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Kauw op de kerk
Foto: Roel Bouwhuis.

Waar is de visboer ?
MiMal ?
D.O.M. ?
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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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Het Nieuws

W4D Witteveen 2022
In juni vindt de wandelvierdaagse van
Witteveen plaats. Eindelijk mogen we
de w4d weer organiseren zoals we
gewend zijn.
We hebben weer 4 mooie routes van
ongeveer 5 km. Er wordt rekening
gehouden met jong en oud. Dit jaar
zit er bij 2 routes een verrassingselement. Wij hopen natuurlijk weer op
een groot aantal deelnemers.
Wanneer? 14 t/m 17 juni
Waar? Startpunt is elke avond bij
dorpshuis de Tille om 18.00u.
Kosten: 2 euro p.p.

Let op! Het wandelen is op eigen risico. Let op bij oversteken en drukke
wegen. Laat geen afval achter tijdens
het wandelen. Check jezelf bij thuiskomst op teken. Neem voldoende
water mee bij warm weer. In het bos
zijn veel muggen.

We wensen jullie veel wandelplezier in
de mooie omgeving van Witteveen!
Grietje, Annemarie, Josina en Kim

Klootschieten
We zijn van plan om het klootschieten weer op te starten.
Hebt u belangstelling of lijkt het u
leuk om mee te doen, schroom niet
en kom gewoon eens kijken en doe
lekker mee.
Er wordt in groepjes van 3 personen gespeeld.
Zie ook de klootschietpagina op
Facebook.
“Klootschietclub Witteveen”.
Het is meteen de gelegenheid om de
sociale contacten eens weer wat op
te vijzelen.
Deelname is mogelijk vanaf 16 jaar.
De bedoeling is om op:
12 JUNI 2022 om 10.00 uur in de
Tille samen te komen.
We beginnen dan met een kop koffie en gaan vanaf ca. 10.30 uur een
“kleine” ronde maken, zodat iedereen kan kennismaken met het klootschieten.
Vooraf opgeven is niet nodig maar
mag natuurlijk altijd.
Dit kan bij de klootschietcommissie,
te weten Jannie Dolfing (0593322213) en Jans Boertien (06
30302281), een whatsapp bericht
sturen mag ook.
Het deelnemen is de eerste keer
gratis, de koffie en/of consumptie
dient wel te worden betaald.
Namens de klootschietcommissie:
Jannie Dolfing en Jans Boertien

Workshop
Op woensdag 15 juni en op zaterdag 18 juni wordt door de organisatie van Stiefkiekn de gratis workshop “Hoe word ik een steengoed
standbeeld” gehouden.
Tijdens de workshop worden de
geheimen om een levend standbeeld te worden onthuld.
De vier onderdelen, drama, beweging, act en grime/kostuum komen
aan de orde.
Er worden handige tips gegeven
hoe je leert stil te staan en hoe je
beweegt als een levend standbeeld.
Verder ga je een eigen optreden
creëren en experimenteren met
kostuum en grime.
De workshop is geschikt voor
iedereen vanaf 8 jaar en ervaring is
niet nodig. De workshop start om
13:30 uur tot circa 16:30 uur in
Westerbork bij restaurant De Turfsteker, Hoofdstraat 48. Is je interesse gewekt? Geef je dan snel op
door een e-mailtje te sturen
naar info@stiefkiekn.nl of een appje te sturen naar 0655558650.
Deelname is gratis.
De 11de editie van Stiefkiekn is op
10 juli 2022 in het centrum van
Westerbork. Noteer deze datum
vast in uw agenda!

Hartelijke groeten,
Namens de Stichting Magisch
Volksvermaak Drenthe
Albertje Sok
06-55558560
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Het Nieuws
VISBOER
Dat de visboer niet meer komt was
wel duidelijk. Deze viskar is overgenomen door een andere en die neemt
Witteveen niet meer mee in zijn route.
Het idee was prachtig en ook sommigen van ons hebben er van mogen
genieten maar pakte niet goed uit.
Als iemand nog een idee of een nieuwe visboer kan vinden horen wij dat
graag.
Reacties graag via 0614890113

Beste inwoners van
Witteveen
(en omstreken)
Houd je van voetbal maar wil je niet
iedere zondagochtend op het veld
staan? Dan is dit misschien wel de
uitgelezen kans. Voor ons 45+ voetbalteam zijn we op zoek naar nieuwe
teamgenoten, we voetballen 8 keer per
jaar op vrijdagavond een aantal wedstrijden in de 45+ competitie. De
teams bestaan uit 7 spelers en worden
op een half veld gespeeld.
Wij zijn een gezellig team die graag
een balletje trappen. Op het moment
zijn we maar met net genoeg spelers
om het elke keer rond te krijgen om
mee te kunnen doen, en we zouden
het zonde vinden als deze sportieve
maar vooral gezellige avonden niet
meer door kunnen gaan. Daarom zijn
we op zoek naar nieuwe teamgenoten.
Dus houd jij van voetbal en gezelligheid dan is dit het moment om in te
stappen. Omdat de sportieve boog
niet altijd gespannen kan zijn wordt er
met enige regelmaat door de feestcommissie een leuke activiteit met een
sportief tintje georganiseerd op zondagochtend.

De Naobertaart van mei gaat naar
Martinus Dirk Bonting!
Martinus Dirk Bonting wordt zaterdag 28 mei maar liefst 95 jaar! Hij
is daarmee de oudste inwoner van Witteveen. Dat was een verrassing
voor hem, evenals de aardbeienvlaai die hem door de dames van
Naoberkracht werd overhandigd.

Spreek dit alles je aan? Neem dan snel
contact op met
Jacob Uineken. Tel.: 06-14812979
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Weerwolven
Leeskring

Hierbij het nieuws van de Wenteling,
niet zo veel als anders, want we hebben 2 weken vakantie gehad !

Esmee had haar leeskring, en dat
heeft ze knap gedaan. Goed zo Esmee.
Verjaardag

Koningsspelen
Voor de meivakantie hadden we de
koningsspelen. Het was mooi weer,
wat een geluk !
We beginnen altijd met de koningsdans met de hele school, super leuk,
zoals je kunt zien doen de ouders ook
fanatiek mee.

Juf Geesje was jarig geweest in de
vakantie, dus het was feest. Maar ook
Lianne was jarig dus hebben we met
de hele school voor hun állebei gezongen. Dat doen we altijd als een
meester of juf jarig is, een mooie traditie.

ginnen met de eindopdracht. We gaan
een duurzaam en ecologisch vakantiepark ontwerpen én bouwen, op
schaal. Maar eerst komt Martin maandagmiddag vertellen, want hij weet
daar alles van. Gast in de klas, altijd
leuk !
Skeelerles
De Tomanies hebben de eerste skeelerles achter de rug, heel leuk ! Sommige kinderen kunnen het al heel
goed, anderen hebben het nog nooit
gedaan. We krijgen nog 2 keer les.
Met dank aan de ouderraad !
Dode hoek les

Daarna hebben we een ontbijt in de
klas, altijd gezellig om samen te eten.
Lekker eitje erbij, heerlijk ! Om vervolgens sportief aan de slag te gaan.
Juf Rianne had voor de bovenbouw
“de expeditie Robinson koningseditie” bedacht in de gymzaal, dat was
echt vet cool !

Juf Geesje had de hele dag feest in de
klas, levend ganzenbord, de kinderen
mogen verkleed komen, lekker snoepen, er zijn dino’s getekend, juf moest
haar cadeautje zoeken. Kortom een
mooie feestdag !

Ook hebben we een dode hoek les
gehad, zodat de kinderen weten waar
ze op moeten letten als ze bij een
vrachtwagen in de buurt lopen of fietsen. Heel belangrijk ! Een wijze les.

Workshop boomwackers

Techniek les metaal

Groep 1 t/m 5 deden oud Hollandse
spelletjes op het veldje, er was van
alles te doen. We kregen nog een
heerlijk ijsje van de ouderraad…. mmmmm lekker hoor !!!

Groep 3,4,5 en 6 ( want groep 7 en 8
waren met juf Carla op pad) hadden
een workshop muziek. Met boomwackers. Dat is hartstikke leuk, dat zijn
plastic buizen van verschillende lengtes en als je daarmee slaat komt er een
toon uit. Zo kun je muziek maken.

We zijn met groep 7 en 8 naar Volta
geweest in Beilen. Daar hebben we
een prachtig vogelhuisje gemaakt van
blik en hout. Anita en Dasha waren
mee om te helpen. Het was een super
leuke les en we hebben veel geleerd.
En natuurlijk een leuk vogelhuisje om
mee naar huis te nemen.

Daarna hadden we vakantie, lekker
genieten en uitrusten.

Tomanies
De schoolfotograaf is geweest, ze
hebben prachtige foto’s gemaakt bij
Thijs en Roelie voor de schuren, we
hebben al even een sneak preview
gehad, ze zijn werkelijk práchtig !
Stampertjes
Spelen:
Bij de kleuters is er nieuw speelgoed
“little people”, daar kun je fijn mee
spelen en de kinderen kunnen er leuke
verhalen bij bedenken, dat is goed
voor de fantasie en inlevingsvermogen.
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Project
We werken aan het project “de wijde
wereld”, we gaan volgende week be-

Eerst weer tot zo ver, tot volgende
maand, groetjes Carla
Carla Kooistra

De Column
Spijkerbroek
Op vakantie zie je ook de overeenkomsten. Of je nu kijkt in Witteveen
of Wenen, Balinge of Berlijn, Mantinge of Milaan, de kontjes van kokette
puberdames zijn gepropt in nauwe
spijkerbroeken met enorme gaten in
de pijpen. Vroeger was de spijkerbroek de slijtvaste werkbroek bij uitstek, gedragen door mijnwerkers en
bouwvakkers. Echter het enige eelt
dat de jongedames tegenwoordig hebben is op de telefoonvingers. De
broeken zijn door de fabrikant voorgesleten.
Zelf bracht ik mijn moeder tot wanhoop, als jongen versleet ik ritsen spijkerbroeken, door de slidings tijdens
het voetballen op het schoolplein. Na
wat repareer werkzaamheden kon
mijn gescheurde spijkerbroek echt
niet meer en verdween in de vuilnisbak. Beter had zij de broeken in een
kluis kunnen bewaren, want dergelijke
authentiek beschadigde broeken zijn
tegenwoordig goud waard. Mijn
mooiste modelletjes hadden niet misstaan op de catwalk in Milaan.

melkleding, maar meestal ben ik een
¨Middle Aged Man In Licra¨, oftewel
MIMAL, zoals ik ooit wellicht ook
provo, yup of nimby ben genoemd.
Een MIMAL,leert mij de krant, is een
oude fietser in opzichtige wielerkleding.

Schapendijk 4
9438 TA GarmingeTel.
0593-552200

Rini Wagtmans
Op mijn favoriete retro wielershirt
staat Molteni een Italiaanse sponsor,
maar wereldberoemd gefietst door
Eddy Merckx, een van de beste renners ooit. Dit shirt is een garantie
voor leuke gesprekken met generatiegenoten. Of het nu op Het Dwingelderveld is of op een pontje bij Tiel.
Steevast een gesprekje over wielrennen. Uiteraard over de kannibaal Eddy, die geen wedstrijd wilde verliezen,
ooit was hij boos op zijn beste knecht
omdat hij de gele trui pakte. Rini
Wagtmans liet zich de volgende dag
op achterstand rijden, hij wist wie de
baas was en hem vorstelijk betaalde.
Rini is een van mijn favoriete renners
met veel verhalen.

De meesterknecht van Eddy stond
bekend als beste afdaler van het peloton, kneep ook nooit in zijn remmen
om snelheid te minderen, maar gebruikte zijn schoenen die hij na afloop
van een bergetappe kon weggooien.
Hoe gek een leven kan lopen, uiteindelijk is hij in Kazachstan verzeild
geraakt en werd zelfs Honorair Consul van de republiek van Kazachstan.
Italië is een land met een fantastische
wielergeschiedenis, de tweestrijd tussen Coppi en Bartali is legendarisch,
verhalen met ook een romantisch tintje, altijd was er ook de mooie witte
dame in het spel. Vandaar wellicht dat
het ook hier nu nog wemelt van de
MIMAL´s. Oudere heren op leeftijd
die uiterst gesoigneerd op de kekke
racefietsjes hun rondjes rijden. Uiteraard kennen zij Eddy Merckx ook,
wellicht herinneren ze zelfs ook Rini
nog, maar zijn naam uitspreken, dat
lukt niet.
gr. Joep

Vervolgens werd de spijkerbroek in
mijn leven onderdeel van het studenten uniform. Dagelijks liep de broek
van collegezaal naar kroeg en ging
alleen even uit voor een potje ballen.
Even, slechts kort, bleef de broek in
de kast ten faveure van een net pak, er
moest brood op de plank komen.
Maar tegenwoordig hangt de broek
veelal werkloos in de kast. Thuis
vraagt men of er iets belangrijks is,
wanneer ik een spijkerbroek draag.
Om het huis veelal gehuld in rom
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Gespecialiseerd in
slootonderhoud en kraanwerk
Tevens levering grondsoorten
Roelof Huizing Cultuurtechniek
Hoofdstraat 42
9433 PC Zwiggelte
Tel. 06-52375631
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Klussenbedrijf
R.Snippe
Mr. J. B. Kanweg 65
9439 PC Witteveen
0593-552348
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De Sport

Er komen drukke weekenden aan:
Zaterdag 4 juni is er een clinic met FC
Emmen in Nieuw Balinge, gevolgd
door een sponsorloop in het kader
van 12,5 jaar WNBC’09. Op
2de pinksterdag, 6 juni, speelt Witteveense Boys 1 thuis en daarna nemen
we natuurlijk afscheid van vrijwilligers
rond het 1ste die iets anders gaan doen.
De 10de juni, op vrijdagavond spelen
de B’s uit 2009 tegen de gezamenlijke
1ste elftallen van sv Nieuw Balinge en
Witteveense Boys’87 in Witteveen.
De volgde dag op 11 juni gaat het
WNBC’09 Cup toernooi van start met
de JO7-8-9-0-11 en 12 in Witteveen
en JO13-15-17 in Nieuw Balinge. Let
op: de ouders zijn ingedeeld bij de
kantine in Witteveen, zie Facebook en
de website. Voor het wedstrijdschema, zie https://www.tournify.nl/live/
wnbc
Op 17 juni spelen de senioren heren
en dames om de Midden-Drenthe
Zomer Cup en op 18 juni de jeugd..
h t t p s : / / w w w . t o u r n i f y .n l / l i v e /
senioren of https://www.tournify.nl/
live/jeugd voor de toernooischema’s:
waar en hoe laat speelt welk team.
De afsluiting is bij sv Hoogersmilde,
de winnaar uit 2019. Om 16.00 uur
beginnen daar wedstrijden tussen selectie van Midden-Drenthe Oost en
West. JO19, vrouwen en heren gaan
tegen elkaar voetballen, met daar tussen door een speciale clinic voor Gvoetballers. Om ca. 21.00 uur wordt
de winnaar van de wisselbokaal bekend gemaakt.
Daarna hebben we maar even rust,
want op 2 juli start het Pearlbeach
volleybal toernooi, gevolgd door het
Jubileumfeest 35 jaar Witteveense
Boys’87 op 8, 9 en 10 juli.
Daarna is het vakantie en daar zijn we
dan ook aan toe.
Roel Seele
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Dorpsbelang wil jullie attenderen op
onderstaande brief van het dorpenoverleg. Hierin kunnen jullie lezen dat
er op maandag 13 juni een bijeenkomst voor o.a. Witteveen is lokale
initiatieven voor de duurzame samenleving. Dorpsbelang roept Witteveners die hier in interesse hebben dringend op naar deze bijeenkomst te
gaan.
Beste inwoner,
Op 25 januari 2022 is door een aantal
Energie Coöperaties, de gemeente
Midden-Drenthe en het Dorpenoverleg Midden-Drenthe (DOM) een convenant energietransitie getekend met
als doel de overstap te bevorderen
naar een duurzamere samenleving
door het opwekken van hernieuwbare
energie. In dit convenant zijn eerder
opgehaalde ideeën van inwoners meegenomen.
Nu is het tijd om tot actie over te
gaan. Dorpenoverleg MiddenDrenthe heeft daarbij de rol van aanjager. Via de plaatselijke verenigingen
van dorpsbelangen willen wij jou, als
inwoner van je dorp of buurtschap
betrekken bij het opwekken van hernieuwbare energie.
Er wordt al veel individueel gedaan,
wat kunnen we gezamenlijk lokaal
oppakken? Met als uitgangspunt dat
een lokaal initiatief ten goede komt
aan de eigen omgeving.
Tijdens een plaatselijke bijeenkomst
maak je als inwoner kennis met de

mogelijkheden om de energietransitie
vorm te geven in jouw gebied. De

We nodigen je graag uit op de avond
in jouw postcodegebied. Zie onderstaand schema voor de verdeling.Binnenkort wordt bekend waar
Energie Coöperatie uit jouw gebied
we de avonden precies organiseren.
zorgt voor de nodige kennis en inzicht. Annelies Lely, kwartiermaker bij Namens Dorpenoverleg Middende totstandkoming van het convenant, Drenthe
Kees Kuik, bestuurslid
begeleidt deze avond.
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Agenda
Colofon
Jaargang 67, nummer 11
26-5-2022
Sport&Ontspanning is een uitgave
van Stichting Sport en Ontspanning.
Redactie:
W. Vermeulen
Inleverdata volgende S&O:
7-6-2022 (verschijnt 9-6-2022)
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
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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,-……

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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