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Specifieke maatregelen op 
sportpark De Roskamp 
voor bezoekers vanaf  18 
jaar:  
 
1. Als u op het terras gaat zitten, dient 
u uw QR-code te laten scannen  
 
2. Als u de kantine in wilt, dan dient u 
uw QR-code te laten scannen en bent 
u verplicht te gaan zitten. Aan de bar 
staan, is met de huidige maatregelen 
helaas niet toegestaan.  

Ook voor WC-bezoek geldt dat u uw 
QR-code moet laten scannen. • Een 
uitzondering is als u in het afhaalge-
deelte een bestelling afhaalt. U hoeft 
dan geen QR-code te laten scannen, 
maar bent wel verplicht een mond-
kapje te dragen. U dient uw consump-
tie dan buiten te gebruiken. 3. Als u 
de kleedkamer of bestuurskamer in 
gaat dient u vooraf uw QR-code te 
laten scannen.  
 
• Een uitzondering betreft hier de 
vrijwilligers die in functie zijn, zoals 

scheidsrechter, leider, trainer e.d. en 
spelers  jonger dan 18 jaar. 
 
De QR-code kan door vrijwilligers 
gescand worden of bij binnenkomst in 
de kantine bij de scan-zuil. Bij geen 
goede scan, mag u helaas niet in de 
kantine of op het terras zitten. U kunt 
wel afhalen. Sporters zonder goede 
QR-code mogen wel voetballen, maar 
niet in de kleedkamer en moeten van 
de alternatieve oplossing gebruik ma-
ken.  
 Het Bestuur. 

 
 

De stijgende aantallen corona be-
smettingen hebben tot nu toe er voor 
gezorgd dat er weer extra maatrege-
len gelden op De Roskamp. Zo is 
publiek – helaas – niet welkom en 
dient er een QR-code gescand te 
worden. Verder op staan de maatre-
gelen samengevat. Vanaf woensdag 
24 november komt er ook de 1,5 m 
maatregelen bij en wie weet wat voor 
maatregelen ons vrijdag te wachten 
staan als de persconferentie is ge-
weest. We zullen corona in de blessu-
re tijd moeten verslaan. De geplande 
jaarlijkse ledenvergadering heeft het 
bestuur uitgesteld tot nader order, 
daar de kantine om 20.00 uur dicht 
moet. Het grootste zaalvoetbaltoer-
nooi van het Noorden, het Protos 
Weerding Zaalvoetbal toernooi, waar 
ons 1ste elftal rond de kerstdagen al-
tijd aan meedoet, is inmiddels al afge-
last. 
  
Afgelopen zondag speelde ons 1s-

te elftal – zonder publiek – de altijd 
lastige wedstrijd uit tegen Valther-
boys 1. Voor de laatste keer. Vather-

boys gaat samen met HOC en op 
termijn gaat het sportpark in Valthe 
dicht. Triest. Echter wat niet vaak 
gebeurde – namelijk winnen van Val-
therboys – gebeurde zon-
dag wel: 1-3. Het 2de elftal 
verloor thuis van Annen. 
  
De jeugd van WNBC’09 
JO10 en JO9 speelde zater-
dag thuis en wonnen hun 
wedstrijden voor een hand-
je vol ouders die moesten 
rijden.  Blijft vreemd en 
lege Roskamp. 
  
We gaan vrijdag horen op 
de persconferentie wat er 
straks allemaal wel en niet 
door mag gaan. Hopelijk 
mogen we een  balletje blij-
ven trappen, echter om 
20.00 uur de kantine dicht 
maakt het er niet gezelliger 
op. 
 
 
 

 Aanstaande zondag speelt het 
3de thuis om 11.00 uur, zaterdag 
speelt Vrouwen 1 thuis om 14.00 
uur. De kantine is open. 
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Vervolg van:  
 

 
 
Tijdens het gesprek op 22 oktober, 
wat we in de Tille met wethouder 
Schipper en Marinus Koster hadden 
over de  betekenis van dunning, werd 
beloofd om relevante achtergrond 
informatie te versturen en antwoord 
te geven op uitstaande vragen. Ook 
werd afgesproken dat we binnenkort 
weer zullen samenkomen om de bo-
men met elkaar te gaan bekijken. In-
middels is deze datum vastgesteld op 
22 november en zullen wij samen met 
Marinus Koster en Gerjo Nijman (hij 
is de gemeentelijk boombeheerder en 
verantwoordelijk voor het blessen) op 
de fiets de bomen gaan bekijken. 
Na dit gesprek werden inderdaad de 
gestelde vragen via de mail beant-
woord. Ook waren 3 bijlagen toege-
voegd die verondersteld werden, dui-
delijkheid te verschaffen: Een uitge-
breid verslag hiervan is te vinden op 
de website van het dorp. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Inmiddels is het 22 november en van-
ochtend hebben 3 leden van de werk-
groep samen met Marinus en Gerjo 
op de fiets de bomen bekeken, met 
een zonnetje en rijp op de velden. We 
begonnen vanuit het dorp naar de 
zuidkant van de Kanweg. Langs de 
stille kant heb je mooi overzicht op de 
bomenrij, hoever ze nu eigenlijk van 
elkaar af staan en de onlogische stip-
pen op de bomen. Op YouTube heb-
ben we een filmpje gezet waarop je de 
Kanweg kan zien en wat onze bezwa-
ren zijn wat betreft het blessen hier  
(zoeken op Kanweg, ook een link op 
de website). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
In dit gesprek werd al snel duidelijk 
dat hoe dan ook er bomen tussen uit-
gehaald zullen worden. 
 
Onze argumenten dat: 

de bomen gezond zijn, 
het dunnen in principe bij halfwas 

bomen gebeurt en deze vol-
wassen zijn 

het kappen van bomen ouder dan 
40 jaar in feite het verwijde-
ren van geïnvesteerd  kapitaal 
betekent dat zich nog niet 
heeft uitbetaalt. 

het niet erg is als kronen in elkaar 
groeien, 

bomen in het midden van een 
laan minder sterke takken 
hebben en bij plotseling vrij-
stellen (zeker op winderige 
locaties) juist meer kan leiden 
tot takbreuk. 

op andere plekken in de gemeente 
de bomen nog dichter op 
elkaar staan 

dat het verloren gaan van de CO2 
opslag in de stammen zal bij-
dragen aan de opwarming van 
de aarde, 

 
 
 
niets van dit alles sneed voor hun enig 
hout. 
Het standpunt van de gemeente is en 
blijft dat bomen die met hun kronen 
in elkaar groeien veel dood hout vor-
men wat een gevaar voor het verkeer 
betekent en dit ondanks dat al de bo-
men aan deze kant al volwassen zijn 
en in principe alleen met de 
(goedkopere) onderhoudssnoei in 
stand kunnen worden gehouden. Ze 
vonden wel dat de bomen geen ach-
terstallig onderhoud vertoonden. 
 
 
 

Worden alle “gebleste” eiken  
gekapt ? 
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Het enige waar ze ons wel gelijk in 
moesten geven, is dat het blessen wel 
erg strikt om en om is gebeurd. Op 
veel plaatsen zouden grote bomen 
moeten wijken voor een kleintje of 
zou een boom bij verwijderen juist 
een heel grote open plek veroorzaken 
(zie het filmpje). Op onze beurt zagen 
we ook in dat de kroon van sommige 
gebleste bomen nu al weggedrukt 
werd door zijn buren en daardoor 
eerder kans had op dode takken en 
een slecht ontwikkelde kroon. 
Anders was dit aan de Noordkant van 
Witteveen, de eerste boom die in de 
lijn van de sigaar staat, zou geen ge-
zonde kroon hebben. Het viel inder-
daad wel op dat nu de bladeren er 
grotendeels af zijn, de zijtakjes anders 
gevormd zijn. Toch zijn we overeen 
gekomen dat hij nog een jaar respijt 
krijgt om te kijken hoe hij volgend 
jaar zich ontwikkelt. Mogelijk zou dit 
komen door het aanleggen van de 
glasvezelkabels? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens het over-
leg met de wet-
houder, hadden 
we er op gewezen 
dat de bomen aan 
deze kant tot in 
ieder geval de kippenboer, al beant-
woorden aan het tijdelijk beeld wat 
geschetst werd in de schematische 
weergave. Je kan vanaf de Bente dui-
delijk zien dat de bomen hier al op de 
goede (tijdelijke) afstand van elkaar 
staan. Dit deel is al eens eerder ge-
dund. 
 
We waren blij dat dit werd toegege-
ven, Marinus had dit ook opgemerkt, 
zei hij , toen hij langs deze bomen 
reed. Hij sprak met ons af dat hier alle 
bomen tot in ieder geval het Wester-
borkerveld zouden blijven staan. Van-
af het Westerborkerveld tot het va-

kantiepark zou wel gedund moeten 
worden, de bomen staan hier dichter 
op elkaar en zijn nog niet volwassen. 
Maar ook hier wordt het dunnen vol-
gens ons te consequent om en om 
gedaan waarbij niet gekeken wordt 
naar onderlinge afstand of dikte 
(ouderdom) van de boom. Hier zou 
met mate gedund moeten worden. Na 
het vakantiepark is het duidelijk dat de 
bomen wel uniform en halfwas zijn en 
hier is om en om dunnen geen pro-
bleem. 
 
Wat kort aan bod is gekomen, is de 
verkeersveiligheid bij het uitrijden van 
een oprit. Vooral bomen links van de 
oprit zouden er niet te dicht op moe-
ten staan. Ze gaven aan dat, indien je 
daar gehoor aan gaat geven, je bijna 
nog meer bomen gaat verwijderen dan 
nu. Een oplossing zou het plaatsen 
van spiegels zijn.  
Ook wordt nagedacht over het aan-
passen van de snelheid hier. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Na afloop vatte Marinus samen wat 
we nu hadden afgesproken en zou dit 
nog via de mail toezenden. Wij kun-
nen dan kijken of dit idd ook onze 
interpretatie was: 
 
 
Kanweg Zuid: opnieuw bekijken 
 
Kanweg midden: niet dunnen 

Kanweg Noord: dunnen mogelijk 
vanaf ongeveer Kanweg 7 - 9 

Hij vermeldde ook dat hij bezig was 
om een informatieavond te organise-
ren voor de raadsleden omtrent het 
beleid. Opvallend is dat er  nergens 
een bomenbeleid beschreven staat, 
maar dat dit wel staand beleid is?? 
Wordt dit mondelinge overgedragen 
of zo? De wethouder had in de raads-
vergadering van 28 oktober toegezegd 
dat hij in elk geval voor de raad het 
beleid wilde evalueren en eventueel 
bijstellen. Het is onduidelijk of wij als 
burgers hier ook bij aanwezig kunnen 
zijn, zowel de PvdA, Groen Links, 
Christen Unie, Gemeentebelangen en 
D66 gaven aan dat dit wel wenselijk 
is. Het CDA was hier niet duidelijk in, 
wilde wel evalueren en het klimaat 
erbij betrekken. 
 
Wij zullen ons er voor blijven inzetten 
dat het bomen onderhoud pas uitge-
voerd gaat worden als deze evaluatie 
en eventuele bijstelling van het beleid 
geweest is en als er een besluit is ge-
nomen of er wel of niet gekapt moet 
worden. Ook Marinus vond het wen-
selijk dat het bomenbeleid op schrift 
vastgesteld moet worden. We gaan 
ervoor om te voorkomen dat de put 
pas gedempt wordt als het kalf al ver-
dronken is. 
 
We zijn bang dat we het niet voor 
elkaar krijgen, dat alles zal blijven 
staan, wel dat er geen 280 bomen ge-
kapt gaan worden, maar hoeveel de 
schade zal zijn, ook in de toe-
komst????? 
 
Wordt ongetwijfeld vervolgd! 
 
Namens de ZOB werkgroep (Zuinig 
op Bomen) 
 
Joep Steenkamer 
Karen Pelder 
Jos Bodewes 
Ria Pot 

Het Nieuws 
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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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Er is uit de bevolking van Witteveen en omstreken de vraag gekomen om een AED en rea-
nimatie 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. 
 
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 vergoe-
den. 
Meestal vind je de vergoeding onder het kopje ”preventieve zorg “ of  “preventieve cursus”. 
 
Locatie  Hotel het Witteveen  
Brokweg 16 
9439TC te Witteveen.0593 – 552322 of 06 -22294312  
 
Voor verdere informatie mag u mij, Dina ,  
altijd bellen.  0593-552322 of 06-22294312   
Hoop u zo voldoende te hebben ingelicht. 
Namens bestuur EHBO Westerbork e.o.         
Dina Snippe- Berghuis Secretaris. 
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Harrie Nak, 
 
Héé, kan je niet uitkij-
ken...Harrie Nak !!, schreeuw-
de een vader op bakfiets met 
kinderen. Ternauwernood kon 
hij een botsing vermijden, toe-
gegeven Uw columnist draaide 
wat onhandig het fietspad rich-
ting de Scheveningse duinen op. 
Uit zijn lichaamstaal begreep ik, 
dat ik niet leek op een oude 
schoolvriend, maar dat Harrie 
als krachtterm werd gebruikt. 
Een beschaafde Hagenaer dus; 
ikzelf geboren als Hagenees en 
streetwise geworden in een ar-
beidersbuurt in Rotterdam had 
waarschijnlijk wat andere woor-
den gebruikt. 

 
Zo reed ik onlangs op het Man-
tingerzand. Ver vooruit aan de 
ene kant van het fietspad een 
oudere dame, aan de andere 
kant van het pad haar 
hond...keurig aangelijnd, maar 
het touwtje stond strak gespan-
nen over mijn asfalt. Bel-
len….nogmaals bellen en op het 
laatste moment nog probeerde 
ik met een  schreeuw de aan-
dacht van de vrouw te trekken. 
Tenslotte moest ik in de, luid 
piepende, remmen. De vrouw 
schrok op, rukte haar hondje 
naar haar toe en beet mij nijdig 
toe….had je niet even kunnen 
bellen ? 

 
 
Op dat moment kwam de hooli-
gan in mij boven en ik maakte 
haar in onvervalste straattaal 
duidelijk dat aan mijn alame-
rings-gedrag niet veel verkeerd 
was. Eigenlijk had ik meteen al 
spijt….wellicht liep zij diep be-
droefd over het verlies van haar 
man, samen met haar enige le-
vensgezel, een doodziek hondje, 
diep in gedachten over het zand. 
Stijf van schrik stond zij toen ze 
wakker werd gepiept, het arme 
hondje bibberend naast haar, de 
halsband diep in de nek getrok-
ken….niet leuk om zo te wor-
den uitgekafferd. 
 
 
 
Huizenoverschot 
 
Uw columnist verzint dit het 
echt niet, het is ook niet in Ne-
derland. In ons land is het zelfs 
uitkijken als je onverhoeds je 
huis verkoopt, want ook in 
Drenthe is nauwelijks meer een 
bewoonbaar hok te vinden. Nee 
in China staat een bouwbedrijf 
op omvallen en dreigt de wereld 
in een crisis te trekken. Dit om-
dat er niet genoeg Chinezen 
zijn,  liefst 30 miljoen huizen 
blijken onverkoopbaar. In de 
lege spooksteden kan je met ge-
mak de hele bevolking van 
Duitsland laten wonen. Daar-
naast zijn er nog een slordige 
100 miljoen huizen wel ver-
kocht, maar staan nog leeg. 
 
 
 
 
 

 
 
Ongrijpbaar dergelijke aantallen, 
de enorme economische groei 
van China is de laatste tijd voor-
al veroorzaakt door de explosie-
ve groei van de bouw. Men 
bouwt maar door huizen, trei-
nen, raketten en vliegdeksche-
pen in hoeveelheden en tempo 
die mijn voorstellingsvermogen 
te boven gaan. De extra energie 
moet komen door de bouw van 
1171 extra kolencentrales....... 
 
 
 

 
 
 
 
Waarom  druk maken over het 
verdwijnen van de CO2 opslag 
in de eiken aan de Kanweg ?  
Die paar bomen zijn niet eens 
een druppeltje op de gloeiende 
plaat. Beter nog het is vechten 
tegen de bierkaai….een prach-
tige Nederlandse uitdrukking die 
aangeeft dat het kansloos 
is...vroeger was het zeker hope-
loos…. het vechten tegen de 
mannen die dag in dag uit met 
biervaten moesten sjouwen.  
 
 
 Gr. Joep 

De Column 
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De klimaattop in Glasgow is achter de 
rug. Laten we hopen dat de gemaakte 
afspraken voldoende zijn en door alle 
landen worden nageleefd. 
 
Maar tegengaan van de gevolgen van 
klimaatverandering is niet alleen een 
zaak van overheden en bedrijven. Ie-
der persoonlijk kan zijn steentje bij-
dragen en dat gaat ook nodig zijn. 
 
De redactie van S en O is erin gedo-
ken om zoveel mogelijk tips te verza-
melen die we met jullie willen delen. 
Met deze rubriek vol tips willen we 
iedereen stimuleren om (nog meer) 
werk te maken van een duurzame 
leefstijl. Hopelijk is het een duwtje in 
de rug.  Vaak is het heel eenvoudig; 
door kleine aanpassingen aan je ge-
drag- en consumptiepatroon kan je al 
een flink verschil maken. Veel tips 
heb je wellicht al vaker gehoord, mis-
schien zijn er ook nog dingen bij waar 
je niet aan hebt gedacht. In je eentje 
kan je de wereld niet redden maar 
miljoenen steentjes bij elkaar kunnen 
een flinke muur bouwen. 
 
Veel verschillende vlakken zullen aan-
gestipt worden. Deze week: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boodschappen doen (supermarkt): 
 
*Probeer plastic verpakkingen zoveel 
mogelijk te vermijden. Niet eenvou-
dig, bijna alles zit verpakt, maar koop 
geen koekjes, snoepjes die allemaal 
afzonderlijk zijn verpakt. Of eénper-
soons weggooiverpakkingen. Er zijn 
heel veel voorbeelden, teveel om op te 
noemen. Je kent ze vast wel. breakers, 
plakjes kaas/vleeswaar. 
 
*Wist je dat de groenteboer op de 
vrijdagmarkt van Westerbork losse 
groente en fruit in papieren zakken 
verkoopt? 
 
*koop niet meer dan je nodig hebt, 
daarmee voorkom je dat je onnodig 
eten weg moet gooien. Een bood-
schappenlijstje maken, waar je pro-
beert niet van af te wijken, kan hel-
pen. 
 
*koop lokaal of streekproducten. 
Land van herkomst staat vermeld op 
groente en fruit. Probeer overzeese 
producten zoveel mogelijk te vermij-
den. (avocado, mango, ananas enz.)  
Er is veel heerlijk Nederlands fruit: 
appels, peren, pruimen, kersen, aard-
beien e.a. zacht fruit. En op het ge-
bied van groente is het aanbod grandi-
oos. 
 
*koop seizoen producten: boontjes in 
de winter komen van ver en zijn vaak 
al weken onderweg, diepvriesboontjes 
zijn dan een prima alternatief. Dit 
geldt uiteraard ook voor andere 
groentes. Sla buiten het seizoen komt 
uit een verwarmde kas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*producten hebben een T(enminste) 
H(oudbaar) T(ot) datum op de ver-
pakking. Dit betekent helemaal niet 
dat het na de datum weggegooid moet 
worden. In tegendeel.  Kijk,  ruik,  
proef en eet het gewoon nog lekker 
op. 
*Veel winkels doen mee aan “too 
good to go”  Producten die aan de 
datum zijn worden voor weinig geld 
aan het eind van de dag aangeboden. 
Via de app kan je er op inschrijven. 
Nadeel is wel dat je geen invloed hebt 
op de inhoud van het pakket. Dus er 
kan iets inzitten wat je normaal niet 
zou kopen 
 

 
De ecologische voetafdruk geeft 
aan hoeveel ruimte een mens no-
dig heeft om te leven. In dit geval 
hebben we het niet over de grootte 
van je woning, maar over de im-
pact van jouw levensstijl op het 
milieu en de aarde.  
Wil je jouw ekologische voetafdruk 
berekenen? Op internet zijn ver-
schillende tests te vinden. 
Heb je ook een tip voor deze rubriek? 
Geef het door via  
 
redactie@sportenontspanning.nl 
 

 

Het Nieuws 
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NIEUWS van DORPS-
RESTAURANT GE-
ZELLIGGEIT  
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Er zijn nog een paar plaatsen over in 
Gezelliggeit op 4 december aanstaan-
de. Ons dorpsrestaurant wordt Co-
ronapoof ingericht (anderhalve meter, 
mondkapjes op tot vaste zitplaatsen, 
bediening met mondkapjes en natuur-
lijk de gecontroleerde QR code). 
 
We hebben ivm de nieuwe Corona-
maatregelen onze openings- en slui-
tingstijden aangepast. We openen om 
16.00 uur onze deuren en de keu-
ken gaat dicht om 19.30 
uur! Gezelliggeit sluit om 20.00 
uur haar deuren. 
 
Wilt u zich nog opgeven? Dat kan tot 
uiterlijk 28 november via sameneten-
witteveen @gmail.com 
Zodra 4 december ‘vol’ is, wordt je op 
de wachtlijst van zondag 5 decem-
ber geplaatst. Bij voldoende aanmel-
ding zal chef Riek ook dan het beste 
uit haar keuken laten komen. 
Vermeld met hoeveel personen u 
komt, alleen met eigen gezelschap wilt 
eten of letterlijk (op anderhalve meter) 
wilt aanschuiven bij anderen. 
En maak, ivm de inkoop, uw keuze 
voor het hoofdgerecht. Om verwar-
ring te voorkomen; de zalm in het 
vegetarisch menu ís ook vegetarisch! 
De zalm in het andere menu is ‘echte’ 
zalm, dus vis. 
 
De huidige Coronamaatregelen gelden 
tot en met vrijdag 3 december. Het is 
afwachten wat eventuele nieuwe maat-
regelen ons gaan brengen; wij zijn 
immers geopend op 4 en mogelijk 5 
december. Met andere woorden, let 
op berichten in sociale media of wij 
inderdaad geopend mogen zijn! 
 
 
 
 

 
 

 
Eerste weekeinde 2022  
 
Van dit weekeinde weten wij zeker dat 
wij gesloten zijn! 
Maar, als wij het coronaproof kunnen 
organiseren, geven Stichting dorps-
huis de Tille en Dorpsbelang Witte-
veen op zondag 2 januari een nieuw-
jaarsreceptie.  
 

 
 

 
 
 
Nadere informatie hierover volgt in 
december. Één ding verklappen we 
vast; chef kok Riek van dorpsrestau-
rant Gezelliggeit zal dan voor lekkere 
hapjes zorgen………  

Het Nieuws 
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Pilates op  

Woensdagavond 
 
 
 
Op maandagmiddag is er al 
een enthousiaste pilatesgroep.. 
Wij willen ook de mogelijk-
heid aanbieden om dit op 
woensdagavond te doen  voor 
de mensen die overdag niet 
kunnen.  
 
Tijdstip: 19:30 tot 20:30  
Kosten: € 15,00 per maand  
 
Alleen bij voldoende opgave 
kunnen we hiermee starten! ! 
 
Als je interesse hebt graag 
voor 1 januari mailen naar  
 
saltowitteveen@gmail.com of  
appen naar  
Annemarie tel: 06-48 46 87 51  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

SLUITING FITNESS SALTO  
 
 
 
Beste leden, Helaas moeten wij mededelen dat wij na vele 
succesvolle jaren onze fitness afdeling moeten sluiten. 
Wij deden dit namelijk in samenwerking met Fysio Mid-
den Drenthe, maar deze heeft jammer genoeg besloten 
om deze samenwerking plotseling stop te zetten en hun 
eigen fitnessstudio te beginnen in de Tille. Greet zal haar 
werkzaamheden bij Fysio Midden Drenthe voortzetten. 
Naar ons inzien is Witteveen niet groot genoeg voor 
twee fitness gelegenheden en is het ook financieel niet 
rendabel voor Salto om de fitness alleen voort te zetten. 
Hierdoor zien we ons genoodzaakt om de fitness activi-
teiten stop te zetten. Dit betekent voor onze Fitness en 
fitness+ leden dat uw lidmaatschap automatisch per 31 
december wordt beëindigd. U kunt ervoor kiezen om on-
dersteunend lid te worden voor € 8,95. Als u daar niet 
voor kiest, wilt u er dan aan denken uw overboeking stop 
te zetten? Wij gaan ons richten op andere sportactivitei-
ten. Als u nog suggesties heeft voor bepaalde sporten, 
dan horen wij het graag. Wij danken u voor uw vertrou-
wen en ondersteuning in de afgelopen jaren. Als u nog 
vragen heeft kunt u mailen naar saltowitte-
veen@gmail.com. Bestuur Salto De laatste openingsdag 
van de fitness is 11 december 
  

De Sport 
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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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