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Afgelopen vrijdag 4 november was 
het zover. Roel Seele nam na 15 
jaar afscheid als voorzitter van de 
Witteveense Boys. In tegenstelling 
tot Roel zijn eerste ALV in 2007 
zat de kantine flink vol met leden 
en belangstellenden. Terwijl de 
dames 7 x 7 hun eerste thuis toer-
nooitje speelde onder grote belang-
stelling van partners en kinderen 
werd Roel in het zonnetje gezet 
door het nieuwe bestuur, de dames 
en heren selecties en ook Dorps 
Belang had een woord van dank. 

 
In de afgelopen 15 jaar is er veel 
gebeurd zowel in de wereld als in 
Witteveen. Om dicht bij huis te 
blijven wil ik de oprichting van 
WNBC in 2009 noemen samen 
met de opening van het vernieuw-
de complex De Roskamp in 2016 
en het winnen van de prijs voor de 
duurzaamste sport vereniging van 
Drenthe in 2020. Naast alle be-
dankjes tijdens de ALV bedanken 
we ook via deze weg Roel voor 
zijn enorme inzet voor de club! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoewel de opkomst groter was 
dan we de laatste jaren gewend 
zijn, was deze toch te laag om de 
aangepaste statuten en het aange-

paste huishoudelijke reglement 
goed te keuren door de ALV. Daar 
is minstens een opkomst van 2/3 
van het aantal leden voor nodig. 
Daarom houden we een extra ALV 
op dinsdag 13 december aanvang 
21.00 uur om deze documenten 
definitief vast te stellen. Als het 
aan de aanwezigen van afgelopen 
vrijdag had gelegen was dit trou-
wens unaniem gebeurd. 
 
Tijdens de ALV hebben we na 6 
jaar ook afscheid genomen van 
Dennis Schneider als secretaris en 
hoewel Kim Zinger geen bestuurs-
lid meer was, gaat ze per 1 januari 
echt stoppen met het wedstrijdse-
cretariaat. Alle twee bedankt voor 
jullie inzet en verzette werk. 

 
Met het afscheid van Roel, Dennis 
en Kim verwelkomen we Ilse 
Voortman als nieuwe secretaris 
van de vereniging.  Teun Hooijer, 
Bert Boer, Melle Schuring en San-
der Voortman maken het bestuur 
compleet, een mooie een mix van 
(veel) ervaring en een nieuwe lich- 

ting. Trouwens is er nog een vaca-
ture voor een algemeen bestuurs-
lid. 

 

Roel zijn afscheid betekent ook het 
einde aan waarschijnlijk rond de 
340 stukjes in de S&O van zijn 
hand. Ik meende  dat deze onder 
de titel van ‘Van de voorzitter’  
verschenen en waarmee in No-
vember 2007 ‘Van Praag’ werd op-
gevolgd.  
Nu heb ik zelf een verleden in de 
Lichtstad maar daar zal ik u niet 
mee belasten, Brand(s) valt af als 
werktitel.  ‘Van hier tot Tokio’ 
dan? Ben ik al lang niet meer ge-
weest. Na nog eens goed naar een 
paar (oude) SenO’s gekeken bleek 
de titel Wtteveense Boys’ te zijn, in 
het begin met een volgnummer en 
tegenwoordig met het logo van de 
club in de rubriek  ‘De Sport’. Het 
mooie daarvan is dat het niet perse 

de voorzitter hoeft te zijn die de 
bijdrage schrijft. Laten we dat maar 
houden zo. 
Teams 
Hoewel het WK bijna gaat begin-
nen en de eredivisie stil komt te 
liggen spelen alle teams voorlopig 
nog een aantal speelronden door. 
Heren 1 speelt zondag om 14.00 
uur op de Roskamp tegen Roswin-
kel 1 ofwel de nummer 7 tegen de 
nummer 10. Blijven na het 1-3 ver-
lies tegen Vios 1 dit weekend de 
punten in Witteveen? Heren 2 
speel om 11.00 uur thuis tegen 
SVDB2 die met een wedstrijd min-
der gespeeld 3 punten onder ons 
staan. De vrouwen mogen zater-
dag om 9.30 uur aantreden tegen 
Drenthina 2, wie dit tijdstip ver-
zonnen heeft? De heren en vrou-
wen 7 x 7 hebben afgelopen vrij-
dag met wisselende successen bei-
de een speelavond gehad. De der-
de helft bij ons in de kantine werd 
in elk geval erg gezellig. Op 18 no-
vember vinden de volgende speel-
ronden plaats. 
 

 

Agenda 

Voor in de agenda alvast twee data: 

3 december na de dames wed-
strijd kijken naar het Neder-
lands elftal in de kantine 
16.00 uur 

9 december vind in de kantine het 
WSOP Witteveen pokertoer-
nooi plaats. Aanvang 19.30 
uur 

13 december extra ALV, stem-
ming  de aangepaste statuten 
en het huishoudelijk regele-
ment aanvang 21.00 uur 

 

Walter de Boer 

Afscheid 
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Klussenbedrijf 
R.Snippe 

 

Mr. J. B. Kanweg 65 

9439 PC Witteveen 

0593-552348 

16 november is er weer een spre-
ker in de dorpshuiskamer.  
Dit keer is het Jan van Vliet die 
sinds oktober 2021 I ons dorp is 
komen wonen op de B. Asser-
weg 10 hij vertelt zijn levensver-
haal. De rode draad daar in is zijn 
verbinding met de natuur, de 
toppen en de dalen en hoe hij 
op  eigenzinnige wijze zijn weg 
daarin heeft gevonden.  
 
Nieuwsgierig? Je bent van harte 
welkom om dit bijzondere ver-
haal te horen  
 
Gr Engbert en Riek 
 

De Dorpshuiskamer 
bestaat al weer  

10 jaar en  
dat gaan we vieren. 

 
Op woensdagmorgen 30 novem-
ber bent u (samen met andere 
Witteveners) van harte welkom 
in de dorpshuiskamer in de Tille. 
Vanaf 10.30 uur staat de koffie 
klaar. Met natuurlijk een lekkere 
traktatie. 
Naast de soep, die op elke 
woensdag tegen 12. 00 uur wordt 
aangeboden, wordt op deze fees-
telijke dag een aangeklede hartige 
lunch geserveerd. 
 
En omdat het feest is zijn hier 
geen kosten aan verbonden. 

Dit wordt u aangeboden door de 
gastvrouwen van de Dorpshuis-
kamer en Dorpsbelang Witte-
veen 

Jan van Vliet 
in Dorpshuiskamer 

 
Stichting Hartveilig Drenthe 
 
Op woensdag 23 november 
komt Arwoud Snippe, voorzitter 
van Stichting Hartveilig Drenthe, 
ons vertellen over de AED , De 
“Klapkast “die buiten De Tille 
hangt.Wat gebeurt bij een 112 
melding ; iemand heeft een hart 
stilstand.Hoe verloopt een op-
roep? 

Alle mogelijke vragen kunt u aan 
Arwoud Snippe stellen. Heeft u 
een reanimatie, AED cursus ge-
volgd, ook voor u is deze avond 
bedoeld. 

 We starten om 20.00uur in De 
Tille. Koffie en thee staat klaar 
op kosten van de Buurtacademie 
Witteveen. 
Opgave is niet nodig, alle geïnte-
resseerden , zijn welkom. 

Buurtacademie Witteveen 
 Auke Gemmink en Dina Snippe. 

 
 
 
 
Gezonde Hapjes 
 
 
Op 21 december 2022 gaan we 
met elkaar “gezonde hapjes ma-
ken voor Kerst” 
Programma van 21 december: 
 
Binnen komen vanaf 19.30 uur 
tot 20.00 uur, tijd voor koffie 

 De koffie en thee wordt betaald 
door de Buurtacademie Witte-
veen. 

 
Om 20.00 uur gaan we aan de 
slag, begeleid door Riek van de 
Graaf. 

 
 3 verschillende hapjes worden 
gemaakt. 
 
Pauze , tijd voor proeven + 
drankje, tot ongeveer 21.30 uur. 

3 andere hapjes  worden na de 
pauze gemaakt. U kunt deze ook 
proeven of 

 
eventueel meenemen in een 
“DOGGY BAG” 
 
Deelname aan deze avond kost 
€5,00 per persoon. 
 
Eventuele andere drankjes zijn 
voor eigen rekening. 
 OPGAVE voor 14 december 
2022. 

We hopen op een gezellige 
avond. 
dinaberghuis@gamila.com of 
0622294312  
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Concept verslag tussen-
tijdse Algemene Leden-
vergadering Vereniging 
(ALV) Dorpsbelang 
Witteveen d.d. 26-10-
2022.  
Aanwezig 27 dorpsgenoten; pre-
sentielijst desgewenst opvraagbaar 
bij: 

dorpsbelangwitteveen@gmail.com.  
 
1.Welkom en opening van de 
vergadering  
Liesbeth Langen opent de tussen-
tijdse vergadering en heet iedereen 
welkom. Zij constateert dat er vol-
doende leden aanwezig zijn om 
straks te stemmen over de voorge-
legde statutenwijziging. Er zijn 
door een aantal mensen, machti-
gingen meegegeven om hun stem 
uit te brengen. Mark en Jakko ge-
ven aan dat zij niet wisten dat dit 
tot de mogelijkheden hoorde. Dat 
klopt, het bestuur heeft hier niet 
over gecommuniceerd en ter plek-
ke wordt besloten dat de machti-
gingen geen deel zullen uitmaken 
van de stemming.  

 
2. Nadere toelichting op de sta-
tutenwijziging, het hoe en waar-
om. 

 Liesbeth licht toe dat de voorge-
legde statenwijziging tweeledig 
zijn, en licht de ‘waarom vraag’ 
toe.  
A. De Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR) schrijft 
voor dat (in ons geval) artikel 13.4 
en 14.2 moeten worden aangepast. 
Artikel 13.4 voorkomt dat er spra-
ke kan zijn van tegenstrijdig belang 
en regelt in artikel 14.2 hoe de 
ALV kan handelen wanneer alle 
bestuurders van de vereniging af-
wezig zijn.  

B. Een verzoek uit ons eigen be-
stuur heeft betrekking op artikel 
11. Je kan volgens de huidige statu-
ten lid worden van het bestuur 
wanneer je woont in Witteveen. 
Dit willen we graag aanpassen. Het 
is ongelofelijk moeilijk om nieuwe 
bestuursleden te werven. En het is 
(zoals daar duidelijk bij Patricia 
sprake van is) onverstandig halver-
wege bv de pilot periode een func-
tie wisseling door te voeren. Daar-
om leggen we de vergadering voor 
om artikel 11, lid 2 toe te voegen 
dat er maximaal 2 leden van het 
bestuur benoemd mogen worden 
als zij een aantoonbare binding 
hebben met Witteveen.  

 
Nav A: Tammo stelt een vraag 
over het tegenstrijdig belang. Kan 
er sprake van zijn dat je geen te-
genstrijdig belang hebt maar wel 
persoonlijk belang. Roos antwoord 
dat dat ook juist hetgeen is wat de 
Wet bedoeld te voorkomen. Ver-
der zijn over de artikelen mbt de 
WBTR geen vragen. Liesbeth be-
dankt Patricia als WBTR specialist.  
 
Nav B: Jakko vraagt wanneer je 
‘binding’ hebt met Witteveen. 
Tjitske antwoord dat jeugd ver-
huisd naar elders omdat er in Wit-
teveen voor hen geen woningen 
beschikbaar zijn. Terwijl er wel een 
duidelijke binding is met het dorp 
omdat iemand hier lang gewoond 
heeft. Femke vult aan dat zij aspi-
rant bestuurslid is en zij, als zij el-
ders een woning vindt, toch graag 
zou willen toetreden tot het be-
stuur van Dorpsbelang. Jakko ant-
woord dat hij dat geen probleem 
zou vinden.  
 
Toch blijft voor Jakko de vraag 
‘wat is binding met Witteveen’. Als 
je er werkt? Ben je dan verbonden? 
Of als je 1x per maand naar de 
Dorpshuiskamer komt en hier niet 

woont? Roos antwoord dat je ‘wat 
binding is’, nooit kan dichttimme-
ren. Je kan wel het kader omschrij-
ven wat je van belang vindt voor 
‘binding’. Dat kan (evenals de al 
eerder genoemde machtigingen), 
ook in een Huishoudelijk Regle-
ment (HHR). Er zijn al een aantal 
dingen over ‘binding’ genoemd: 
hier opgegroeid, ouders die hier 
wonen, betrokkenheid bij sport/
sociaal leven. Jakko stelt dat het 
HHR nog niet is opgesteld en dat 
hij dus niet voor statutenwijziging 
kan stemmen, want misschien is hij 
het wel niet eens met wat daarin 
komt te staan. Roos zegt dat deze 
discussie al de nodige randvoor-
waarden heeft opgeleverd; hier op-
gegroeid, ouders die hier wonen, 
betrokkenheid bij sport/sociaal 
leven (niet alleen zo nu en dan bij 
Dorpshuiskamer). Dus dankzij o.a. 
Jakko’s inbreng, kan het bestuur 
hier vorm aangeven.  
 
Jakko benoemt dat hij bang is voor 
vriendjes politiek. Net zoals dat het 
bestuur van Dorpsbelang niet dui-
delijk was over de machtigingen 
voor deze vergadering. Namens 
het bestuur reageren Liesbeth en 
Roos.  
 
- Het bestuur draagt tijdens de 
jaarlijkse ALV altijd de nieuwe 
(kandidaat) bestuursleden voor. 
Dus, wanneer de leden vinden dat 
er onvoldoende binding is met 
Witteveen kan de ALV dus nee 
zeggen tegen het kandidaat be-
stuurslid.  

 
-Het bestuur heeft, aan het begin 
van deze vergadering, op basis van 
de vragen en opmerking van de 
leden (oa Jakko), besloten de 
machtigingen geen deel te laten 
uitmaken van het stemmingspro-
ces.  
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Daarnaast blijft het probleem be-
stuursleden in eigen dorp te vin-
den. Liesbeth vraagt of er aanwezi-
gen zijn die zich kandidaat willen 
stellen. Geen van de aanwezigen 
reageert. Liesbeth refereert aan het 
bestuur van SALTO, die hetzelfde 
probleem kent. Annemarie beves-
tigd dit.  
 
Aukje stelt de vraag of de termijn 
voor bestuursleden wel van kracht 
blijft? Het antwoord is, ja. Zoals 
Patricia nu weer formeel toe treed 
maakt ze haar termijn af.  
 
3. Vaststellen door de vergadering 
van de statuten De vergadering 
gaat unaniem akkoord met de door 
het bestuur voorgestelde wijzigin-
gen. Er is per artikel gestemd.  
 
4. Sluiting van de vergadering Lies-
beth wil de vergadering sluiten 
maar Ryan vraagt om een rond-
vraag. Henk vraagt of bestuursle-
den van ‘buiten’ gemaximaliseerd 
is. Dat bevestigd Liesbeth, maxi-
maal twee.  
 
Daarna wordt alsnog de vergade-
ring gesloten.  

Nieuwsbrief  van 
Dorpsbelang Witte-
veen. 
 
Dorpsvisie 
Een aantal jaren geleden hebben 
we (de inwoners van Witteveen 
samen met DBW) een visie voor 
Dorpsbelang opgesteld. Inmid-
dels zijn we een aantal jaren ver-
der en is het tijd om deze te upda-
ten.  
Op de ALV hebben we ook afge-
sproken dat we een dorpsvisie 
voor het dorp gaan maken. Dit is 
voor het dorp belangrijk, welke 
zaken vinden we met elkaar be-
langrijk. Maar ook vraagt de ge-
meente dit van ons. 
In het voorjaar komen er een aan-
tal momenten waarin we met het 
dorp om tafel willen, om deze 
visie uit te werken. Maar heeft u 
al input voor ons mail dit dan 
naar dorpsbelangwitte-
veen@gmail.com 
 
Verkeersveiligheid. Een onder-
werp die zeker in de Dorpsvisie 
past. En daar is een wekgroep al 
druk mee doende. 

Werkgroep Verkeersveiligheid 
heeft onlangs de gemeenteraad 
ontvangen.  
 
In het voorjaar van 2020 is er 
door de werkgroep verkeersveilig-
heid (i.s.m. Veilig Verkeer Neder-
land) een enquête gehouden in 
het dorp over hoe dorpsbewoners 
de verkeersveiligheid in ons dorp 
ervaren. 
Om de enquête te kunnen onder-
bouwen, zijn er op drie plekken in 
het dorp (Smeengeweg, Kanweg, 
Talmaweg) binnen de bebouwde 
kom metingen gehouden. 
Over de resultaten daarvan heeft 

de werkgroep vorige week maan-
dagavond, 31 oktober, een aantal 
raadsleden (10) geïnformeerd. 
 
De raadsleden waren vooral erg 
onder de indruk van de uitkomst 
van de metingen: van de in totaal 
ongeveer 12500 metingen over 
een langere periode werd er door 
gemiddeld 60% te hard gereden. 
Met uitschieters tot wel 90 km/
uur. 
Er is met de gemeenteraad ge-
sproken over mogelijkheden dit 
probleem op te lossen. Daarbij is 
gekeken wat er op korte termijn 
en lange termijn mogelijk is. 
Enerzijds gaat het natuurlijk om 
bewustwording en gedragsveran-
dering, en jammer genoeg gaat dit 
ook vaak over eigen dorpsbewo-
ners (korte termijn). 
Anderzijds zijn er veranderingen 
in de infrastructuur nodig (lange 
termijn). Er is vooral ook gespro-
ken over de aanleg van fietspa-
den, waarbij de grootste prioriteit 
uitgaat naar een fietspad voor de 
kinderen die naar de school in 
Balinge moeten (Smeengeweg). In 
her voorjaar van 2023 komt er 
(eindelijk) een fietspadenplan en 
we hopen dan dat Witteveen een 
prioriteit is. 

In de gemeenteraad van afgelo-
pen donderdag is er al wel een 
motie ingediend om Witteveen als 
prioriteit te benoemen, maar we 
zullen eerst de uitkomst van het 
fietsplan af moeten wachten om 
te zien of dat echt zo is.  

De werkgroep en Dorpsbelang 
houden dit in de gaten. 
De werkgroep gaat binnenkort 
een Plan van Aanpak uitwerken, 
waarbij vooral gekeken gaat wor-
den wat op korte termijn reali-
seerbaar is. 
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Beste 70-plusser  
van Witteveen, 

 

Heeft u het gezelligste sportuurtje 
van Witteveen al ontdekt?! 
 

Elke dinsdag- én donderdagoch-
tend 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 spelle-
tje op zijn tijd is ook erg leuk en 
gezellig, dan spelen we bijvoor-
beeld een balspel of gaan we bad-
mintonnen. 

 

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 dinsdag- 
of donderdagochtend. Bij Greet 
Supér kunt u terecht voor meer 
informatie. 

De Naobertaart  
 
van de maand november gaat naar 
Michel Knippels. De taart stelt een 
grasveld met molshopen voor om-
dat Michel in het hele dorp al mol-
len heeft gevangen. Maar hij doet 
nog veel meer: hij maait de ijsbaan, 
staat mensen bij als ze een pro-
bleem in het groen hebben en zegt 
eigenlijk nooit nee. Hij zit dan ook 
zelden stil. Voor de foto lukte dat 
nog net. Meer weten over de mol-
lentaart? Kijk dan 
op dorpwitteveen.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korte update vanuit de 
lustrumcommissie 
 
De plaszuil is inmiddels van het 
trainingsveld op de Roskamp ver-
dwenen. Wat stond die daar als een 
Remi eenzaam te wezen. De brug 
is opgeruimd en de gaten weer ge-
dicht. Trekhawk heeft met hun 
muziek en brandweerwagen inmid-
dels weer elders feest gevierd en de 
tent op zijn kop gezet.  

 
En wat die andere band betreft? 
Daar zijn we nog mee bezig. We 
hebben enige juridische ondersteu-
ning ingeschakeld om te proberen 
tot een schikking te komen en een 
reëel bedrag terug te vorderen. Er 
zal nog wel wat tijd overheen gaan 
voordat hier echt duidelijkheid 
over komt. Maar zodra we nieuws 
hebben melden we dat in S&O. 
Zijn jullie voor nu weer even op de 
hoogte! 
 

Ben, Karen, Kim, Lotte, Olger en 
Walter 
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Wintervreugd komt 
uit de zomerslaap… 

 
Na de vakantie komen meestal de 
appjes in de bestuur-groepsapp, 
wanneer we eindelijk weer eens 
vergaderen. Zo ook dit jaar en 
werd het bestuur van de ijsvereni-
ging zeer gastvrij ontvangen in de 
plaatselijke kerk. 
 
In het rondje bijpraten, bleek dat 
er bestuursleden zijn, die zelfs in 
de zomer nog met de ijsbaan be-
zig zijn. Dit jaar was ons “Hoofd 
Omlopende Zaken” op werkbe-
zoek naar Curaçao om te kijken 
hoe ze met die temperaturen het 
ijs daar prepareren. Aangezien de 
opwarming Witteveen ook gaat 
bereiken, was het een zeer zinvol 
bezoek. Alles in het belang van de 
ijsbaan zullen we maar zeggen. 

 
Belangrijk punt, wat altijd voor 
veel discussie zorgt, is de kleur 
van de jaarlijkse ledenkaarten. Op 
de laatste vergadering, gaf een 
toevallig langslopende bekende 
columnist aan, dat blauw wel 
mooi zou zijn en wie durft daar 
nu tegen in te gaan…… 
 
Om de nieuwe kaart te ontvan-
gen, willen we u vragen om de 
contributie van € 6,00 over te ma-
ken op: 

Rek nr.:  
NL82 RABO 0369 4174 53  
t.n.v.   
IJsvereniging Wintervreugd  
 
Graag bij de betaling uw straat en 
huisnummer vermelden.De kaart 
ligt dan spoedig in uw brievenbus. 

 
 
 

Als vereniging hebben we ook dit 
jaar weer mee gedaan met de Ra-
bo clubsupport. Onze Roel en 
Betty  hebben op de feestavond 
een cheque in ontvangst mogen 
nemen.  

Dit leverde het mooie bijdrage 
van € 228,00 op. 

 
Als ijsvereniging kunnen we dit 
goed gebruiken om de omroepin-
stallatie weer op orde te brengen. 
Alle stemmers heel hartelijk be-
dankt ! 
 
Onze leden kunnen deze winter-
periode weer vrij schaatsen op 
ijsbaan Kardinge in Groningen: 
 
Zaterdag 12-11-2022  
16:30 - 18:30 uur 
Zaterdag  07-1-2023   
16:30 - 18:30 uur (toertocht met 
stempelkaart en medaille) 

Zaterdag 11-03-2023   
16:30  -18:30   uur  
 
Let op: Registratie vooraf ver-
plicht en  geen ticket = geen toe-
gang  

Tickets zijn te bestellen op: htt-
ps://www.knsbdrenthe.nl/
natuurijs/schaatsdagen 

 

 
Nog even in het kort de 
"spelregels". 

 
-  de schaatsers moeten lid zijn 
van Wintervreugd  (ledenkaart) 
 
-  de schaatsers dragen hand-
schoenen en mutsen of helmen 

 
De jaarlijkse ledenvergadering 
hebben wij voorlopig gepland op 
vrijdag 3 februari om 20.00 uur. 

 
Hopelijk krijgen we eindelijk weer 
eens een winter met een paar 
mooie schaatsperiodes. Zou mooi 
zijn om het jubileumjaar 2023 te 
beginnen met een dikke laag ijs op 
de baan. 
 
Wij zijn er in ieder geval klaar 
voor. 
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Geuren 
 
 De geur van de herfst herken je 
meteen. Nootachtig in het gele 
beukenbos, of ruikt het naar krui-
den op de Hoge Stoep waar de 
verschrompelde hei is ingepakt 
door spinnen. Hoe sla je een geur 
op in het geheugen, welke geur 
blijft ? 
De parfum van je eerste verke-
ring….uit logeren bij opa...vers 
brood met echte roomboter en 
hagelslag. De Verkade chocolade 
reep in de rust bij Feyenoord ? 
Vies kan ook, verschaald bier bij 
het opruimen na een studenten-
feest, de kater weigert te helpen bij 
het dweilen. 
 
Op de middelbare school had ik 
een klasgenoot, wij trokken er wei-
nig mee op, niet omdat hij onaar-
dig was, maar hij woonde ver weg. 
Wij in Rotterdam, hij nog voorbij 
Barendrecht, op de eilanden, zo 
noemden we dat vroeger. 
Ik weet niet waarvoor, maar een 
avond zijn we bij hem ge-
weest…..een groot huis, een knus-
se woonkamer en in het midden 
een grote salontafel. 
En nu komt het: op die salontafel 
bergen noten, de doppinda´s her-
kende ik meteen, maar er lagen 
veel meer soorten waarvan ik nu 
pas de namen ken.  Het rook er 
fantastisch en je mocht onbeperkt 
eten van die grote berg. 
 
Die jeugdherinnering kwam boven 
toen ik recent weer op zoek was 
naar gezond en lekker eten, goed 
voor hart en bloedvaten. 

 
 
Ik koop regelmatig bulk producten 
op internet en ik vond de Noten-
shop, familiebedrijf sinds 1963. 
Het bleek een familiebedrijf uit 
Strijen, een dorp op een eiland 
achter Barendrecht, niet heel ver 
van Rotterdam. Grote kans dat het 
mijn middelbare school herinne-
ring is. Of het echt zo is ….niet 
belangrijk. De heerlijke geur van 
destijds kwam weer naar boven en 
we kunnen in Witteveen weer vol-
op pindasaus eten. 

 
Personeelstekort 
 
De krullen zijn er niet meer, maar 
het haar blijft groeien, daarom op 
de fiets naar de kapper in Hooge-
veen. Nederland heeft je nodig stond 
er op het bord buiten, de kapper 
was op zoek naar personeel. 
 
Het personeelstekort is overal nij-
pend, dit komt niet alleen omdat er 
te weinig jongeren zijn. De kapster 

van vroeger spuit tegenwoordig 
haar lippen en borsten vol en is 
influencer op internet. De jongens, 
noemen zich app designer of it-
architect en schrijven met een vork 
een rekening voor de klant. Hoezo 
architect ?? leer eerst maar metse-
len, goede bouwvakkers zijn niet te 
vinden ! 
 
Het verdienmodel is onduidelijk, je 
moet ge- liked  worden of volgers 
hebben. Toch zijn wij als consu-
ment de klant en op een of andere 
manier sponsor. Je begrijpt nog 

wel, dat als je bij de 
kruidenier koopt, je 
ook Max  Verstap-
pen of wielrenners 
betaalt. De Jumbo 
vraagt gewoon een 
dubbeltje meer voor 
een pak koffie.  Maar 
hoe zit het als je klikt 
in de digitale we-
reld ? 
 
 
 
 
 

Als je niks te vertellen hebt dan 
verzin je maar wat of praat je ande-
ren na. Een topjaar voor paddenstoelen 
lees je nu vaak. Geleuter, in ieder 
geval in Witteveen, want in andere 
jaren waren er veel meer vliegen-
zwammen, elfenbanken  of tonder-
zwammen  te vinden. De waarheid 
is slechts bijzaak. 
 
gr. Joep 
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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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Colofon 

Jaargang 67, nummer  20 

10-11-2022 
Sport&Ontspanning is een uitgave 
van Stichting Sport en Ontspanning. 
Redactie: 

W. Vermeulen  

Inleverdata volgende S&O: 
22-11-2022  (verschijnt 24-11-2022) 

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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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 


