
 

                                    Sport & Ontspanning    

5 
 

9-03-2023     .  jaargang 68 
 

Nieuwsblad voor en door Witteveners 

& Sport 
Ontspanning   

                                                                               Www.sportenontspanning.nl 

Gezelliggeits nieuws 

Een paar honderd vruchtboompjes 

NL doet 

 



 

2   Sport & Ontspanning    

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 

 Schade afhandeling met  
verzekering mogelijk 

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 

 

Gespecialiseerd in  

slootonderhoud en kraanwerk 

Tevens levering grondsoorten 

 
Roelof Huizing Cultuurtechniek 

Hoofdstraat 42 

9433 PC Zwiggelte 

Tel.  06-52375631 
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Nieuwsbrief  van 
Dorpsbelang  

Witteveen. 
  

Jeugd. 
 
Het aangekondigde zwemuitje voor 
de jeugd (groep 6 t/m 15 jaar) is 
verplaatst naar zaterdag 25 maart. 
Aanmelden voor 20 maart (voor 
zwemmen, begeleiding en chauf-
feur) kan via de whatsapp bij Tjitske 
(06 16658081) of via dorpsbelang-
witteveen@gmail.com 

 

Dorpsrestaurant  
Gezelliggeit  
 
Dorpsbelang heeft onlangs met alle 
vrijwilligers van dorpsrestaurant Ge-
zelliggeit geëvalueerd. 

Het heeft nogal wat voeten in aarde 
om Gezelliggeit, dat na anderhalf 
jaar een succes te noemen is, zo fre-
quent te blijven draaien. 
Het is namelijk niet alleen tijdens de 
openingsuren een drukte van be-
lang, maar al weken voorafgaand 
aan de restaurant avonden zijn we 
druk met: bedenken van het menu, 
de boodschappen doen en het voor-
bereiden van het menu tot het ont-
werpen van het affiche, verwerken 
van aanmeldingen, inrichten van het 
restaurant; dit is slechts een greep 
uit alle werkzaamheden. En ui-
teraard de avonden zelf, waar alles 
ook weer pico bello achtergelaten 
moet worden. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En alle vrijwilligers doen dat met 
het grootst mogelijke plezier, de Ge-
zelliggeit is naast lekker eten, heel 
gezellig! Daarmee beantwoordt het 
ook aan het doel van de Pilot 2.0, 
met als thema ‘contact en ontmoeti-
ng’ en de netwerken die daaruit ont-
staan. 

 
We hebben met elkaar geconclu-
deerd dat met de huidige vrijwilli-
gersbezetting de groep te klein is 
om 2x per maand een restaurant 
avond te verzorgen. 

Daarom hebben we besloten om 
miv heden alleen op zaterdag, 2 x 
in het voorjaar en 2x in het najaar 
Gezelliggeit, op de wijze waarop we 
het nu organiseren voort te zetten. 
Voor 2023 is dit: 

Zaterdag 6 mei 
Zaterdag 3 juni 
Zaterdag 7 oktober 
Zaterdag 4 november 

 
Daarnaast zal 1x in het voorjaar en 
1x in het najaar (miv dit najaar) 
door een cateraar of anders, een 
avond worden verzorgd. Op welke 
datum en hoe dit er precies uit gaat 
zien weten we bij het schrijven van 
dit stukje nog niet, wordt vervolgd!  
 
Afgelopen zaterdag is er weer heer-
lijk gegeten en was het erg gezellig. 
We hebben het volste vertrouwen 
met bovenstaande aanpassingen de 
Gezelliggeit te kunnen voortzetten! 

 

Dorpshuiskamer 
 
 
We hebben woensdag 22 
maart om 11 uur weer een 
spreekster in de dorpshuiska-
mer het is een weekje later als 
het gebruikelijke dat I. V. M 
het stemmen.  

 
Deze keer hebben wij een oud 
bewoonster van  
Witteveen.  
 
Tiny Heijting zij is geboren op 
11-8-1935 in Witteveen, doch-
ter van Stoffer en Griet  
Toen zij 2 jaar oud was is zij 
in café de Jager komen wonen 
met haar ouders en grootou-
ders.  

 
In 1956 is zij getrouwd met 
Jan de Boer en in 1962 zijn zij 
naar Westerbork verhuisd 
waar zij een stoffenwinkel 
heeft gerund. 

 
 kortom het wordt weer een 
interessante ochtend.  
 
Groetjes  
Engbert en Riek  
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Op 29 maart gaan we opnieuw 
aan de slag met het maken van 
gerechtjes , ditmaal  gericht op 
Pasen. 

Inloop vanaf 19.00 uur uitlopend 
tot  maximaal 22.00 uur. 
We gaan aan de slag met recepten 
voor een Paasontbijt of Brunch . 

We zullen meer zelf doen, met 
natuurlijk verschillende resultaten. 
Bij minimaal 10 personen tot een 
maximum van 20 personen, bij-
drage €5,00 per persoon. 

Opgeven is betalen , in verband 
met inkoop van ingrediënten. 

Geef je op, vol is vol.  De eerste 
aanmeldingen zijn al binnen. 
 Ook dit keer worden we  bege-
leid door Riek En Carla. 

 
Opgave bij Dina Snippe- Berg-
huis 
 mail: dinaberghuis@gmail.com  
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Zwaartekracht  
Yoga 
 
 
 
COMBILES YIN YOGA EN 
HATHA/ FLOW YOGA 

 
Van inspanning naar ontspan-
ning. 
 

Beter slapen 
Voorkom blessures 
Tegen nek-, rug-, & schou-

derklachten 

Betere lichaamshouding 
Kom tot rust 
Sterker en leniger worden 
Train je bekkenbodemspie-

ren  
Krijg een scherper geheugen 
Perfect om te doen als on-

dersteuning bij andere 
sporten 

Gemengde groep  
 
Donderdagavond  
19.50 uur – 20.50 uur  
De Tille Witteveen 
Voor meer info: Tjitske Raggers   
0616658081 

 

 

 
 

 

Op 1 maart jl.. heeft de heer Steven 
Pleiter een lezing verzorgd . 

De Levenseinde Academie lezing 
ging over de keuze mogelijkheden 
aan het einde van het leven. 

De opkomst van 25 personen gaf 
aan hoe het onderwerp in ons dorp 
leeft. 

 De NVVE( Nederlandse Vereni-
ging voor een vrijwillig Levensein-
de)  biedt 

Wilsverklaringen en verdere hulp 
bij al uw vragen. 

Informatie kunt u vinden via  
info@nvve.nl 
 

In de volgende Sport en Ontspan-
ning meer informatie over komen-
de avonden. 

Moi allemaal, 
 

 
 
 
Zaterdagmiddag 18 maart 
willen we de laatste paar 
honderd vruchtboompjes en 
-struiken planten. We willen 
beginnen om 13.00 uur ach-
ter De Tille. Een schep en 
een goed  

humeur  meenemen is al vol-
doende. Tevens is er voor de 
liefhebbers van snoeien een 
snoeicursus die zal worden 
gegeven door Mart Siebeling 
van Landschapsbeheer 
Drenthe. Voor deze cursus 
moet je je wel even opgeven 
op mijn mailadres. Dit is  

 
sipkew@gmail.com. 
 
Namens Engbert, Maarten 
en mij alvast tot 18 maart. 
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Winter 
Klik, klik of eigenlijk krak, krak en 
mijn schoenen staan vast in de bin-
dingen van de ski’s, klaar voor een 
nieuwe dag op de pistes te knal-
len…ja ja ‘das war einmahl’…
tegenwoordig hou ik vrouw en kin-
deren niet meer bij en krijg ik een 
compliment als ik in één keer zon-
der stoppen het einde van de piste 
haal, ‘goed gedaan ouwe’. Lekker 
dan. De afgelopen voorjaarsvakan-
tie, wie heeft dat woord verzonnen 
voor een vakantie in februari, be-
vonden zich meerder leden van de 
Witteveense Boys zich in het skige-
bied van Sölden, de Vrouwen 1 
was vertegenwoordigd en ook twee 
dames uit de Vrouwen 7x7 en een 
jeugdlid van WNBC’09 hebben de 
pistes onveilig gemaakt. In de lift 
op weg naar boven passeerden we 
elke dag een hotel in onze vereni-
gingskleuren en als snel werd het 
plan opgevat om hier maar een 
verenigingshotel van te maken. We 
zijn nog bezig met de plannen uit 
te werken maar hebben al wel een 
impressie gemaakt van de kleine 
aanpassingen die nodig zullen zijn 
om ons er echt welkom te voelen. 
Uiteraard vroeg dit ook om een 
sjaal foto, echter laat ik die nu ver-
geten zijn. Balen. 

 

Open training 15 maart 
Gelukkig heb ik nu de sjaal wel bij, 
me want ik schrijf dit stukje vanuit 
Madrid, en kan ik mooi een foto 
maken bij het kantoor van La Liga 
in Madrid. Eens kijken of men ge-
ïnteresseerd is in een samenwer-
king om bijvoorbeeld ons Vrou-
wen 1 team van wat Spaans dames 
te voorzien. Want zoals je mis-
schien al via de socials hebt meege-
kregen zijn de dames opzoek naar  

 
speelsters voor ons vrouwenteam. 
Woensdag 17 maart organiseren de 
dames een open training om met 
het vrouwenvoetbal en het team 
kennis te maken. Meld je vrijblij-
vend aan of kom gewoon op 
woensdag om 19.15 naar de Ros-
kamp, het kan zo maar eens een 
gezellige avond worden. 
 

Sponsoren 
Onze sponsoren zijn uitgenodigd 
voor een sponsoravond op 17 
maart. Inmiddels hebben we ook 
een nieuw bord om onze sponso-
ren te bedanken en onder de aan-
dacht te brengen. 

 

 

NL Doet. 
Komende vrijdag 10  maart van 
10.00 tot ca. 16.00 doen we weer 
mee met NL Doet en krijgt het 
sportpark de Roskamp zijn jaarlijk-
se voorjaarsschoonmaak, waarbij 
o.a. de reclameborden gewassen 
worden. Verder worden er kleine 
onderhoudsklussen uitgevoerd. 

 

 

 
 
Kom mee doen en schrijf je in via 
de site van NL Doet of meld je bij 
Teun. 
 

 

 

Voetbal 
Is er nog gevoet-
bald? Dat is er ze-
ker. Op 26 februari 
gingen de Heren 2 onderuit in An-
nen met 6-2, waarna een week later 
in Wijster met 6 – 4 werd verloren. 
De kansen liggen vooral in de der-
de helft werd laatst opgemerkt. 
Wie weet komen daar de uitslagen 
ook nog een keer op voetbal.nl. 

Afgelopen zaterdag speelde de 
Vrouwen 1 met 1 -1 gelijk tegen 
DVC’59 en ging het na afloop 
vooral over de knieën van de da-
mes. Bij mij thuis wordt altijd hard 
geroepen dat je de knieën met va-
seline moet insmeren. Geen idee 
of het helpt, ik ben geen Mona of 
Klazien uit Zalk. De dames spelen 
zaterdag uit tegen SVBC. 
Komend weekend staat weer bol 
van het voetbal, alle teams gaan in 
actie komen. Deze vrijdag gaan de 
Vrouwen 30+ en Heren 45+ ook 
weer de wei in voor hun tweede 
seizoenshelft. Op zaterdag spelen 
de beide JO 10 teams thuis op de 
Roskamp, waarbij de JO10 2 de 
derby tegen VKW speelt.  JO9 en 
JO8 spelen uit. Ook de JO8 speelt 
een derby tegen VKW, alleen dan 
in Westerbork. 

 

Heren 1 speelt komende zondag 
thuis om 14.00 thuis tegen SVBC 
1, terwijl drie uur eerder de Heren 
2 aantreedt tegen Tynaarlo 5. 

 

Pupil(len) van de week. 
Komende zondag is het zover, we 
hebben weer een pupil van de 
week. Hoewel het er dit keer, als 
zo vaak, twee zijn. Benieuwd of de 
trainingspakken de heren zullen 
staan. We gaan het zien. Jij komt 
toch ook kijken? Al is het alleen 
maar om een lootje te kopen en 
het diepte interview met de kleine 
mannen te lezen. 

 Walter de Boer 
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Colofon 

Jaargang 68, nummer  5 

9-3-2023 
Sport&Ontspanning is een uitgave 
van Stichting Sport en Ontspanning. 
Redactie: 

W. Vermeulen  

Inleverdata volgende S&O: 
21-3-2023  (verschijnt 23-3-2023) 

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 
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Klussenbedrijf 
R.Snippe 

 

Mr. J. B. Kanweg 65 

9439 PC Witteveen 

0593-552348 

Advertenties  

S c h a p e n d i j k  4 
9438 TA Garminge 
. 0593-552200 


