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De Tillegraaf 

Onzin 

Veul heil en zegen 

 

De Naobertaart  
 
van januari gaat naar Dennis Zin-
ger. Hij is al jaren de man achter de 
activiteiten op Kerstavond bij de 
boom in het park. En hij is ook 
heel actief  bij het carbid schieten. 
Omdat hij dan meestal op klompen 
loopt is het thema van de taart de-
ze keer: Kerstman op klompen!  
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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 Garminge 
. 0593-552200 

Stukje vanuit het bestuur 
 
Allereerst wensen wij iedereen een 
gezond en gelukkig Nieuwjaar! 

 
Wij hebben al eerder aangegeven 
dat onze secretaris er mee gestopt 
is en met ingang van het nieuwe 
jaar is ook onze voorzitter er mee 
gestopt. 

Matthijs blijft ons nog ondersteu-
nen met de energie problematiek , 
dat vinden we erg fijn. 

Via deze weg willen we Marjolein 
en Matthijs bedanken voor hun 
inzet voor het dorpshuis! 

 
 
 

In de volgende Tillegraaf hopen 
wij jullie te kunnen mededelen dat 
we weer nieuwe leden voor het 
bestuur hebben gevonden. 
 
Terugkomend op onze energieprij-
zen zijn we een klein stapje verder. 
Er is een overleg geweest met 
dorpshuizen, gemeente en een aan-
tal bestuursleden. In januari komen 
zij weer bijeen en krijgen wij te 
horen wat voor hulp zij ons kun-
nen bieden. Onze externe denk-
tank is ook druk bezig om naar 
oplossingen te zoeken. Wij ver-
wachten rond februari/maart meer 
duidelijk te hebben zodat we een 
avond kunnen beleggen on jullie 
als dorpsbewoners te kunnen in-
formeren. 

Zondag 18 december 2022 heeft 
de jaarlijkse lichtjesavond op de 
begraafplaats in Witteveen plaats-
gevonden. 

Met een kleine groep zijn er meer 
dan 600 potjes met waxinelicht-
jes neergezet. 

Deze gaven de begraafplaats een 
sprookjesachtig aanzien. 
Hulp om de kraam neer te zetten 
om daar de chocolademelk uit te 
delen die werd verwarmd in        
“De Tille”. 

De ontvangst bij de ingang van 
de begraafplaats waar de fakkels 
en lichtjes voor de kinderen wer-
den uitgedeeld. 
Een klein groepjes mensen, jong 
en iets minder jong, die elk jaar 
(met uitzondering van 2 corona-
jaren) dit weer met veel plezier 
verzorgen. 
De reacties van de bijna 100 be-
zoekers waren hartverwarmend. 

Daarom een woord van dank 
voor alle mensen die op welke 
manier dan ook hebben gehol-
pen! 

  NOABERKRACHT WANDELT 
 Zaterdag 11 Februari organiseert  Noaberkracht een 
wandeling om 14.00 uur. Met een Gids (Engbert de 
Vries) die ons het een en ander verteld over het Bos. 
Wij starten om 14.00 uur met een kopje koffie bij de Til-
le. 
En na de wandeling is er de gelegenheid om nog gezel-
lig een borreltje te drinken. 
 
Eigen bijdrage is 1 EURO. 
Opgave bij Grietje en Josina van Noaberkracht 

Ook dit jaar zouden we het weer ontzettend fijn vinden  als u 
donateur zou willen zijn van de Tille. Naast dat u de Tille dan 
een warm hart toedraagt betaalt u dan geen zaalhuur. En u 
kunt tafels en stoelen lenen van de Tille. De donateurs gelden 
zijn wel iets verhoogd naar € 10,00. 
Zou u de donateursgelden willen overmaken naar RABO 0369 
4337 85. 

Graag onder vermelding van uw postcode en huisnummer. 
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Nieuwsbrief van Dorpsbelang 
Witteveen. 
  

Weer een nieuw jaar en met frisse 
moed gaan we er weer tegen aan. 

Inmiddels hebben we de nieuw-
jaarsborrel, samen met het bestuur 
van de Tille, afgelopen zondag ge-
had. Wij vonden het gezellig en we 
hebben ook veel positieve reacties 
ontvangen van de ongeveer 60 
aanwezigen. Voor herhaling vat-
baar dachten we. 

Verschillende werkgroepen zijn 
weer afspraken aan het maken, er 
gaat weer veel gebeuren dit jaar. 

 

Inbraken in Witteveen. 

In de decembermaand werd menig 
dorpsbewoner opgeschrikt door 
auto-inbraken, of een poging tot. 
In de meeste gevallen waren de 
daders al gevlogen en werden de 
inbraken pas de volgende ochtend 
opgemerkt. Echter zijn de daders 
ook een paar keer op heterdaad 
betrapt, waarbij de politie ook ter 
plaatse kwam (via de buurtpreven-
tie app).  Op dit moment lopen er 
nog diverse onderzoeken om de 
zaken rond te maken. De vraag 
vanuit de wijkagent is dan ook, om 
meldingen te doen van verdachte 
zaken en aangiftes als er iets gesto-
len en/ of beschadigd is. Voor een 
poging tot, kan ook (online) aan-
gifte gedaan worden. Zie de websi-
te: https://www.politie.nl/aangifte
-of-melding-doen . 
En voor wie nog geel lid is van de 
Whatsapp Buurtpreventie Witte-
veen: meld je aan want dat het nut 
heeft is wel weer gebleken. Aan-
melden bij telefoonnummer 06 
30604744 
 
 

 

DorpsRestaurant Gezelliggeit 

Het eerste weekend van februari is 
het dan zo ver en is het dorpsres-
taurant weer geopend. In tegenstel-
ling tot het afgelopen jaar kunnen 
de gasten nu kiezen uit de vrijdag 
of de zaterdag om te komen eten. 
Het eerste weekend is dus op vrij-
dag 3 en zaterdag 4 februari dat de 
deuren van het restaurant voor 
jullie geopend zullen zijn. Op deze 
manier willen we proberen nog 
meer dorpsgenoten enthousiast te 
krijgen voor het restaurant. Zoals 
al in de naam van het restaurant 
besloten ligt “Gezelliggeit”, is het 
een gezellige maar bovenal lekker 
avondje uit. Dus meld je vooral 
aan om, als je nog niet geweest 
bent, een keer aan te schuiven. Als 
je al eerder hebt genoten van de 
kookkunsten van Chef kok Riek en 
assistent Carla, dan zien we je 
graag terug. 
Het blijft hetzelfde concept: het 
menu wordt van tevoren in S&O 
en op de website van DBW gepu-
bliceerd, het menu voor 3 en 4 fe-
bruari vind je elders in dit blad. Je 
maakt een keuze voor het menu, 
geeft aan of je met eigen gezel-
schap wilt eten of wilt aanschuiven 
aan de aanschuiftafel. Je kunt je 
opgeven bij: 
www.samenetenwitteveen@gmail.
com 

Nu kun je dus kiezen uit de vrijdag 
of de zaterdag. Om het restaurant 
te kunnen openen is wel een mini-
male bezetting nodig. Na aanmel-
ding krijg je vervolgens een beves-
tiging en ook of de bezetting vol-
doende is.  

Het restaurant “Gezelliggeit” is 
van 17.00 uur tot 21.00 uur geo-
pend. Kinderen zijn natuurlijk ook 
van harte welkom. De keukenbri-
gade en de vrijwilligers die de 
maaltijden uitserveren en je voor-
zien van de gewenste drankjes, kij-
ken uit naar je komst. 

 
Kom zaterdag 28 januari naar 
de bijeenkomst over de Dorps-
visie en schuif aan bij het afslui-
tend buffet (gratis). 

Vanaf 16.00 uur gaan we samen 
nadenken over onderwerpen die 
voor een leefbare toekomst van 
Witteveen van belang zijn: woning-
bouw, dorpshuis de Tille, verkeers-
veiligheid, duurzaamheid en lokale 
energie, Naoberkracht …… en 
andere onderwerpen die u van be-
lang vindt voor de toekomst van 
ons dorp. 

Om ongeveer 18.00/18.30 uur 
sluiten we gezamenlijk af met een 
buffet.  

I.v.m. het  buffet is het noodzake-
lijk dat u zich opgeeft. Opgave 
graag voor 21 januari en dat kan 
via het sturen van een appje naar 
06 16658081 of met een mailtje 
n a a r  d o r p s b e l a n g w i t t e -
veen@gmail.com. 

 

Een buurtbus van Aalden-
Witteveen- Broekstreek-Nieuw 
Balinge-Hoogeveen? 

In de vorige S&O hebben we aan-
gekondigd dat er een flyer over een 
mogelijke buurtbus zou rondgaan. 
Dit is inmiddels gebeurt, maar we 
horen verschillende signalen dat 
niet iedereen deze flyer heeft ge-
vonden. Daarom drukken we hem 
hieronder ook nog eens af en we 
vragen u de twee vragen te beant-
woorden (ook als op beide vragen 
u antwoord nee is) 

Inmiddels hebben we ongeveer 15 
reacties binnen en de trend lijkt: 
weinig potentiële gebruikers maar 
al wel 4 chauffeurs (en dat is na-
tuurlijk prachtig). 

Betekent dit dat er inderdaad geen 
behoefte is aan deze buurtbus? 
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Klussenbedrijf 
R.Snippe 

 

Mr. J. B. Kanweg 65 

9439 PC Witteveen 

0593-552348 

DBW heeft samen met Plaatselijk 
Belang uit de Broekstreek en 
Nieuw Balinge afgesproken dat we 
ons sterk willen gaan maken voor 
de buurtbus als er uit peiling ten 
minste komt dat er gebruik van 
zal worden gemaakt. 

De verwachting is dat de buurtbus 
nu vooral een voorziening zal zijn 
voor scholieren. Dit zal vooral ook 
dan gelden voor scholieren uit de 
Broekstreek en Nieuw Balinge 
richting Hoogeveen. 

Maar….. met deze buurtbus 
hebben we in Witteveen wel de 
kans ook een route te rijden 
naar Aalden….. iets waar we in 
het verleden al zo vaak vragen 
over hebben gehad…. Dit zou 
de kans kunnen zijn. Nu voor 
scholieren, maar in de toekomst 
wellicht ook voor ouderen (als 
men zelf geen auto meer kan 
rijden).  

Denk dus nog eens goed na als u 
de vragen invult. 

 

 

FLYER: 

Belangrijk Nieuws !!Buslijn 37 op-
geheven! 

 
Het OV bureau heeft laten weten 
dat buslijn 37 (waar Witteveen al 
vanaf 2015 uitgehaald is) definitief 
wordt opgeheven. Een besparing 
voor de provincie maar een verar-
ming voor de leefbaarheid op het 
platteland. Uiteraard hebben we 
vanuit de belangenorganisaties 

Witteveen, Broekstreek en Nieuw 
Balinge en ook vanuit onze ge-
meente hiertegen protest inge-
diend! De ingediende zienswijzen 
zijn in behandeling genomen en de 
dorpen, gezamenlijk met de ge-
meente, zitten nu aan tafel met het 
OV bureau om te zoeken naar een 
mogelijke oplossing. 
Behoud van de lijn is geen optie, 
alternatieven zoals “Automaatje” 
de Hub-taxi en buurtvervoer Mid-
den-Drenthe bieden in sommige 
gevallen een oplossing echter het 
enige echte alternatief zou een 
buurtbus zijn waarbij het OV bu-
reau zorgt voor budget voor de 
bus, en vrijwilligers een bestuur 
vormen en/of als chauffeurs op-
treden. In Hijken loopt al jaren een 
buurtbus in deze vorm. Deelname 
als bestuurslid of chauffeur is vrij-
willig echter niet vrijblijvend!! 
Mensen rekenen op U als U deel-
neemt. Voor een goede dienstrege-
ling (per uur een rit) zijn +/- 25 
chauffeurs nodig die per week een 
dienst van ongeveer 3 uur rijden. 
De route zou Zweeloo-Landal-
Witteveen-Broekstreek-Nieuw Ba-
linge-(Nieuweroord?)-Hoogeveen 
kunnen zijn (aansluiting op bus en 
trein) U krijgt uiteraard informatie 
en training en ondersteuning waar 
nodig. 

Wij willen ons als belangenorgani-
satie hard maken voor een buurt-
bus als blijkt dat er gebruik van 
gemaakt gaat worden en we het 
idee hebben dat er voldoende vrij-
willigers beschikbaar zullen zijn.  
Daarom vragen wij U om te ant-
woorden op de volgende vragen, 
en deze flyer terug te zenden naar 
het bestuur van de plaatselijke be-
langenorganisatie. (zie info onder). 
Ook als U geen gebruik maakt, en 
niet als vrijwilliger wil aansluiten 
graag deze flyer retour zenden of 
reageren. 
 

Hoeveel personen binnen Uw 
gezin zouden gebruik ma-
ken van een buurtbus? En 
met welk doel: 
(bijvoorbeeld school, win-
kel, aansluiting OV, arts) 
en hoe vaak denkt u daar 
dan gebruik van te maken? 

Antwoord: 
 

Zou U als vrijwillig chauffeur 
voor minimaal 3 uur per 
week willen rijden op de 
bus? 

Antwoord: 
 
Naam: 
  

adres: 
 
 

Deze flyer graag ingevuld retour in 
de brievenbus van één van de be-
stuursleden dorpsbelang:  

Smeengeweg 38 of Kanweg 80. 
 
Of reageer met een mail met Uw 
NAW gegevens en de antwoorden 
naar:  

dorpsbelangwitteveen@gmail.com
  
Alleen met elkaar houden we 
het dorp leefbaar!!! 
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Onzin 
  
 
Ondanks het vieze weer grote 
drukte bij het laatste Witteveense 
ritueel van het jaar. De dames met 
de lootjes, voor een nieuwe tent,  
moesten zich, tijdens het carbid 
schieten, langs de dorpsgenoten 
wurmen.  De mannen of beter nog 
echte bikkels stonden, flesje Amstel 
nonchalant in de hand, de oranje 
ballen met een keiharde knal het 
net in te schieten. Is dit nog van 
deze tijd deze rolverdeling ?? 
We kijken er niet van op als onze 
dochters gaan voetballen, ook een 
vrouwelijke arts in de spreekkamer 
is normaal. Zeker nu er drie leden 
met carbid pensioen zijn gegaan 
lijkt het een moment om  vrouwen 
of beter echte wijven een kans te ge-
ven. 
Of wordt hiermee een volgende 
onzinnige discussie gestart, verge-
lijkbaar met het Zwarte Piet geleu-
ter. 

 
Gevaar dat de Carbidgroep intern 
wordt verscheurd. Aan de ene kant 
de mannen die de komst van leuke 
mokkels toejuichen, terwijl de bik-
kels dames willen uitsluiten. Bang 
dat er met roze ballen geschoten 
gaat worden, of erger, dat er in 
plaats van ballen kussens gebruikt 
gaan worden om de knal te ver-
zachten. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Daarnaast natuurlijk de dames die 
zich achteraf al jaren miskend voe-
len en meteen een eigen Carbid 
ploeg in het leven roepen, de knal-
potten. Eisen meteen een deel op 
van de verloting als herstel betaling 
voor het misgelopen knalplezier 
zodat ze een eigen tent kunnen 
kopen. 
 Echter dat geruzie is niet des Wit-
teveens, liever verbazen we ons 
vrolijk over onzinnige discussies, 
in de hoop dat we volgend jaar een 
tent hebben, groot genoeg om  
ruimer te staan tijdens een hoos-
bui. 

 
Nog meer 
 
Onzin, je kunt er niet omheen le-
zen. Wat dacht U van dit nieuws-
bericht: 

Patricia Paay vreest dat ze nooit lintje 
krijgt vanwege gelekte  plas seksvideo 

Het is al een ongewenste intimiteit 
als je dit op normale nieuwssites te 
lezen krijgt. 

Hoewel ?... als mogelijke ridders 
zo grondig onderzocht worden, 
dan zitten wij in Witteveen goed. 
Op de vele recente vrouwelijke 
lintjes in ons dorp valt dan niets 
aan te merken. 

Gelukkig zijn de Witteveense Boys 
bij de benoeming van Lid van Ver-
dienste minder kritisch.  Echter uw 
columnist kan zich geen genot 
voorstellen bij plasseks. Hij houdt 
het bij porselein of buiten, ui-
teraard op strategische plekken, 
tijdens het fietsen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Op het gemaal tussen Gees en 
Meppen kan je zo ook bijdragen 
aan de waterhuishouding  
 
Als het water laag staat linksaf, bij 
hoogwater vul je dan rechts de wa-
terberging aan. 

Laatst werd ik aangesproken toen 
ik op het gemaal, met de verrekij-
ker,  naar de drijfvogels in de verte 
tuurde. De vrouw maakte mij een 
compliment, leuk “combineren 
van vogels kijken en fietsen¨. Ik 
vertelde dat juist  
op die plek ik veel meer deed. 

Het plekje is ook mijn open lucht 
gym. De reling langs het water is 
handig om de rek- en strek oefe-
ningen te doen waarmee de spie-
ren nog een beetje soepel gehou-
den kunnen worden. 

Maar ik verhaalde niet over mijn 
bijdrage aan de waterhuishouding 
ter plaatse, stel dat ze eenzelfde 
afwijking zou hebben als Patri-
cia...het zou zomaar slecht af kun-
nen lopen met Uw columnist. 

 
 
 Gr. Joep 

 

De Column 



 

8   Sport & Ontspanning    

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. Daar-
na 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 bal-
spel of gaan we badmintonnen. 

 

Het is leuk en fijn om gezamenlijk te 
bewegen in een omgeving met de 
juiste apparaten en deskundige bege-
leiding. 

nieuwsgierig geworden, kom dan 
eens binnen lopen op een dinsdag- 
of donderdagochtend. Bij Greet Su-
pér kunt u terecht voor meer infor-

matie. 

 

Veul heil en zegen in 
het neie jaor 2023. 
 

De Buurtacademie start het jaar 
met de cursus Only for woman. 

 
 Een bijdrage van Gezond in 
Midden Drenthe maakt deze cur-
sus mogelijk. 

In de vorige Sport en Ontspan-
ning is verteld wat de cursus in-
houd. 

 
Op donderdag 26 januari gaan 7 
dames onder leiding van Trea De 
Vries – Derks  de cursus volgen. 

  
We beginnen om 19.30 uur, loca-
tie De Tille. 

 Kosten per persoon €15,00 
 
Er kunnen eventueel nog meer 
dames meedoen, geef je dan op 
bij Dina  Snippe  0622294312, of 
per mail dinaberg-
huis@gmail.com . Sluiting datum 
17 januari 2023. 

 

In de maand februari willen we 
een avond organiseren Lezing  
Wilsverklaring. 
 
Levenseinde Academie biedt le-
zingen en presentaties op maat, 
met respect voor alle keuzes rond 
het levenseinde. 

 
Voor wie is het? 
De lezingen en presentaties zijn 
voor iedereen die meer wil weten 

over de keuze mogelijkheden aan 
het einde van het leven. 
Wat heeft u eraan? 
 
 
Via een lezing krijgt u antwoord 
op vragen als: Hoe werkt de eu-
thanasieprocedure? 
 
Wat is een wilsverklaring? 
 
De academie biedt een passend 
programma dat ingaat op de vra-
gen waar u antwoorden op wilt. 
Deelname aan deze avond is kos-
teloos, de koffie en thee worden u 
aangeboden door de Buurt acade-
mie Witteveen. 

Geef u op dan gaan we een da-
tum prikken. Graag voor 17 ja-
nuari bij  

dinaberghuis@gmail.com 
 
Het jaarprogramma van de buurt-
academie wordt in de volgende 
Sport en Ontspanning verder uit-
gelegd. 
 
Bestuur Buurt academie Witte-
veen 
Auke en Dina 

Op 18 januari komt Roel Bouwhuis woonachtig aan de Kerkweg ons 
kort zijn levensverhaal vertellen en hij gaat gitaarspelen en zingen 
voor ons. Tevens vertelt hij zijn ontwikkeling in de muziek en het 
gitaarspelen. Dat wordt een gezellige ochtend. 

 
Aanvang 11.00 uur, dus op naar de huiskamer van De Tille. 
Nadat we gehoord hebben hoe Roel hier gekomen is, zal hij ons ver-
blijden met luisterliedjes en meezingers. Het zijn vooral country lied-
jes (voor de pauze Engelstalige en na de pauze Nederlandstalige lied-
jes). 
  
Een morgen gezellig uit, kom naar De Tille.  

Riek en Engbert 



 

                                9   Sport & Ontspanning    

‘Sign here, here and also on the back’. 
De receptionist probeert op z’n vrien-
delijkst te vragen of ik een paar hand-
tekeningen wil zetten om te garande-
ren dat ik niet ga roken op de hotelka-
mer, dat ik de kamer ook niet ga slo-
pen en tevens geen dingen ga doen 
die tegen het goed fatsoen ingaan. 
Aangezien het Engels er vrij staccato 
uitkomt klinkt het meer als een com-
mando dat gegeven wordt in een afle-
vering van ‘Kamp Konningsbrugge’, 
waarbij een toevoeging en verder je 
mond houden niet zou ontbreken. 
Ondertussen trilt mijn telefoon, de 
samensteller, drukker en nieter van de 
S&O herinnert me er nog even aan 
om een stukje te schrijven voor het 
exemplaar dat je op dit moment aan 
het lezen bent. Oh ja dat was wel de 
bedoeling en ik had in het vliegtuig 
naar Boekarest ook wel tijd voor ge-
had, maar een klein beetje slaap was 
ook wel fijn. 

Maar goed wederom een bijdrage aan 
de SenO vanaf een andere locatie dan 
Witteveen, eentje waar ik in het verle-
den al wel een keer met de sjaal heb 
staan zwaaien en waar mijn collega’s 
vooraf al vragen of ‘de Sjaal’ er dit 
keer ook weer bij is. Aangezien ik met 
de kleinste koffer die ik maar kon vin-
den op reis ben, was daar echter geen 
ruimte voor. 

Vanuit hier kan ik ook prima vertellen 
over de Seniorenavond die afgelopen 
vrijdag plaats vond. Een gezellige 
avond, met een wat lagere opkomst 
dan waarop we misschien gehoopt 
hadden, waarin iedereen die aanwezig 
was vol aan de bak moest. Het Fierde 
(geen spelfout) trapte de avond af met 
een rebusspel waarin plaatsnamen 
opgeschreven diende te worden. De 
dames 30+ deden een letterspel waar-
in de deelnemers woorden diende te 
vormen door in de juiste volgorde te 
gaan staan. Vervolgens ging Heren 1 
verder met een muziek kwis, na het 
draaien van een klein intro was het 

aan de deelnemers te raden om welke 
artiest het ging en welk specifiek num-
mer. Tenslotte leidde Julia als een 
strenge, maar rechtvaardige Linda de 
Mol, namens de Dames 1 de deelne-
mers door een ‘Wij houden van Holl-
and’ kwis, hierbij geassisteerd door 
Sanne en Hanne. Hilariteit alom, fana-
tisme ook trouwens, iedereen deed 
lekker mee. Per spel werden de win-
naars bepaald en gedurende de avond 
werd de trend ook wel duidelijk. Aan 
het eind van de avond gingen de Da-
mes 30+ met de hoofdprijs naar huis 
en konden ze hun Gouden Medaille 
vol trots aan Witteveen showen. Al 
met al een geslaag evenement. 

 

Januari wordt sowieso een drukke 
maand als het gaat om activiteiten. De 
21ste om te beginnen wordt er een dart 
toernooi georganiseerd vanaf 14.30. 
De vrijdag erop, de 27ste wordt er ge-
pokerd vanaf 19.30 (hier kunnen 
maximaal 32 spelers mee doen). Komt 
allen. 

De 3 koningen zijn inmiddels ook 
vertrokken, maar volgens mij kan je 
altijd iemand het beste wensen. En 
dat wil ik namens de Witteveense 
Boys graag doen. De beste wensen 
aan iedereen voor 2023! 
Dit is tevens een mooi bruggetje naar 
de oliebollen actie. Op oudjaarsdag 
zijn we druk bezig geweest om de 
oliebollen en andere lekkernijen rond 
te brengen in de Broekstreek en in 
Witteveen waarmee de actie werd af-
gesloten. Dank aan iedereen die heeft 
geholpen met het realiseren van de 
actie en aan iedereen die lekkernijen 
gekocht heeft! Het levert weer een 
hele mooie bijdrage aan de clubkas. 
 

En ja, het voetbal dan? Komende za-
terdag spelen de Dames om 14.00 

alweer een wedstrijd tegen CEC thuis 
op de Roskamp en gaan hiermee ver-
der met hun competitie. Ook de 21ste 
staat er een thuiwedstrijd gepland. 
Heren 2 gaat verder op de 29ste januari 
en Heren 1 speelt vanaf 5 februari 
verder, die hebben dus nog even. De 
eerste thuis wedstrijd voor het eerste 
staat gepland op 12 februari. De He-
ren 45+ en Dames 30+ hoeven zich 
voorlopig alleen te concentreren de 
trainingen. Als de temperaturen de 
korte broek weer als aangenaam laat 
voelen gaan de competities weer star-
ten. De jeugd voetbalt op het moment 
nog in de zaal competitie in Wijster en 
begint later weer op het veld. 

Met een ‘are you ready?’  wordt ik uit 
mijn concentratie gehaald. De lunch is 
afgelopen, er dient weer gewerkt te 
gaan worden, notebooks worden aan-
gezet, alle lege stoelen aan de verga-
dertafel worden weer gevuld en ieder-
een zit me aan te kijken met een blik 
van ‘wat gaan we doen?’ Wel eerst dit 
documentje sluiten en dan ga ik mijn 
scherm wel weer delen. En ja, wat 
gingen we ook al weer doen? Even 
denken..... 

                                 Walter de Boer 
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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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Colofon 

Jaargang 68, nummer  1 

12-01-2023 
Sport&Ontspanning is een uitgave 
van Stichting Sport en Ontspanning. 
Redactie: 

W. Vermeulen  

Inleverdata volgende S&O: 
24-01-2023  (verschijnt 26-01-2023) 

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 kantine 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 

Januari 2023 
 
18    10.00   dorpshuiskamer met om 
       11.00   muzikant Roel Bouwhuis 
26  19.30   cursus “for woman onley” 
28 16.00   bijeenkomst dorpsvisie Tille 
 
Februari 2023 
  
3 20.00  ledenverg Wintervreugd 
11   14.00  koffie in de Tille en daarna 
                 Naoberkracht wandelt…. 
 
Maart 2023 
 
11  16.30-18.00 schaatsen Kardinge voor 
      leden wintervreugd. 
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