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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
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Het Nieuws
Onderwerp:
Uitnodiging en agenda Algemene
Leden Vergadering over seizoen
2021-2022 om 20.00 uur
op vrijdag 4 november 2022 in
de
kantine.
Alle leden en ouders van minderjarige jeugdleden zijn van harte
uitgenodigd. Zie het huishoudelijk reglement voor wie er stemrecht heeft tijdens de ALV
(seniorleden en 1 ouder per minderjarig jeugdlid).
Agenda ALV 4 november 2022
(seizoen 2021-2022)
1. Opening
2. Mededelingen/
binnengekomen stukken
Leden van Verdienste
3. Notulen ALV 25-03-2022
(2020-2021)
4. Verslag bestuur en commissies
Bestuur
Jeugdcommissie
Seniorencommissie
Evenementen commissie
Accommodatie commissie
Barcommissie
Sponsorcommissie
5. Toelichting financieel resultaat
2021-2022
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezingen
Kaskommissie
Bestuur
8. Afscheid
9. Begroting 2022-2023
10. Aanpassingen statuten i.v.m.
de nieuwe wet WBTR
11. Rondvraag
12. Sluiting
Namens het bestuur,
Roel Seele
Voorzitter

De Witteveense Boys’87 hebben
gelukkig in 2016, 2017 en in 2021
geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen als isolatie, luchtwarmtepompen, zonnepanelen
en een zonneboiler. Hierdoor
zijn de energieverbruiken nog
steeds laag. Tot en met 1 oktober
2022 is er bijvoorbeeld -2.696
kWh verbruikt. D.w.z. dat we
nog steeds meer terugleveren dan
we verbruiken. In oktober, november en december hebben we
minder zonneopbrengst en gaan
we echt verbruiken. Het gasverbruik tot en met 1 oktober is
“slechts” 142 m3. Tot en met 31
maart 2023 hebben wij nog de
oude prijzen voor energie, maar
vanaf 1 april krijgen we ook de
nieuwe, hoge prijzen. Echter
door het lage verbruik, vallen de
kosten relatief gezien mee. Overigens hebben de zonnepanelen
vanaf 2017 47.329 kg CP2 bespaard, dat gelijk staat aan het
poten van 1.412 bomen.
Nog niet helemaal bijgekomen
van het geweldige dorpsfeest,
speelde het eerste elftal een goede wedstrijd tegen Weiteveense
Boys, maar verloor wel met 1-2.
De week erop werd wel GKC 1
met 3-4 verslagen. Zondag 16
oktober spelen de Boys uit bij
SVBC. De Vr 7x7 30+ verraste
vriend en vijand door in hun debuut 2 x nipt te verliezen en 1 x
te winnen. Op vrijdag 4 november spelen de dames het toernooitje thuis in Witteveen.

Beste 70-plusser
van Witteveen,
Heeft u het gezelligste sportuurtje
van Witteveen al ontdekt?!
Elke dinsdag- én donderdagochtend van 10:30 – 11:30 uur bent u
welkom in dit sportuurtje in MFC
De Tille.
We doen verschillende oefeningen,
zoals fietsen, roeien of lopen.
Daarna gaan we aan de slag om
onze spieren te trainen. Een spelletje op zijn tijd is ook erg leuk en
gezellig, dan spelen we bijvoorbeeld een balspel of gaan we badmintonnen.
Het is leuk en fijn om gezamenlijk
te bewegen in een omgeving met
de juiste apparaten en deskundige
begeleiding.
nieuwsgierig geworden, kom dan
eens binnen lopen op een dinsdagof donderdagochtend. Bij Greet
Supér kunt u terecht voor meer
informatie.

U bent dan toch op De Roskamp, daar die avond om 20.00
uur de Algemene Leden Vergadering over seizoen 2021-2022
op de planning staat. De agenda
staat hiernaast. U komt toch
ook?
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Het Nieuws
Hoe ziet ons dorp en
buitengebied er over
pakweg 10 jaar uit!

Dorpsbelang Witteveen.
Beste inwoners van Witteveen,
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de Extra Algemene Ledenvergadering (EALV) door het
bestuur van Dorpsbelang Witteveen.
Zoals u allen weet moet er door
veranderde wetgeving een Statutenwijziging plaatsvinden. Om zo,
als bestuur van DBW, de belangen
van de inwoners van Witteveen
nog beter te kunnen behartigen.
We hebben in overleg met de notaris deze wijzigingen voorbereid.
Elders in S&O heeft u kunnen lezen wat de daadwerkelijke wijzigingen inhouden. De agenda voor
deze vergadering :
Welkom en opening van de
vergadering,
Nadere toelichting op de statutenwijziging, het hoe en
waarom,
Vaststellen door de vergadering van de statuten,
Sluiting van de vergadering.
Zoals u kunt zien is het een kleine
agenda met slechts één onderwerp.
In principe kan het een korte vergadering zijn. Het is wel van groot
belang dat er voldoende donateurs
van DBW voor deze EALV aanwezig zijn, anders kunnen we de
statuten niet wijzigen. Ik roep u
alsnog op een uurtje vrij te maken
op 26 oktober a.s., aanvang van de
vergadering om 20.00 uur in De
Tille.
Helen Wilmink, namens bestuur
DBW

Laten we ons dorp verbouwen of gaan we
zelf aan de slag?
De bijdrage aan de Energietransitie
door de Gemeente Midden Drenthe.
Staat het al in
Uw agenda?
Woensdagavond
3 november
Een voorlichtingsbijeenkomst over de
Energietransitie…….
en wat de ideeën
en wensen in
ons dorp hierover zijn.
Zie ook de informatie in de
S&O nr 16, van 15 september
en op de website
www. dorpwitteveen.nl
Deze avond wordt Georganiseerd door het overleggroepen lokale energie Witteveen
met bijdragen van de energiecoöperaties De
Broekstreek, Drentse Kei en
Energie van Ons.

De Naobertaart van de maand oktober gaat naar Tammo Schuring
die een jaar lang elke week de
boodschappen gedaan heeft voor
een ouder echtpaar bij hem in de
straat dat door corona en een
zwakke gezondheid aan huis gebonden was. Kijk ook op de website dorpwitteveen.nl voor meer
info over deze speciale herfsttaart.

Schapendijk 4
9438 TA GarmingeTel.
0593-552200
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Gespecialiseerd in
slootonderhoud en kraanwerk
Tevens levering grondsoorten
Roelof Huizing Cultuurtechniek
Hoofdstraat 42
9433 PC Zwiggelte
Tel. 06-52375631
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De Column
golfplaten dak klinkt het geluid van
mitrailleurvuur. Een nietsvermoedende Russische legereenheid was
Steeds meer fietsers zijn betrokken meteen richting het oosten gebij ongelukken, er gaan zelfs stem- vlucht, of beter had de witte vlag
men op om de helmplicht in te
laten zien. Terug naar Poetin wil
voeren. Veelal worden meteen de toch niemand ?
onvoorzichtige elektrische babyboomers genoemd, maar tijdens
een recent bezoek aan 020 was het
niet moeilijk om nog veelmeer
oorzaken te zien. Van oudsher natuurlijk de student, maar verder
Huisstijl
ook de bakfiets moeder, de spedelec manager, de flitsbezorger en
Ieder zichzelf respecterend bedrijf
uiteraard de drugsdealer op de on- past af en toe zijn huisstijl aan. Anvermijdelijke scooter. Last but not der lettertype, moderne kleurstelleast de dronken (Britse ?) toerist. ling en vooral een modern logo.
Fietsen in the urban jungle van Am- Wordt het ook niet eens tijd voor
sterdam is avontuur. Maar om dan ons dorp om de geit te vervangen ?
meteen een helm op te zetten...het
We zijn geen armoedzaaiers meer,
beperkt het vrije gevoel te fietsen de geit was toch een soort aalmoes
in Amsterdam. Bij gebrek aan echt vanuit Den Haag om die arme
oerwoud, anarchistisch peddelen in veenarbeiders in het verre Drenthe
de hoofdstad, kan geen achtbaan
door slechte tijden te helpen. Die
tegen op.
paar hobby geiten, die nu nog in
ons dorp staan, worden binnenkort open gereten door het roedel
wolven dat weldra de Stobbeplas
gaat ontdekken.
Vroeger kon je als voetbalclub nog
wel voor de dag komen met een
geit als mascotte, maar sinds het
kunstgrasveld heeft het beest ook
op het voetbalveld niets meer te
zoeken.

Helmplicht

Echter in de rimboe in en rond
Witteveen overweegt Uw columnist wel zijn hersenpan te beschermen. Het gevaar komt namelijk uit
onverwachte hoek, van boven. De
killer buizerd, zie verhaal 3, heeft
dit jaar nog geen aanvallen uitgevoerd. Maar de eikels !!!!
Het is een mastjaar, dat is de benaming als een eik veel eikels laat vallen en wat voor een mastjaar. Nog
nooit zoveel eikels gezien. Bij elke
windvlaag vliegen die eikels met
honderden naar beneden. Op het

De geit als voetballer lijkt toch
meer op een rauwdouwer met de
techniek van een boomstam. Nee
een mooie speelse mascotte past
ons dorp inmiddels beter. Type
Frenkie of Messie, daar lijkt de
eekhoorn wel wat op. Je ziet de
speelse beestjes tegenwoordig vaak
in ons dorp. Als inwoners zijn we
er klaarblijkelijk blij mee. Regelmatig komen er prachtige beelden
langs van voertafels waarop de
eekhoorn zich tegoed doet aan het
klaargemaakte voedsel. De eikels
laten de beestjes nog minzaam vallen, zolang er pindakaas in de potjes zit en er ook zat walnoten en
hazelnoten te vinden zijn.
Hoewel...vervangen toch maar
niet, die snotapen vreten onze
voedzame noten op en in de lente
roven ze de eitjes uit de nesten. De
geit geeft tenminste nog melk, als
je daar dan kaas van maakt en deze
bijna laat bederven heb je weer
zo´n heerlijke smaak die prima bij
een bokbier in de herfst past.
Gr. Joep

Klussenbedrijf
R.Snippe
Mr. J. B. Kanweg 65
9439 PC Witteveen
0593-552348
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Sport&Ontspanning is een uitgave
van Stichting Sport en Ontspanning.
Redactie:
W. Vermeulen
Inleverdata volgende S&O:
25-10-2022 (verschijnt 27-10-2022)
Insturen of reageren?
redactie@sportenontspanning.nl
W. Vermeulen (0593-552020)
Adverteren in de S&O?
jaaradvertenties
9 x 6 cm (standaard) €80,- per jaar;
4,5 x 6 cm (half) € 40,- per jaar
Zakelijk incidenteel
1/1 pag €35,- ; 1/2 pagina € 20,- ;
1/4 pagina € 12,50.
Verenigingen en particulieren van
buiten Witteveen incidenteel:
1/1 pagina € 20,- 1/2 pagina € 10,-;
1/4 pagina € 5,Bank: NL89 ASNB 0904953203
Tnv W.Vermeulen

Agenda

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

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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