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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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 Voedselbos achter de 
Tille. 

 

 

14/15 okt Werken aan bospaden 
en voedselbos. Iedere vrijdag-
middag vanaf 13.00 uur en zater-
dagochtend vanaf 9.30 (ook daar-
na). Wie helpt mee? Goed voor 
geest en lichaam. Verzamelen op 
Kerkweg 6. 

 
Vanaf 14 oktober gaan we verder 
met ons voedselbos. We hebben 
een kapvergunning om nog enke-
le grote eikenbomen te vellen. 
Daarna gaan we het terrein egali-
seren en nieuwe bomen en strui-
ken planten.  
 
Via Landschapsbeheer hebben 
we een bestelling gedaan. Meer 
dan 100 fruitbomen en struiken 
voor mens en dier worden er ge-
plant.  
Na de corona jaren kunnen we 
het project nu afwerken. Vanaf 
14/15 oktober gaan we iedere 
vrijdagmiddag (vanaf 13.00 uur) 
en zaterdagochtend (vanaf 9.30 
uur) bij goed weer aan het werk. 
Ook de bospaden in het Staats-
bos gaan we controleren en 
snoeiwerkzaamheden verrichten.  
Steeds verzamelen bij Kerkweg 
6! 
 

Namens de werkgroep  

Maarten, Sipke en Engbert. 

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 minder-
jarige jeugdleden zijn van harte 
uitgenodigd. Zie het huishoudelijk 
reglement voor wie er stemrecht 
heeft tijdens de ALV (seniorleden 
en 1 ouder per minderjarig jeugd-
lid). 
 
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 
 
 

 
Terwijl het dorp het 95 +1 jarig 
bestaan vierde, werd er ook ge-
voetbald. Sommigen hadden nog 
last van een “Trekhawk” in com-
binatie met bier. Maar het 1s-

te team speelde een mooie pot 
voetbal. Een gelijkspel was de 
terechte uitslag geweest, maar 
Weiteveen was de gelukkigste en 
ging met de 1-2 overwinning naar 
huis. 
  
Wist u dat binnenkort het Vrou-
wen 30+ 7x7 team haar debuut 
gaat maken op de velden? Ze 
hebben flink getraind de afgelo-
pen weken. Op 30 september spe-
len de vrouwen een aantal wed-
strijden in Veenoord. Publiek is 
natuurlijk welkom. 
  
Voor in de agenda: vrijdagavond 
4 november start om 20.00 uur de 
Algemene Ledenvergadering van 
de Witteveense Boys’87. Het is 
mijn laatste jaarvergadering als 
voorzitter, na 15 jaar neemt Wal-
ter de Boer de hamer over.  
 
De agenda staat hiernaast. 

Het Nieuws 



 

4   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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 Nog niet zo lang gele-
den vertelde Riek de 
Graaf mij over lezin-
gen in De Tille. 
 
Oud- Witteveners vertellen over dat 
wat ze in hun leven hebben gedaan. 
Wat een  mooi idee! Ik ben geboren 
en getogen in dit mooie dorp en wil 
de herinneringen aan mijn  jeugd 
graag met u delen en vertellen hoe het 
verder ging. Ik heb van alles gedaan in 
de ouderenzorg en ben betrokken ge-
weest bij opbouwwerk in Rwanda. 
Inmiddels ben ik 65 jaar en woon in 
de Betuwe, maar geregeld kom ik naar 
Drenthe. De geboortegrond blijft 
trekken en ja, dan rijd ik graag even 
"over Witteveen". Graag hoop ik u te 
ontmoeten op 19 oktober om 11.00 
uur.  
Met een hartelijke groet, Pietie Kuper. 
 

Beste 70-plusser  
van Witteveen, 

 
Heeft u het gezelligste 
sportuurtje van Witte-
veen al ontdekt?! 
 
Elke dinsdag- én donder-
dagochtend 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 be-
wegen in een omgeving met de juiste ap-
paraten en deskundige begeleiding. 
nieuwsgierig geworden, kom dan eens 
binnen lopen op een dinsdag- of donder-
dagochtend. Bij Greet Supér kunt u te-
recht voor meer informatie. 
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Verleren 
 
Heeft U dat ook ? Mijn hand-
schrift was al niet veel, maar door 
de computer schrijf je eigenlijk ook 
nooit meer. Laatst moest ik het 
weer met een balpen doen, onlees-
baar waren mijn krabbels in het 
gastenboek van een Vrienden op de 
Fiets adres. 
Om ook het wandelen niet te ver-
leren en de maaltijd te verteren 
loop ik tegenwoordig regelmatig 
een ommetje in ons bos. Onlangs 
lag een vrouw in lastige positie een 
van haar vele hondjes te fotografe-
ren. Dat was voor de rest van de 
kudde aanleiding om zich te rich-
ten op mijn enkels. Jongens 
….jongens !!  riep zij bestraffend, 
maar de jongens kozen toch voor 
mijn enkels. Gelukkig was ik niet 
op de fiets. Met woord en gebaar 
maakte ik duidelijk dat ik dit liever 
niet had. De vrouw was daar weer 
boos over...maar goed schouder-
ophalend sjokte ik verder, vertrou-
wend op mijn fameuze linker. 

 
Zelfs aangelijnd was Joep moeilijk 
hanteerbaar.  Derhalve sprak ik 
Hans nooit meer. Vroeger toen hij 
zijn oude herder uitliet stopte ik 
regelmatig en besprak met hem de 
dorpse zaken. De laatste keer dat 
ik Hans wat uitgebreider sprak was 
vóór Corona op een feest, hij 
bracht mij een biertje en vertelde  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hoe graag hij mijn stukjes las.  De 
Witteveense klok is geluid voor 
Hans, weer een lezer minder voor 
mijn stukjes. 
Verjonging in de lezersgroep is 
niet te verwachten, hoewel in de 
troonrede met name het slechte 
lezen door onze jeugd wordt be-
noemd, is ook het lezen een kunst-
je dat wordt verleerd. Dat blijkt al 
uit het voorlezen van de rede door 
onze Willem. 
 
 
 
 

Herfst 2022 
 
De zomer is nog maar net voorbij, 
echter de herfst is meteen losge-
broken. Regen, wind, het is guur. 
Normaliter is de herfst een favoriet 
seizoen. Het strelen van de zintui-
gen: de herfstkleuren in het bos,  
de geur van versgebakken brood 
en pompoenensoep. Smullen van 
appeltaart met slagroom en genie 

 

 
ten van een herfstbok. Paarse hei-
de waar spinnen hun zilveren dra-
den over hebben gesponnen. De 
laagstaande zon, waar de felle bui-
en prachtige regenbogen in maken.  
Wegkruipen bij de kachel. Melan-
cholische liedjes verdiepen het 
herfst gevoel. 
 
Echter het lijkt alsof de herfst van 
2022 een grauwsluier heeft. Veel 
bladeren kleuren niet, maar liggen, 
door de droogte, al bruin op de 
grond. Ook de heide is meer bruin 
dan paars. De bakker dreigt de 
oven uit te zetten omdat het bran-
den van de oven te duur wordt. 
Wegkruipen bij de kachel...wordt 
onbetaalbaar. Rotsentimenteel 
voelt de start van deze herfst. Een 
platgereden eekhoorn op de Kan-
weg of dooie vissen in de haven 
van Witteveen doen de tranen in 
de ogen springen.  Of is het we-
reldnieuws de boosdoener. De al-
leenstaande Russische moeder die 
haar twee zoons huilend  uitzwaait, 
om tegen Oekraïense zoons te 
vechten.  
Vluchten kan niet meer...een bekend 
Nederlands liedje, alleen nog schuilen 
bij elkaar, zo gaat het liedje verder. 
Ik moest eraan denken bij de mas-
sale opkomst bij de Witteveense 
lunch. Wellicht wat overdreven, 
want het was per slot van rekening 
een prachtig feest. 
 
Gr. Joep  

De Column 
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De cursus Smartphone is afge-
sloten . 
Terug kijkend en ,de reacties van 
de cursisten, was deze smart Pho-
ne cursus  zeer leerzaam. 
We zijn met 4 lessen begonnen en 
daarna nog  3 vervolg lessen . 
Jesse gaf in een ongedwongen 
sfeer les . 
 De cursus MOI wordt nog geë-
valueerd. Voor maart 2023 staat er 
een nieuwe cursus gepland. Alle 
cursisten , die de cursus hebben 
gevolgd, worden binnenkort op de 
hoogte gebracht door Huus van 
Taol. 
Wat zit er nog in de “PEN” 
Fitter Brein   Zullen we een pot-
je dammen? 
Dammen is een middel om men-
taal fitter , scherp te zijn. Het is 
een prachtig spel om meerdere ge-
neraties met elkaar in contact te 
brengen. Het dammen is laag 
drempel g en IEDEREEN kan het 
leren.  
Jong en Oud verbinden in een ge-
zellige sfeer. 
UITLEG OVER DE “klapkast 
“ DIE BUITEN BIJ De Tille 
hangt 
 Stichting Hartveilig Drenthe komt 
een avondje vertellen over het rei-
len en zeilen van hun stichting. 
Uitleg geven over klapkast en ver-
tellen wat er gebeurt zodra er 112 
wordt gebeld. Wat betekent dit 
voor je? 
Een avond waarin alle belangstel-
lende inwoners van Witteveen wel-
kom zijn. 
Kosten; koffie of thee 
Basis cursus schilderen. 

 
 
 
 
 
 

We willen graag weten of er be-
langstelling is voor een korte basis 
cursus , 4 avonden of midda-
gen ,schilderen op canvas.  
Over eventuele kosten die hieraan 
verbonden zijn is afhankelijk van 
aantal deelnemers. 
 

Opnieuw een cursus Smart 
Phone 
In overleg met de docent kan er 
weer een cursus opstarten 
4 dagdelen, avond of middag, kos-
ten : koffie en thee betalen. 
Uitgebreide informatie volgt bij 
aanmelding. 
 

Bouw je eigen web site 
Samen met een docent bouw  je .in 
5 lessen , je eigen website. 
In samenwerking met Bibliotheek 
Midden Drenthe. 
 

In december een avond 
“gezonde hapjes” maken 
Leuk samen met elkaar hapjes ma-
ken  voor de feestdagen. 
Locatie natuurlijk De Tille. 
Meer informatie volgt in de ko-
mende Sport en Ontspanning. 
 

 Is er iets voor je bij ? 
Data zijn nog niet bekend. 
Meldt je aan bij adressen  van de 
Buurtacademie Witteveen. 
Locatie De Tille 
 Namens Buurtacademie Witte-
veen, Auke en Dina 
dinaberghuis@gmail.com of 06 
22294312 

De gemeente Midden Drenthe 
werkt aan een nieuwe woonvisie 
en wil graag weten hoe inwoners 
van de gemeente daarover den-
ken. 
Wilt u uw mening laten horen vul 
dan via bijgaande link een enquê-
te in: 
 
https://bit.ly/3U6Qrjb  

Hoe ziet ons dorp en bui-
tengebied er over pakweg 

10 jaar uit! 
 

Laten we ons dorp ver-
bouwen 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 

Het Nieuws 
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Klussenbedrijf 
R.Snippe 

 

Mr. J. B. Kanweg 65 
9439 PC Witteveen 

0593-552348 

Schapendijk 4 
9438 TA GarmingeTel. 
0593-552200 

Dorpsbelang Witteveen. 
 
Wat een geweldig feest was het. 
Weer een voorbeeld van wat we 
hier met elkaar kunnen. 
We hebben het slechte weer ge-
trotseerd (viel uiteindelijk wel mee) 
en we hebben zelfs een band die 
ons gewoon in de steek liet, een 
poepie laten ruiken. 
Complimenten voor de organisatie. 
Lotte, Kim, Karen, Walter, Olger 
en Ben… dank hiervoor. 
 
Over 4 jaar bestaat ons dorp 100 
jaar. 
HONDERD JAAR. 
Op de ALV in het voorjaar van 
2023 staat het instellen van een 
nieuwe commissie op de agenda. 
We hopen dat we dan weer zo’n 
geweldig team krijgen. 
 
Wat een feestmaand. Want vorige 
week zaterdag (17 september) 
opende Enjoy officieel de nieuwe 
locatie die ze hebben gekregen. 
Heel wat groter dan ze eerst had-
den en de afgelopen maanden 
heeft de jeugd samen met hun be-
geleiders (ouders) heel wat werk 
verricht om dit weer leuk in te 
richten. Gelukkig hadden ze van 
de prijsaanvraag “Up to You” daar 
€ 1000,- voor ontvangen. En nu 
bij de opening hebben ze een flink 
aantal enveloppes en giften ont-
vangen waar de soos in de toe-
komst leuke dingen mee gaan 
doen. 
Gefeliciteerd en veel plezier op de 
nieuwe locatie. 
 

 
 
 
Voor op korte termijn in de agen-
da: 
 

Op 26 oktober een extra Alge-
mene Ledenvergadering 
(ALV) ivm een statutenwij-
ziging. (leden worden daar 
nog schriftelijk over gein-
formeerd). 

Op 31 oktober heeft de werk-
groep verkeersveiligheid 
een ontmoeting met een 
afvaardiging van de ge-
meenteraad in Witteveen. 

Op 3 november organiseert 
(een nieuwe) werkgroep 
een voorlichtingsbijeen-
komst over “lokale energie 
transitie”.  

 

Foto: 
Arie  
de Visser 
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Colofon 
Jaargang 67, nummer  17 
29-9-2022 
Sport&Ontspanning is een uitgave 
van Stichting Sport en Ontspanning. 
Redactie: 
W. Vermeulen  
Inleverdata volgende S&O: 
11-10-2022  (verschijnt 13-10-2022) 
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  

 

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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