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Beste mensen, 
 
Bedankt voor het ver-
trouwen in 2020. Ook in 
2021 hoop ik jullie weer 
van dienst te mogen zijn.  
U kunt bij mij terecht 
voor alle vragen en in-
formatie inzake belas-
tingzaken en administra-
tie. Begint u een bedrijf
(je) en hebt u problemen 
met het opstarten en 
verwerken van uw admi-
nistratie, kunt u vrijblij-
vend contact met mij 
opnemen.  
 
 
 

Ook voor diverse belas-
tingzaken, zoals het aan-
passen van uw voorlopi-
ge aanslag voor 2021 of 
de aangifte omzetbelas-
ting voor het jaar 2021. 
Het is met ingang van 
2021 ook mogelijk om 
bij mij te pinnen. 
Graag sta ik weer voor u 
klaar in 2021. 
Ik wens u in ieder geval 
nog een voorspoedig en 
vooral gezond 2021. 
Jans Boertien, Mr. Harm 
Smeengeweg 27, 9439 
TA Witteveen. 
 
Info:  
06 30302281          
boert010@gmail.com 

Gaan we dit jaar nog 
schaatsen ?? 

Bovenstaande vraag krijgen 
we best wel vaak en gelukkig 
kunnen wij daar geen ant-
woord op geven. Uiteraard 
hopen we het wel van harte, 
maar het weer hebben wij 
gelukkig niet in de hand. Als 
ijsvereniging kunnen we al-
leen zorgen dat de baan en 
materialen tiptop in orde zijn 
en dan maar hopen op een 
lange strenge winter. 
Als er gelegenheid voor is, 
willen we ook wel eens ande-
re activiteiten organiseren 
zoals bijvoorbeeld: kuipste-
ken, pub-quiz, met glans van 
de schans o.i.d, maar we blij-
ven toch op de eerste plaats 
een natuur-ijsvereniging. 
De contributie is al door vele 
leden overgemaakt.  
 
 
 

 
 
 
Als u er nog niet aan toe ge-
komen bent willen we u vra-
gen om de contributie van € 
6,00 over te maken op: 
 Rek nr: NL82 RABO 0369 
4174 53 t.n.v.  IJsvereni-
ging Wintervreugd  
Graag bij de betaling uw 
straat en huisnummer ver-
melden. 
Op deze manier kunnen we 
corona-proof de contributie 
innen. De lidmaatschapskaar-
ten worden na ontvangst van 
de contributie bij u thuis be-
zorgd. Helaas is het even niet 
anders. 
Hopelijk krijgen we flinke 
vorst, zijn we snel verlost van 
de virusperikelen en wensen 
wij iedereen een mooi en 
vooral gezond 2021 toe ! 
 

 
 

 
 
 

 
Iedereen wacht met spanning op de 
persconferentie van de regering. Mo-
gen we na 19 januari weer normaal 
gaan trainen en wanneer begint de 
voetbalcompetitie weer eens? In ie-
der geval tot er duidelijkheid is traint 
de jeugd t/m 18 jaar normaal en is er 
geen competitie en trainen de senio-
ren met tweetallen op 1,5 m afstand 
en is de kantine dicht. Nog een paar 
weken volhouden en hopelijk weten 
we dan  meer. 
  
 

 
De verkoop van oliebollen en cake 
was er groot succes in De 
Broekstreek en in Witteveen. Er is 
heeeel veel verkocht. De oliebollen 
zijn de 31ste smorgens (1.700 stuks) 
ingepakt en rondgebracht. Dank aan 
de vrijwilligers en echte bakker Jordy 
Schepers ! 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Roel Seele 
Voorzitter 
 

De Sport 
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        administratiekantoor 
   De Koningin van Frankrijk 
 
  goedkoper dan een accountant 
 
Winfried Vermeulen 0593-552020 

 
 

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: €5,- 

per tandem-asser: €15,-- 

 

Storten van uw puinafval: 
Prijs:  

per aanhanger: €10,--  

per tandem-asser: €20,-- 

Tevens afhalen/leveren van 
grondstoffen o.a. 
-Vulzand -Teelaarde 
-Menggranulaat -Compost 

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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Dooie boel. 
 
2021 alweer, het lijkt alsof de tijd 
steeds sneller gaat…...foutje !!!!...een 
zenuwarts vertelde mij ooit, dat juist 
de stromen in je hersenpan steeds 
trager gaan. De tijd schrijdt met ijze-
ren regelmaat voort, maar jijzelf hebt 
steeds meer moeite het tempo bij te 
houden. 
 
Zo doordenkend, is het ook daarom, 
dat nu begin januari, de lente verder 
weg lijkt dan ooit ?? Of wakkert het 
waterkoude weer en de pandemie, ons 
verlangen naar de eerste warme zon-
nestralen aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkt het ook omgedraaid ? Over een 
jaar ligt Corona wellicht in een ver 
verleden en die vieze winter is in mei, 
na een wilde april,  alweer lang verge-
ten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Als de tijd eenzelfde tempo houdt 
maar je hersenpan steeds trager, dan 
komt ook het verre verleden relatief 
steeds dichterbij...Je ouders met hun 
liefde en feilen, de verliefdheid op de 
middelbare school. Bijna tastbaar wor-
den de momenten die, alweer jaren 
geleden, het leven richting gaven.  Op 
een grauwe januaridag als de omge-
ving saai is, vertrekken de gedachten,  
tijdens het fietsen, naar momenten die 
willekeurig of onwillekeurig, toevallig 
of gepland,  bepalend waren in het 
leven. 
De tijd zelf echter kent geen genade, 
het verleden komt vanzelf langszij op 
het moment dat je zelf geschiedenis 
wordt. 
Voor die tijd nog wat kilometers ma-
ken….ook in januari, de wilde zwanen 
zijn eindelijk weer in het land. In de 
singel naar Balinge veel kleine trekvo-
gels….Kepen is het vermoeden. 
 
 
 
lijk 
 
Op een fietstocht door de modder 
kwam ik, terug in de bossen van Wit-
teveen, een lijk tegen. Althans het 
stoffelijk overschot was flink aange-
brand, sterker nog er lag slechts een 
hoopje as naast een klein monumentje 
diep verscholen tussen de bomen. 
Begrijpelijk dat de overledene graag 
uitgestrooid wilde worden in de bos-
sen van Witteveen, maar wel wat een-
zaam, of waren de nabestaanden te 
krenterig ? 
Ons dorp heeft een prachtige begraaf-
plaats midden in het bos, met voor 
ieder wat wils. Zwarte zerken, een 
natuurplekje maar ook een strooiveld 
waar je voor 7 tientjes een urn kan 
leegschudden. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nadat de zieke bomen op onze do-
denakker waren weggehaald  (verhaal 
103 letterzetter) was het een tijdje een 
teringzooi, maar inmiddels is het mid-
denstuk gerenoveerd en mijn compli-
menten. Smaakvolle nieuwe aanplant, 
jammer dat er geen mooie treurwilg is 
bijgezet, maar wellicht groeit dat stuk 
chagrijn niet op droge grond. Echter 
het centrale plein ligt er stralend bij. 
Door de renovatie zijn een aantal 
prachtige nieuwe plekken vrijgeko-
men. 
Zoals de rijke stinkerds in de middel-
eeuwen centraal in de kerk werden 
begraven en onze Oranjes een eigen 
keldertje hebben in Delft, zo kent 
Witteveen nu ook een droomplek. Ik 
heb zelfs serieus overwogen om voor 
te piepen...in de huidige tijd kan dat 
niet moeilijk zijn….een kerkdienstje 
op de biblebelt bijwonen en het is 
voor de bakker. Even ademnood en 
de fietsen kunnen verkocht, de klok 
geluid en de bloemen op je graf gezet. 
 
Typisch gedachten voor begin janua-
ri...maar even dik aangekleed, jezelf 
warm fietsen door de bossen van 
Gees, een troostende trappist bij 
thuiskomst. Als U dit leest is de eerste 
januari week alweer geschiedenis….. 
 
Gr. Joep 
 

De Column 
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Gespecialiseerd in  

slootonderhoud en kraanwerk 
Tevens levering grondsoorten 

 
Roelof Huizing Cultuurtechniek 

Hoofdstraat 42 
9433 PC Zwiggelte 
Tel.  06-52375631 

 

Schapendijk 4 
9438 TA GarmingeTel. 
0593-552200 

Advertenties  
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Colofon 
Jaargang 66, nummer 1 
7-1-2021 
Sport&Ontspanning is een uitgave 
van Stichting Sport en Ontspanning. 
Stichtingbestuur: 
J. Jansens (voorzitter) W. Vermeulen  
M. Voortman  
Redactie: 
W. Vermeulen & M. Voortman 
Drukker: 
De Koningin van Frankrijk 
winfriedv@gmail.com 
Inleverdata volgende S&O: 
 20-1-2021  (verschijnt 21-1-2021) 
Insturen of reageren? 
redactie@sportenontspanning.nl 
06 13280171 mark voortman 
W. Vermeulen (0593-552020) 
Adverteren in de S&O? 
jaaradvertenties (excl btw)  
9 x 6 cm (standaard) €80,- per jaar; 
4,5 x 6 cm (half) € 40,- per jaar  
Zakelijk incidenteel (excl btw)  
1/1 pag €35,- ; 1/2 pagina € 20,- ; 
1/4 pagina € 12,50.  
Verenigingen en particulieren van 
buiten Witteveen (incl btw) 
 1/1 pagina € 20,- 1/2 pagina € 10,-; 
1/4 pagina € 5,- 
Bank: NL58 ASNB 8800 3248 27  

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.  
Sander Kats 
Coördinator Oud-Papier 
0614889442 

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 Renda  06-148 90 

113 
naoberkrachtwitte-
veen@gmail.com 

Dorpsbelang Witteveen:    
http://dorpwitteveen.nl/ 

Aanmelden voor- en contact 
over  

Whatsapp Buurtpreventie 
Witteveen   06-30604744  

Maar niet op 2 januari, 
maar op 9 januari 2021. 
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Klussenbedrijf 
R.Snippe 

 

Mr. J. B. Kanweg 65 
9439 PC Witteveen 

0593-552348 

Advertentie  


