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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 

 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. 
22 maart 2023. 
  

Jeugd. 

Zaterdag is het aangekondigde 
zwemuitje voor de jeugd (groep 6 
t/m 15 jaar). De jeugd vertrekt 
om 15.05 uur vanaf de Tille. Wie 
schrijft een leuk verslagje voor de 
volgende S&O? 

 
Paasvuur. 
Of het Paasvuur door kan gaan is 
nog maar de vraag. De provincie 
moet er nog een keer over verga-
deren. Wel kan men elke zaterdag 
(afgelopen zaterdag was de pri-
meur) elke zaterdag takken en 
snoeiafval afleveren. Van 10.00 – 
12.00 uur en van 13.00 – 16.00 
uur is de poort open.  

Graag alleen fatsoenlijke spullen. 
Als de bult niet in brand mag 
moet alles namelijk met een tak-
ken versnipperaar worden ver-
snipperd. 

Via de S&O, Facebook en de 
website (dorpwitteveen.nl) zullen 
we u informeren over de voort-
gang. 
Locatie van de Paasbult: in Gar-
minge linksaf, het dorp door en 
de eerste weg weer links, voorbij 
het fietspad naar Witteveen een 
zandpad naar links. 
 

Wonen in de toekomst in Wit-
teveen. 

Wij nodigen de jongere generatie 
uit Witteveen uit om met ons in 
gesprek te gaan over wonen in 
Witteveen. 
We denken aan de leeftijdscate-
gorie vanaf ongeveer 18 tot onge-
veer 30 jaar (en iedereen die zich 

aangesproken voelt door deze 
uitnodiging). 
We zijn benieuwd naar jullie wen-
sen en ideeën: willen jullie blijven 
wonen in Witteveen en zo ja wat 
zijn dan jullie wensen hierbij? 

 
Onderwerp: wonen in Witteveen 
in de toekomst 
Datum: woensdagavond 19 april 
Tijdstip: 20.00 uur 

Locatie: de Tille  
  
Woonvisie van de gemeente. 
De gemeente heeft onlangs een 
Woonvisie voor de totale ge-
meente gemaakt. Dorpsbelang 
heeft daarop gereageerd. 
We zijn daarbij ge-
voed door wat op de 
dorpsvisie bijeen-
komst van 28 januari 
is gezegd/geschreven 
over dit onderwerp. 

Zie elders in de S&O 
onze reactie, die we 
ook zullen plaatsen 
op de website 
dorp.witteveen.nl 

 

 

Op  woensdag 29 maart staat op de 
agenda ; 

Hapjes maken in de Tille . op naar 
Pasen. 
Na overleg met Riek en Carla de 
volgende aanpassing. 

 NEEM JE EIGEN SNIJ PLANK-
JE EN MES MEE. 

Bij binnen komst is er koffie en thee 
aan de grote tafel in de hal. 

 Het aantal van 12 past hier mooi. 

 Met elkaar gezellig hapjes maken 
met verschillend resultaat. 
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Groen-Wit 
Misschien zou de titel van mijn 
bijdrage ook ‘Uw voorzitter op 
reis’ genoemd kunnen worden. Op 
het moment van schrijven bevind 
ik me weer niet in Witteveen, maar 
in de omgeving van Boston. Daar 
waar afgelopen weekend St. Pa-
tricks Day groots gevierd werd. 
Flinke feesten, Ierse muziek kwam 
overal vandaan en iedereen met 
ergens in de verte maar Ierse voor-
ouders blijft roepen ‘I am Irish’, 
tuurlijk joh, ben je er ooit geweest? 

Het grappige was wel dat ik zonder 
op te vallen met de sjaal van de 
Witteveense Boys om mijn nek 
door de stad heen kon en ook het 
maken van een, ik noem het maar, 
typische “sjaal foto” leverde geen 
verbaasde blikken op. Sterker nog, 
de persfotograaf vond het wel een 
foto waard. 

 

Het was even zoeken maar foto-
grafe Maia Kennedy bleek het fo-
tomoment te hebben vastgelegd. 

Tijdens de Parade liep iedereen in 
het publiek wel met iets groen-wits 
en gedurende de middag kreeg je 
alleen maar meer groen spul (lees 
meuk) in je handen geduwd. Zie je 
me binnenkort met een groene 
zonnebril dan weet je waar die 
vandaan komt. 
Al met al een mooi gezicht om een 
stad in het Groen Wit zien te ver-
anderen en het enthousiasme mee 
te maken van het publiek. Door 
onze Nederlandse bril zouden we 
waarschijnlijk zeggen wat een over-
dreven gedoe. 

NL Doet 
 
Inmiddels is het natuurlijk NL 
Deed en helaas was het zo koud 
dat het voor de dappere klussers 
bijna niet te doen was en dat er 
ook geen extra mensen kwamen 
opdagen. We willen de aanwezige 
heren Teun, Arno, Thieme en 
Henk bedanken voor hun inzet, de 
borden zien er weer fris uit. 

 

Sponsoravond 
De sponsoravond hebben we moe-
ten verplaatsen en binnenkort krij-
gen onze sponsoren een nieuwe 
uitnodiging voor deze avond. 
 

Pupillen van de week 
Twee weken geleden waren Fedde 
en Sem helemaal klaar voor de 
wedstrijd van de Heren 1 tegen 
SVBC. Foto’s van de jongens wa-
ren aangeleverd en beide hebben 
de antwoorden doorgegeven op de 
diepte interviewvragen die in het 
programmaboekje worden afge-
drukt. Sterker nog, het program-
maboekje was al gedrukt door on-
ze huisdrukker (mag dat gebruikt 
worden met scrabble?). Helaas, het 
weer werkte niet mee en er lag veel 
te veel sneeuw op het veld waar-
door spelen onmogelijk was. 

 

Maar niet getreurd, komende zon-
dag tijdens de wedstrijd tegen VI-
OS zullen beide mannen samen 
met Heren 1 het veld betreden, ze 
hebben zich alvast goed voorbe-
reid. 
 

Kaboutervoetbal 
Lisette is afgelopen zaterdag weer 
gestart met het Kaboutervoetbal. 
Elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 
uur zijn de kabouters te vinden op 
de Roskamp. Voor ranja wordt 
gezorgd en voor kabouters wordt 
ook nog geen contributie betaald. 
Lijkt het je leuk voor je zoon of 
dochter om mee te doen, kom dan 
gerust langs. Check ook de Face-
bookpagina van WNBC voor een 
spectaculair wervingsfilmpje ge-
maakt door Elsemieke, een en-
thousiaste moeder. 
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Voetbal 
Afgelopen week werd er gevoetbald 
door zowel de seniorenteams als de 
jeugdteams van WNBC’09. 

De Jo13 wist met 3-0 te winnen. 
Ook de Jo9 ging met de punten 
naar huis door met 8-0 te winnen. 
JO10-2 verloor met 14-0 terwijl de 
Jo10-1 met 4-4 gelijk speelde. 

 

De Vrouwen hebben afgelopen 
zaterdag met 4 -1 gewonnen van 
Raptim uit Coevorden. Heren 1 
versloeg met 1 – 4 de heren van De 
Treffer ’16. 
 

Deze donderdagavond spelen de 
Vrouwen een inhaalwedstrijd bij 
SVBO, waarna ze zaterdag uitspe-
len tegen DVC’59. 

Op zondag spelen de herenteams 
weer thuis. Om 11.00 uur neemt 
Heren 2 het op tegen HHCombi 2 
en om 14.00 uur betreedt Heren 1 
het veld tegen VIOS en zullen ze 
proberen indruk te maken op de 
Pupillen van de Week. 

 

Komt allen en tot zondag. 
 

Walter de Boer 

PERSBERICHT PLANT-
JES- EN  

HOBBYMARKT  
zaterdag 6 mei 2023 

 

Met de lente in het hoofd mel-
den we alvast dat de Witte-
veense Plantjes- en hobby-
markt dit jaar op zaterdag 6 
mei is.  
’s Morgens inbrengen en van-
af 13:00 uur ’s middags de ver-
koop. 

 

 
Dus als je in de tuin aan het 
werk bent, verzamel dan alvast 
wat stekjes en pollen vaste 
planten. Ook bloembakken en 
tuingereedschap zijn welkom. 
Voor elke vijf plantjes ontvang 
je op 6 mei een waardebon.  

Dit jaar geven we extra aan-
dacht aan eetbare planten: 
kruiden, groenten en eetbare 
bloemen.  
Voor de hobby-tafels zoeken 
we mensen uit Witteveen en 
omgeving die hun brei-, haak-, 
knutsel- of houtsnijwerk wil-
len verkopen. Alle hobby’s 
kunnen worden gedeeld met 
de bezoekers! Je kunt een tafel 
reserveren bij  

atneirak@gmail.com. 
 
Tot ziens op 6 mei! 
Arienta, Karen, Marieke, Anke 
en Els 
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Reactie Dorpsbelang Witteveen 
op de Concept Woonvisie 2023 
– 2027 van de gemeente Midden
-Drenthe 

Geacht College van Burgemeester 
en Wethouders, 
 
Graag maken wij gebruik van de 
gelegenheid om onze zienswijze in 
te dienen inzake de Concept 
Woonvisie 2023 – 2027 van de 
gemeente Midden-Drenthe. Wij 
zijn dan ook blij met de door u 
geboden mogelijkheid om een re-
actie te kunnen geven. 

In onze brief van 14 februari heb-
ben wij u geïnformeerd over enke-
le actuele ontwikkelingen in ons 
mooie dorp Witteveen, waaronder 
begrepen het kunnen wonen in 
Witteveen en het behoud van de 
leefbaarheid. Inmiddels staat daar-
over een afspraak met wethouder 
Bouwman gepland op 24 april a.s.. 

In deze brief gaan wij meer speci-
fiek in op hetgeen in de Concept 
Woonvisie 2023 – 2027 is opgeno-
men. 
Zoals in onze brief van 14 februari 
is aangegeven, leeft het thema wo-
nen en leefbaarheid enorm onder 
de inwoners van Witteveen. De 
jeugd wil graag na het verlaten van 
het ouderlijk huis in het dorp kun-
nen blijven wonen. Een evenwich-
tig samengestelde bevolking is van 
groot belang voor het in stand 
houden van de leefbaarheid, het 
verenigingsleven en de naober-
kracht/het naoberschap. En ook 
ouderen geven aan zo lang moge-
lijk in Witteveen te willen blijven 
wonen. 
De recent nieuw gebouwde wonin-
gen aan de B. Assenweg en de J.G. 
Schepersweg zijn allen door of in 
opdracht van inwoners van Witte-
veen gerealiseerd.  
Dat geeft aan dat er een grote ver-
bondenheid van de inwoners met 
het dorp is. En dat willen we graag 
zo behouden. 

Echter daarvoor is het wel van be-
lang dat er meer mogelijkheden 
komen voor de jeugd om in het 
dorp te blijven wonen en ook om 
nieuwe inwoners te kunnen ver-
welkomen. Witteveen is van origi-
ne een dorp dat openstaat voor het 
integreren van nieuwe inwoners. 
Zo zijn er in de laatste 25 jaar 
meerdere gezinnen van buiten 
Drenthe in Witteveen komen wo-
nen. Ook deze inwoners leveren 
een bijdrage aan de activiteiten en 
de leefbaarheid in het dorp. 

 
In de Concept Woonvisie 2023 – 
2027 wordt aangegeven dat er 
meer mogelijkheden voor nieuw-
bouw in de gemeente moeten ko-
men. Wij onderschrijven dat. Ech-
ter de in de Concept Woonvisie 
2023 – 2027 opgenomen verdeling 
van deze nieuwbouw aantallen 
maakt dat vooral de grotere kernen 
fors kunnen groeien en de dorpen 
slechts zeer beperkt. Terwijl ons 
inziens ruimere groeimogelijkhe-
den voor de dorpen essentieel zijn 
om ook in de toekomst een goede 
leefbaarheid in de dorpen overeind 
te houden ! 
Corona heeft ook goede dingen 
gebracht, zoals het werken op af-
stand, waarmee de mogelijkheid 
om op het platteland te wonen 
voor velen is toegenomen. Wij ver-
wachten net zoals in de Concept 
Woonvisie 2023 – 2027 beschre-
ven staat een blijvende belangstel-
ling voor het wonen op het platte-
land, waarbij naar onze verwach-
ting de kleinere dorpen veel meer 
kunnen voldoen aan de platte-
landsbeleving dan de grotere ker-
nen in onze gemeente. 

In de Concept Woonvisie 2023 – 
2027 staat beschreven dat tot 2030 
er een woningbehoefte van 60 wo-
ningen voor de kernen rond Wes-
terbork is en dat 10% van de 1.090 
extra woningen voor alle kleinere 
kernen beschikbaar kan zijn. 

Naar ons oordeel zijn deze aantal-
len veel te laag en wordt de kern 
Beilen sterk overbedeeld. Voor de 

leefbaarheid in de kernen rond 
Westerbork is het ook van belang 
dat Westerbork een sterke basis 
aan voorzieningen behoudt. Het 
gevarieerde winkelbestand moet 
overeind blijven en ook daarvoor 
zijn meer woningen in Westerbork 
noodzakelijk dan nu in de Concept 
Woonvisie 2023 – 2027 wordt be-
schreven. De overbedeling van 
Beilen is in onze ogen ongewenst 
en doet geen recht aan de positie 
van de andere kernen in de ge-
meente Midden-Drenthe. De over-
bedeling betreft ook de kleinere 
kernen rond Beilen. Zes kernen 
wordt 80 woningen toebedeeld, 
terwijl de zes kernen rond Wester-
bork het met 60 woningen moet 
doen ! 

Op pagina 44 en 45 worden de 
beschikbare aantallen woningen 
voor de kernen rond Westerbork 
nader benoemd. Plm. 7 woningen 
per jaar voor zes kernen is veel en 
veel te weinig. Zoals hiervoor be-
toogd is een groter aantal wonin-
gen van groot belang om de leef-
baarheid in de dorpen op pijl te 
houden. Met ‘dode’ dorpen heeft 
het door de gemeente voorgestane 
dorpenbeleid weinig zin. 
 
Samengevat: de toedeling van de 
aantallen beschikbare woningen 
moet anders en wel ten faveure 
van de kleinere kernen en ook van 
Westerbork. 
 
Wat verder opvalt in de Concept 
Woonvisie 2023 – 2027 is dat er 
aantallen woningen aan groepen 
kernen worden toegedeeld, zonder 
dat duidelijk wordt gemaakt hoe-
veel de verschillende kernen uitein-
delijk kunnen bouwen. Dit werkt 
een ongezonde concurrentie in de 
hand. 
 
In Witteveen zien wij meerdere 
mogelijkheden om nieuwe wonin-
gen te bouwen. De jongste nieuw-
bouwwijk kan worden uitgebreid, 
maar beter nog is om de locatie 
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van De Tille in ogenschouw te ne-
men in combinatie met de ver-
duurzaming en/of eventuele 
nieuwbouw van het dorpshuis. 
Ook hierover hebben wij u het een 
en ander gemeld in onze brief van 
14 februari. 
 
In het dorp zijn ook voorzichtige 
plannen om andere locaties te be-
bouwen. Deze willen wij graag 
mondeling toelichten. 

 
Op pagina 20 van de Concept 
Woonvisie 2023 – 2027 is een ta-
bel opgenomen met de indicatie 
kwalitatief bouwprogramma tot 
2030. Daarbij wordt het zwaarte-
punt gelegd bij woningen aan de 
onderkant van de markt, zowel 
voor wat betreft de huur- als de 
koopmarkt. Weliswaar wordt op-
gemerkt dat voor de kleine kernen 
maatwerk belangrijk zal zijn, pas-
send bij de lokale omstandigheden, 
behoeften en haalbaarheid van de 
ontwikkeling. 
 
Door voor de gehele gemeente 
vast te houden aan de verdelings-
percentages zoals opgenomen in 
de tabel op pagina 20, wordt – on-
danks de maatwerk-opmerking – 
geen recht gedaan aan de verschil-
lende structuren en culturen bin-
nen alle kernen in Midden-
Drenthe. Beilen is geen Wester-
bork en de kernen rond Beilen zijn 
ook weer anders dan die rond 
Westerbork. Over de Smildiger 
kant van de gemeente kunnen wij 
geen uitspraken doen omdat wij 
daarover onvoldoende beeld heb-
ben. 

Het komt ons als veel verstandiger 
voor om een verdeling over de 
soorten woningen te maken die 
per kern recht doet aan de lokale 
situatie. Iedere kern in Midden-
Drenthe is uniek en het getuigt 
juist van realistisch bestuur om 
daar naar te handelen. 
Voor Witteveen is een mix van alle 
woningklassen van belang, maar 

met een groter aandeel duurdere 
woningen dan genoemd in de tabel 
op pagina 20. Sociale huurwonin-
gen zijn ook zeer gewenst in Witte-
veen, echter de corporatie Woon-
service verkoopt de leeggekomen 
sociale huurwoningen. 
Wij vinden dat een ongewenste 
ontwikkeling en gaan daarover ook 
in gesprek met Woonservice. Wat 
op pagina 24 van de Concept 
Woonvisie 2023 – 2027 wordt ge-
suggereerd, namelijk dat bij ver-
koop van sociale huurwoningen 
hier nieuwbouw sociale huur voor 
terugkomt, zien wij vooralsnog 
niet gebeuren in Witteveen. Ster-
ker: twee  oudere huurwoningen 
aan de Kerkweg en aan de Talma-
weg komen in de verkoop, voor-
alsnog is er geen zicht op uitbrei-
ding van huurwoningen in Witte-
veen. 

 
 
Indien er nieuwe woningen in Wit-
teveen gerealiseerd gaan worden, 
pleiten wij er voor dat inwoners of 
oud-inwoners van Witteveen, maar 
ook mantelzorgers van Witteve-
ners voorrang krijgen bij het kun-
nen huren of kopen van de nieuw-
bouw woningen. Niet omdat ande-
re potentiële medebewoners niet 
welkom zouden zijn, maar omdat 
er een duidelijke behoefte is van de 
Witteveense jeugd om zelfstandig 
in het eigen dorp te kunnen blijven 
wonen. 
 
Binnen de volkshuisvesting wordt 
vaak gesproken over het bouwen 
voor doelgroepen. Dat lijkt lo-
gisch, maar op de langere termijn 
gezien is dat het niet. Een woning 
kan met goed onderhoud zeker 
100 jaar mee. In die 100 jaar veran-
deren de maatschappelijke behoef-
ten en situaties meermaals. Het is 
daarom zaak woningen te bouwen 
die voor meerdere doelgroepen 
geschikt zijn. Een ruime senioren-
woning met een volledig program-
ma op de begane grond met daar-

bij ook een eerste en mogelijk 
tweede verdieping, is ook geschikt 
voor gezinnen of alleenstaanden 
die deeltijd-ouder zijn. 

 
Duurzaamheid is een belangrijk 
aandachtspunt. Wij delen dat. Ech-
ter vragen wij ook aandacht voor 
de negatieve bijverschijnselen van 
bijvoorbeeld de warmtepomp. De 
geluidsproductie van de warmte-
pomp wordt steeds vaker als een 
overlast-situatie ervaren met span-
ningen tussen buren als gevolg. Wij 
vragen u om hier aan de voorkant 
verstandig mee om te gaan en dui-
delijke eisen te stellen aan de maxi-
maal toegestane geluidsproductie 
van warmtepompen en mogelijke 
toekomstige ontwikkelingen op 
potentiële overlast situaties te be-
oordelen. 

 
Op pagina 37 van de Concept 
Woonvisie 2023 – 2027 wordt aan-
gegeven dat het dorpenbeleid 
wordt voortgezet. Wij onderschrij-
ven het belang hiervan. Dat geldt 
ook punt 25 op dezelfde pagina 37:  
In elke kern ruimte voor woning-
bouw, passend bij de omvang en 
schaal van het dorp. Bij de concre-
te uitwerking van woningbouwini-
tiatieven en ontwikkelingen betrek-
ken we de dorpsvisies. 
 
Witteveen is zoals gememoreerd in 
onze brief van 14 februari druk 
doende een nieuwe dorpsvisie op 
te stellen. Een goede samenwer-
king op alle onderdelen met de 
gemeente Midden-Drenthe streven 
we als Dorpsbelang Witteveen per-
manent na. Daarom zijn wij bij-
zonder verheugd dat we binnen-
kort, op 24 april a.s., al een af-
spraak hebben kunnen maken met 
wethouder Bouwman. 

 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Dorpsbelang Witteveen 

 
Liesbeth Langen , voorzitter                                                          
Helen Wilmink, secretaris 
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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 

De Naobertaart  
 
van de maand maart gaat naar Sam Heyting 
en Frank Scheper. Ze doen klusjes in en om 
het huis voor een extra zakcentje. Op de taart 
is de bolderkar afgebeeld waarmee ze altijd 
op klus gaan. Dus: voor klusjes groot of klein 
moet je bij Frank en Sam zijn! 
Telefoonnummer Frank: 0643923196 of bel 
Naoberkracht: 0614890113. 
Kijk ook op dorpwitteveen.nl 

Het Nieuws 
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Lenteverlenging 
(deel2). 
  
Deel 1 is helaas te laat ingeleverd, 
maar is alsnog online te lezen op 
de site van SenO. Geen verhalen 
over Gees, maar over Spanje dit-
maal. In Spanje, blijkt uiteindelijk 
de lente korter dan gedacht, het is 
nu al volop zomer. Je voelt de 
vrees van de bevolking voor een 
verzengende en droge zomer. Nu 
al droge rivierbeddingen, bosbran-
den ed. 

 
In mijn jeugd kwam de vakantie 
naar Spanje in de mode, maar wel 
met de nodige voorzichtigheid. 
Spaans water drinken was een ga-
rantie voor buikloop en ook het 
eten doordrenkt met olijfolie be-
zorgde ons destijds de slingerschijt. 
Als je tegenwoordig de supermarkt 
van Beilen inloopt voor olijfolie is 
de keuze aan soorten olijfolie on-
gekend. 

 
Nu is een bezoek aan Spanje dood-
normaal. De pensionado´s over-
winteren in het milde klimaat, ter-
wijl de pubers zich misdragen en 
de kater wegslapen op het strand 
aan een Costa. 
 
Als wereldmacht rond 1000-1700 
is Spanje bepalend geweest voor 
onze beschaving en indirect ook 
voor hoe wij nu in Nederland le-
ven. Centraal hierbij stond het ge-
loof, dat de machthebbers ten kos-
te van alles wilde verspreiden en 
verdedigen. 

 
Allereerst vertrokken de eerste 
ontdekkingsreizen vanuit Zuid 
Spanje. De overzeese handel bleek 
ook een goudmijn. Wij Nederlan-
ders zijn later aangesloten en onze 

volksheld Piet Hein wist in 1628 
zelfs de zilvervloot van de Span-
jaarden te veroveren. Op basis van 
wat er in die tijd met het geld ge-
daan kon worden bracht deze 
overwinning € 100 miljard op. 
 
Ten tweede schopte de Spaanse 
legers de Moren uit hun land en uit 
Europa. Wellicht was onze zwarte 
pieten discussie heel anders gelo-
pen als de Arabieren niet hardhan-
dig naar de andere kant van zee 
zouden zijn gedreven. 
Tenslotte is ook ons land en de 
verdeling tussen katholiek en pro-
testant in Nederland bepaald door 
de 80 jarige oorlog met Spanje. 

Wellicht hadden we anders alle-
maal onze zonden kunnen op-
biechten en afkopen met een as 
kruisje op aswoensdag. 
 
 
 

Alhambra 
 
De rijke geschiedenis is ook terug 
te zien, in Spanje wemelt het van 
de monumentale steden en stadjes. 
Meest bekend is het Alhambra, 
waar een vanouds Moors paleizen 
complex deels is aangepast door de 
christelijke veroveraars, maar uit-
stekend bewaard is gebleven. Ter 
voorbereiding op YouTube een 
uitgebreide inleiding en rondlei-
ding bekeken. Helemaal klaar voor 
het moois dat komen ging, betra-
den we het gebouwencomplex. 

Maar niet alleen, het complex was 
stampvol bezoekers. Spaanse ge-
zinnen, pensionado´s, voetbalsup-
porters, Aziaten, de hele wereld 
verpestte het uitzicht. Jongenspu-
bers straalden uit dat ze liever thuis 
op de bank met de telefoon lagen, 
maar liepen wel in de weg. 

 
 
En dan die selfies, plompverloren 
werd vlak voor je gestopt om een 
selfie te nemen, vooral door jonge 
meiden. Schaars gekleed, lippen 
getuit, een beentje een beetje gebo-
gen vooruit. Vooral veel andere 
toeristen op de achtergrond en in 
de verte een fraaie wandmozaïek 
uit het paleis. Destijds echt niet de 
bedoeling geweest van de heersen-
de sultan. 
Even dreigde heimwee, maar dat 
hoeft natuurlijk niet, in deze digita-
le wereld blijf je deels in dezelfde 
bubbel. Het weer in Witteveen kan 
tot op de minuut worden gevolgd. 
De enthousiaste verhalen over 
TOGO gelezen. El Classico niet 
gekeken in Spanje, maar Feyen-
oord doodgewoon de klassieker 
zien winnen. 

 
Gr. Joep 

De Column 
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Colofon 

Jaargang 68, nummer  6 

23-3-2023 
Sport&Ontspanning is een uitgave 
van Stichting Sport en Ontspanning. 
Redactie: 

W. Vermeulen  

Inleverdata volgende S&O: 
4-4-2023  (verschijnt 6-4-2023) 

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 


