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Hier is het nieuws 
van de Wenteling: 
 
SCHOOL: 

 

Boekenpot: 

 

De bovenbouw heeft inmiddels ook al 
voor 100 euro boeken gekocht voor 
in de schoolbieb, deze keer boeken 
voor de 12+ lezers en nog geen 2 we-
ken erna mocht de middenbouw voor 
100 euro boeken kopen. Elke groep is 
al geweest dit jaar. Dus hierna zijn de 
Stampertjes weer aan de beurt. 

 

Opening kinderboeken week: 
 

We hebben op 6 oktober de opening 
van de kinderboeken week gehad met 
de hele school in de gymzaal. Dat is 
altijd erg leuk. We zingen het lied dat 
daarbij hoort en doen het dansje. Ver-
der is er altijd een leuk toneel stuk, 
dolle pret ! 

 

Inloopmiddag: 

 

Het mocht weer, de inloopmiddag. 
De ouders mogen dan onder school-
tijd in de klas komen kijken en de kin-
deren vertellen dan over het werk wat 
ze doen in de klas. Verder wordt alles 
wat ze maar leuk vinden laten zien. 
Het was in alle 3 de groepen volle 
bak, er waren vaders, moeders en veel 
oma's om te kijken. Heel erg leuk. 

 

Kast gang: 
 

De kast in de gang is omgetoverd in 
magische sferen, halloween en Sint 
Maarten, dat is altijd een mooie bin-
nenkomer. 

 

PEUTERS: 

 

Thema regen: 
 

Bij de peuters wordt er gewerkt over 
het thema regen. Er wordt gepuzzeld, 
geverfd en Elin heeft voorgelezen, dat 
is gezellig. 

 

KLEUTERS: 

 

Project: 

 
De kleuters hebben het thema "de 
grote vakantieshow" afgesloten met 
een echt Engelse high tea. Dat ziet er 
vrolijk en gezellig uit. 

 

Voorlezen kinderboeken week: 
 

De grote kinderen van de bovenbouw 
gaan altijd voorlezen aan de kleuters 
met de kinderboeken week. Dat is 
altijd leuk en gezellig, een mooie tradi-
tie. Na het voorlezen maken ze samen 
een mooie tekening over het prenten-
boek en een verhaaltje. Meestal zijn ze 
iets eerder klaar en dan doen ze nog 
een puzzel of een spelletje. Geweldig, 
echte meesters en juffen de Tomanies. 

 
Ikke kind: 

 

Elke week is er een ander kind "ikke 
kind" bij de Stampertjes. Dan mag je 
spullen meenemen van huis en mag je 
daar over vertellen. Zoals je op de 
foto kunt zien, zijn de kinderen heel 
trots als ze aan de beurt zijn. 

 

MIDDENBOUW: 
 

Voorstelling: 
 

De kinderen van de weerwolven zijn 
naar een leuke voorstelling geweest op 
de Groene Borg in Westerbork. Dat is 
natuurlijk altijd een feestje. 

 

Taal: 
 

Groep 4 en 5 zijn hard aan het werk 
bij de kringtafel, ze werken hier aan 
taal, we hebben een leuke methode. 
Er komen verschillende thema's voor-
bij, met filmpjes. 

 

Cup cakes: 
 

De Weerwolven hebben cup cakes 
gebakken met peren die om de school 
overal te vinden zijn, lekker, lekker ! 

 

Leesbank: 
 

Bij juf Geesje staat een mooie nieuwe 
leesbank, de kinderen willen graag 
lekker op de bank zitten lezen. We 
proberen op veel manieren de kinde-
ren aan het lezen te krijgen. Zo'n 
mooie bank is een extra stimulans. 

 

Hunebed museum: 
 

Groep 3 en 4 zijn naar het hunebed 
museum geweest, ze moeten daarvoor 
eerst opdrachten doen op school en 
dan gaan ze verder in het museum. 
Dat zijn altijd leuke uitjes. De kinde-
ren hebben genoten. 

 

Kastanjes: 

 
Op ons schoolplein liggen héél veel 
kastanjes, want we hebben een mega 
grote kastanjeboom achter op het 
plein staan. Dus de kinderen van 
groep 3,4 en 5 zijn aan het speurneu-
zen geweest en ze hebben veel kastan-
jes gezocht. Een mooie reden om 
daarmee te knutselen. 

 
Project: 

 

Ook de middenbouw heeft het pro-
ject "de grote vakantie show" afgeslo-
ten. Een opdracht was dat de kinde-
ren zichzelf moesten omtrekken op 
behang en ze dan de kleding te geven 
van het beroep dat je wilt worden. 
Super leuk en ze zijn erg mooi gewor-
den. 
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BOVENBOUW: 

 
Keuzecursus: 

 

Op uitnodiging mogen er weer ouders 
in de school komen, dus daar heb ik 
direct actie op ondernomen. Keuze-
cursus is weer begonnen, wát waren 
de kinderen blij, ze hebben het dágen 
nergens anders over gehad. Er zijn 5 
onderdelen waar de groepjes 4 weken 
aan werken, de 5e keer geven we een 
presentatie, er is toneel, koken, een 
lamp maken, een muts breien en fi-
moklei / schilderen.  
 

Gymles: 

 
De gymlessen van juf Rianne zijn al-
tijd feest, deze keer moesten ze spor-
ten, daar kon je mee verdienen, en 
daar kon je weer spullen van kopen 
om een bunker te bouwen. 
 

Kinderboekenweek: 

 
Het thema van de kinderboeken week 
was "worden wat je wilt". Bij ons in 
de klas zijn er 6 ouders geweest die 
over hun werk hebben verteld   

 

( samen met hun kind). Dat was zo 
leuk en leerzaam. Hele verschillende 
beroepen, de kinderen hebben er veel 
van geleerd en ze hadden veel te vra-
gen, nieuwsgierig als ze zijn. Nog-
maals bedankt ouders ! 

 

Verjaardag: 
 

Ik ben 12 oktober jarig en dat hebben 
we gevierd, dat is altijd een dag lol en 
lachen. De kinderen waren prachtig 
verkleed en we hebben de hele dag 
spelletjes gedaan waarmee je met je 
groepje een prijs kon winnen. Van 
breinbrekers, tot pak je groepsgenoot 
in als mummie. Het was dolle pret. 
Bedankt lieve Tomanies. 

 

Gevangenis museum: 

 

Groep 7 en 8 zijn naar het gevangenis 
museum in Veenhuizen geweest, daar-
voor doen we eerst lessen op school, 
dan opdrachten in het museum en een 
afsluitende opdracht in de klas. Ook 
dit mag weer, de ervaring voor de kin 

 
 

 

deren was alsof het een schoolreisje 
was. Het was leuk en leerzaam. 

 

Wat staat er aan te komen: we gaan 
weer gezellig lampions maken mét 
hulp, want ook dat mag weer en daar 
zijn we blij mee, het is altijd leuk en 
gezellig. We gaan onze lampionnen 
show houden in Witteveen bij het 
Hoes in het groen, we hopen daar een 
mooie nieuwe traditie van de maken. 

 
Verder zijn er binnenkort gesprekken 
op school en komende de feestdagen 
snel dichterbij, kortom we gaan een 
leuke en drukke periode tegemoet. 

 

Tot de volgende keer, groetjes Carla 

 

Carla Kooistra 

Iwemalaan 6 
9365 PS Niebert 
 
* carlakooistra@hotmail.com 
* www.juffiecarla.wordpress.com 
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Aan:  Alle leden Witteveense Boys’87  
 en ouder(s) van minderjarige jeugdleden 
Van:  Het bestuur 

                                                                  
NIEUWE DATUM 

 
Onderwerp: Uitnodiging/agenda Algemene Leden Vergadering seizoen 2020-2021. 
 
 
Op vrijdagavond 19 november 2021 staat de ALV over seizoen 2020-2021 gepland. De aan-
vang is 20.00 uur in de kantine. Alle leden en ouders van minderjarige jeugdleden zijn van 
harte uitgenodigd. Zie het huishoudelijk reglement voor wie er stemrecht heeft tijdens de 
ALV (seniorleden en 1 ouder per minderjarig jeugdlid). 
 
 Agenda ALV 19 november 2021 (seizoen 2020-2021) 
 
 
 1. Opening 
 2. Mededelingen/binnengekomen stukken 
 3. Notulen ALV 28-04-2021 (2019-2020) 
 4. Verslag bestuur en commissies 

  Bestuur 
  Jeugdcommissie 
  Seniorencommissie 
  Evenementen commissie 
  Accommodatie commissie 
  Barcommissie 
  Sponsorcommissie 

 5. Toelichting financieel resultaat 2020-2021 
 6. Verslag kascommissie 
 7. Begroting 2020-2021 
 8. Verkiezingen 
 9. Visie bestuur 2021-2023 
 10. Aanpassingen statuten i.v.m. de nieuwe wet WBTR 
 11. Club van 50 
 12. Rondvraag 
 13. Sluiting 
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De herfstvakantie heeft het voetbal 
van de jeugd stil gelegd, maar n u die 
voorbij is en het nieuwe wedstrijd-
schema van kwart 2 van JO8-9-10 en 
11 bekend is, gaat WNBC’09 er weer 
tegen aan. Het schema is te vinden op 
de website wnbc.nl, hierin staat ook 
wie er moet rijden en achter de 
(koffie) bar staat. Overigens is het 
altijd goed om de voetbal.nl App te 
gebruiken, daar hierin alle wijzigingen 
worden bijgehouden. JO13 en JO15 
hebben een schema dat een half jaar 
duurt, dus deze wedstrijden staan ge-
pland tot en met medio december. 
WNBC’09 JO15 speelde afgelopen 
zaterdag een knappe pot voetbal tegen 
HH’97 JO15-1 en won met 4-3. 
  

De senioren van de Witteveense Bo-
ys’87 doen hun best. Het 2de elftal 
verloor afgelopen zondag van Tynaar-
loo 5  met 0-4 en het 1ste elftal speelde 
de derby tegen HHCombi 1. Vroeger 
werd er nog om het kampioenschap 
gespeeld tegen HHCombi, maar van 
de laatste 4 ontmoetingen gingen de 
punten mee naar Hijken/Hooghalen. 
Momenteel zijn de tegenstanders wat 
moeilijk in te schatten, na 1,5 jaar niet 
gevoetbald te hebben. Op De Ros-
kamp dachten de supporters uit Wit-
teveen lang dat 2-2 wel een mooie 
uitslag zou zijn, echter HHCombi was 
toch sterker en won met 2-4. Op 31 
oktober spelen dde Boys uit tegen De 
Treffers’16 1. 

  
 

 

Voor in de agenda: de ALV over sei-
zoen 2021-2021 van de Witteveense 
Boys’87 is op vrijdagavond 19 novem-
ber 2021 in de kantine. Aanvang ver-
gadering is 20.00 uur. De vergader-
stukken zijn te downloaden op de 
website www.witteveenseboys.nl/
documenten en zijn de avond zelf in 
afgedrukte vorm beschikbaar. Het 
wordt -als het aan mij ligt- de een na 
laatste jaarvergadering die ik ga voor-
zitten, ik ga mijn laatste bestuursjaar 
in. Op de jaarvergadering in novem-
ber 2022 over seizoen 2021-2022 
treed ik af. Na een jaar of 15-16 wordt 
het tijd voor nieuw elan en wil ik an-
dere dingen gaan doen. Op de jaarver-
gadering van 19 november 2021 
wordt het bestuur gekozen voor 2021-
2022 en zal een doorkijk gegeven gaan 
worden voor de mogelijke bestuurssa-
menstelling van 2022-2023. 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Op 18 december komen de Witte-
veense Boys’87 met platte kar langs de 
deuren in Witteveen en de 
Broekstreek met een mooie december 
actie van Echte Bakker Jordy Sche-
pers en halen ze de oliebollen formu-
lieren op die over een tijdje in deze 
S&O staan. De bestelde oliebollen 
worden op 31 december smorgens bij 
u thuis gebracht. 
  

Over 4 Sport en Ontspanningen is het 
alweer kerstmis. 

  

  

  

Met vriendelijke groeten, 

  
Roel Seele 
Voorzitter 
 
Kerkweg 1 
9439 PG  Witteveen 
0593-55 23 82 
06-55 88 32 45 
voorzitter@witteveenseboys.nl 
www.witteveenseboys.nl 
 

De Sport 
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NOTARIS WESTERLING KOMT  
NAAR WITTEVEEN. 

 

Locatie: Dorpshuis “De Tille” 
Datum: donderdag 4 november  2021. 
Aanvang 20.00 uur. 
Naoberkracht Witteveen en Buurtacademie Witteveen hebben 
Notaris Jan Westerling uitgenodigd. 

Notaris Westerling is een kleinschalig en persoonlijk aandacht 
gevend notariskantoor in de Gemeente Midden Drenthe met 
kantoor aan de Hoofdstraat 29 te Westerbork. 

Graag zijn zij van dienst voor de volgende onderwerpen: 
Overdracht van roerende zaken 
Hypotheek vestiging 
Testamenten 
Huwelijkse voorwaarden 
Samenlevingscontracten 
Schenkingen enz. 
De notaris zal over zijn werk vertellen en eventuele vragen van-
uit de zaal beantwoorden. 
Het bijwonen van deze avond is kosteloos. Koffie en thee 
wordt door ons aangeboden. 

We volgen de richtlijnen van het RIVM en scannen uw QR co-
de of inentingsbewijs op papier. 
 

Graag tot 4 November 2021. 

De Tille 
 

We zijn inmiddels weer een tijdje 
‘open’, fijn dat we weer naar binnen 
mogen. Het eerste dorpscafé was bui-
ten maar inmiddels hebben we het eer-
ste dorpscafé er binnen ook weer op 
zitten. Dit waren al weer twee gezellig 
avonden. 13 november is de eerst vol-
gende. 

De eerste klaverjasavond is ondertus-
sen een feit, deze viel in de smaak en 
wordt dus vervolgd. Voor de liefheb-
bers zet deze alvast in jullie agenda, 
vrijdagavond 17 december is er kerst-
kaarten. 
Jannie wordt ondertussen weer steeds 
vaker benaderd voor een feestje en/of 
activiteit. 
De online bingo tijdens de lockdown 
was een succes, 20 november komt er 
weer een bingo in de Tille hopelijk 
heeft iedereen hier ook weer zin in! 

Tijdens het typen van dit bericht heb-
ben we onze eerste binnenspeeldag 
erop zitten. Ruim 50 kinderen die 
heerlijk hebben geknutseld en zich uit 
hebben geleefd in de gymzaal op de 
stormbaan en andere gymonderdelen. 
Heerlijk al die vrolijke kinderen. 

Ook het controleren van de vaccina-
tie/test bewijzen gaat steeds makkelij-
ker, best gek om iedereen te moeten 
controleren maar gelukkig raakt ieder-
een hier steeds meer aan gewend. 

Daarnaast zijn ook de andere gebrui-
kers van de Tille weer actief, neem een 
jeugdsoos, fysiotherapie, sport, DBW, 
yoga enz. 
Een goed gevoel al die bedrijvigheid 
weer in ons dorpshuis! 

 
Groetjes bestuur de Tille 
 



 

                                7   Sport & Ontspanning    

 
 

 
 

Sinds mijn bericht over de geplande 
bomenkap, wat helaas om onduidelij-
ke redenen niet in S&O is verschenen 
maar wel op de website van het dorp, 
is er heel wat gebeurd. Het totaal aan-
tal bomen is 282 en niet ongeveer 400 
wat ik aanvankelijk dacht. 
 

Allereerst heb ik van heel veel mensen 
een mail gehad die het er unaniem 
mee over eens waren dat dit wel een 
erg rigoureuze en vaak onlogische 
“dunning” was. Samen met 2 van de-
ze emailschrijvers (Jos Bodewes en 
Joep Steenkamer) en met Edwin 
Wiersema, die namens IVN sprak, 
hebben we gebruik gemaakt van het 
spreekrecht op de commissievergade-
ring van Ruimte en Groen op 14 ok-
tober. 

 

Als voorbereiding op het spreekrecht 
ben ik ondertussen heel wat wijzer 
geworden. Zo spreek je niet van het 
“merken” maar van het “blessen” van 
bomen. Ook hoeft de gemeente het 
dunnen niet aan te geven bij de pro-
vincie, maar op de Gemeente website 
staat wel dat ze alle te kappen ge-
meentelijke bomen vanaf 20 cm door-
snee in de gemeenteberichten zullen 
plaatsen. Er is echter niets te vinden 
over de kap aan de Kanweg. Bij dun-
ning mogen bomen  geveld worden 
die ook dikker dan 40 cm doorsnee 
zijn. Langs de Kanweg worden ze 
gerooid d.w.z. met wortel en al verwij-
derd.  Ook is er bij dunning geen her-
plantplicht. De gemeente bepaalt wan-
neer er gedund moet worden als ze 
vinden dat dit onder regulier groenon-
derhoud valt, bijv. als de boomkronen 
elkaar raken. Alleen voor waardevolle 
bomen moeten ook zij bij dunning 
een vergunning aanvragen. Helaas 
staan er geen waardevolle bomen 
langs de Kanweg, deze kan je vinden 
op de lijst van de Bomenstichting.  

 
 

 

 

 

Hoewel de gebleste boom bij de mini-
camping Buitenwereld wel waardevol 
lijkt: Deze boom is onderdeel van het 
noordelijk deel van onze sigaar, het 
plantsoen wat door de rijksweg door-
sneden is. Deze boom staat helemaal 
vrij en niet in lijn met de andere bo-
men aan de Kanweg. 

 

In de rondvraag werden onze stukken 
besproken door de commissieleden. 
Dhr. Heideveld vond de communica-
tie met de bewoners onvoldoende, de 
toegezonden brief naar de aanwonen-
den was meer een mededeling en de 
extra informatie die je kon opvragen 
was meer van hetzelfde wat al in de 
brief stond. Dhr. Beugel vond het ook 
vreemd dat Dorpsbelang hierover niet 
was ingelicht. Dhr. v.d. Beek vroeg 
zich af of het beleid niet aangepast 
kan worden, gezien het belang van 
bomen bij de CO2 opslag. De ant-
woorden van de wethouder, dhr. 
Schipper, waren voor ons niet erg 
bemoedigend: 

 

 “dit is normaal onderhoud en beleid wat we 
al tientallen jaren doen. Laanbomen die te 
dicht op elkaar staan en met kronen in el-
kaar groeien, vormen meer probleemtakken 
en zijn duurder in onderhoud. Door lanen 
met halfwas bomen, waarvan de kronen in of 
bijna in elkaar groeien te dunnen, krijg je op 
de lange termijn kwalitatief betere bomen, 
dus lage beheerskosten.”  

 
De tip van dhr. Beugel vond hij wel 
waardevol en wilde vertegenwoordi-
gers van dorpen  voortaan ook gaan 
informeren. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Toen we dit hoorden, dachten we: Dit 
is een verloren zaak! Vlak voor het 
voortzetten van de vergadering, draai-
de dhr. Schipper zich naar ons om 
(wij zaten achter hem) en zei dat hij 
wel met ons wilde gaan praten om het 
e.e.a. uit te leggen. Dit wilde hij met 
een klein groepje gaan doen, niet met 
een inspraakavond voor het hele dorp 
o.i.d. Wij stemden hier natuurlijk 
meteen mee in en terplekke stuurde 
de wethouder een appje naar de aan-
nemer om de kap nog even uit te stel-
len. 

 

Om een lang verhaal kort te maken: 
dit gesprek hebben we inmiddels ge-
voerd. Afgelopen vrijdagmiddag (22 
oktober) hebben wij (Jos, Joep en ik), 
aangevuld met Ria Pot als aanwonen-
de van de zuidelijke Kanweg en Lies-
beth Langen van Dorpsbelang een 
gesprek gehad met de wethouder en 
Martinus Koster, beleidsmedewerker 
van groenonderhoud. Het werd al snel 
duidelijk dat de gemeente hoe dan 
ook wil dunnen. We hebben duidelijk 
gemaakt dat het idee van dunning 
zoals gesteld in de brief naar de aan-
wonenden niet klopt met de praktijk 
zoals te zien is aan de manier waarop 
de stippen om en om zijn aangebracht 
zonder rekening te houden met de 
afstand tussen de bomen, de dikte en 
de gesteldheid van de bomen. Niet 
duidelijk of de gemeente wel een be-
leid heeft wat het dunnen van bomen 
betreft. Wat zien ze als einddoel? 
Moeten het solitaire bomen worden 
of mogen ze met de hoogste takken 
een bladerdak vormen waardoor de 
structuur van de laan, een groene tun-
nel, behouden blijft.  

 
 

 
 

 

 

Worden alle “gebleste” eiken  
gekapt ? 

Het Nieuws 
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Uit het gesprek begrepen we dat de 
aannemer ook de bomen heeft ge-
blest, dit zou gedaan zijn door een 
erkende VTA specialist. VTA is Visu-
al Tree Assessment en houdt in dat de 
persoon interne gebreken kan onder-
zoeken die kunnen leiden tot breuk 
van de stam, in goed Nederlands: 
Boom Veiligheids Controle. Hij hoeft 
dus alleen visueel naar de gesteldheid 
van de boom te kijken, niet of hij wel 
of niet past in de laanstructuur. 

 

Het gesprek verliep wel prettig, maar 
of het tot een gewenst resultaat gaat 
leiden?? We hebben afgesproken dat 
we samen met een boomdeskundige 
van de gemeente en een boomdeskun-
dige van ons nogmaals de bomen 
gaan bekijken om zo een deskundig 
inzicht te krijgen naar de reden van 
vellen, wellicht op het niveau van elke 
individuele boom. 
 

Ondertussen proberen we zoveel mo-
gelijk ruchtbaarheid aan deze gemeen-
te activiteit te geven. Er is een artikel 
in het Dagblad vh N. verschenen, op 
de radio en in het TV-nieuws van 
RTV Drenthe is er aandacht aan ge-
schonken.  

 

We hebben contact gehad met een 
ecoloog uit Groningen die wees op 
het verplichte onderzoek naar be-
schermde flora en fauna in deze bo-
menrij zoals gesteld in de Wet Na-
tuurbescherming; gekeken naar het 
bestemmingplan voor het buitenge-
bied; contact gehad met Natuur en 
Milieu Drenthe; gaan nog contact zoe-
ken met Landschapsbeheer Drenthe.  

Kortom: het houdt ons uit de kroeg! 
 

WORDT VERVOLG 

 
Karen Pelder 

Namens DAC  

(De Antikap Commissie) 

 

 

Dorpsrestaurant Gezelliggeit 
 

Inmiddels is helder dat er ook voldoende aanmeldingen zijn om ons 
restaurant zondag 7 november óók te openen!  Kijk voor het heerlijke 
menu van chef Riek elders in S&O. 
Er zijn nog een paar plaatsen vrij, dus u kunt zich nog tot 31 oktober 
aanmelden! 

Dat wil zeggen, bevestigen doen wij pas ná de persconferentie van 2 
november. Beperkende maatregelen kunnen immers inhouden dat wij 
minder gasten mogen ontvangen dan beoogd!  

Bij aanmelding via samenetenwitteveen@gmail.com graag vermelden: 
* met hoeveel personen u komt 
* of u alleen met uw eigen gezelschap wilt eten of dat u letterlijk wilt 
aanschuiven bij gasten die ook in het dorpsrestaurant aanwezig zijn 
* of u van de vegetarische maaltijd gebruik wilt maken. 
 

Het Nieuws 
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Klussenbedrijf 
R.Snippe 

 

Mr. J. B. Kanweg 65 

9439 PC Witteveen 

0593-552348 

Advertentie  
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Eenmaal gewend aan de herfst is 
het, zeker in onze omgeving, een 
topseizoen. De bomen kleuren in 
alle tinten en laten hun vruchten 
vallen. Het is een slecht jaar voor 
eik en beuk, de droogte van vorig 
jaar heeft nog haar weerslag, maar 
de tamme kastanje draagt dit sei-
zoen volop. 

Dus niet alleen op de fiets door de 
bossen van Gees, maar ook op de 
knieën. Het verzamelen is nog het 
minste werk, maar als uiteindelijk 
de verwerking klaar is noemen we 
het culinair ¨crème de marrons¨ en is 
het een heerlijk in de cheesecake of 
in een bonbon. De kastanjes die 
overblijven komen op de voederta-
fel en zijn al snel een prooi voor de 
Witteveense Eekhoorns. 

Tijdens zo´n fietstocht probeerde 
een vrouw mijn aandacht te trek-
ken… 

¨bent U hier bekend ?!¨ schreeuwde 
zij. 

Uiteraard stapte ik af, nogal in de 
stress vroeg zij of ik het telefoon-
nummer van de beheerder had. 
Een lastige, ietwat onduidelijke 
vraag, maar al snel begreep ik haar 
overslaande  stem. Ook een luid 
gemekker maakte mij duidelijk dat 
er  paniek was. Een geit zat  met 
de hoorns in het hek van de Hoge 
Stoep. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In plaats van de heide vrij van gras 
te houden had het beest gepro-
beerd aan het blad van de struiken 
aan de andere kant van het hek te 
knabbelen. Domme eikel hij, het 
was een bok, zat muurvast. 

Voor mij hét moment om mijn 
Witteveense mannelijkheid te be-
wijzen. Een geit is van oudsher 
bekende Witteveense kost en als 
fietser heb je altijd wat materiaal 
bij de hand om de ergste pech te 
verhelpen. Voorzichtig..riep zij, 
toen ik de geit met mijn rechter-
hand bij de hoorns vatte. Met mijn 
linker knipte ik met mijn tang het 
gaaswerk aan stukken. 

 
 
 
Motte 
 
Omdat de herfstzon lekker scheen, 
verder doorgefietst naar de Mot-
te….. de watte vraagt U zich af ? 
Een motte is een kunstmatige heu-
vel waarop vroeger een bouwwerk 
stond. Niet alleen de hunebedden 
en grafheuvels zijn stokoude ele-
menten in ons landschap. Op een 
motte stond vroeg in de middel-
eeuwen een klein kasteel of fort. 
Rond de motte vlakbij Gees en 
Zwinderen is nog een soort gracht  

 

 

te herkennen. Pas enkele jaren ken 
ik deze verborgen plek, nu staat er 
echter vlakbij een toeristisch bord. 
Toch is het er vrijwel altijd rustig. 
Vlinders en libellen zijn er nog vol-
op, soms ook zie je er een slang. 
En..er staat ook een Westmalle 
bankje. 
 
 
Een term voor persoonlijk gebruik, 
maar mijn voornemen is om bij die 
bankjes in de natuur waar de hemel 
voor het grijpen ligt, enkele flesjes 
trappist te verstoppen.  
Zo´n bankje hoeft niet perse in de 
buurt te liggen. Maar altijd is het 
een plek waar je lekker in de eerste 
warme lentezon of in de late 
herfstzon kunt zitten. Het is er al-
tijd rustig en er hoort een verhaal 
bij, een historische plek, een bij-
zondere waarneming of gewoon je 
enorm thuis te voelen. 

Wat dat betreft komen er in de 
omgeving steeds meer plekjes, 
dichtbij het hiernamaals. 

 
Gr. Joep 

De juiste man op de juiste plek.. De Column 
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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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Bingo 

 
Zaterdag 20 november is er bingo in de Tille. 
 
’s Middags om 14:30 start de kinderbingo.  Kosten zijn 
€5,00 per boekje. We spelen 3 rondes.  
 
’s Avonds om 19:30 start de bingo voor volwassenen. 
Kosten zijn €10,00 per boekje. We spelen 4 rondes.  
 
Er zijn mooie prijzen te winnen!
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Colofon 

Jaargang 66, nummer  

14-10-2021 
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: 
26-10-2021  (verschijnt 28-10-2021) 

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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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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Clinic Free Running 
 

Zaterdagmiddag 30 oktober 2021 

13.00 uur en 14.30 uur  

 

Zo snel mogelijk van het ene punt naar het andere punt bewegen, daarbij allerlei hindernissen trotserend.  

 

Dat is Free Running. 
 

In deze Clinic, gegeven door een professional, leer jij allerlei leuke en uiteenlopende tricks. Je gaat springen, 
zwaaien, hangen, balanceren en klimmen. Dit alles gaat in de gymzaal van De Tille gebeuren.   

Afsluitend is er een drankje en wat lekkers in de kantine van de Witteveense Boys’87 

We draaien twee clinics, 
Ben je tussen de 8 en de 14 jaar oud?   
Geef je dan snel op, via onderstaande strook. Deze kun je bij Kanweg nr. 80 in de brievenbus doen, voor 30 okto-
ber, of stuur een what’s app bericht naar: 0616658081.  

 Indeling groepen wordt via social media gedeeld (FB Witteveense Boys, De Tille en site dorpsbelang). 

 

De clinic is gratis en wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Midden Drenthe, Jeugd aan zet 

 

Groet 

Roel Seele (Witteveense Boys’87) 
Heidi Smit (Salto)  
Tjitske Raggers (Dorpsbelang) 

 ------------------------------------------------------------ 
 

Naam:       

 

 

Leeftijd:       

 

 

Telefoonnummer:       

 

 

Voorkeur tijdstip:       


