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Pilot “De Kracht van 
Witteveen”. 

 
Hoe was het ook al weer? 
In oktober 2019 hebben we een grote 
dorpsvergadering gehad om te praten 
over de voortgang van Naoberkracht 
en de mogelijkheid die de gemeente 
ons aanbood om een pilot te doen 
met een dorpsbudget. 
Met de conclusies die die avond zijn 
getrokken is Dorpsbelang naar de 
gemeente terug gegaan en inmiddels is 
er achter de schermen (vooral veel 
digitaal overleg) heel wat werk ver-
zet….. en de kogel is nu door de kerk. 
De pilot gaat door. 
Hoe…. Wat…. Waar…  ???? 
Allemaal vragen die beantwoord wor-
den in een filmpje die Dorpsbelang 
voor de bewoners van Witteveen 
heeft gemaakt…… 
Benieuwd naar dit filmpje? 
zie op de website van Witteveen  
www.dorpwitteveen.nl 
 
 

 
De dorpshuiskamer 
digitaal. 
 
Afgelopen zomer is de dorpshuiska-
mer een paar keer buiten gehouden, 
maar al met al is het alweer een hele 
poos geleden dat er een ontmoeting 
heeft plaatsgevonden. En dat is heel 
erg jammer. Vooral in deze periode 
waarin het leuk is af en toe een con-
tact en een praatje met iemand anders 
te hebben. 
Daarom hebben de gastvrouwen be-
sloten eens een digitale huiskamer te 
gaan proberen.  
Hoe gaan we dat doen? 
 
 
 

 
 
 
Dorpsbelang heeft een abonnement 
op Zoom, waar we gebruik van kun-
nen maken. De gastvrouwen hebben 
daar inmiddels al een paar keer ge-
bruik van gemaakt en ook de deelne-
mers die hier helemaal geen ervaring 
mee hadden zijn nu enthousiaste ge-
bruikers. 
 
Daarom: 
U wordt van harte uitgenodigd 
deel te gaan nemen aan de digitale 
dorpshuiskamer op woensdag 10 
maart van 10.30 – 11.30 uur. 
U moet zich daarvoor opgeven. Dat 
kan t/m 8 maart bij Roos: per mail 
glastra.rosa@gail.com. 
 
Als u wel mee wilt doen, maar nog 
geen ervaring heeft met Zoom, dan 
moet u zich eerder melden. Dan kun-
nen wij organiseren dat u van tevoren 
wordt geholpen. 
 
Na deze eerste ervaring gaan we sa-
men besluiten of we dit vaker 
(misschien wel wekelijks) gaan organi-
seren. 
Schroom niet, ook als u nog geen er-
varing met Zoom heeft, kan dit voor 
u ook een leuke afwisseling zijn. 
 
De gastvrouwen van de Dorpshuiska-
mer. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Er is licht aan het einde van de tun-
nel !Alle voetballers t/m 27 jaar mo-
gen weer gezamenlijk gaan trainen 
vanaf 3 maart ! Dat gaat dus ook ge-
beuren. Alle trainers starten de trai-
ningen weer op en de dames en heren 
senioren gaan ook weer de (kunststof) 
wei in. Helaas blijft de kantine nog 
even dicht. Onerling mag er dus ook 
een partijtje worden gespeeld met spe-
lers t/m 27 jaar.  
 
De KNVB hoopt dat er in april weer 
wedstrijden gevoetbald mogen wor-
den. Geen competitie, die hebben ze 
geannuleerd. Volgend seizoen starten 
we opnieuw met dezelfde indeling, er 
zijn dit jaar geen kampioenen en er 
kan niet worden gedegradeerd. De 
KNVB hoopt vanaf half april weer te 
kunnen gaan voetballen voor de Regio 
cup met de jeugd en iets later met de 
senioren. Dit moet dan plaats vinden 
in de weekenden op de normale speel-
dag.  
 
Ondertussen probeert de organisatie 
van de Midden-Drenthe Zomer Cup 
een doordeweeks programma voor 
mei en de eerste 2 weken van juni te 
organiseren: de Midden-Drenthe Zo-
meravond Voetbal cup voor heren 1 
en dames 1 teams. Hier gaan jullie nog 
meer van horen. Alles hangt er na-
tuurlijk vanaf of er weer gereisd mag 
worden naar uitwedstrijden. Even 
afwachten dus. 
  
  
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Roel Seele 

Het Nieuws 
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Back to school  

& opvang 
Zo onverwachts als de lockdown 
kwam,  zo onverwachts kwam toch 
ook de heropening van opvang en 
onderwijs. In alle eerlijkheid stonden 
wij daar als team wat dubbel in. Blij 
dat de kinderen weer naar ons IKC 
konden komen, maar ook zorgen om 
onze eigen gezondheid en die van 
onze naasten. De eerste de beste dag 
na de lockdown gelijk ijsvrij. Voor 
iedereen heerlijk maar daar wordt een 
heropening niet rustiger van. Na een 
wat rommelige eerste schooldag van 
elkaar weer opnieuw ontmoeten als 
groep, spullen ordenen en inplakken, 
spullen toch vergeten en de Tomanies 
(groep 6-7-8) met een mondkapje 
voor, zijn we goed van start gegaan. 
Met als kers op de taart sneeuw! Wat 
hebben de kinderen genoten van dit 
winterse extraatje. Hoewel….na 
sneeuw komt dooi….en daarom wa-
ren we de tweede maandag ook dicht. 
Het blijft schakelen, aanpassen en 
flexibel zijn. Maar samen staan we 
sterk, dat is wel gebleken! We hopen 
op betere tijden, zonder nog een keer 
een lockdown. 
  
  
Afscheid 
Per 31 maart a.s. neem ik afscheid van 
Streek IKC de Wenteling, vanwege 
benoeming directeur Kindcentrum de 
Veldkei in Assen. Alles met elkaar is 
het voor mij geen makkelijk besluit 
geweest. De afgelopen twee jaar heb 
ik mij sterk verbonden gevoeld met 
Steek IKC de Wenteling. Bij mijn aan-
treden op 1 maart 2019 voelde het als 
een warm bad en dat is zo gebleven. 
Toch heb ik gemeend deze nieuwe 
mooie kans die voorbij kwam niet te 

laten schieten. De vacature bracht 
brede professionele ontwikkelingsmo-
gelijkheden en kansen met zich 
mee.  De benoeming voelt toch wat 
dubbel, aan de ene kant erg blij en 
vereerd, aan de andere kant ga ik af-
scheid nemen van Streek IKC de 
Wenteling. Daarnaast ga ik na bijna 36 
jaar een hele bekende en vertrouwde 
organisatie verlaten. 
  
De afgelopen twee jaar hebben 
mooie, soms grote ontwikkelingen 
plaatsgevonden binnen het IKC. Er is 
een leerplein gerealiseerd in lokaal 
groep 3-4-5, extra formatie ingezet 
waardoor groep 3 de afgelopen twee 
jaar drie dagen apart les kon krijgen, 
verbouw in het onderwijsgedeelte  & 
dorpshuis, kantoor directie opgeknapt 
en de bibliotheek is verhuisd. 
De verhuizing van de kinderopvang 
van Witteveen naar Balinge was veruit 
het grootste en meest intensieve tra-
ject, maar met een geweldig resultaat. 
Helaas is het de projectgroep tot nu 
toe nog niet gelukt bij elkaar te komen 
vanwege alle richtlijnen, maar zodra 
het kan gaat dat zeker gebeuren. 
  
Als team hebben we stappen gezet op 
het gebied van didactisch handelen en 
klassenmanagement, rooster en af-
spraken groep 3-4-5, digitale ontwik-
kelingen groep 1-2, zicht op ontwik-
keling en zorg binnen alle groepen. 
Er zijn kwaliteitskaarten en peilingen 
gescoord, aandachtspunten besproken 
en verwerkt in acties. We zijn bezig 
geweest met de doorgaande lijn IPC, 
nieuw leerlingvolgsysteem IEP en 
Pluspunt 4 digitale versie. 
We hebben ons plotseling moeten 
bekwamen in het online lesgeven. Een 
geheel andere vaardigheid dan fysiek 
lesgeven, zowel op digitaal gebied als 
het contact hebben en houden met de 
kinderen. Zeker in combinatie met de 
noodopvang soms een hele uitdaging. 
Door het leren van de eerste lock-
down hebben we de tweede keer het 
lesgeven op afstand kunnen verbete-
ren. Gezien de reacties vanuit kinde-
ren en ouders is het op goede wijze 
vorm- en inhoud gegeven. 

 Ik kijk met een goed gevoel terug op 
alle gedane ontwikkelingen en resulta-
ten. Dat was en is alleen mogelijk 
door een goede samenwerking op 
basis van verbinding en vertrouwen 
met het team. Ik prijs mijzelf gelukkig 
en dankbaar dat de samenwerking 
binnen het team altijd zo goed is ge-
weest en ik alle vertrouwen en steun 
heb gekregen om mijn werk als direc-
teur zo goed mogelijk te kunnen 
doen. Er ligt een mooie basis waarop 
mijn opvolger verder kan bouwen. 
De samenwerking met de Medezeg-
genschapsraad, Oudervereniging, Ou-
dercommissie Kinderopvang en be-
sturen uit de omgeving heb ik als 
waardevol en productief ervaren. Ook 
daarin is het hebben van wederzijds 
vertrouwen belangrijk en noodzake-
lijk. 
  
Ons Streek IKC de Wenteling is niet 
zomaar een IKC. Het is een IKC om 
te koesteren, omdat er zoveel mooie, 
waardevolle, grappige en fijne dingen 
gebeuren voor en met de kinderen. 
Het pedagogisch klimaat is top. Over-
al is wel eens wat en sommige zaken 
kunnen altijd beter. Maar elke dag zet 
het team zich in om het steeds een 
beetje beter te doen in het pedago-
gisch en onderwijskundige belang van 
alle kinderen. Voel me trots dat ik 
twee jaar directeur van Streek IKC de 
Wenteling heb mogen zijn. 
Daarom dank ik iedereen heel harte-
lijk voor al het vertrouwen en de fijne 
samenwerking. Het gaat jullie allen 
goed! 
  
Op woensdag 31 maart neem ik offi-
cieel afscheid van Streek IKC de 
Wenteling. Ik hoop dit op persoonlij-
ke wijze te kunnen doen, maar dat 
hang af van de dan geldende richtlij-
nen. 
  
Met hartelijke groet, 
Martie van de Nieuwegiessen, direc-
teur Streek IKC de Wenteling 

Het Nieuws 
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Het nieuws van de 
Wenteling: 
 
Eindelijk mochten we weer naar 
school, na 7,5 weken thuis zitten, 
waarvan 5 met thuis onderwijs. De 
kerstvakantie was anders dan anders, 
er was weer van alles aan de hand mbt 
corona. 
 
We hebben 5 weken thuis onderwijs 
gegeven. Online instructies, videobel-
len, opdrachten maken, digitaal inleve-
ren, soms naar school voor noodop-
vang.  
 
Na 5 weken mochten we eindelijk 
weer naar school, deze keer met nog 
meer beperkingen dan eerder vanwege 
de Britse variant, mondkapjes, niet 
alle kinderen bij elkaar, geen groepen 
door elkaar, geen gym binnen enzo-
voort. Dus het is herpakken, aanpas-
sen en er maar weer het beste van 
maken , want we doen immers al een 
jaar niet anders. 
 
Wat een cadeautje was, dat op de dag 
dat we weer naar school mochten er 
een pak sneeuw lag, wat een pret ! 
 
Kleuters: 
 
Sneeuwpret 
 
De Stampertjes hebben heerlijk ge-
speeld buiten in de sneeuw achter op 
het plein. Ons plein ziet er ook zo 
prachtig uit als alles wit is. Lekker je 
skipak / broek aan en spelen maar. 
 
Veterstrik diploma 

 
Deze 3 toppers hebben hun veterstrik 
diploma gehaald, heel knap ! Nu kun 
je zelf je veters strikken. Goed ge-
daan ! 
 
Thuiswerken 
 
Amelie heeft met het thuis werken 
haar naam gelegd van speelgoed. Dit 
waren opdrachten die ze van juf Jan-
nette hebben gekregen. 
 
Lego 
 
Toen we weer op school waren heb-
ben we eerst heerlijk gespeeld, even 
weer aan elkaar wennen en gezellig 
samen zijn, met lego werden er mooie 
dingen gebouwd. 
 
Spelen 
 
Lekker spelen is fijn als je na 5 weken 
weer op school bent, hier zijn de da-
mes aan het spelen met een poppen-
huis, gezellig. Samen spelen is leuker 
dan alleen ! 
 
Bovenbouw: 
 
Weer naar school 
 
Toen we weer naar school mochten 
moest eerst het lokaal aangepast wor-
den, we mogen niet meer in de kring 
zitten. De kinderen uit de jaargroepen 
zitten bij elkaar aan een tafelgroep en 
de kinderen hebben vaste plakken 
voor instructies. Heel anders dan we 
gewend zijn. 
 
Sneeuwpret 
 
Ook de bovenbouw heeft enorm ge-
noten van de sneeuw, en er lag een 
berg op het veldje, heerlijk! 
 
Eigen project 
 
We schrijven na de kerst vakantie al-
tijd een werkstuk, dat noemen wij 
"eigen project". De kinderen kiezen 

een onderwerp waar ze niks van we-
ten en gaan dan aan de studie om daar 
een werkstuk over te schrijven. Hier 
werken we een week of 4 aan. Nor-
maal sluiten we af met een tentoon-
stelling, maar dat mag nu niet. Dus we 
gaan een film maken. 
 
Teksten 
 
We schrijven heel veel teksten, elke 
week 1. De eerste 9 boeken waren al 
vol ! Dus ik heb 9 nieuwe gemaakt ! 
Echte cadeautjes zijn dat als ze vol 
zijn. 
 
Poëzie album 
 
Jullie kennen het vast allemaal nog 
wel, je oude poëzie album..... Dat is al 
"jaren uit de mode". Maar ineens 
kwam Dian met haar album. Juf wil je 
er in schrijven. De kinderen hebben 
mijn oude albums ( 40 jaar oud) uitge-
pluisd. De dames vonden het erg leuk, 
er is al 1 besteld via internet. Wellicht 
wordt het nieuw leven ingeblazen, dat 
zou leuk zijn ! 
 

Het Nieuws 



 

                                7   Sport & Ontspanning    

Covid stress. 
 
Als sneeuw voor de zon is de witte 
wereld weer verdwenen. Het smeltwa-
ter heeft zijn weg gevonden naar de 
waterbergingen rond Gees en Wijster, 
ze zijn tjokvol. Meppel hoeft niet 
bang te zijn, de kelders blijven droog. 
Om indruk te maken op de voorbij-
ganger,  verzon het waterschap een 
nieuwe inhoudsmaat….het  
¨Olympische zwembad¨.  Rond Wijster 
wordt het water van liefst 28 zwemba-
den vastgehouden. 
 
 

 
Mij zegt dit weinig zwemmen is niet 
leuk, laat staan er naar kijken. De laat-
ste keer dat ik naar een Olympisch 
zwembad keek, was toen Ada Kok in 
Mexico naar goud vlinderde. Wat is 
het een verrijking, dat sporten als be-
achvolleybal tegenwoordig Olympisch 
zijn, zeker als het dames sport betreft. 
Ik vermoed dat het Waterschap meer 
indruk zou maken als je de hoeveel-
heid water omrekent naar kratten bier. 
Een rekenfout daargelaten zijn het 
toch 70.000 kratten bier. Je kunt over 
de kratten naar Assen lopen als je ze 
achter elkaar zet.  
Wat een flauwe en seksistische grapjes 
denk U beste lezer, niet meer van de-
ze tijd, of is deze onderbroekenlol  
een symptoom van beginnende CO-
VID stress. Het UMC Maastricht en 
de GGD hebben gelukkig de handen 
ineen geslagen om de stress epidemie 
te bestrijden. Een van de tips: Blijf 
leuke dingen doen en geniet ervan.  
 
 
 
Stedenband 
 

 
 
Welnu fietsen op rivierdijken blijft 
leuk, ik zal er altijd van genieten, zeker 
ook als het water hoog staat. Derhalve 
óp naar de IJssel. Prachtig weer, 
mooie luchten, zwanen vliegen naast 
je. Aan de voet van de dijk historische 
boerderijen, onderweg een oude ruïne 
en prachtige steden als Deventer, 
Zutphen en Doesburg.  Opvallend, 
alle steden hebben ook verre vrien-
den, een stedenband met een plek ver 
in het boetenland. Zelfs Brummen 
heeft een vriendje in Japan.  
 

 
Midden Drenthe heeft geen kennis in 
het boetenland, maar dichtbij Emmen 
heeft wel een maatje, een zusje zelfs, 
in het verre China, de gemeente Shang-
luo. Een provinciestadje met 2,3 mil-
joen inwoners, ongeveer 3 maal Am-
sterdam. Uiteraard ga je dan als stads-
bestuur ook regelmatig op bezoek bij 
de verre zus, om samen, tijdens een 
fijn diner, weer bij te praten. Of zij 
ook een gat hebben in de gemeente-
begroting en problemen hebben om 
de jeugdzorg te financieren. 
 

 
 
Toch lijkt een vriendje in het boeten-
land geen slecht idee, echter je moet 
het klein houden. Wij als Witteveen, 
hebben natuurlijk veel know how in te 
brengen als Europees vice kampioen 
kleine dorpen. De titel is ons destijds 
zelfs ontstolen, als er toen een VAR 
was geweest, dan waren de dorpen in 
Oostenrijk buitenspel gezet. Was de 
wintersport in Oostenrijk niet de Co-
rona hotspot waarmee veel ellende 
begon ? 
 
We moeten op zoek naar een dorpje, 
weliswaar in het boetenland, maar niet 
ver weg, op fietsafstand, dag of 3,  
voor de die hards. Liefst ook een 
charmant verstaanbaar dialect, dat 
spreekt en feest makkelijk. Belgie !!!! 
 
 
 
 

 
Als wij de kennis aanreiken dan kan 
ons zusterdorp misschien de streek-
producten inbrengen. Zelf heb ik wel 
enkele kandidaat dorpen, wat denkt U 
van een band met West Vleteren of 
Westmalle ? 
 
Gr. Joep 

 
 
 

 
 

De Column 
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Colofon 
Jaargang 66, nummer 5 
4-3-2021 
Sport&Ontspanning is een uitgave 
van Stichting Sport en Ontspanning. 
Stichtingbestuur: 
J. Jansens (voorzitter) W. Vermeulen  
M. Voortman  
Redactie: 
W. Vermeulen & M. Voortman 
Drukker: 
De Koningin van Frankrijk 
winfriedv@gmail.com 
Inleverdata volgende S&O: 
 16-3-2021  (verschijnt 18-3-2021) 
Insturen of reageren? 
redactie@sportenontspanning.nl 
06 13280171 mark voortman 
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.  
Sander Kats 
Coördinator Oud-Papier 
0614889442 

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 kan-
tine inleveren. Verpakt vet in de gele 
container, los vet in de blauwe. 

Naoberkracht Witteveen : 
Josina en Renda  06-148 90 

113 
naoberkrachtwitte-
veen@gmail.com 

Dorpsbelang Witteveen:    
http://dorpwitteveen.nl/ 

Aanmelden voor- en contact 
over  

Whatsapp Buurtpreventie 
Witteveen   06-30604744  
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        administratiekantoor 
   De Koningin van Frankrijk 
 
  goedkoper dan een accountant 
 
Winfried Vermeulen 0593-552020 

 
 

Advertenties  

Mr. H. Smeengeweg 37  
9439 PA Witteveen 
Tel.: 0593 322289 / 06 21400745 

 In– en verkoop van auto’s 
(nieuw en occasions) 

 Onderhoud en APK van 
alle merken 

 Eventueel gratis leenauto 

Kraanverhuur HSW vof. 
 

Storten van uw groenafval: 
-Takken  -Stobben  -Blad 
Prijs: per aanhanger: €5,- 

          per tandem-asser: €15,-- 

 

Storten van uw puinafval: 
Prijs:   per aanhanger: €10,--  

            per tandem-asser: €20,- 

Tevens afhalen/leveren van 
grondstoffen o.a. 

- Houtsnippers 
-Vulzand -Teelaarde 
-Menggranulaat -Compost 

Voor eventuele tuinklussen: 
   -Struiken en bossen rooien 
   -Tuin egalisatie 
   -Graafwerkzaamheden 
    -Afvoeren van materialen—               
 Enz. 

Storten en afhalen kan zater-
dags 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 


