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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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Klussenbedrijf 
R.Snippe 

 

Mr. J. B. Kanweg 65 
9439 PC Witteveen 

0593-552348 

Schapendijk 4 
9438 TA GarmingeTel. 
0593-552200 

 
 
 
 
 
 

Hoe is de mobiele bereikbaar-
heid in Witteveen? 
 
Dorpsbelang hoort graag uw erva-
ringen over de mobiele bereikbaar-
heid in Witteveen. Is dit inmiddels 
verbeterd of zijn er nog steeds pro-
blemen? Binnenkort (22 septem-
ber) wordt er in een provinciaal 
overleg geïnventariseerd wat de 
stand van zaken in de provincie is 
en welke acties eventueel onderno-
men zouden kunnen worden…… 
want gemeentes hebben de ver-
plichting dat 98% van hun opper-
vlakte voorzien moet zijn van mo-
biele dekking. 
Ervaart u nog steeds problemen? 
Laat dit ons horen en mail dit voor 
22 september naar: dorpsbelang-
witteveen@gmail.com 
 
 
Nog een vlag nodig voor het 
Lustrumfeest? 
 
Ze zijn er nog. 
Normale model (1.50 – 1.00) € 15,
- 
Groter model (2.25 – 1.50)  € 30,- 

EXTRA ALGEMENE LEDEN-
VERGADERING DORPSBE-

LANG WITTEVEEN  
 

zal worden gehouden op WOENS-
DAG 26 oktober 20:00 tot 22:00 
uur in de DORPSHUISKAMER 

van de TILLE. 
Zoals reeds is aangekondigd in de 
A.L.V. van 25 mei 2022 zijn we als 
bestuur van D.B.W. genoodzaakt 
wederom een A.L.V. uit te schrij-
ven i.v.m. een statutenwijziging. 
Deze wijzigingen zijn noodzakelijk 
om aan de wettelijke eisen van de 
W.B.T.R. ( Wet Bestuur en Toe-
zicht Rechtspersonen) te voldoen. 

Het Nieuws 
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Gespecialiseerd in  

slootonderhoud en kraanwerk 
Tevens levering grondsoorten 

 
Roelof Huizing Cultuurtechniek 

Hoofdstraat 42 
9433 PC Zwiggelte 
Tel.  06-52375631 

 

Advertenties  
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Feest ? 
 
Een prachtige lange zomer….daar 
kon je vroeger alleen maar van 
dromen. Het gedroomde vakantie-
huisje in het aangename klimaat 
van Spanje of Frankrijk staat in-
middels in je eigen tuin. 
Economische voorspoed, Neder-
land is koploper in de eurozone 
qua groei. De jeugd vliegt uit naar 
verre oorden, de boomers fietsen 
gelukzalig op de fonkelnieuwe e-
bikes over de wegen. Een festival-
letje hier, een concertje daar. Voet-
baltoernooi...feest. Autorace...feest. 
Toch overheerst het gevoel dat we 
in blessuretijd leven. Het klimaat-
probleem wordt door weinigen 
meer ontkend, veeleer leeft mas-
saal het gevoel dat het tij letterlijk 
en figuurlijk niet meer te keren is. 
De koude oorlog is een hete strijd 
in de Oekraïne geworden. Corona 
is een blijvertje.  Hyperinflatie 
zorgt voor een enorme scheve ver-
deling van de welvaart, waarbij de 
verkeerde mensen met de poet 
gaan strijken. De politiek loopt 
vast in bijna alle onderwerpen. 
Dan is ook de Queen nog dood en 
Angela Merkel en Obama met 
pensioen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Hoewel het nog goed toeven is op 
ons postzegeltje in Witteveen, is 
het postzegeltje niet een van recen-
te datum; Willem Alexander, die 
ongelikt zo van stickervel op brief 
kan worden geplakt. Nee in onze 
postzegel komen steeds diepere 
kartels. Droogte, hoge energieprij-
zen, Corona, discussie over asiel-
opvang, omgekeerde vlaggen het 
speelt ook allemaal in ons dorp.  
 
 
 
 
 

Feest ! 
 
Gelukkig is het ook 
nog altijd een feest om 
inwoner van ons dorp 
te zijn. Natuurlijk ook 
hier stijgen de prijzen, 
maar als je het menu 
aanpast en zowel ontbijt, luncht en 
dineert met courgettes valt het met 
de inflatie wel mee. Vaak gratis 
langs de weg. 
Verder natuurlijk fietsen door onze 
omgeving. Lepelaars nog nooit van 
zo nabij gezien. Misschien door 
mijn vriendelijke uitstraling, maar 
wellicht meer vanwege de droogte, 
staan ze in Gees op enkele meters 
afstand in de modder te lepelen. 
Voetbal kijken naar onze Boys en 
Girls, die ondanks het feit dat ze 
niet meer op de pof mogen drin-
ken, toch gewoon enthousiast door 
ballen tot de kramp erop volgt. 
Kan Frenkie nog een voorbeeld 
aan nemen, omdat die nog 80 mil-
joen, jawel 80 miljoen krijgt van 
zijn club, gaat-ie bij Barcelona op  
de bank zitten. Waanzinnige bedra-
gen opgehoest door oliesjeiks of 
flitsmiljardairs. 
 

 
Als zomertoetje hebben we het 
uitgestelde dorpsfeest nog te-
goed…...klein probleem feesten is 
niet mijn ding...ligt niet aan jullie 
dorpsgenoten.  
 
Een goed gesprek is vanwege het 
geluid vaak onmogelijk. Bier in 
plastic is eigenlijk een misdaad te-
gen de menselijkheid…..swingen 
dan ? 
 

 
Ritmisch bewegen met een bal of 
op de fiets, geen probleem. Echter 
op de dansvloer…..nee. Sowieso 
niet op de klereherrie, die Tech-
djees tegen je aan stampen. Maar 
ook de bekende nummers die ik 
vaak helemaal kan meezingen ver-
leiden mij niet tot gehuppel. Op-
vallend wel is dat juist die liedjes 
vaak het feest tot grote hoogte 
doen stijgen, bij jong en 
oud...Earing, Eagles, Fleetwood 
Mac, Springsteen.   
 
Derhalve vrees niet voor mijn hu-
meur als ik wat eenzaam aan de 
kant de boel overzie….voor mij is 
het in Witteveen nog iedere dag 
een feestdag. 
 
Gr. Joep lvv 

De Column 
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Oproep: 
Het schooljaar is weer begonnen op 
Streek IKC de Wenteling. Zoals u 
weet hebben de kinderen enorm veel 
speelruimte om de school heen. Dit 
is echt uniek! 
Voor de kinderen is het heel fijn en 
gezond om een half uur tijdens de 
pauze naar buiten te kunnen. Als 
kinderen voldoende buiten spelen, 
bewegen en hierdoor hun energie 
kwijtraken is het daarna makkelijker 
om stil te zitten en kunnen zij zich 
beter kunnen concentreren.  

Voor het team is het belangrijk dat 
zij een pauze kunnen nemen en daar-
na weer met volle energie hun lessen 
kunnen geven. 
 
We zijn op zoek naar ouders of 
buurtgenoten die tussen de middag 
van 12.00-12.30 uur een pleinwacht 
willen lopen. Op dit moment zijn we 
voor alle werkdagen dagen op zoek 
naar pleinwachten. 
 
 

Een leuke bijkomstigheid van de 
pleinwacht is dat er een vergoeding 
van € 5,00 per keer tegenover staat. 
U hoeft niet op vaste dagen inzetbaar 
te zijn, alle hulp is welkom! 
 
Vele handen….. Wilt u meer infor-
matie kom rustig een keer langs! 
U kunt zich aanmelden bij Sanne 
Rijff (moeder van Amelie, Nadia en 
Tycho) of  ondergetekende. 
 

Mirjam van der Meijden (directeur 
Streek IKC de Wenteling) 

Het Nieuws 
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Hoe ziet ons dorp 
en buitengebied er 
over pakweg 10 jaar 

uit! 
 

Laten we ons dorp 
verbouwen of  gaan 
we zelf  aan de slag? 

 
De bijdrage aan de Energietransitie 
door de Gemeente Midden Drenthe. 
 
Beste dorpsbewoners. 
 
Zoals jullie allemaal wel zullen 
weten verkeren we momenteel in 
een energie-transitie, het zoveel 
mogelijk omschakelen van fossiele 
brandstoffen (steenkool, olie en 
gas) naar meer duurzame vormen 
als zon en wind. Onze overheid 
heeft hiervoor aan alle provincies 
een taak opgelegd. De provincies 
hebben die taak weer verdeeld 
over de gemeentes. Dus ook aan 
Midden Drenthe! Dit raakt dus 
ons allen of we dit leuk vinden of 
niet! 
 
Op 13 juni is er in Mantinge een 
bijeenkomst geweest over de 
energietransitie en wel over de 
bijdrage die provincie en gemeen-
ten in Midden Drenthe hieraan 
moeten bijdragen. Hierbij waren 
ook een aantal Witteveners aan-
wezig.  
De gemeente Midden Drenthe 
heeft gekozen voor een strategie 
om te proberen de inwoners hier-
bij zoveel mogelijk te betrekken 
om zo toestanden als in de veen-
koloniën met de windmolens zo 
mogelijk te voorkomen.  
 

 
 
Ook wil de gemeente proberen 
om zoveel mogelijk lokaal de or-
ganisatie van deze transitie ter 
hand te nemen zodat inkomsten 
van de opgewekte energie niet 
verdwijnen in de zakken van grote 
energieconcerns maar zoveel mo-
gelijk terugvloeien naar de lokale 
participanten.  
Kortom als wij zelf actie onderne-
men kunnen we meebepalen wel-
ke type projekten we eventueel in 
ons dorp willen aanleggen en hoe 
we mogelijke revenuen 
(inkomsten) willen besteden. 
 
Naar aanleiding van de bijeen-
komst in Mantinge zijn een aantal 
dorpsbewoners bij elkaar geko-
men. Dit om een beter beeld te 
krijgen wat nu precies de bedoe-
ling is en hoe eventueel met ande-
ren samengewerkt kan worden 
om als Witteveen grip te houden 
op de ontwikkelingen. Hiervoor 
hebben we ook contact opgeno-
men met Energie Coöperatie de 
Broekstreek om een beter beeld te 
krijgen hoe een Energie Coöpera-
tie functioneert en wellicht om 
met hen samen te gaan werken in 
de toekomst? 
 
Graag willen wij deze kennis met 
het dorp delen onder het motto: 
 
Hoe beter voorbereid des te 
groter de kans dat de ontwik-
kelingen aansluiten bij de wen-
sen van het dorp.  
 
Daarnaast zou het natuurlijk ook 
nog erg leuk zijn als de kleine ker-
nen ook financieel een beetje mee 
profiteren van deze omschakeling. 
 
 

 
 
Op de avond, gepland 3 Novem-
ber, komen zaken aan de orde als: 

 
Introductie: Waar praten we 

over, wat is globaal de op-
dracht (Midden Drenthe 
en Witteveen) 

 
Wat is een Energie Coöperatie 

en hoe functioneert die. 
Afgevaardigden van Ener-
gie Coöperatie  De 
Broekstreek zullen aanwe-
zig zijn. 

 
Wat kan een kleine particulie-

re participant bijdragen, 
een grote particuliere par-
ticipant (postcoderoos) en 
een grote producent met 
zonneweide of windmo-
len. 

 
Wat kan de energiecoach voor 

u betekenen 
 
Komt allen, het gaat om onze toe-
komst en hoe ons dorp eruit gaat 
zien. 
 
Geplande datum:  

3 November 2022,  
 
reserveer deze avond nu alvast in 
je agenda! 
 

Het Nieuws 
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Oud papier 

Het is mogelijk om je papier aan te 
bieden in een container. Dit vindt 
plaats elke eerste zaterdag van de 
maand, uitgezonderd augustus. 
Vanaf 08.30 uur wordt er gestart 
met ophalen. Graag het oud papier 
pas zaterdag bij de weg zetten dit is 
voor de mensen die het op moeten 
halen wel zo prettig.  
Pieter Jan Luiten 
Coördinator Oud-Papier 
06 52443462 oud ijzer en frituurvet 

u kunt oud ijzer iedere eerste zaterdag 
van de maand  inleveren op Kanweg 
21. Als het om grote voorwerpen gaat 
kan het ook opgehaald worden.  
Bel dan met Teun Hooijer: 06 20 88 
62 01. Met het inleveren van uw oud 
ijzer steunt u de Witteveense Boys. 
Gebruikt frituurvet kunt u bij de kan-
tine inleveren. Verpakt vet in de gele 
container, los vet in de blauwe. 

Naoberkracht Witteveen : 
Josina en 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 
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