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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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Naoberkracht met ook 
een hoofdletter K ! 
 
Je bent met vakantie en krijgt een be-
richt dat je vader in het ziekenhuis zit 
en waarschijnlijk nog diezelfde avond 
geopereerd dient te worden aan zijn 
zojuist gebroken enkel. Wat gaat er 
dan gebeuren ? Witteveen komt in 
actie! Moeders wordt direct opgevan-
gen bij de buren met wie wij in con-
tact staan. Zij regelen een bed in de 
woonkamer (vader kwam gelukkig 
naar huis), de hond wordt uitgelaten 
en later zelfs voor een langere periode 
bij een buurman ondergebracht, de 
boodschappen worden gedaan( net als 
in de gehele coronaperiode) en het 
huis wordt schoongehouden. Dan 
start er ook een app-groep 
“Buurtgenoten Hans”. Hierin wordt 
hulp gevraagd en aangeboden. Dit 
hebben wij ervaren als iets unieks, dat 
een heel dorp zo kan samenkomen en 
voor elkaar klaarstaat. In één woord 
FANTASTISCH. Een dikke pluim 
voor het dorp Witteveen.  
Met vriendelijke groet, Ron en Petra 
 

Waar zouden we zijn zonder 
Naoberkracht!!?? 
Door de ontstaansgeschiedenis van 
ons dorp Witteveen, is Naoberkracht, 
het omzien naar elkaar, een ingebur-
gerd fenomeen. Met het project 
Naoberkracht, met daarin het Duo als 
drijvende kracht, is het omzien naar 
elkaar in een modern jasje gestoken. 
De hierboven beschreven situatie  
geeft duidelijk weer, waar Naober-
kracht voor staat. In dit geval waren 
de buren toevallig het Duo van 
Naoberkracht( Josina Wielink en Ren-
da Löhr) die onmiddellijk in actie zijn 
gekomen. Dus als u vragen dan wel 
hulp nodig heeft zoek dan contact 
met Naoberkracht. Bent u bijvoor-

beeld even niet in staat om voor uzelf 
te zorgen of om het zelf te regelen, of 
u weet even niet waar u hulp kunt 
krijgen richt u dan tot ons Duo 
Naoberkracht. Zij weten de weg en 
kunnen u verder helpen, zij staan  
 
 
rechtstreeks in contact met wijkver-
pleegkundigen ( Icare en Derkshoes), 
met cliëntondersteuners van Welzijns-
werk en de WMO ambtenaar. Daar-
door zijn de lijnen kort en kan er snel 
gehandeld worden. Maar zij weten 
ook wat dorpsgenoten voor elkaar 
kunnen betekenen. Zij bemiddelen 
met regelmaat voor hulp bij vervoer, 
boodschappen, ondersteuning mantel-
zorg, huiswerkbegeleiding etc.. Kort-
om met iedere vraag kunt u bij hen 
terecht. 
In Witteveen wordt heel veel georga-
niseerd. Soms gebeurt dit in samen-
spraak met Naoberkracht. Zo wordt 
door het Duo bijvoorbeeld de Wan-
delvierdaagse ondersteund en in sa-
menspraak met de Buurtacademie het 
programma in elkaar gezet. Ontmoe-
ting en contact houdt het dorp leven-
dig en ook op termijn leefbaar. In de 
komende activiteiten-kalender 2022 
zullen de activiteiten van de Witte-
veens Boy’s, De Tille, Buurtacademie, 
Dorpsbelang en Naoberkracht wor-
den gepubliceerd. Van Klaverjassen 
tot Bingo, van Dorpshuiskamer tot 
restaurant Gezelliggeit, van Kinderdis-
co tot Valpreventie. 
 

Wat gaat er de komende tijd veran-
deren ???   
We nemen miv 1 december afscheid 
van Renda Löhr als helft van het Duo. 
In verband met drukke werkzaamhe-
den elders legt zij haar taak neer. We 
bedanken haar hartelijk voor haar gro-
te inzet! Josina Wielink blijft als con-
stante factor van het Duo actief. 
Grietje Oortwijn gaat de taken van 
Renda Löhr overnemen. 
 De inzet van het Duo blijft ongewij-
zigd. We wensen Josina en Grietje 
heel veel succes bij hun werkzaamhe-
den als nieuwe Duo van Naober-
kracht. Wilt u een beroep doen op het 

Duo tel.: 06 14 89 01 13, of stuur een 
mail naar : naoberkrachtwitte-
veen@gmail.com  
 

DorpsbelangWitteveen 

Nieuwe coördinator Oud
-Papier in de 

Broekstreek, Witteveen 
en Bruntinge 

  
Pieter Jan Luiten zal vanaf zaterdag 
1 november 2021 het coördineren 
van de oud papier routes in Witte-
veen, De Broekstreek en Bruntinge 
overnemen van Sander Kats. Dat 
betekent dat Pieter Jan vanuit de 
Oudervereniging van IKC De 
Wenteling een spin in het web en 
aanspreekpunt is, en belast is met 
het inplannen en motiveren van de 
vrijwillige ouders. 
  
Contactgegevens: 
Pieter Jan Luiten - 06 52443462 
  
Ik wens Pieter Jan heel veel succes 
en veel plezier! Het is tenslotte best 
leuk om te doen 😉 
  
Daarnaast wil ik iedereen die papier 
heeft verzameld en iedereen die 
opgehaald heeft enorm bedanken. 
Hopelijk kunnen we dat onder aan-
voering van Pieter Jan nog heel 
lang volhouden op deze wijze; de 
kinderen van IKC De Wenteling 
zijn er erg blij mee! 
  
Met hartelijke groet, 
  
Sander Kats 

Het Nieuws 
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Corona blijft ons parten spelen. De maatregelen 
volgen elkaar in snel tempo op. Na 17.00 uur 
moet de kantine dicht en mag er niet gesport 
worden in georganiseerd verband. Ondertussen 
heeft de KNVB besloten om de standaard elftal-
len (Ons 1ste) alvast vakantie te geven. De com-
petitie ligt daar stil tot ergens in januari 2022. De 
jeugd en de overige senioren teams voetballen 
nog wel door, maar ook daar zal regelmatig het 
e.e.a. uitvallen, daar dit op vrijwillige basis is en 
er ook bij onze tegenstanders regelmatig besmet-
tingen zijn. Het is voor een vereniging een lastige 
tijd, maar we slaan ons er door heen. 
  
 
 
ls of er niets aan de hand is, wordt er op 4 fe-
bruari en speciale avond voor alle senioren teams 
dames en heren georganiseerd met een soort 
pubquiz en een mystery guest. Dit natuurlijk al-
leen als de maatregelen het toestaan. Overigens: 
zodra de maatregelen anders worden, wordt er 
natuurlijk direct een ALV gepland over jaar 
2020. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Roel Seele 
Voorzitter 
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Nadeel van fietsen in de winter is: het 
is te kil en koud om buiten te pauze-
ren, opwarmen doe je binnen. De 
horeca valt vaak tegen, de barista 
komt niet verder dan een half bakkie 
lauwe koffie en verder is er niet veel 
te beleven. Daarnaast is het afwachten 
of de plee schoon genoeg is, regelma-
tig heeft een dronkenlap al in de hoek 
staan pissen. De gender  neutrale toi-
let vol met remsporen (m/v). 
Maar met de museum jaarkaart kom je 
een eind. Altijd een brandschone wc 
en voldoende afleiding. Het Drents 
museum, precies halverwege, is een 
favoriete stop. 
 

 
 
Nu is er de tentoonstelling over Frida 
Kahlo, een Mexicaanse kunstenares. 
Eerder nooit van gehoord, maar als je 
de recensies moet geloven past zij in 
het rijtje Rembrandt, Van Gogh en 
Picasso. Er worden vermogens neer-
geteld voor een creatie van haar. 
 
Druk was het met andere kaarthou-
ders, maar de muziek bracht mij naar 
een vergeten verhaal uit het verleden. 
Op mijn eerste trip ver weg, diep in 
de vorige eeuw, was bier al mijn lieve-
lingsdrank. Op het Zocalo in Mexico 
City een pilsje. Een lief aardig klein 
jochie met gitaar vroeg ons of hij wat 
mocht spelen. Als rijke gringo kan je 
natuurlijk wel een peso missen, we 
knikten. Meteen floot het schoffie 
tussen zijn tanden, voordat we het 
wisten stond een voltallig Mariachi 
orkest te spelen. U begrijpt...een peso 
was onvoldoende om deze aubade te 
belonen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ode aan de bieb 
 
Een andere winterse pauze plek met 
kraakhelder toilet is de bibliotheek, 
een onvolprezen goed in ons welva-
rend land. In iedere bieb is altijd wel 
wat te beleven, in 020 klim je tussen 
boeken, theaterzalen en koffiebarre-
tjes naar boven en kan je uitkijken 
over het IJ. 
 
In Utrecht, op het Neude, een pracht-
gebouw, even naar binnenlopen de 
boeken zijn bijzaak. 
Het Forum in Groningen is ook een 
aanrader, op iedere verdieping kunst-
zinnig meubilair waarin studenten 
hangen, die meer aandacht hebben 
voor de telefoon dan de aanwezige 
boeken. Echter boven een prachtig 
uitzicht over Stad en Ommelanden. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Verreweg het vaakst echter  een win-
terstop in de bieb van Hoogeveen. 
Veelal moet je dan eerst langs een 
strenge akela, die je het liefst meteen  
wegstuurt. Begrijpelijk bij een raar 
uitgedoste fietser met de schapen-
stront van het Mantingerzand aan zijn 
broek, die meteen naar de plee ver-
dwijnt. 
Maar, eenmaal aan haar voorbij, ligt 
de wereld aan je voeten. Eerst een 
leuke tentoonstelling over Hoogeveen 
van vroeger tot nu. Dan naar de lees-
tafel, alle kranten doorbladeren en 
vervolgens de vele tijdschriften. 
¨Fiets¨ bijvoorbeeld met jaloers ma-
kende verhalen over andere fietsers 
die ver weg toeren langs onbegaanba-
re paden en vreemde volken. Zeker 
op de fiets kom je dichtbij de kern 
van een andere wereld. Toch zijn deze 
avonturiers slechts voorbijgangers. 
De herhaling zorgt er pas voor dat je 
ergens ¨thuishoort¨. Terugfietsen over 
de Drentse wegen, lange rijen eiken 
aaneengesloten langs wegen en paden. 
Vaak de zuidwestenwind in de rug, 
het avondeten in de fietstas, peddelen 
langs de Middenraai….in de verte het 
blauwe bord Witteveen. 
 
gr. Joep 

Winterstop De Column 
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Het afgelopen jaar. 

  

Het was weer een bewogen jaar. Een 

jaar van Corona.  

De lockdown, een periode waar wei-

nig mogelijk was en we ons zelf moes-

ten redden. 

Gelukkig konden we elkaar helpen, en 

kon ons Duo Naoberkracht ons daar-

bij ondersteunen. Er werden bood-

schappen voor elkaar gedaan, er is 

veel samen gewandeld, honden wer-

den uitgelaten, de gastvrouwen van de 

dorpshuiskamer gingen met tasjes op 

stap, de Dorpshuiskamer ging zelfs 

digitaal. We hoefden ons niet echt te 

vervelen. 

Dorpsbelang heeft die periode ge-

bruikt om de voorbereidingen voor de 

Pilot “de kracht van Witteveen” voor 

te bereiden, samen met andere groe-

pen uit Witteveen. Er is een voorlich-

tingsfilmpje gemaakt (nog steeds te 

zien op de websi-

te www.dorpwitteveen.nl) en in de 

zomer kon dan ook op de Algemene 

Ledenvergadering definitief besloten 

worden met de pilot te starten.Eind 

augustus werd de convenant met de 

gemeente getekend, ondersteund door 

10 groepen en organisaties uit het 

dorp. Witteveen mag in de komen-

de drie jaar laten zien wat ze op het 

Sociaal Domein kan realiseren met 

een ruim jaarlijks budget. 

In en na de zomer kon-

den gelukkig weer voorzichtig allerlei 

activiteiten opgestart worden. We be-

gonnen met een geweldig leuke activi-

teit ihkv 95 jaar Witteveen, het dorp 

kleurde zwart en groen 

met tshirts, hoodies en vlaggetjes en 

er was veel gezelligheid in het 

dorp. De dorpshuiskamer ging weer 

los (bij mooi weer buiten), er kon 

weer gevoetbald worden met publiek, 

in de Tille kon het dorpscafé en de 

bingo weer starten, er vond een clinic 

Free Running voor de jeugd plaats 

en het dorpsrestaurant Gezelliggeit 

opende haar deuren. Het dorp begon 

weer te bruisen. 

 

Jammer, jammer, het was van korte 

duur want momenteel zijn veel activi-

teiten weer afgelast omdat het door de 

maatregelen niet goed te realiseren is. 

De activiteit van de buurtacademie en 

de december opening van het dorps-

restaurant konden hierdoor bijvoor-

beeld al niet doorgaan. Zoals het er nu 

uitziet zal de kerstavond bij de Kerst-

boom en de aangekondigde nieuw-

jaarsborrel op 2 januari van DBW 

samen met de Tille ook niet doorgaan. 

 

Maar de kerstboom in de sigaar 

brandt alweer en we zien elke dag 

weer meer lampjes in het dorp schitte-

ren. Lichtjes in het duister. We hou-

den de moed erin! 

Dorpsbelang wenst iedereen vast goe-

de kerstdagen en wanneer het weer 

kan……gaan we in 2022 weer hele-

maal los. 

Foto Alma Wanningen 
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Ook de Sint is zeer be-
gaan met de geplande 
kap van onze eiken en 
schonk ons een stel  
bomen die we maar 
meteen op de juiste 
afstand hebben ge-
pland: met de kronen 
tegen elkaar! 
Dank je Sinterklaasje 

Vorderingen voedselbos. 
 
Met een zestiental vrijwilligers zijn 
we enkele vrijdagen en zaterdagoch-
tenden bezig geweest in het bosje 
achter “De Tille” en “Thoes in’t 
Groen”” om licht en ruimte te cre-
ëren voor ons voedselbos. Met veel 
enthousiasme zijn we aan de slag 
gegaan en we hebben genoten van 
het werken in het bos. Bovendien 
was het steeds fantastisch weer. Met 
de gemeente en SBB zijn we nog in 
overleg om nog enkele hoge essen en 
eiken te verwijderen.  Nu gaat Koos 
in ’t Hout  de wortels frezen en het 
terrein egaliseren, zodat Teun Hooy-
er straks het terrein tussen de bomen 
kan maaien en de braamstruiken die 
er op volop groeien, beheersen. Tak-
ken moeten dit jaar ook nog gesnip-
perd worden. 
 
Volgend voorjaar gaan we planten en 
hopen dat veel inwoners daarbij wil-
len helpen, want het wordt een voed-
selbos voor ons dorp. Dan zal het 
wel enige jaren duren voor we fruit  

 
 
 
kunnen plukken. Landschapsbeheer 
Drenthe heeft voor ons een plan ge-
maakt welke bomen/struiken geplant 
gaan worden. Het gaat om voedsel-
bomen voor mens en dier.  
 
Een korte opsomming: Langs de zij-
kanten vuilboom, lijsterbes, egelan-
tier, Gelderse roos, hondsroos en 
langs het hekwerk vooraan rode, 
zwarte en blauwe bessenstruiken en 
in het midden oude appelsoorten 
(Schone van Boskoop, lemoenappel, 
Lombarts), peren (Dubbele Flip, 
conferance, Dirkjespeer) en pruimen 
(Victoria, Reine claude). Verschillen-
de dorpsbewoners hebben ook fruit-
bomen en pruimenbomen aangebo-
den. Het terrein komt weer helemaal 
vol te staan. Totaal gaat het om wel 
250 struiken en bomen. 
 
 
 
 

 
 
 
Wat eens een fietscrossbaantje voor 
de kinderen achter de school was,                                                                               
wordt straks een wandel- en praat-
boomgaard voor bejaarde  
Witteveners en fruit voor iedereen! 
 

 

 

Namens de voedselboswerkgroep 
Engbert de Vries                                                                            
Maarten Holterman, Sipke Wiersma, 
Hans Greveling en met dank aan de 
andere vrijwilligers Henk Vieregge, 
Gerco van Brouwershaven, Ben 
Reeders, Klaas Piening, Teun en Jari 
Hooyer, Henk en Jeanette Köhnke, 
Herma en Otto de Groot, Mina de 
Vries, Hillie Dijk. 
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Om te beginnen willen we jullie be-
danken voor de reacties op deze nieu-
we rubriek in de vorige S en O. We 
gaan alle tips opnemen. Misschien niet 
direct, maar op het moment dat het 
betreffende onderwerp ter sprake 
komt zeker. Naar aanleiding van het 
onderwerp supermarktboodschappen 
kwam binnen: 
*Neem je eigen verpakking: tas/ 
doos/ zakjes mee naar winkel en 
markt. Er zijn ook hergebruiknetjes te 
koop bij de groente en fruitafde-
ling ,ook te gebruiken om losse 
broodjes te kopen. 
*Koop zoveel mogelijk biologische en 
ecologische producten.  
Wist je dat er aan het Oranjekanaal bij 
Zuidveld een biologische boerderij-
winkel is ? Biostee 14 met groenten en 
meer. Vanaf as zaterdag ook met vlees 
(Boerenbeef). Voor openingstijden zie 
Biostee14.nl .  Pal ernaast op nr 15 
kan je biologische melk tappen uit een 
automaat. Altijd open. 
*we noemden al het gebruik van een 
boodschappenlijstje. Een lezer oppert 
dat een goed voorraadbeheer kan hel-
pen: weet wat je hebt en pas daar je 
inkopen op aan 
 
 
 
 
 
 
 
Bereken het op  
www.miijn footprint.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wie duurzaam wil leven heeft daar 
meestal wel wat voor over. Het is na-
tuurlijk prachtig als je zonnepanelen 
op je dak kan leggen, een kleine wind-
molen in je tuin kan zetten en een 
elektrische auto kan rijden, maar daar 
heb je wel een flinke portemonnee 
voor nodig.  Wij richten ons vooral 
op kleine , heel simpele aanpassingen 
in (koop) gedrag en vaak valt daarmee 
niet alleen het milieu maar ook je por-
temonnee te sparen . Deze week laten 
we ons licht schijnen op de herfst/
wintermaanden en wat daarbij zoal in 
ons opkomt. 
De Sinterklazen zijn klaar, daarom 
richten we ons op de Kerstmannen 
die nog volop inkopen willen doen. 
*Laat je niet verleiden tot het kopen 
van rotzooi uit die goedkope winkels 
(begint met A  eindigt op ion, Aliex-
press  of  Pri…k)  Alles is zo goed-
koop dat het geen pijn doet om het na 
een paar weken alweer weg te gooien. 
Koop aub duurzaam geproduceerd, 
dat ook nog eens lang meegaat. 
*Kijk of het gezochte voorwerp op 
Marktplaats staat of in de Kringloop 
ligt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*bovenstaande geldt natuurlijk ook de 
rest van het jaar 
*Let op bij de kerstversiering. Vermijd 
wegwerpartikelen.  
*Kerstverlichting;  toch wel LED hé? 
*Kerstboom; als je er dan perse één in 
huis wil, neem dan een goede kunst-
boom. Gaat jaren mee en is daarmee 
een stuk fijner voor het milieu. Of in 
ieder geval een boom met kluit die 
terug de tuin in kan en met een beetje 
geluk volgend jaar weer dienst kan 
doen. Er zijn tegenwoordig zelfs  
 
adoptiebomen, mocht je geen plek 
hebben in je eigen tuin. 
Het staartje van de Herfst: 
*het meeste blad is van de bomen en 
daarmee zijn we hopelijk ook allemaal 
klaar met die  ……bladblazers.   
Wist je dat een (benzine)bladblazer 
behalve heel veel lawaai ook heel veel 
CO2 en fijnstof uitstoot? Een uur 
bladblazen staat gelijk aan 1700 km 
rijden in de auto. 
*de eerste nachten met nachtvorst 
hebben we inmiddels gehad. Mis-
schien heb je de neiging de verwar-
ming wat op te schroeven?  Trek lie-
ver een extra trui en lekkere sloffen 
aan en probeer de verwarming juist 
ietsjepietsje omlaag te doen. 
*Houtkachel of open haard? Zorg 
voor een kachel die voldoet aan de 
recentste normen qua uitstoot. Stook 
“schoon” hout. Geen geverfd, ver-
lijmd of geïmpregneerde troep. Ge-
bruik alleen hout dat goed droog is. 
En fijn voor de buren ; stook niet bij 
mist of windstil weer.   
Dat was het weer. Ook een tip? Geef 
het door via  

redactie@sportenontspanning.nl 
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Het begint langzaam te kriebe-
len… 

Na de eerste nachtvorst kun je als 
voorzitter van de ijsvereniging 
maar bij de telefoon gaan zitten. 
Steevast komt er dan een belletje 
van ijsmeester Michel, dat er nog 
steeds geen water op de baan 
staat. Gezien zijn werkzaamhe-
den bij het waterschap is water 
dan ook zijn eerste gedachte.  
Gelukkig hebben we met Bert, 
een biologische akkerbouwer in 
ons midden, die rustig blijft en 
aangeeft dat er nog wel wat water 
van boven op de baan gaat vallen. 
Dus hebben de mannen de baan 
voorzien van een kort winterkap-
sel, stop erin en regenen maar.  
Afgelopen weekend is de pomp 
er bij aangezet en volgens tradi-
tie, ging het aanslingeren van de 
pomp onder het genot van een 
klein borreltje. Laat nu de vorst 
maar komen! 

 

Als vereniging hebben we ook dit 
jaar weer mee gedaan met de Ra-
bo clubsupport. Dit zorgde voor 
een mooie bijdrage van € 277,00. 
Als kleine vereniging kunnen we 
dit goed gebruiken. Alle stem-
mers heel hartelijk bedankt ! 
 

 
 
 
Voor onze leden staat alleen het 
vrij schaatsen op zaterdag 29-01-
2022 van 16:00 tot 18:00(incl. 
toertocht met stempelkaart en 
medaille) op de ijsbaan in Gro-
ningen nog op de kalender. De 
overige dagen zijn gezien de hui-
dige situatie, helaas komen te 
vervallen. 
 
Tickets zijn te bestellen op:  
 
https://www.knsbdrenthe.nl/
natuurijs/schaatsdagen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Normaal gesproken, waren we 
rond deze tijd gezellig even bij 
iedereen langs gekomen om de 
contributie op te halen. Omdat 
wij ieders gezondheid belangrijk 
vinden, willen we deze bezoeken 
tot een minimum beperken. 
 

 
 
 
Daarom willen we u vragen om 
de contributie van € 6,00 over te 
maken op: 
 

Rek nr.: NL82 RABO 0369 
4174 53 t.n.v.  IJsvereni-
ging Wintervreugd  
Graag bij de betaling uw straat en 
huisnummer vermelden. 
Op deze manier kunnen we coro-
na-proof de contributie innen. De 
lidmaatschapskaarten worden na 
ontvangst van de contributie bij u 
thuis bezorgd. Helaas is het even 
niet anders. Hopelijk zijn we snel 
verlost van de virusperikelen en 
krijgen we weer een paar mooie 
schaatsperiodes. Wij zijn er in 
ieder geval klaar voor. 

De Sport 
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Beste Witteveners, 
 
 
Ik ken niet alle dorpsgenoten en 
niet iedereen kent mij, maar ik 
denk dat velen van jullie wel heb-
ben gezien dat ik mijn huis op de 
Talmaweg 45 heb verkocht. Ruim 
15 jaar geleden hebben Ria en ik 
dit huis gekocht en hebben samen 
10 jaren een fantastische tijd gehad 
in dit fijne huis met die mooie tuin, 
in en met dit bijzondere dorp en in 
het heerlijke Drenthe. 
Nu, na 5 jaar alleen in dit grote 
huis en met die grote tuin, is het 
voor mij tijd om kleiner te gaan 
wonen. Rond 1 februari a.s. ver-
trek ik dan ook naar Den Haag 
(terug), waar ik een mooi apparte-
ment heb gekocht.  

 
Verhuizen en een kleinere woning 
betekent altijd veel opruimen en 
helaas veel wegdoen. Er zijn dan 
ook heel veel spullen die ik niet ga 
meenemen. En voordat die in de 
milieustraat of bij de kringloop 
belanden, hoop ik dat er nog wat 
tussen zit waar jullie wat aan heb-
ben. Het gaat om allerlei huisraad, 
van keukenspullen tot speelgoed, 
van allerlei apparatuur tot kerstver-
siering, van koffers tot opa- en 
omaspullen voor de kleinkinderen 
enz. enz. 
 
Ik wil jullie daarom graag in de ge-
legenheid stellen om op zaterdag 
18 december a.s. van 10 tot 12 uur 
bij mij onder de carport te komen 
kijken of er iets voor je bij is. Alles 
is gratis, ik hoef er geen geld voor  

 
te hebben, maar misschien, mocht 
je iets leuks meenemen, wil je een 
kleine vrijwillige bijdrage achterla-
ten voor een goed doel in ons 
dorp. Ik heb wel een paar bestem-
mingen in gedachten. 
Dus geef mij een beter gevoel dan 
simpel weggooien en help mij van 
mijn spullen af 
 
Op zaterdag 18 december van 10
-12 uur aan de Talmaweg 45 
 
Tot dan, met de groeten van Ko 
Bruggemann 

Ko ruimt op 
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Zaterdag 30 oktober heeft de Clinic 
Free Running plaatsgevonden in De 
Tille. Het initiatief voor deze clinic, 
lag bij Dorpsbelang Witteveen, Witte-
veense Boys en Salto (Tjitske Raggers, 
Heidi Smit en Roel Seele). De subsidie 
kwam van de gemeente Midden-
Drenthe, Jeugd aan Zet. Doel was om 
de jeugd te verbinden en letterlijk in 
beweging te laten komen. Dat laatste 
is zeker gelukt. Onder de bezielende 
leiding van Ivar van Peer, zelfstandig 
Free Running Docent, zijn er twee 
leuke clinics geweest, waarbij in totaal 
rond de 40 kinderen aan deelnamen. 
 
     
 
 
 
 
 
                                                                                    

 
John en Heidi, van Salto, hadden de 
gymzaal van De Tille, vol met allerlei 
attributen, klaargezet; kasten, rekstok-
ken, dikke matten etc. Er werd begon-
nen met een warming up en daarna 
legde Ivar de eerste trics uit, om over 
kasten te jumpen, voorstellend alsof 
het een lage muur was. Enthousiast 
werd er begonnen en uitgeprobeerd 
hoe je zo gemakkelijk en snel mogelijk 
kon springen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Af en toe ging het even mis, maar dan 
was de EHBO er om even steun te 
bieden, waarna er weer snel meege-
daan kon worden. Na verschillende 
losse oefeningen, werd er een heel 
parcours afgelegd, met tot slot een 
heuse back flip. Deze werd onder be-
geleiding gedaan van Ivar, samen met 
Niek of Martine. 
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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.  
Pieter Jan Luiten 
Coördinator Oud-Papier 
06 52443462 

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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Klussenbedrijf 
R.Snippe 

 

Mr. J. B. Kanweg 65 
9439 PC Witteveen 

0593-552348 

Advertentie  
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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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