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Op zaterdag 2 oktober opent het res-
taurant voor het eerst haar deuren in 
de Tille. 

 
Een restaurant voor alle dorpsbewo-
ners, oud en jong. Een lang gekoester-
de wens waar het nu eindelijk eens 
van gaat komen. 

 

Er wordt gekookt door Riek van de 
Graaf , die ruime ervaring daarmee 
heeft in haar werkzame periode als 
kok. Zij gaat lekker voor ons koken 
en wordt in de bediening geholpen 
door andere vrijwilligers. 

  

Het restaurant is geopend op de eerste 
zaterdag van de maand en we gaan het 
drie maanden proberen om te kijken 
hoe het gaat.  

 

Dat betekent dat het restaurant open 
is op 2 Oktober, 6 November en 4 
December. Op basis van een evaluatie 
wordt daarna een  besluit genomen 
over de voortgang vanaf januari. 

 

Het restaurant is open  tussen 17.00 
uur en 21.00 uur. De keuken sluit om 
20.30 uur. Opgave is noodzakelijk 
i.v.m. de inkoop, maar ook door de 
maximale ruimte van 24 personen 
( door Corona). 

  

Op 2 Oktober is het thema Itali-
aans, op 6 November Indisch en op 4 
December wordt het een verrassing.  

 
Er is iedere keer een menu voor vol-
wassenen- en voor kinderen  en dit 
wordt van te  voren in de S&O en op 
de website vermeld.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

De maaltijd kost  12,50 voor volwas-
senen ,een kindermenu kost 7,50. De 
consumpties zijn niet hierbij inbegre-
pen. Die  komen ten goede aan de 
Tille. Daarnaast worden op tafel ver-
schillende dingen geserveerd, o.a. een 
salade. Wilt u graag vegetarisch eten 
dan graag dit erbij vermelden als u 
zich opgeeft. 

  
Wilt u mee-eten op 2 oktober? Geeft 
u zich dan op voor 26 septem-
ber bij SamenEtenWitteveen@gmail.c
om. Er is een maximum aantal zit-
plaatsen, dus wees er snel bij. Bij vol-
doende aanmelding komt ook na de 
zaterdag wellicht de zondag in beeld. 
Na opgave ontvangt u een bevestiging 
van reservering.  

 

 

 
 

 

 

En noteer alvast de andere data in uw 
agenda.  

   

Voor deze activiteit zoeken wij nog 
vrijwilligers(sters) voor bediening en 
afwas. Meld je aan via het email adres 
of whatsapp naar 06 537 66 597.   

 

Moi, 

 
It giet oan.  

In de maanden oktober en novem-
ber gaan we (en jullie als jullie dat 
willen)weer aan de slag met het reali-
seren van het 2e voedselbos. We 
willen elk weekend de vrijdagmiddag
(vanaf 13.00 uur) en de zaterdagmor-
gen ( vanaf 09.00 uur)aan de slag. 
SBB gaat dan ook weer beginnen 
met de dunning in “ons bos” en 
gaan dan ook de dikste bomen om-
zagen in ons toekomstige voedselbos 
achter De Tille.  

Als je zin (en tijd) hebt kun je je op-
geven bij Engbert (06-15107703) of 
bij Maarten (06–27515502). Na 1 
oktober kan dat ook weer bij mij (06
-27107358). 
 

 

 

Het reeds aangelegde voedselbos bij 
het viaduct doet het uitstekend op 
een paar pereboompjes (zijn dood, 
hebben we nog een paar reserve 
voor)en bessenstruikjes (krijgen we 
van Landschapsbeheer Drenthe 
nieuwe voor) na, die zijn aangevreten 
door reetjes.  

Teun gaat de maaierij bijhouden en 
Klaas (Piening) is onze bomen- en 
struikenverzorger. 
Er zijn ook nog een paar klusjes, 
zoals het afverven van de brug en 
van de pereboompjes geleidepere-
boompjes  maken, die door Corona 
zijn blijven liggen en waar dan mis-
schien ook nog het e.e.a. aan gedaan 
kan worden. 

 
Dus, heb je zin en tijd geef je maar 
op. 
Alvast bedankt namens de  

Bos- en Ommetjegroep 
Sipke 

Dorpsrestaurant “Samen eten ”  
in  de Tille. 

Het Nieuws 
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Verslag van de Algeme-
ne Ledenvergadering 
van Dorpsbelang Witte-
veen d.d. 25 augustus 
2021. 

Aanwezig 36 dorpsgenoten, de dorps-
contactambtenaar en de opbouwwer-
ker; presentielijst  desgewenst op-
vraagbaar bij  

dorpsbelangwitteveen@gmail.com 

1.Welkom, opening, mede-
delingen en vaststellen van 
de agenda.  

Liesbeth Langen opent de vergadering 
en heet iedereen welkom, in het bij-
zonder wordt bedankt voor het ge-
duld van iedereen en de inzet van de 
audio-mannen . Door de weersom-
standigheden moest een kleine verhui-
zing plaatsvinden om de vergadering 
binnen te kunnen houden. Ook dank 
aan De Tille voor het snelle schakelen. 
Deze onverwachte pauze is inmiddels 
goed benut door diverse aanwezigen 
door het aanbrengen van toevoegin-
gen op het Organogram van Dorps-
Belang Witteveen( DBW). Aanvullin-
gen zijn nog steeds welkom. 

Afgemeld hebben zich: Otto de 
Groot, Yvon Veldhoen, Matthijs Jan-
sen, Pamela van Vliet, Dina Snippe, 
Jans Boertien en Karen Houwerzijl. 

Margerie Hooijer zal namens de werk-
groep Verkeer wat vertellen over de 
enquête bij punt 5. Verder wordt de 
agenda ongewijzigd vastgesteld. 

Aangezien Matthijs Jansen verhinderd 
is, komt punt 7 van de agenda te ver-
vallen. 

 

 

 

2.Vaststellen Notulen 19 
augustus 2020. 

Tekstueel : geen opmerkingen, daar-
mee worden de notulen vastgesteld 

N.a.v. : geen opmerkingen. 

 3. Financiën  

Patricia geeft een uitgebreide toelich-
ting op de kasboeken. Dit verslagjaar 
ziet er vanwege Corona anders uit dan 
andere jaren. De inkomsten via de 
contributie zijn wel een punt van aan-
dacht, aangezien dit elk jaar minder 
wordt. Desalniettemin zijn er dit jaar 2 
nieuwe AED’s aangeschaft ( 1 bij de 
W’veense Boys en 1 bij De Tille), is er 
een visactiviteit voor de jeugd georga-
niseerd en er is op de Eerste Kerstdag  
bij alle bewoners “Een hart onder de 
riem” -attentie bezorgd. De vergader-
kosten zijn wel iets toegenomen door-
dat we door Corona veel digitaal heb-
ben vergaderd en daarvoor een abon-
nement hebben moeten afsluiten. 
Desgevraagd licht Patricia toe dat de 
huisvestingskosten jeugdsoos een 
“kruispost” is, van Welzijnswerk aan 
DBW; en wij maken het direct over 
aan De Tille. Een vraag van Koos in ’t 
Hout over de afrekening Essent; We 
krijgen dat geld terug omdat er jaar-
lijks te weinig stroom wordt afgeno-
men van het aansluitpunt in het plant-
soen ( Kerstboom). Uiteindelijk was 
dit Corona-jaar positief voor de ba-
lans. 

 Verslag van de kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie bestaande 
uit Jans Boertien en Karen Houwerzijl 
heeft schriftelijk decharge verleend. 
De vergadering stemt hier mee in. 
Liesbeth bedankt de commissie. Jans 
Boertien is aftredend. Het volgend 
jaar bestaat de commissie uit Karen 
Houwerzijl en Jan Snoeiing, als reser-
ve lid wordt Martine Kremer toege-
voegd. 

 

4.Bestuursverkiezing. 

Aftredend en niet herkiesbaar; Cora 
Prijs en Yvon Veldhoen. 

Tussentijds aftredend ; Patricia Keizer 
en Otto de Groot. 

Liesbeth bedankt alle bestuursleden 
voor hun inzet. Patricia zal, zeker 
i.v.m. de financiering van de pilot 
nauw betrokken blijven bij het finan-
ciële wel en wee van DBW. Het be-
stuur zoekt nog een oplossing voor 
het beheer van de kleine kas in het 
dorp. Voorgedragen als nieuwe be-
stuursleden worden Tjitske Raggers 
en Helen Wilmink, de vergadering 
stemt hiermee in. Arienta Kapppetijn 
zal als aspirant lid kijken of dit ook 
een functie is die bij haar past.  

 Liesbeth en Roos vragen de vergade-
ring toestemming een jaar langer als 
bestuurslid aan te mogen blijven. 
Door Corona is de pilot “De Kracht 
van Witteveen” een jaar later van start 
gegaan. Gezien de duur van 3 jaar en 
het aanzienlijke bedrag dat hiermee 
gemoeid is, heeft het huidige bestuur 
aan Liesbeth en Roos verzocht de 
projectperiode aan te blijven. Officieel 
mogen zij nog 2 jaar aanblijven en is 
er sprake van 1 jaar verlenging. Mar-
gerie Hooijer merkt op dat de periode 
van in totaal 9 jaar niet voor niets is 
gekozen. Liesbeth merkt op dat Roos 
en zij zich daar terdege van bewust 
zijn, echter dit zijn wel uitzonderlijke 
omstandigheden door Corona. Door 
de  Wet Bescherming Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR) zal er een 
statuten wijziging noodzakelijk zijn. 
Indien er een statutenwijziging nood-
zakelijk is voor verlenging van de zit-
tingsperiode voor Liesbeth en Roos 
dan kan dit gelijk worden meegeno-
men.  Als de omstandigheden met 
Corona het toestaan, zal er in het 
voorjaar van 2022 wederom een ALV 
worden gehouden, waarin deze wijzi-
gingen aan de vergadering zullen wor-
den voorgelegd.  

Het Nieuws 
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5. Jaarverslag 2020 en Jaar-
plan 2021 

Het Jaarverslag; geen op of aanmer-
kingen. 

Het jaarplan; geen op of aanmerkin-
gen. 

Margerie Hooijer doet verslag namens 
de commissie Verkeersveiligheid. Al-
lereerst bedankt zij iedereen die de 
moeite heeft genomen de enquête in 
te vullen. De helt van de inwoners 
heeft gehoor gegeven aan de oproep. 
De belangrijkste conclusies zijn :  

•Er wordt in het dorp door eigen in-
woners te hard gereden 

•Fietsen en wandelen gebeurt hier op 
de weg ( geen trottoirs) dat voelt on-
veilig, auto gebruikers moeten daar 
meer rekening mee houden en met 
name mensen van buiten zijn zich 
daar niet van bewust 

•Gevaarlijke kruisingen, onoverzichte-
lijk en hoge randen. 

De werkgroep gaat in overleg met 
DBW en Veilig Verkeer Nederland 
om te bekijken wat er aan te doen is 
en zal met de gemeente in overleg 
gaan. 

6.Pilot    “De Kracht                    
van Witteveen “ 

Voor de volledigheid verwijzen we 
naar de filmpjes die op onze website 
te vinden zijn. Liesbeth verwijst naar 
de bewonersbijeenkomst van 2 jaar 
geleden die ten grondslag ligt aan deze 
pilot. Daar is door de bewoners geko-
zen voor de volgende prioriteiten. De 
Tille is de spil in het dorp, voortzet-
ting van Naoberkracht 1.0 naar 2.0, de 
Jeugd en ontwikkeling van de dorps-
huiskamer. 

Aanvankelijk werden deze activiteiten 
gefinancierd  door diverse fondsen, 
die zijn gestopt. Inmiddels is bij de 

gemeente het belang van Naober-
kracht duidelijk en zijn voor de ko-
mende 3 jaar de  financiën veilig ge-
steld en kan de pilot verder gestalte 
krijgen.   

Dit zal worden gemonitord door de 
Hanze Hogeschool. Jaarlijks zal in-
houdelijk en financiële verantwoor-
ding worden afgelegd en na 3 jaar 
volgt de eindafrekening aan de ge-
meente. Het Duo krijgt evenals voor-
gaande jaren een financiële vergoeding 
en met de Tille zal verder gesproken 
worden over de huur die voor de faci-
liteiten geboden zal worden.  

Het Duo gaat verder met het inventa-
riseren van de talenten in ons dorp, 
blijven ontmoetingsactiviteiten organi-
seren en hebben overleg met de pro-
fessionele zorg. 

Tjitske Raggers licht  door middel van 
een  kleine power point  presentatie 
onderwerp Jeugd toe. Er is een werk-
groep waar, Enjoy, De Tille, De 
W’veense Boys, Salto, en Welzijn zich 
buigen over dit onderwerp. Na de 
schoolvakantie gaan we in overleg met 
De Wenteling. Inmiddels is via Enjoy 
al met 19 jeugdigen op een “Pizza-
avond” gesproken. Daar hebben zij 
hun wensen kenbaar gemaakt voor 
wat de soos betreft (opknappen, 
jeugdbestuur installeren, samen op-
trekken met de Broekstreek), maar er 
wordt ook verder gesproken wat er in 
et kader van de pilot zou kunnen ge-
beuren. Overigens hebben Salto, de 
W’veense Boys en De Tille ook al een 
leuk plan voor de jeugd.  

De doorontwikkeling van de dorps-
huiskamer ( DHK): in het kader van 
het bevorderen van de ontmoeting 
onderling zal er naar gestreefd worden 
de DHK wat vaker beperkt open te 
hebben, buiten de woensdagochtend. 
Gezien de te verwachten vergrijzing 
van de bevolking en daarmee de toe-
nemende beperkingen, zal er in aan-
loop daarvan, wekelijks een wijkver-
pleegkundige aanwezig zijn in De Til-

le, ter ondersteuning van de vrijwilli-
gers. 

Vanaf 2 oktober a.s. zal een proef 
starten, gedurende 3 maanden, om 
gezamenlijk te eten in ons eigen res-
taurant in De Tille. Riek van de Graaf 
is bereid gevonden lekker voor ons te 
gaan koken. Men kan zich tot 1 week 
van te voren aanmelden bij Same-
nEtenWitteveen@gmail.com , 24 
deelnemers is het maximum. Bij vol-
doende en volledige aanmelding komt 
ook na de zaterdag wellicht de zondag 
in beeld. Dit houdt wel in dat de be-
zetting op 24 personen gesteld blijft. 
Gedurende deze periode is het restau-
rant open op de eerste zaterdag
(zondag) van de maand. Na opgave 
ontvangt u een bevestiging van reser-
vering van Cora Prijs, zij coördineert 
de reserveringen. De menuprijs is 
12,50 euro voor een 4-gangen menu 
voor volwassenen en 7,50 euro voor 
kinderen. De consumpties komen 
geheel ten goede aan De Tille. Voor 
deze activiteit zoeken we nog vrijwilli-
ger(sters). 

Zijn er verder nog ideeën die binnen 
de randvoorwaarden van de pilot mo-
gelijk te realiseren zijn, schroom niet 
dit kenbaar te maken via de ideeënbus 
in De Tille.   

Morgen, op 26 augustus zullen  Lies-
beth en wethouder Dennis Bouwman 
het convenant voor de pilot onderte-
kenen in De Tille. 

 

7.Informatie vanuit het    
bestuur De Tille 

Ook al is dit agendapunt bij aanvang 
van de vergadering geschrapt, geeft 
Jolanda Eefting een toelichting op de 
zaken waar het bestuur van De Tille 
zich zoal mee bezig houdt: het op-
knappen van de DHK, aanleggen van 
een terras en het aanbrengen van 
openslaande deuren in de DHK. 

Het Nieuws 
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8. Rondvraag 

Koos attendeert iedereen erop dat er 
financiële steun is van de gemeente 
voor activiteiten voor de jeugd. 

Ben Reeders geeft aan dat er in de 
volgende S&O de mogelijkheid wordt 
geboden om T-shirts en Hoody’s   
van 95-jarig bestaan Witteveen/ I love 
Witteveen te bestellen zijn. 

Zaterdag 11 september is er een infor-
meel afscheid van opbouwwerker 
Harry Thijms, wie hierbij aanwezig wil 
zijn, moet zich opgeven bij Roos. 
( glastra.rosa@gmail.com). 

We maken van de gelegenheid gebruik 
om Gerie Kleine, de nieuwe opbouw-
werker, zich te laten voorstellen.  

Niets meer aan de orde zijnde sluit 
Liesbeth de vergadering. 

 

Ophaalschema oud papier 
 
Uw oud papier is heel wat waard voor ons. Door de inzet van vele 
vrijwillige ouders die eens in de zoveel tijd een zaterdagochtend 
opofferen en weer en wind trotseren om achterop de perswagen 
te staan, hebben we de afgelopen jaren vele leuke extra’s kunnen 
doen voor de kinderen van IKC De Wenteling in Balinge. Denk 
aan schoolreisjes, uitstapjes, workshops voor de kinderen, skate-
clinics, en vele andere dingen. Dapper blijven wij daarom voor 

onze streekschool uw oud papier ophalen. 

Zo vlak na de vakantie (in augustus wordt het oud papier nooit 
opgehaald), is de hoeveelheid oud papier vaak veel meer dan in de 
andere maanden. Daarom even een paar tips om het voor de vrij-
willigers prettiger te maken: 

Zet het oud papier goed zichtbaar langs de kant van de weg. 
Bij slechte bereikbaarheid door wegwerkzaamheden graag 
het oud papier plaatsen waar de perswagen bij kan ko-
men. 

Maak indien mogelijk pakketten die makkelijk hanteerbare 
zijn. 

Verpak het oud papier uitsluitend in dichte dozen: Zeker als 
er een papierversnipperaar is gebruikt. 

Zet bij regen het oud papier pas op de ochtend zelf aan de 
straat. 

Graag alléén papier en karton. Ladingen met bijvoorbeeld 
plastics en oud ijzer erin worden afgekeurd. 

Alvast weer enorm bedankt voor het verzamelen! 

Sander Kats – Coördinator oud-papier – 0614889442 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VRIJWILLIGERS  
GEZOCHT! 

 
Wie komt ons restaurant team versterken? 
Wij zoeken vrijwilligers die (incidenteel) de 
eerste zaterdag en wellicht ook de eerste 
zondag van de maand het leuk vinden om 
dorpsgenoten culinair te verwennen! 

De werkzaamheden bestaan uit het inrich-
ten van ons Restaurant, tafels dekken, be-
stellingen opnemen, het uitserveren van de 
maaltijden en consumpties, afruimen van de 
tafels en vullen en leegruimen van de vaat-
wasser. 
Natuurlijk eten we gezamenlijk een hapje 
voordat het restaurant de deuren opent! 

Een precieze tijdsinschatting kunnen we 
nog niet maken maar wij denken de helpen-
de handen vanaf 15.30 uur nodig te hebben.  

Aanmelden kan via  

SamenEtenWitteveen@gmail.com  

of whatsapp naar 06 537 66 597 

 

 

Het Nieuws 
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PLANTJESMARKT 2021 
 
 
OP ZATERDAG 25 SEPTEMBER 
MEESTER ENGBERT DE VRIESPLEIN,  
BIJ DE TILLE, WITTEVEEN 
 

De Plantjesmarkt is binnenkort. We verwachten dat veel Witteveners plantjes en andere 
spullen komen brengen op zaterdag 25 september tussen 10 en 12 uur, zodat er ’s middags 
een goed gevulde Plantjesmarkt is, 
 
Voor het thema “MAAK UW TUIN KLIMAATPROOF” zoeken we spullen die daar spe-
ciaal op aansluiten. Bijvoorbeeld gieters, sproeiers of  vogelbadjes. 
 
Daarnaast zijn er mooie voorbeelden over water in de tuin, die we op de Plantjesmarkt 
kunnen laten zien. 
 
De plantjes en spullen die je zelf  over hebt kunnen op zaterdag 25 september 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. 
 
We hebben: 
- plantjes 
- stekken van struiken 
- zaden 
- tuinboeken 
- tuingereedschap 
- potten, vazen e.d. 
- gieters 
 
TIP: Neem zelf  een tas, krat of  kruiwagen mee, en contant geld. 
De opbrengst is voor het dorpsplein. 
 
 
Yvon Veldhoen, Karen Pelder, Marieke van der Werff, Arienta Kappetijn, Anke Huisman 
en Els den Os 

Het Nieuws 
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Klussenbedrijf 
R.Snippe 

 

Mr. J. B. Kanweg 65 

9439 PC Witteveen 

0593-552348 

Advertentie  
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Vraagt U zich ook wel eens af hoe een 
stelletje hét samen doen ? 

De ene klein, de andere twee meter, 
een hele dikke met een dunne. Een 
droomvrouw met een morsige 
man...hoewel dat zal wel een centen-
kwestie zijn. 

Met sommige dieren heb ik dit ook, 
bij het zien van de acrobatische vrij-
partij van de libelle, vliegend in de 
lucht, krijg ik spontaan spierpijn. 
Wat dacht U van de slakken, dat ze 
het doen staat, gezien het aantal deze 
zomer, als een paal boven water. Vele 
slakken kruipen over wegen en gras-
velden, of erger nog eten zich door 
bloemperk en moestuin. Vrijen met je 
hele (slakken)huis op de rug lijkt me 
geen pretje. 

Dan hebben de collega naaktslakken 
het veel beter voor elkaar. Geen ge-
friemel aan BH bandjes of het loskno-
pen van een gulp. Nee meteen hupsa-

kee, hoewel het me wel een kleffe 
boel lijkt. 

Niet alleen de slakken vieren deze 
vochtige zomer, veel natuur herstelt 
van de droogte in de voorgaande ja-
ren.  

In Wezup gingen twee sportieve fiet-
sers in een bushokje staan, hetgeen 
mij verbaasde. Echter rijdend langs de 
golfbaan in Aalden begreep ik, dat zij 
wél op Buienradar hadden gekeken. 
Een enorme stortbui overviel mij, 
geen fatsoenlijke schuilplek voorhan-
den. Volkomen doorweekt kwam ik 
aan op de thuisbasis. 

 
Hei 
Ook de heide geniet van het vele 
vocht en staat eindelijk weer prachtig 
in bloei. Indachtig de vele populaire 
top lijstjes leek mij een vergelijkend 
heide onderzoek op zijn plaats. Be-

kende heidevelden in de omgeving 
langsgefietst. Het Dwingelderveld 
maakte haar faam niet waar, veel gras 
en ook druk, RTV Drenthe had veel 
bezoekers naar het gebied gelokt. Het 
Mantingerzand viel buiten de prijzen 
en ook de Hoge Stoep haalde de top 
drie net niet. Derde is het kleinere 
heidegebied bij Hijken en Oranje ten 
zuiden van het kanaal. Een fraai stukje 
met kleurrijke hoogteverschillen. 
Tweede is het forse stuk hei nabij 
Poolshoogte, een groot stuk dik be-
zaaid met heerlijk geurende heide. Het 
mooiste stuk is echter de heide bij het 
Terhorsterzand, direct bij de entree 
vanuit Beilen. Veel leuke hoogtever-
schillen, hier en daar wat jeneverbes 
struiken ertussen en ook afgewisseld 
met enkele vennetjes. Nu het nog kan 
een bezoek waard, vergeet dan niet op 
de heenweg de klimheuvel van het 
Scharreveld op te klimmen. Een 
prachtig uitzicht over een heideveld, 
hier kan geen drone tegenop.  
Klein geluk op het Scharreveld. 

Onderweg naar het Hijkerveld ook 
het kamp Westerbork weer aange-
daan. In 1943, op mijn verjaardag 
1184 mensen weg gevoerd. Onze Lie-
ve Heer heeft het oneerlijk verdeeld. 
Of heeft hij ons meerdere levens toe-
bedeeld waar het totaal geluk voor een 
ieder hetzelfde is. Als er miljarden 
planeten bestaan, dan is het ondoen-
lijk om aandacht te hebben voor een 
enkel leven in een uithoek van het 
heelal. 
In dat geval kunnen de Afghaanse 
vluchtelingen uitkijken naar een vol-
gend bestaan en wij moeten een reïn-
carnatie maar zo lang mogelijk uitstel-
len. 

                                     Gr. Joep 

 

Kabouters. 
  
Kabouter voetbal op zaterdagmorgen 
voor meisjes en jongens is het leukste 
wat er is. De kids leren spelenderwijs 
met de bal, hebben een hoop lol en 
krijgen ranja in de pauze. Lisette is de 
kabouterleidster en kan heel goed met 
de kleinste voetballertjes van de Wit-
teveense Boys’87 omgaan. Kabouters 
betalen geen contributie en kunnen zo 
kijken of voetbal wat voor ze is. 
  
Het nadeel van kabouters is echter dat 
ze groeien en ouder worden en op een 
dag dan weten ze het: we zijn geen 
kabouter meer ! Ze gaan dan naar de 
Jongeren Onder 7 (JO7) en gaan lek-
ker een aantal keren op zaterdagmor-
gen en eigen mini voetbaltoernooitje 
spelen tussen 10.00 - 12.00 uur in de 
buurt (Witteveen, Wijster, Beilen, 
Westerbork, e.d.) of ze gaan heel iets 
anders doen. Die keuze is aan de ka-
bouter zelf. 
  
Om dat ze zo snel groeien kan Lisette 
op zaterdagmorgen nog wel een paar 
kabouters gebruiken. Kom gewoon 
langs met je ouders en doe lekker 
mee. Iedere zaterdagmorgen tussen 
10.00 – 11.00 uur op de Roskamp. 
Wil je meer informatie, laat je ouders 
dan even bellen met Teun Hooijer, de 
jeugdcoordinator. 

 
 Witteveense Boys’87 en WNBC’09 

Het Doen De Column De Sport 
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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 16-9-2021) 

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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Opstarten 

De zomervakantie is afgelopen, de 
kinderen gaan weer naar school, de 
vereningen starten weer op en alles 
wordt weer een beetje normaal....op 
dat virus na dan.  

We zijn nog niet van Covide-19 af 
en dat speelt ook nog steeds een rol 
bij het organiseren van een feest-
weekend ter ere van het  95 jarige 
bestaan van Witteveen. We blijven 
afhankelijk van komende persconfe-
rentie op 20 september. Een dag la-
ter hebben we een afspraak bij de 
gemeente over de vergunning en 
volgt de definitieve beslissing over 
het doorgaan van het feestweekend. 

 

Wij gaan volle kracht vooruit met de 
organisatie en komen nu op een punt 
dat we jullie allemaal nodig gaan 
hebben. Op zaterdag 8 oktober orga-
niseren we een zeskamp waarin ou-
derwets straten en buurten het tegen 
elkaar opnemen. Dit kan uiteraard 
alleen als er geen 1.5 meter afstand 
dient te worden gehouden.  

Om dit te doen hanteren we de 
straatindeling van het vorige lustrum 
als teamindeling. Ons verzoek aan 
jullie allemaal is per team te overleg-
gen en een ‘team- captain’ aan ons 
door te geven via 
(witteveen95@paysan.nl). Later vol-
gen meer details over de zeskamp.  

 

Straatindeling 

Hoe was de indeling de vorige keer 
ook alweer horen we je afvragen.. 

We moesten ook even zoeken maar 
dit is de indeling: 

1. Smeengeweg/Brokweg/ Kanweg 
Zuid (na de sigaar) 

2. Assenweg/Talmaweg/ 

Bosweg (zuid) 

3. Slotweg/Hardersweg 

4. Kerkweg/Kanweg (midden) /
Biewingaweg 

5.  Kanweg Noord (andere kant via-
duct) / Bosweg (noord) 

Daarmee is alvast één onderdeel van 
het weekend verklapt, laten we de 

rest ook maar bekend maken, alles 
met een ‘Covid-19/Corona dis-
claimer’, want we kunnen wel van 
alles willen als het niet kan of mag 
zullen we het dienen af te blazen. 

Programma 

Maar goed het programma ziet er als 
volgt uit. 

 

Vrijdag 

Vrijdagmiddag krijgen de kinderen 
in de basisschool leeftijd een circus 
workshop en gaan ze een voorstel-
ling in elkaar zetten, die aan het be-
gin van de avond vertoond zal wor-
den aan de ouders en andere belang-
stellenden. De kinderen mogen ver-
kleed komen en kunnen worden ge-
schminkt. 

Om 21.00 uur gaat de tent open en 
verzorgt DJ Marcel de Rooij een 
feestavond, waaraan ook Witteveens 
talent kan deelnemen..jaja Karaoke. 

 

Zaterdag 

Op zaterdag is er de zeskamp waarin 
creativiteit, kracht, behendigheid en 
slimheid ouderwets gecombineerd 
zullen worden. Over het tijdstip 
communiceren we in een volgende 
S&O weer. 

Zaterdagavond draait het feest om 
een optreden van de band PROOST! 
En in de pauze neemt DJ René Friso 
het even over. 

 

Zondag 

Op zondag komen we terug met de 
uitslag van de foto wedstrijd die in 
een vorige S&O hebben aangekon-
digd. Foto’s kunnen nog steeds wor-
den ingezonden naar fotowedstrijd-
witteveen95@paysan.nl 
 

Naast de fotowestrijd organiseren we 
‘Heel Witteveen bakt’. Een bak wed-
strijd waar iedereen die daar zin in 
heeft aan kan deelnemen. In de vol-
gende S&O leest u meer over de de-
tails.Verder staat een brunch, in de 
tent,  met en voor het hele dorp op 
het programma. Hiervoor kunt u zich 
na de volgende S&O opgeven, dan 
worden er ook meer details gedeeld. 

Al met al is er genoeg te doen in het 
weekend van 8, 9 en 10 oktober. We 
gaan er ook vanuit dat het ook alle-
maal door kan gaan! We houden 
jullie op de hoogte. 
 

Vrijwilligers 

Inmiddels zijn de roosters voor de 
bardiensten en muntverkoop bijna 
helemaal ingevuld met vrijwilligers. 
Onze grote dank aan iedereen die 
dienst gaat draaien. We kunnen nog 
mensen ‘gebruiken’ voor de slaap-
diensten in de tent. Aanmelden kan 
bij Kim Zinger. 
 

Merchandise, nieuwe kans!! 
Links en rechts krijgen we nog vra-
gen van mensen die eigenlijk nog 
wel een T-shirt, hoodie, vlaggetjes 
of zelfs een Pareltje zouden willen 
bestellen. We willen daar graag aan 
tegemoet  

komen en bieden daarom (kort) de 
mogelijkheid aan om een bestelling 
te plaatsen.  

De website is inmiddels weer open, 
www.paysan.nl/witteveen95 en in 
deze S&O vind je ook een bestelfor-
mulier aan. Inleveren van dit formu-
lier kan tot uiterlijk 9 september 
2021 aan de  

Ir. E. Biewingaweg 7. 

Na 9 september nemen we GEEN 
bestellingen meer aan! 

Om te kunnen bestellen dient een 
telefoonnummer te worden opgege-
ven waarna u een betaalverzoek ont-
vangt. 

Bestellingen kunnen dinsdag 28 sep-
tember tussen 19.00 en 21.00 uur 
worden opgehaald in de Tille. 

Niet opgehaalde bestellingen worden 
enkel bezorgd als het betaalverzoek 
voldaan is. 

Let u op de maat tabellen voor de 
kleding? De dames maten vallen 
klein uit. 
 

Tot de volgende S&O! 
Ben, Kim, Karen, Lotte, Olger en 
Walter 
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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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Joly Slot 

Kijk voor de 

meest actuele  

informatie op 

www.dorp-

witteveen.nl 

De Column 

Het Nieuws 

De Sport 

witteveen 

De Historie 

Het Nieuws 
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