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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 aanvang
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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Het Nieuws
De AED: hoe werkt het en
een nieuwe cursus.
Onlangs hadden we een situatie in het
dorp waarbij de AED moest worden
gebruikt. Toen bleek dat er toch verwarring bij dorpsbewoners bestaat
over de procedure en de werkwijze.
Gelukkig is er in deze situatie goed en
vlot door de vrijwilligers gehandeld
(de patiënt had een “niet-reanimatieverklaring” en kon uiteindelijk niet
geholpen worden).
In dit artikel zetten we alles nog eens
op een rij en proberen we duidelijkheid te scheppen over de procedure,
zodat we een volgende keer de verwarring kunnen voorkomen.
Even wat feitjes:
Dorpsbelang heeft afgelopen jaar
twee nieuwe AED’s aangeschaft: eentje hangt bij de Tille (buiten) en eentje
hangt bij de voetbalvelden (buiten).
De kasten zitten niet op slot en gaan
open met 2 scharnierklemmetjes.
(De Hartstichting maakt binnenkort
een overzichtskaart waarop gemeld
staat waar AED’s beschikbaar zijn en
mochten daar witte vlekken in worden
gesignaleerd dan gaat gekeken worden
op welke wijze dit kan worden opgelost. Dorpsbelang zal dit volgen).
De beheerder van beide AED’s is
Roel Seele.
Vrijwilligers hebben allemaal een
AED-training gehad en kunnen zich
na de training inschrijven bij Hartslagnu.nl
De EHBO (i.s.m. de buurtacademie)
biedt deze trainingen aan en zorgt ook
voor opfristrainingen.
In Witteveen coördineert Dina Snippe
de trainingen en als daar vragen over
zijn kan men bij Dina terecht. Dina is
te bereiken op telefoonnummer 0593
– 552322 of 06 22294312, secrtetariaat@ehbowesterbork.nl
Er staan momenteel 11 vrijwilligers
uit Witteveen ingeschreven bij Hartslagnu.nl. Bij ons is niet bekend wie
dit zijn.

4 Sport & Ontspanning

Procedure inschakelen AED.

Inzet:

Voor alle duidelijkheid: de oproep
van de AED-vrijwilligers gaat altijd
via Hartslagnu.nl en niet via de
buurtpreventie app (onder aan dit
artikel komen we terug op waar de
buurtpreventie app wel voor is en wat
de werkwijze daarvan is).

De actieve AED-vrijwilliger die een
push bericht ontvangt “rukt” z.s.m.
uit naar de AED die in het bericht
staat gemeld en neemt de AED mee
naar de plaats waar reanimatie nodig
is. Hij/zij vort de handelingen uit zoals geleerd tijdens trainingen. Ondertussen is de ambulance onderweg. Na
afloop van de ingreep wordt de AED
teruggeplaatst in de kast. Daarna gaat
de beheerder aan de slag (zie boven).
Nazorg: wordt niet standaard aangeboden. Als het goed is wordt de vrijwilliger wel geïnformeerd over de afloop en wordt dan eventueel slachtofferhulp aangeboden.

Op het moment dat iemand de ambulance belt en de verdenking er is dat er
sprake is van een harststilstand gaat er
een push bericht uit naar de actieve
AED-vrijwilligers (die zichzelf dus
gemeld hebben bij Hartslagnu) in de
buurt. In Witteveen zijn dat er momenteel dus 11, maar ze roepen er een
stel op die het dichtst in de buurt zijn
(zelfs de AED-vrijwilligers uit de
Broekstreek kregen een push bericht,
hoe meer hoe beter natuurlijk).
In dit push bericht wordt ook vermeld
waar de dichtstbijzijnde AED hangt,
in dit geval was dat aan de mej. A.
Talmaweg 2, de Tille. Indien een
AED-kast is afgesloten en geopend
moet worden met een code – zoals in
veel steden – dan wordt de code met
het push bericht meegestuurd. In Witteveen hebben de AED kasten geen
code en zijn door iedereen te openen.
De beheerder (Roel dus) ontvangt
ook een mail, die kan dan daarna de
controle door het onderhoudsbedrijf
laten starten en wanneer de electroden
en de batterij zijn gebruikt, dan wordt
dit zo vlot mogelijk vernieuwd. Zit
niet aan de AED kasten! Door de kasten en AED-apparatuur gewoon te
laten hangen, zijn ze altijd beschikbaar
op het volgende moment dat de AED's nodig zijn. Een onderhoudsbedrijf
zorgt voor regelmatige controle.

Nieuwe cursus op 13 januari (18.30 22.30 uur, locatie Hotel het Witteveen).
Op 13 januari wordt er weer een nieuwe training Reanimatie georganiseerd
(door de buurtacademie ism de
EHBO). Dit keer vindt dat plaats in
Hotel Het Witte Veen, die zelf ook
het plan heeft een AED aan te schaffen.
Informatie en aanmelding bij Dina:
telefoonnummer 06 22294312
Buurtpreventie App.
Zoals aangegeven is er ook een
'Whatsapp Buurtpreventie'. Doel van
deze whatsappgroep is om een soort
Digitale Noaberschap mogelijk te maken. Deelnemers aan deze whatsappgroep kunnen allerlei zaken delen die
te maken hebben met:
Verdachte situaties
Dreigend gevaar
Elkaar blijven informeren
wanneer er gevaar is.
Bij alle SPOEDGEVALLEN waarbij
een hulpdienst nodig is, bel je DIRECT MET 112. Daar mag het eventueel in de app gedeeld worden.

Het Nieuws

Het is erg moeilijk om goede voorbeelden te geven. Elke situatie is weer
anders. Als vuistregel geldt dat je hier
informatie deelt waarbij je in een
'ouderwetse' situatie ook even naar je
buren zou lopen of ter plekke zou
gaan kijken.
Zo is een enkele auto met buitenlands
kenteken die op zaterdagmiddag door
het dorp rijdt en doorrijdt niet verdacht. Wanneer dezelfde auto al avondenlang langzaam door het dorp rijdt
en snel weggaat wanneer er iemand
dichtbij komt, is zeker een geval van
dreiging en reden voor een berichtje
in de Appgroep.

Er is uit de bevolking van Witteveen en omstreken de vraag
gekomen om een AED en reanimatie cursus te kunnen volgen.
Dat kan bij onze EHBO vereniging Westerbork e.o. en wel
op donderdag avond 13 januari 2022..
De les duurt van 18.30 uur tot 22.30 uur.

Botst de bestelbus overdag met achteruitrijden tegen een geparkeerde
auto, dan is er geen bericht naar de
Whatsappgroep nodig. Rijdt de auto
daarna door, dan mag je de gegevens
delen in de groep. Botst de auto met
volle vaart tegen een boom dan bel je
direct met 112!

Coördinator Matthijs Jansen en medebeheerders Karen Houwerzijl en Robbert Wielink helpen met het actief
houden van de groep. Door feedback
te geven over gedeelde berichtjes leren we goed welke berichten wel en
niet in de groep horen.
Je kunt je nog steeds aanmelden voor
deelname aan de groep: stuur een berichtje aan 06-30604744 (Matthijs Jansen) om toegelaten te worden.
Dorpsbelang, Liesbeth Langen.
Beheerder AED, Roel Seele
Cursussen AED/vrijwilligers, Dina
Snippe
Buurtpreventie app, Matthijs Jansen.

Wat leer je bij een reanimatie cursus? - Hoe je een hart stilstand herkent en wat je dan als eerste
doet.
-Hoe je moet reanimeren en in welk tempo
-Hoe je een AED aansluit en bedient.
-Alarmeren van professionele hulp
-Stabiele zijligging
De deelnemers ontvangen na afloop van de cursus een certificering van het Oranje Kruis.
De kosten zijn €45,00 per persoon.
Vergoeding, belangrijk om te weten is dat verschillende
zorgverzekeraars de kosten vergoeden.
Meestal vind je de vergoeding onder het kopje ”preventieve
zorg “ of “preventieve cursus”.
Locatie Hotel het Witteveen
Brokweg 16
9439TC te Witteveen.
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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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De Column
Babboefiets
Tijden veranderen, zo ook de aanhanger achter de fiets. Onze kinderen
stapten meteen vanuit de kinderwagen
over op de aanhangfiets. Jarenlang
hebben zij hun ouders, zonder accu,
voortgeduwd over prachtige landwegen in Drenthe en de rest van Europa.
Tegenwoordig echter pakken ook zij
liever de auto om de lege feest flessen
van thuis naar de glasbak te rijden.
De huidige kindjes zitten in de elektrische Babboefiets voorop bij de gehaaste ouder. De kinderen tijd voor
hun mobiel, de ouder op tijd voor het
droogfietsen op de fitness.
Achter de fiets hangt inmiddels vaak
wel een karretje, zonder kroost, maar
met hond.
In de buurt van het Dwingelderveld
reed ik een man plus kar achterop.
Vrolijke verbazing over de man die
tegen de wind in ploeterde, terwijl het
hondje achterop, middels ritmisch
geblaf, het tempo bepaalde. Net roeien, de vier met stuurman, op elke blaf
ging de trapper kordaat naar beneden.

Verder weinig vogels gezien de laatste
tijd, hoewel er niet meer of minder
zijn dan anders maar vooral de bomen
hebben mijn aandacht. Iedere herfst
weer is het de mooiste herfst uit mijn
leven wanneer ik de kleurrijke pracht
van het vallend blad zie, terwijl het
skelet van takken steeds beter zichtbaar wordt. De beuk is mijn favoriete
boom, maar deze herfst heb ik uitsluitend aandacht voor de eik en meer in
het bijzonder de eiken in het lint, een
eikenrij die het Drents landschap karakter geven.

Verbazing zonder plezier
Verbazing blijft, de prettige vrolijkheid heeft echter plaats gemaakt voor
ongeloof over ¨De Dunning¨. Het
plan waarbij 280 volwassen gezonde
eikenbomen geruimd worden en de
entree van ons dorp aan beide kanten
wordt vernacheld. Recent in Wenen
staande voor het standbeeld van Kafka probeerde ik een voorbeeld te verzinnen van het begrip ¨kafkaësk¨ Welnu de voorgenomen kap is zo´n proces waarbij goedbedoeld een gemeentelijke ambtenaar een bezuinigingsplan
heeft gemaakt, dat welhaast onafwendbaar de verkeerde kant uit gaat.
De wereldtop vliegt met zijn allen
naar Glasgow om het klimaat te redden, het eerste akkoord om ontbossing tegen te gaan is gesloten. Maar in
onze gemeente wordt maar dan 2 hectare boom gesloopt, ongeveer 3 voetbalvelden. In het Amazonegebied
worden drie voetbalvelden per minuut
gekapt...ben benieuwd hoe snel de
Kanweg plat ligt.

Of heeft Uw columnist last van tunnelvisie...in ieder geval geniet hij wel
fietsend door de tunnel van samenhangende eikenbomen zo typisch
voor ons landschap.
Toch echter nog één vogelwaarneming moet verteld….wederom de
zeearend die vlakbij goed herkenbaar
een vlucht ganzen op de vlucht joeg.
Beneden stond een vogelaar, door zijn
kijker koekeloerend, te genieten. Een
praatje tussen liefhebbers terwijl de
roofvogel steeds dichter naderde.
¨Kijk uit straks pakt hij geen gans maar
heeft hij trek in een vogelaar¨…..grapte ik.
De kijker was niet op zijn mondje
gevallen….¨Daar ben ik te oud en te taai
voor...¨
Maar er kan er slechts één de lolligste
zijn…..¨dan maak ik dat ik wegkom !!¨
riep ik en ging op weg naar de volgende rij eiken.
Gr. Joep
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Evaluatie Enquête
verkeersveiligheid Witteveen
Aanleiding:
In het afgelopen jaar zijn een aantal
meldingen betreffende de verkeersveiligheid in Witteveen bij Dorpsbelang binnengekomen. Dit was voor
Dorpsbelang aanleiding om een enquête breed in het dorp uit te zetten
hoe de Witteveners dit ervaren.
Vanuit Dorpsbelang is een werkgroep samengesteld met daarin de
medewerking van een aantal dorpsbewoners. Door de werkgroep werd
besloten dit samen met VVN (Veilig
Verkeer Nederland) op te pakken,
gezien hun jarenlange ervaring met
deze casuïstiek.

waarbij de volgende drie onderwerpen naar voren kwamen:
Te hard rijden in het dorp
Met name hinder bij voetgangers
en fietsers. Als veel voorkomende klacht wordt de staat
van de weg, ontbreken van
fietspaden en voetpaden
aangegeven. Ook de onoverzichtelijkheid van kruispunten is een aandachtspunt
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De november opening van dorpsrestaurant Gezelliggeit was een
enorm succes! In twee dagen hebben bijna 60 volwassen én jonge
dorpsbewoners genoten van een
heerlijke Indische maaltijd!

Als de nieuwe Coronamaatregelen
het toelaten, opent dorpsrestaurant
Gezelliggeit op zaterdag 4 decem(On)veiligheid op straat
ber opnieuw haar deuren. Je kunt
Meest voorkomende opmerkin- je hiervoor tot uiterlijk 28 novemgen spitsen zich toe op het
ber aanmelden. Voor het volledig
ontbreken van verlichting en menu, zie elders in S&O en op de
de afwezigheid van fietspawebsite dorpwitteveen.nl
den.

Plan van aanpak:
Gekozen werd voor de werkwijze
vanuit VVN om een enquête breed
uit te zetten met daarin een aantal
Gedrag
algemene vragen over verkeersveiligEen aantal bewoners geven aan
heid, aangevuld met een aantal specidat er aandacht moet komen
fieke “Witteveen“-vragen. De bewovoor zelfbewustzijn, elkaar
ners werd de keuze geboden deze
kunnen aanspreken en het
online in te vullen, of wanneer dit
investeren in educatie op
lastig was, ook fysiek in te leveren bij
school, of door middel van
een van de werkgroep-leden.
communicatie in het plaatseOpzet was om zoveel mogelijk gelijke huis-aan -huis blad.
bruik te maken van open vragen,
aangevuld met concrete ervaringen
van de respondent waar de verkeersVervolg:
veiligheid onder druk stond.
De werkgroep wil niet meteen voorsorteren op het trekken van concluRespons:
sies, maar samen met dorpsbelangen
De enquête werd online 73 een open gesprek met de gemeente
keer ingevuld, en als hard
Midden Drenthe aangaan waarbij
copy 10 x ingeleverd bij een samen met VVN gekeken gaat worcontactadres. De buurt Wit- den naar infrastructurele oplossingen
teveen kent 175 huishouin samenhang met het investeren in
dens, dat wil dus zeggen een bewustzijn. Het aantal respondenten
respons van 47 %. De uitop de enquête geeft wel aan dat dit
slag van de enquête kunt u
leeft in Witteveen en dus zeer zeker
vonden op de website
de aandacht moet krijgen.
www.dorpwitteveen.nl onder de button van DorpsbeNamens de werkgroep:
lang.
Korte samenvatting uitslag enquête:
De werkgroep heeft een uitsplitsing
gemaakt naar hoofdzaken en bijzaken, en gekeken naar de rode lijn in
het resultaat,

Dorpsrestaurant
Gezelliggeit

Otto de Groot
4 november 2021

Zodra Gezelliggeit op 4 december ‘vol’ is, wordt je op de wachtlijst van 5 december geplaatst. Bij
voldoende aanmelding zal chefkok Riek dan óók op zondag de
pannen laten dampen………..
Bij je aanmelding graag het volgende vermelden:
* met hoeveel personen je komt
* of je alleen met je eigen gezelschap wil eten of dat je letterlijk wil
aanschuiven bij gasten die ook in
het restaurant aanwezig zijn
Menukeuze:
* vegetarisch
* bij niét vegetarisch aangeven of
je kiest voor zalm of varkenswangen als hoofdgerecht
Ons dorpsrestaurant is geopend
van 17.00 tot 21.00 uur; de keuken
sluit om 20.30 uur.
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De Sport
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Advertenties
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.

administratiekantoor
De Koningin van Frankrijk

Storten en afhalen kan zaterdags tussen 8:00 u. en 14:00 u.
of op afspraak. Heeft u vragen,
neem vrijblijvend contact met
ons op.

goedkoper dan een accountant
Winfried Vermeulen 0593-552020

Gerco Snoeijing : 06-29342876
Joran Snoeijing : 06-51808314

Mr. H. Smeengeweg
9439 PA Witteveen

37

Tel.: 0593 322289 / 06 21400745

 In– en verkoop van auto’s

(nieuw en occasions)
 Onderhoud en APK van
alle merken
 Eventueel gratis leenauto
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Advertentie
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Advertenties

Schapendijk 4
9438 TA GarmingeTel.
0593-552200

Gespecialiseerd in
slootonderhoud en kraanwerk
Tevens levering grondsoorten
Roelof Huizing Cultuurtechniek
Hoofdstraat 42
9433 PC Zwiggelte
Tel. 06-52375631
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Colofon
Jaargang 66, nummer 21
11-11-2021
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:
23-11-2021 (verschijnt 25-11-2021)
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

Agenda

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 kantine inleveren. Verpakt vet in de gele
container, los vet in de blauwe.
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Aanmelden voor- en contact
over
Whatsapp Buurtpreventie
Witteveen 06-30604744

Naoberkracht Witteveen :
Josina en Renda
06-148 90 113
naoberkrachtwitteveen@gmail.com
Dorpsbelang Witteveen:
http://dorpwitteveen.nl/
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