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Zaterdagmorgen 
Zaterdag 11 november, om half 
acht struin ik door de keuken op 
zoek naar een beker voor de 
broodnodige koffie. Aan tafel zit 
de oudste aan een capuchino en 
een blik van ‘talk to the hand’. De 
vrouwen moeten om half negen 
richting Drenthina om daar een 
uur later op het veld te staan en dat 
verklaart een hoop. Dit is een tijd-
stip waarop de kabouters nog niet 
eens op de Roskamp te vinden 
zijn. 
Het is de dag na Sint Maarten en 
geen van de WNBC teams spelen 
in Witteveen dus is het hele veld 
beschikbaar voor de kabouters. 
Hiervan liggen de meeste waar-
schijnlijk nog bij te komen van de 
vele liedjes die gezongen zijn en de 
zware tassen met snoep die gedra-
gen moesten worden. Onder een 
mooi herfst zonnetje zijn het van-
daag een drietal kabouters die met 
de bal bezig zijn, op de doeltjes 
klimmen, door de kantine stuiteren 
en met Lisette de zin van het voet-
bal spel doornemen. De aanwezige 
moeders en trainster worden maar 
op een kopje koffie getrakteerd 
terwijl de door Landal Aelderholt 
geschonken tuinset met statafels 
en krukken schoongemaakt wor-
den. In slecht één week voorzitter-
schap is er al een uiteenlopend 
aantal werkzaamheden voorbij ge-
komen. 

Zo was daar het wedstrijd boekje 
dat voor de verloting wordt ge-
bruikt, deze komt er niet vanzelf 
en dient van een inhoud te worden 
voorzien. We zijn blij met andere 
oud voorzitter die de boekjes ver-
volgens heel snel kan samenstellen 
en afdrukken. Voor de entree en 
verkoop van de boekjes zijn ook 
mensen nodig. ‘Note to self’, voor-
af regelen J.  Wie weet lees je dit en 
denk je, ‘ach dat wil ik best wel 
eens doen’,  geef dat maar aan mij 
door of een van de andere be-
stuursleden. 
 

Teams 
Maar terug naar het voetbal. De 
Vrouwen 1 zijn bezig aan seizoen 
waarin gewonnen en verloren 
wordt, met ook wel een gelijkspel-
letje. Ze nemen de 6e plaats in en 
staan hiermee in de middenmoot. 
Kleine tip, volg op Instagram de 
dames voor bewegend beeld mate-
riaal en de belangrijke gehaktballen 
test. 

Ons nieuw vormgegeven Vrouwen 
7x7 30+ team blinkt uit in de der-
de helft, maar ook in de trainings-
opkomst. Deze is waarschijnlijkst 
het hoogste van alle senioren 
teams. Mocht je op woensdag-
avond in de omgeving van Witte-
veen wat gelach en geschreeuw 
horen kan dat wel eens van hun 
training afkomstig zijn. Humor en 
een beetje fanatisme gaan prima 
samen. 

Onze Heren 1 nemen een 8e plaats 
in op de ranglijst. Afgelopen zon-
dag werd in een rommelige wed-
strijd, strijdend met 1-1 gelijk ge-
speeld tegen HH Combi. Een wed-
strijd waarin beide ploegen met de 
winst naar huis hadden kunnen 
gaan, maar dat dus niet deden. 
Heren 2 hebben het lastig in de 
competitie, op dit moment wordt 
de 10e plek verdedigd. Na een 
‘typisch tegen jezelf als teg-
enstander’ wedstrijd welke met 3-0 
van Tynaarlo werd verloren was er 
wel een wijze les geleerd. Met een 
gehaktbal in de rust, is het in de 
tweede helft beter voetballen. In 
elk geval door de mannen van het 
tweede. 
De Heren 7x7 45+ zijn dit seizoen 
in een afgeslankte en nieuwe sa-
menstelling begonnen en nemen 
na een viertal toernooien de 4e 
plaats in. In de nabije toekomst 
zullen we ook nog gaan horen van 
‘Het Fierde’, geen schrijffout, maar 
dan zal het waarschijnlijk niet over 
voetbal gaan. 
 

ALV 
Om af te sluiten een uitnodiging 
voor een extra Algemene Leden 
Vergadering op dinsdag 13 decem-
ber om 19.30. Tijdens deze extra 
ALV wordt er gestemd over de 
aangepaste statuten en het aange-
paste huishoudelijke reglement. 
 

Walter de Boer 

De Sport 
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Schapendijk 4 
9438 TA GarmingeTel. 
0593-552200 

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 
informa-
tie. 

Wintervreugd  

energiebewust  

aan de slag 

Afgelopen weekend wederom een 
drukte van belang in onze app-
groep. Een niet nader te noemen 
ijsmeester, werkzaam bij het wa-
terschap, denk altijd aan water en 
wil het liefst na de bouwvak de 
baan al vol met water zetten. In 
Winterswijk is de lokale Boer 
Teun de baan al aan het sproeien 
en gaan ze dit weekend al schaat-
sen, was zijn vlammende betoog. 
Gelukkig hebben we ook 2 be-
stuursleden met landbouw achter-
grond en die houden de weersom-
standigheden altijd wel goed in de 
gaten. December de pomp aan is 
vroeg genoeg hoor je dan de op-
per-ijsmeester zeggen. Echter is er 
dit jaar wat druk op de energiekos-
ten en wil de ijsvereniging ook ze-
ker duurzaam te werk gaan.                                          
Zo kon het dus gebeuren dat op 
een zonnige zondagochtend het 
bestuur op de baan werd ontvan-
gen door het bestuurslid met ener-
giebeheer in de portefeuille. Drif-
tig bladerend in de stukken van de 
vereniging, kwam het CO2 be-
leidsplan op tafel. Hier werden de 
medebestuurders in het hoofdstuk 
CO2 footprint gewezen op para-
graaf Zuinig met energie. Het 
voorstel om nu de stop te gaan 
plaatsen en de baan eerst te laten 
vullen met water van boven, werd 
dan ook unaniem aangenomen.                   
Aangezien de stop buiten de baan 
zit, was het dan ook Hoofd Omlo-
pende Zaken, die deze taak moest 
uitvoeren. Na een gezamenlijke 
wandeling over de keurig gemaaide 
baan, was dat met al zijn ervaring 
een fluitje van een cent. Nu maar 
hopen dat er komende tijd flink 
wat regen valt. 

 

Na deze officiële plechtigheid 
keerden de bestuursleden weer 
terug naar hun gezinsleven. Een 
deel was present bij de bingo in 
het lokale ontmoetingscentrum. Er 
werden koeien gemolken, kerstbo-
men gerooid, thuis uitgerust en er 
was zelfs een bestuurslid die met 
haar man op de fiets naar Hoogha-
len vertrok om de Witteveense 
Boys aan te moedigen. Hoe duur-
zaam wil je het hebben !  

 
De nieuwe ledenkaart hebben we 
uiteraard op stevig kringlooppa-
pier laten drukken en om de nieu-
we kaart te ontvangen, willen we u 
vragen de contributie van € 6,00 
over te maken op: 
 
Rek : 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. 
Ook nieuwe leden zijn van harte 
welkom en kunnen ook voor 
slechts € 6,00 per jaar lid worden. 

De Sport 
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Klussenbedrijf 
R.Snippe 

 

Mr. J. B. Kanweg 65 

9439 PC Witteveen 

0593-552348 

Nieuwsbrief  van 
Dorpsbelang  

Witteveen. 
 Lokale energie.  
Donderdagavond, 3 november, 
heeft de werkgroep Lokale Energie 
(i.s.m. de buurtacademie) een voor-
lichtingsavond georganiseerd over 
de mogelijkheden om d.m.v. een 
zogenaamde energie coöperatie 
meer betrokkenheid van burgers te 
realiseren bij de energietransitie 
waar de samenleving voor staat. 

Ongeveer 25 inwoners van Witte-
veen hebben zich laten informeren 
door de Energie coöperatie uit de 
Broekstreek, door de provinciale 
begeleidingsorganisatie de Drentse 
Kei en door Energie van Ons een 
energieleverancier. 

Naar aanleiding van de presentaties 
werden vragen gesteld over de mo-
gelijkheden om als inwoners van 
Witteveen aan te sluiten bij de coö-
peratie uit de Broekstreek of zelf 
een coöperatie te beginnen.  

De presentaties zijn te lezen op 
www.dorpwitteveen.nl  

 

Kinderopvang:  
Ondanks de vele oproepen en 
vacatures blijkt het nog steeds 
moeilijk om pedagogisch mede-
werkers te vinden voor de BSO 
(buitenschoolse opvang). Dit is 
helaas een landelijke tendens 
waarmee wij in Balinge ook wor-
den geconfronteerd.  
In januari komt onze vaste peda-
gogisch medewerkster weer terug 
na haar zwangerschapsverlof. 
Dat geeft in ieder geval weer iets 
meer rust. Daarnaast hebben we 
voor de BSO een bekende 
(ouder) bereid gevonden om op 
een vaste dag de BSO-kinderen 
op te vangen. Hier zijn we erg 
blij mee. Mocht u nog iemand 
kennen met de geschikte diplom-
a’s…wij houden ons warm aan-
bevolen. U kunt contact zoeken 
met Mirjam van der Meijden, 
directeur Streek IKC de Wente-
ling.  
  
Contact dorpsbelangen:  
Wat leuk is om te vermelden dat 
er regelmatig contact en over-
leg is met Tjitske Raggers.   
Tjitske beheert voor Dorpsbe-
lang Witteveen de portefeuille 
jeugd. Zij is daarvoor onder an-
dere betrokken bij de jeugdsoos 
in Witteveen die samenwerkt met 
de jeugdsoos in Balinge.  
Vorige week hebben wij elkaar 
voor de tweede keer ontmoet, dit 
keer in Witteveen in dorpshuis 
de Tille. We hebben samen be-
sproken welke thema’s we geza-
menlijk kunnen oppakken en hoe 
we iets voor elkaar kunnen bete-
kenen.   
Een mooi initiatief met als uit-
gangspunt dat we voor de kinde-
ren/jongeren naast school ook 
van betekenis kunnen zijn.  

Tjitske Raggers en Mirjam van 
der Meijden   

De Dorpshuiskamer  
bestaat al weer 10 jaar en dat gaan 
we vieren: 

 
Vanaf 10.30 en om 12.00 uur staat 
de lunch klaar. 
 
Op woensdagmorgen 30 november 
bent u (samen met andere Witteve-
ners) van harte welkom in de dorps-
huiskamer 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 feestelijke 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 Dorpshuiska-
mer en Dorpsbelang Witteveen 

 

Lichtjes Route 
Na het grote succes van vorig 
jaar, wordt er ook dit jaar weer 
een boerderijen lichtjes route ge-
organiseerd! 

Wat is het precies?  
Een leuke route in de auto van ongeveer 30 
km langs prachtige verlichte boerderijen. 
Middels een audio tour wordt er informatie 
gegeven over waar iedereen langs rijdt en 
waar zoveel mogelijk boerenbedrijven met 
kerstverlichting te zien zijn. Je kunt op elk 
punt in de route starten en eindigen. Voor 
de audio tour is een app te downloaden 
(izi.travel). Hierin wordt de route gepresen-
teerd.  
Ook is er tijdens de route een spelelement 
toegevoegd, die onderweg kan worden ge-
daan. Het is een vermaak voor jong en oud.  
Heb je nou geen boerderij maar vind 
je het wel leuk om ook je tuin te ver-
sieren? Schroom dan niet en doe ge-
zellig mee!  

Voor actuele informatie:  
* Facebook LTO midden drenthe 
*https://
boerenentuinderspakkenuit.nl 
De route zal gereden worden op 
16 december 2022 tussen 17.00 en 
22.30 uur (zie voorpagina) 
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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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Evangelie 
 

Bovenop een grafsteen op onze 
begraafplaats zat een sperwer, 
hij / zij loerde even naar mij en 
vloog rustig weg, een prachtige 
waarneming. Ik was op onze 
dodenakker om te kijken of 
mijn moeder al was verrezen, 
toegegeven een dwaze reden. 
Maar stel dat het waar is, dat zij 
ook dit wonderkunstje beheerst, 
net als haar grote voorganger 
ruim 2000 jaar geleden. Wat een 
gedoe zou dit opleveren. Als je 
uit de dood kunt opstaan kan je 
wel zonder mantelzorg en door 
een directe verbinding met De 
Lieve Heer, kan mijn onhandige 
ma ook wel zonder mobiele te-
lefoon met die nieuwerwetse 
apps. 
Nee meer de ongekende media 
aandacht, als de erectie van 
Waylon of het gemopper van 
Matthijs van Nieuwkerk al zo 
veel stof doet opwaaien, wat 
dan bij een échte verrijzenis. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Daarnaast de grote vraag wie 
het nieuwe-nieuwe testa-
ment moet schrijven. 
Mijn moeder had geen 
apostelen, U begrijpt dan 
wordt er direct naar uw 
columnist gekeken als 

enige nog levende die een beetje 
over haar kan verhalen. 

 
Hij schrijft toch al van die stukkies 

in de dorpskrant…. 
 

Echter wat flauwe verhaaltjes 
lukt af en toe, maar een evange-
lie volgens Joep zit er niet in, 
geen waarheid om te preken. 
Natuurlijk heb ik wel meningen 
en gedachten, zo ben ook ik 
bang dat we gezien het klimaat 
op ¨the highway to hell¨ zitten. 
Maar een Bijbelse oplossing 
nee….  de antieke ark van Noah 
uit het oude testament is wel 
bestand tegen de zeespiegelstij-
ging, maar biedt geen ruimte 
voor 8 miljard. 
 
 
We moeten toch wat 
 
Trouwens moet je overal een 
mening over hebben, denk aan 
de discussie over de wolf. Ooit 
mijn kippen zonder kop zien 
liggen, marter of vos langs ge-
weest. De reacties van de scha-
penboeren zijn volkomen be-
grijpelijk. Maar als natuurvorser 
hoop ik dit roofdier te spotten, 
liefst met enige spanning, zoals 
de strijd met de killer buizerd 
ook een onvergetelijk hoogte-
punt was in mijn fiets carrière 
(verhaal 3). Maar of de wolf 
moet blijven of afgescho-
ten...mijn mening wisselt met 
het beeld dat voor ogen komt. 

Trouwens meer  meningen kun-
nen veranderen. Energie we 
moeten toch wat, kerncentra-
les ?? Hadden we  er maar een 
paar meer gebouwd in de tijd 
dat we er faliekant tegen wa-
ren….hoewel nu in Oekraïne 
blijken die centrales weer le-
vensgevaarlijk, één bom erop en 
als de wind verkeerd staat is 
zelfs Leiden in last. 
Windmolens, als onze Witte-
veense Boys aan de andere kant 
van de Hondsrug voetballen 
fietsen we er langs, geen gezicht, 
de frustratie van omwonenden 
begrijpelijk. Maar nog-
maals...energie we moeten toch 
wat. Ook in ons dorp gesprek-
ken over de energietransitie. 
Een plaatje over windmolens 
deed mijn mening wankelen. 
 
 

Met drie grote windmolens kun-
nen we, naar zeggen, in de totale 
energie voorziening van de 
Broekstreek en  Witteveen 
voorzien. Stel U voor 3 van die 
grote masten langs de provincia-
le weg ver van de bebouwing, 
tussen de afslag Westerbork en 
Witteveen.  Er lijkt ruimte ge-
noeg voor….maar de vogels, 
het geluid, de straling, de lelijk-
heid. Echter we moeten toch 
wat... op weg naar het hellevuur 
anders zie ik mijn moeder in de 
hemel nooit meer. 

 
Gr. Joep 

De Column 
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Colofon 

Jaargang 67, nummer  21 

24-11-2022 
Sport&Ontspanning is een uitgave 
van Stichting Sport en Ontspanning. 
Redactie: 

W. Vermeulen  

Inleverdata volgende S&O: 
6-12-2022  (verschijnt 8-12-2022) 

Insturen of reageren? 

redactie@sportenontspanning.nl 
W. Vermeulen (0593-552020) 

Adverteren in de S&O? 

jaaradvertenties  ex btw 

9 x 6 cm (standaard) €80,- per jaar; 

4,5 x 6 cm (half) € 40,- per jaar  
Zakelijk incidenteel  ex btw 

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 


