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De beste wensen!
Extra handboei
Oliebollenactie een sukses
Sport & Ontspanning

Advertenties
Kraanverhuur HSW vof.
Storten van uw groenafval:
-Takken -Stobben -Blad
Prijs:
per aanhanger: €10,per tandem-asser: €20,-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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De Column
Rij

Blue

De vorige eeuw: in Afrika, alle vee uit
de omringende kralen werd samengedreven in een grote kudde, de beesten
werden vervolgens langzaam in een rij
gedwongen. Uiteindelijk sprongen de
runderen stuk voor stuk in een bad
dat de dieren moest beschermen tegen
een virus, om er in paniek weer uit te
klauteren.

Somber, waterkoud, veel wind. Typisch een januaridag, zelfs geen zin
om te fietsen. De tuin is te nat en in
huis mislukt elke klus op voorhand.
De keuken, verboden terrein, er is
tijdens de kerst en met oud/nieuw al
teveel gegeten. Het boek boeit niet,
het computerscherm staart je vijandig
aan. Het enige dat je op zo´n dag kunt
doen is ouder worden.

Ook het volgende kwam bovendrijven: als student aan het eind van de
lopende band. Aan het begin van de
band werden de beesten verdoofd en
de keel doorgesneden. Vervolgens
onthaard, van de ingewanden ontdaan
en doormidden gezaagd. Uiteindelijk
de goedkeuring door de veearts naast
mij, waarna de werkstudent 13 stempels moest zetten op elk half varken,
dat nog dampend aan haken voorbij
kwam, geschikt bevonden voor consumptie.
Recent kwamen die herinneringen
boven, staande in een lange rij met
leeftijdsgenoten, die zo te zien wel een
booster nodig hadden. Als makke
schapen, ook bang voor het ongrijpbare virus, stonden de grijsaards op
hun beurt te wachten. De eerste rij, de
file met auto´s, kon ik als fietser gelukkig wel overslaan.

Pandemie, inflatie, blauwe maandag,
winterdip, het dal is inmiddels wel
bereikt.
Maar er is hoop. Omicron blijkt mild
en duwt Covid terug naar een gewone
verkoudheid. Er komt een week van
winterweer met blauwe luchten en
schaatspret; Wintervreugd moet ook
haar energie kwijt. Maar daarna is de
lente niet meer te stoppen. In mei al
staan we, schouder aan schouder,
zonder mondkapje te juichen op de
Coolsingel en daarna volgt die eindeloze zomer van 2022.

Uiteraard krijgt U van uw columnist
geen garantie op deze voorspelling,
maar natuurlijk wens ik U Witteveners een goed en gezond 2022. Hopelijk kunnen we tijdens het Carbidschieten 2022 het jaar overzien en de
conclusie trekken: ' t kun een stuk

Op de radio, in schil contrast ¨For
ever Young¨ een liedje van Bob
minder
Dylan. Ooit kreeg ik kippenvel bij het
luisteren van dit nummer nu niet
Gr. Joep
meer...wetende dat Bob de rechten
van zijn muziek voor 250 miljoen
heeft verkocht. Uiteraard Bob verdient een belegde boterham, maar
doet hij recht aan zijn eigen liedje
door het te verkwanselen aan geldbeluste handelaren. Ooit geschreven in
gescheurde spijkerbroek, de teksten
doordrenkt van maatschappij kritiek.
Zou de jonge Bob opkijken of neerkijken naar zijn oudere versie ?

Wellicht heeft hij inmiddels ook een
duur klokkie om zijn pols. Deze mode
onder criminelen en superrijken geeft
aan dat de combinatie van rijkdom en
pronkzucht wat raars doet in je bovenkamer. Allemaal een mobiele telefoon op zak, die de tijd precies weergeeft, doen ze zelf nog een extra
handboei om.
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Een heel nieuw jaar, iedereen het
beste gewenst.
We hopen dat er tussen alle goede
voornemens ook het plan staat om
duurzamer te leven. Zuinig omgaan met energiebronnen,
(voedsel) verspilling voorkomen,
zo weinig mogelijk afval produceren enz. Het vergt wat gewenning
en discipline. Wij vinden het leuk
er een beetje de sport van te maken om zoveel mogelijk op onze
footprint te letten. Probeer het ook
eens een tijdje. Tip: koop een
scheurkalender met duurzaamheidstips.
Van een lezeres kwam het verzoek
om jullie te tippen over de website
www.havertotgort.nl Een webshop
voor het bestellen van houdbare
biologische producten. Met een
afhaalpunt in Witteveen. Dus dat is
mooi. Kijk er eens op misschien zit
er wat voor je bij.
Tipten wij in de vorige S en O nog
over de bioboerderij in Nieuw Balinge, vandaag lezen we in de krant
dat de boerderij is verkocht en de
eigenaars een emigratie overwegen. Jammer.
Vorige keer al even aangetipt dat er
tijdens het bereiden van eten mogelijkheden zijn om het gebruik van gas,
water, elektra te beperken . Beloofd
daar dit keer op terug te komen:
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*Koken op gas, elektrisch of inductie?
Meningen over wat het duurzaamst is
lopen uiteen. Gezien de toekomstige
“van het gas af” en de huidige gasprijzen wellicht het moment om een elektrisch of inductie kookplaat te overwegen.
*gebruik niet meer water dan nodig is
om iets te koken. Dit geldt ook voor
(thee)water in de waterkoker. Misschien ben je in het bezit van een
quooker? Ook over de duurzaamheid
hiervan is wat onduidelijkheid. Feit is
wel dat er bij goed gebruik minder
water wordt verspild.
*pas de vlam aan op de pan, laat de
vlam er niet omheen gaan
*houd de deksel zoveel mogelijk op
de pan, daarmee voorkom je warmteverlies
*zet zodra het kookt de warmtebron
omlaag.
*zet gas/oven een minuut of 5 eerder
uit dan de benodigde kooktijd, pan/
oven gesloten houden en het eten
gaart prima door
*sommige producten die erg lang
moeten koken kan je zodra het kookt
verder laten garen in thermoskan of
hooikist** Een goed voorbeeld hiervan zijn droogbonen . Die worden
weer populairder omdat steeds meer
mensen minder vlees willen eten. Bonen (peulvruchten) zijn een prima
vleesvervanger

*kook zo min mogelijk uit pakjes en
zakjes. Daar is trouwens een leuk
boek voor op de markt:
“het
grote zónder pakjes en zakjes kookboek” Minder plastic afval en ook
nog eens een stuk gezonder
*bereid niet meer eten dan je nodig
hebt (afwegen kan helpen)
*heb je dan toch wat over? Gooi het
niet weg, maar probeer de restjes her
te gebruiken. Google staat vol recepten, je vult een ingrediënt in en je
vindt een idee om er wat mee te doen
*restje in de vriezer kan natuurlijk
ook.
Hier laten we het weer even bij. Volgende keer een wat geladener onderwerp: vlees eten ja of nee? Tips blijven natuurlijk nog altijd welkom op
redactie@sportenontspanning.nl
**een hooikist was vroeger wat algemener bekend en daar werd ook werkelijk hooi of stro voor gebruikt. Het
werkt ook prima als je een doos of
kist isoleert met bijv. een deken, slaapzak of dekbed. Een soort theemuts
eigenlijk zoals die voorheen gebruikelijk was voor de theepot. Daar plaats
je de pan in nadat je het aan de kook
hebt gebracht. Op internet staan ideeën hoe je er één kan maken of kopen
en hoe te gebruiken.

De Sport

De Witteveense Boys’87 en WNBC’09 wenst iedereen een gelukkig,
gezond en sportief 2022 toe. Na 2020
en 2021 hopen we nu op een jaar waar
de invloed van corona op de gezondheid en het dagelijks leven tot een
minimum beperkt wordt.
Vanaf 11 januari mogen de buitensportaccommodaties weer open tot
20.00 uur voor sporters onder de 18
jaar. Dat betekent dat de jeugdtrainers
weer aan de slag kunnen. Voor de
senioren blijft het wachten op nieuws
van het kabinet. Zodra we weten wanneer en wat weer mag, dan reageren
we daar direct op.
Het zelfde geldt voor de jaarvergadering: zodra er weer meer mensen in de
kantine mogen, dan wordt de Algemene Ledenvergadering van de Witteveense Boys’87 gepland. De beoogde
nieuwe bestuursleden lopen al wel
vast warm en worden uitgenodigd bij
de bestuursvergaderingen.
Op 31 december zijn de oliebollen
rond gebracht die op 18 december
waren verkocht. Er reed een platte kar
door de Broekstreek en door Witteveen. Een mooi en goed geslaagde
actie met een leuke opbrengst voor de
club. Iedereen bedankt !
Het is voor de evenementen commissie momenteel een moeilijke tijd. Normaal gesproken zijn ze erg goed in het
organiseren van feesten en partijen,
maar met “corona in het land” is er
eigenlijk niets te plannen. Zodra dit
wel weer lijkt te kunnen, gaan ze los.
Met vriendelijke groeten,

Voor alle Witteveners de beste wensen voor
het komende jaar. Een jaar waar hopelijk
weer veel mogelijk is.
in de volgende S&O komt een terugblik op
het jaar 2021 en een vooruitblik op het komende jaar.
voor wie niet kan wachten…. in de loop van
volgende week zal dit al vast geplaatst worden op de website www.dorpwitteveen.nl.
Vriendelijke groeten,
Dorpsbelang Witteveen.

Roel Seele
Voorzitter
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Advertentie

Klussenbedrijf
R.Snippe
Mr. J. B. Kanweg 65
9439 PC Witteveen
0593-552348
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Agenda
Colofon
Jaargang 67, nummer 1
6-1-2022
Sport&Ontspanning is een uitgave
van Stichting Sport en Ontspanning.
Redactie:
W. Vermeulen
Inleverdata volgende S&O:
18-1-2022 (verschijnt 20-1-2022)
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)
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1/1 pagina € 20,- 1/2 pagina € 10,-;
1/4 pagina € 5,-

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.

Aanmelden voor- en contact
over
Whatsapp Buurtpreventie
Witteveen 06-30604744

Naoberkracht Witteveen :
Josina en Grietje
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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