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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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Schapendijk 4 
9438 TA GarmingeTel. 
0593-552200 

Na twee jaar is het 
weer tijd voor  

De Midden-Drenthe 
Zomercup!  

We zijn er in geslaagd om een mooi 
programma samen te stellen op twee 
dagen in het weekend van 17 en 18 
juni. Niet alleen een programma met 
voetbal voor al onze leden. Ook voor 
ouders, supporters en liefhebbers is 
dit een mooi evenement. 
  
Dit weekend strijden meer dan 900 
spelers om de eer van hun club. Elke 
wedstrijd die gespeeld wordt draagt bij 
aan het resultaat van de club. Jong en 
oud, meisje of jongen, iedereen draagt 
bij aan de score van de club. Op elk 
sportpark strijden de teams in hun 
eigen categorie om de winst in hun 
poule. 
Trots zijn we dat de gemeente Midden 
Drenthe dit toernooi heeft omarmd. 
Niet alleen financieel maar ook in het 
meedenken en ondersteuning. 
  
Trots zijn we ook op het feit dat we in 
het afsluitende programma op de za-
terdagmiddag een clinic G-voetbal 
gaan geven. Dit doen we in samen-
werking met en op verzoek van de 
Zwaluwen Jeugd Actie(KNVB). Leer-
lingen uit Midden Drenthe van twee 
speciaal onderwijs scholen uit Assen 
en Hoogeveen zullen aan deze clinic 
meedoen. De clinic wordt gegeven 
door een bekende trainer uit de Ne-
derlandse profwereld. 
  
Trots zijn we ook dat we veel onder-
steuning krijgen van het team Gezond 
in Midden Drenthe. De kennis van dit 
team is voor ons als organisatie be-
langrijk  

Ook de ondersteuning in de commu-
nicatie naar de deelnemers ervaren we 
als zeer prettig. 
  
Trots zijn we ook op het feit dat veel 
sponsoren van het eerste uur ons 
trouw zijn gebleven. We kunnen sa-
men met hen en de nieuwe sponsoren 
dit toernooi organiseren. We kunnen 
door deze financiële bijdrages werken 
vanuit een goede financiële basis. 
Zonder deze ondernemers was het 
organiseren niet mogelijk geweest. 
  
Veel voorbereiding en overleg met 
alle voetbalverenigingen is hieraan 
vooraf gegaan. Hiermee is gelijk een 
van de doelstellingen genoemd van de 
Stichting: de verbindende factor die 
ontstaan is tussen de clubs. Sport en 
in het bijzonder voetbal zijn vaak een 
middel om mensen met elkaar te ver-
binden. Met deze gedachte willen we 
ook de sportieve insteek van dit toer-
nooi benadrukken. Sportiviteit en ver-
binding trekken samen op. Verenigin-
gen bedankt. 
Iedereen is uitgenodigd om op één 
van de sportparken in Midden Dren-
the te komen kijken. Op vrijdag bij de 
senioren en vrouwen of JO19. Op 
zaterdag(ochtend) de rest van de juni-
oren. Op zaterdagmiddag en –avond 
bij het afsluitende programma. 
Kom kijken en genieten van de sporti-
viteit en verbinding. Laten we er een 
mooi evenement van maken. Dat 
kunnen we alleen samen. 
 
Ik hoop jullie te ontmoeten ergens op 
een sportpark of in Hoogersmilde. 
 
Sportieve groeten 
Johan Boer 
Voorzitter 
Midden Drenthe Zomer Cup  

 
 
 
 
 
Zaterdagavond 28 
mei was de 80/90 
avond. Wat weer een 
gezelligheid!  
Bij deze willen wij iedereen bedan-
ken die op wat voor vorm dan ook 
meegeholpen heeft aan een van 
onze activiteiten. 
Wij kijken terug op een hoop ge-
slaagde activiteiten. 
In oktober staat het eerste dorps-
café weer op de planning en daar-
na gaan we natuurlijk weer ver-
schillende dingen voor jullie orga-
niseren.                         Tot snel! 
                              Liefs Jut en Jul  
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 Verslag van de Algeme-
ne Ledenvergadering 
van Dorpsbelang Witte-
veen d.d. 25 mei 2022. 
Concept. 
Aanwezig 27 dorpsgenoten, de 
dorpscontactambtenaar en de op-
bouwwerker; presentielijst desge-
wenst opvraagbaar bij dorpsbe-
langwitteveen@gmail.com 
Bericht van verhindering: Roel 
Seele, Nineke Zijderlaan, Harm 
Snippe, Karen Houwerzijl en Els 
den Os. 
 
Welkom, opening, mededelin-
gen en vaststellen van de agen-
da. Liesbeth Langen opent de ver-
gadering en heet iedereen welkom. 
De aanwezigen hebben twee 
muntjes ontvangen voor een 
drankje na afloop van de vergade-
ring. 
De eikenprocessierups wordt de 
afgelopen weken door de Gemeen-
te bestreden. Maarten Holterman 
ten Hove vraagt het woord om een 
toelichting geven: Hij heeft inmid-
dels contact met de Gemeente ge-
zocht, want zijns inziens worden 
de verkeerde middelen gebruikt 
waardoor alle rupsen worden ge-
dood. Ook wordt de juiste tijd niet 
benut. Hij heeft ook overleg gehad 
met Drents Landschapsbeheer en 
met de Vlinderstichting. Er zijn 
genoeg andere middelen om de 
eikenprocessierups te bestrijden. 
Hij vraagt of DBW of zij de con-
tacten in deze met de Gemeente 
willen ondersteunen. Er ontstaat 
wat discussie waarin ook de ge-
zondheidsschade die sommige 
mensen ondervinden van de eiken-
processierups (Sandra Korthuis). 
Ook komt de opmerking (Ingrid 
Janssen) dat hun paarden, na de 
bestrijding van de eikenprocessie-
rups door de gemeente, zeker een 
dag apathisch in de wei hebben 

gestaan. De vragen die Maarten 
oproept zijn : “hoe gaan we het 
volgend jaar doen ?, wie zou hem 
willen assisteren,  bijvoorbeeld, 
vogelkasten brachten een signifi-
cant verschil, heeft onderzoek uit-
gewezen”.Arienta Kappetijn en 
Pamela van Vliet melden zich aan. 
Verder wordt de agenda ongewij-
zigd vastgesteld. 

1. Vaststellen Notulen 25 
augustus 2021. Tekstueel: geen 
opmerkingen, daarmee worden de 
notulen vastgesteld. N.a.v.: geen 
opmerkingen. 

2. Financieel jaarverslag 
2021.Patricia geeft een uitgebreide 
toelichting op de kasboeken en  op 
de financiën. Wederom waren er 
door Corona veel minder activitei-
ten. De grootste uitgave van het 
afgelopen jaar was de vervanging 
van de AED’s. Verder zijn er voor 
het DUO nieuwe laptops aange-
schaft omdat de anderen erg ver-
ouderd waren. Omdat de Culturele 
Estafette niet is doorgegaan door 
Corona is een deel van het bedrag 
teruggestort aan de Gemeente. 
Van MOEK (Mooi Op Eigen 
Kracht) is veel geld binnengehaald 
o.a. voor het Voedselbossie. Naar 
aanleiding daarvan vraagt Elly 
Kamsteeg of inwoners van de 
fruitbomen (aan de Schepersweg) 
mogen plukken. Ja dat mag !  Van 
DOEK (Duurzaam Op Eigen 
Kracht) is echter nagenoeg geen 
gebruik gemaakt. Er waren geen 
initiatieven en we zijn een heel 
klein bestuur waar deze expertise 
ontbreekt. We doen een oproep 
aan de inwoners zich te melden als 
ze zich met dit onderwerp willen / 
kunnen bezighouden. 

3.Verslag van de kascontro-
lecommissie. De kascontrole-
commissie bestaande uit Karen 

Houwerzijl en Jan Snoeiing. Karen 
Houwerzijl is verhinderd Jan 
Snoeiing geeft aan dat alles er keu-
rig uitzag en er wordt decharge 
verleend aan de penningmeester.  
Liesbeth bedankt de commissie. 
Karen Houwerzijl is aftredend.  
Het volgend jaar bestaat de com-
missie uit Jan Snoeiing en Martine 
Kremer. 
 
5.Verkiezing reserve lid 
kascontrole.  Arienta Kappetijn 
stelt zich hiervoor beschikbaar, en 
wordt in dank aanvaard.     
 
6. Statutenwijziging. Door de 
WBTR ( Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen)  is een statuten-
wijziging van de vereniging nood-
zakelijk. Aangezien de notaris de 
stukken niet op tijd gereed kon 
hebben, is het ons niet mogelijk de 
vernieuwde statuten aan de verga-
dering voor te leggen. We zijn ge-
noodzaakt in september opnieuw 
een vergadering uit te schrijven om 
de statuten dan te presenteren. Wel 
wordt de huidige positie van Patri-
cia Keizer als penningmeester 
voorgelegd aan de vergadering. 
Met Patricia hebben we enorm 
veel kennis m.b.t. financiën en 
subsidiestromen in huis. Gezien de 
pilot “De Kracht van Witteveen” 
waar een aanzienlijk bedrag mee 
gemoeid is, hebben we Patricia al 
eerder gevraagd via een kunstmati-
ge constructie 
( “werkovereenkomst”) deel te blij-
ven uitmaken van het bestuur. Dit 
stelt ons echter voor nogal wat 
problemen aangezien Patricia 
(geen bestuurslid zijnde) zich niet 
bij de Kamer van Koophandel kan 
inschrijven en daarmee diverse be-
voegdheden niet heeft. De verga-
dering stelt vast dat indien we be-
schikken over kwaliteiten we die 
zeker moeten benutten en dat Pa-
tricia weer tot het bestuur zou 
moeten toetreden. De statuten zul-
len we daarop, in zijn algemeen-

Het Nieuws 
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heid, laten aanpassen bij de notaris. 
Klaas Piening merkt op dat het 
hebben van een goed  Huishoude-
lijk Reglement veel problemen kan 
voorkomen. We vinden dat een 
heel goede suggestie en gaan ons 
erover buigen. 
7.Bestuursverkiezing. 
Femke Seele wordt als aspirant 
bestuurslid voorgedragen. Zij 
wordt door de vergadering enthou-
siast met applaus begroet en neemt 
plaats aan de bestuurstafel. 
 
8.Jaarverslag 2021 /  
Jaarplan 2022  
Jeugdsoos Enjoy is verplaatst naar 
de oude peuterspeelzaal aan de 
voorkant van het gebouw De Tille. 
Aan de uitnodiging aan omwonen-
den om hen daarvan in kennis te 
stellen (mogelijke geluidsoverlast) 
is door niemand gehoor gegeven.  
 
De keet ’t Waankie ( op het erf van 
Koos in ’t Hout en Tjitske Rag-
gers) is met onmiddelijke ingang 
gesloten. Deze keet is door Koos 
en Tjitske indertijd ook openge-
steld voor andere kinderen(14+) 
dan hun eigen jongens. Het betreft 
hier deelnemers ook uit de omge-
ving, niet alleen Witteveen. Met 
deze jeugd zijn afspraken en spel-
regels opgesteld, echter er zijn een 
aantal incidenten geweest, waarop 
Koos en Tjitske besloten hebben 
de keet te sluiten. De keet wordt 
verplaatst naar een ander erf, waar 
is nog niet duidelijk Er worden 
vragen gesteld over drankgebruik 
onder de 18 jaar ( Maarten Holter-
man ten Hove), dat met een keet 
moeilijk in de hand is te houden. 
DBW meldt dat keuzes door Koos 
en Tjitske zijn gemaakt. Het is een 
particulier initiatief van Koos en 
Tjitske. Er is geen overleg geweest 
over plaatsing en ook niet over het 
sluiten/ verdwijnen van de keet. 

Omdat Tjitske de portefeuille 
Jeugd heeft, kan die indruk worden 
gewekt. De subsidie die ’t Waankie 
van Up 2 you via de Gemeente 
heeft ontvangen, zal door Wel-
zijnswerk M.D. verder worden ge-
volgd. Op de vraag wat het beleid 
is van DBW voor de oudere jeugd 
(Sandra Korthuis), wordt aangege-
ven dat er na Corona ook weer 
activiteiten voor die doelgroep 
worden opgestart. In het kader van 
de pilot ‘De Kracht van Witte-
veen” wordt speciaal aandacht be-
steed aan de “kwetsbare jeugd” 
door het organiseren van verschil-
lende projecten, o.a. voorlichting 
over Drugs en Drankgebruik, in 
navolging van het project; ”Veilig 
door het Veen” en er zal weer een 
Clinic Free running worden geor-
ganiseerd. De kernthema’s voor de 
jeugd liggen bij preventie, gezond-
heid en ontmoetingsactiviteiten. Er 
is contact geweest met de Ge-
meente voor een andere plek om 
de SRV wagen, die ook op het erf 
van Koos en Tjitske staat, elders 
een standplaats te geven  
 
BNW overleg wordt weer opge-
start, Overleg met Broekstreek, 
Nieuw Balinge en Witteveen. Er is 
een overeenkomstige problematiek 
aan het licht gekomen, namelijk 
toenemend drugsgebruik onder de 
jeugd. 
 
De Bomengroep is voornemens 
om, bij voldoende belangstelling, 
een voorlichting over bomen en 
onderhoud te organiseren. 
 
Jaarplan 2022.  
 Oriëntatie op woningbouw, dit 
onderwerp hangt nauw samen met 
een op te zetten dorpsvisie, voor 
wie willen we bouwen ?  voor star-
ters, ouderen, levensloopbestendig 
etc. 

Ontwikkelen van een dorpsvisie, 
de suggestie wordt gedaan ( Jeanet-
te de Blécourt) om weer een 
dorpsavond te organiseren met 
eten, toegankelijk voor alle inwo-
ners zoals ook als voorbereiding 
op de pilot “de Kracht van Witte-
veen” is gedaan. Jan van Vliet 
merkt op dat een dorpsvisie ont-
wikkeld moet worden voor de lan-
ge termijn met de mogelijkheid tot 
bijstellen van de doelen. Een on-
derdeel van de dorpsvisie zou ook 
natuurlijk Duurzaamheid moeten 
zijn. We doen een nadrukkelijke 
oproep aan geïnteresseerden m.b.t. 
dit specifieke onderwerp zich te 
melden bij het bestuur van DBW, 
omdat er in het huidige bestuur te 
weinig kennis en expertise over dit 
onderwerp aanwezig is. 
Plan van aanpak verkeersveilig-
heid, op 8 juni a.s. is er een af-
spraak gemaakt met DBW, de 
werkgroep Verkeersveiligheid en 
de Gemeente om te komen tot een 
plan van aanpak. 
Voortgang Pilot, langzamerhand 
starten alle activiteiten weer op 
zodat één onderdeel van de pilot 
contact en ontmoeting weer beter 
aan bod kan komen. Inmiddels is 
er ook input aangeleverd voor een 
impactmeting van alle activiteiten. 
De resultaten worden verder in het 
jaar bekeken. Voorts is het Dorps-
restaurant “Gezelliggeit” goed van 
de grond gekomen. Er is een zo-
merstop van het restaurant in de 
maanden juli, augustus en septem-
ber. 
9. Verslag over de situatie 
van De Tille ( Matthijs 
Janssens). Omdat de organisa-
tievorm van De Tille, anders dan 
DBW, een stichting is en dus geen 
leden heeft, hoeft er in principe 
door het bestuur van De Tille geen 
verantwoording af worden gelegd 
aan hun donateurs. Matthijs maakt 
gebruik van de gelegenheid die 

Het Nieuws 
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hem door DBW wordt geboden, 
om hier een toelichting te geven..     
De Gemeente is eigenaar van het 
gebouw. Voor grote onderhouds-
werkzaamheden is de Gemeente 
verantwoordelijk, voor de kleinere 
klussen het bestuur van De Tille. 
Door ondersteunende subsidies 
van Provincie en Gemeente, om 
de inkomensderving door Corona 
te compenseren, heeft het bestuur 
de Dorpshuiskamer (DHK) kun-
nen opknappen en daar  open-
slaande tuindeuren kunnen realise-
ren. Uiteindelijk is De Tille redelijk 
goed uit de Corona periode geko-
men. Dat er weinig ruimten ver-
huurd zijn vindt het bestuur jam-
mer, maar de mogelijke problemen 
die verhuur met zich mee kan 
brengen, weerhoudt hen ervan. Er 
wordt het voorbeeld van wanbeta-
ling gegeven. Voorts participeren 
ze ook in de Pilot “de Kracht van 
Witteveen” als spil van het dorp. 
Ze willen De Tille graag updaten 
en er wordt verder gesproken over 
de “toekomst van het ge-
bouw”.Daar komen van verschil-
lende kanten wel wat opmerkingen 
over. Als je, zoals Matthijs deed 
aan het begin van zijn uiteenzet-
ting, De Tille “het kloppend hart 
van Witteveen “ noemt dan vinden 
een aantal aanwezigen het wel heel 
vreemd dat de inwoners daar niet 
in meegenomen worden, niet over 
geïnformeerd worden, dan wel 
naar hun mening gevraagd wordt. 
Er is geen enkele vorm van weder-
kerigheid tussen bestuur van De 
Tille en de donateurs van De Tille. 
Dit wordt ten zeerste betreurd. 
Het zou beter zijn volgens de aan-
wezigen indien er werkgroepen 
voor diverse onderdelen en onder-
werpen door het bestuur van De 
Tille in het leven worden geroe-
pen, waardoor de betrokkenheid 
en de wederkerigheid vorm krijgt. 
Er wordt de suggestie gedaan om 
bijvoorbeeld ”Vrienden van De 

Tille” in het leven te roepen. Dat is 
een groep bestaande uit geïnteres-
seerde donateurs, die door het be-
stuur van De Tille geraadpleegd 
kunnen worden (het liefst perio-
diek bijvoorbeeld halfjaarlijks). 
Want wat is nu, op dit moment, de 
invloed die donateurs op het beleid 
van De Tille kunnen uitoefenen? 
Het bestuur wordt aangeraden om 
vooruit te denken en niet zo be-
houdend te opereren. De toekomst 
van De Tille zou uitstekend passen 
in de te ontwikkelen dorpsvi-
sie.Gezien de staat van het gebouw 
zou er een onderhoudsplan ge-
maakt moeten worden of nage-
dacht kunnen worden over nieuw-
bouw of anders zodat dit, als on-
derdeel van de dorpsvisie aan de 
Gemeente voorgelegd kan wor-
den.De “Vrienden van de Tille” 
zou bij het concreet maken van 
een dorpsvisie een belangrijke bij-
drage aan de toekomst van De Til-
le kunnen leveren. Dat is een 
mooie manier om de wederkerig-
heid van Stichtingsbestuur naar 
dorpsbewoners gestalte te geven. 
( Voornoemde opmerkingen kwa-
men van : Jan van Vliet, Maarten 
Holterman ten Hove, Ingrid Jans-
sen, Sandra Korthuis ). 
 
10.Eventuele opvang in De 
Tille van Oekraïense vluch-
telingen. Er zijn diverse vragen 
van verschillende inwoners geko-
men over de mogelijke opvang van 
Oekraïense vluchtelingen, met na-
me omdat er zo’n leegstand is in 
De Tille. Het bestuur wil graag de 
meningen horen van voor en te-
genstanders om zo  mogelijk een 
afgewogen advies aan het bestuur 
van De Tille te kunnen geven. Het 
besluit hierover is de verantwoor-
delijkheid van het Tillebestuur. De 
meningen zijn zeer divers van no-
toire tegenstanders ( nee, geen op-
vang en er kunnen dan geen spon-

tane activiteiten meer plaatsvinden 
in De Tille) tot voorstanders van 
opvang. Er bestaan zorgen over de 
druk die op de relatief kleine ge-
meenschap kunnen drukken, om-
dat er mogelijk mensen met een 
oorlogstrauma ook moeten wor-
den opgevangen. De opvang en de 
begeleiding is echter een taak van 
de gemeente en niet van inwoners 
van het dorp. Daarmee worden 
deze zorgen ook weggenomen 
door een ambtenaar van de Ge-
meente, Gerard Epping. Er zijn 
positieve ervaringen te melden. 
Namens de gemeente meldt Ge-
rard Epping dat de gemeente het 
beleid voor opvang van Oekraïners 
onlangs heeft gewijzigd. De ge-
meente richt zich nu op grotere 
locaties (voor het onderlinge con-
tact) en de aanwezigheid van voor-
zieningen. Voorlopig zal een vraag 
voor opvang niet aan Witteveen 
worden gesteld. De inwoners van 
het dorp willen graag meedenken 
met de invulling van de opvang, de 
spelregels zijn belangrijk en je 
moet van te voren ongeveer kun-
nen bedenken wat je kunt ver-
wachten. Op de vraag hoe het be-
stuur van De Tille hier over denkt 
( Maarten Holterman ten Hove, 
Otto de Groot), blijkt dat het be-
stuur van De Tille hier al een nega-
tief besluit over had genomen. 
Door de vergadering werd terugge-
grepen op het vorige agendapunt.  
Dat het nemen van dit soort zeer 
belangrijke besluiten door het 
Stichtingsbestuur, het dorp/
donateurs van te voren gehoord 
had moeten worden.  
 
11. Rondvraag. Niets 
 
14. Sluiting. Niets meer aan de 
orde zijnde, sluit Liesbeth de ver-
gadering en nodigt iedereen uit 
voor een drankje na afloop. 
 

Het Nieuws 
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Kunst 
Een wereld van verschil of je Wit-
teveen binnen fietst of een wille-
keurig dorpje in Italië.  De dorpjes 
in Italië ademen het verleden en 
zeker op het platteland lijkt het 
alsof de tijd heeft stil gestaan. Uni-
form ook, de zwarte dakpan bij-
voorbeeld, is er nog niet uitgevon-
den. Jammer dat in Witteveen op 
veel karakteristieke huizen de rode 
pan heeft moeten wijken, dit is ui-
teraard een persoonlijke mening. 
Echter kijk naar de nieuwste wijk 
in Beilen, een wijk vrij van regels, 
waarbij elke bewoner denkt in het 
mooiste huis van de wijk te wonen. 
Maar helaas hebben de buren, waar 
het zicht op is, de plank lelijk mis 
geslagen.  Het algemene beeld doet 
meer denken aan een woonwagen-
kamp dan een harmonieuze woon-
wijk als Nagtegaal of Hooimaveld 
(Westerbork). 
Centraal in het Italiaanse dorp ui-
teraard de middeleeuwse kerk. Dan 
is het behelpen in Witteveen, van 
de twee oorspronkelijke gebeds-
huisjes rest slechts één kapelletje. 
Een vraag voor de inburgerings-
cursus: ¨waar stond de tweede kerk van 
Witteveen¨. 
Elke eeuwenoude kerk is verder 
vrij toegankelijk en eenmaal binnen 
wemelt het van de middeleeuwse 
kunst. Maria met Jezus op de arm 
gemaakt door een leerling van Mi-
chelangelo, Christus aan het kruis 
door de vermoedelijke leermeester 
van Da Vinci…..ga zo maar door. 
Centraal in het godshuis staat de 
biechtstoel, waar je op een bel kunt 
drukken, waarna de dienstdoende 
priester aantreedt, om je zonden 
als sneeuw voor de zon te laten 
verdwijnen. 
 
 
 
 
 

 
In Witteveen woont God al jaren 
niet meer in het kapelletje, vooraf 
wordt dit aan de bezoeker gemeld. 
Als per ongeluk de deur niet op 
slot is en men toch binnenstapt 
hangt er een waardeloos schilderij 
aan de  
muur. De enige geestelijke aanwe-
zig, een Trappist, zit in de fles en is 
niet in staat om je vergiffenis te 
geven. 
 
Florence 
 
Omdat het oudste en wellicht 
mooiste museum van de wereld in 
Florence is, een bezoek gebracht 
aan het Uffizi museum. Ooit van 
een eerder bezoek afgezien vanwe-
ge de ellenlange rijen bezoekers, 
maar sinds Corona werkt vrijwel 
elk attractie met tijdsloten, je kunt 
je kaartje en tijdstip online regelen. 
Dit betekende niet dat het er rustig 
was, een toeristenhel. Bejaarden, 
schoolreisjes, Engelsen,  puber-
meisjes in gescheurde spijkerbroe-
ken….alles liep in file langs de we-
reldberoemde kunstwerken. Wat is 
dan mooier, de Medusa van Car-
vaggio tussen vele zwetende licha-
men of het middeleeuwse schilderij 
in een kerkje van een verlaten 
dorpje. 
 
 
 
 

 
Wij hebben recent ook een schil-
derijtje aangeschaft, de vaandeldra-
ger van  Rembrandt. Omdat ik het 
niet alleen kon betalen, het werkje 
kostte 175 miljoen, hebben we het 
met zijn allen gekocht. Voor onge-
veer 10 euro per Nederlander heb-
ben we een schilderij, dat nu op 
tournee is. Vanaf 2 augustus een 
maand lang te zien in Assen. Moet 
je nog wel betalen om je eigen 
schilderij te bekijken en achter in 
de rij aansluiten. 

Wat maakt kunst uniek, is schoon-
heid uit te drukken in geld
(Jekkers) ? Of is de kunsthandel 
ook een soort windhandel, zoals in 
de Gouden Eeuw de tulpenbol en 
nu de crypto munten.  
We moesten opbieden tegen oli-
garchen en oliesjeiks die naast een 
megajachtje ook een Rembrandtje 
willen. 
 
gr. Joep 

De Column 



 

8   Sport & Ontspanning    

 
Gespecialiseerd in  

slootonderhoud en kraanwerk 
Tevens levering grondsoorten 

 
Roelof Huizing Cultuurtechniek 

Hoofdstraat 42 
9433 PC Zwiggelte 
Tel.  06-52375631 

 

Advertenties  
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Verslag Algemene Leden-
vergadering Salto Witte-
veen 
Datum: 31 mei 2022 
Locatie: dorpshuis de Tille 
Aanvang: 20:00 
Bestuur: Heidi, Annemarie, John en 
Martine 
Aanwezige leden:  Arienta, Betty en 
Liesbeth 
 
1. Opening: Heidi heet iedereen van 
harte welkom. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stuk-
ken: Rabo Clubsupport actie is weer 
begonnen, hierbij een oproep aan de 
leden die lid zijn van de Rabobank te 
stemmen op Salto. 
 
3. Vasttellen verslag algemene leden-
vergadering van 12 maart 2019. 
Annemarie leest de notulen van de 
algemene ledenvergadering van 2019 
voor en deze worden goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslag van de secretaris: 
Heidi leest het verslag van 2019 (nog 
van Jolanda), 2020 en 2021 (van Heidi 
wegens ontbreken van secretaris) 
voor. 
 
5. Jaarverslag penningmeester: 
Martine brengt het financieel verslag 
uit over 2019, 2020 en 2021 en geeft 
daarbij uitleg. 
 
6. Verslag kascommissie en kascon-
trole  
2019 Carlijn en Lies beth 
2020 Liesbeth en Betty 
2021 Betty en Alice 
Kascommissies zijn tevreden en heb-
ben decharge verleend. 
 
7. Verkiezing nieuwe kascontroleurs: 
Alice wil het nog één jaar doen en  
Arienta  biedt zich aan voor volgend 
jaar. 
 
8. Vaststellen begroting: Martine legt 
de begroting over 2022 voor en ieder-
een is akkoord. 

 
9. Contributieverhoging jeugdgym. 
Voorgesteld wordt om de contributie 
te verhogen van 7,50 naar 8,50 i.v.m. 
de verdubbeling van de zaalhuur van 
de gymzaal. 
 
10. Statuten, gemaild naar alle leden. 
Wijzigingen in de statuten zijn bespro-
ken, deze zijn vnl. om ze naar de hui-
dige tijd te brengen en te voldoen aan 
de regelgeving van de WBTR. Aange-
zien er geen quorum van leden aanwe-
zig is wordt dit in een tweede vergade-
ring over een maand op donderdag 30 
juni 20.00 uur nog een keer behandeld 
en dan definitief goedgekeurd en/of 
aangepast. 
 
11. Vertrouwenscontactpersoon: Hedi 
Meijering was onze contactpersoon, 
maar i.v.m. verhuizing hebben we 
iemand anders gezocht. Roos Glastra 
heeft zicht ter beschikking gesteld. 
 
12. Bestuursleden? Reeds afgetreden 
met reden, Jolanda van Rijswijk, Henk 
Köhnke, Hedi Meijering. 
Annemarie de Vries heeft zich be-
schikbaar gesteld. Er hebben zich 
geen nieuwe kandidaat bestuursleden 
gemeld op de vergadering. Nieuwe 
bestuursleden zijn van harte welkom. 
Regulair aftreden van Heidi Smit, zij 
stelt zich herkiesbaar tot er nieuwe 
bestuursleden worden gevonden. 
 
13. Vooruitkijken activiteiten 2022: 
Hopelijk kunnen we dit in dit najaar 
een gymuitvoering te houden. 
We zijn aan het kijken naar mogelijk-
heden om ons sportaanbod te verbre-
den, zeker voor de oudere jeugd. Ook 
gaat er meer aandacht besteed worden 
aan het aantrekken van leden uit de 
Broekstreek. 
Er wordt in september een sportmid-
dag georganiseerd in samenwerking 
met Welzijn Midden Drenthe, met 
basketbal, bootcamp en freerunning. 
 
14. Rondvraag: Geen vragen 
 
Vergadering gesloten om 21:08 

K L O O T S C H I E T E N  
 
We zijn van plan om het klootschieten 
weer op te starten. 
Hebt u belangstelling of lijkt het u 
leuk om mee te doen, schroom niet en 
kom gewoon eens kijken en doe lekker 
mee.  
Er wordt in groepjes van 3 personen 
gespeeld.  
Zie ook de klootschietpagina op Face-
book.  
“Klootschietclub Witteveen”.  
Het is meteen de gelegenheid om de 
sociale contacten eens weer wat op te 
vijzelen.  
Deelname is mogelijk vanaf 16 jaar. 
De bedoeling is om op: 
 
12 JUNI 2022 om 10.00 uur in de 
Tille samen te komen. 
 
We beginnen dan met een kop 
koffie en gaan vanaf ca. 10.30 
uur een “kleine” ronde maken, 
zodat iedereen kan kennismaken 
met het klootschieten.  
Vooraf opgeven is niet nodig 
maar mag natuurlijk altijd. 
Dit kan bij de klootschietcom-
missie, te weten Jannie Dolfing 
(0593-322213) en Jans Boertien 
(06 30302281), een whatsapp 
bericht sturen mag ook. 
Het deelnemen is de eerste keer 
gratis, de koffie en/of consump-
tie dient wel te worden betaald. 
 
Namens de klootschietcommis-
sie: Jannie Dolfing en Jans Boer-
tien 
 

De Sport 
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Beilen, 2 juni 2022  
 
Beste inwoner, Op 25 januari 2022 is 
door Energiecoöperaties in Midden-
Drenthe, de gemeente MiddenDrenthe 
en het Dorpenoverleg Midden-Drenthe 
(DOM) een convenant Lokaal Eigendom 
getekend. Het doel is het bevorderen van 
het opwekken van hernieuwbare energie 
met als uitgangspunt dat een lokaal initia-
tief ten goede komt aan de eigen omge-
ving. In dit convenant zijn eerder opge-
haalde ideeën van inwoners meegeno-
men.  
Nu is het tijd om tot actie over te gaan. 
We willen jou, als inwoner van Midden-
Drenthe betrekken bij dit proces. In de 
tijd dat de energieprijzen de pan uit rij-
zen, er al flink is bespaard en een deel 
van de inwoners zonnepanelen heeft. 
Wat kunnen en willen de inwoners nu 
doen? Hoe houden we de inkomsten van 
de opwekking van zonne- en eventueel 
windenergie in Midden-Drenthe? Wat is 
daarvoor nodig, hoe pakken we dat geza-
menlijk aan?  
Tijdens een plaatselijke bijeenkomst 
maak je als inwoner kennis met de moge-
lijkheden om het opwekken van energie 
vorm te geven in jouw gebied. De regio-
nale energiecoöperaties zorgen voor de  

 
 
 
 
 
 
nodige kennis en inzicht. Annelies Lely, 
kwartiermaker bij de totstandkoming van 
het convenant, begeleidt deze avond. 
Concreet gaan we deze bijeenkomst met  
elkaar in gesprek over zon-op-dak en 
zelfstandig kleine zonneparken in eigen 
beheer. Ook komen de individuele zon-
nepanelen en besparing aan bod. Tot slot 
kijken we naar grootschalige opwek. Hoe 
doen we dat, wat zijn goede locaties en 
andere vragen.  
De gemeente Midden-Drenthe, de Ener-
giecoöperaties in Midden- Drenthe en 
Dorpenoverleg Midden-Drenthe nodi-
gen je uit voor de bijeenkomst in jouw 
regio van 20.00 uur tot circa 21.30 uur.  
 
Maandag 13 juni  ‘t Broekhoes Balinge : 
 
Broekstreek, Witteveen, Nieuw-Balinge, 
Bruntinge  
 
Hartelijk welkom op deze avond,  
 
Namens de Energiecoöperaties in Mid-
den-Drenthe, gemeente Midden-Drenthe 
en Dorpenoverleg Midden-Drenthe. Bij 
vragen kunt u contact opnemen met 
Kees Kuik 06 – 53 85 23 77.  

Prachtige opbrengst 
Crea- en Plantjes-

markt 
Op zaterdag 14 mei was het al vanaf 
negen uur druk bij De Tille. De 
Plantjesmarkt commissie had zelf 
veel plantjes, potten en andere spul-
len verzameld, dus om tien uur stond 
er al heel wat klaar. Dorpsgenoten 
kwamen vervolgens nog véél meer 
brengen: zaaigoed, stekken, een 
groot compostvat en veel gereed-
schap. En aan drie tafels werden 
zelfgemaakte artikelen verkocht. 
Vanaf één uur was er levendige han-
del! 
Het weer werkte ook mee, dus was 
er alle tijd voor een praatje over de 
tuin en andere onderwerpen. De 
restanten zijn nog te koop bij het 
kraampje hoek Bente/ Kanweg. 
Wij vonden het heel gezellig zoveel 
mensen te ontmoeten met hart voor 
planten. 
De opbrengst is verrassend, meer 
dan andere jaren. Ruim tweehonderd 
euro is verdiend voor het dorpsplein. 
Wij zeggen alvast: tot volgend jaar! 
 

De Plantjesmarkt commissie. 

Het Nieuws 
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Colofon 
Jaargang 67, nummer  12 
9-6-2022 
Sport&Ontspanning is een uitgave 
van Stichting Sport en Ontspanning. 
Redactie: 
W. Vermeulen  
Inleverdata volgende S&O: 
21-6-2022  (verschijnt 23-6-2022) 
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  

Agenda 

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,-…… 
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Klussenbedrijf 
R.Snippe 

 

Mr. J. B. Kanweg 65 
9439 PC Witteveen 

0593-552348 


