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Advertenties

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 zaterdags 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

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

2 Sport & Ontspanning

De Column
Gelukkig zullen de raketten
waarschijnlijk hun doel missen,
In de meidagen wordt de laatste maar ook als ze in ons plantsoen terecht komen zijn we
wereldoorlog herdacht. In
Drenthe is het prachtige monu- alsnog de sigaar.
ment, de gebogen spoorrails, op
het kamp Westerbork het cenNatuurlijk, het is een rare getrale punt. Een ander prachtig
dachtekronkel, maar niet ver
monument is Stad zonder hart,
het herinnert aan het bombarde- van hier is een raketinslag de
harde realiteit van iedere dag.
ment van Rotterdam, het centrum van de havenstad werd in Op de fiets, nu door die oorlog,
nog veel meer dan anders, komei 1940 platgegooid. Nu we
men ook de kleine monumenten
mogelijk aan de rand van een
langs de weg binnieuwe oorlog staan, waant U
zich op het platteland in Witte- nen….vermoorde verzetshelveen wellicht veilig. Poetin zal den, neergeschoten Franse vlieniet zijn projectielen verspillen gers. Deze dagen zie je het verse
boeket bloemen met de dag veraan dat dorpje in Drenthe.
drogen. Je probeert een beeld te
Echter er zijn behoorlijk wat
berichten over de slechte staat krijgen van de slachtoffers, die
van het Russische leger. Stel dat nu ook waarschijnlijk een naer verouderde stafkaarten wor- tuurlijke dood waren gestorven,
maar waarvan de kleinkinderen
den gebruikt waarop de oude
wellicht een Champions League
luchtwachttoren, die ooit in
Witteveen stond, nog als strate- finale hadden kunnen spelen of
gisch doelwit staat vermeld. Of het songfestival kunnen winnen.
dat er raketten op het prachtige
woonhuis in ons bos staan gericht, omdat het vroeger een beDe laatste vakantie.
langrijk meetstation was ?

Dorp zonder sigaar

den op de televisie van het wielrennen, de Strade Bianche, gaan
wij over het witte gravel door
Toscane.

Voordeel is dat de Primavera,
de lente, er door de regelmatige
regenval, nu nog fris en fruitig
is. Voor stof op je fiets kan je
beter door Drenthe fietsen, iedere trekker trekt inmiddels een
wolk van stof over het land. Gelukkig is het grondwater in in
Drenthe nog hoog genoeg, maar
zeker de toplaag schreeuwt alweer om vocht.
Maar eerlijk is eerlijk een van de
mooiste momenten van de aankomende vakantie zal waarschijnlijk weer de terugkeer in
ons dorp zijn. Volgend jaar wellicht in februari weg, klinkt wel
ouwe lullerig...overwinteren aan
Iedereen maakt wel fouten,
de Costa del sol. Vakantie noewant wie gaat er nu op het
men we het ook niet meer, nee
hoogtepunt van de lente weg uit trainingsstage in Andalusië, dit
Witteveen, vrijwillig op vakantie ter voorbereiding op een nieuw
nog wel. Maar nu het nog kan
wielerseizoen in Drenthe. Deo
en het nog niet te warm is om te volente.
fietsen, gaat de reis naar een van
de hoekstenen van onze beschaving. Italië, met prachtige steden gr. Joep
als Lucca, Florence en Siena,
bakermat van de Renaissance.
Niet alleen vanwege de mooie
plaatjes, maar natuurlijk ook
voor het fietsen. Enthousiast
gemaakt door de prachtige beel-
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CREAMARKT
We hebben nog plaatsen vrij op
de markt voor wie zelfgemaakte
spullen wil verkopen!
De markt is gelijktijdig met de
plantjesmarkt.
Wat je verkoopt hoeft niet met
de plantenmarkt te maken te
hebben.
De markt is op zaterdag 14 mei
2022 van 13:00 tot 16:00 op het
plein voor dorpshuis de Tille.
Vragen of opgeven via atneirak@gmail.com.

Klussenbedrijf
R.Snippe
Mr. J. B. Kanweg 65
9439 PC Witteveen
0593-552348

DORPSRESTAURANT
GEZELLIGGEIT
Wat was het weer enorm leuk, afgelopen zaterdag in ons dorpsrestaurant
Gezelliggeit! Maar liefst 30 eters hebben genoten van de gerechten die deze keer bereid waren door kok Riekie
én kok Carla!
Zij hebben bedacht om voor onze
zomerstop op 4 juni uit te pakken met
een verrassingsmenu in buffetvorm,
én beloofd dat er sprake is van ‘een
grand dessert’!

Je kan je hiervoor aanmelden tot 28
mei via samenetenwitteveeen@gmail.com. Vermeld bij je aanmelding:
Met hoeveel personen je komt
Of je met je eigen gezelschap wilt
eten of dat je letterlijk aanschuift bij andere gasten.

Wanneer 4 juni ‘vol’ zit, kijken we of
er voldoende belangstelling is om op
zondag 5 juni ook de deuren te openen.
Gezelliggeit is geopend van 17.00 tot
21.00 uur. Het buffet sluit om 20.30
uur.
We hopen jullie te mogen verwelkomen!
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Het Nieuws
Ingeplande werkzaamheden aanleg elektriciteitskabels en waterleiding.
Afgelopen jaar zijn er werkzaamheden geweest aan de Talmaweg
vanaf de Kerkweg t.b.v. riolering,
water- en gasleiding. Elektriciteit is
toen niet meegegaan in het combiproject omdat er geen noodzaak
was voor vervangen / verleggen /
nieuwe aanleg.
Inmiddels zijn er echter diverse
nieuwe elektriciteitsstations in het
desbetreffende elektriciteitsnetwerk bijgekomen. Deze nieuwe
stations waren ten tijde van het
combiproject niet voorzien.
Momenteel dient Enexis Netbeheer diverse noodstroomaggregaten te plaatsen als men in dit gebied wil schakelen. Het inzetten
van noodstroomaggregaten kost
extra tijd en bij bijvoorbeeld een
storing verhoogt dit de duur van
de stroomuitval en dit is ongewenst.
Om omschakelbaarheid tijdens
onderhoud en werkzaamheden te
kunnen garanderen is het van
groot belang dat er nieuwe verbindingen in het elektriciteitsnet gerealiseerd worden. Dit komt er op
neer dat er dat er een nieuwe verbinding tussen twee stations aangelegd moet worden. Met deze nieuwe verbinding creëren we andere
schakelmogelijkheden waardoor
het niet meer noodzakelijk is om
noodstroomaggregaten te plaatsen
tijdens onderhoud en werkzaamheden.
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Nieuws vanuit de
dorpshuiskamer

Tijdens de aanleg van deze elektriciteitskabels wordt ook een gedeelte van de waterleiding vervangen
De corona is in rustiger vaarwater
en wordt in hetzelfde tracé gegragekomen en de dorpshuiskamer
ven om de overlast tot een minidraait weer bijna op volle toeren.
mum te beperken.
Steeds meer mensen komen op
de woensdag ochtend voor een
babbeltje, een kopje koffie/thee
Vanaf de Bosweg kruising Talmaweg gaat de aannemer door middel en natuurlijk ook voor een tosti
en een kopje soep!
van gestuurde boringen en open
Sinds het einde van de lockdown
ontgravingen de kabel en leiding
is er elke 1ste woensdag van de
aanleggen.
maand
weer een breitafel en vanaf
Ter hoogte van de J.G. Schepersseptember
gaan we weer starten
weg wordt de waterleiding op de
met een lezing elke 3de woensdag
bestaande leiding aangesloten.
Voor de elektriciteitskabel gaan we van de maand. Tevens willen we
gaan beginnen met een nieuwe
door tot de kruising op de Kerkactiviteit:
demonstratie van creaweg en gaan dan richting het sporttieve
hobby's.
Woensdag 18 mei
veld waar de kabel in het transforgeven Mina en Jeannette vanaf
matorstation wordt aangesloten.
11.00 uur een bloemschikdemonstratie. Zij laten zien hoe je een
Tijdens deze werkzaamheden, weleenvoudige tafelschikking en een
ke ongeveer 3 tot 3,5 weken in bebloementaart kunt maken.
slag nemen, ondervindt het verkeer
Nieuwsgierig en benieuwd naar
op de Talmaweg en de Kerkweg
tips en trucs? Vanaf 10.00 staat de
enige hinder door de graafwerkkoffie/thee klaar!
zaamheden en de verkeersafzetting.
Gastheer en Gastvrouwen van de
Dorpshuiskamer
Voor de omwonenden aan de Talmaweg, J.G. Schepersweg en Kerkweg blijven de woningen gewoon
bereikbaar en wordt getracht de
hinder zo kort en minimaal mogelijk te houden.
Wij proberen, om indien mogelijk,
aan het einde van de dag de wegen
zoveel mogelijk vrij te geven voor
alle verkeer.
De betrokken bewoners woonachtig aan bovengenoemde straten
krijgen ruim van te voren een melding van de aanvang werkzaamheden van de aannemer.
Voor meer informatie kijk ook op
www.enexis.nl/actueel.

Algemene Ledenvergadering
Dorpsbelang Witteveen.
Datum: 25 mei 2022
Locatie: Dorpshuiskamer in de
Tille
Tijd : 20.00 uur

10.Eventuele opvang in De Tille
van Oekraïense vluchtelingen
11. Rondvraag
12.Sluiting

Agenda:
Verslag van de Algemene Leden1. Welkom, opening, mededelingen vergadering van Dorpsbelang Witen vaststellen agenda.
teveen d.d. 25 augustus 2021.
2. Vaststellen notulen ALV 25 augustus 2021 (bijlage)
3. Financieel jaarverslag 2021
(Patricia)

Aanwezig 36 dorpsgenoten, de
dorpscontactambtenaar en de opbouwwerker; presentielijst desgewenst opvraagbaar bij dorpsbelangwitteveen@gmail.com

1. Welkom, opening, mededelingen
4. Verslag kascontrolecommisie:
Karen Houwerzijl en Jan Snoeiing en vaststellen van de agenda. Liesbeth Langen opent de vergadering
en heet iedereen welkom, in het
5. Verkiezing reserve lid kascontrole. Volgend jaar Jan Snoeiing en bijzonder wordt bedankt voor het
Martine Kremer, nu een nieuw re- geduld van iedereen en de inzet
van de audio-mannen . Door de
serve lid benoemen
weersomstandigheden moest een
kleine verhuizing plaatsvinden om
6.Statutenwijziging. Omdat de no- de vergadering binnen te kunnen
taris niet kan garanderen dat de
houden. Ook dank aan De Tille
stukken op tijd gereed zijn, staat
voor het snelle schakelen. Deze
dit punt onder voorbehoud op de onverwachte pauze is inmiddels
agenda. Wij zullen op de website
goed benut door diverse aanweziwww.dorpwitteveen.nl u op de
gen door het aanbrengen van toehoogte houden van de recente
voegingen op het Organogram van
stand van zaken.
DorpsBelang Witteveen
( DBW).Aanvullingen zijn nog
7.Bestuursverkiezing:
steeds welkom. Afgemeld hebben
Aspirant: Femke Seele
zich: Otto de Groot, Yvon Veldhoen, Matthijs Jansen, Pamela van
Tot een uur voor de vergadering
Vliet, Dina Snippe, Jans Boertien
kunnen kandidaatsbestuursleden
en Karen Houwerzijl. Margerie
zich melden bij de secretaris.
Hooijer zal namens de werkgroep
8.Jaarverslag 2021 /Jaarplan 2022 Verkeer wat vertellen over de enquête bij punt 5. Verder wordt de
(bijlage)
agenda ongewijzigd vastgesteld.
Aangezien Matthijs Jansen verhinPauze
derd is, komt punt 7 van de agenda
te vervallen.
9.Verslag over de situatie van De
Tille ( Matthijs Janssens)

2. Vaststellen Notulen 19 augustus
2020. Tekstueel : geen opmerkingen, daarmee worden de notulen
vastgesteld N.a.v. : geen opmerkingen.
3 . Financiën Patricia geeft een uitgebreide toelichting op de kasboeken. Dit verslagjaar ziet er vanwege
Corona anders uit dan andere jaren. De inkomsten via de contributie zijn wel een punt van aandacht,
aangezien dit elk jaar minder
wordt. Desalniettemin zijn er dit
jaar 2 nieuwe AED’s aangeschaft
( 1 bij de W’veense Boys en 1 bij
De Tille), is er een visactiviteit
voor de jeugd georganiseerd en er
is op de Eerste Kerstdag bij alle
bewoners “Een hart onder de
riem” -attentie bezorgd. De vergaderkosten zijn wel iets toegenomen
doordat we door Corona veel digitaal hebben vergaderd en daarvoor
een abonnement hebben moeten
afsluiten. Desgevraagd licht Patricia toe dat de huisvestingskosten
jeugdsoos een “kruispost” is, van
Welzijnswerk aan DBW; en wij
maken het direct over aan De Tille.
Een vraag van Koos in ’t Hout
over de afrekening Essent; We krijgen dat geld terug omdat er jaarlijks te weinig stroom wordt afgenomen van het aansluitpunt in het
plantsoen ( Kerstboom). Uiteindelijk was dit Corona-jaar positief
voor de balans. Verslag van de kascontrolecommissie De kascontrolecommissie bestaande uit Jans
Boertien en Karen Houwerzijl
heeft schriftelijk decharge verleend. De vergadering stemt hier
mee in. Liesbeth bedankt de commissie. Jans Boertien is aftredend.
Het volgend jaar bestaat de commissie uit Karen Houwerzijl en Jan
Snoeiing, als reserve lid wordt
Martine Kremer toegevoegd.

7 Sport & Ontspanning

4. Bestuursverkiezing. Aftredend
en niet herkiesbaar; Cora Prijs en
Yvon Veldhoen. Tussentijds aftredend ; Patricia Keizer en Otto de
Groot. Liesbeth bedankt alle bestuursleden voor hun inzet. Patricia zal, zeker i.v.m. de financiering
van de pilot nauw betrokken blijven bij het financiële wel en wee
van DBW. Het bestuur zoekt nog
een oplossing voor het beheer van
de kleine kas in het dorp. Voorgedragen als nieuwe bestuursleden
worden Tjitske Raggers en Helen
Wilmink, de vergadering stemt
hiermee in. Arienta Kapppetijn zal
als aspirant lid kijken of dit ook
een functie is die bij haar past.
Liesbeth en Roos vragen de vergadering toestemming een jaar langer
als bestuurslid aan te mogen blijven. Door Corona is de pilot “De
Kracht van Witteveen” een jaar
later van start gegaan. Gezien de
duur van 3 jaar en het aanzienlijke
bedrag dat hiermee gemoeid is,
heeft het huidige bestuur aan Liesbeth en Roos verzocht de projectperiode aan te blijven. Officieel
mogen zij nog 2 jaar aanblijven en
is er sprake van 1 jaar verlenging.
Margerie Hooijer merkt op dat de
periode van in totaal 9 jaar niet
voor niets is gekozen. Liesbeth
merkt op dat Roos en zij zich daar
terdege van bewust zijn, echter dit
zijn wel uitzonderlijke omstandigheden door Corona. Door de Wet
Bescherming Toezicht Rechtspersonen (WBTR) zal er een statuten
wijziging noodzakelijk zijn. Indien
er een statutenwijziging noodzakelijk is voor verlenging van de zittingsperiode voor Liesbeth en
Roos dan kan dit gelijk worden
meegenomen. Als de omstandigheden met Corona het toestaan, zal
er in het voorjaar van 2022 wederom een ALV worden gehouden,
waarin deze wijzigingen aan de
vergadering zullen worden voorgelegd.
8 Sport & Ontspanning

5. Jaarverslag 2020 en Jaarplan
2021 Het Jaarverslag; geen op of
aanmerkingen. Het jaarplan; geen
op of aanmerkingen. Margerie
Hooijer doet verslag namens de
commissie Verkeersveiligheid. Allereerst bedankt zij iedereen die de
moeite heeft genomen de enquête
in te vullen. De helt van de inwoners heeft gehoor gegeven aan de
oproep. De belangrijkste conclusies zijn :
• Er wordt in het dorp door eigen
inwoners te hard gereden
• Fietsen en wandelen gebeurt hier
op de weg ( geen trottoirs) dat
voelt onveilig, auto gebruikers
moeten daar meer rekening mee
houden en met name mensen van
buiten zijn zich daar niet van bewust
• Gevaarlijke kruisingen, onoverzichtelijk en hoge randen. De
werkgroep gaat in overleg met
DBW en Veilig Verkeer Nederland
om te bekijken wat er aan te doen
is en zal met de gemeente in overleg gaan.

school. Jaarlijks zal inhoudelijk en
financiële verantwoording worden
afgelegd en na 3 jaar volgt de eindafrekening aan de gemeente. Het
Duo krijgt evenals voorgaande jaren een financiële vergoeding en
met de Tille zal verder gesproken
worden over de huur die voor de
faciliteiten geboden zal worden.
Het Duo gaat verder met het inventariseren van de talenten in ons
dorp, blijven ontmoetingsactiviteiten organiseren en hebben overleg
met de professionele zorg. Tjitske
Raggers licht door middel van een
kleine power point presentatie onderwerp Jeugd toe. Er is een werkgroep waar, Enjoy, De Tille, De
W’veense Boys, Salto, en Welzijn
zich buigen over dit onderwerp.
Na de schoolvakantie gaan we in
overleg met De Wenteling. Inmiddels is via Enjoy al met 19 jeugdigen op een “Pizza-avond” gesproken. Daar hebben zij hun wensen
kenbaar gemaakt voor wat de soos
betreft (opknappen, jeugdbestuur
installeren, samen optrekken met
de Broekstreek), maar er wordt
ook verder gesproken wat er in et
6. Pilot “De Kracht van Wittekader van de pilot zou kunnen geveen “ Voor de volledigheid ver- beuren. Overigens hebben Salto,
wijzen we naar de filmpjes die op de W’veense Boys en De Tille ook
onze website te vinden zijn. Lies- al een leuk plan voor de jeugd. De
beth verwijst naar de bewonersbij- doorontwikkeling van de dorpseenkomst van 2 jaar geleden die
huiskamer ( DHK): in het kader
ten grondslag ligt aan deze pilot.
van het bevorderen van de ontDaar is door de bewoners gekozen moeting onderling zal er naar gevoor de volgende prioriteiten. De streefd worden de DHK wat vaker
Tille is de spil in het dorp, voort- beperkt open te hebben, buiten de
zetting van Naoberkracht 1.0 naar woensdagochtend. Gezien de te
2.0, de Jeugd en ontwikkeling van verwachten vergrijzing van de bede dorpshuiskamer. Aanvankelijk volking en daarmee de toenemenwerden deze activiteiten gefinan- de beperkingen, zal er in aanloop
cierd door diverse fondsen, die zijn daarvan, wekelijks een wijkvergestopt. Inmiddels is bij de gepleegkundige aanwezig zijn in De
meente het belang van NaoberTille, ter ondersteuning van de vrijkracht duidelijk en zijn voor de
willigers. Vanaf 2 oktober a.s. zal
komende 3 jaar de financiën veilig een proef starten, gedurende 3
gesteld en kan de pilot verder ge- maanden, om gezamenlijk te eten
stalte krijgen. Dit zal worden gein ons eigen restaurant in De Tille.
monitord door de Hanze HogeRiek van de Graaf is bereid gevon-

blijft. Gedurende deze periode is
het restaurant open op de eerste
zaterdag(zondag) van de maand.
Na opgave ontvangt u een bevestiging van reservering van Cora
Prijs, zij coördineert de reserveringen. De menuprijs is 12,50 euro
voor een 4-gangen menu voor volwassenen en 7,50 euro voor kinderen. De consumpties komen geheel
ten goede aan De Tille. Voor deze
activiteit zoeken we nog vrijwilliger
(sters).
Zijn er verder nog ideeën die binnen de randvoorwaarden van de
pilot mogelijk te realiseren zijn,
schroom niet dit kenbaar te maken
via de ideeënbus in De Tille.
Morgen, op 26 augustus zullen
Liesbeth en wethouder Dennis
Bouwman het convenant voor de
pilot ondertekenen in De Tille.
7. Informatie vanuit het bestuur
De Tille
Ook al is dit agendapunt bij aanvang van de vergadering geschrapt,
geeft Jolanda Eefting een toelichting op de zaken waar het bestuur
van De Tille zich zoal mee bezig
houdt: het opknappen van de
DHK, aanleggen van een terras en
het aanbrengen van openslaande
deuren in de DHK.
8. Rondvraag
Koos attendeert iedereen erop dat
er financiële steun is van de gemeente voor activiteiten voor de
jeugd. Ben Reeders geeft aan dat er
in de volgende S&O de mogelijkheid wordt geboden om T-shirts
en Hoody’s van 95-jarig bestaan
Witteveen/ I love Witteveen te
bestellen zijn. Zaterdag 11 september is er een informeel afscheid

van opbouwwerker Harry Thijms,
wie hierbij aanwezig wil zijn, moet
zich opgeven bij Roos. ( glastra.rosa@gmail.com). We maken
van de gelegenheid gebruik om
Gerie Kleine, de nieuwe opbouwwerker, zich te laten voorstellen.
Niets meer aan de orde zijnde sluit
Liesbeth de vergadering

Pilot “de
Kracht van Witteveen”.

Op de ALV van 25 augustus 2021
heeft de vergadering formeel toestemming gegeven om het convenant met de gemeente voor de pilot “ De Kracht van Witteveen” te
tekenen.
En de volgende dag, 26 augustus,
is dit convenant samen met onderJaarverslag mei 2021 – mei 2022. steuning van lokale partners
(dorpshuis de Tille, VoetbalvereniDeze verslagperiode was een zeer ging de Witteveense Boys, sportverwarrende periode. De Corona- vereniging SALTO, jeugdsoos Enpandemie was weer bepalend aan- joy, de Dorpshuiskamer, Naoberwezig. Enerzijds kregen we steeds kracht) en externe partners
meer het gevoel dat we met maat- (Derkshoes, Icare, Welzijnswerk
regelen (zoals vaccinatie en mond- Midden Drenthe) door DBW en
de gemeente ondertekend.
kapjes) de ernstige gevolgen van
De pilot is officieel gestart op 1
Corona zo veel mogelijk konden
september 2021 en zal drie jaar
beheersen. Anderzijds waren er
toch weer periodes van specifieke duren (t/m september 2024).
maatregelen, zoals tijdelijke lockdowns van bijvoorbeeld de horeca, In het convenant is o.a. afgespronoodzakelijk.
ken dat de pilot zich specifiek
Dit had duidelijk ook gevolgen
richt op het ontwikkelen van het
voor de situatie in Witteveen.
welzijn en informele en preventieDorpshuis de Tille en de voetbal- ve zorg in het dorp. Dorpsbelang
vereniging de Witteveense Boys
heeft daarin de regie met een eikonden zich afwisselend openstel- gen budget en eigen keuzes. Voor
len (met beperkende maatregelen), de gemeente is van belang te onmaar moesten ook periodes weer derzoeken welke effecten dit heeft
totaal sluiten.
op preventie en het uitstellen dan
wel voorkomen van een beroep op
Voor de werkzaamheden van
Dorpsbelang was dit ook zeer ver- zwaardere zorg.
warrend. Het ene moment konden
we ons richten op het opnieuw
Het dorp heeft de volgende prioristarten van activiteiten en overleg- teiten gesteld, mede op basis van
situaties, het andere moment kon gemeentelijk kader:
dit niet doorgaan omdat er ook
-Voortzetting van Naoberkracht—
regelmatig vergaderpartners beSpecifieke aandacht voor ouderensmet waren met het Coronavirus. Specifieke aandacht voor jongeren
En vaak waren dit ook overlegsitu- en het dorpshuis de Tille moet
aties die lang waren uitgesteld om- hierbij een spil vormen.
dat we dit graag live wilden gaan
Samen eten
doen.
Toch kunnen we u de voortgang
van een aantal ontwikkelingen melden, ook al hadden we graag gehad
dat deze wat sneller waren gegaan.
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Voortzetting van Naoberkracht
In het voorbereidende traject
speelde Corona een grote rol. Activiteiten gingen niet door, het was
moeilijk verschillende vooroverleggen te organiseren, we moesten
veel digitaal doen (wat niet voor
iedereen even makkelijk is). Maar
in september waren we er klaar
voor. Wat is er gebeurt in de afgelopen acht maanden?

categorieën, welke soms in elkaar
overlopen dan wel waar geen duidelijke scheidslijn in is aan te brengen.
Er waren 17 concrete hulpvragen
o.a.; hulp in de tuin(blad ruimen),
boodschappen doen voor iemand
met Corona, problemen met een
computer en problemen rondom
de QR code.

Als intermediair kwam het Duo 24
keer in actie o.a.; contact leggen
Wat waren we blij met onze reeds met de diverse verenigingen voor
bestaande infrastructuur in ons
het maken van de Activiteiten Jaardorp! Er kon tijdens de tweede
kalender, verschillende overleggen
lockdown onmiddellijk geschakeld met Welzijnswerkers over algemeworden om dorpsbewoners opne zaken Witteveen betreffende,
nieuw extra met praktische zaken contact met de Buurtacademie
te ondersteunen. Daarnaast weet
voor te organiseren (ontmoetings-)
ons Duo ook precies bij welke
activiteiten.
dorpsbewoners wat extra aandacht
gewaardeerd zal worden.
De eigen overlegstructuren waren
door de omstandigheden (Corona)
De ene helft van ons duo, Renda minder frequent dan normaal geLöhr, heeft op eigen verzoek in
sproken, ongeveer 8 keer o.a.; de
december afscheid van het project werkgroep Naoberkracht en het
genomen. Renda heeft zes jaar,
Casus overleg.
samen met Josina Wielink, het duo
gevormd en veel pionierswerk ver- Als Duo zijn ze ook “het gezicht
zet om deze functie te ontwikkevan Witteveen” met het verstreklen. Wij zijn haar daar dankbaar
ken van informatie en naar buiten
voor. Gelukkig hebben we in
treden met verschillende activiteiGrietje Oortwijn een volwaardige ten o.a.; bezoeken nieuwe inwovervanger voor haar gevonden, zij ners met Welkomstbrief en overige
vormt samen met Josina vanaf 1
informatie, interview gegeven over
januari het Duo Naoberkracht.
de Pilot aan de Thuisblijver, het
Zij zijn samen beschikbaar voor
Duo kiest gegadigden voor de
(hulp)vragen uit het dorp en heb- “Taart van de Maand” en schrijft
ben deze gekoppeld en bemiddeld een korte toelichting in “Sport en
naar andere dorpsbewoners.
Ontspanning”.

presenteert het Duo dit in “Sport
en Ontspanning” en op de website.
De taart wordt gebakken door een
dorpsbewoner die in de talentenkaartenbak zit. Inmiddels zijn er
drie taarten uitgereikt.
Het casusoverleg tussen ons duo
en de clientondersteuners, de
WMO en medewerkers van Icare
en het Derkshoes heeft door Corona in deze periode niet “life”
plaats gevonden, maar via Zoom.
Wel is er in specifieke gevallen telefonisch contact geweest. In één
specifiek geval zijn er door toedoen van het Duo twee crisesopnames voorkomen en door het
inzetten van hulp van verschillende
buren is de complete zorg gewaarborgd gedurende 6 weken.

2. Specifieke aandacht voor ouderen
Ook de doorontwikkeling van de
dorpshuiskamer is behoorlijk gedwarsboomd. Vanaf september is
de Dorpshuiskamer even open geweest. Soms als een buitenactiviteit
en waar mogelijk in het dorpshuis
(op 1,5 meter afstand).
Door een subsidie van de gemeente (gecombineerd met de subsidie
“een frisse start na Corona” van de
provincie) heeft het dorpshuis
tuindeuren kunnen plaatsen, waardoor er voldoende ventilatie is.
Er was veel angst voor besmetting
door Corona en daardoor was én is
naast de ‘vaste groep’ bezoekers
minder aanloop dan afgelopen jaren. De beoogde doorontwikkeling
In genoemde periode waren er
In februari is een nieuwe activiteit heeft daardoor nog onvoldoende
gestalte kunnen krijgen.
concrete hulpvragen, was het Duo gestart: ‘de Naobertaart’ van de
intermediair tussen verschillende
Een medewerker van Thuiszorg
maand.
groepen en verenigingen, namen
Het Duo geeft aan welke dorpsbe- Icare was wekelijks, tijdens de
zij deel aan eigen overlegstructuren woner een taart verdient (dat kan dorpshuiskamer, aanwezig. Tijen hebben zij informatie verstrekt om héél verschillende redenen
dens de lockdown waren we gesloaan derden. Hierna geven we enke- zijn). Met foto en klein interview
ten; m.i.v. april 2022 wordt dit
le voorbeelden van deze diverse
weer voortgezet.
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Binnenkort volgt een kennismaking met de nieuwe rayonmanager
Icare Noord Nederland en de
nieuwe directeur van het Derkshoes om de pilot op dit punt, verder te borgen.
Specifieke aandacht voor
jeugd
Op het moment dat er weer mogelijkheid voor ontmoeting was heeft
DBW samen met de vrijwilligers
(twee ouders) van de jeugdsoos
Enjoy en de jeugd uit de
Broekstreek een pizza avond georganiseerd. Het doel was om te
gaan kijken hoe de jeugdsoos weer
opgestart zou kunnen worden na
de Corona. Hier kwam duidelijk
naar voren, dat de oudere jeugd wel
met elkaar verder wilden, maar dat ze
zich te groot voelden voor de jeugdsoos in deze vorm. Afgesproken is dat
een ouder zich zou richten op de jongere jeugd elf tot veertien jaar
(jeugdsoos Enjoy in de Tille) en een
andere ouder zich gaat richten op de
veertienplussers jeugdsoos ‘t Waankie) .
Beide jeugdsoosen hebben ook een
jeugdbestuur, zij denken samen met
de ouders mee, over de invulling.
Jeugdsoos Enjoy heeft ook een Instagram pagina, genaamd Enjoy.

welzijnswerk en de jeugdagent, ook
betrokken.
Op 30 oktober is samen met de sportorganisaties en de Tille een Clinic free
running georganiseerd. Dit was voor
de jeugd van acht tot en met veertien
jaar. De clinic zelf vond plaats in De
Tille, de afsluiting was in de voetbalkantine.
De jeugdsoos is zowel voor de jongere als de oudere groep bezig geweest
met een ‘nieuwe’ locatie. Dankzij
‘Up2you’ hebben zij een mooi bedrag
mogen ontvangen, om hun plannen te
realiseren.
Dorpshuis de Tille als spil van
het dorp.
Ook voor dorpshuis de Tille geldt dat
het wederom een zwaar jaar is geweest. Inkomsten zijn onontbeerlijk
om door te kunnen blijven gaan en
die inkomsten zijn in Corona-tijd
weggevallen omdat (grote) huurders
zijn vertrokken en door de lockdowns
de bar- en huurinkomsten grotendeels
zijn vervallen.
Als je als dorpsbewoners met elkaar
van mening bent dat De Tille de spil
van het dorp moet zijn, dan is er door
Corona een probleem ontstaan, omdat er aan deze oorspronkelijke doelstelling geen inhoud gegeven kan worden. Deze situatie heeft onze voortdurende aandacht gehad.
Inmiddels hebben er een tweetal (live)
bijeenkomsten plaatsgevonden tussen
het bestuur van De Tille en het bestuur van DBW. Hier proberen wij
over en weer elkaar te versterken en
tot een meer gezamenlijke visie te komen.

bediening) hebben we inmiddels 5
keer het restaurant ‘Gezelliggeit’ kunnen organiseren (oktober, november,
lockdown, februari, maart). Wanneer
we de gasten die zich hadden opgegeven voor december (lockdown) meerekenen, was er in die eerste drie
maanden sprake van 108 gasten waarvan er 77 geen ‘stamgasten’ waren.
Helaas door de lockdown moest
‘Gezelliggeit’ haar deuren in december
sluiten. De heropening in februari en
daarna verloopt schoorvoetend. Navraag in het dorp leert dat de pittige
Corona uitbraken in ons dorp (en het
mijden van bijeenkomsten waar meerdere mensen samenkomen) daar debet
aan zijn.
Op basis van de keren dat Gezelliggeit
wél open was, met de keus aan de
gasten om ‘aan te schuiven’ constateren we dat ‘Gezelliggeit’ beantwoord
aan het doel van ontmoeting (en daarmee het ontstaan van informele netwerken) én lekker eten. Zowel voor
de gasten van Gezelliggeit maar óók
voor de nieuwe groep vrijwilligers!
Het heeft wat moeite gekost om tot
goede afspraken te komen met de
Tille over de planning, maar inmiddels
is dorpsrestaurant Gezelliggeit voor
dit jaar (behalve de zomermaanden
(juli, augustus, september) ingepland.

Effectmeting
Onderdeel van het convenant met de
gemeente is dat Witteveen mee werkt
Een onderdeel van de pilot voor
aan het doen van metingen over de
jeugd, is preventie. Omdat vanwege
effecten van de pilot. De gemeente
corona de jeugd dus niet bij elkaar
heeft de Hanze Hogeschool opdracht
kon komen, was hier nog niet breed
gegeven om samen met Witteveen en
op ingezet. Doordat nu drugsproblede twee andere pilotprojecten van de
matiek ter sprake kwam, is hier gelijk
gemeente (Hooghalen, Annie Londo
adequaat op gereageerd. De ouder die
huis Westerbork) een meting te ontzich inzet voor jeugdsoos ’t Waankie,
wikkelen die bruikbaar is (o.a. vragenheeft samen met een andere betrokkelijsten te gebruiken bij hulpvragers,
ne gelijk een voorlichting en gesprek
vrijwilligers en activiteiten). DorpsSamen eten (in de Tille)
geregeld met Verslavingszorg Noord
belang heeft met plezier meegewerkt
Nederland (VNN) waarbij de jeugd
Het dorpsrestaurant ‘Gezelliggeit’ is in aan het ontwikkelen van dit meetinvan de soos aanwezig was. Vervolgens oktober 2021 gestart als een maande- strument. Onlangs is deze “Impact
zijn de uitkomsten van dit gesprek
lijkse activiteit: op de 1e zaterdag van Box, de kracht van Naoberschap”
ook meegenomen naar een bijeende maand (en bij veel aanmeldingen
gepresenteerd.
komst voor de ouders.
uitloop naar de zondag).
Vanaf 1 april zijn we hier op verschilEr wordt nu gekeken naar een gezaDat heeft heel wat organisatietalent
lende manieren mee aan het werk.
menlijke bijeenkomst. Hierbij zijn
gekost, maar dankzij de groep vrijwilligers (een kok, een coördinator en
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aan het ontwikkelen van dit meetinstrument. Onlangs is deze “Impact
Box, de kracht van Naoberschap”
gepresenteerd.
Vanaf 1 april zijn we hier op verschillende manieren mee aan het werk.
In juni gaan we samen met de Hanze
Hogeschool, de Gemeente, Welzijnswerk Midden Drenthe, Hooghalen en
Annie Londohuis kijken of en hoe dit
werkt. Daarna bekijken we op welke
manier we dit presenteren aan andere
dorpen in het Dorpenoverleg Midden
Drenthe.

Andere activiteiten in dit verslagjaar.
Verkeersveiligheid.
Op de ALV van 25 augustus heeft de
werkgroep verkeersveiligheid de resultaten van de enquête, die door de
helft van de inwoners is ingevuld, gepresenteerd.
De belangrijkste conclusies zijn: eigen
inwoners rijden erg hard, er is onveiligheid omdat wandelaars en fietsers
op de straat wandelen/fietsen (er is
geen wandel- en of fietspad) en er is
sprake van onveilige en onoverzichtelijke kruisingen.
Omdat de voorkeur uitgaat naar een
live bijeenkomst aangaande dit onderwerp hebben we met de betreffende
gemeentelijke ambtenaar nog geen
afspraak kunnen maken, maar dit staat
op de agenda voor mei a.s..
Het Paasvuur (gezamenlijk met de
Broekstreek) en Kerstavond bij de
Kerstboom heeft in 2021 wederom
niet plaats gevonden. We kijken wel
terug op een mooi Paasvuur met de
Broekstreek in 2022. Er is in september wel weer een plantjesmarkt georganiseerd en de volgende is alweer
voor mei aangekondigd.

door het mooie weer, zeer geslaagd
was. Complimenten.
Spraken we vorig jaar de verwachting
uit dat dit gevolgd zou worden door
een festiviteit in oktober maar dit is
inmiddels doorgeschoven naar het
weekend van 23-25 september 2022.

Leefbaarheid breed: Liesbeth Langen
(voorzitter).
Pilot “De Kracht van Witteveen”:
Roos Glastra
De groenwerkgroep is druk bezig
Naoberkracht: Helen Wilmink
geweest met werkzaamheden m.b.t. de (secretariaat)
aanleg van het voedselbossie en het
Jeugd: Tjitske Raggers (kleine kas)
onderhoud van het ommetje.
Daarnaast hebben we een samenwerkingscontract met Patricia Keizer afWerkgroep Zuinig op bomen.
gesloten waarmee we afgesproken
Als reactie op de bijna 800 bomen die hebben dat zij als penningmeester
in het voorjaar aan de Kanweg door
betrokken blijft.
de gemeentewaren geblest, hebben
een aantal bewoners zich georganiHet bestuur staat altijd open voor
seerd om daarover in gesprek te gaan nieuwe ideeën en initiatieven en we
met gemeente. Dorpsbelang heeft
zullen altijd kijken op welke wijze we
deze werkgroep begeleid en gefacilidit kunnen ondersteunen en faciliteteerd.
ren.
De werkgroep heeft een aantal zaken
bereikt: Er is opnieuw kritisch gekePlannen 2022 – 2023
ken naar de plannen van de gebleste
Oriëntatie op woningbouw
bomen aan Kanweg Noord (plan is
Ontwikkelen van een dorpsvisie
deze in het voorjaar 2022 te dunnen),
Plan van Aanpak verkeersveiligKanweg midden wordt voorlopig niet
heid
gedund) en Kanweg Zuid wordt in
Voortgang Pilot
het najaar samen met de gemeente
opnieuw beoordeeld.
Er is veel discussie binnen de werkgroep over dunning. Maar de resultaten voor Witteveen worden over het
algemeen als de meest haalbare gezien. Door de activiteiten van de
werkgroep is de gemeente zich bewuster aan het oriënteren op hun bomenbeleid.

Dorpsbelang als organisatie.
Op de ALV van 25 augustus 2021 is
afscheid genomen van Yvon Veldhoen (termijn), Patricia Keizer
(verhuizing) en Otto de Groot
(persoonlijke omstandigheden).
Toegetreden zijn Helen Wilmink en
Tjitske Raggers.
Daarmee bestaat het bestuur uit 4
personen. Het bestuur heeft, mede
Lustrumfeest 95 jaar Witteveen.
De lustrumcommissie is erin geslaagd doordat we nog steeds op zoek zijn
begin juli 2021 een Coronavriendelijke naar versterking kritisch gekeken naar
de in 2005 gekozen structuur met de
festiviteit te organiseren, die, mede
portefeuilles Zorg & Welzijn Jeugd,
Sport en bedrijfsleven. We hebben

12 Sport & Ontspanning

gekozen voor de volgende portefeuilles en verdeling onder de bestuursleden:

In 1987 werd de voetbalvereniging
Witteveense Boys’87 opgericht.
Sommigen dachten dat die club
geen lang leven zou hebben in zo’n
klein dorpje. Niets is minder waar:
na 35 jaar zijn de Witteveense Boys
(en Girls) nog springlevend. Op
een van de mooiste sportparken
van Midden-Drenthe trainen en
spelen de Kabouters, de Jeugd, de
Vrouwen, de Mannen en de Veteranen hun wedstrijden op het hypermoderne kunstgrasveld. De
jeugd is sinds 2009 samen met sv
Nieuw Balinge: WNBC’09 (oftewel
Witteveen-Nieuw Balinge Combinatie of Witteveen-Nieuw BalingeBroekstreek Combinatie). In 2016
is het Sportpark De Roskamp verbouwd: gras eruit, kunstgras erin
en nieuwe (extra) kleedkamers erbij. De club is toen direct gaan
verduurzamen d.m.v. warmtepompen, zonnepanelen en een zonneboiler is het energieverbruik tot
meer dan 90% gedaald. Niet voor
niets werden de Witteveense Boys’87 in 2019 uitgeroepen tot de
duurzaamste sportclub van Drenthe ! En nu zijn we al weer 35 jaar
verder ! De tijd gaat snel als je het
naar je zin hebt ! Zo’n mijlpaal
moet gevierd worden en dat gaan
we dan ook doen. De feestcommissie heeft een geweldig leuk programma in elkaar gezet.

oude jaren 80 kleding nog bewaard
heeft en het heeft aangetrokken !
Op zaterdag 9 juli start om 10.30
uur de zeskamp voor iedereen vanaf 10 jaar. Wie gaat er met de eerste prijs naar huis? Om 20.00 uur
s’avonds start het grote feest met
Kobus en zijn Rokkers: “wilde
rock and roll in dialect”. Leden en
niet leden zijn welkom.

Voor alle activiteiten moet je je
opgeven, zie de posters of de site
van witteveensebous.nl en facebook waar dat kan.
Het wordt een mooi en gezellig
feestweekend op 8, 9 en 10 juli
2022. Doe mee !!

Zondag 10 juli start om 10.30 uur
het familie voetbal-en volleybaltoernooi. Vanaf 13 jaar, altijd verplicht 2 vrouwen in het veld en een Met vriendelijke groeten,
team mag gemixt worden uit 2 families. Om 15.30 uur gaat de afRoel Seele
sluitende BBQ aan.
Voorzitter

Op 8, 9 en 10 juli barst het feestweekend los voor leden en niet
leden.
Op vrijdag 8 juli start om 18.00
uur een ouder-kind toernooi, samen voetballen met de kids. Om
19.30 uur is er een kinderdisco,
waar diegene die het mooist verkleed is, een prijs kan winnen. Om
20.30 uur gaan we “terug in de
tied”. De jaren ’80 komen langs en
ook voor de ouderen onder ons is
er een prijs voor degene die zijn
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Agenda
Colofon
Jaargang 67, nummer 10
12-5-2022
Sport&Ontspanning is een uitgave
van Stichting Sport en Ontspanning.
Redactie:
W. Vermeulen
Inleverdata volgende S&O:
24-5-2022 (verschijnt 26-5-2022)
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

Aanmelden voor- en contact
over
Whatsapp Buurtpreventie
Witteveen 06-30604744

Elke woensdag van ongeveer 10.00 – 13.00 uur: Dorpshuiskamer
voor jong en oud.
Loop binnen wanneer u wilt. De koffie/thee staat altijd klaar.
Om ongeveer 12.00 uur soep en tosti.
1e woensdag van de maand breitafel.
3e woensdag van de maand een lezing (vaak een Wittevener met
zijn/haar verhaal)
Zie ook aankodigingen en de agenda in de Sport & Ontspanning.
Koffie/thee €1,50 …….soep €1,- …….tosti €1,-……

Naoberkracht Witteveen :
oud ijzer en frituurvet
Josina en Grietje
u kunt oud ijzer iedere eerste zaterdag
06-148 90 113
van de maand inleveren op Kanweg
naoberkrachtwitte21. Als het om grote voorwerpen gaat
veen@gmail.com
kan het ook opgehaald worden.
Bel dan met Teun Hooijer: 06 20 88
62 01. Met het inleveren van uw oud
Dorpsbelang Witteveen:
ijzer steunt u de Witteveense Boys.
http://dorpwitteveen.nl/
Gebruikt frituurvet kunt u bij de kantine inleveren. Verpakt vet in de gele
container, los vet in de blauwe.
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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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