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Gespecialiseerd in  

slootonderhoud en kraanwerk 

Tevens levering grondsoorten 

 
Roelof Huizing Cultuurtechniek 

Hoofdstraat 42 

9433 PC Zwiggelte 

Tel.  06-52375631 
 

Schapendijk 4 
9438 TA GarmingeTel. 
0593-552200 

Advertenties  
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Ode aan de UI 
 

Senegal, op de fiets denk ik regelmatig 
aan dit land. Niet dat ik er ooit ge-
weest ben en er zijn ook geen plannen 
die richting uit. Nee trappend langs 
een akker met ui weet ik dat de ui het 
volksvoedsel is in dit deel van de we-
reld. Zo´n raar weetje dat ergens in je 
leven in je hersenen is blijven hangen, 
de plaats inneemt van zinvoller infor-
matie en er uitkomt als je langs een 
veldje fietst. De Nederlandse UI is 
absoluut favoriet onder de Senegale-
zen, het is zelfs zo dat er een import-
verbod is op onze bollen als in Sene-
gal de eigen uien geoogst worden. 
Maar in andere periodes worden er 
boten vol Hollandse UI naar het Afri-
kaanse land verscheept. 
 

 

 

 
En gelijk hebben ze, de Senegalezen, 
het begint al als je de rauwe ui ver-
snippert met een verse haring 
eet….smullen. Maar wat dacht U van 
een uiensoep, een kaas/uiensaus, een 
quiche of gewoon langzaam gebakken 
Ui direct uit de koekenpan snoepen. 

Nu is er weer gedoe rond de lelieteelt 
in onze provincie bij het Holtinger-
veld, veel te veel gif wordt er gebruikt. 
Lelies die over het algemeen evenals 
de UI ook hun weg naar het buiten-
land vinden richting de tafels van cor-
rupte Russen en rijke Chinezen. In 
Nederland zie je de lelie vooral in 
trouwboeketten en  bloemstukken op  
de kist.  

 

 

 
Waarschijnlijk is het een centen kwes-
tie, dus om de uienteelt te promoten 
ten koste van de lelie stel ik voor om 
voortaan de bruid een bos uien in 
haar hand te duwen. Op de doodskist 
een schaal gesnipperde uien, bijko-
mend voordeel, dat huilt wat makkelij-
ker. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En het Uitje 
 

Vakantie alleen is niet meer voldoen-
de, zeker nu het weer kan, doen we 
massaal aan uitjes. Een korte steden-
trip, een fietsweekend, Pieterpad wan-
delen of een paar dagen naar zee. Mu-
seumpje hier, theaterbezoek daar. Nu 
de terrassen ook weer open zijn, be-
wegen wij ons van terras naar terras 
om te genieten van een ovenvers en 
dik belegd broodje en een heerlijk 
drankje. De horeca  draait overuren 
en de scholieren zitten weliswaar 
overdag weer in de klas, maar slapen 
daar door de lessen heen,  vermoeid 
van het werken in de keuken en het 
sjouwen met de dienbladen.  

 

 

In Drenthe is de tweedeling goed te 
zien.  Vaak op dure elektrische fietsen 
toeren actieve ouderen stralend door 
onze provincie. Terecht, de fiets 
maakt enorm mobiel, je voelt de vrij-
heid. Op het moment dat 40 km per 
dag een opgave wordt zal ook ik elek-
trisch gaan. 

 

 

 

 

Onderweg ergens in de buurt van 
Borger, had een koppeltje ¨Hollands 
welvaren¨ de fiets midden op de weg 
gezet om foto´s te nemen van een 
prachtige bosrand. Misschien wel een 
kilometer lang en 50 meter breed 
stond een onvoorstelbaar aantal Be-
renklauwen. Ruim twee meter hoog 
een witte haag van bloemen. 

 

Het stel had nog nooit zo iets moois 
gezien. Ik waarschuwde voor het ge-
vaar van deze planten, bij aanraking 
veroorzaken ze vervelende blaren. Na 
een groet fietste ik, trots op onze om-
geving,  verder naar een terrasje met 
een bijzonder lokaal bier. 
 

Gr. Joep 

De Column 
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Klussenbedrijf 
R.Snippe 

 

Mr. J. B. Kanweg 65 

9439 PC Witteveen 

0593-552348 

Advertentie  
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Colofon 
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8-7-2021 
Sport&Ontspanning is een uitgave 
van Stichting Sport en Ontspanning. 
Redactie: 

W. Vermeulen  

Drukker: 
De Koningin van Frankrijk 
winfriedv@gmail.com 

Inleverdata volgende S&O: 
16-8-2021  (verschijnt 18-8-2021) 

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.  
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  

& Sport 
Ontspanning 

Agenda 
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Met veel enthousiasme pakken we de 
organisatie van de Witteveense Plant-
jesmarkt weer op. Door zelf in de tuin 
planten te verzamelen, door gekregen 
plantjes en tuinspullen te bewaren en 
door inspiratie op te doen. 
Voor het thema TUIN & WATER 
zoeken we spullen die daar op aanslui-
ten. Bijvoorbeeld gieters, sproeiers of 
vogelbadjes. 
Daarnaast verzamelen we ideeën over 
TUIN & WATER, die we op de 
Plantjesmarkt kunnen laten zien. 

 

Houd de berichten in de gaten. De 
plantjes en spullen die je zelf over 
hebt kunnen op zaterdag 25 septem-
ber van 10:00 tot 12:00 uur worden 
ingebracht bij De Tille. Bij elke 5 
plantjes krijg je 1 tegoedbon. 

 

 

Van 13:00 tot 16:00 uur is de verkoop, 
tegen kleine prijzen. 

De opbrengst is voor het dorpsplein. 

 

Ons ‘verlanglijstje’ van in te brengen 
spullen: 
Plantjes (graag met naam) 

Pollen van vaste planten 

Kleine struiken 
Zaadjes 

Potten & vazen 

Plantenbakken 

Vogelhuisjes e.d. 

Tuingereedschap 
Gieters 

 

Yvon Veldhoen, Karen Pelder, Marie-
ke van der Werff, Arienta Kappetijn, 
Anke Huisman en Els den Os 

 

 

Terugkijkend op een geslaagde Lus-
trumactiviteit (complimenten voor 
het organisatieteam) gaan we begin-
nen aan de zomer. Dorpsbelang 
wenst alle Witteveners een goede en 
Coronavrije zomer toe. Direct na de 
zomer hebben we onze Algemene 
Ledenvergadering op woensdag 25 
augustus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In de Sport & Onstpanning in de 
week daaraan vooraf gaand treft u de 
agenda en benodigde stukken aan. 
Op de websitie  

www.dorpswitteveen.nl  

 

treft u reeds het verslag van de ALV 
van vorig jaar, en wanneer de agenda 
en toebehoren klaar is komt deze 
daar ook zsm op te staan. 

PLANTJESMARKT 2021 GAAT DOOR 
OP ZATERDAG 25 SEPTEMBER 

DE TILLE, WITTEVEEN 
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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. 
-Vulzand -Teelaarde 
-Menggranulaat -Compost - 
Houtsnippers 

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 
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Zaterdagmorgen, een uur of negen, 
het is nog aardig stil in het dorp. Wat 
opvalt zijn de vele groen-witte vlagge-
tjes, veel Witteveense vlaggen en een 
verdwaalde platte kar op de nieuw-
bouw. Dat is waar ook,  het Lustrum 
weekend voor het 95 jaar bestaan van 
het jongste dorp van in elk geval 
Drenthe! De rust bij de platte kar 
wordt plots verstoord door een fraaie 
Ford oldtimer trekker en de sound-
check van de DJ’s, tijd voor een la-
waai rondje door de straten onder 
leiding van het illustere duo Jut en Jul. 
Samen met de in het groen gehesen 
Lustrum Commissie maakt de trekker 
met platte kar een eerste ritje. 

 
Inmiddels is er ook leven in de brou-
werij op de Roskamp, de entree wordt 
opgeruimd en in gereedheid gebracht 
voor de start van de kinderoptocht. 
De jury,bestaande uit Nineke en Jan-
nie, checken hun papieren en maken 
zich klaar voor een schijnbaar onmo-
gelijke taak; wie heeft de mooiste ver-
sierde fiets, skelter en/of outfit. On-
der een voorzichtig zonnetje komt 
vanuit alle richtingen versierd rijdend 
materiaal met de kinderen en hun be-
geleiders.  

 
 
Het duurt even om iedereen in een 
gewenste opstelling te krijgen, als dit 
gelukt is gaat de muziek aan en grijpen 
Jut en Jul hun kans om alle kinderen 
vast in de stemming te krijgen en 
wordt er gesprongen en gedanst dat 
het een lieve lust/pinguin is. Tijd om 
de stoet in beweging te krijgen. 

Het is een mooi gezicht, de glunde-
rende kinderen, het lachende publiek 
langs de kant van de weg, de trotse 
mama’s, papa’s, opa’s en oma’s. Het 
wordt een mooie optocht die eindigt 
op het Meester Engbert plein bij de 
Tille,waar de platte kar op het gras-
veld wordt neergezet. Iedereen verza-
melt zich in de buurt van de kar en de 
spanning neemt toe op de jonge kop-
pies, wat heeft de jury besloten? Nine-
ke geeft eerst alle kinderen een groot 
compliment, want wat zag het er alle-
maal prachtig uit en wat heeft ieder-
een zijn en haar best gedaan. Het was 
in één woord fantastisch! Als winnaars 
komen het Piraten Schip, het Slangen 
Meisje en de Witteveense Zigeuners 
uit de bus en zij ontvangen hun prijs. 
De leuke ochtend wordt afgesloten 
met een welverdiend ijsje. 

Langzamerhand maken 17 teams zich 
op voor de Witteveense Puntenjacht, 
dit blijkt een soort van Crazy 88 te 
zijn die na een uitleg van Kim en Ben 
van start gaat. Het is een mooi ge-
zicht, een heel dorp in ‘I love Wi-
tteveen’ T-Shirts zet zich in beweging 
en gaat beginnen. 

 

 

 Het lijkt ‘s middags rustig in het 
dorp, maar alle teams zijn druk bezig 
zoveel mogelijk opdrachten uit te voe-
ren en op  video of foto vast te leg-
gen. Elke opdracht die wordt uitge-
voerd wordt naar een van de juryleden 
in een WhatsApp berichtje gestuurd 

om te worden beoordeeld.

 
De commissie beschikt inmiddels 
over vele gigabytes aan foto’s en film-
pjes van dorpsgenoten, waar nog een 
mooie compilatie van gemaakt kan-  
en gaat worden. Ondertussen krijgen 
de commissieleden vanuit allerlei hoe-
ken wat lekkers aangeboden en wor-
den er diverse foto’s met het thema 
1,5 meter genomen.  

Tegen een uur of vier begint het plein 
weer vol te lopen en worden nog snel 
de laatste opdrachten ingestuurd, 
waarna om kwart over vier het onver-
biddelijke  ‘De lijnen zijn gesloten’ 
klinkt. In een lokaaltje van de Tille 
begint de jury alle punten bij elkaar op 
te tellen om tot een rangorde te ko-
men. Na een paar extra checks kan de 
prijsuitreiking plaats vinden. 

 

Er was een shootout voor nodig om 
tot de derde plaats te komen, die uit-
eindelijk gewonnen wordt door het 
team Buurman en Buurman. Het team 
Vrienden van Amstel nam de tweede 
plaats in en team Jarno Zinger en Ko 
ging met de eerste prijs aan de haal. 

Hiermee kwam een einde de activitei-
ten in het kader van Witteveen 95 jaar. 
Karen kon echter aankondigen dat we 
in het weekend van 8 ,9 en 10 oktober 
het één en ander nog eens dubbel en 
dwars over gaan doen, mits er geen 
beperkende Corona maatregelen gaan 
gelden. 
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Voor dit weekend is er zowel voor de 
vrijdag-  als zaterdagavond een feest 
in de feesttent gepland, komt er op 
zaterdag een band en gaan we zater-
dag overdag wat sportiefs doen. Zon-
dag is een wat rustigere dag die draait 
om een dorpsbrunch en een activiteit 
met het thema “Heel Witteveen 
Bakt.” Ook is een foto wedstrijd aan-
gekondigd met als thema ‘I love Wit-
teveen’ op vakantie. Hierover volgt 
nog nadere info in de eerste S&O na 
de vakantie. 

Na de mededelingen verplaatste het 
feest zich naar de Tille en het werd 
een geweldige avond waarbij alle aan-
wezigen hebben genoten van de 
mooie dag. De Tille wordt enorm be-
dankt hiervoor én voor de samenwer-
king in de aanloop naar deze dag. 

Rest ons nu niet veel meer dan nog 
een aantal mensen te bedanken voor 
hun inzet, met het risico dat we ie-
mand vergeten. Alma, Roel en Roel 
bedankt voor de vele prachtige foto’s! 
Nineke en Jannie voor de jurering, 
Teun voor de platte kar, Niels voor de 
trekker, Jari en Jorrit voor de muziek, 
Ilse en Jolanda voor Jut en Jul. Bakke-
rij Schepers voor de krentenbollen, de 
EHBO medewerkers die de hele dag 
aanwezig waren. Ook een woord van 
dank naar de firma Speer voor de sup-
port bij het realiseren van alle unieke 
kleding. 

Dit is de laatste S&O voor de vakan-
tie. We wensen jullie een fijne vakantie 
toe, blijf gezond, kom alleen positief 
in de krant en dan het liefst in je I 
love Witteveen outfit!  

Neem in elk geval je kleding mee op 
reis en maak leuke foto’s, waar je ook 
maar heen gaat. Want denk aan de 
foto wedstrijd! 

Ben, Lotte, Karen, Kim, Olger en 
Walter 

 

Buurtenquête 
 
Beste dorpsbewoner,  

 

 
Dorpsbelang Witteveen wil in 2021 
graag extra aandacht besteden aan de 
verkeersveiligheid in het dorp. Hier-
bij hebben wij de hulp van Veilig 
Verkeer Nederland ingeroepen. On-
ze eerste stap is het uitzetten van een 
buurt enquête.  

 
 

Om goed inzichtelijk te krijgen hoe u 
denkt over de verkeersveiligheid in 
deze straat en ons dorp, hebben we 
een enquête opgesteld. Zou u zo 
vriendelijk willen zijn om deze in te 
vullen? Dit kost slechts een paar mi-
nuten van uw tijd.  

U vindt de enquête op: https://
nl.surveymonkey.com/r/Witteveen 

Of via deze QR-code: 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Indien u het lastig vindt de enquete 
digitaal in te vullen, kunt u deze ook 
voor 15 augustus ingevuld inleveren 
bij onderstaande adressen: 

Margery Hooyer, J.J. Schepersweg 9 

Henk Koevoets, J.B. Kanweg 49 

Wij zullen er dan zorg voor dragen 
dat deze info alsnog vertrouwelijk 
wordt ingevuld. 
 

Bij voorbaat dank voor de genomen 
moeite! 
De werkgroep verkeersveiligheid. 
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