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Met vereende krachten werd de eerste kantine geplaatst

Witteveense Boys 35 jaar
Vlaggen te koop
Fijne vakantie
Sport & Ontspanning

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
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Het Nieuws

Zomer

Voorlopig nog geen reden om ’s
nachts in paniek, zwetend wakker
Het is nu echt bijna vakantie, wie
kijkt er niet naar uit? Ik ken er wel te worden. Hoewel daar is nooit
een goede reden voor.
een paar die liever vandaag nog
dan morgen ‘de hort opgaan’. Rare
uitdrukking eigenlijk, heb maar
even gegoogled en lees dat de hort Zeskamp en
al sinds de zeventiende eeuw in
Team Captains
onze taal voorkomt. Hort staat
voor ‘weg’. Of dat dan weg is als in
‘ik ben weg’ of ‘ik rij op de weg’ zie Deze week maken we kennis met
ik er niet bij staan. Maar goed even in elk geval een paar Team Capfocussen, waar ging ik het over
tains voor een aantal straten. Donhebben, oh ja het Lustrum Feest
derdag (7 juli) om 20.30 uur onten het hele weekend erom heen.
moeten we elkaar kort in de Tille
Want voor we op vakantie kunnen over de zeskamp om wat basis inhebben we nog een paar zaken te formatie te delen. Voor de zekerregelen.
heid ‘we’ zijn de Team Captains en
de organisatie, voordat het hele
dorp op de stoep staat.
Vergunning
Het komend weekend vindt de
Met de toename van het aantal co- zeskamp van de Witteveense Boys
rona gevallen krijgen we het soms plaats en we zijn uiteraard benieuwd welke onderdelen daar in
best een beetje benauwd. De gezitten die wij ook hebben gepland
meente is ook nog steeds met de
vergunning bezig, terwijl de stan- Kunnen we zien of voor de Lusdaard termijn voor de vergunning trum Zeskamp nog wat aanpassinverlening reeds verlopen is wach- gen doorgevoerd dienen te worten we nog op terugkoppeling. We den.
zitten hier uiteraard flink achteraan We horen van meer en meer straomdat hier alles vanaf hangt. Mis- ten dat mensen in beweging koschien omdat er wat wisselingen in men om het over een eventuele
de personele bezetting van de ge- versiering te hebben en over deelmeente zijn geweest kosten zaken name aan de zeskamp of gewoon
misschien wat meer tijd. En
het organiseren van een BBQ.
(laatste nieuws) ..we liggen nog niet Mocht je als straatcombinatie
bovenop de extreem hoge stapel
nog geen Team Captain hebben
van aanvragen, evenementen die gekozen beschouw dit stukje als
volgende week plaatsvinden moe- een herinnering om iemand te
ten zelfs nog beoordeeld workiezen of in elk geval om ieden…
mand naar de korte bijeenkomst van donderdag te sturen.

Fijne vakantie
Wij gaan als commissie tijdens de
zomervakantie gewoon verder met
de organisatie en het zetten van
punten op de figuurlijke i’s en in
de eerste S&O na de vakantie zullen we jullie van de laatste stand
van zaken op de hoogte stellen.
Voor nu wensen we iedereen een
fijne en mooie vakantie periode toe
en tot in augustus.
Ben, Kim, Karen, Lotte, Olger en
Walter
Tweede Al-

gemene Ledenvergadering Salto
30 juni 2022 om 20:00.
Er zijn geen wijzigingen of opmerkingen ingebracht ten aanzien van de aanpassingen van de
statuten van Salto. De conceptversie is dus bij deze goedgekeurd. De definitieve versie
wordt vastgelegd door de notaris.
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Advertenties

Gespecialiseerd in
slootonderhoud en kraanwerk
Tevens levering grondsoorten
Roelof Huizing Cultuurtechniek
Hoofdstraat 42
9433 PC Zwiggelte
Tel. 06-52375631
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Verkeerskleed
Fietsend over de Smeengeweg lijken de auto´s in de verte op de
provinciale weg klein, net speelgoed. Zelfs de grote gele trucks
van de Jumbo zien eruit als de
Dinky Toys waarmee je vroeger
speelde op het verkeerskleed.

Raar dan weer, dat ik voor een
avondwedstrijd van Feyenoord in
een kolkende, gevreesde Kuip,
heen en weer wil reizen, terwijl je
thuis voor de buis het veel beter
kunt bekijken; niemand is consequent.

belt een aantal maal beklommen en
kon je de renners, die nu in de
Tour rijden, zien stampen op de
pedalen.
Een klein meisje, van pakweg 4
jaar stond met een grote koebel
langs het parcours en iedere keer
dat het peloton langs kwam schudde zij fanatiek met haar (te) grote
bel. Ik hoefde er niet naar te vragen, triomfantelijk en met een stralende glimlach meldde zij ¨Papa
doet ook mee¨ .

Echter langs de snelweg op een
verkeersbrug over de grote rivier,
wanneer over 6 banen het snelverkeer langs het enkele fietspad
voorbij raast, lijkt het verkeer een
meerkoppig monster. Beangstigend, niet zozeer omdat de
vangrail tussen fietspad en het
monster niet te vertrouwen is,
Rijkswaterstaat is prima in staat
een degelijke afscheiding te maken.
Angstaanjagend is de enormiteit
van het massale verkeer. Het besef
dat het niet een enkele brug is over
een rivier in Nederland, nee de hele mensheid jaagt en jakkert massaal over de aardkloot, waarbij de
controle verloren lijkt.
Massale evenementen zijn niet aan
mij besteed, de TT in Assen, een
muziekfestival of stadionconcert;
liever fiets ik een straatje om. Alleen het idee al om plastic bier te
moeten drinken.

Stom dat ik niet naar de naam van
haar idool informeerde, maar echt
Hypocriet noemt men het ook wel, goed was hij (nog ?) niet. Later zag
een modern moeilijk woord dat
ik hem, tussen de achterblijvers,
veelal in felle discussies met tegen- naar het meisje zwaaien. Maar als
standers wordt gebruikt. Op het
dochtertje lief het doorzettingsvermoment dat het woord valt, weet mogen van haar vader heeft, verje bij voorbaat al dat de tegenstel- schijnt Papa wellicht ook een keer
lingen nooit worden bijgelegd.
in de Tour en zal zij ongetwijfeld
Veel mooier en gemoedelijker
met haar koebel trots op de Alpe
klinkt ¨boter op je hoofd¨.
d'Huez staan.
14 juli, de Franse feestdag, staat dit
jaar de touretappe naar de Alpe op
het programma, een aanrader om
te kijken, niet alleen voor de wedVam bult
strijd, maar de waanzinnige menEen groot evenement, ook nog in senmassa waartussen de renners
de buurt, was het NK wielrennen fietsen, is adembenemend.
over een prachtig parcours op de En noteer september 2023 alvast
in de agenda, dan is het EK wielVAM bult. Met name omdat het
rennen op onze bult, wellicht zien
die dag in de ochtend lange tijd
regende was het opvallend rustig, we elkaar, als het niet te druk is.
Een fijne vakantie.
je kon eenvoudig een plekje vinden. Het meeste andere publiek
bestond uit helpers, vrienden en
gr. Joep
familie. In een lus werd de vuilnis
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2009-2010
Kampioen
6e klasse E
KNVB
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Witteveense boys ‘87
35 jaar gefeliciteerd!
Fantastisch dat de club al 35 jaar
bestaat. In ’87 hebben o.a. onze
huidige dorpsbewoners Gerriet
Zinger, Rense Kootstra, Reinie
Huizing en ondergeketekende de
club opgestart. Toen we het verzoek indienden bij de gemeente
Westerbork werden we meewarig
aangekeken, dat wordt toch niks.
Maar ze vergisten zich, want Witteveners zijn doorzetters. Ook de
voetclub ZBC in Zweeloo was niet
blij, want het vierde elftal met bijna
allemaal Witteveners zou vertrekken en het was het gezelligste team
van de club.
Ook wij hadden onze twijfels,
maar dachten al bestaan we maar
tien jaar, dan hebben we toch dat
plezier gehad. Hoe anders is het
gelopen! Na 35 jaar nog een prachtige club en een unieke accommodatie; één van de mooiste in deze
omgeving. Daar mogen we trots
op zijn.

Het ziet er fantastisch uit, een
pronkje in ons dorp. Met dank
aan al die vrijwilligers en bestuurders o.a. Winfried Vermeulen,
Roel Seele en Teun Hooyer (die
hebben er wel erg veel vrije tijd in
gestoken). Mannen, vrouwen
niemand uitgezonderd, grote klas-

se! Boys en Girls, we wensen jullie
een fijn jubileumfeest en nog een
goede toekomst.
Helaas zijn we zelf niet aanwezig.
We gaan dan net 10 dagen naar het
EK-vrouwenvoetbal in Engeland.
Engbert en Mina de Vries.

Het is bijna vakantie.
Het WNBC’09 toernooi op De
Roskamp en in Nieuw Balinge
was druk bezocht. De week erop
werd er gespeeld voor de Midden
-Drenthe Zomer Cup op alle
sportparken in Midden-Drenthe
door alle leeftijdscategorieën. De
club die uiteindelijk de mooie wisselbokaal won was: sv Hoogersmilde (voor de 2de keer). Gefeliciteerd !

Heb je je al opgegeven voor de
verschillende onderdelen? Nee,
dan toch snel doen !

Na dit feest is het echt vakantie.
De voorbereidingen voor het
Al zijn de sportprestaties de laatste
nieuwe seizoen 2022-2023 beginjaren iets minder opvallend, wel
nen voor het 1ste elftal al weer in
heb ik van nabij al een aantal kamaugustus onder leiding van de
pioenschappen meegemaakt. Fannieuwe oefenmeester Lieuwe Pals.
tastische tijden met goed voetbal
In september start de beker comen fijne feestpartijen na afloop.
petitie en even later de competiMet vrijwilligers is de hele club tot
tie. De voetbalvakantie is kort,
Afgelopen
weekend
was
het
Pearl
stand gekomen, zoals het er nu uit
maar daarom niet minder belangziet. Vrijwilligers hebben het eerste Beach volleybaltoernooi en aanrijk.
staand weekend staat het jubileveld aangelegd, kleedkamers en
kantine gebouwd en zelfs veldver- umfeest Witteveense Boys’87 35
lichting aangelegd. Het is allemaal jaar op het programma. Dit wordt Ik wens jullie een mooie vakangezellig en heel
tie !
erg veranderd nu we een kunstleuk.
Vrijdagavond,
zaterdag
de
6
grasveld hebben en een nieuwe
-kamp en Kobus en zijn Rokkers Roel Seele
kantine, kleedkamers met zonnepanelen en lichtmasten met ledver- en tenslotte zondag het familie
Voorzitter
voetbal-en volleybal toernooi met
lichting op het veld.
een afsluitende BBQ.
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Er zijn weer vlaggen.
U heeft nog geen Witteveense
vlag en wilt wel graag vlaggen in het Lustrumweekend van 23 24
en 25 september?
Ze zijn weer op voorraad.
We hebben deze keer ook een groter model (2.25 – 1.50) besteld.
Het kleiner model (1.50 – 1.00) kost € 15,- en het groter model €
30,Op te halen bij Yvon Veldhoen: Kerkweg 10, telefoonnummer
06 52215040

Dorpsbelang wenst alle inwoners een
mooie zomer.
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Schapendijk 4
9438 TA GarmingeTel.
0593-552200

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

Colofon
Jaargang 67, nummer 14
7-7-2022
Sport&Ontspanning is een uitgave
van Stichting Sport en Ontspanning.
Redactie:
W. Vermeulen
Inleverdata volgende S&O:
23-8-2022 (verschijnt 25-8-2022)
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

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,-……

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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