiast aanwijzingen
geven. De wijk was lang
een van de beruchtste
plaatsten in de stad en het
was jaren geleden ondenkbaar dat er ooit kinderen op
de
plek
waar
nu het voetbalveld is
Op de foto met Patrick Hoep
zouden spelen. Het stond vooral be(Rechts) en de beloften van Mokend als de plek waar de politie kwam
zambique
zoeken naar de lichamen van vermiste
personen. Maar de laatste jaren is de
buurt opgeknapt. Niemand heeft nog
Twee jaar geleden kwam ik aan in
zin in geweld of criminaliteit want
Mozambique om voor de Nederland- iedereen wil voetballen.
se ambassade te werken. Het land ligt
in het zuidoosten van Afrika en grenst Voetbal wordt in Mozambique vaker
aan Zuid-Afrika, Zimbabwe, Zambia, ingezet om kinderen en jongeren te
helpen. Zo was Johan Neeskens hier
Tanzania, Malawi en Eswatini
(Swaziland). Voor de kust ligt Mada- in 2019 nog om (op nog altijd fanatieke wijze) training te geven aan Mogaskar. Mozambique is een van de
tien armste landen ter wereld en dat is zambikaanse jongeren. Neeskens doet
dit voor het KNVB World Coaches
hier in de wijk ook goed te zien. De
wegen zijn onverhard en worden ge- programma dat over de hele wereld
actief is.
flankeerd door een open riool. De
kleren die mensen dragen zijn oud en De kinderen die nu om ons heen rennen worden gecoacht door jongens en
zitten vol met gaten. Ik bezoek de
wijk om te kijken of de ambassade het meiden uit de wijk die door het proproject van Patrick kan steunen. On- ject zijn getraind. Op hun beurt heldanks alles zijn de mensen vrolijk en pen ze kinderen via voetbal met hun
ontwikkeling. Samen met de scholen
worden we vriendelijk begroet.
zorgt het project ervoor dat kinderen
op school blijven en niet in aanraking
komen met geweld, drugs of dat ze
honger hebben. En het mooiste van
alles is: iedereen doet mee. De jongens met het meeste talent (sommigen
spelen voor het nationale elftal onder
17) coachen de kleintjes. Workshops
over gezondheid en hygiëne worden
bij de mensen thuis gegeven en moeders en vaders koken eten voor alle
voetballertjes.

Patrick Hoep speelde tot zijn 22e voor
SC Heerenveen en kwam ook uit voor
Jong Oranje. Inmiddels woont hij
al jaren in de wijk waar hij met
zijn project Favela United voetbal
gebruikt om jongeren uit sloppenwijken een betere toekomst te
geven. Nadat ik mijn auto geparkeerd heb lopen we samen door
de krappe straatjes van de buurt.
Hier en daar maken we een
praatje met de mensen die allemaal druk bezig zijn met het repareren van oude voertuigen, het
dragen van water of het verkopen van Training voor de kids
groenten en fruit. Het wemelt er van
Na een wandeling van ongeveer 10
de kinderen.
minuten komen we aan op een open
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Positief nieuws!

Ook in Mozambique begint het
met voetballen in kluitjes
Het doet me denken aan de Roskamp. Hoewel wij in Witteveen natuurlijk met hele andere problemen
te maken hebben dan de mensen
hier, is ook de Roskamp het middelpunt van de gemeenschap. En velen
van ons zijn gevormd door de
mooie tijd die we er hebben gehad.
Een plek voor en door mensen die
er met zijn allen iets moois van willen maken. En eerlijk is eerlijk: de
zandvlakte doet niet echt onder
voor het trainingsveld van de Boys
en Girls waarop ik ooit mijn eerste
training kreeg.
Guus Vermeulen

Training van Johan Neeskens op het
sportveld van de Universiteit van Maputo in 2019

Eindelijk is het weer zover: alle gastvrouwen en –heren willen u laten weten dat de Dorpshuiskamer weer voor
de eerste keer van start kan gaan.
Voorlopig nog buiten, mede doordat
er in de huiskamer nog volop werkzaamheden bezig zijn. Maar ’s zomers
bij goed weer is het zowiezo fijn om
gezellig buiten koffie of thee te drinken en een praatje met elkaar te maken. De eerste ochtend gaat van start
op 9 juni a.s. om 10 uur en duurt zoals
gewoonlijk tot 13.00 uur.
Hiermee komt de digitale dorpshuiskamer dus te vervallen!
Er zal één vaste gastvrouw zijn die
vanaf de serveerwagen gedurende de
ochtend voor de koffie en thee zal
zorgen, alles volgens de geldende COVID-regels. Voorlopig zal er nog geen
soep of een tosti gegeten kunnen worden, maar hopelijk zal dat op termijn
weer mogelijk gaan worden.

de deur van het toilet (het wc blok
bestaat uit 2 toiletten,
-er mag
maar 1 persoon naar binnen)
- gebouw verlaten via de verplichte
looproute nooduitgang!
Het zijn de bekende regels, waar we
met zijn allen al min of meer aan gewoon geraakt zijn in de afgelopen 1 ½
jaar. Ze zijn nodig om toch weer wat
meer vrijheid/gezelligheid te hebben
met elkaar.
Om de heropening van de buitenDorpshuiskamer alvast wat te vieren
kwamen enkele deelnemers en gastheren- en dames zaterdag 6 juni bijelkaar
op het dorpsplein en ook RTVDrenthe was daarbij aanwezig! Deze
uitzending is nog te zien op de website
van RTV-Drenthe. https://
www.rtvdrenthe.nl/tv/
programma/10/Drenthe-Nu/
aflevering/63904

Op het terras zal een
maximum aantal van
50 bezoekers gelden.
De stoelen staan 1,5
meter uit elkaar, behalve natuurlijk als je
tot één huishouden
behoort.
Om alles zo veilig
mogelijk te laten verlopen zijn de volgende regels opgesteld
die nageleefd moeten
worden bij het betreden van de Tille:
Er mag van de toiletten in de gang gebruik gemaakt worden.
- het dragen van een
mondkapje is verplicht
- desinfecteer handen
(staat bij de ingang)
- je mag je registreren
(niet verplicht)
- gebruik het bezet/
onbezet bordje naast
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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
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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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Advertentie

Klussenbedrijf
R.Snippe
Mr. J. B. Kanweg 65
9439 PC Witteveen
0593-552348
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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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