
 

                                    Sport & Ontspanning    

3 
 4 februari 2021     .  jaargang 66 
 

Nieuwsblad voor en door Witteveners 

Sport 
Ontspanning   

                                                                               Www.sportenontspanning.nl 

Vogelhuisjes 

Stel dat als, wat dan? 

Zwarteveen 



 

2   Sport & Ontspanning    

        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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Voetballen in coronatijd. Het is geen 
goede combinatie. Half maart 2020 
gingen de velden, de competitie en de 
activiteiten op slot om in eind mei 
weer op te gaan. Enthousiast begon-
nen we weer te trainen en zelfs de 
competitie 2020-2021 ging van start, 
maar naar een paar wedstrijden was 
dit ook gebeurd. Voor de tweede keer 
ging alles op slot: geen competitie, 
geen festiviteiten en een dichte kanti-
ne. Na een half seizoen 2019-2020, nu 
weer een half seizoen 2020-2021? Of 
mogen we ergens in maart/april weer 
competitie gaan spelen? Mag er dan 
ook publiek bij en mag dan ook de 
kantine weer open? Wie het weet mag 
het zeggen. Alleen de jeugd tot en met 
18 jaar mag trainen, de senioren mo-
gen in groepjes van 2 wat doen. Ik 
heb begrepen dat bij de meeste clubs 
het senioren voetbal helemaal stil ligt. 
Wat kan je met twee man doen, er is 
geen competitie en na afloop een spa 
rood drinken zit er ook niet in. Waar-
om het allemaal moet, begrijpen we 
wel. Hopelijk straks met het mooie 
weer in het voorjaar nog een paar 
wedstrijden spelen. Laten we het ho-
pen. 
  
Nu is deze klaagzang natuurlijk niets 
in vergelijking met mensen die zwaar 
ziek zijn door covid-19 of mensen die 
dierbaren verliezen aan het virus of 
bedrijven die gesloten zijn en het 
hoofd al dan niet boven water kunnen 
houden: de horeca, de evenementen 
branche, de sportscholen, kappers en 
nog veel meer bedrijven die door de 
maatregelen om het virus in te dam-
men zwaar getroffen zijn. Het zijn 
bizarre tijden. Als wij als voetbalclub 
kunnen helpen om het licht aan het 
einde van de tunnel te kunnen laten 
schijnen, dan doen we dat. Nu nog 
een beetje doorprikken en dan kun-
nen we wellicht in het voorjaar weer 
de wei in. 
  
Roel Seele 

 

Stel dat als… wat 
dan ?? 

Deze week is het Russische koufront 
een beetje gaan bewegen en kregen 
wij daar ook mee te maken. Afgelo-
pen weekend lag de baan er dan ook 
prachtig bij. De voorspelling voor 
komende periode is nog niet echt 
gunstig, maar je weet het maar nooit. 
De meeste elfstedentochten zijn ten-
slotte ook in februari verreden. 

DD 
Want stel nu dat de vorst wel door 
gaat zetten, wat is er dan op de baan 
mogelijk ten tijde van Corona ?? Als 
ijsvereniging willen we daarop voor-
bereid zijn en antwoord kunnen geven 
voor het geval dat de vorst wel ineens 
doorzet. 
Afgelopen week heeft de Veiligheids-
regio Drenthe hierover vergaderd. De 
uitkomst is dat, ijs en weder dienende, 
er wel geschaatst mag worden op na-
tuurijsbanen.  
Voorwaarde is dat de vereniging zich 
houdt aan het protocol zoals dat is 
opgesteld door de KNSB.  
Het houdt in dat de kantine gesloten 
blijft en de baan alleen open mag voor 
de leden.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Belangrijk blijven hierbij de Corona-
maatregelen zoals afstand, hygiëne, 
geen contant geld, aantallen op de 
baan, looproutes enz. enz. 
 
Het blijft natuurlijk een dagkoers en 
we hopen snel van de beperkingen af 
te zijn.  
Leden die er nog niet aan toe geko-
men zijn om de contributie over te 
maken, of mensen die lid willen wor-
den, willen wij vragen om de contri-
butie van € 6,00 over te maken op: 
Rek nr: NL82 RABO 0369 4174 53 
t.n.v.  IJsvereniging Wintervreugd  
Graag bij de betaling uw straat en 
huisnummer vermelden. De lidmaat-
schapskaarten bezorgen we na ont-
vangst van de contributie bij u thuis. 

De Sport 
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 Agrarische Natuur 
Vereniging 

“Broekstreek” 
 
heeft ingekocht een grote restpartij 
nestkasten. Oerdegelijke makelij, 
rechtstreeks van de producent dus 
zeer scherp geprijsd. Het nut van 
nestkasten in uw tuin, ter bestrijding 
van o.a. processierupsen, is door re-
cente onderzoeken wel bewezen. 
Graag bieden we u hierbij de nestkas-
ten aan. 
                                                                                             
Prijs 
                                                                          
voor                     voor                                                       
leden:                  niet leden: 
 
Universele kast (mezen, mussen etc.)                   
8,00                     9,50 
Universele kast met kijkglas                                
10,00                   11,50 
Pimpelmees                                                            
8,00                     9,50 
Winterkoning                                                         
8,00                     9,50 
Spechtenkast                                                         
12,50                   15,00 
Voerkast voor eekhoorn                                          
9,00                   10,50 
Insectenhotel                                                         
12,50                   15,00 
Vleermuizenkast (een waar kunst-
werk)                17,00                   
20,00 
 
Afhalen ???? of laten bezorgen ???? 
eerst zien voor je koopt ???? 
 
Kan allemaal.......... 
via mail............. ber-
tus.vulpes@gmail.com 
 
.appen................ 06 531 70 528 

Het Nieuws 
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In deze Sport en Ontspanning treft u 
een aanbieding aan van ANV 
Broekstreek betreffende nestkasten. 
Toen ik de tekst daarvoor aanleverde 
kwam de redactie met het idee om wat 
meer over ANV Broekstreek te vertel-
len. Dat doe ik graag. 
 
ANV Broekstreek is opgericht op 12 
december 2005, het doel (statutair) : 
De bevordering van de instandhou-
ding en ontwikkeling van de natuur en 
cultuurhistorische landschapswaarden 
in de Broekstreek met als uitgangs-
punt een evenwichtige en verantwoor-
de integratie van Landbouw, Natuur 
en Landschap. 
 
De oprichtingscommissie bestand uit:   
Peter Govers, Freek Dolfing, Ina Ele-
veld, Henk Meppelink en Jaap Boer                                  
 
In de praktijk komt het er op neer dat 
er in overleg met grondeigenaren zo-
als plaatselijke boeren, agrarisch on-
dernemers, particuliere eigenaren, Na-
tuurbeherende instanties ( Natuurmo-
numenten, Staatsbosbeheer, Drents 
Landschap), overheidsinstanties zoals 
gemeente en provincie mogelijkheden 
worden gezocht en/of aangeboden 
die een verbetering van de biodiversi-
teit en/of het landschap bevorderen. 
 
In de provincie Drenthe zijn in het 
eerste decennium van de jaren 2000 
meerdere ANV's opgericht. 
ANV Broekstreek is de enige waarin 
ook burgers, particulieren, mensen die 
geen landbouwgrond   bezitten, kun-
nen deelnemen en meepraten. 
 
Er is ook een provinciaal overkoepe-
lende organisatie, de AND, Agrari-
scheNatuur Drenthe. Deze zetelt in 
Rolde. Deze organisatie is verant-
woordelijk voor het uitbetalen van de 
financiële ondersteuning die boeren 
ontvangen voor het aanleggen van 
winterveldjes, bloemrijke akkerranden 
en diverse andere maatregelen,  maat-
regelen die de biodiversiteit bevorde-
ren. Het uitvoeren van die maatrege-
len geeft een lagere opbrengst per ha. 
aan akkerbouwgewassen en daarvoor 
wordt de boer gecompenseerd. 
Na de oprichting is ANV Broekstreek 

voortvarend van start gegaan;hierbij 
een greep uit de uitgevoerde of in uit-
voering zijnde projecten. 
 
Slim Slootbeheer : in overleg met het 
Waterschap is het maaibeleid aange-
past bij verschillende keursloten.                              
Afwisselend word het ene jaar de ene 
kant gemaaid, het andere jaar de ande-
re kant. Heeft sterke positieve invloed 
op de aanwezigheid van bloemen, 
 insecten en vogels in de slootrand.                  
           
Wies met de patries:  Aanleggen van 
akkertjes en akkerranden om de pa-
trijs meer nestgelegenheid en voedsel                              
aan te bieden. De patrijskuikens heb-
ben vooral in de eerste weken behoef-
te aan insecten. 
 
BBB project       : Broekstreker Berm 
Beheer, ANV sloot een 3 jarig con-
tract met de gemeente voor beheren 
van een aantal bermen. In Witteveen 
de berm langs de Brokweg. Maaien en      
afvoeren van de vegetatie om de berm  
te verschralen  om zo een bloemrijke-
re vegetatie terug te krijgen. Vegetatie, 
ook  uit de aangrenzende sloten, vond 
zijn weg bij locale boeren als  bodem-
verbeteraar. Helaas wil de ANV het 
contract na 3 jaar niet verlengen van-
wege moeilijk draaiende molentjes in 
de ambtenarij van de gemeente Mid-
den-Drenthe. 
 
BioKring : Onder deze naam hebben 
een aantal leden van de ANV ( akker-
bouwers) een Coöperatie opgericht. 
Deze Coöperatie pacht een een aantal 
hectares van Natuurmonumenten en 
verbouwt op deze grond biologisch 
geteelde gewassen. 
    
Begrazing: Een aantal veehoudende 
leden van de ANV voert voor NM de 
begrazing uit op het Mantingerveld 
rond Nieuw Balinge en in de Mantin-
ger Bos en Weiden. 
 
Een aantal leden van de ANV doet 
mee aan monitoring van akker- en 
weidevogels middels het op een vast-
gelegde manier uitvoeren van tellin-
gen. Deze gegevens worden uiteinde-
lijk gebruikt door het SOVON in het 
opstellen van statistieken. 

De ANV organiseert voor haar leden 
excursies en wandelingen onder lei-
ding van deskundige gidsen. 
 
In samenwerking met ANDrenthe en 
OBS “de Wenteling zijn er nestkasten 
uitgedeeld en opgehangen. 
 
Inwoners van Witteveen kunnen lid 
worden van deze ANV, sterker nog, 
een zestal akkerbouwers en een parti-
culier zijn al lid. In en om Witteveen 
zie je dan ook de uitbreiding van 
bloemrijke akkerranden en andere 
maatregelen te bevordering van de 
biodiversiteit. Een groot aantal perce-
len in Witteveen en in de Broekstreek 
wordt elk jaar ingezaaid met zaad-
mengsels die de aanwezigheid en uit-
breiding van akkervogels stimuleren. 
Bij akkervogels moet je denken aan de 
veldleeuwerik, patrijs, gele kwikstaart, 
geelgors. De laatste 20 jaar zijn we 60 
% van de vogels kwijtgeraakt. Daarom 
zijn we ook zo blij met het feit dat 
ook de akkerbouwers  in Witteveen 
meedoen. Een vogel stopt immers 
niet bij een perceelsgrens. 
In Witteveen is een van de eerste ke-
verbanken aangelegd. De aanwezig-
heid van kevers en andere insecten 
trekt ook weer vogels aan. 
 
Lidmaatschap van de ANV 
Broekstreek kost 20 euro per jaar. 
 
Het bestuur bestaat op dit moment 
uit: 
 Trinke Buitendijk       secretaris 
Ger Horsting               penningmees-
ter 
Bertus Vos                   voorzitter 
Harmen Bussemaker   vice voorzitter 
Harrie van Haren         lid      (Harrie 
is aftredend, voor deze plek is een 
vacature)   
 
Lid worden van deze club, die de na-
tuurinclusieve landbouw een warm 
hart toedraagt, kan door een mailtje 
met uw NAW gegevens te sturen naar 
trinke.buitendijk@gmail.com   
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur 
Bertus Vos 
 

Het Nieuws 
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Het Nieuws 
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Puur genieten. 
 
Het is winter, maar de mannetjesvo-
gels beginnen al te kleuren….de rood-
borstjes worden  roder en de vink lijkt 
zo uit de disco gevlogen….de lente 
lonkt. 
Ook zijn er alweer eitjes….maar dan 
bij de kruidenier,  paaseitjes. Pure ei-
tjes, een genot, de op één na lekkerste 
manier om van chocola te genieten. 
Lekkerder dan een hap uit een reep of 
een homp van de Sinterklaasletter. 
Pauze op de heide, een bankje, de 
eerste zonnestralen van het jaar zui-
gend op een eitje...puur genieten. 
 

 
Klereherrie meet je in decibels; noem 
de RGB waarde en een fotograaf weet 
direct de kleur...maar smaak ??? 
Wijsneuzen komen met moeilijke ter-
men en gebieden in de mond, samen 
met de mix van zoet, zuur, bitter, zout 
en umami.  Maar moet je alles willen 
weten ?? Nee heerlijk nog te geloven 
in een andere dimensie. Onze voorva-
deren noemden een toetje al hemels 
of de soep zalig. 
Daarnaast, niets werkt zo smaakver-
sterkend  als een lichamelijke inspan-
ning vooraf. Denk aan de derde voet-
balhelft, maar ook na een fikse wan-
deling smaakt de Trappist alsof deze 
door Onze Lieve Heer zelf gebrou-
wen is. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fietsen, op de terugweg echte, gekarn-
de, boter kopen in Terhorst…..thuis 
volkorenmeel, water, gist en een snuf-
je zout. Vervolgens als een wildeman 
kneden en afbakken tot een geurend 
brood. Een warme snee bedekken 
met een laag boter en hierop pure 
hagels…..dát is de allerlekkerste ma-
nier…..goddelijk...Laat de levend ge-
kookte kreeft of de kaviaar in een 
sterrenrestaurant maar aan de snobs, 
die denken dat smaak is uit te drukken 
in geld. 
  
 
 
Roest 
 
IJzer roest...als je het smaakvol buigt 
kan je er een mooie brug van bouwen 
zoals in Nieuw Balinge. In de 
Broekstreek hebben ze er meteen 
kunstwerken van gemaakt...ieder dorp 
wordt opgesierd door een verroest 
beeld. 
Maar ook vogels roesten….als de ge-
vederde vrienden roesten, kruipen ze 
op beschutte plekken bij elkaar om te 
rusten. De krant kwam met de Gou-
den Tip, in Sleen zat een groep Rans-
uilen overdag te roesten, in een 
nieuwbouw wijk, gewoon in een voor-
tuin aan de straat. Ransuilen doen dit 
altijd in de winter op een vaste plek, 
maar nooit zo opvallend. Meteen de 
fiets gepakt, naar Sleen...niet één keer 
maar inmiddels al driemaal. Want bij-
zonder is het, 8 uilen gezamenlijk aan 
het bijkomen van het nachtelijke mui-
zen vangen. Eén uil zien, zeker op 
klaarlichte dag, is al redelijk bijzonder. 
Maar terwijl ijsvogel of bonte specht 
angstig wegvluchten, blijven deze ui-
len, diep in het dons, onverstoorbaar 
zitten. Af en toe een meewarige blik 
naar het kleumende, maar ook foto-
graferende publiek….. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De één kiekte met zijn mobiel, de an-
der met zijn nieuw verworven tele-
lens...a 2000- euro...speciaal aange-
schaft voor het afgelaste bezoek aan 
de natuurparken in de U.S.A. Maar 
ondanks de Corona, toch de mooiste 
opnames, gewoon in Drenthe, hoewel 
wij weten  hoe bijzonder onze provin-
cie is. Op de terugweg nog even een 
worst gekocht bij de bekroonde slager 
in Oosterhesselen...als je toch een 
keer vlees eet doe het dan goed….Na 
de koude tocht bij thuiskomst de be-
loning….de smaak van de win-
ter….puur genieten van boerenkool 
met worst. 
 
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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Hoi 
hier-
bij 
het 

nieuws van de Wenteling in 1 mailtje, 
eerst een bericht van Martie, daarna 
nieuws van de groepen met foto's 
 
Van Martie: 
We hadden allemaal gehoopt dat 2021 
een beter jaar zou gaan worden met 
betrekking tot Covid-19. Helaas zit 
heel Nederland, en dus ook het on-
derwijs, in Lockdown. 
Het is stil in het gebouw aan de Schip-
horstenweg 2 te Balinge, de leerlingen 
van Streek IKC de Wenteling krijgen 
sinds 4 januari online instructie en les 
van hun meester en juffen.  
 
We hebben van de eerste Lockdown 
het nodige geleerd en de aanpak en 
het online rooster van lesgeven aange-
past. 
Elke dag om 8.30 uur start  de leer-
kracht gezamenlijk met haar/zijn 
groep en sluit de lesdag ook weer ge-
zamenlijk af om 13.30 uur. Tussen de 
start en afsluiting krijgen de kinderen 
per groep instructie, les en is er tijd 
om (hulp)vragen te stellen. Er is voor 
iedere groep een vast rooster, zodat ze 
weten wanneer ze online moeten zijn 
en wanneer ze tijd hebben om zelf-
standig aan hun taken te werken. Op 
de weektaak en digitale leeromgeving 
staat alles voor die week klaar.  
 
Zo zijn en houden de leerkrachten alle 
kinderen in beeld en betrokken. Van-
uit de ouders krijgen we veel positieve 
reacties over de wijze waarop we het 
online lesgeven georganiseerd hebben. 
Bij de kleuters gaat het wat anders. De 
kinderen krijgen elke week een pakket 
waarin opdrachten, werkbladen en 
taken zitten. De leerkracht van groep 
1-2 heeft regelmatig telefonisch con-
tact of via de Parro app. Parro is een 
speciale app waarmee makkelijk ge-

communiceerd kan worden en ouders 
betrokken zijn bij de ontwikkeling van 
hun kind(eren). 
 
Thuisonderwijs vraagt veel van de 
ouders. Immers hun werkzaamheden 
gaan ook ‘gewoon’ door. Ouders met 
een vitaal beroep, die op geen enkele 
wijze andere opvang kunnen regelen, 
kunnen een aanvraag doen voor 
noodopvang. Voor het team betekent 
dit dat ze op vaste dagen van de week 
ingeroosterd zijn en noodopvang 
combineren met online lesgeven en 
andere taken. De samenwerking met 
thuisonderwijs en online lesgeven ver-
loopt goed, daar zijn we de ouders 
dankbaar voor.  
 
Deze periode komen we alleen zo 
goed mogelijk door als we het samen 
oppakken, en dat doen we. 
We hopen dat de Lockdown spoedig 
opgeheven gaat worden en dat we de 
kinderen gauw weer op het IKC mo-
gen begroeten. 
Verder in dit bericht kunt u lezen wel-
ke (online) activiteiten er de afgelopen 
weken hebben plaatsgevonden. 
  
Met vriendelijk groet, Martie. 
 
Nieuws uit de groepen: 
 
De Stampertjes 
De Stampertjes zijn thuis ook hard 
aan het werk. Jannette maakt voor de 
kinderen pakketjes klaar waar ze thuis 
mee aan de slag gaan. 
 
Letters leren: 
Het leren van de letters kan thuis 
ook ! De opdracht is dan bijvoor-
beeld: "Zoek zoveel mogelijk spullen 
bij elkaar met de letter "P". Ouders 
maken veel foto's en sturen deze naar 
Jannette, heel erg leuk ! 
 
Je naam maken: 
Een opdracht was ook "Maak je eigen 
naam met spullen die je thuis hebt". 
Creatief gedaan, de letter "S" met 
houten treinrails ! 
 
Thuis werken: 

De Stampertjes werken thuis aan de 
letters, maken opdrachten en doen 
werkjes. Ze werken hard en doen 
goed hun best. Heel leuk om te zien! 
 
Knutselen:Ook wordt er tijdens de 
lockdown flink door geknutseld, ook 
daar maakt Jannette pakketjes van 
waar de kinderen thuis mee aan de 
slag kunnen. 
 
Coco kan vliegen: 
Tijdens de voorleesdagen, die afgelo-
pen week was. Was het thema "Coco 
kan vliegen". juf Jannette had van het 
prentenboek een powerpoint gemaakt 
zodat de vaders en moeders deze 
thuis konden voorlezen. Ook kon 
Coco thuis geknutseld worden. En als 
het knutselwerkje klaar was, was je 
zelf Coco! Ook moesten de kinderen 
een manier verzinnen om Coco te 
laten vliegen. Kijk maar eens op de 
facebook pagina van de Wenteling. 
Daar staan heel veel filmpjes. 
 
Weerwolven 
Spelletje weerwolven: 
Ook de Weerwolven werken on-line. 
Vrijdag sloten ze af met een spelletje, 
schrijf zoveel mogelijk woorden op 
met de letter....... of zoek in 1 minuut 
zoveel mogelijk blauwe spullen bij 
elkaar. Leuk. 
 
Crea Weerwolven: 
Ook was er een creatieve opdracht, 
maak van natuurlijke materialen een 
vlinder. Mooi hoor ! 

 

Het Nieuws 
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Tomanies 
Tekenopdracht  
Ook wij werken on-line, alle instruc-
ties doen we via meet en dat gaat erg 
goed. We hebben ook projectop-
drachten. We moesten onderzoek 
doen naar een dier. De afsluitende 
opdracht was dat de kinderen een ge-
detailleerde tekening moesten maken 
van hun dier. Deze hebben we aan 
elkaar gepresenteerd op vrijdag via 
meet. Ze waren prachtig. 
 
Spelletje  
Gekke spelletjes via meet kunnen ook 
prima. Bijvoorbeeld een wedstrijd: 
"Haal zo snel mogelijk een....... lepel". 
"Haal zo snel mogelijk een.... ei" ! He-
laas was er een ei gesneuveld... Maar 
het was wel erg grappig. 
 
Happy stones 
 
Ik had in Witteveen, Balinge en Gar-
minge "happy stones" verstopt voor 
de kinderen. Dat zijn mooi geverfde 
stenen, die mag je zoeken. Een paar 
dagen thuis houden en dan weer ver-
stoppen zodat iemand anders ze kan 
zoeken. De kinderen hebben flink 
gezocht, een leuke bezigheid. ( zowel 
het maken als het zoeken). Ook een 
heel aantal kinderen gaat aan de slag 
om happy stones te maken. 
 

Challenge 
 
Er was ook weer een challenge voor 
de Tomanies, maak een "ketting reac-
tie". Ik heb maar liefst 2 filmpjes ge-
kregen. De film is te bewonderen op 
you tube: 
https://youtu.be/5vZl5FKmyJU 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Het online lesgeven duurt nog even, 
samen met de hulp van ouders, opa's 
en oma's en anderen lukt ons dat sa-
men. We moeten nog even doorbijten 
en we hopen natuurlijk dat we ze snel 
mogelijk weer gewoon naar school 
mogen. 
 
Voor nog veel meer foto's  en fimpjes, 
neem een kijkje op onze facebook 
pagina. Want ook nu houden we deze 
trouw bij. 
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Jaargang 66, nummer 3 
4-2-2021 
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: 
 16-2-2021  (verschijnt 18-2-2021) 
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  
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Klussenbedrijf 
R.Snippe 

 
Mr. J. B. Kanweg 65 
9439 PC Witteveen 

0593-552348 

Advertentie  


