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Brokweg ‘sochtends vroeg
(alma Wanningen)

Eieren zoek met palmpasen
15 april jubileumveiling Witteveense Boys
Jammer….de hut
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

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

Moi,
In de Sport en Ontspanning van 3
maart berichtten wij u dat de viering van 75 jaar Vrijheid Westerbork door leek te gaan, met op
woensdag KTR die Witteveen zou
aandoen. Deze S&O lag nog niet
bij u op de mat of wij ontvingen
bericht dat de organisatie in Westerbork, begrijpelijk en heel terecht
gezien de situatie in Oekraïne, alle
activiteiten heeft afgelast. Zie ook
onderstaand bericht.
Namens de commissie Witteveen,
Jannie, Dina en Marloes

Zondag 10 april op Palmpasen,
kan er weer gezocht worden naar
paaseieren in het dorp!
Het zijn mooie houten gekleurde
eieren.
Er is ook een speciaal ei bij. Dat
is het zilveren ei!
Heb je een ei gevonden dan kan
je deze inleveren die zelfde avond
tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij
Dorpshuis de Tille.
Daar krijg je wat lekkers in ruil
Viering '75 jaar Vrijheid' Westerbork voor een ei.
afgelast.
Bij het zilveren ei krijg je natuurlijk wat extra !
Voor de vierde keer heeft het bestuur van Per kind mag er 1 ei ingeleverd
worden. Vind je er meer? Geef
de stichting 'Westerbork: Dorp van de
dan een ander kind een tip/kans
Vrijheid' het evenement '75 jaar Vrijom er ook eentje te vinden.
heid' Westerbork moeten afgelasten. Was
Hieronder krijg je een foto van
de eerste drie keer de coronapandemie de
het gebied waar de eieren verstopt
oorzaak, nu is de oorlog in Oekraïne de liggen.
reden. Oorlog en het vieren van Vrijheid
Succes allemaal en veel plezier!
staan zodanig op gespannen voet met
elkaar dat het onverenigbaar is met elkaar. Het bestuur betreurt zeer, dat het
dit besluit heeft moeten nemen. Er was
een prachtig programma dat van 4 tot en
met 10 april, samen met 'Keep Them
Rolling' zou worden uitgevoerd. Maar
een vrijheidsfeest vieren, terwijl elders in
Europa een land en zijn inwoners door
een oorlog in ellendige omstandigheden
verkeren en overlijden, gaan niet samen.
Het bestuur van de stichting
'Westerbork: Dorp van de Vrijheid'
beraadt zich de komende tijd over het
doorgaan van het feest in de naaste toekomst.

Wij hebt maor es metdaon an de
streektaolstriet. Wij dat waren dus
Bertus en Ina, Mina (van Engbert)
en schriever dezes. Renate
(Snoeijing) hef oes niet eem de hand
boven ‘t heufd holden. Wie waren
mooi in de middenmoot mit 35
punten en ja, Beilen 1 ja met Harry
Tijms an ‘t heufd ( en die wit alles
van de gemiente) werd dus 1e mit
docht ik 43 punten maor dat wee’k
al niet meer zekers. O ja, de ambtenaoren van ‘t gemeentehus hadden
ok maar 35 punten ( die luusterden
nooit naar radio Drenthe volgens
Renate).
Maor ‘t war een mooie avend.
Wy hawwe meidien aon ‘e streektaelstried. Wy binne dus Bertus en
Ina en Mina (fan Engbert) en de
skriuwer fan dit stikje. Renate
(Snoeijing) hat us de han net boppe
de kop holden) Wy kaemen moai yn
‘t midden ut mei 35 punten en Beilen 1 mei Harry Tijms aon de lieding
( die man wit alles fan de gemiente)
wurden dus 1e mei 43 punten mar
dat wit ik net seker meer. O ja, de
ambtners fan de gemiente hiene ek
mar 35 punten (lusterje nooit nei
radio Drenthe sei Renate)
Mar ‘t wie een moaie joen.
Ik wilde bovenstaande ook nog in ‘t
Haags doen, maar dat is niet te leren
koeterwaals…..
De schriever/skriuwer
Sipke
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Dit doet toch
wel een beetje
pijn
(foto van Arie
de Visser)

Elke woensdag van ongeveer 10.00 – 13.00 uur: Dorpshuiskamer voor jong en oud.
Loop binnen wanneer u wilt. De koffie/thee staat altijd klaar.
Om ongeveer 12.00 uur soep en tosti.
1e woensdag van de maand breitafel.
3e woensdag van de maand een lezing (vaak een Wittevener met zijn/haar verhaal)
Zie ook aankodigingen en de agenda in de Sport & Ontspanning.
Koffie/thee €1,50 …….soep €1,- …….tosti €1,-……

5 Sport & Ontspanning

Tips voor onder de douche:
1. douche max. 5 minuten.
Neem een douchetimer om je
hier bij te helpen.
Nu de energieprijzen de pan uit
rijzen hebben we naast het milieu 2. gebruik een waterbesparende
douchekop.
een belangrijke andere reden om
zuinig om te springen met gas, wa- 3. met een thermostatische
ter, elektra; onze portemonnee. We mengkraan is het douchewater
hebben de afgelopen weken al di- sneller op de gewenste temperaverse onderwerpen onder de loep tuur
gelegd. Nu kijken we eens naar
4.als je een nieuwe douche inonze zelfverzorging. Om te begin- stalleert laat dan een watertenen het douchen.
rugwinningsysteem plaatsen,
die gebruikt de restwarmte van
Wist je dat
het wegstromende water.
*Een liter warm water ruim 70
5.het kan de moeite waard zijn
keer zoveel energie kost als een
een zonneboiler te plaatsen, dat
liter koud water.
*80 procent van het warme water kan je een heleboel energie besparen.
in een gemiddeld huishouden uit
6.stap liever onder de douche
de douchekop stroomt.
dan in bad

We vinden het tegenwoordig heel
normaal om dagelijks te douchen,
maar moet dat nou echt? Het
hangt m.i. vooral af van de mate
waarin je wel of niet vuil bent geworden toch? Vroeger gingen
mensen 1 x per week in de tobbe
of onder de kraan en dat is helemaal niet dodelijk gebleken.
En dan nog wat andere aandachtspunten.
*beperk het gebruik van verzorgingsproducten. Ze vervuilen het
water, zijn veelal getest op proefdieren en of ze nou wel zo goed
zijn voor onze eigen gezondheid?
*Kraan dicht tijdens tanden poetsen of poets terwijl je doucht.
Succes allemaal

Er valt dus een hoop winst te ha- De gemiddelde douchetijd in NeTips naar redaclen door om te beginnen korter en derland is 9 minuten. Terwijl je
minder vaak te douchen .
met 5 minuten douchen nauwelijks tie@sportenontspanning.nl
minder douchegemak hebt. Een
gemiddeld huishouden kan anderhalf jaar lang koken op het gas dat
het jaarlijks bespaart door maximaal 5 minuten te douchen. Aldus
“Milieu Centraal”

De algemene Ledenvergadering van SALTO is op
31 mei
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schopstip. Dit moet 40 x achter
elkaar. Pfff, eens kijken wie bij onze dames (of 1ste spelers) dit kunnen….
Dit weekend hebben we het
scheidsrechter systeem aangepast.
Dit is ook besproken in de ledenvergadering. Er is een lijst met alle
wedstrijden tot einde seizoen,
daarop staat welke team wat moet
doen. De teams krijgen kort de tijd
om dat in te vullen, wat dan nog
open staat wordt door het bestuur
met namen van de verantwoordelijke teams ingevuld. Kan je niet:
onderling ruilen.

Afgelopen vrijdag was de jaarlijkse
algemene ledenvergadering over
2020-2021 van de Witteveense
Boys’87, mijn een na laatste jaarvergadering als voorzitter, want in
november 2022 tijdens de jaarvergadering over 2021-2022, geef ik
de voorzittershamer over aan Walter de Boer. Ik ben in 2006/2007
in het bestuur gekomen als voorzitter en heb samen met de andere
bestuurders mooie dingen mogen
doen voor de club. Het wordt tijd
voor verjonging. Walter De Boer
is - samen met Sander Voortman –
afgelopen vrijdag in het bestuur
gekozen. Sander gaat zich vooral
bezig houden met de jeugd en hij
volgt in de jeugdcommissie
WNBC’09 Teun Hooijer op den
duur op als jeugdcoördinator. Walter gaat zich warmlopen in het bestuur om de voorzittersrol straks
op zich te nemen. Verder heeft het
bestuur afscheid genomen van
Erik Jan Blauw, het penningmeesterschap gaat over naar Melle
Schuring. Kim Zinger verlaat het

Het was afgelopen weekend heel
mooi weer. De kabouters trainden
op zaterdag morgen in de zon
en WNBC’09 JO8 speelde thuis.
Op zondagmorgen met mooie
weer kreeg het 2de elftal klop van
Eext en speelde s’middag het 1ste een verdienstelijke wedstrijd tegen de nr. 2 op de ranglijst SVBC.
Het werd 1-3, waar een gelijkspel
terecht was geweest. Daarna kon
er in de zon nog even worden nagepraat over de gemiste kansen.
Op 3 april speelt het 1ste uit tegen
Zandpol 1. Op vrijdagavond spelen de Vrouwen 7x7 3 wedstrijden
op de Roskamp en de Heren 45+
7x7 3 wedstrijden in Beilen. Zaterdag 2 april spelen Vrouwen 1 11 x
11 om 14.00 uur thuis in Witteveen tegen Raptim Vr1. En dan
begint zaterdagmorgen om 09.30
uur WNBC’09 JO15-1 al met een
mooie wedstrijd tegen FC Meppel
JO15-3, gevolgd door JO11 die om
11.00 uur SVBC JO11-1 ontvangt
en JO8 die om 11.00 uur Raptim
JO8-2 op bezoek krijgt. Ik zou
zeggen; een mooi programma,
kom vooral kijken.

bestuur ook. Wel blijft ze nog even
wedstrijdsecretaris senioren tot we
– hopelijk - snel vervanging hebben gevonden. Het nieuwe bestuur
gaat aan een verenigingsjaar beginnen dat – en daar hopen we echt
op – corona vrij is. De afgelopen 2
seizoen is er minder dan de helft
van de tijd gevoetbald en dat doet
het verenigingsleven geen goed.
Na afloop van de jaarvergadering
kwam Martina Boer uit Beilen vertellen hoe leuk het is om assistent
scheidsrechter te zijn. Martina is
assistent (vlagger) bij 3de divisie
wedstrijden en bij Internationale
jeugd en vrouwen wedstrijden. Recent was ze nog een week in Armenië om daar bij JO17 wedstrijden te assisteren. De fitheidstest
van de KNVB voor vrouwelijke
assistent scheidsrechters op haar
niveau gaf veel verbazing en heel
veel bewondering. Van strafschopstip tot strafschopstip sprinten (is
ca. 75 meter) binnen de 17 seconden, dan uitlopen tot de achterlijn
Roel Seele
en weer terug naar de strafschopVoorzitter
stip in 22 seconden en daar weer
sprinten naar de andere straf-
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Voorlezen Lieke van de bibliotheek was afgelopen week bij de
Hierbij weer het nieuws van de
Stampertjes, er was een leuke ochWenteling, we hebben weer veel
tend met voorleesopdrachten. De
dingen gedaan,
boeken lagen door de hele school
verstopt. Er waren heel veel vaders
BSO: Buiten spelen
en moeders om voor te lezen. Heel
Heerlijk onze BSO, mooi weer, ge- erg leuk en wat fijn dat het weer
weldig plein, wat wil je nog meer.
mag. De kinderen en de ouders
Lekker buiten spelen.
hebben genoten.
Bouwen Jorick heeft een mooi
bouwwerk gemaakt van blokken,
MIDDENBOUW Groep 3
goed gedaan !
PEUTERS:
Eet smakelijk De peuters werken
over het thema 'eet smakelijk' , daar
kun je prima over schilderen, goed
bezig !

Loopdictee Groep 3 had een loop
dictee, heel leuk. Zoek een woord
in de klas, lees het, loop terug naar
je tafel en schrijf het op. Zo moet je
goed onthouden hoe je een woord
schrijft.

KLEUTERS Eten en drinken
De kleuters werken over het thema
eten en drinken, juf Monique had
een verkeerd ontbijt meegenomen.
Dit eet je toch als warm eten ? Juf
was een beetje in de war, gelukkig
wisten de Stampertjes het heel
goed.
Max Verstappen, eten Van fruit
en groente kun je ook dingen maken voordat je het opeet. Er worden formule 1 wagens gemaakt van
allerlei dingen voordat het in de
buiken van de Stampertjes verdween, lekker hoor !
Eitjes De moeder van Harmen had
een verrassing voor de kleuters, een
lekker gekookt eitje. Dat werd eerst
bekeken en geroken. Daarna het
eitje pellen en lekker op eten !
Heerlijk, wat een verwennerij.
Ikke kind Bij de Stampertjes is
iedereen een keer 'ikke kind ' , dan
mag je spullen mee nemen en
wordt de tafel ingericht met allerlei
dingen die over jou gaan. Owen zit
net bij ons op school en mocht direct ikke kind zijn. Hij heeft van
alles verteld, leuk Owen !

Rekenles Groep 3 had een leuke
rekenles, dat ging over kikker en
vogelperspectief. Als je een kikker
bent zie je alles vanaf de grond en is
alles heel groot. Als je een vogel
bent zie je alles van bovenaf en is
alles heel klein. Waar in het lokaal is
de foto gemaakt ? Dan moet je als
een kikker op de grond liggen en als
een vogel op de stoel staan, hilariteit !
Leesmemorie Groep 3 heeft een
thema afgesloten met leesmemorie,
er worden veel leerzame spelletjes
gedaan in groep 3. Leren op een
andere en leuke manier.
Rapporten De kinderen hebben
hun rapport gekregen, deze gaan ze
lezen aan hun tafel, de Weerwolven
zijn heel geconcentreerd aan het
kijken naar hun rapport. Er wordt
ook besproken waar de kinderen
trots op zijn en waar ze nóg beter
hun best voor kunnen doen. Alle
kinderen waren trots ! Goed gewerkt !
Vertellen Vertellen maar dan anders, zoek iemand op en vertel je
verhaal, vertel dan het verhaal van
iemand anders aan een ander kind,
een leuke manier om je weekeind
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verhaal te delen, bewegen en praten.
Spellen circuit Bij de Weerwolven
was er een spellen circuit, op alle
tafelgroepen een ander spel, spelend leren. We hebben veel mooie
nieuwe materialen aan mogen
schaffen van de NPO gelden, deze
worden vaak ingezet. Want leren
met een spel is heel leuk én leerzaam.
Werkstuk dieren De middenbouw heeft gewerkt over het thema
circus, ze hebben een werkstuk gemaakt over verschillende dieren die
voorkomen in een circus. Waar komen deze dieren van oorsprong
vandaan ? Waar ligt dat op de wereldkaart ? Wat eten ze, hoe veel
baby's krijgen ze. Heel knap ! Het
thema wordt bijna afgerond, er is
veel geleerd.
Leesboeken Lieke van de bibliotheek was ook bij de middenbouw
met 2 mooie nieuwe boeken. Deze
zijn direct uitgeleend aan de kinderen, als ze gelezen zijn komen ze in
de schoolbieb. De collectie wordt
steeds groter en mooier.
Mindmaps Groep 3,4,5 heeft een
mindmap gemaakt van dieren uit
het circus. Een mindmap lijkt op
een woordspin alleen dan met tekeningen erbij en de woorden die bij
elkaar horen worden gerubriceerd
aan ' takken ' . Elke tak heeft een
andere kleur. Dit is een leuke en
leerzame manier om dingen te leren
en te onthouden.
Workshop ' Dromen als Chagal'
De weerwolven hadden een gave
workshop, dromen als Chagall, we
mogen weer mensen uitnodigen in
de school, dus we hebben direct de
workshop gepland, deze workshops
worden mogelijk gemaakt door onze oudervereniging. Eerst een
mooie achtergrond schilderen, daarna tekenen en knippen en plakken,
de werkstukken zijn prachtig. Een
zeer geslaagde middag.

BOVENBOUW
Rapporten e bovenbouw kinderen hebben ook hun rapport gekregen, er wordt eerst aandachtig
gelezen en daarna hebben we het
over ons rapport, waar ga je nóg
beter je best voor doen en waar
ben je trots op. Alle kinderen gingen blij naar huis, goed gedaan Tomanies.
Boekendozen De boekendozen
van de bovenbouw zijn af, het is
een soort leeskring in een schoenendoos, dit hoort bij de ' Drentse
kinderjury' waarbij de kinderen
boeken lezen en we onze top 3
samenstellen uit 10 boeken. Ze zijn
prachtig geworden.
Presentaties Er mochten weer
ouders in de school komen, we
hebben direct een presentatie gepland. De eigen projecten had ik
expres laten liggen en onze boekendozen waren af, hier hebben
we een presentatie van gemaakt.
Er waren heel veel toeschouwers,
geweldig leuk. Dat hebben we gemist.
Muntjesbord Het muntjesbord
was vol, dan mogen de kinderen
iets kiezen wat ze met de hele klas
willen doen ( muntjes kunnen ze
verdienen op verschillende manieren, bijvoorbeeld, als je lief bent
geweest voor een ander, als we een
gezellige middag hebben gehad, als
je iets heel goed hebt gedaan, enzovoort) De kinderen wilden graag
peanutballen op het veldje. Dat

zouden we vrijdagmiddag doen,
maar er zitten weer veel kinderen
thuis met corona, dus deze beloning bewaren we tot we weer compleet zijn.
Knex Als je je werk af hebt op
vrijdag, mag je iets kiezen wat je
leuk vindt om te doen, heerlijk,
bouwen met knex !

Rekenles groep 8 Groep 8 moest
onderzoek doen naar activiteiten in
de bovenbouw, zoals, sport,
hobby's, computertijd en nog veel
meer. Dit moesten ze verwerken in
staaf en cirkeldiagrammen, veel
werk, maar wel heel leuk!
Engelse spelletjes De Engelse
spelletjes zijn een succes, we doen
ze elke week op woensdagmiddag,
er zijn veel verschillende spelletjes.
Hier zie je Ilse en Roan een Engelse tekenopdracht doen. De beschrijving is in het Engels en dat
moeten ze tekenen in hun Engelse
schrift.
Schoolvoetbal Luid gejuich, na 2
jaar gaat eindelijk het schoolvoetbal weer door ! Blije eieren in de
bovenbouw.
Week van het leesplezier De
midden en de bovenbouw doen
mee met de week van het leesplezier, elke dag een lees verrassing,
spannend !
Workshop De Tomanies hadden
een workshop over Gustav Klimt

'het is goud wat er
blinkt' . Super leuk,
eerst de ondergrond
verven met figuren
en patronen, daarna
een engel erop tekenen, vervolgens met
een witte roller om
de engel heen rollen.
Zo dun dat je de
patronen er nog
door heen ziet en
vervolgens de engel pimpen met
kleur en veel goud. Ze zijn prachtig geworden, met dank aan de oudervereniging.
Project We werken in de bouwen
aan het project 'de wijde wereld'.
Dat gaat over een wereldburger
zijn, verantwoordelijkheden, het
milieu, fairtrade, hoe kleding wordt
gemaakt, handel, de geschiedenis
van de handel met als afsluitende
opdracht het bouwen van een ecologisch en duurzaam vakantiepark.
Binnenkort komen de kinderen
van de Wenteling langs met chocolade paaseieren, deze worden verkocht voor de school. Onze oudervereniging organiseert dit samen
met ons, de opbrengst komt ten
goede aan de kinderen. Daarvan
kunnen wij bijvoorbeeld zoals je
hierboven hebt kunnen lezen, leuke workshops doen in de klas.
Maar bijvoorbeeld ook de skeelerlessen die op de planning staan
voor groep 6,7,8. We hopen uiteraard dat deze actie weer een
groot succes wordt, zodat de kinderen weer veel leuke dingen kunnen doen. Meer informatie vinden
jullie elders in de dorpskrant.
Eerst weer tot zo ver, zoals ik al
zei we hebben veel gedaan ! Tot
volgende maand, groetjes Carla
Carla Kooistra
carlakooistra@hotmail.com
www.juffiecarla.wordpress.com
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Gezelliggeit
Helaas, er waren te weinig opgave voor de Gezelliggeit op 3 april.
Het dorpsrestaurant opent op 7 mei weer haar deuren en bij voldoende belangstelling ook op 8 mei. Chef Riek weet dat er veel asperge liefhebbers in Witteveen wonen……
In de volgende S&O staat het volledig menu…….zet de datum vast
in je agenda, de gastvrouwen heten je graag welkom!!

NAOBERS WEER OP PAD
Lieve bewoners van Witteveen.
Na een lange tijd kunnen we nu
weer iets organiseren.
Wij hebben een programma samen gesteld en die is…..
14 april Naoberkracht wandelt.
Vertrek om 19.00 uur bij de Tille.
21 april.
De Zingende Broeder
Aanvang 14.00 in de Tille
10 mei
Een gezellige middag om met
elkaar op een andere leuke manier bezig te zijn.
Door mee te doen aan verschillende spelletjes.
Aanvang 14.00 uur in de Tille
Voor alle activiteiten wordt 1,00
euro bijdrage gevraagd.
Je kan je opgeven bij
Grietje en Josina
Naoberkracht 0614890113
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De Column
Tot hier
maar hoe verder..
Ruim vijf jaar geleden verscheen
de eerste column, omdat Uw
schrijver, enthousiast, wilde vertellen over het zien van een Zeearend, vlakbij hemelsbreed ongeveer 6 km van Witteveen. Vol ongeloof werd er op gereageerd, achter mijn rug om werd gesproken
over mijn rijke fantasie of werd ik
neergezet als dorpsidioot.
Zelfs onze oude wijze notabelen,
als het voormalig hoofd van de
school en de oud voorzitter van de
Witteveense Boys schudden meewarig het hoofd.
Nu kan je de prachtige roofvogel
regelmatig zien, als je mazzel hebt
zelfs twee tegelijk. Met teleurstelling in de stem vertelde een dorpsgenoot dat hij de vogel vlakbij had
gezien, hoefde er niets voor te
doen. Niet met lieslaarzen door
moerassen ploeteren, niet met een
kapmes door het oerwoud, nee
gewoon langs de weg.
Het klopt veel vogelaars en fotografen zitten, vaak nog in de auto,
met kijker en camera te turen.
Rond de plassen zijn vaak ook andere bijzondere vogels te zien.

Maar zoals zo vaak, de rek is eruit.
Staatsbosbeheer heeft wegen afgesloten, het natuurgebied wordt
overlopen. Hekken en keien blokkeren inmiddels
de wegen, met de fietst lukt het
nog wel.
Voor de versperring draaide een
man zijn raampje open om zijn
hart bij mij te luchten. Een zwaargewicht, nauwelijks ruimte tussen
buik en stuur, slecht ter been. Het
prachtig uitzicht was een van de
weinige mooie dingen in zijn leven,
klaagde hij.
De jaloezie was voelbaar toen ik
verder reed.

trekken. Maar ik vrees voor het
meer...maar hoe regel je het wél.
Verbieden en handhaven is niet te
doen, buiten dat, dan zijn wij ons
zwemwater kwijt. In Tynaarlo staat
bij het natuurbad, dat het alleen
toegankelijk is voor de inwoners.
Echter het schijnt dat de inwoners
dit bad in 2016 zelf gekocht hebben. Dat klinkt wel erg onvriendelijk...eigen volk eerst…. Een oplossing ???

Zandafgraving
Maar ook veel dichterbij is de druk
zichtbaar. Bij onze
komst in Witteveen
was het destijds ten
strengste verboden om in ons grote meer te zwemmen. Levensgevaarlijk het meer is onpeilbaar diep
en verraderlijk, zo was het verhaal.
Uiteraard trokken wij ons er niets
van aan, een heerlijke verkoeling
op de zomerdag. Er ontstonden al
snel enkele strandjes, leuk ook om
met de hond te zwemmen. De
laatste jaren gaat het hard, op veel
plekken is het meer toegankelijk
gemaakt en ook van heinde en verre komt men verkoeling zoeken,
ook de hondenuitlaatservice stuurt
de kudde de plomp in.
Gelukkig was de vorige Corona
zomer een slechte. Hopen dat de
komende zomer de meeste badgasten weer naar de Spaanse costa´s

Gelukkig zijn er wel Witteveners
die een pluim verdienen omdat zij
ongevraagd met vuilniszak in de
hand, rondlopen en de teringzooi,
die wordt achtergelaten opruimen.
Recent is door de kap en de storm
ook de Stobbeplas veel zichtbaarder geworden. Gelukkig nog wel
nauwelijks toegankelijk vanwege de
drassige omgeving. Veenpluis is er
te zien, recent ook is er een ijsvogel waargenomen. Nu ook goed
zichtbaar de zelfbouw van de ooievaars, er is in ieder geval 1 alweer
terug uit Afrika. Niet verder vertellen s.v.p.
gr. Joep
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Het Nieuws

DE HUT
Wat fijn dat het steeds langer licht
is en het zonnetje schijnt! Kinderen die heerlijk buiten spelen met
elkaar. Dagen achter elkaar werd er
afgesproken bij “de hut”. Op
school werden al hele plannen bedacht over hoe verder met “de
hut”. Schermpjes waren niet meer
belangrijk want ze waren buiten.
Toen kwam die woensdag 23
maart.. ze zouden spelen bij “de
hut”, helaas was “de hut” er niet
meer. Weg gehaald, echt alles, net
of “de hut” nooit bestaan had. Teleurgestelde kinderen…. Jammer
dit
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Datum:
Woensdag 13 april
Tijdstip:
bent welkom tussen 20:00—
22:00 uur
Locatie:
Dorpshuis de Tille
We willen graag weten wat er in
het dorp leeft, kom daarover met
ons in gesprek. Misschien dat
Dorpsbelang daar iets in kan betekenen. Loop bij ons binnen met
uw vragen, uw ideeën, kritiek, of
wat u ook maar kwijt wil.

Alle bewoners welkom (lid of
geen lid van DBW)
Een (informeel) gesprek met
Dorpsbelang.
Wij zijn er tussen 20.00 en 22.00
uur. Loop bij ons binnen. De koffie en de borrel staan klaar, met
natuurlijk een hapje erbij.
Graag zien we je op 13 april.
Bestuur Dorpsbelang Witteveen.
Liesbeth Langen, Helen Wilmink,
Roos Glastra, Tjitske Raggers.

Agenda
Colofon
Jaargang 67, nummer 7
31-3-2022
Sport&Ontspanning is een uitgave
van Stichting Sport en Ontspanning.
Redactie:
W. Vermeulen
Inleverdata volgende S&O:
12-4-2022 (verschijnt 14-4-2022)
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

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

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

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.

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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