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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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Schapendijk 4 
9438 TA GarmingeTel. 
0593-552200 

“Algemene Ledenver-
gadering” 

Hengelsportvereni-
ging De Brasem  

Witteveen 
Donderdag 22 december 2022 in 
“De Tille” te Witteveen, aanvang 
20:00 uur. 
Agenda: 
1.Opening. 
2.Vaststellen notulen algemene le-
den vergadering  

3.Ingekomen stukken en medede-
lingen. 
4.Jaarverslag 2021 penningmeester. 
5.Begroting 2022 
Pauze: 
6.A.Verslag kascommissie 2021 
B.Vast stellen nieuwe leden contro-
le kascommissie 

7.Vaststellen contributie 
8.Bestuursverkiezing 
9.Voorstel evenementen 2023 
10.Rondvraag. 
11.Sluiting 

Moi allen, 
 
Graag willen wij jullie, die ons 
hebben geholpen en nog helpen, 
door middel van oliedruk, bloed-
druk of geestelijke en andere bij-
stand uitnodigen voor (voorlopig) 
de laatste plantdag van de voed-
selbossies 
 
Wij willen deze dag houden op 
zaterdag 10 december a.s. te be-
ginnen om  10 uur. Om half een 
heeft Jannie dan de snert en rog-
gebrood met spek klaar staan in 
De Tille. Eventueel nog wat na-
werk na het eten. 
 
verband met de verschijning van 
de S en O kun je mij bellen (06-
27107358) of mailen
(sipkew@gmail.com) tot woens-
dagavond 22.00 uur of je komt en  

 
 
met hoeveel.(zodat Jannie weet 
hoeveel snert er moet worden 
gekookt) 
 
Vriendelijke groet ook namens 
Engbert en Maarten 
Sipke 

Dorpshuiskamer 
 
14 december komt Gea Wolbers 
uit Westerbork  ons vermaken in 
de dorpshuiskamer van 11.00 tot 
12.00 uur. Komt u ook?  

Kerstsfeer/kerstgedachten 2023! 
Wat gaat ze doen: Lichtvoetig 
vertellen over het Kerstevangelie 
met liedjes en gedichten in aller-
lei talen en een Kerstverhaal. 
 

Geef  je zelf  wat rust cadeau met “Fit” 
 
Tijdens FIT, doen we oefeningen die gerelateerd zijn, aan 
verschillende yogastijlen, waarbij je uitgedaagd wordt in 
kracht, balans, lenigheid en rust. Door inspanning, naar 
ontspanning. Na een paar lessen, zie en merk je al verschil. 
Je lontje wordt weer wat langer, je uithoudingsvermogen 
groter, betere ademhaling, lichamelijke klachten verminde-
ren, sportprestaties verbeteren en je slaapt beter. Fit is je 
ondersteuning voor het dagelijks leven. 
 
Donderdagavond 19.50 – 20.55 uur. 
Gemengde groep 
Dorpshuis De Tille Witteveen  
 
Kosten per maand, Euro 27,50 
 
Vragen/ aanmelden 
Tjitske RaggersWhat’s app/ Bel 
06-16658081  

Het Nieuws 
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Klussenbedrijf 
R.Snippe 

 

Mr. J. B. Kanweg 65 

9439 PC Witteveen 

0593-552348 

APK 
  
Op de fiets, mezelf compleet uit 
elkaar getrokken en toch geen meter 
verder gekomen. Het was in het 
Topsport ZorgCentrum in Gronin-
gen. Een APK voor de auto kan 
gewoon in Witteveen, maar of Uw 
tweede hands fietser nog op de fiets 
kan, zonder plots levenloos van de 
fiets te vallen, dat moest worden 
uitgezocht in een Medisch Centrum. 
Meteen voor de Topsport gekozen, 
niet omdat ik nog ambitie heb om 
de Tour te winnen. Bij het luisteren 
naar podcasts over wielrennen blijkt 
dat de wielrenner steeds meer een 
robot wordt, waarbij alles wordt 
gemeten.  Wilde ook wel eens we-
ten welke waardes ik kon overleg-
gen. 
 
 

Een leuke vrouwelijke arts begeleid-
de mij, eerst nog wat onwennig, ze 
was immers sportarts geworden en 
geen geriater. Maar uiteindelijk 
coachte ze mij fanatiek naar grote 
hoogtes tijdens de fietstest.  Ik zal 
U de uiteindelijke waardes bespa-
ren, de management samenvat-
ting….ik kan  weer twee jaar veilig 
de weg op. Wel maakte zij voor-
zichtig bezwaar tegen het gebruik 
van Trappist als brandstof, schijnt 
iets in te zitten dat het spierherstel 
vertraagt. 
 
Helemaal vertrouwen doe ik de on-
ervaren arts echter niet. Ondanks 

mijn vele basketballen in het verle-
den had ik géén jumpers knie. Ook 
de glanzende voetbalcarrière heeft 
niet tot een voetbalknie geleid. Nee 
de dokter wees mij op het mogelijk 
ontstaan van een golf-arm, terwijl ik 
maar 1 keer in mijn leven, tijdens 
een team uitje, getracht heb een bal-
letje te slaan. 
 

Wedstrijdritme 
 
Onverwacht voor de buis naar 
Oranje kijken, ik mocht niet mee. 
Een week of drie geleden belde 
Louis mij, zat niet in de selectie 
voor Qatar. Gebrek aan wedstrijd-
ritme was de reden. 
Uiteraard probeer je de bondscoach 
op andere gedachten te brengen, 
waarschijnlijk mijn laatste kans op 
een WK. 
 
Joep: ¨En Memphis Depay dan ??  die 
heeft ook nauwelijks gespeeld¨ 
Louis: ¨ ja maar die is lid van Barcelo-
na een grote club, terwijl jij maar bij de 
Witteveense Boy´s actief bent¨ 
Joep:¨Maar Memphis is geen lid 
van verdienste¨ 
Louis: ¨beste kerel, wie denk je dat 
er meer verdient jij of Memphis ???¨ 
 
U begrijpt we waren uitgeluld. Toe-
gegeven, als Memphis een keer in 
zijn suite in Rotterdam is, pakt hij 
een van zijn bolides uit de parkeer-
garage, doet het dak open en fla-
neert over de Erasmusbrug, de me-
gaster weet dat iedereen naar hem 
kijkt. De rijkdom druipt eraf. 

Uw columnist rijdt ook graag over 
dezelfde brug in de open lucht, 
maar onopvallend, op een tweede 
hands fiets en kijkt om zich heen,  
wetend dat niet alleen in Drenthe, 
maar ook in de stad,  een hoop te 
zien is. 
 
Wie van de twee is gelukkiger, hoe 
meet je eigenlijk geluk. Beseft de 
mens het moment in zijn leven dat 
hij het gelukkigst is ? 
Het best stellen we deze levens-
vraag aan een ervaringsdeskundige, 
die een van de meest gelukkige mo-
menten in een mensenleven moet 
hebben gekend. Dat is Memphis 
zelf, zondag over een week, na af-
loop van de finale, als hij ook ons 
gelukkig heeft gemaakt, door met 
een streep in de bovenhoek de fina-
le te beslissen. 
 
Gr. Joep 
 

De Column 
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Beste 70-plusser  
van Witteveen, 

 

Heeft u het gezelligste sportuurtje van Witte-
veen al ontdekt?! 
 

Elke dinsdag- én donderdagochtend van 
10:30 – 11:30 uur bent u welkom in dit spor-
tuurtje in MFC De Tille. 

We doen verschillende oefeningen, zoals fiet-
sen, 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 bewe-
gen in een omgeving met de juiste apparaten 
en deskundige begeleiding. 

nieuwsgierig ge-
worden, kom dan 
eens binnen lopen 
op een dinsdag- of 
donderdagochtend. 
Bij Greet Supér 
kunt u terecht voor 
meer informatie. 

De Naobertaart van december gaat naar 
Coby Schasfoort. Een Sinterklaastaart! 
Ze kreeg er een mooi gedicht bij:  

 

Voor Coby, 
 
Het was in een nacht dat Sint verdwaalde, 
Ergens tussen Witteveen en Aalden 
Gelukkig wezen de Schasfoorts subiet 
Hun huisadres, voor Sint en Piet 
 
De Schasfoorts kregen pepernoten 
En Sint en Piet wat warme thee 
Zo werden Ton en Coby reisgenoten 
En gingen zij elk jaar weer mee 
 
Ze hielpen lang die goede Sint 
Op basischool de Tille 
Met kadootjes voor ieder kind 
Wat viel er meer te willen? 
 
Wij denken vaak terug aan toen 
Aan Sint en Piet, was er een paard? 
Dus plaatsten wij vannacht een schoen 
En vonden vanmorgen deze mooie taart 
 
De kinderen van vroeger in Witteveen 

Dorpsbewoners van Witteveen,  

 

Dit jaar mogen wij weer de viering van kerst 

bij de kerstboom van Witteveen organiseren. 

Een gezellige avond waar de bewoners jong en oud 

samenkomen voor een hapje en een drankje. 

De kerstboom commissie heeft een leuke activiteit bedacht. 

Je kunt je in tweetallen opgeven en de opgave kan op de avond zelf. 

We delen de activiteit in 2 categorieën: 

- jeugd vanaf de basisschool/volwassenen 

- basisschoolleerlingen van groep 3 t/m groep 8. 

 

Tijd: 19.00u - 22.00u 

Waar: De kerstboom in het plantsoen 

Wanneer: 24 december 

 

Kom gezellig langs om mee te doen of om te kijken. 

Kerstgroet, 

 

Roelof, Robin, Dennis, Grietje en Kim  
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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.  
 
Er hebben zich al een man en een mooi 
aantal vrouwen aangemeld. 

. 
GEEF JE NOG OP  
VOOR 14 DECEMBER 2022. 
 
We hopen op een gezellige avond. 
dinaberghuis@gamila.com of 
0622294312 

Het Nieuws 
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WK Voetbal 
Het WK Voetbal gaat richting zijn 
ontknoping. Voor Nederland 
wacht een kwartfinale tegen Ar-
gentinië, wat me doet terug denken 
aan het legendarische doelpunt van 
Bergkamp in 1998. Gepaard met 
het bijna Zuid-Amerikaanse com-
mentaar van een naar adem snak-
kende Jack van Gelder ontplofte 
de feesttent op de Zandpol en 
daalde een bier regen op ons allen 
neer. Als het komende vrijdag 
weer 2-1 wordt teken ik ervoor. 
De kantine zal open zijn om de 
wedstrijd met z’n allen te kunnen 
bekijken. Laten we van een mooi 
feestje uitgaan! 

Terwijl ik deze regels zit te typen 
heb ik even pauze op een kantoor 
in Boston en is de wedstrijd Ma-
rokko - Spanje aan de gang. Een 
aantal Amerikanen met een Euro-
pese vader of moeder streamen 
hier de wedstrijd op een groot 
scherm. Terwijl wij het over foot-
ball hebben, blijven zij in soccer 
volharden, het is een discussie 
waar het hier zelfs in de reclame 
overgaat. David Beckham en Pay-
ton Manning (een hele goede oud 
quarterback uit de NFL) zijn het er 
wel over eens dat de smaak van 
Dorritos de beste is, maar kibbelen 
vrolijk door of het nu soccer of 
football is. Zelfs Rutte en Biden 
schijnen er discussie over gehad te 
hebben. 

Het WK leeft hier verder niet echt, 
de Amerikanen volgen vooral hun 
eigen lokale teams in de basketbal, 
American footbal of ijshockey 

competities. Tijdens die wedstrij-
den zit het vol in de Sports Bars, 
zo leeg als het was afgelopen zater-
dag, we keken in een vrijwel lege 
bar naar Nederland tegen de Vere-
nigde Staten. Slechts een paar ver-
dwaalde Amerikanen die laat aan 
hun ontbijt begonnen zagen Ne-
derland met de overwinning verder 
het toernooi in gaan. 

Ons eigen voetbal 
Onze eigen teams zijn nog bezig 
met de laatste competitie wedstrij-
den of hebben zoals de Vrouwen 
en Heren 7x7 hun laatste toernooi-
tjes gespeeld en gaan na de winter-
stop weer verder. 

De Heren 7x7 deden dit afgelopen 
vrijdag op de Roskamp en wisten 
voor elke wedstrijd de 3 punten 
veilig te stellen. 

De Vrouwen 7x7 hebben lopen 
kou kleumen in Emmer-
Compascuum en wisten van de 
kampioen te winnen maar 
verloren hun tweede wed-
strijd. Gelukkig was de kan-
tine lekker warm. 

De Vrouwen 1 namen het 
afgelopen zaterdag op tegen 
Sweel 2, of stond nu Sweel 
1 in het veld? Afijn het 

mocht Sweel niet baten want de 
punten bleven in Witteveen door 
een 5-2 winst. Ook tijdens deze 
wedstrijd was het koud, de scheids-
rechter had z’n trainingspak maar 
aangetrokken. 

Komende zondag worden de laat-
ste thuiswedstrijden gepeeld. He-
ren 2 speelt om 11:00 uur tegen 
SVZ 2 en Heren 1 om 14.00 uur 
tegen Pekelder Boys 1. 

Hierna begint de winterstop. 
ALV 
Graag herinner ik iedereen er aan 
dat we dinsdag on 19.30 een ALV 
houden om de aangepaste notulen 
en statuten goed te keuren. Op de 
site www.witteveenseboys.nl zijn 
de betreffende documenten te vin-
den. 

 

Inmiddels ligt Spanje eruit en gaat 
Marokko door, weer geen punten 
in de wk poule, jammer. Misschien 
wel een idee voor tijdens het vol-
gende EK een Witteveense Boys 
poule? Laten we eerst dit WK 
maar eens afmaken. 
 

Walter de Boer 
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Colofon 

Jaargang 67, nummer  23 

8-12-2022 
Sport&Ontspanning is een uitgave 
van Stichting Sport en Ontspanning. 
Redactie: 

W. Vermeulen  

Inleverdata volgende S&O: 
20-12-2022  (verschijnt 22-12-2022) 

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 


