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Hallo allemaal, hierbij het laatste
nieuws van schooljaar 2020-2021,
want het is bijna zomervakantie.
School:
Zomerbrunch:
Het kerstdiner kon niet doorgaan vorig jaar, we hadden de kinderen beloofd om het in te halen en dat hebben we gedaan. We hebben een zomerbrunch gehouden, de tafels mooi
gedekt, onze etagere hadden we bewaard, dus die konden we nu gebruiken. Het was heel gezellig en lekker !

zinnen die verstopt zijn op het
Werkstuk schrijven:
schoolplein die ze dan moeten zoeken We schrijven nog een werken daar een opdracht over maken.
stuk in de bovenbouw, lezen, bestuderen, hoofdzaken eruit halen, mooie
hoofdstukken schrijven en plaatjes
Motoriek oefenen:
Je motoriek oefenen kan ook op hele erbij zoeken. Als laatste binden we het
leuke manieren, bijvoorbeeld met een in. De kinderen vinden dit erg leuk
om te doen en mogen zelf een onderballon, het lijkt wel feest !
werp kiezen waarover ze gaan schrijMotoriek oefenen kun je ook doen
ven.
door een dominobaan te bouwen,
goed gedaan !

Middenbouw:( Weerwolven)
kunst:
We hebben aan een kunstproject geGym:
werkt, de middenbouw heeft een
Juf Rianne geeft nog steeds gymlessen groepskunstwerk gemaakt, deze staat
buiten, deze keer in het teken van
te pronken in de kast in de gang.
voetbal, want het EK gaat beginnen.
Begrijpend lezen:
Voetbal clinic:
De middenbouw kreeg begrijpend
De kinderen van de middenbouw en lezen maar dan anders, teken wat je
de bovenbouw hebben een superleuke leest ! Dat valt nog niet mee.
voetbal clinic gehad. Leuk om te oefenen en te spelen.
Bovenbouw: ( Tomanies)
Dammen:
Warme dagen:
De bovenbouw kinderen kunnen alDe bovenbouw was op kamp toen het lenmaal dammen, dat doen we best
zo warm was, dus de kleuters en de
vaak en de kinderen kunnen dat goed.
middenbouw hebben een watergeEen mooi spel om strategisch te denvecht gehouden en lekker buiten ge- ken en vooruit te denken.
geten ! Lekker verkoelend.
Kleuters ( Stampertjes):
Schrijven:
De kleuters hebben geoefend met
schrijven,weet je hoe ? Met scheerschuim op je tafel, hoe leuk is dat ! De
fijne motoriek oefenen. Zodat je later
mooie letters kunt schrijven.
Schoolreis:
De Stampertjes zijn op schoolreis geweest naar de Drentse koe, het was
prachtig weer. Ze hebben de hele dag
lekker gespeeld en natuurlijk lekker
gegeten. Het was een geweldige dag,
wat een feest !
Groep 3:
Spellinglessen:
Juf Miriam geeft hele leuke spellinglessen waarbij de kinderen spelenderwijs de regels leren. Zoals spelling
met afbeeldingen of met heel veel

Kamp
Wát een feest, we zijn op kamp geweest naar Ommen, het was super
cool, gaaf, leuk en gezellig. We hebben ontzettend genoten en veel plezier gehad. We spelen daar "wie is de
mol". We zijn daar 3 dagen en 2 nachten geweest, midden in het bos.
Mollen:
3 dames uit de bovenbouw waren de
mol op kamp, dit moest natuurlijk
geheim gehouden worden. Dat was
best spannend want je mocht het ook
niet aan je beste vriendin vertellen.
Maar dat hebben ze super goed gedaan ! Niemand heeft het geraden.
Trots op mijn mollen, Lianne, Marit
en Louise.

Voetbal kijken:
Toen we op kamp waren moet het
Kunst:
Nederlands elftal voetballen tegen
De bovenbouw heeft ook 6 weken
Oostenrijk. Roel Jan en Jorinde hebaan een kunstproject gewerkt, we heb- ben geregeld dat dat kon. Wát een
ben van alles gedaan, kleurencirkels
feest, het dak ging er af en ze hebben
gemaakt,Aboriginal art bestudeerd en ook nog gewonnen. Het was een
gemaakt, een klei werkstuk gemaakt
kamp om nooit te vergeten.
en nog veel meer. Dat was leuk en
leerzaam.
Tot slot:
En zo is het schooljaar al bijna weer
Flessen actie:
ten einde. Er staan nog leuke dingen
De flessen actie is inmiddels gestopt op stapel, de laatste schooldag, de
en de cheque is overhandigd aan Bart. middenbouw gaat nog op schoolreis,
Er zijn heel veel flessen verzameld,
de musical van groep 8, de wendag
goed gedaan !
met de nieuwe groep. De kinderen
krijgen hun rapport nog en de gesprekken vinden nog plaats.
Voorlezen kleuters:
De bovenbouwers hebben voorgelezen aan de kleuters, daarna maken ze Alles lijkt weer een beetje "normaal"
samen en tekst hierover en een mooie te worden, de schoolreizen konden
tekening, als laatste plakken ze er een weer, de ouders mogen weer in de
mooie foto bij van dat ze samen aan school voor de gesprekken, de mondhet lezen zijn. Dat was een hele leuke kapjes hoeven niet meer, de groepen
en gezellige middag.
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Het Nieuws
mogen weer door elkaar, binnen gymmen mag ook weer.

“Onze” Witteveense 4 daagse

Het is een roerig schooljaar geweest,
met teleurstellingen maar ook met
veel veerkracht, positief zijn, omdenken en weer doorgaan. Daar zijn wij
inmiddels heel goed in geworden, niet
kijken naar wat niet kan, maar vooral 14 juni gingen 2 dames vol goede
bekijken hoe het dan wél kan.
moed aan de 4 daagse beginnen!
Ja, niet die van Nijmegen , asjeblieft,
Wij zijn heel erg trots op onze kinde- wat een afzien! Nee, die van Witteren, ze doen het zo goed, snappen
veen. Dus liepen we de komende daalles prima en zijn eigenlijk nooit te- gen onze rondjes.
leurgesteld maar zijn blij met wat wel
kan. We hebben toch veel leuke din- Eerste dag; Borgman en toen Loes
gen met elkaar gedaan toen we in ja- Kool, Hoek Bosweg enz. en al keuvenuari weer naar school mochten.
lend liepen we door het dorp weer
De lockdown op school hebben we
als vervelend ervaren, ( want je bent
het liefst met de kinderen in je klas)
maar we hebben er samen wel het
beste van gemaakt, we zagen de kinderen elke dag, de hele dag door. Instructies, spelletjes doen, spullen digitaal inleveren, digitaal weer terug. Wij,
samen met de ouders, kinderen en alle
andere mensen die geholpen hebben,
hebben we het toch maar even geflikt !

naar huis. Wel vreemd , we kwamen
eigenlijk niemand anders tegen?
Ons pad was leeg. Hier hadden we
toch drommen Witteveners, zingend
en wel of niet moeten tegenkomen.
“ Oh shame” toen bleek dat we een
dag te vroeg van start waren gegaan.

Dinsdag ging Janny alleen op pad,
Marjan lag met een zware bronchus
en koorts op bed te zweten!
Janny liep in haar eentje, toch maar
een rondje van 5 kilometer.
Zou dit avontuur van ons dan maar
Gelukkig gaat het nu weer de goede
kant op en hopen wij dat dat zo blijft. zo kort duren?
Rest mij nog 1 ding te zeggen, ik wens
iedereen een hele fijne vakantie, geniet
ervan, pas goed op elkaar en blijf gezond.
Fijne vakantie, groetjes Carla

Carla Kooistra
Iwemalaan 6
9365 PS Niebert
* carlakooistra@hotmail.com
* www.juffiecarla.wordpress.com
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Nee! 17 juni zijn we toch weer samen
op pad gegaan. In de brandende zon,
maar 2 ouwe boerinnen gaven zo snel
niet op. Dus dag 2/3 , Jelly had die
ochtend onze voeten zo goed verzorgd, dat kunnen ze bij echte vierdaagse niet beter!
Bij de Bente “ omhoog”, langs
“Hond in de kast “, daar de auto geparkeerd.

Alle kanten die je opkeek was het
weer een andere sfeer. De bomen
stonden iets anders en al dat verschillende groen! Ver weg de roep van de
koekoek, en iets dichterbij timmerde
een specht een gat in een boom voor
zijn nest.
Het geluid van een trekker, allemaal
geluiden van het platte land. Het
hoort er zo bij!
Ondertussen keken we hoe de producten op het land erbij stonden. Zou
de AVB weer iets van de minimumprijs van de aardappels afhalen? Janny , boerin van nature, ik import boerin , maken ons daar niet meer druk
over. AL lang niet meer.
Over zeer veel stof en zand en hitte
bij Schepers aangekomen, wat waren
we smerig. Stuk Kanweg en toen het
laatste stukje in de auto naar huis. Wat
gedronken in de tuin bij Janny, moe
maar voldaan. Ik naar huis en Janny
naar de Tille , waar de Boogschutterij,
weer begonnen is.

Toen nog dag 4 , weer benauwd
warm , dus pas wat later die avond op
pad gegaan. O jee, wat een zwarte
lucht, als dit maar goed gaat, nou niet
dus. Wij weer naar huis, wat een vreselijke slagregen en onweer. De regenmeter van Janny gaf een stand van 35
mm. Andere ochtend hebben we nog
wat kilometers bij gelopen, bleek toch
bij 5 kilometer steken. Genoeg !
Vanmiddag 19 juni bleek er een
De Bosweg afgelopen. Wat was het
“gouden medaille “ aan mijn achterwarm, 37 graden op dat moment. Een deur te hangen.
dikke hitte, omhulde ons en veel stof,
wat van het land op ons af kwam.
Dank daarvoor , Leuk initiatief!!
Maar ook ….. wat is het hier toch
Janny Dolfing en Marja Christiaans.
mooi, dat vlakke boerenland.

Algemene Leden vergadering
DBW
Dorpsbelang is van plan om op
woensdagavond 25 augustus haar Algemene Ledenvergadering te houden.
U wordt nog nader geïnformeerd over
het tijdstip en op welke wijze deze
ALV gaat plaats vinden, maar noteer
de datum vast un uw agenda.
Dit zal wederom tot overlast leiden in
het dorp hiervoor onze excuses, zodra
Witteveense vlag en tasjes. er een planning bekend is word deze
met u gedeeld.
Aan de Slotweg zijn er nog werkzaamU heeft nog geen Witteveense vlag
voor het Lustrumfeest op 3 juli? En u heden in uitvoering door Baas,die
zorgen voor de afwerking van de behad wel graag een vlag? DBW heeft
strating dit word op een later tijdstip
nog 12 vlaggen op voorraad.
Die kunt u kopen (€ 15) bij het sectre- opgeleverd.
atraiaat van DBW: Yvon Veldhoen
aan de Kerkweg 10, tel 06 19695998. Met Vriendelijke Groet.
Onlangs zijn er ook Witteveense tas- afd.Ruimte Beleid en Projecten
jes “de kracht van Witteveen” en deze Gemeente Midden Drenthe
kunt u ook kopen bij Yvon voor
Jan Oost
€2,50 per stuk.
Tel: 0593-539425

Bestrating Talmaweg niet
goed.
Wij ontvingen het volgende bericht
van de gemeente:

Werkdagen; maandag tot en met vrijdag.

De dorpshuiskamer is
sinds vorige week weer
open.
Elke woensdagmorgen van 10 uur tot
ongeveer 13.00 uur .
Voorlopig zal er nog geen soep en
tosti’s kunnen worden gegeten, maar
de koffie en thee staat klaar.
Als het mogelijk is doen we dit buiten
op het dorpsplein. Bij slecht weer
kunnen we naar binnen.
Voorlopig is er een nog een maximumaantal bezoeker van 50 en we
houden nog steeds de regel van 1.5
meter.

Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 9411
NB Beilen
Postadres: Postbus 24, 9410 AA Beilen
Internet: www.middendrenthe.nl

Beste bewoners van Witteveen.
Het straatwerk aan de M.J.Talmaweg
is in afstemming met de aannemer
( Buning infra) opgenomen, daaruit is
de conclusie getrokken dat de hele
bestrating er weer uit moet.
Omdat er tijdens de werkzaamheden
veel regen is gevallen is het verdichten
niet voldoende gebleken.
De planning het eerst even te laten
uitdrogen en na de bouwvak straatwerk weer op te pakken.
De aannemer neemt hiervoor zijn
verantwoording.
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De Tille
De versoepelingen volgen elkaar in
rap tempo op en dat betekend goed
nieuws voor de Tille.
De boogschutters en de volleyballers
zijn weer begonnen en ook de dorpshuiskamer komt weer samen. We kunnen ons weer gaan richten op het
“samen zijn” in onder andere de
dorpscafés en andere activiteiten.
In de tussen tijd is Jans gestopt als
penningmeester. Via deze weg willen
we Jans nogmaals bedanken voor zijn
inzet!

nieuwe kastenwand. En de lampen
aan de muren worden vervangen.
Robin, Jako en Roel bedankt voor
jullie hulp tot zover, daar gaan we vast
nog meer gebruik van maken.
We zijn nog veel meer van plan maar
het begin is er J

In de maand mei en juni is tijdelijk de
Snackcorner in de Tille geopend. Dit
bleek een succes! Elly, Ryan, Kim,
Walter, Marc, Jako en Grietje bedankt
voor jullie hulp in de Snackcorner!
Kortom we hebben alles behalve stil
gezeten.
Aukje heeft zijn taken over genomen
De Rommelroute komt helaas te veren is nu de nieuwe penningmeester
vallen. Met alles wat er nu speelt en
van de Tille. Welkom Aukje!
nog komt zien wij dit niet zitten om
nog in het najaar te organiseren.
Verder is Matthijs nog steeds de voor- Tot zover een update vanuit de Tille.
zitter, Marjolijn de secretaris en Jolanda en Ilse houden zich bezig met de
nieuwe inrichting, organisatie van acti- Groetjes bestuur de Tille
viteiten en zij zijn ook de aanspreekpunten voor de jeugdsoos.
Jannie is nog steeds onze rots in de
branding als beheerder van de Tille,
met als rechterhand Harm die vaak
klaarstaat om te helpen.
We hebben er weer zin in met zijn
allen!

Onze energie hebben we in corona
tijd ingezet om het dorpshuis een flinke opknapbeurt te geven.
De kozijnen zijn geverfd en de wand
heeft een mooie petrol kleur gekregen.
Ook krijgt de achterwand een flitsend
behangetje. Achter de bar komt een
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De Column
Broekzak
De wereld is er om verkend te
worden, het devies op de heenweg van mijn leven...neem nooit
dezelfde weg terug.
Nu jaren later, op de terugweg,
is er bezinning. Natuurlijk avontuur, een nieuwe omgeving blijft
spannend, maar de kracht van
de herhaling is minstens zo leuk
en ook vaak weer anders.
Amsterdam, altijd op zoek naar
Berlage, met het museum ¨Het
Schip¨. De Leidse loper, de
Langbroeker wetering. Regelmatig naar Bergen aan de zee, het
duingebied en de prachtige wandeling langs de villa´s. Fietsen
over de IJsseldijk langs de oude
Hanze steden en natuurlijk de
bekende tochten door Rotterdam en Den Haag.
Ook in onze directe omgeving
worden dezelfde paden wekelijks gefietst, je raakt vergroeit
met de fantastische omgeving.
Het landschap verandert met de
jaren. Zorgen zijn er om het
verdwijnen van de akkervogels,
maar een ijsvogeltje was lang
ondenkbaar. Ook relatief nieuw
zijn de vele akkerranden met
bloemen, die je vrolijk maken.
Een bonte mengeling van klaproos, margriet en korenbloem.
Rood-wit en blauw.
Elk jaargetijde kent ook de verborgen schatten. De grote
snoek die in de Boksloot in de
eerste warme zomerzon ligt te
wachten op haar prooi. Zeldzame orchideeën in juni, nabij het
Mantingerzand, dit jaar weer
meer. Een onooglijk paars
bloempje, dat kwetsbaar staat te
pronken.

Quasimodo
Lelijk en gebocheld is de klokkenluider van de Notre-Dame
in Parijs, ook wat dat betreft
zijn wij in Witteveen, met Jonkvrouwe Josina, veel beter bedeeld. Zij luidt de klokken als er
gestorven is of als er begraven
wordt in ons dorp. Maar ook
een Jonkvrouw heeft recht op
vakantie, dus moest er toch een
Natuurlijk een stop bij bekende Quasimodo aan te pas komen
plekken op zoek naar slangen en toen er onlangs begraven werd.
regelmatig is het speuren succesvol. Adders op het Dwingel- Meteen de gelegenheid aangederveld. Bijzonder was het stel grepen om de tijd goed te zetparende ringslangen, hemelsten. In het dorp werd al gemopbreed 6 kilometer van Witteperd dat de klok iedere zaterdag
veen. Het ketsende duo kroop liefst 6 minuten te laat luidde. U
met tegenzin weg….de een trok zult denken ¨stelletje chagrijnen¨,
de ander gewoon mee, op de
wat zijn nu 6 minuten op een
vlucht voor de indringer. Een
mensenleven. Maar goed als ieandere keer schoten er liefst vier dere weekend 6 minuten te laat
weg onder de begroeiing langs begint, dan kost dit toch bijna 6
het water. Klein geluk in eigen uur weekend per jaar. Dat
omgeving, inmiddels bekend als scheelt een slok op een borrel
je broekzak.
of, passender, een krat per jaar.
Hoewel er tegenwoordig ooievaars zat zijn, is het toch goed
nieuws. De eibers die niet op
een gesubsidieerde paal broeden, maar diep in ons bos zelf
een nest hebben gebouwd, zijn
dit jaar voor het eerst succesvol.
Er zitten twee, inmiddels grote,
kuikens op het nest.
Misschien doet het U niets,
maar het maakte mij blij, als
vroeger twee onverwachte
kwartjes voor een ijsje diep in
mijn broekzak.
Gr. Joep
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Gelukkig mag
er weer van
alles. De jeugd van WNBC’09 heeft
de Nationale Voetbaldag er al op
zitten en een voetbaltrainingsmorgen
met FC Emmen. Dit waren 2 geweldige activiteiten waar veel voetballers
en niet-voetballers aan meededen. De
middag “Alle ballen verzamelen”,
een soort geocaching maar dan met
natuurlijk voetballen voor fietsers en
scooters/bromfietsers was ook een
geslaagd evenement. De jeugd speelt
26 juni de laatste speelronde van de
Regio Cup en op 10 juli hopen we
het WNBC’09 Cup toernooi te organiseren in Witteveen en Nieuw Balinge. De senioren gaan nog oefenen
tegen vv Sweel op 1 juli, op 2 juli is
het bedrijvenvoetbaaltoernooi en het
1ste speelt nog een mini-toernooitje
op 8 juli. Op 10 juli is Pearlbeach
volleybal. En dan in de vakantie is op
zondag 25 juli het familie volleybal
en voetbaltoernooi om de mooie
wisselbeker. Genoeg te doen op de
Roskamp. Gelukkig is op 3 juli het
“kleintje dorpsfeest” anders zouden
we ons gaan vervelen. Voor verdere
informatie over al deze activiteiten –
die voor iedereen zijn, dus ook niet
leden – kijk op facebook of de site.
We gaan er vanuit dat na de vakantie
er weer gewoon gevoetbald kan worden. De teams zijn reeds opgegeven
aan de KNVB en de jeugdindeling
van de teams is “in constructie”. De
staf van het 1ste is reeds druk bezig
met de voorbereiding van het seizoen
2021-2022. O ja en het bestuur is
druk bezig met de werkzaamheden
rond de nieuwe wet WBTR. Het streven is om dit gereed te hebben voor
de jaarvergadering van november
2021. Uiteindelijk komen hier nieuwe
statuten uit, die nadat het bestuur die
heeft aanvaard, ze door de KNVB
goedgekeurd moeten worden en tenslotte moeten worden goedgekeurd
door de Algemene Ledenvergadering.
Daarna is de gang naar de notaris.
Een hele klus dus.
Met vriendelijke groeten,
Roel Seele,Voorzitter
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Over een ruime week is het zover,
het begin van de lustrum viering. Op
zaterdagochtend gaan de kinderen in
de basisschoolleeftijd met versierde
fietsen en een boel herrie in een feestelijke optocht door het dorp heen.
Ons dorp, waar de groen-witte vlaggetjes overal in de straat hangen en
mensen in ‘I love Witteveen’ kleding
rond lopen, wij zien het al helemaal
voor ons.
’s Middags gaan diverse teams beginnen aan de Witteveense Puntenjacht,
een spannende maar vooral leuke
activiteit voor jong en oud. Er hebben zich al veel teams ingeschreven,
maar er kunnen er altijd nog meer bij.
Dus vergeet niet om je op te geven
door het formulier, welke nu ook
weer in deze S&O is afgedrukt, bij
Kim of Ben in te leveren.
Ook voor de optocht kunnen de kinderen zich nog opgeven door een
formuliertje ingevuld bij Kim of Lotte in te leveren. De adressen staan op
de formulieren.

Nu hoor ik je afvragen; leuk, maar
hoe laat begint het ook al weer? Service gericht als we zijn daarom hier
een overzichtje:
Optocht – verzamelen vanaf 10
uur bij het voetbalveld en we
vetrekken om 10.30.
Witteveense Puntenjacht – inloop vanaf 13.45 en de uitleg
start om 14.15 en de start is
om 14.30. De middag eindigt
voor ons met de prijs uitreiking rond 16.30.
In oktober hebben we het weekend
van 9 oktober gereserveerd voor een
feest met een tent en een band. Hierover gaan we nog meer communiceren via de S&O.
Voor nu alvast veel plezier op 3 juli
en we gaan ervan uit dat we jullie
allemaal zien op 3 juli!!
Ben, Karen, Kim, Lotte, Olger en
Walter

Witteveense kinderoptocht 3 juli!

De Witteveense puntenjacht!

Zaterdagochtend 3 juli staan de kleine bewoners van
Witteveen centraal. Alle kinderen zijn uitgenodigd
om mee te lopen/fietsen..etc. in de Witteveense kinderoptocht.
We gaan er een feestelijke ochtend met veel plezier
en lawaai van maken.
Kinderen mogen een eigen thema bedenken om mee
te doen in de optocht. Wees origineel en creatief, er
is een jury aanwezig tijdens de optocht. Na de optocht vindt de prijsuitreiking plaats.
De optocht is van 0 t/m 12 jaar (t/m groep 8)
Voor de allerkleinsten mag er begeleiding mee lopen
in de optocht.
Voor de optocht begint worden de deelnemers een
plek toegewezen in de optocht. En er zal een kleine
uitleg worden gegeven.
Om 10.00u verzamelen alle deelnemers zich op het
weggetje aan het voetbalveld.
Om 10.30u start de optocht.

Zaterdag 3 juli is het zo ver. Op deze dag vieren we
samen het 95 jaar bestaan van Witteveen. De middag
activiteit is voor jong en oud. De bewoners van Witteveen gaan in teams van max. 6 personen op puntenjacht. De teams met de meeste punten komen in
de top 3.
De uitleg van de activiteit vindt plaats bij de Tille
voor de start van de activiteit. We laten het nog even
in het midden wat precies de bedoeling is om de
spanning er in te houden.
Tijdens de activiteit is het mogelijk een kleine versnapering te nemen. Neem zelf ook wat lekkers of wat
drinken mee voor onderweg.
Om 13.45u is de inloop voor de activiteit bij De Tille.
Per team even melden bij de organisatie. Hier krijg je
ook het materiaal voor de activiteit.
Om 14.15u is de uitleg van de activiteit. Wees op tijd!
Om 14.30u start de activiteit.
Tussen 16.00 en 16.15u moet je je met je gehele team
weer melden bij de organisatie. (Bij de Tille)
Voor alle bewoners die niet meelopen, kom naar bui- Tussen 16.30 en 17.00 vindt de prijsuitreiking plaats.
ten!!
De onderstaande opgaveformulier mag je inleveren
De onderstaande opgaveformulier kun je inleveren
voor 26 juni bij Kim Zinger B. Assenweg 3. Of app
bij
je team door via 06-36197037. Even belangrijk om te
Kim Zinger B. Assenweg 3
weten.. 1 van de teamleden moet een mobiele teleLotte Schuring Biewingaweg 3
foon bij zich hebben met camera functie en die geof app je opgave door via 06-36197037
bruik kan maken van whatsapp.
________________________________________

_________________________________________

OPGAVE Kinderoptocht

OPGAVE TEAM

Naam/namen:
Leeftijd(en):

Naam:
Hoeveel personen:

De Witteveense puntenjacht
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Mr. J. B. Kanweg 65
9439 PC Witteveen
0593-552348
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Colofon
Jaargang 66, nummer 13
24-6-2021
Sport&Ontspanning is een uitgave
van Stichting Sport en Ontspanning.
Redactie:
W. Vermeulen
Drukker:
De Koningin van Frankrijk
winfriedv@gmail.com
Inleverdata volgende S&O:
6-7-2021 (verschijnt 8-7-2021)
Insturen of reageren?
redactie@sportenontspanning.nl
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

Agenda

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 kantine inleveren. Verpakt vet in de gele
container, los vet in de blauwe.

&

Sport
Ontspanning

Aanmelden voor- en contact
over
Whatsapp Buurtpreventie
Witteveen 06-30604744

Naoberkracht Witteveen :
Josina en Renda
06-148 90 113
naoberkrachtwitteveen@gmail.com
Dorpsbelang Witteveen:
http://dorpwitteveen.nl/
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Advertenties
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 Houtsnippers
Voor eventuele tuinklussen:
-Struiken en bossen rooien
-Tuin egalisatie
-Graafwerkzaamheden
-Afvoeren van materialen Enz.

administratiekantoor
De Koningin van Frankrijk

Storten en afhalen kan zaterdags tussen 8:00 u. en 14:00 u.
of op afspraak. Heeft u vragen,
neem vrijblijvend contact met
ons op.

goedkoper dan een accountant
Winfried Vermeulen 0593-552020

Mr. H. Smeengeweg
9439 PA Witteveen

37

Tel.: 0593 322289 / 06 21400745

 In– en verkoop van auto’s

(nieuw en occasions)
 Onderhoud en APK van
alle merken
 Eventueel gratis leenauto
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