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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 

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 
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Houtoogst  
boswachterij  
Witteveen  
 
Vanaf eind januari gaat Staatsbosbe-
heer beginnen met de houtoogst in 
boswachterij Witteveen. Het zagen 
vindt plaats met oogstmachines en 
motorzagen. Plaatselijk kunnen de 
werkzaamheden voor enige overlast 
zorgen. De werkzaamheden zullen 
een aantal weken in beslag nemen.  

 

 
Blessen en vellen  

 

Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvul-
dig af welke bomen geoogst kunnen 
worden. Daarbij wordt rekening ge-
houden met de dieren en planten die 
er leven en groeien. Bomen krijgen 
een markering (rode stip) het zoge-
naamde blessen. Bomen vellen ge-
beurt voornamelijk met een oogstma-
chine, een “harvester”. Deze geavan-
ceerde houtoogstmachine kan nauw-
keurig en precies werken. Hij velt en 
onttakt de bomen en zaagt de stam in 
stukken van de gewenste lengte. De 
stammen worden opgestapeld in af-
wachting van transport naar de zage-
rijen. Dunnen en verjongen In dit 
multifunctionele bos oogst Staatsbos-
beheer hout (niet meer dan 70% van 
de bijgroei) om de bossen vitaal te 
houden en het hout als natuurproduct 
zo duurzaam mogelijk in te zetten. 
Slechts 3% van het Nederlandse hout-
verbruik komt uit de bossen van  

 

 
 

Staatsbosbeheer. Hout uit onze gebie-
den wordt zo hoogwaardig mogelijk 
toegepast (bouwhout, meubels, vloe-
ren etc). Daarmee blijft CO2 vastge-
legd. Tak- en tophout laten we hier 
liggen als voeding voor de bodem. Bij 
Staatsbosbeheer wordt gewerkt vol-
gens de gedragscode Bosbeheer. 
Staatsbosbeheer voldoet hiermede aan 
de eisen van het FSC- keurmerk, de 
strengste wereldwijde standaard voor 
duurzaam bosbeheer.  

Letterzetter  

 

Hiernaast worden ook de sparren ge-
kapt die aangetast zijn door de letter-
zetter. De letterzetter is een klein ke-
vertje die graaft gangen onder de 
schors waardoor de sparren dood 
gaan. De sparren hier zijn erg ver-
zwakt door de zeer droge zomer en 
daardoor bijna allemaal aangetast door 
dit kleine bastkevertje. Als je onder de 
schors kijkt zie je het karakteristieke 
patroon van de letterzetter en het lijkt 
net of er een boekwerk is geschreven.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Wat merkt u ervan?  

 

De paden kunnen tijdelijk minder 
goed begaanbaar zijn doordat ze stuk 
gereden worden door het werkver-
keer. De paden worden zo snel moge-
lijk hersteld, maar dit herstelwerk kan 
pas uitgevoerd worden als het werk 
afgerond is en in een periode dat de 
paden goed droog zijn. Meer informa-
tie: voor meer informatie kunt u bel-
len met de boswachter tel. 088-
2844252. Kijk voor meer informatie 
over duurzaam bosbeheer en hout-
oogst op www.staatsbosbeheer.n  

Het Nieuws 
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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 af-
gelopen jaar. Want, ondanks het ge-
voel 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 al-
weer 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 inwo-
ners elkaar beter leren kennen en 
daarvoor willen wij als Dorpsbelang 
Witteveen (DBW) verschillende acti-
viteiten 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. Naober-
schap in een moderner jasje. Om el-
kaar beter te leren kennen is ontmoe-
ting en dingen met elkaar onderne-
men de beste manier.  

 

 
 

 

 

 

De Witteveense Boy’s organiseren 
naast hun competitie veel ontmoe-
tingsmomenten.  

 
De Tille heeft maandelijks het dorps-
cafe en incidentele activiteiten. DBW 
met Naoberkracht doen dat bijvoor-
beeld met de Dorpshuiskamer, Res-
taurant “Gezelliggeit”, Jeugdsoos, met 
elkaar wandelen, incidentele activitei-
ten zoals de Free Running en de Wan-
delvierdaagse en de georganiseerde 
uitjes zoals Midgetgolf.  

Belangrijk hiervoor is De Tille natuur-
lijk, 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 ism Dorpsbelang een project-
aanvraag is geschreven voor de pro-
vincie die erop is gericht dat de Tille 
een brede functie heeft voor alle doel-
groepen 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 priori-

teit 

 

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 acti-
viteiten waar Witteveeners elkaar op 
een plezierige manier kunnen ontmoe-
ten en De Tille zorgt voor een omge-
ving waar dat zo goed mogelijk kan. 

 

We gaan proberen om jullie als in-
woners zoveel mogelijk op de hoog-
te te houden van waar wij ons als 
DBW mee bezig houden. We stre-
ven ernaar om iedere maand verslag 
te doen over één van de onderwer-
pen.  

Bij de laatste ALV hadden we een 
ideeënbus geplaatst, daar zijn slechts 
2 reacties in gedeponeerd. Mochten 
jullie nog ideeën hebben voor waar 
het bestuur zijn energie in kwijt kan, 
vul dan s.v.p. bijgevoegd formulier 
in, dat kan ook anoniem.  

In deze S&O een beknopte terug-
blik op de samenwerking rondom 
de pilot’s in Witteveen. 

De eerstvolgende keer gaan we het 
hebben over Het Voedselbossie en 
Enjoy de jeugdsoos. 

CONTRIBUTIE DBW 

U heeft een factuur van DBW voor de contributie voor 
2022 (€ 10) ontvangen. Heeft u dit betalingsverzoek niet 
ontvangen en wilt u wel donateur van Dorpsbelang zijn? 
Neem dan contact op met Patricia Keizer:  

patricia.keizer@hotmail.nl 

Het Nieuws 
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In seizoen 2022-2023 wordt 
Lieuwe Pals is de nieuwe 
trainer van zondag 5de klas-
ser Witteveense Boys’87. 
 
De sollicitatiecommissie - bestaande 
uit 3 bestuursleden en 3 selectie spe-
lers – zijn tot de conclusie gekomen 
dat hij de juiste kandidaat is. Lieuwe 
traint momenteel 4de klasser vv Wijs-
ter en daarvoor was hij werkzaam bij 
Valther Boys. Lieuwe Pals tekent een 
1-jarig contract met optie tot verlen-
ging. 

 

De afgelopen 3 seizoenen – die gety-
peerd werden door lange lockdowns 
wegens corona - heeft Richard 
Nieborg met de 1ste selectie gewerkt. 
Richard maakt het lopende seizoen 
gewoon af. Het bestuur bedankt Ri-
chard voor zijn inzet in de afgelopen 3 
jaren en wenst hem veel succes toe 
met zijn verdere carrière. 

 

Het bestuur heet Lieuwe Pals van har-
te welkom bij de club en ziet uit naar 
een goede samenwerking. 

 
 

Roel Seele 

Voorzitter 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Er mag weer getraind 
worden !  
 
Alle leeftijden mogen weer trainen 
en onderling partijtjes spelen. Helaas 
nog geen competitie. Ook mag de 
kantine nog niet open. Het is nu 
wachten op de volgende persconfe-
rentie, die is op dinsdag 25 januari. 
De KNVB stuurde ons de volgende 
informatie: 

  

“Wat zijn de nieuwe regels?  
Vanaf 15 januari is het weer voor 
iedereen mogelijk om te trainen en 
het spelen van onderlinge wedstrij-
den op de club, op het veld én in de 
zaal, zonder beperkingen in groeps-
grootte of tijdstip. 

 
Kantine mag niet open, wel kan 
weer het consumptie-afhaalloket 
worden gehanteerd. Mensen van 13 
jaar en ouder moeten daarbij wel een 
mondkapje dragen. 

 

Kleedkamers mogen open, op ver-
toon van een coronatoegangsbewijs 
(CTB) door sporters van 18 jaar en 
ouder. Daarnaast dient in de kleed-
kamer een mondkapje te worden 
gedragen door sporters van 13 jaar 
en ouder. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Voor de binnensportlocaties 
(zaalvoetbal) geldt dat een CTB is 
vereist voor sporters van 18 jaar en 
ouder. 

Publiek is niet welkom. 

 
Vervolg competitie  
Dinsdag 25 januari is er weer een 
nieuwe persconferentie met hopelijk 
verdergaande versoepelingen. Voor 
het vervolg van de competitie zetten 
we nu in op het weekend van 29 en 
30 januari. Dit betekent dat alle 
competitie- en bekerwedstrijden tot 
en met 28 januari vervallen. Na de 
persconferentie van de 25e hopen 
we meer duidelijkheid over het ver-
loop van de competitie te kunnen 
geven. In de tussentijd worden ver-
schillende scenario’s uitgewerkt die 
wij bespreken met de diverse belan-
genorganisaties.” 

  

Als na de 25ste de kantine weer open 
mag, dan wordt z.s.m. de Algemene 
Ledenvergadering over seizoen 2020
-2021 gehouden. Verder gaat dan de 
evenementencommissie weer aan de 
slag met leuke activiteiten. In princi-
pe staat 4 februari al gereserveerd, 
een feestelijke avond met een mys-
tery guest. 
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NIEUWS van 
DORPS- 
RESTAURANT 
GEZELLIGGEIT  
 

 

Beste dorpsgenoten, 
 

 

 
 

 

Het blijft een beetje staren in een gla-
zen bol. 25 januari horen wij of de 
maatregelen mbt de horeca versoepeld 
gaan worden. 

In dat geval, tenminste als de open-
stellingstijd tot 20.00 uur is, zal dorps-
restaurant Gezelliggeit haar deuren 
vanaf 16.00 uur voor u openen! 

 
Ons dorpsrestaurant (met prachtig 
nieuw meubilair) wordt Coronapoof 
ingericht (anderhalve meter, mond-
kapjes op tot vaste zitplaatsen, bedie-
ning met mondkapjes en natuurlijk de 
gecontroleerde QR code). Gezelliggeit 
beschikt over een ventilatiesysteem 
dat uiteraard gebruikt zal worden en 
vóór de openingstijd zal er uitgebreid 
worden gelucht!  

 

Hiernaast staat het menu. We gaan 
voor de heerlijke keuze van chef Riek, 
die wij in december niet konden pre-
senteren. En, om de vragen die dit 
menu opriep alvast te beantwoor-
den…. ja, het vegetarische menu heeft 
vegetarische zalm (waar dus de vis zelf 
niet aan te pas komt). 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

We openen om 16.00 uur onze deu-
ren en de keuken gaat dicht om 
19.30 uur!  Gezelliggeit sluit om 20.00 
uur haar deuren. 

 

Wilt u zich alvast opgeven? Dat kan 
tot uiterlijk 29 januari via sameneten-
witteveen @gmail.com 

 
Vermeld met hoeveel personen u 

komt, alleen met eigen gezel-
schap wilt eten of letterlijk 
(op anderhalve meter) wilt 
aanschuiven bij anderen. 

 

 

 
 

 

 

En maak, ivm de inkoop, uw keu-
ze voor het hoofdgerecht. 
Vegetarisch of niet. Zo niet, 
dan aangeven of u zalm of 
varkenswangen wilt eten. 

 

Na inschrijving ontvangt u een beves-
tiging. Uiteraard onder het voorbe-
houd dat wij tot 20.00 uur geopend 
mogen zijn.  

Het Nieuws 
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De afgelopen 10 jaar zijn wij steeds 
minder vlees gaan eten. Inmiddels zijn 
we zo goed als vegetariër. Het dieren-
welzijn, de belasting voor het milieu 
en berichten over de slechte eigen-
schappen van vlees voor de eigen ge-
zondheid deden ons tot dit besluit 
komen.                                  

 
Het valt in de praktijk eigenlijk ontzet-
tend mee en geeft een goed gevoel om 
op die manier onze footprint te ver-
kleinen. Er zijn natuurlijk al heel veel 
producten op de markt die als vlees-
vervangers worden aangeboden. Vaak 
ook met de bedoeling om op vlees te 
lijken. Maar daar maken wij eigenlijk  
zelden gebruik van. Er zitten veel toe-
voegingen in, veel zout, paneermeel  
en zijn veelal gebaseerd op soja. Een 
prima eiwitbron, maar ja de regen-
wouden zijn er wel het slachtoffer 
van. 

 
Wij proberen ons “gemis” aan vlees 
op te vangen met het regelmatig eten 
van peulvruchten als 2e groente. Ook 
noten, pindakaas, hummus (wat je 
heel makkelijk zelf kan maken) en 
zuivelproducten staan op ons menu. 
Bovendien zijn we dol op de eitjes 
van onze kippen. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Maar………..nu begint het de laatste 
tijd toch een beetje te knellen. Immers 
ook voor melk kaas e.a. zuivel hebben 
we die koe (of geit) nodig. Sterker 
nog; vóórdat er melk komt moet er 
een kalf of lammetje worden gebaard. 
Zolang dat kalf of lam een meisje is 
valt de schade nog wel mee,  die kan 
in de voetsporen van haar moeder 
treden. Bokjes en stierkalfjes worden 
veel meer als negatief bijproduct ge-
zien. De stierkalveren gaan wel naar 
kalvermestbedrijven (veelal niet dier-
vriendelijk), maar het vlees wordt in 
Nederland weinig gegeten, we vinden 
kalfsvlees “zielig”.  Dus grotendeels is 
het bedoeld voor de export. Helaas 
hebben wij wél de belasting die het 
voor het milieu oplevert. Voor het 
vlees van de bokjes is nagenoeg hele-
maal geen markt. De één zegt dat het 
niet lekker is, anderen noemen het 
vlees ondergewaardeerd. Feit is dat er 
een overschot is aan bokjes sinds we 
zo massaal geitenkaas, - melk zijn 
gaan consumeren. De boer moet geld 
toe betalen om zijn bokjes af te laten 
voeren.  En dan hebben we het nog 
niet gehad over hanen. Want die zijn 
een zelfde lot beschoren. 

 

Dus nu zijn er geluiden die zeggen dat 
we meer “mannenvlees” moeten eten, 
ook als je een vegetariër bent die wel 
zuivelproducten en eieren eet.  Hmm-
mm…..?? 

Een beetje zoeken op internet leert 
dat er in de buurt niet veel adressen 
zijn waar je dergelijk mannenvlees kan 
kopen. Bij Hansketien in Mantinge 
kan wel vlees van de bokjes worden 
gekocht. Jammer genoeg zijn zij op 
zoek naar een nieuwe locatie. Laten 
we hopen dat ze in de buurt iets vin-
den om hun bedrijf voort te zetten. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Op www.manindepan zijn ook adres-
sen te vinden voor diervriendelijk ge-
kweekt mannenvlees. Ekoplaza staat 
er ook tussen, dus wellicht kan er 
worden besteld via Wassen in Wester-
bork. 

Via Natuurmonumenten (H)eerlijk 
vlees  en Staatsbosbeheer Koopeen-
hert.nl is er ook verantwoord vlees te 
koop. 

We hopen dat je er een beetje over na 
wil denken. Eet minder/geen vlees en 
kies wat vaker voor een verantwoord 
stukje. 

Tips? 

redactie@sportenontspanning.nl 
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Deelnemers Duurzaam Op Eigen 
Kracht presenteren plannen Zaterdag 
22 januari 2022 is het zover: de 15 
deelnemers van Duurzaam Op Eigen 
Kracht (DOEK) presenteren hun 
plannen. 

 Wel anders dan anders want deze 
keer zijn de presentaties online. Wet-
houder Erjen Derks: “Met Duurzaam 
Op Eigen Kracht willen we als ge-
meente de inwoners financieel een 
handje helpen om hun eigen omge-
ving te verduurzamen. De plannen die 
zijn ingediend hiervoor maken alle-
maal kans op een deel van de prijzen-
pot van € 30.000,-. Daarnaast is het 
een mooie gelegenheid om van elkaar 
te leren en ervaringen uit te wisselen!” 
Live digitaal te volgen Alle deelnemers 
hebben een filmpje gemaakt waarin ze 
hun plannen toelichten. In plaats van 
een markt in het gemeentehuis gaat 
het dit jaar dus volledig digitaal. Op 
deze manier is het voor iedereen mo-
gelijk om de presentaties vanuit huis 
te volgen. Dat kan op zaterdag 22 ja-
nuari tussen 9.00 en 12.30 uur via de 
volgende link: 
www.middendrenthe.nl/doek.  

 

Deskundige jury Ook een deskundige 
jury zal meekijken met de filmpjes die 
de deelnemers hebben gemaakt. Uit-
eindelijk beoordelen zij alle plannen 
die zijn ingediend en maken vervol-
gens in de loop van zaterdag 22 janua-
ri bekend hoe de prijzenpot verdeeld 
wordt. DOEK De plannen voor 
DOEK moeten bijdragen aan een 
duurzamere leefomgeving en de on-
derlinge band van de inwoners ver-
sterken. Het is de bedoeling dat de 
inwoners zelf grotendeels zorgen voor 
de uitvoering van hun ideeën.  

 

Het Nieuws 
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Tijdgeest. 
 
Je ontkomt niet aan Covid, hoor je er 
nog wel bij als je niet besmet bent 
geweest ? 
 

De eerste corona gevallen werden, 
bijna twee jaar terug, achter de rug 
van de patiënt, heimelijk besproken.  

  

¨Zie je wel….hij/zij is altijd al onvoorzich-
tig en onverantwoord bezig...¨ 

 

De volgende golf zieken had gewoon 
pech. 

 
 ¨het had ook mij 
kunnen overkomen, gelukkig net op tijd 
ingeënt.¨ 

 

Vervolgens is de besmetting alge-
meen, nauwelijks te voorkomen en er 
wordt gesproken over de ernst van de 
doorlopen besmetting, het soort virus 
en de duur van de quarantaine. De 
herstelde snotteraar is blij dat hij/zij 
het heeft gehad. 

 

 

Uiteindelijk blijft er een groepje zon-
derlingen over. Mensenschuw, con-
tactarm met een putlucht om zich 
heen. Hoeveel nieuwe mutaties er ook 
ontstaan, de virusdeeltjes zweven met 
een grote boog om deze outcasts 
heen. 

 

 
 

 

 
 

De meerderheid moppert over de 
verloren tijd; niets mag en kan. Echter 
als oude fietser heb je weinig last, 
maar hoe had je er zelf ingestaan als 
jongvolwassene ? Ook mopperend 
over de verloren tijd zonder feest, 
terras of massaal festival met schuim-
loos bier in plastic. Of had je, tegen de 
stroom in, de kans aangegrepen te 
leren gitaarspelen, goed Spaans spre-
ken of lekker leren koken, fietsen re-
pareren wellicht ? Wat dat betreft 
heeft de huidige jeugd het een stuk 
makkelijker met allerlei leermateriaal 
op internet. Maar het gevaar ligt op de 
loer: zinloos klikken op de laatste rod-
dels en hypes geserveerd door influen-
cers of de Talpa familie. 

 
Soms voelt het fietsen ook als een 
ontsnapping aan de massale en 
schreeuwerige onderwerpen  van de 
huidige tijd. Fietsend vaak over zelfde 
paden, maar een kleine verandering of 
een opvallende gebeurtenis kleurt 
vaak een hele rit of zelfs de hele dag 
anders. De schrikreactie van een grote 
groep ganzen wanneer een zeearend 
overvliegt, het maakt mij blij. 

 
 

Winterkost 
  

Vrijwel vegetarisch, maar in de winter 
kan je er af en toe niet omheen. De 
rollade bij de kerstdis en vooral de 
spek en rookworst in de stamppot of 
snert. Maar altijd vrolijk vlees uit de 
buurt. Vaak fiets ik er in de zomer al 
even langs, de rollades lopen dan nog 
ongeschonden over mijn fietspad of 
zoeken verkoeling in een meertje. De 
rookworsten en het spek liggen nog in 
de oorspronkelijke verpakking heerlijk 
in de modder.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Soms maken de varkens zich ook nut-
tig door het omploegen van percelen 
waarbij de vergeten oogstaardappelen 
of het woekerende Japanse duizend-
knoop, een vervelend onkruid, wordt 
opgepeuzeld. 

Maar in de winter gaan de beesten, in 
hanteerbare stukken,  op wintersport 
naar de vriezer van de Boerderijwin-
kel. De worst is prijzig, kost veel meer 
dan de Unox versie, maar je denkt het 
te proeven. De volgende dag compen-
seren met boekweit, een omelet en 
kerriesaus, ook lekker overigens. 
Daarnaast hebben de beesten, lekker 
in de modder, meewarig kunnen la-
chen om die rare fietser, ongewis van 
hun einde in de boerenkool, het 
krachtvoer bij uitstek voor een pedde-
laar in de winter. 

 

Gr. Joep 

 
 

De Column 



 

                                11   Sport & Ontspanning    

Klussenbedrijf 
R.Snippe 

 

Mr. J. B. Kanweg 65 

9439 PC Witteveen 

0593-552348 

Advertentie  
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Colofon 

Jaargang 67, nummer  2 

20-1-2022 

Sport&Ontspanning is een uitgave 
van Stichting Sport en Ontspanning. 
Redactie: 

W. Vermeulen  

Inleverdata volgende S&O: 
1-2-2022  (verschijnt 3-2-2022) 

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,- 

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 kan-
tine 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  

& Sport 
Ontspanning Agenda 
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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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