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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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Wetenswaardigheden vanuit
Dorpsbelang (DBW).
Vorige week was er een bijeenkomst in het Broekhoes in
Balinge over de enrgiestransitie in Midden Drenthe en welke rol dorpen
daarbij kunnen spelen.
De gemeente heeft samen met
Dorpenoverleg en 7 lokale
energiecoorperaties geen
contract etekend om o.a. te
proberen te waarborgen dat
de opbrengsten lvanuit de
energietransitie okaal worden besteed en dat de grote
projectontwikkelaars hier
niet van kunnen profiteren.
De enrgiecoorperatie uit de
Broekstreek heeft een toelichting gegeven op welke
wijze zij dit doen.
Dorpsbelang zal met de aanwezige Witteveners binnenkort
in gesprek gaan om samen
te kijken wat dit voor Witteveen kan betekenen. Wilt u
ook meedenken? Neem dan
contact op met DBW.
Binnenkort is er een themabijeenkomst door het Dorppenoverleg georganiseerd
over het onderwerp wonen.
Een bijeenkomst bedoeld
voor besturen en de inwoners van de kleine dorpen
en buurtschappen uit de
gemeente en er zal informatie en ervaringen worden
uitgewisseld.

Deze avond vindt plaats op
donderdagavond 30 juni,
om 19.30 in buurthuis ’t
Trefpunt in Holthe.
Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp en wilt u mee naar
deze bijeenkomst? Neem
dan contact op met DBW.
Opgave is namelijk noodzakelijk.
Werkgroep verkeersveiligheid
heeft heel binnenkort een
overleg met de wethouder
over de resultaten van de
enquête (die vorig is jaar is
gehouden maar door Corona perikelen niet eerder kon
worden opgepakt).

Dorpsrestaurant
“Gezelliggeit”

Sinds oktober 2021 is Witteveen
een dorpsrestaurant rijker. Het
doel van dit restaurant is naast
lekker eten in contact komen of
kennis te maken met andere
dorpsbewoners. Inmiddels hebben al heel wat dorpsgenoten,
alleenstaand, met partner, of met
kinderen hun weg naar het
dorpsrestaurant gevonden. Deze
periode hebben we afgesloten
met een Grande Finale, een verrassingsbuffet. Chef Riek en
sous chef Carla genieten nu van
een welverdiende vakantie.
Voor meer informatie of voor opgave
Zaterdag 1 oktober gaan we weer
kunt u terecht bij de voorzitter van
van start met een heerlijke IndiDBW, Liesbeth Langen, tel. 06
sche maaltijd, zoals altijd, bij
30784695.
voldoende aanmeldingen openen wij ook op 2 oktober onze
De taart gaat deze maand naar deuren. Reserveer deze data alLaura Oussoren en Albrecht Boer van vast in uw agenda. De gastvrouHotel het Witteveen.
wen staan weer klaar om u te
ontvangen en een plezierige,
Laura en Albrecht zijn al weer druk
goed verzorgde avond te bezorbezig met de nieuwe plannen voor het gen.
Hotel.
We kunnen overigens nog wel
Ze hopen dat het voorspoedig gaat en
versterking van het bedienend
kijken er naar uit om alle gasten te
personeel gebruiken. Je moet wel
zijner tijd weer te mogen ontvangen.
de handen uit de mouwen steken
Meer informatie over de taart op
maar er staat een heerlijke maaldorpwitteveen.nl
tijd en plezier tegenover. Heb je
interesse om ons team te versterken meld je dan aan bij ;
samenetenwitteveen @gmail.com
Team Dorpsrestaurant
“Gezelliggeit”.
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Advertenties

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

Roses in June
In vrijwel iedere taal is de
schoonheid van de roos bezongen, maar het is niet alleen de
roos die deze prachtige maand
uitbundig bloeit. Te veel bloemen om op te noemen de één
nog mooier dan de ander.
Prachtige kleuren, egaal wit of
geel, maar vaak ook kleurverschil in een enkele bloem.
Wat denkt U van het vingerhoedskruid, niet meteen een
makkelijke bloem om een liedje
op te maken, maar het is een
van mijn favorieten. Je treft de
lange bloemstengels, soms wel 2
meter hoog met honderd
bloemkelken, op veel plekken.
Langs het fietspad, in het bos, ja
zelfs in het tuincentrum. Dan
moet je er wel voor betalen om
een polletje mee te nemen.
De plant is voor ons giftig, maar
insecten zijn er dol op, vooral
de hommel lust wel pap van het
kruid. Je hoeft maar even te blijven kijken of er vliegt er ééntje
een langwerpige bloem in op
zoek naar de nectar.
Hoe vaak wacht de hommel na
het invliegen de beloning van
een heerlijke slok nectar. Is het
als een kroegentocht in een stu
dentenstad, na één bloemenstengel al zoekt zij een rustig

plekje om uit te buiken. Óf is
het een ware strijd, is een andere
kloothommel haar vóór geweest
en zoemt zij nijdig, onder het
stuifmeel, naar een volgende
kelk.

Bloemenzee
Nog eenmaal opscheppen over
de vakantie in Toscane, bekend
van haar prachtige velden met
klaprozen. Een hele buslading
toeristen stopte voor ons om
een selfie te nemen in een gekleurd weiland. Op reis móet je
de bezienswaardigheden mooi
vinden en liefst samen op de
foto. In Drenthe mág het echter
en kan je er gewoon elke dag
langsfietsen. Bij het gasstation
aan de Smeengeweg bijvoorbeeld is een prachtig veld, ook
met klaprozen, maar verder gemengd met een scala van andere
kleurrijke bloemen, ga kijken !
Ook veel akkers worden tegenwoordig opgesierd met een
fraaie brede bloemrijke rand.
In de buurt van Oosterhesselen
is een groot veld ingezaaid met
een mengsel van graan en korenbloemen. Waarschijnlijk wat
veel bloemzaad gebruikt. Nu
kleurt het hele veld prachtig
blauw, maar het duurt niet lang
of het groene graan kleurt geel
erbij. Van Gogh mag er weer
langskomen.
Het schijnt dat hij vanuit Nieuw
Amsterdam destijds ook in de
buurt is geweest toen hij naar
Zweeloo liep.

Tenslotte een andere mystieke
bloem, de Orchidee. Vlakbij, in de
buurt van het Oude Diep zomaar een paar grote velden vol
bloeiende Orchideeën. De fiets
in het gras en met de verrekijker
als vergrootglas kijken naar deze
prachtige bloemen.

Regelmatig passeren fietsers,
een mengeling van elektrische
grijsaards op weg naar een terras
in Westerbork of stoere wielrenners in aanloop naar de VAM
bult. Een verwonderde blik naar
de kijker in het veld, wellicht
verbaasd dat ie zo naar het gras
staat te loeren. Terwijl de kijker
zelf blij wordt van het kleine
wereldwonder voor zijn ogen.
Zo heeft een ieder niet alleen
een eigen manier van fietsen,
maar ook een persoonlijke beleving van de wereld om zich
heen.
gr. Joep
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Waartoe samenwerking kan
leiden.
Zaterdagmorgen om half
tien is er een prachtig voedselbosameublement” geplaatst in het eerste Witteveense voedselbossie.
Dit kon allemaal door goede
samenwerking met gemeente, SBB, Landschapsbeheer
Drenthe, houtzagerij Dwingeloo ( familie Wielink) en
de vrijwilligers van SBB,
ommetje en voedselbossies.
De grote animator van dit
geheel is Maarten.
Wij, alle andere vrijwilligers,
hopen dat de samenwerking
met bovengenoemde organisaties ook in de toekomst
tot dit soort dingen kan leiden.
p.s. de eerste vruchten zijn
gesignaleerd en de aalbessen
zijn lekker.
Namens alle vrijwilligers
van bos ommetje
en voedselbossies.

ENJOY

Bij de soos Enjoy
zijn de kinderen
lekker in de weer!
Onder begeleiding
zijn ze bezig om de
nieuwe ruimte in
De Tille, naar eigen
smaak in te richten.
Maar naast het klussen, is er ook tijd
voor andere leuke
dingen.
Na de zomervakantie wordt de nieuwe
ruimte officieel geopend, wordt vervolgd!

Sipke
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Schapendijk 4
9438 TA GarmingeTel.
0593-552200
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Colofon
Jaargang 67, nummer 13
23-6-2022
Sport&Ontspanning is een uitgave
van Stichting Sport en Ontspanning.
Redactie:
W. Vermeulen
Inleverdata volgende S&O:
5-7-2022 (verschijnt 7-7-2022)
Laatste no voor de vakantie
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

Agenda

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,-……

Naoberkracht Witteveen :
oud ijzer en frituurvet
Josina en Grietje
u kunt oud ijzer iedere eerste zaterdag
06-148 90 113
van de maand inleveren op Kanweg
naoberkrachtwitte21. Als het om grote voorwerpen gaat
veen@gmail.com
kan het ook opgehaald worden.
Bel dan met Teun Hooijer: 06 20 88
62 01. Met het inleveren van uw oud
Dorpsbelang Witteveen:
ijzer steunt u de Witteveense Boys.
http://dorpwitteveen.nl/
Gebruikt frituurvet kunt u bij de kantine inleveren. Verpakt vet in de gele
container, los vet in de blauwe.
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Klussenbedrijf
R.Snippe
Mr. J. B. Kanweg 65
9439 PC Witteveen
0593-552348
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