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Veiling Witteveense Boys
TAART
Stille landschappen en verdwenen vlinders
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 Sport

16 maart bestaat de Witteveense boys
‘87 alweer 35 jaar. Dit is een mijlpaal
voor ons. Wij willen dit jubileum gaan
vieren met alle leden en niet-leden van
de club. Het jubileumfeest vindt plaats
op 8,9 &10 juli. De invulling van het
programma volgt later.
Doormiddel van verschillende acties
zijn wij geld aan het inzamelen, om de
kosten van het jubileumfeest te dekken. Eén van de acties is een veiling,
deze wordt georganiseerd op vrijdagavond 18 maart.
Momenteel zijn wij bezig met het verzamelen van leuke prijzen, maar we
kunnen altijd nog meer prijzen gebruiken om te kunnen verloten. Van groot
tot klein alles is welkom. Misschien
heb je geen prullaria in de aanbieding,
maar juist iets fantastisch dat je per
opbod kan veilen: een wedstrijdshirt
van Arjen Robben, concertkaarten
voor de toppers, een bierpul, verblijf
in je vakantiehuis - je kunt het zo gek
niet bedenken!
Heb je wellicht iets wat je beschikbaar
willen stellen of heb je andere ideeën
over de veiling. Laat het vooral weten.
De veilig wordt in ieder geval een gezellige activiteit met gegarandeerd een
mooie opbrengst.
Vol enthousiasme zien we jouw reactie tegemoet!

Feestcommissie
jubileumfeest Witteveense boys:

Heb je iets beschikbaar voor de veiling, neem contact op met eén van
ons. Mocht je niet in de gelegenheid
zijn om het te brengen bij de voetbalvereniging, dan zijn wij bereid om het
op te halen.
Met vriendelijke groet,

Teun Moret
06 572 796 96

Teun Hooijer
06 208 862 01

Jorik van der Weide
06 313 296 24

Melissa de Koning
06 298 667 17

Nick Woering
06 298 667 14

3 Sport & Ontspanning

Het Nieuws
Hallo allemaal, we zijn weer begonnen de helft van de bovenbouw had dit
en daar hoort nieuws van de Wente- nog nooit gegeten, iedereen vond het
lekker ! Goed geproefd !
ling bij ! We gaan weer een fris en
fruitig jaar tegemoet.
Noodopvang:
Eerst willen we jullie de allerbeste
wensen voor 2022, veel te laat natuur- Voor de kerstvakantie was er noodoplijk, maar beter laat dan nooit.
vang voor de kinderen met ouders die
een cruciaal beroep hebben, alle ruimWe waren erg blij dat we na de kerst- te want de lokalen waren leeggehaald !
vakantie gewoon op school mochten
beginnen, wederom met beperkingen
maar daar zijn we onderhand aan gewend.

Lege lokalen:
Zo zagen de lokalen eruit voordat we
met vakantie gingen.
Nieuwe vloeren:
Toen we terugkwamen waren we heel
erg blij, de nieuwe vloeren zijn prachtig geworden, het lijkt veel groter en
het ziet er super netjes uit. De lokalen
zijn nu klaar. Het lokaal van groep 3

Kerstdiner:
Nog 2 berichten van voor de kerstvakantie, we hadden een vooruitziende
blik en daardoor hebben we een heerlijk, mooi en gezellig kerstdiner gehad,
meer dan een week vroeger dan anders. In alle groepen waren de tafels
mooi gedekt, de kinderen waren in
hun mooiste kerstkleren op school en
we hebben heerlijk gegeten, als die
blije koppies waren goud waard.
Kerstgedachte:
De bovenbouw heeft een doosje
kerstgeluk gemaakt voor de bewoners
van Thoes in het groen. Deze is voor
de kerstvakantie langsgebracht, er zaten mooie kerst stenen in en lieve
kaartjes.
School:
Doppenactie, de doppenactie is ten
einde, de kinderen hebben in totaal 2
jaar lang doppen gespaard, binnenkort
worden de doppen op gehaald, we
hebben geen steentje bijgedragen,
maar een kei ! Goed gedaan Luciano,
Frank en Dian !
Schoolfruit:
Op school hebben we schoolfruit, de
kinderen moeten altijd een stukje
proeven, want er zijn best veel kinderen die bepaalde soorten fruit nooit
eten, we hadden mango, zo ongeveer
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Boekenpot:
We hebben alweer boeken gekocht
van de donaties uit de boekenpot, we
hebben er al best veel gekocht, de
schoolbieb heeft steeds meer keuze.
Super belangrijk, want lezen moet
goed gepromoot worden mét leuke
boeken.
Volksverhuizing:
Alle lokalen moesten leeg gepakt
worden voor de kerstvakantie we
hebben nieuwe vloeren gekregen,
vloerbedekking eruit, PVC erin.
Maar ja, in lokalen staan héél véél
spullen, dus dat was een hele klus.
Gelukkig hadden we hulp van Erik
en Harold.

moet nog. In de voorjaarsvakantie
worden alle openbare ruimtes gelegd
( gangen, keuken), dan is het 1 mooi
geheel, we kunnen niet wachten !
Kleuters:
Vetbollen:
De kleuters hebben zelf vetbollen
gemaakt voor de vogels, ze hangen
rondom de school.

Het Nieuws

Bovenbouw:
Tekenles:
In de bovenbouw zijn we begonnen
met een tekenles met verschillende
technieken, de luchtballonnen worden
3D getekend en ingekleurd met kleurpotlood. Maar hoe kleur je eigenlijk
mooi met een potlood ? De achtergrond is van veegkrijt, er staat een
wereldberoemd gebouw op (foto), de
achtergrond is een collage. Het leuke
van de opdracht is dat je door dingen
op een bepaalde manier op te plakken,
heel veel diepte krijgt in je werkstuk.
Ze zijn nog niet af, maar ze worden
prachtig.
Carla Kooistra
Iwemalaan 6
9365 PS Niebert
carlakooistra@hotmail.com
* www.juffiecarla.wordpress.com

Middenbouw:
Winterknutsels:

De Weerwolven hebben mooie winterknutsels gemaakt, een mooie
sneeuwman in de nacht, op zwart papier, deze hangen te shinen in de kast
in de gang, en een hele mooie ijsster,
prachtig !

IEP toets:
De periode van toetsen is weer aangebroken, de kinderen maken in
januari allemaal een aantal toetsen.
Dat doen we in juni nog een keer.
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Het Nieuws

Op 18 maart staat de Grote Jubileum
Veiling op het programma. Zoals u
wellicht weet zijn de Witteveense BoBoys’87 op 16 maart 1987 opgericht.
De Boys bestaan dit jaar dus 35 jaar.
Op 8,9 en 10 juli wordt dit groots
gevierd en om de kosten binnen de
perken te houden, wordt er op 18
maart een veiling gehouden, waarvan
de opbrengst in zijn geheel naar de
organisatie van het jubileumfeest gaat.
Kom langs op de 18de, neem uw pinpas mee en ga naar huis met spullen
die u daarvoor niet had ! Het wordt
sowieso een gezellige avond !

NAOBER-taart
van de maand.
Nieuw. Nieuw.
Vanaf februari wordt er maandelijks
een taart van de maand uitgereikt
door ons Duo Naoberkracht, Josina
en Grietje.
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Ondertussen zijn de eerste wedstrijden weer gespeeld op De Roskamp.
Het 3de had de eer om - na de zoveelste lockdown - het heilige (kunst)gras
weer te mogen betreden voor een
competitiewedstrijd. Het werd 3-3
tegen Smilde’94 1. Het 2de speelde
diezelfde dag uit tegen GKC 2 en won
met 1-3. Aanstaand weekend wordt er
door 2de, 3de en Vrouwen 1 competitie
gevoetbald. Het 1ste gaat oefenen. De
kantine mag tot 22.00 uur open, het
gaat weer lijken op iets wat we jaren
geleden ook deden: voetballen en
daarna gezellig samen zijn. Natuurlijk
wel volgens de geldende corona maatregelen.

De taart is bedoeld als een aardigheidje voor een dorpsbewoner (eventueel
ook een groepje) die iets bijzonders
aan het naoberschap in ons dorp heeft
bijgedragen of juist daar blij mee is.
Omdat iemand regelmatig een boodschapje voor iemand doet, of diegene
die juist gebaat is bij deze boodschappen, iemand die een leuke activiteit
heeft georganiseerd, of iemand die
een opstekertje kan gebruiken………
er is altijd wel een reden waarom iemand de taart van de maand verdient.

Aan de horizon schijnt ook weer het
WNBC’09 toernooi. Dit staat gepland
voor zaterdag 11 juni. Een week later
op vrijdag 18 (alle senioren en
JO17/19) en zaterdag 19 (alle jeugd)
juni staat het grote Midden-Drenthe
Zomer Cup toernooi op het programma. Alle 10 de voetbalclubs spelen
dan een toernooi met alle leeftijdscategorieën op iedere sportpark. Iedereen doet mee van JO8 tot en met de
veteranen, jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Je speelt voor punten voor je club. De vereniging met de
meeste punten wint de MiddenDrenthe Zomer Cup Wisselbokaal. In
2019 werd deze mooie bokaal gewonnen door sv Hoogersmilde. In 2020
en 2021 kon het toernooi wegens corona helaas geen doorgang vinden,
maar in 2022 gaat de 2de editie gewoon door. In 2019 deden in totaal
bijna 1.000 voetballers mee !

Een voorbeeld van Naoberkracht: in
de kaartenbak zit iemand die erg van
bakken houdt en dit vaker wil doen
om bij te leren…..tja …. dan ga je op
zoek naar mensen die daar bij gebaat
zijn.
Het duo heeft genoeg ideeën naar wie
de taart zou kunnen, maar kent u ook
een dorpsbewoner die een taart verdient? Meld dit dan bij Josina of
Grietje.
In de tweede week van de maand
wordt de taart gebakken en uitgereikt.
In de derde week van de maand komt
dit dan (met foto) in de S&O. En bent
u benieuwd naar het recept? Deze
komt op de website te staan.

De Column
Wimpie.
Dichtbij een voetbalveld wonen is
vaak een voorrecht en geeft richting
aan het leven. De Roskamp is een
centraal punt in de tijd dat wij woonachtig zijn in ons prachtige dorp. U
begrijpt onze kinderen missen dan
ook de gave om te pingelen op de
piano of te tokkelen op een gitaar.
Het voetbalveld vlakbij, uit mijn
jeugd, heette Varkenoord. Ik werd wel
spelertje van een andere club, hoewel
de reformatie meer dan 3 eeuwen oud
was, moest ik Rooms Katholiek ballen
bij de RKSV Spartaan 20. Hoe beroemd was ik wel niet geweest geweest als ik bij de dichtstbijzijnde club
had mogen spelen.

Dodenakkers.
Over begraafplaatsen gesproken, er is
een enorme opleving aan natuurbegraafplaatsen. Om eerlijk te zijn, die
van ons is een beetje mislukt. Uiteraard met de beste bedoelingen en
vanuit het hart neergezet, is het een
chaos aan monumentjes en monumenten. Het voelt bijna alsof je door
de Xenos of de Action loopt, de serene samenhang ontbreekt.

Er komt ruimte voor liefst 5000 graven, met minder dan 1000 Nieuw Balingers. In Nederland sterven gemiddeld 9 mensen per 1000 inwoners per
jaar, dat duurt wel even voordat het
veld gevuld is, maar waarschijnlijk
krijgt het een landelijke functie. Naast
het huisvuil bij de VAM worden er
binnenkort meer resten verwerkt dan
wel opgeslagen in onze Gemeente.
Wel een hele rustige vorm van Drentenieren voor de personen in kwestie.
Mij zien ze er niet, definitief uitrusten
van het vele fietsen doe ik rechtsaf op
de eigen Witteveense dodenakker.
Eenvoudige steen met een mooie
tekst, waarover ik de eerstvolgende
decennia nog even wil nadenken.
Gr. Joep
ps. meer begraafplaats website van
Sport en Ontspanning verhaal 30 en
verhaal 107

Maar als de jongens van A1 van Feyenoord thuis speelden was ik present.
Die jongens zijn tot op de dag van
vandaag bekend...meer dan dat. Het
brilletje van van Dale als carnavals hit,
de buik van Johan Boskamp, veel besproken. Maar de beste van het stel
was Wimpie Jansen. Slechts enkele
jaren later, nog op een leeftijd dat je,
zonder relativering en ongewis van
grotere zaken, kon genieten, schonk
hij mij een van de mooiste momenten
in het leven. Vlak voor mijn ogen
dwarrelde een mislukte voorzet over
de keeper in het doel. De Kuip kolkte,
een mispeer voor de eeuwigheid.
Nu is tie dood, het maakt mij rotsentimenteel, eenzelfde gevoel overvalt mij als ik langs mij bekende Witteveners loop op onze begraafplaats.
De supporter, de ouwe leider of de
linksbuiten van onze boys.

Echter voldoende keus in onze omgeving, binnenkort kan je tot bijna in
Hoogeveen over de lijken fietsen. Na
Meppen zijn er nu ook plannen voor
een natuurbegraafplaats in Nieuw Balinge, daar waar vroeger nog munitie
lag.
Het is een plan van Natuurmonumenten die hierbij niet alleen denkt aan
natuurontwikkeling:
¨Daarnaast komen we tegemoet aan de wens
van bewoners van Nieuw Balinge om in hun
eigen omgeving begraven te worden.¨
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5,12, 19 en 26 februari is Snackcorner de Tille open!
Mochten er versoepelingen komen
dan vervalt de Snackcorner 5 februari
en gaat het dorpsrestaurant door.
Tussen 16:30-19:30 kan er besteld
worden via volgend telefoonnummer
0593-552266.
Ook kan je in het dorpshuis een patatje eten, wel met de geldende maatregelen.
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Productie van katoen vraagt duizenden liters water en er worden veel
pesticiden gebruikt bij het verbouwen
ervan. Kleding wordt geproduceerd
in ontwikkelingslanden waar de arbeidsomstandigheden nog altijd bijzonder slecht zijn. Afvalwater wordt
daar vaak nog ongezuiverd geloosd in
de rivier. Denk aan verf bijv. Daarna
transport naar het westen. per boot,
ook al zeer vervuilend.
Bij de productie van kleding komt
veel CO2 vrij. En bij gebruik van dierlijke materialen zoals wol zorgt het
vee voor milieuschade. Voor de productie van oa viscose is er sprake van
ontbossing.
Je begint te denken; wat kan je dan
eigenlijk wel dragen? Omdat we nou
eenmaal niet graag in onze blote kont
lopen zal je dus altijd voor enige mate
van vervuiling verantwoordelijk zijn.
Maar je kan dat wel zo veel mogelijk
beperken door op te letten wat je
Deze keer hebben we stukjes opgeno- koopt:
men van een artikel dat recent in de *beperk je garderobe : er is een soort
Volkskrant stond. Het gaat over het
challenge Capsule wardrobe die
consumptiegedrag in het algemeen en stelt dat je genoeg hebt aan 33
over de kledingindustrie in het bijzon- stuks kleding. Interesse? Lees er
Wil je meer lezen of kijken over dit
der. Het was mij lang niet bekend
eens over op internet.
onderwerp? Radar besteedde afgelomaar het is één van de meest vervuipen maandag o.a. aandacht aan dit
lende industrieën ter wereld. We ko- *draag 2e hands via marktplaats,
onderwerp. Er is ook een documenpen teveel, we dragen het te weinig en kringloop, ruilen met vriend(in) etc.
gooien het veel te gemakkelijk weg.
*draag het af, niet te vaak wassen en taire “the true cost” . Geeft ook duiEen groot deel wordt ook nog eens
niet in de droogtrommel verlengt de delijk aan wat er allemaal mis is in de
kledingindustrie. Zeer de moeite
helemaal niet verkocht, dus spiksplin- levensduur van je spullen.
waard.
ternieuw weggegooid omdat waren*vaak betekent een kleine reparatie
huizen veel meer bestellen dan verdat het product weer even mee kan .
kocht wordt. Ook de inleverpunten
Wij hadden eens tijdelijk een pleegHeb je ook een tip?
waarvan je zou denken er een goed
kind in huis dat haar schoenen wegdoel mee te steunen lopen compleet
gooide omdat de veter was gebroken. redactie@sportenontspanning.nl
over. Alles wat we naar de 3e wereld
Serieus! Ik geloofde het haast niet,
(terug) sturen zorgt terplekke voor
maar het was ook wel een eye opener
een enorme afvalberg. Veel modehoe de denkwijze tegenwoordig vaak
huisketens profileren zich tegenwoor- is.
dig als groen/duurzaam/sustainable
*koop geen rotzooi; verdiep je in écht
maar in de praktijk stelt dat weinig tot duurzaam geproduceerde kleding.
niks voor. Ze verleiden je slechts met Op schone kleren campagne.nl
een korting bon om nog meer nieuwe vind je een lijst met kledinglijnen
artikelen aan te schaffen. Inzamelen die wél verantwoord zijn. Daar
t.b.v. hergebruik lijkt heel nobel, maar hangt een prijskaartje aan, logisch
heel veel kleding is niet duurzaam
want als je de ware kostprijs van
omdat er maar heel weinig kan workleding berekent kan het niet voor
den hergebruikt en moeilijk kan wor- die paar euro’s die fast fashion keden afgebroken (nylon ed).
tens hanteren (Zara, H & M , Primark enz enz enz)
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Advertentie

Klussenbedrijf
R.Snippe
Mr. J. B. Kanweg 65
9439 PC Witteveen
0593-552348
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Het Nieuws
Stille landschappen en verdwenen vlinders
in de bibliotheek in Westerbork
Kunstschilder Gerda Praamstra uit
Witteveen exposeert van januari tot
april in de bibliotheek in Westerbork
met een serie landschappen en vlinders.
De landschappen zijn geschilderd in
zachte kleuren. Het zijn stille landschappen, vaak zonder mensen. De
natuur lijkt bijna ongerept, maar in de
werkelijkheid is dat tegenwoordig heel
erg zeldzaam. De mens is weliswaar
niet zichtbaar maar drukt toch overal
zijn stempel op. Dit zien we terug in
het verlies van biodiversiteit.

Zij heeft alle Nederlandse vlindersoorten, zowel de verdwenen als de
huidige soorten, vastgelegd in aquarel.
Van de 76 vlindersoorten in Nederland zijn er inmiddels 19 helemaal
verdwenen en is het merendeel bedreigd of kwetsbaar.
Gerda Praamstra studeerde aan de
Klassieke Academie te Groningen. Zij
schilderde in Noorwegen, Schotland
en Nederland.
Bibliotheek Westerbork
Zuidbrink 13 Westerbork

Hier verwijst Gerda Praamstra naar in
haar werk over vlinders.

Maandag 14.00-20.00 uur
Woensdag 14.00-17.00 uur
Donderdag 14.00-17.00 uur
Vrijdag 14.00-17.00 uur
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Energiecoöperaties,
gemeente MiddenDrenthe
en de dorpen tekenen
voor lokaal eigendom
De gemeente Midden-Drenthe wil dat
inwoners zoveel mogelijk zeggenschap hebben over de energie -opwek
projecten in de gemeente. En de
opbrengsten moeten terugvloeien
naar de regio. Om dat te bereiken
hebben de gemeente, de energiecoöperaties en het Dorpenoverleg Midden Drenthe een convenant gesloten.
In dat convenant hebben de partijen
afgesproken om een aantal zaken samen na te streven.
Inhoud convenant
Zo zullen opbrengsten zoveel mogelijk terugvloeien naar initiatieven in
Midden-Drenthe met een maatschappelijk doel. Inwoners en ondernemers
krijgen de kans om financieel deel te
nemen in opwekprojecten. Daarbij
moeten grote projecten minimaal 50
procent in lokale handen zijn. Kleinere projecten – tot 2,5 hectare met
zonnepanelen– zijn volledig in lokaal
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eigendom. Verder gaan de partijen
landse energiebedrijven. Dat kan anzoveel mogelijk zon op dak realiseren. ders als het aan ons ligt. Wij willen
duurzame energie lokaal opwekken en
Met elkaar en lokaal
laten verbruiken. Dat kan als de inwoners hun energie betrekken bij onze
Wethouder Erjen Derks: ‘In de duur- energiemaatschappij Energie VanOzaamheidsvisie hebben onze inwoners ns’.
aangegeven dat zij graag willen zien
dat opbrengsten van opwekprojecten Leefbaarheid
in de regio blijven. En dat ‘met elkaar
en lokaal’ een belangrijk uitgangspunt Ger Steenbergen van het Dorpen
is. Het is mooi dat we daar nu met al Overleg Midden Drenthe: ‘Dit convedeze partijen invulling aan geven.’
nant gaat over de dagelijkse gang van
zaken in Midden Drenthe. Men luisInspireren en motiveren
tert hier naar elkaar en men gunt elkaar de mond. Vooral als het ingewikHet afgelopen jaar hebben de energie keld wordt. Het is mooi dat verschilcoöperaties in de gemeente Middenlende aanvliegroutes voor energieopDrenthe de hoofden bij elkaar gesto- wekking op deze manier bij elkaar
ken om te komen tot een samenwer- komen. Om zo samen verder te gaan
king. Ze zien grote voordelen en kan- voor de leefbaarheid in Midden Drensen bij het versterken en professiona- the.’
liseren van de lokale energiecoöperaties, die nu door vrijwilligers wordt
Het convenant ‘lokaal eigendom’ is
vormgegeven. Kees Kuik zegt namens ondertekend door de volgende partijde gezamenlijke energiecoöperaties:
en: Coöperatie Duurzaam Beilen Coö‘De coöperaties organiseren al jaren
peratie Duurzaam Drijber Energiecolokale activiteiten om zo mensen te
öperatie De Broekstreek Energiecoöinspireren en te motiveren om de
peratie Hooghalen Vereniging Duurenergievoorziening te verduurzamen. zaam Broekstreek Dorpenoverleg
Daarbij worden er lokaal al vele, vaak Midden-Drenthe Gemeente Middenkleine, projecten in de dorpen financi- Drenthe
eel ondersteund. In de gemeente Midden Drenthe wordt jaarlijks door de
inwoners ruim 20 miljoen euro uitgegeven aan energie. Daarvan gaat een
groot deel van de winst naar buiten-
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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 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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