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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.
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.

Gerco Snoeijing : 06-29342876
Joran Snoeijing : 06-51808314

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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Verbouwing bij de kinderopvang:
Na overleg met het bestuur van het
Broekhoes en de facilitaire dienst van
Kits Primair hebben we groen licht
gekregen om een slaapruimte in de
ruimte van de kinderopvang te bouwen. De wanden zijn inmiddels al
geplaatst en afgewerkt. We zijn hiermee bijzonder blij, omdat we op deze
manier in de nabije toekomst opvang
vanaf 0 jaar kunnen gaan realiseren.

Kleuters, Stampertjes:
Hallo allemaal, hierbij weer
het laatste nieuws van de
Wenteling

De kleuters hebben natuurlijk hun
schoen gezet en de Sint heeft onze
school gevonden, want er zat wat in
hun schoen, mooi gezongen hoor !

Buitenspeelgoed kleuters:

Middenbouw, Weerwolven:

Bedankt!! Langs deze weg, namens
alle kinderen van Streek IKC de Wenteling, willen wij Loon- En Mechanisatiebedrijf Lodewijks van harte bedanken. Zij hebben een fiets en trekker van de kleuters gerepareerd. De
kleuters hebben op deze manier weer
jarenlang plezier van dit buitenspeelgoed. Nogmaals heel erg bedankt!!

Taalles:

Sinterklaas:
Gelukkig met alle perikelen rond corona heeft de Sint onze school toch
weten te vinden, we zijn heel blij dat
de Sint de kinderen gewoon kon bezoeken op school. Uiteraard onder
aangepast regels, maar daar zijn we
inmiddels wel aan gewend, Sint vierde
zijn 20 jarig jubileum bij ons op
school en daarvoor is de Sint natuurlijk heel hartelijk bedankt, met een
mooie collage en een bedankt steen.
Tot volgend jaar Sinterklaas !

nen in een regenboog pietenmuts, die
zien er mooi uit !
Potlodenbakken:
De weerwolven hadden een "potloden
sorteercentrum" in de klas, op alle
tafelgroepjes staat nu een mooie potloden bak te shinen met alle kleuren,
scharen en een puntenslijper erin.
Netjes hoor !
Rendier knutselen:
Als de dagtaak af is mogen de kinderen iets kiezen uit juf Geesjes knutselkoffer. Deze kinderen zijn een rendier
aan het knutselen, super leuk.
Kerststerren:

Groep 5 had een leuke taalles, we
hebben een leuke taal methode met
bij elke les een filmpje en ieder blok
een leuke afsluiting, steeds op een
andere manier.

Ook zijn er hele mooie kerststerren
gemaakt van ijslolly stokjes. Goed
kijken naar het patroon en dan de
stokjes aan elkaar plakken op de goede plek. De sterren hangen voor het
raam in de klas. En dat ziet er heel
kerstig uit.

Schoen zetten:

Kerstboom knutselen:

Ook de middenbouw heeft de schoen
gezet, ook zij hadden mooi gezongen,
er moesten eerst wat opdrachten voltooid worden voordat het cadeautje
uitgepakt mocht worden.

Deze periode is er een van gezelligheid en veel knutsels, er is een mooie
kerstboom gemaakt, best lastig, meten
met je liniaal, vouwen op de goede
plek, gaatjes prikken met een prikpen.
Dan de satéprikker er door, volgende
week worden er slingers aan gemaakt,
door kralen te rijgen.

Sint vieren:
Uiteraard werd er in de klas ook nog
goed gefeest op de dag dat Sint op
school was, de Weerwolven hebben
flink gedanst in de klas, gezellig.
Schrijfoefening groep 3:
De kinderen van groep 3 hadden een
leuke schrijfoefening, gooien met een
dobbelsteen, en dan het patroon teke

Bovenbouw, Tomanies:
Schoen zetten:
Ook de kinderen van de bovenbouw
zetten hun schoen, ze kunnen heel
mooi zingen. Ze kennen heel veel
Sinterklaas liedjes, top !
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Sinterklaasrebus:
De rebus piet heeft zich weer flink
uitgeleefd, want de traditie is dat de
kinderen in de bovenbouw eerst een
rebus moeten oplossen voordat ze
hun cadeautjes mogen uitpakken. Dat
doen ze met de hele klas, meestal is de
rebus een metertje of 2. ( De kinderen
zijn daar héél goed in)
Surprises:
In de bovenbouw helpen we de Sint
een handje. We trekken lootjes, iedereen had een prachtige surprise gemaakt met een gedicht. Wat een creatieve kinderen, daar ben ik heel trots
op. Voor de foto's van de surprises
kun je op de facebook pagina kijken
van school.

troon in de kralen reeks. Dus tellen,
kijken en meten, want de strengen
moeten een bepaalde maat hebben.
Engel knutselen:

Wij wensen jullie hele fijne feestdagen,
maak er een mooie en onvergetelijke
De engel is droog en gelakt, nu maken tijd van, in deze rare periode. Geniet
van elkaar, maak mooie herinnerinde kinderen de kralen aan de engel
vast, heerlijk om te zien dat de kinde- gen.
ren zo kunnen genieten van een opdracht, opperste concentratie en de
Hele fijne kerstdagen en een goed en
resultaten zijn fántastisch. Ze zijn dan gezond 2022 gewenst, pas goed op
ook heel trots op hoe mooi ze worelkaar en blijf gezond.
den.
Tot volgend jaar, groetjes Carla
De eerste is af:
Luciano had als eerste zijn engel af, hij Carla Kooistra
is werkelijk schitterend geworden,
heel knap Luciano ! De andere kinderen zijn nog druk bezig, we hangen ze
op de gang aan ons koord, dan kunDorpshuiskamer
nen we ervan genieten tot aan de
gaat weer digikerstvakantie.

Kerstengel verven:

Schoolfruit:

We maken een hele mooie kerst engel,
deze hadden we al gekleid, want dit
moet natuurlijk drogen. Daarna hebben we doormiddel van "deppen" de
engel een kleurtje gegeven, met als
laatste een laagje goud verf.

Op school hebben we schoolruit, vaak
is er aan het eind van de week van
alles over. De bovenbouwers zijn dol
op fruit, vooral als het het even voor
ze snijdt, dat hapt makkelijk weg. Dus
vaak op vrijdag staat de tafel vol met
fruit en dat is binnen no time op !
Lekker hoor !

Kralen rijgen:
De kerstengel wordt versierd met
glaskralen aan de vleugels, héle kleine
en iets grotere. De engel moet aan
beide zijden gelijk zijn, met een pa-

Kerstdiner:
We hebben het kerstdiner naar voren
geschoven omdat het nog niet duidelijk is of de scholen een week langer
kerstvakantie krijgen. We hebben het
kerstdiner op 14 december. De foto's
van dit feest houden jullie te goed
want die konden niet meer mee voor
deze uitgave van de Broeker.
Dan zit mijn schrijfjaar 2021 voor de
Broeker er op. Ik schrijf de verhaaltjes
altijd met veel plezier.
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Dan rest mij nog 1 ding, en dat is natuurlijk namens het hele team van
Streek IKC de Wenteling:

taal!

Vanaf heden is de Dorpshuiskamer weer digitaal!
Iedereen die het gezellig
vindt kan op woensdag
ochtend tussen 10.30 en
11.30 uur meedoen met de
Dorpshuiskamer via Zoom.
Nog nooit ‘gezoomd’?
Geen probleem, we oefenen van te voren zodat dat
geen probleem hoeft te
zijn.
Wilt u een uitnodiging ontvangen, mail dan naar
glastra.rosa@gmail.com
Zij verstuurd de dinsdag
vóór de digitale Dorpshuiskamer de uitnodiging.

De Column
Kerstpuzzel,
Een kerstpuzzel, een jaar verkiezing
of een andere opdracht...iedere krant
biedt tijdens de komende feestdagen
de lezer, zeker in de huidige Corona
tijd, wat extra afleiding.
Uw columnist wil ook zijn steentje
bijdragen met de volgende opdracht.

Welk bouwwerk zou U willen
zijn ??
Op de fiets is het elke dag feest, al
nagedacht over enkele voorbeelden:
In Drenthe is meer natuur dan gebouw. Echter een statige, rietgedekte
boerenhoeve aan een brink lijkt leuk.
Het erfgoed van Veenhuizen komt
niet in aanmerking, geen thuisgevoel
bij een gesticht.
Een hunebed valt ook af, een beetje
rommelige stenenstapel. De Egyptenaren konden het al veel beter, die
lieten hun slaven de stenen netjes opstapelen tot piramides.
Een mooi grachtenpand in 020 ? De
grachtengordel eveneens op de werelderfgoed lijst, maar indirect zijn ook
die panden met de hulp van slaven
gebouwd. Daarnaast meestal vervelende buren; huisjesmelkers, oliesjeiks en
andere profiteurs.
Het mooiste gebouw van Nederland
dan, het stadhuis in Hilversum ? Maar
mooi alleen is niet voldoende, Eenmaal binnen komen, vaak direct van
hun Gooische matras, verwende Nederlanders hun paspoort verlengen
omdat ze weer een keer naar Abu
Dhabi moeten. Niet mijn slag mensen.

Het kunstmuseum, in 070 ?
Berlage ontwierp dit prachtige,
voormalige gemeentemuseum,
van Den Haag. Een wonderschoon gebouw zowel van
buiten als binnen en er is altijd
wat te zien. Echter wel wat
groot om je thuis te voelen.
Kan 010 niet achterblijven, de
Erasmusbrug. Niet alleen
prachtig gelegen tussen moderne architectuur. Als brug sta je ook ergens
voor, het overbruggen van tegenstellingen. Noord-Zuid, zwart-wit, linksrechts. Maar een brug heeft een zwaar
leven, de benen altijd gespreid en de
wereld dendert over je heen.

Nummer 1
Toch liever een bouwwerk lekker
dichtbij in de rust van de provincie,
maar wel aansprekend, werelderfgoed
liefst. Wat dacht U van het Woudagemaal in Friesland?
Een pracht gebouw, weliswaar op
leeftijd maar kerngezond en goed onderhouden.
Binnen in het hart staan grote pompen, blinkend opgepoetst door vrijwilligers en uiteraard regelmatig een lekker plonsje olie voor de bewegende
delen. Eenmaal per maand even laten
zien dat je het pompen nog niet verleerd bent. Een aangenaam leven voor
een krasse knar.

Maar ... als de nood aan de man komt,
aanhoudende regenval en een gierende zuidwester het land dreigt te overspoelen, dan komen de jonkies in paniek aangestormd bij het gemaal in
ruste. Rustig maar doelgericht trekt
het gemaal zijn diesels op gang om
weer te laten zien hoe het moet. Friesland blijft droog.
Misschien nóg een tip om de kerstdagen aangenaam te besteden, je hoeft
niet altijd te fietsen om te genieten
van unieke gebouwen. Zoek op
marktplaats naar huizen te koop in het
buitenland. Vaak unieke huizen te koop
voor een prikkie. Een vakwerkhuis in
Duitsland, een stationnetje in Frankrijk, een watermolen in Portugal of
een olijvenboomgaard met Finca in
Spanje. Droom weg en geniet van
alleen de gedachte om in de lentezon
op je landgoed te banjeren.
Toch hebben deze droomplekken een
nadeel, ze staan niet in Witteveen.
Heimwee naar ons fijne dorp ligt
overal op de loer.
Gr. Joep
ps. mocht de verveling onhoudbaar
zijn tijdens de feestdagen, dan kunt U
ook alle fiets- en vogelverhalen teruglezen op de vernieuwde website van
SenO. Niet teveel verhalen achter
elkaar, anders is het net als met het
overvloedige kerstdiner….
je krijgt er maagzuur van.
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*zet tochtband in om slecht sluitende
deuren en ramen te dichten
*ook bij het bereiden van eten kan er
gas/water/elektra worden bespaard,
daarover de volgende keer meer

Naar aanleiding van de oproep vorige
keer om zoveel mogelijk biologische
(streek)producten te kopen maken wij
jullie er nog graag even op attent dat
er uiteraard ook de biologische boerderijwinkel de Hoge Stoep is aan de
Middenraai richting Nieuw Balinge.
Ook Wassen in Westerbork (vh Blokker) is overgestapt naar de verkoop
van groente en fruit van Ekoplaza. En
hoe leuk is het om in de Veldenkrant
te lezen over het aardappelcollectief
van de Broekstreek: Aardappelen Van
Ons. Biologische aardappels om de
hoek. Je hoeft dus echt niet meer ver
te gaan om aan heel veel verantwoorde producten te komen.
Laten we deze week eens kijken naar
beperking van gebruik gas, water en
elektra. Het is koud op dit moment
van schrijven. Vorige keer riepen we
op de verwarming niet te hoog te zetten. Dat valt nu misschien niet mee.
De dikke kersttrui al uit de kast gehaald ?
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*vervang alle lampen door led lampen
*gebruik geen droogtrommel als het
Maar er is meer te doen om het geniet echt nodig is
bruik van energiebronnen te beper*laat apparaten niet op stand-by staan
ken. Met de stijgende gasprijzen ook
als ze niet worden gebruikt
lekker voor de portemonnee.
*voorkom buitenverlichting die de
hele avond en nacht brandt, Gebruik
*verwarm alleen ruimtes die écht no- liever lampen met een bewegingsmeldig zijn; gang , slaapkamer enz kun- der. Ook in huis kan dat op sommige
nen best zonder
plekken nuttig zijn.
Waterbesparing kan ook op heel veel
*draai de verwarming een uur voor
fronten. In volgende uitgaven gaan we
het naar bed gaan al lager. Dit geldt
er wat dieper op in. Denk alvast aan:
niet voor huizen met vloerverwarkort douchen, tijdens tanden poetsen
ming, die kan je beter op één constan- kraan dicht, vaat niet uitgebreid voorte (niet te hoge 😉 ) temperatuur la- spoelen als het toch de vaatwasser in
ten staan
gaat, draai geen halfvolle wasmachine/vaatwasser.
*doe op tijd gordijnen dicht
Heel veel kleine tips. Waarschijnlijk
wist je het ook allemaal al. We hopen
*laat deuren tussen verschillende
dat er even een momentje is van “o
ruimtes niet open staan
ja” en een prikkel om weer wat extra
aandacht ervoor te hebben. We zijn
*isoleer het huis zo goed mogelijk
vast niet volledig, wie nog meer prak*plaats dubbel (triple) glas als je dat
tische tips weet, meldt het gerust via
nog niet hebt. Het kost wat, maar het redactie@sportenontspanning.nl
scheelt zóveel. Ook in comfort

De Sport

Koning winter komt
eraan…

En alles ligt weer stil.

Tot en met 14 januari 2022 is er geen
voetbalcompetitie en geen training
voor alle senioren en jeugdteams. Hopelijk is dit de laatste lockdown en
kunnen we daarna weer verder met
het normale leven. Normaal gesproken was het nu winterstop geweest,
dus zoveel maakt deze stil legging van
de competitie nu ook weer niet uit,
maar we kunnen ook geen activiteiten
organiseren op het veld of in de kantine. En naast voetbal zijn de verbindende activiteiten een belangrijke factor in het verenigingsleven van de
Witteveense Boys’87.

We gaan wel het jubileumjaar in: Witteveense Boys’87 bestaat in 2022 precies 35 jaar en in het voorjaar van
2022 bestaat WNBC’09 al weer 12,5
jaar.

Graag willen wij onze leden vragen
om de contributie van € 6,00 over te
maken op:

Rek nr.: NL82 RABO 0369 4174
53 t.n.v. IJsvereniging WinterVoor beide zijn activiteiten in voorbe- vreugd
reiding. Op 18 maart is er een activiteit in verband met 35 jaar Witteveen- Graag bij de betaling uw straat en
se Boys’87, vooruitlopend op het
huisnummer vermelden.
feest in juli. De feestelijkheden voor
WNBC’09 zijn opgeschoven in verNieuwe aanmeldingen zijn natuurlijk
band met corona, maar zodra het
ook van harte welkom.
weer kan, worden deze gepubliceerd.
Laten we er een mooi en sportief jaar
van maken in 2022.
Met vriendelijke groeten,
Roel Seele
Voorzitter

Op deze manier kunnen we coronaproof de contributie innen. De lidmaatschapskaarten worden na ontvangst van de contributie bij u thuis
bezorgd.
De verwachting is, dat als er komende periode ijs komt, we weer met
beperkende maatregelen te maken
krijgen. Vorige keer mochten alleen
leden met ledenkaart op de baan.
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Advertentie

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

8 Sport & Ontspanning

Colofon
Jaargang 66, nummer 24
23-12-2021
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:
4-1-2022 (verschijnt 6-1-2022)
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

Agenda

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.
Pieter Jan Luiten
Coördinator Oud-Papier
06 52443462

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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Advertenties

Schapendijk 4
9438 TA GarmingeTel.
0593-552200

Gespecialiseerd in
slootonderhoud en kraanwerk
Tevens levering grondsoorten
Roelof Huizing Cultuurtechniek
Hoofdstraat 42
9433 PC Zwiggelte
Tel. 06-52375631
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