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Dorpsbelang kijkt terug op 2021 en vooruit naar 2022 

Het nieuwe jaar is weer begonnen, maar voordat we vooruitkijken willen we samen kort 

terugkijken op het afgelopen jaar. Want, ondanks het gevoel dat we allemaal waarschijnlijk 

hebben, dat het een Corona-jaar is geweest waar weinig mogelijk was, is er toch nog best veel 

gebeurd. 

In augustus is het Convenant “De Kracht van Witteveen” met de gemeente getekend. Wat was 
ook alweer de bedoeling van deze pilot? 

Het Duo van Naoberkracht heeft de afgelopen jaren al heel veel voor ons, Witteveeners, 

betekend en gedaan. Dat wilden we graag zo houden en zelfs daar waar mogelijk uitbreiden. 

De kern van het project is dat we er samen voor elkaar kunnen zijn. Om dat te bevorderen is 

het fijn als inwoners elkaar beter leren kennen en daarvoor willen wij als Dorpsbelang 

Witteveen (DBW) verschillende activiteiten organiseren. Want is het niet zo, dat als je 

iemand al kent, het gemakkelijker wordt ook iets voor die persoon te doen? Het Duo brengt 

op die manier mensen bij elkaar. Vroeger kende iedereen elkaar beter en bleven mensen ook 

langer op dezelfde plaats wonen en was de hulp vanzelfsprekend, iedereen wist wat er 

speelde. Tegenwoordig is dat anders. Om elkaar beter te leren kennen is ontmoeting en 

dingen met elkaar ondernemen de beste manier. Naoberschap in een moderner jasje. De 

Witteveense Boy’s organiseren naast hun competitie veel ontmoetingsmomenten. De Tille 

heeft maandelijks het dorpscafé en verschillende activiteiten. DBW met Naoberkracht doen 

dat bijvoorbeeld met de Dorpshuiskamer, Restaurant “Gezelliggeit”, Jeugdsoos, Met elkaar 

wandelen en activiteiten zoals de Free Running en de Wandelvierdaagse en de 

georganiseerde uitjes zoals Midgetgolf.  

Belangrijk hiervoor is De Tille natuurlijk, ons dorpshuis is de spil van het dorp voor de 

activiteiten die voor alle bewoners jong en oud toegankelijk zijn.Het is mooi dat een jaar 

eerder door de Tille i.s.m. Dorpsbelang een projectaanvraag is geschreven voor de provincie 

die erop is gericht dat de Tille een brede functie heeft voor alle doelgroepen in het dorp, dus 

m.n. ook voor ouderen en de jeugd.  

Dit sluit natuurlijk geweldig aan bij de doelstellingen van de pilot “de Kracht van Witteveen”:  

• Naoberkracht wordt voortgezet 

• Ouderen en jeugd hebben prioriteit 

• De Tille is een belangrijke spil in het dorp 

• We gaan vaker samen eten in de Tille 
Een prettige omgeving maakt het nog leuker. Daarom heeft de Tille besloten het interieur van 

de Dorpshuiskamer te vervangen. En dat is zeker gelukt! Het is belangrijk dat er 

verschillende en zoveel mogelijk activiteiten in het dorpshuis kunnen plaatsvinden, zodat we 

er elkaar kunnen ontmoeten en zodat De Tille, inkomsten uit huur kan verkrijgen. Zo snijdt 

het mes aan twee kanten.  

Voor de duidelijkheid samengevat: DBW zorgt voor zoveel mogelijk activiteiten waar 

Witteveeners elkaar op een plezierige manier kunnen ontmoeten en De Tille zorgt voor een 

omgeving waar dat zo goed mogelijk kan. 



 


