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95 jaar Witteveen…….uitgesteld 

Priscilla sluit in Witteveen                              

Dorpshuiskamer is weer begonnen 

De herfst komt er aan… Alma Wanningen 
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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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Vrijdag ochtend. 

Gewoon een vrijdagochtend 
zoals de afgelopen maanden 
er zoveel waren. Een 
overleg met collega’s via 
teams, een scherm delen en 
de video camera aan. In een 
ooghoek zie ik mijn mobiel 
oplichten een nummer dat ik 
niet direct herken maar de 
0593 duiden op een nummer 
uit de omgeving. Instinctief 
weet ik dat ik op moet 
nemen, ik zet mijzelf op 
‘mute’ en pak de telefoon op. 
Ik herken de stem, een 
medewerker van de 
gemeente, betrokken bij de 
vergunning verlening. Aan 
zijn stem en inleiding valt al 
op te maken dat er geen 
positief nieuws gaat volgen. 
Inderdaad het verlenen van 
een vergunning gaat gezien 
provinciale onduidelijkheid 
niet lukken in de tijd die er 
nog rest, met andere 
woorden er komt geen 
vergunning. 

 

Als het gesprek is beëindigd 
zit ik murw geslagen achter 
mijn bureau en ik meld me 
direct af in het nog lopende 
overleg. Ze hadden wel 
gezien dat er iets niet in de 
haak was... Ondertussen 
komt in de onze commissie 
groepsapp het bericht dat 
het Oktoberfest  in Alterveer 
doorgaat, dus iedereen is 
positief gestemd. Totdat we 

iedereen hebben ingelicht. 
We zitten die vrijdag 
allemaal met veel vragen, 
waar we geen antwoord op 
krijgen. Gezien het nieuws 
hebben we direct 
gecommuniceerd via 
Facebook en de Dorpssite 
dat de stekker voor dit jaar 
eruit gaat.  

De verschillende gemeenten 
binnen onze 
veiligheidsregio hanteren 
blijkbaar verschillende 
criteria en tijdspaden voor 
het verlenen van een 
vergunning. 

Uit communicatie met de 
gemeente wordt al snel 
duidelijk dat het ‘gewoon’ 
niet gaat lukken dit jaar. 

 

Uithuilen en opnieuw 
beginnen 

We hebben wel even 
moeten slikken en er zijn 
links en rechts wat 
krachttermen gevallen, maar 
we laten ons niet uit het veld 
slaan. 

We zijn direct aan de slag 
gegaan met alle derde 
partijen waar we afspraken 
mee gemaakt hebben. Alle 
afspraken zijn zonder 
financiële consequenties 
doorgeschoven naar volgend 
jaar. Want het feest dat gaat 
er komen!! 

 

En nu? 

We zijn direct bij elkaar 
gaan zitten om een nieuwe 
planning te maken. Hierbij 
rekening houdend met het 

jubileum feest van de 
Witteveense Boys die op 8,9 
en 10 juli een feest weekend 
organiseren. 

We zijn uitgekomen op het 
weekend van 23, 24 en 25 
september 2022. Schrijf dit 
vast op in je agenda. 

Het gehele programma (en 
dus ook de fotowedstrijd, 
dat betekent nog een jaar de 
tijd om die sublieme 
vakantiefoto in 

I Witteveen outfit in te 

sturen) wordt verschoven 
naar deze data. We gaan dus 
volgend jaar een feest vieren 
vóór- (voetbal) en een feest 
ná de zomervakantie. 

 

Met deze verschuiving naar 
volgend jaar en ervan 
uitgaande dat we dan weer 
‘alles’ mogen wordt het 
programma waarschijnlijk 
nog wat uitgebreid en is er 
ruimte om nog wat meer 
met de straten te doen. 

 

Herfst/Winter rust 

Als commissie gaan we het 
nu even rustig aan doen om 
in februari/maart weer actief 
te worden. Tegen die tijd 
horen jullie ook weer van 
ons en wat de plannen gaan 
worden. 

 

Blijf gezond en positief. 

Tot een volgende S&O in 
2022! 

Ben, Kim, Karen, Lotte, 
Olger en Walter 
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Activiteiten Dorpshuis de Tille 
 
De bingo is verplaatst van 30 oktober naar zaterdag 21 no-
vember. 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 

 

Om diverse redenen hebben wij he-
laas moeten besluiten om de kapsalon 
in Witteveen per 1 oktober te sluiten. 

 
Wij willen onze klanten heel erg be-
danken in het vertrouwen in ons, en 
wij hopen uiteraard dat we jullie terug 
zullen zien in de kapsalon in Nieuw-
Balinge 

 

Ons telefoonnummer in Witteveen 
vervalt per 1 okt en wij zijn dan be-
reikbaar op het volgende nummer  

0528-321644 

 

Liefs Priscilla en Maaike 

De Dorpshuiskamer  

is weer begonnen. 

 
Elke woensdagmorgen van 10.00 tot 
13.00 uur. Vanaf 12.00 uur de moge-
lijkheid om een tosti en/of zelfge-
maakte soep te gebruiken. 
Voorlopig hanteren we de richtlijnen 
van de Tille mbt het Coronabeleid. 

 

Dorpenoverleg Drenthe financiert 
eenmalig 6 personen om zich te la-
ten opleiden tot AED’er. 

Bet u daarin geïnteresseerd meld dit 
dan voor 15 oktober bij  
 

dorpsbelangwitteveen@gmail.com. 

Mooie opbrengst van 
Plantjesmarkt 
 

 
Zaterdag 25 september werd de 
Witteveense Plantjesmarkt gehou-
den, in de nazomer dit keer. 
Met spanning werd vanaf 10 uur 
gewacht op de inbreng van plantjes, 
stekken en zaden. Gelukkig kwamen 
veel dorpsgenoten met plantjes, ge-
reedschap, boeken, zaden en potten. 
Ook een achterbak vol eetbare 
pompoenen werd afgeleverd. 

 
Dus er was keuze genoeg voor de 
kopers in de middag. De plantjes 
werden door de commissieleden 
vakkundig van naamkaartjes voor-
zien en gesorteerd op zon-,  scha-
duw-, kamer- of moestuinplanten. 

Opvallend was de gezelligheid van 
de middag, waar Witteveners  die 
elkaar lang niet gesproken hadden 
weer eens even een praatje konden 
maken. Alleen dat al is een mooie 
opbrengst, vinden wij. 

Veel tuinen kunnen weer verder 
gevuld worden met de aankopen. 
Het is een prima tijd om te planten. 

 

 

De restjes van de dag hebben nog 
even te koop gestaan voor voorbij-
gangers aan de Bente. 

En we kunnen melden dat de op-
brengst voor het dorpsplein ruim 
100 euro is. 

Volgend jaar mei zijn we er weer! 
 

De Plantjesmarkt Commissie 

Het Nieuws 
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Klussenbedrijf 
R.Snippe 

 

Mr. J. B. Kanweg 65 

9439 PC Witteveen 

0593-552348 

Advertentie  
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De competities zijn nu echt begon-
nen. Het 1ste elftal ging afgelopen zon-
dag op bezoek bij Weiteveense Boys, 
een altijd lastige tegenstander. Echter 
de Boys namen de 3 punten mee naar 
Witteveen na een 1-5 overwinning. 
Aanstaande zondag speelt het 1s-

te thuis tegen Zandpol 1. Het 3de elftal 
speelde zondag thuis tegen – in fel 
gekleurde tenues gestoken – spelers 
van VKW 5. Deze hadden iets meer 
ervaring en namen de punten mee 
naar Westerbork. Witteveense Boys 2 
verloor uit bij LEO (Loon). Vrijdag-
avond speelde Witteveense Boys 45+ 
7x7 een mini-toernooi en won 2 van 
de 3 wedstrijden ! De Witteveense 
Boys’87 Vr 1 7x7 speelde vrijdag 
avond ook een mini-toernooi en won 
1 van de 3 wedstrijden. Met andere 
woorden: onze jongens lopen weer in 
de wei en iedereen is blij dat er weer 
gebald wordt. De Vrouwen van de 
Witteveene Boys’87 hebben het alleen 
wat moeilijker. Er mogen eigenlijk wel 
een paar vrouwen bij het 11x11, maar 
ook bij het 7x7 team. Wie gaat met 
deze gezellige vrouwen mee voetbal-
len? 

 De jeugd van WNBC’09 is ook los. 
Het is geweldig om op zaterdagmor-
gen weer jeugdige voetballers wed-
strijden te zien spelen.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Wist u dat iedere zaterdagmorgen van 
10.00 – 11.00 uur de kabouters trai-
nen?  Kom eens kijken! 
  

WNBC’09 organiseert op vrijdagmid-
dag 22 oktober een schoolvoetbal-
toernooi. 4x4, met 3 voetballers en 1 
niet voetballer. Het toernooitje start 
om 15.00 uur op De Roskamp en 
duurt tot ca. 17.30 uur. Teams kunnen 
zich opgeven, maar individuele spelers 
ook (teun-margery]@live.nl). Op de 
school in Balinge en Nieuw Balinge 
wordt voor het toernooi nog een 
voetbaltraining gegeven worden en 
flyers worden uitgedeeld. 

  

Roel Seele 
Voorzitter 
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NaZomer 

 
Hoewel we er nog niet aan toe 
zijn is hij is alweer over…. ge-
voelsmatig is de zomer meer 
een ¨zij¨, een prachtige vrouw. 
Maar de aftakeling is al een 
beetje zichtbaar, de eerste blade-
ren worden geel en een enkel 
blad waait in een briesje naar de 
grond. 

Het doet mij denken aan de 
vroeg gestorvenen in mijn om-
geving, te vroeg dwarrelden ook 
zij naar hun laatste rustplaats. 
Dit terwijl het merendeel van 
het blad nog weigert afscheid te 
nemen en nageniet van de laat-
ste warme dagen.  Op zo´n 
mooie nazomerdag is het goed 
fietsen. Bijvoorbeeld naar het 
Amsterdamse veld. Een prach-
tig natuurgebied op de grens 
met Duitsland, veel vogels in 
het natte gebied. Ook nog le-
vend hoogveen, op dit ogenblik 
zijn er ook kunstwerken te zien 
van befaamde kunstenaars. Het 
doet mij niet zoveel, natuur van 
zichzelf is al mooi genoeg. 
 

 

 

Nee de kunstjes waarvoor ik 
eigenlijk ging, kwamen van onze 
voetballers. Onze boys, of ge-
zien de leeftijd, onze broekies, 
moesten tegen de mannen uit 
Weiteveen. Genieten was het, 
een beetje mazzel hadden de 
jongens wel, maar het gevreesde 
Weiteveen werd met onver-
wacht grote cijfers verslagen(1 – 
5). Een overwinning in de eerste 
wedstrijd van het seizoen is al-
tijd lekker, het werd dan ook 
gevierd tot diep in blessuretijd 
van de derde helft. Echter een 
waarschuwing, één zwaluw 
maakt nog geen zomer. 
 

Groningen. 
 

Het laatste nazomer weekend 
ook naar Groningen gefietst. 
Een dag heen, een dag terug en 
in de avonduren naar een optre-
den, met de Coronapas in je 
hand kom je door het ganse 
land. 
De tocht voerde tweemaal 
dwars door het landschap van 
de Drentse Aa. Een oeroud 
landschap. Of zoals ze op de 
website schrijven: 

¨ Het best bewaarde esdor-
penlandschap van West-
Europa. Waar je de geschie-
denis van de dorpen, essen, 
velden en beken nog kunt 
'voelen'. ¨ 

Het klopt, maar er zijn veel 
prachtgebieden in onze provin-
cie, hoewel op sommige centrale 
plekken de rust al ver te zoeken 
is. Rond Zeegse bijvoorbeeld, 
niet alleen wandelaars en fiet-
sers, maar ook lelijke eendjes, 
solexen, cabrio´s en motoren 
probeerden een plekje onder de 
laatste zomerzon te vinden. 

 

Die drukte was nog niks verge-
leken met de stad Groningen. 
Ook in vergelijking met andere 
recent bezochte steden als Pa-
rijs, Wenen en Rotterdam. Het 
was er een chaos, een totale 
wanorde.  Rond de vismarkt 
streden voetgangers, fietsers en 
scooters tussen de terrasstoel-
tjes, marktkramen en gestalde 
fietsen om de schaarse ruimte.  
Een aandoenlijke strijd als je 
zelf een terrasstoeltje hebt be-
machtigd en onderwijl geniet 
van een Trappist. Opvallend, 
ook na de voorstelling, midden 
in de nacht, was het nog waan-
zinnig druk, het eerste weekend 
na Corona leek het alsof de 
koeien weer de wei in mochten. 

 
Overigens was de voertaal geen 
Nederlands laat staan plat Gro-
nings, overal werd Engels ge-
sproken. Geen vrij terrasstoeltje 
meer te vinden. Het leek alsof 
de buitenlandse studenten en 
expats de woningnood hadden 
opgelost door permanent op 
een terras te gaan bivakkeren. 
En stond er geen terrasstoeltje 
op de Grote Markt, dan stonden 
er wel fietsen geparkeerd, héél 
véél fietsen. 
 

gr. Joep 

De Column 



 

                                9   Sport & Ontspanning    

Colofon 

Jaargang 66, nummer 18 

30-9-2021 
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: 
12-10-2021  (verschijnt 14-10-2021) 

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 


