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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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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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Dorpsrestaurant  
“Samen eten ”  

in  de Tille. 
  

Zoals u misschien gelezen heeft opent 
op 2 oktober restaurant Samen Eten 
in de Dorpshuiskamer van de Tille. 

Een restaurant voor alle dorpsbewo-
ners, jong en oud. 

 
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. 
Het thema is Italiaans. Zie voor ver-
dere informatie elders in S&O. 

  

Er zijn nog enkele plaatsen beschik-
baar, meld u snel aan wanneer u mee 
wilt eten op 2 oktober. Dat kan 
(voor 26 september) bij  

 

SamenEtenWitteveen@gmail.com.  
 

Na opgave ontvangt u een bevestiging 
van reservering. 

 

Bij voldoende aanmelding komt ook 
zondag 3 oktober in beeld. Daar 
wordt u dan apart over geïnformeerd. 

TASJES ‘DE KRACHT VAN WITTEVEEN’  

ook op de PLANTJESMARKT! 

 

 
Op zaterdag 25 september is er op 
het meester Engbert de Vriesplein 
weer plantjesmarkt. 

 

Dorpsbelang Witteveen is daar 
tussen 13.00 en 16.00 uur ook 
aanwezig om tasjes ‘de kracht van 
Witteveen’ te verkopen. Deze kos-
ten per stuk €2,50. 
 

De opbrengst  van de verkochte 
tasjes gaat geheel naar Dorps-
huis de Tille! 

 

 

Natuurlijk kunt u van de gelegen-
heid gebruik maken om ideeën 
voor de pilot ‘de kracht van Witt-
Witteveen’ aan de aanwezige be-
stuursleden voor te leggen en uw 
eventuele vragen te stellen. 
 

 

Voor meer informatie over de 
pilot ‘de kracht van Witteveen’ 
verwijzen wij u naar 
www.dorpwitteveen.nl, druk dan 
op ‘button’ Dorpsbelang en bekijk 
de twee tekenfilmpjes die bij de 
Recente documenten Dorpsbe-
lang augustus 2021, staan. 

Tot 25 september! Vooruit met de 
geit! 

Het Nieuws 
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We gaan beginnen ! 
 
De beker competities zijn begonnen. 
We hopen dat het voetbalseizoen 
2021-2022 er eentje wordt zonder 
langdurige onderbrekingen! Het is 
geweldig om te zien hoe de jeugd op 
zaterdagmorgen zo veel plezier be-
leefd aan het voetballen. Dat is overi-
gens op zondag niet anders. Iedereen 
is blij om te trainen, weer een potje te 
ballen en daarna gezellig bij elkaar te 
zijn. 
  

Bij WNBC’09, de gezamenlijke jeugd-
afdeling van Witteveense Boys’87 en 
sv Nieuw Balinge, is er dit seizoen 
zelfs 1 team extra bij gekomen. We 
gaan nu de wei in met JO7, JO8, JO9, 
JO10, JO11, JO13 en JO15, verder 
hebben we natuurlijk kaboutervoetbal 
zowel in Witteveen als in Nieuw Ba-
linge.  Bij de heren senioren is er een 
volledig heren senioren 11-tal bij ge-
komen. Het zal wel wat passen en 
meten worden, maar we gaan daar 
spelen met Heren 1, 2, 3 en Heren 
45+ 7x7. Bij de vrouwen hebben we 
Vrouwen 1 en Vrouwen 7x7. Volle 
agenda in het weekend op De Ros-
kamp ! U kunt zien wanneer welk 
team moet spelen en wie er een vrij-
willigerstaak heeft 
op www.witteveenseboys.nl en 
nop www.wnbc.nl.  

Hier staat het wedstrijdschema met 
daarin wie wat doet. U kunt ook kij-
ken op www.voetbal.nl voor de stan-
den, uitslagen en het programma, 
maar dan mist u wie waar voor ge-
pland staat als vrijwilliger. 

  

Hoe gaan de senioren wedstrijden in 
de beker tot nu toe? De Dames heb-
ben bij KSC gewonnen met 0-2 en 
spelen de 15de weer. Het 1ste elftal is 
dit jaar erg jong. Er spelen een paar 
jonge jongens mee. De jongste debu-
tant is net 15 jaar. (zie foto van Niek 
in ’t Hout) Het 1ste elftal heeft fijn 
geloot in de beker: 2 x een derde klas-
ser en 1 x een 4de klasser. Van VIOS 
(O) werd met 3-1 verloren, van de 
3de klasser HODO met 7-0. Aanstaan-
de zondag gaan de mannen op bezoek 

bij de 3de klasser Twedo. Daarna be-
gint de competitie. 

  

Aanstaande vrijdag 17 september is 
het jaarlijkse 45+ 7x7 toernooi op De 
Roskamp (aanvang 19.00 uur) en 
vraagt de evenementencommissie u 
om langs te komen om het glas te 
heffen op het nieuwe seizoen! 

  
We gaan beginnen ! 

  

Roel Seele, Voorzitter 
 
 

Activiteiten Dorpshuis de Tille 
Zaterdagavond 25 september staat er een klaverjas-
avond op de agenda. Deze vindt plaats in het 
dorpshuis. 

Het begint om 19:30. De inleg is €5,00.   

Graag opgeven bij Jolanda Eefting via een berichtje 
of mailtje.   

jolandasnippe@hotmail.com 
 
 
De bingo is verplaatst van 30 oktober naar zaterdag 21 november. 
Noteer deze alvast in uw agenda! ’s Middags is er een kinderbingo en 
’s avonds voor volwassenen. Verdere informatie volgt nog  

 

 

Wij hopen jullie te zien in de Tille, 
 

Groetjes Jut en Jul 

De Sport 
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Werelderfgoed. 
 
Veenhuizen is uitgeroepen tot 
Unesco Werelderfgoed. Het ge-
vangenisdorp dankt die titel aan 
zijn bijzondere geschiedenis als 
Kolonie van Weldadigheid. 
Eerst op de fiets door het 
mooie Fochteloërveen, vervol-
gens een duik in de historie van 
de Kolonie om tenslotte de 
dorst te lessen bij brouwerij 
Maallust. De deskundigen van 
de UNESCO hebben smaak. 
Benieuwd of ander erfgoed ook 
zo bevalt, daarom deze vakantie 
oostwaarts op onderzoek. 
Prachtige kastelen, middeleeuw-
se stadjes en idyllische dorpjes, 
imposante  paleizen, oude mij-
nen. Overal ook het lokale 
spraakwater; Riesling, Hefewei-
zen, Urquell en Schnapps. 
Niet op de erfgoedlijst, maar 
ook een bezoek gebracht aan de 
Hunsrück, een langgekoesterde 
wens. 
Swiebertje, als eerste televisiese-
rie in mijn herinnering, maakte 
natuurlijk indruk. Maar de aller-
mooiste TV serie ooit is Hei-
mat, een netflix serie avant la 
lettre.  32 afleveringen met een 
totale lengte van ca. 56 uur,  
verschenen tussen 1981 en 
2006. 
De Duitse geschiedenis, vanaf 
de tweede wereldoorlog tot in 
deze eeuw, is prachtig in beeld 
gebracht. De familie Simon uit 
het verzonnen dorp Schabach 
staat centraal.  Langs de opname 
locaties is een toeristische route, 
hoewel de serie dateert uit 1984, 
is nog veel herkenbaar. Bij een 
prachtig gelegen kerkje liggen 

ook nog immer de nepgraven 
van de, in de serie,  gestorven 
familieleden, midden tussen de 
echte graven. 

 
Een oude man scharrelde om-
hoog het kerkhof op, hij bleek 
90 jaar, vertelde ons dat hij er 
dagelijks het graf van zijn jong 
gestorven vrouw bezocht. Hij 
verontschuldigde zich voor zijn 
voornaam, Adolf, hij was des-
tijds niet naar de populaire poli-
ticus vernoemd, maar naar zijn 
grootvader. 
Het is misschien een tip voor 
Orvelte, een begraafplaats met 
de nepgraven van Swiebertje, 
Malle Pietje, Saartje en de Bur-
gemeester, een extra attractie 
wel passend bij onze buren. 
 

 
Bromsnor 
 
Witteveen heeft de Roskam, 
Amsterdam de Johan Cruijff 
arena, ook het nationale stadion 
van Oostenrijk is vernoemd 
naar een historische persoonlijk-
heid. Bij het langsfietsen kwa-
men herinneringen boven. 
Als kleine jongen uit logeren bij 
opa en mijn suikeroom Jan. Met 
die laatste steevast naar de 
kroeg, waar ik, als kleine jongen, 
met open ogen, mond en oren 

naast een tafel zat waar Jan, sa-
men met mijn andere oom Ge-
rard, de kroegbaas zelf en een 
buitenlander klaverjasten. Ge-
rard, taxichauffeur, had de 
sterkste verhalen, maar vaak 
ook ging het over voetbal. De 
buitenlander was ooit een échte 
prof voetballer, maar destijds al 
trainer van ADO. Een aantal 
jaren later speelde hij een 
hoofdrol in een van mijn 
mooiste jeugdherinneringen. In 
1970 won Feyenoord de Euro-
pacup en Ernst Happel, zo heet-
te de vierde klaverjasser, was de 
trainer van de beste club ter we-
reld. In 2021 op vakantie, ruim 
50 jaar later een foto gemaakt 
van het Ernst-Happel-Stadion. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Oók in We-
nen, bleek dat 
Bromsnor car-
rière heeft ge-
maakt, ik kwam daar ook achter 
zijn voornaam. Franz-Jozef 
heette hij, althans dat stond op 
de sokkel van zijn standbeeld, 
dat speciaal voor hem was opge-
richt, hij stond er te midden van 
andere historische figuren als 
Mozart en keizerin Sissi. Aan 
zijn uniform herkende je de 
voormalige veldwachter meteen. 
 
gr. Joep 

De Column 
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De persconferentie 
We wisten dat deze persconferentie er 
ging komen, zaken waren al uitgelekt 
en toch bleef het spannend.  

Geen anderhalve meter meer betekent 
wat ons betreft dat we door kunnen 
gaan met de organisatie van het week-
end.  

Nu wordt het afwachten of de ge-
meente de vergunning gaat afgeven. 
Daar horen we de komende week ho-
pelijk meer over. 

Het wordt allemaal krap, maar we 
hebben er alle vertrouwen in. 

 

Programma 

Wat gaan we ook alweer doen? Een 
overzicht. 

 

Vrijdag - Circus 
Vrijdagmiddag krijgen de kinderen in 
de basisschool- leeftijd een circus 
workshop en gaan ze een voorstelling 
in elkaar zetten, die aan het begin van 
de avond vertoond zal worden aan de 
ouders en andere belangstellenden. 
De kinderen mogen verkleed komen 
en kunnen in de tent worden ge-
schminkt. 

Aanvang middag: 14.30 uur 

Aanvang voorstelling: 18.30? uur  

 

Vrijdag - Feestavond 
Om 20.30 uur gaat de tent open en 
verzorgt DJ/ zangerMarcel de Rooij 
een feestavond met o.a. Karaoke 
waaraan  Witteveens talent kan deel-
nemen. 

 

Zaterdag - Zeskamp 
Op zaterdag is er de zeskamp waarin 
creativiteit, kracht, behendigheid en 
slimheid ouderwets gecombineerd 
zullen worden.   

Voorlopig is de aanvang om 12.30 uur 
(ontvangst teamcaptains). 

 

Zaterdag - Feestavond 
Zaterdagavond van 20.00(?) tot uiter-
lijk 24.00 draait het feest om een op-

treden van de band PROOST! En in 
de pauze neemt DJ René Friso het 
even over. 

Tent open om 19.30?  

 

Zondag - Lunch 

      

De brunch wordt een lunch met het 
hele dorp en start om 12.00 en duurt 
tot 14.00 uur. Zie de uitnodiging in 
deze S&O met de opgave mogelijkhe-
den. 

 

Zondag - Fotowedstrijd 
Hierna volgt de uitslag van de foto 
wedstrijd. Stuur je foto’s met je ‘I love 
Witteveen’ outfit nog naar ons toe, 
dat kan tot 1 oktober (?) naar foto-
wedstrijdwitteveen95@paysan.nl 

 

Zondag - Heel Witteveen Bakt 

     

De bakwedstrijd waar iedereen aan 
kan deelnemen.  
Het thema is ‘Typisch Witteveen’. 
Elders in deze S&O leest u meer de-
tails. Taarten kunnen op zondag wor-
den ingeleverd in de feesttent tussen 
11.00 en 12.00. 

 

Zondag - Afsluiting 

Na de uitslag van de fotowedstrijd en 
de bakwedstrijd  ronden we het feest-
weekend af met de prijsuitreiking van 
de zeskamp. Hierna kan er nog een  

 

 

 
drankje genuttigd worden in de feest-
tent. 

Straatindeling en team captains. 

Oeps... tijdens het schrijven van het 
vorige stukje voor de S&O is letterlijk 
de straatindeling van het vorige lus-
trum overgenomen. Maar ja, Witte-
veen breidt uit en  inmiddels telt Sche-
persweg ook meerdere huizen... ex-
cuus voor het niet vermelden. Hier de 
indeling inclusief Schepersweg: 

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

2. Assenweg/Talmaweg/ 

Schepersweg/ Bosweg (zuid) 
3. Slotweg/Hardersweg 

4. Kerkweg/Kanweg (midden) /
Biewingaweg 

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

 

Er zijn nog geen teamcaptains opge-
geven, onze oproep is om dat zo snel 
mogelijk te doen. Dit kan via witte-
veen95@paysan.nl. 
 

Zeskamp instructieavond. 

Net als de vorige keer blijft de inhoud 
van de zeskamp geheim. Maar op 
dinsdag 28 september geven we aan 
de teamcaptains een korte uitleg over 
wat de teams kunnen verwachten. 
Aanvang 20.30 in de Tille. 

Uitgangspunt tijdens de zeskamp is 
dat er voor alle leeftijden boven de 
basisschool een activiteit tussen zit. 
Het gaat niet alleen om spierkracht en 
snelheid. Er zal ook nagedacht, ge-
puzzeld, gebalanceerd etc. dienen te 
worden. 
 

Ophaalavond merchandise. 

We hebben weer een leuk aantal be-
stellingen ontvangen. Deze kunnen 
dinsdag 28 september tussen 19.00 
en 21.00 uur worden opgehaald in 
de Tille. 
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Niet opgehaalde bestellingen 
worden enkel bezorgd als het 
betaalverzoek voldaan is. 
 

Feestavond maatregelen 

Ook wij ontkomen er niet 
aan een aantal zaken te rege-
len voor de feestavond. Van-
uit de rijksoverheid dienen 
we een toegangscontrole uit 
te voeren aan de hand van de 
Corona Scan app. Na scan-
nen van uw QR code, waar-
mee wordt aangetoond dat u 
bent getest, gevaccineerd of 
bent hersteld van Corona, 
ontvangt u een bandje om uw 
pols waarmee u de tent in 
kunt. Hierbij dienen we ook 
een identiteitsbewijs te con-
troleren, neem dat mee naar 
de tent! Deze controle dienen 
we op beide avonden uit te 
voeren en we vragen u om 
uw medewerking om dit op 
de avonden soepel te laten 
verlopen. 
 

Aanvangstijden 

Alle vermelde aanvangstij-
den zijn nog onder voorbe-
houd, op basis van de laatste 
maatregelen moeten sommi-
ge tijden nog definitief met 
derde partijen worden vast-
gesteld! In de volgende S&O 
komen de definitieve tijden 
te staan. 
 

Tot de volgende S&O! 
Ben, Kim, Karen, Lotte, Ol-
ger en Walter 
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Colofon 

Jaargang 66, nummer 16 

2-9-2021 
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 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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        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 


