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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: €10,- 

per tandem-asser: €20,-- 

 

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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Geachte dorpsgenoten 
 
 
De Kerngroep ’75 jaar Vrijheid’ Wes-
terbork organiseert van 4 tot en met 
10 april een groots feest, omdat het 75 
(+2) jaar geleden is dat Nederland 
werd bevrijd en wij onze vrijheid te-
rugkregen. En Witteveen wordt niet 
vergeten. Op donderdag 7 april is de enor-
me Keep Them Rolling karavaan in Witte-
veen van 11.00 tot 13.00 uur. 
 
 
 

Om dit alles te bekostigen organiseer-
den we in 2020 een Oliebollenactie. 
Dat was succesvol, de netto-
opbrengst was € 3.600,00.  
Deze actie willen we herhalen, omdat 
we vanwege het uitstel en de nieuwe 
programmering nu meer kosten heb-
ben. Bovendien is alles duurder ge-
worden. We vragen u daarom ons nog 
één keer te helpen door oliebollen te 
bestellen.  
De actie gaat nu anders dan in 2020. 
Corona is nog steeds onder ons en 
daar houden we rekening mee. 
Het bestellen kan nu:

 
  
- (bij voorkeur) digitaal via een mail 
naar oliebol75jaarvrijheid@gmail.com 
- of via het bestelformulier dat u in een 
van de aangegeven brievenbussen bij 
u in de buurt doet  
(zie bestelformulier) 

 
 
En op zaterdag 26 februari kunt u uw 
bestelling ophalen: 
-  bij het afhaalpunt dat op het bestel-
formulier staat vermeld. 
Zodra u de bestelling doet, noteert u 
dan in uw agenda of op uw kalender 
bij 26 februari:  
Oliebollen ophalen tussen 10.00 uur en 
12.00 uur. 
Op deze veilige manier en met uw 
medewerking hebben we weer een 
prachtige actie: U lekkere oliebollen 
en wij extra financiën voor het grote 
feest. 

U doet toch mee? Mail dan uw bestel-
ling of vul de bestelstrook in en doe 
die in een van de aangegeven brieven-
bussen bij u in de buurt. 
Wij danken u van harte voor uw me-
dewerking, 
 
Kerngroep '75 jaar Vrijheid' Wester-
bork. 
 
PS1: Bekijk ook de website 
www.dorpvandevrijheid.nl eens. 
Hier leest u alles over het komende 
evenement van 4 t/m 10 april 2022. 
PS2: Indien u geen oliebollen wenst, 
mag u ook een (kleine) donatie 
overmaken op rek.nr. NL65RA-
BO0311710131 t.n.v. St. Westerbork: 
Dorp van de Vrijheid.                                                            
De stichting heeft een ANBI-status. 
 

Het wordt een feest met een aaneenschakeling van hoogtepunten. We 
gaan van de Zandtekenaar op maandag via het Totaaltheater ’Verraad in 
ochtendgloren’ op de dinsdag naar de Vrijheidsoptocht op de woensdag. 
En in de tweede helft van de week van de Ontvangst van KTR en de Cul-
turele avond op de donderdag via de Feestavond op de vrijdag naar de 
apotheose op de zaterdag met de Herdenking, Para-sprongen, een tank-
route, de Parade en het Vrijheidsfeest. Op de zondag sluiten we dan af met 
de Kerkdienst in de tent. En tussen al deze hoogtepunten is nog van alles 
te beleven. En dat alles in een dorp dat is aangekleed met parachutes en 75 
historische foto’s. 
Zie: www.dorpvandevrijheid.nl 

 

Project Naoberkracht deelt 

de eerste  
Naobertaart uit 

 
 
De Naobertaart van deze maand werd 
door de Josina en Grietje uitgereikt aan 
Marcel Weiffenbach. Hij kreeg de taart 
omdat Marcel zeer actief is voor het 
Naoberkracht en veel klusjes doet in 
Witteveen voor bewoners. 
Marcel is samen met zijn dochter hier 
11 jaar geleden komen wonen. In het 
verleden was hij Boomchirurg en Bo-
menklimmer. Nu is hij werkzaam als 
Acupuncturist met een praktijk aan 
huis. 
 
Kent u ook een dorpsbewoner die een 
Taart verdient? Meldt dit dan bij Josina 
en Grietje. 
 
Nieuwsgierig welke taart Marcel heeft 
gekregen? Kijk dan op de website van 
Dorpwitteveen.nl voor het recept. 
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16 maart bestaat de Witteveense 
boys ‘87 alweer 35 jaar. Dit is een 
mijlpaal voor ons. Wij willen dit 
jubileum gaan vieren met alle leden 
en niet-leden van de club. Het jubi-
leumfeest vindt plaats op 8,9 &10 
juli. De invulling van het program-
ma volgt later.  
  
Doormiddel van verschillende ac-
ties zijn wij geld aan het inzamelen, 
om de kosten van het jubileumfeest 
te dekken. Eén van de acties is een 
veiling, deze wordt georganiseerd 
op vrijdagavond 18 maart. 
Momenteel zijn wij bezig met het 
verzamelen van leuke prijzen, maar 
we kunnen altijd nog meer prijzen 
gebruiken om te kunnen verloten. 
Van groot tot klein alles is welkom. 
Misschien heb je geen prullaria in 
de aanbieding, maar juist iets fan-
tastisch dat je per opbod kan veilen: 
een wedstrijdshirt van Arjen Rob-
ben, concertkaarten voor de top-
pers, een bierpul, verblijf in je va-
kantiehuis - je kunt het zo gek niet 
bedenken! 
  
Heb je wellicht iets wat je beschik-
baar willen stellen of heb je andere 
ideeën over de veiling. Laat het 
vooral weten. De veilig wordt in 
ieder geval een gezellige activiteit 
met gegarandeerd een mooie op-
brengst. 
  
Vol enthousiasme zien we jouw 
reactie tegemoet! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heb je iets beschikbaar voor de vei-
ling, neem contact op met eén van 
ons. Mocht je niet in de gelegenheid 
zijn om het te brengen bij de voet-
balvereniging, dan zijn wij bereid 
om het op te halen. 
Met vriendelijke groet, 
  
Feestcommissie jubileumfeest Wit-
teveense boys: 
  
Teun Moret         06 572 796 96  
Jorik v.d. Weide  06 313 296 24 
Nick Woering      06 298 667 14 
Teun Hooijer       06 208 862 01 
Melissa de Koning 06 298 667 17    

De Sport 

Dorpsrestaurant  
Gezelliggeit 

 
Het was weer gezellig en buiten-
gewoon smakelijk in dorpsrestau-
rant Gezelliggeit de afgelopen 
keer. Daarom heeft chef Riek 
weer een lekker menu samenge-
steld voor zaterdag 5 maart, waar 
u zich tot uiterlijk 26 februari 
voor kunt opgeven. Bij voldoende 
aanmeldingen gaan wij ook op 
zondag 6 maart open. Iedereen is 
welkom! Er zijn kleine porties 
voor kinderen en een vegetarische 
variant voor wie liever geen vlees 
of vis eet. 
Elders in Sport & Ontspanning 
staat het menu! We hopen op jul-
lie komst! 
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Klussenbedrijf 
R.Snippe 

 

Mr. J. B. Kanweg 65 
9439 PC Witteveen 

0593-552348 

Advertentie  
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Staredown. 
 
Iedere bokswedstrijd begint er-
mee, de staredown. Niet mijn 
favoriete sport, maar de stare-
down doet mij denken aan de 
huidige gespannen situatie rond 
de Oekraïne. Uiteraard ben ik 
voor de USA, omdat daar van-
ouds de band mee is. Maar juist 
omdat er veel uit het land her-
kenbaar is, zijn ook de verschil-
len zo onbegrijpelijk. De manier 
waarop daar politiek wordt be-
dreven is een nagel, ook aan on-
ze, doodskist. Is de staredown 
tussen Biden en Poetin verre-
weg het meest dreigend, de 
mooiste vond plaats in onze 
tuin. 
 

In de kille voorjaarszon zochten 
merels in het gras naar wormen, 
twee eekhoorntjes op de voe-
dertafel vlak voor het keuken-
raam knaagden aan de kastanjes. 
Plots paniek in de tuin,  de vo-
gels vlogen luid roepend weg, 
één knaagdier schoot als een 
haas de struiken in. Zijn soort-
genoot bleef roerloos zitten. 
Dertig meter verder laag in een 
boom was een buizerd neerge-
streken. De eekhoorn staarde 
naar de vijand, het roofdier 
schatte zijn kansen op een lek-
kere lunch.  
 

 
 
In dit geval was mijn partijkeuze 
moeilijker, een spectaculaire 
aanval zo vlak voor mijn neus is 
prachtig, alsof je in een Bond 
film zit. Echter zover kwam het 
niet, na een minuut of wat ging 
de buizerd op zoek naar een an-
dere lunch. Mogelijk was mijn 
aanwezigheid achter de door-
zichtige schermen een reden om 
verder te vliegen. 
 
 
 
Hongerklop 
  
1989 de Ronde van Italië, Eric 
Breukink had de heroïsche etap-
pe rit, in de sneeuw, over de 
Gavi gewonnen. Waarschijnlijk 
had hij hiermee ook de leiders 
trui definitief naar zich toe ge-
trokken. Maar in de laatste berg-
etappe in de Dolomieten, op de 
laatste klim kwam hij estil te 
staan. In het heetst van de strijd 
had hij te weinig gegeten, zijn 
benen konden plots niet meer, 
benzine op, weg roze droom. 
 
Mathieu van der Poel, nog maar 
enkele jaren geleden, was op 
weg naar de wereldtitel, de eer-
ste Nederlander in de regen-
boogtrui sinds Jopie Zoetemelk 
in 1985. Maar ook hij had tij-
dens de strijd, in barre weers-
omstandigheden, te weinig gege-
ten. Moet nu nog een paar jaar 
wachten tot hij de opvolger is 
van de oude Joop.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Met zulke voorbeelden telt een ge-
waarschuwd man voor twee. Nu mijn 
fietstochten regelmatig langer worden, 
is extra proviand in de fietstas op zijn 
plaats. De keuzestress slaat dan hard 
toe.  
Een trui winnen hoeft zo nodig niet, 
een mooie replica van de roze- of re-
genboogtrui kost niet veel.  
Voor de profs ligt dit anders, voor 
hen wordt tegenwoordig computer 
gestuurd nagedacht over elk reepje,  
energiedrankje of druivensuikertje. 
Koolhydraten, eiwitten, vocht tot op 
de gram nauwkeurig. De renner wordt 
zoveel mogelijk als machine gepro-
grammeerd, de prestatie wordt tot de 
meter voorspelbaar. 
Dan heeft een enthousiaste liefhebber 
het veel moeilijker,  gooien we pure 
chocola in de fietstas,  lekkere voedza-
me noten of toch een compromis pin-
darotsjes.  
Uiteindelijk is het altijd genieten op 
een van de Westmalle bankjes, zeker 
in deze tijd nu ook de choco eitjes 
weer in de schappen liggen. Voordeel 
van de verre tochten, ze vreten ener-
gie, dus ondanks de snoeperij  blijft er 
zelfs ruimte voor een calorierijke trap-
pist bij thuiskomst. 
 
gr. Joep 

De Column 
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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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We gaan weer los ! De maatregelen ter 
bestrijding van corona worden opge-
heven. Op 18 februari het eerste stuk 
en vanaf 25 februari zijn er geen be-
perkingen meer. Behalve dat we na-
tuurlijk wel ons gezond verstand blij-
ven gebruiken. Dat is goed nieuws 
voor de evenementen commissie, die 
direct een mooi programma heeft ge-
publiceerd. Kijk in deze S&O voor 
alle data. De competitie voor de A 
categorie senioren (1ste elftal) gaat ook 
weer beginnen: op 20 februari speelt 
het 1ste  om 14.00 uur uit tegen Ros-
kwinkel 1. De competities van het 2de, 
3de en de Vrouwen 1 liepen al door, 
maar door veel corona besmettingen 
ging daar veel niet door. Dit is ook zo 
bij de jeugdteams van WNBC’09: ze 
mogen voetballen, maar iedere week 
vallen er wedstrijden uit omdat een 
team  (van ons of de tegenpartij) te-
veel besmettingen heeft. Hopelijk zijn 
we over de piek heen en komen daar 
de wedstrijden ook weer op gang. 
 Aan:       Alle leden Witteveense Bo-
ys’87 en ouder(s) van minderjarige 
jeugdleden 
Van:       Het bestuur 
d.d.:       10 februari 2022 
  
NIEUWE DATUM 
Onderwerp:       Uitnodiging/agenda 
Algemene Leden Vergadering seizoen 
2020-2021. 
   
Op vrijdagavond 25 maart 2022 staat 
de ALV over seizoen 2020-2021 ge-
pland. 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 ou-
der per minderjarig jeugdlid). 
  
 

Agenda ALV 25 maart 2022 
(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. Afscheid 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 
  
Namens het bestuur, 
Roel Seele 
Voorzitter 
 
De evenementencommissie van de 
Witteveense Boys’87 heeft het pro-
gramma klaar staan.  
 
Alvast voor in de agenda: 
 
12 maart  Feestavond voor alle senio-                
renteams met spel en….. 
 
18 maart  Gezellige veiling met vei-
lingmeester Henk Dekker, waarvan de 
opbrengst ten goede komt aan het 
jubileumfeest op 8, 9 en 10 juli 2022. 
Inloop vanaf 18.00 uur. 
 
 
 

25 maart  Jaarlijkse Algemene Leden-
vergadering van 20.00 – 21.30 uur, 
daarna is er een spreker. 
 
8 april Vrijwilligersavond in de kanti-
ne met spel en BBQ, vanaf 19.00 uur. 
 
26 april   Koningsnacht op De Ros-
kamp met volleybal en muziek, vanaf 
19.00 uur, opgave teams bij patri-
cia@witteveenseboys.nl 
 
20 mei  Bedrijvenvoetbaltoernooi op 
De Roskamp, start om 19.00 uur, op-
gave bij  
patricia@witteveenseboys.nl 
 
11 juni  WNBC’09 Cuptoernooi JO7-
8-9-10-11 in Witteveen en JO13-15 in 
Nieuw Balinge 
 
17/18 juni  Midden-Drenthe Zomer 
Cup toernooi (7x7) voor alle teams. 
Vrijdag 17 juni spelen de senioren en 
JO19 op alle 10 de voetbalaccommo-
daties in Midden-Drenthe en zaterdag 
18 juni spelen alle jeugdteams. S’mi-
ddags om 16.OO uur spelen FC Mid-
den-Drenthe Heren, Vrouwen en 
JO19 selecties wedstrijden. Daarna 
prijsuitreiking en feest. Welke club 
wint de Midden-Drenthe Zomer Cup? 
 
2/3 juli Pearl Beach volleybaltoernooi, 
aanvang 19.00 uur, opgave bij ja-
ri_hooyer@live.nl 
 
8.9,10 juli  Jubileumfeest Witteveense 
Boys’87 35 jaar op De Roskamp. 
 
10 juli Familie voetbal-en volleybal-
toernooi om de Grote Wisselbeker 
met afsluitende BBQ, opgave voor 
toernooi en apart voor BBQ bij patri-
cia@witteveenseboys.nl 
 
Het feest van 95 jaar dorp Witteveen 
is gepland in het weekend van 24 sep-
tember 2022. 
 
 

De Sport 
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Op NPO 3 is vrijdag jl een nieuwe 
serie van KRO/NCRV gestart : de 
PRIJSKNALLER . de eerste afleve-
ring sloot naadloos aan bij het stukje 
dat we vorige keer plaatsten over de 
fast fashion industrie. Niet gezien? 
Zeker de moeite waard om eens terug 
te kijken. 
Van lezers kwamen wat opmerkingen. 
Bijvoorbeeld dat het heel verleidelijk 
is als je kleine kinderen hebt om voor  
goedkope kleding te kiezen. Begrijpe-
lijk ; een kapotte knie in een dure spij-
kerbroek doet niet alleen pijn aan de 
knie. In Witteveen kunnen de kinde-
ren gelukkig nog volop buiten spelen 
en dan sneuvelt er weleens wat. Het 
scheelt al heel wat als ze de gewoonte 
leren om na school eerst even oude 
kleren aan te trekken of een overall. 
Een ander verzucht: Vroeger leerden 
we op school de eerste beginselen van 
het naaien, breien enz.  Dat kwam 
goed van pas als je eens een rits in een 
broek moest zetten of een kapotte 
knie repareren.  Worden de naailessen 
van Geesje Horsting gemist wellicht? 
Een lezeres doet het voorstel om een 
kledingruilbeurs te organiseren. Mis-
schien is er iemand die zich hier op 
wil storten. In combinatie met een 
(ruil) markt voor andere goederen 
misschien? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit keer onder de loep: schoonma-
ken. 
 
Lang geleden kwam ik bij vrienden 
aan de muur een tegelwijsheid tegen: 
“This house is clean enough to be 
healthy and dirty enough to be hap-
py”. 
Het sprak mij enorm aan. Ik durf er 
best voor uit te komen dat wij waar-
schijnlijk niet het schoonste huis van 
Witteveen hebben, verre van. Schoon-
maken is zeg maar niet mijn hobby. 
Maar tot nu toe is er niemand van de 
gezinsleden aan overleden, dus iets 
doen we toch goed. 
De GROTE  Schoonmaak. Iets van 
onze moeders en grootmoeders als 
het voorjaar naderde. Tegenwoordig 
geloof ik niet dat er nog veel mensen 
zijn die dat doen. Schoonmaken doen 
we het hele jaar door en hoé ! 
 
Als je ziet hoe vol de schappen in de 
supermarkt staan. Voor ieder vlekje of 
spatje is er wel een middeltje. HG 
alleen al vult meters vol met spuitbus-
sen. En we hebben het meeste hele-
maal niet nodig. Kies aub voor milieu-
vriendelijke schoonmaak-
producten. Er zijn inmid-
dels best betaalbare 
(huismerk) ekologische 
allesreinigers, afwasmid-
delen, vaatwasblokjes, wc 
reinigers enz.  En gebruik 
ze met mate.  
 
 
 

 
 
 
De vloer dweilen kan ook best met 
gewoon water of doe er een scheutje 
schoonmaakazijn in. 
De dagelijkse scheut chloor in de w.c. 
is gelukkig niet meer zo algemeen, 
maar nu zie je vaak de felgekleurde 
bolletjes die bij iedere spoelbeurt wat 
gifjes meegeven aan het water. 
Een andere grote ergernis van mij zijn 
de “pods”  Een bolletje met wasmid-
del kant en klaar voor in de wasma-
chine. Niet meer knoeien. Handig! 
Maar wát een afval. Na 30 wasbeurten 
zit je weer met een plastic emmer bij 
het afval. Vloeibare wasmiddelen in 
plastic flessen ook zoiets. Wat is er 
mis met zeeppoeder in een kartonnen 
doos? Vaak ook een stuk goedkoper. 
En zo kunnen we nog wel even door-
gaan. Kijk je eigen keukenkast er eens 
op na. Waar kan het beter? 
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Colofon 
Jaargang 67, nummer  4 
17-2-2022 
Sport&Ontspanning is een uitgave 
van Stichting Sport en Ontspanning. 
Redactie: 
W. Vermeulen  
Inleverdata volgende S&O: 
1-3-2022  (verschijnt 3-3-2022) 
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.  
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 Grietje   

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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