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Advertenties  

Klussenbedrijf 
R.Snippe 

 

Mr. J. B. Kanweg 65 
9439 PC Witteveen 

0593-552348 

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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In april 2020 was het 75 jaar gele-
den dat Drenthe bevrijd werd. 
Door corona is het vieren van on-
ze vrijheid 2 jaar uitgesteld. Tot 
vorige week leek dit grootse evene-
ment zonder problemen door te 
kunnen gaan, met een vernieuwd 
programma. Maar door de gebeur-
tenissen in Oekraïne is er een dub-
bel gevoel. Kunnen we hier een 
vrijheidsfeest organiseren terwijl er 
zo dichtbij weer een vreselijke oor-
log aan de gang is? Of is dit juíst 
het moment om stil te staan bij de 
vrijheid in Nederland, en de dap-
pere mannen en vrouwen die voor 
ónze vrijheid vochten te herden-
ken? 
Op dit moment lijkt het door te 
gaan in de week van 4 t/m 10 
april, echter is het programma on-
der voorbehoud van de nodige 
overleggen en beslissingen in de 
komende weken door de organisa-
tie in Westerbork.  De hele week 
zullen er op verschillende plaatsen 
activiteiten zijn, de meeste in Wes-
terbork, maar wederom mag Wit-
teveen een rol in het geheel ver-
vullen. 
De bedoeling  is dat op donderdag 
7 april 2022 Keep Them Rolling 
(KTR) vanuit Westerbork via het 
Westerborkerveld naar Witteveen 
komt. De groep van 150 voertui-
gen wordt om 11.00 uur verwacht 
en zal langs de hele Kerkweg par-
keren. De 300 KTR’s komen in 
Witteveen lunchen. Ondertussen 
zal er gelegenheid zijn om de 
voertuigen te bekijken en vragen 
te stellen. Om 13.00 uur vertrek-
ken de voertuigen richting het 
vliegveld in Hoogeveen. 
 

 
 
 
 
 
 

Het zou heel mooi zijn als we in 
Witteveen de voertuigen van KTR 
feestelijk kunnen inhalen. We wil-
len het dorp feestelijk versieren en  
we hopen dat langs de route veel 
mensen de voertuigen komen be-
kijken. 
Op zaterdag zal KTR wederom 
door Witteveen rijden en op het 
Westerborkerveld zullen parachu-
tisten springen. 

 
 
 
 
 
De komende weken zullen we in 
de Sport & Ontspanning verhalen 
delen over de oorlog in en bevrij-
ding van Witteveen, zodat deze 
periode ook voor jonge(re) en 
nieuwe inwoners gaat leven. 
Namens de commissie Witteveen, 
Jannie Dolfing 
Dina Berghuis 
  
Marloes ter Morsche
  

Het Nieuws 
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Advertentie  
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Joly. 
 
Jarenlang waren er twee columnis-
ten in Uw dorpskrant. De éne 
fietst nog altijd verhaaltjes bij el-
kaar. Veelal vrolijke verbazing en 
(flauwe ?) grappen over pratende 
vogels, poep en pies en trappisten-
bier. De ander maakte zich meestal 
druk over de aarde en hoe het nu 
verder moet, gedreven door een 
sterk sociaal gevoel. Na haar af-
scheid als columnist niets meer van 
haar vernomen totdat ik weer eens, 
op verkenning ter voorbereiding 
op mijn laatste grote vakantie,  
over ons kerkhof liep: 
 

 
Het zou wel heel toevallig zijn als 
het niet een en dezelfde is ¨onze¨ 
columnist en de persoon aan de 
verkeerde kant van het gras. Bij 
navraag bleek ook de redactie van 
SenO niet bekend met het moge-
lijk overlijden. Wellicht weet een 
lezer iets meer, email naar de re-
dactie graag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een van haar laatste columns had 
de volgende kop:   

 
 
 
 
 
 

 
 
Niet gelukt dus. De eerste slacht-
offers zijn gevallen in een nieuw 
conflict dat eigenlijk niemand wil-
de.  
 
Diepgaande indruk in mijn leven 
maakten de eindeloze rijen gesneu-
velde soldaten die in lijkenzakken 
terugkwamen uit Vietnam.  
 
En dan die leuke kerel, die mij een 
lift gaf tussen Boston en 
Las Vegas, hij vroeg of 
ik kon rijden. Nee dus, 
desondanks wel meege-
lift. Hij kon alleen stu-
ren met hulpmiddelen, 
omdat één been ont-
brak, ook een deel van 
zijn arm miste. Gevalle-
tje Vietnam….maar 
trots dat hij was op zijn ¨honorable 
discharge¨ (vert. eervol ontslag) 
met lintje uit het leger. Hij wist niet 
hoe het verder moest in zijn leven, 
ging maar naar zijn broer in Vegas. 
 
Storm 
 
Een andere, zinloze, oorlog  met 
slachtoffers noemde onze bondge-
noten Desert Storm. Gelukkig waren 
de laatste stormen bij ons niet zo 
heftig. Echter wel zijn er zeker 
rond de Stobbeplas een groot aan-
tal bomen extra gesneuveld. Men 
was er al druk aan het kappen, de 
storm heeft er daarnaast behoorlijk 
huisgehouden. 

De bomen konden zich niet aan elkaar 
vasthouden. 
Die laatste zin kan zomaar ook uit 
een oude column van Joly zijn ge-
kopieerd. 
Opvallend echter dat het ooie-
vaarsnest in een van de bomen nog 
ongeschonden lijkt. Misschien een 
idee voor een stormvaste woning, 
kunstig vlechten van takken. Hoe-
wel de vogels zitten in de open 
lucht, gebruiken geen dakpannen. 
Terwijl de eibers geen ladder nodig 
hebben om ze recht te leggen. 
Ben benieuwd wanneer deze 
bouwvakkers weer thuiskomen, de 
ooievaars aan de Kanweg zijn al-
weer present, tijdens de storm zat 
er minimaal 1 diep verscholen bij 
hun paal in het weiland. 
 
 

Verder is gelukkig het land weer 
open en nu het nog kan en nu we 
het nog kunnen betalen is er een 
run op vakanties en uitjes in ons 
land. Ook Uw columnist kon niet 
achterblijven, door af en toe in een 
grote stad te fietsen, leer je de rust 
in Witteveen nog meer waarderen. 
De keuze viel op Berlijn, moet je 
snel bij zijn. De laatste herstel-
werkzaamheden van de vernieti-
ging tijdens de vorige wereldoorlog 
zijn,  met de oplevering van het 
Humboldt Forum, net afgerond. 
Wat brengt ons de volgende oor-
log... 
 
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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16 maart bestaat de Witteveense 
boys ‘87 alweer 35 jaar. Dit is een 
mijlpaal voor ons. Wij willen dit 
jubileum gaan vieren met alle leden 
en niet-leden van de club. Het jubi-
leumfeest vindt plaats op 8,9 &10 
juli. De invulling van het program-
ma volgt later.  
  
Doormiddel van verschillende ac-
ties zijn wij geld aan het inzamelen, 
om de kosten van het jubileumfeest 
te dekken. Eén van de acties is een 
veiling, deze wordt georganiseerd 
op vrijdagavond 18 maart. 
Momenteel zijn wij bezig met het 
verzamelen van leuke prijzen, maar 
we kunnen altijd nog meer prijzen 
gebruiken om te kunnen verloten. 
Van groot tot klein alles is welkom. 
Misschien heb je geen prullaria in 
de aanbieding, maar juist iets fan-
tastisch dat je per opbod kan veilen: 
een wedstrijdshirt van Arjen Rob-
ben, concertkaarten voor de top-
pers, een bierpul, verblijf in je va-
kantiehuis - je kunt het zo gek niet 
bedenken! 
  
Heb je wellicht iets wat je beschik-
baar willen stellen of heb je andere 
ideeën over de veiling. Laat het 
vooral weten. De veilig wordt in 
ieder geval een gezellige activiteit 
met gegarandeerd een mooie op-
brengst. 
  
Vol enthousiasme zien we jouw 
reactie tegemoet! 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
Heb je iets beschikbaar voor de vei-
ling, neem contact op met eén van 
ons. Mocht je niet in de gelegenheid 
zijn om het te brengen bij de voet-
balvereniging, dan zijn wij bereid 
om het op te halen. 
Met vriendelijke groet, 
  
Feestcommissie jubileumfeest Wit-
teveense boys: 
  
Teun Moret         06 572 796 96  
Jorik v.d. Weide  06 313 296 24 
Nick Woering      06 298 667 14 
Teun Hooijer       06 208 862 01 
Melissa de Koning 06 298 667 17    
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Aanstaande zondag begint ook ons 
eerste elftal weer aan de competitie 
met de thuiswedstrijd tegen GKC 
1, de club van onze voormalige trai-
ner Cees Huizing. Het zal ons be-
nieuwen, door corona is er de laat-
ste weken niet veel getraind en ge-
speeld. Neemt niet weg at smorgens 
om 11.00 uur het 3de thuis speelt en 
om 14.00 uur het 1ste en daarna is 
het altijd gezellig in de kantine. 
  
Op zaterdagmorgen om 10.00 uur 
speelt de jeugd van WNBC’09 2 
wedstrijden. het mag weer, dus 
komt ze aanmoedigen ! 
  
En dan staat der Algemene leden-
vergadering nog steeds gepland op 
25 maart 2022 start om 20.00 uur. 
  
Roel Seele 

De Sport 
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Wat een weertje opeens. Met zijn 
allen massaal de tuin in. Groot 
gelijk, niets zo leuk als lekker bui-
ten zijn en je tuin verfraaien. 
Ook in de tuin zijn er veel zaken 
die onze aandacht verdienen als 
het gaat om duurzaamheid. 
Om te beginnen zijn er de kunst-
mest stoffen. Een zeer vervuilen-
de industrie en slecht voor de bo-
demkwaliteit. 
En wat te denken van de bestrij-
dingsmiddelen. Om het wat vrien-
delijker te laten klinken worden ze 
gewasbeschermingsmiddelen ge-
noemd. Maar het is dus gewoon 
gif. 
Haal je planten in een tuincen-
trum dan zijn die vaak opge-
kweekt in energie slurpende, ver-
warmde kassen, diverse malen 
behandeld met gewasbescher-
mingsgif tegen allerlei ziektes en 
plagen.  
In een droge zomer worden mas-
saal de tuinsproeiers op het gazon 
gezet, zodat het gras lekker hard 
blijft groeien en we daarna weer 
op onze zitmaaier kunnen gaan 
zitten.  Dubbel werk en waterver-
spilling. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De potten komen tevoorschijn en 
we decoreren de boel met allerlei 
planten, die zoals gezegd dus al 
niet erg milieuvriendelijk zijn ge-
kweekt, maar die ook nog eens in 
de potgrond moeten staan. Voor  
het maken van die potgrond 
(tegenwoordig in wel 20 verschil-
lende soorten verkrijgbaar) is veen 
nodig. Aangezien we in Neder-
land het meeste veen al hebben 
afgegraven en hebben opgestookt 
is er niets meer. En wát we nog 
hebben ligt in inmiddels be-
schermde natuurgebieden. Dus 
voor die turf/veen moeten we 
naar het buitenland: Scandinavië, 
Baltische staten, Duitsland. Daar 
worden dus veengebieden afge-
graven tbv onze tuinderij. Neder-
land is grootverbruiker, want we 
hebben veel glas- en tuinbouw. 
Behalve dat we daarmee bij ande-
ren de natuurgebieden verwoesten 
is het ook nog eens een enorme 
bron van CO2 uitstoot. In het 
veen zit jarenlang opgespaard 
koolstof dat vrijkomt bij het ont-
wateren tbv de ontginning.  
Het lijkt dus heel onschuldig zo’n 
zakje potgrond, maar niet meer 
kopen dus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat ons betreft begint iedereen 
dit jaar met een transitie in eigen 
tuin. Schakel om naar biologisch 
tuinieren. Leg een composthoop 
of -bak aan waar je voortaan je 
tuin- en keukenafval in bewaart en 
dan heb je volgend jaar zelf com-
post waar je de planten in kunt 
zetten. Koop organische mest of 
vraag aan bijv. een paardenhouder 
of je wat mest kan komen halen 
om je tuin mee te bemesten. 
Kweek zelf je planten op uit zaad, 
wissel stekkies uit met andere 
tuinmensen. Of koop iig biolo-
gisch opgekweekt plantmateriaal.  
Kies voor vaste planten die snij-
bloemen leveren. Dan hoef je niet 
naar de bloemist voor een boeket, 
want ook daar is het milieu niet 
prioriteit nummer 1 bij de kweek 
ervan. 
En voor straks: beperk het sproei-
en van je planten met sproeiers, 
giet liever gericht bij de plant dan 
gaat er veel minder water verlo-
ren. En je gazon heeft dat water 
volgens mij helemaal niet nodig. 
Wij hebben het gras nog nooit 
gesproeid en er staat toch elk jaar 
gewoon weer genoeg groen gras. 
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Berichten van Dorps-
belang: 
inloopavond op 13 
april. 
ALV op 25 mei. 
 
Eindelijk een einde aan de beper-
kende maatregelen. Er mag weer 
van alles en ook in Witteveen 
wordt weer van alles georgani-
seerd. En dat er veel plannen zijn 
blijkt wel uit de jaaragenda die u 
onlangs in de bus heeft ontvangen. 
Dank Josina en Grietje, de dames 
van Naoberkracht. 
 
Dorpsbelang had in de planning in 
deze S&O een interview met de 
heren van de werkgroep Groen op 
te nemen, maar door een aantal 
persoonlijke omstandigheden was 
dit even niet mogelijk. Dit houdt u 
te goed. Want dat daar heel wat 
werk wordt verricht mag wel wat 
aandacht hebben. Zij zijn verant-
woordelijk voor het onderhoud 
van het ommetje, doen veel werk-
zaamheden in samenwerking met 
Staatbosbeheer en zijn druk met 
het voedselbossie. 
 
Jeugd 
De jeugd mag en kan eindelijk 
weer haar leven gaan oppakken. 
De jeugd zoekt weer verbinding 
met elkaar en vindt dit in de Soos. 
Zowel bij Enjoy (jeugd van groep 
acht tot ongeveer veertien jaar), als 
bij Waankie (jeugd vanaf veertien 
jaar), worden volop plannen be-
dacht en verder uitgewerkt, zoals 
het aankleden en verbouwen van 
ruimtes, als gezellig samen spelle-
tjes doen en chillen. Beide groepen 
hebben meegedaan aan ‘Up to 
You’ van de gemeente Midden-
Drenthe. Via een filmpje hebben 
ze verteld waar ze mee bezig zijn. 

De groepen zijn vervolgens door 
de jury bezocht en bevraagt en 
hebben beiden een bedrag van 
1000 euro in ontvangst mogen ne-
men.  
 
ALV en inloopavond. 
Dorpsbelang heeft het plan om dit 
jaar niet na de zomer maar weer 
voor de zomer (zoals de statuten 
dit voor schrijft) onze Algemene 
Ledenvergadering te houden, na-
melijk op woensdagavond 25 mei . 
Daaraan voorafgaand nodigen we 
u uit op een inloopavond op 13 
april. We  kunnen dan met elkaar 
in gesprek gaan over zaken waar-
van u vindt dat ze belangrijk zijn 
voor ons dorp.  De ideeënbus blijft 
leeg, toch merken we dat in ge-
sprekken vaak wel ideeën ontstaan. 
Ook vangen we signalen op dat er 
onderwerpen leven waarvan men 
vindt dat er wat aan gedaan moet 
worden. Wij horen dat graag van u 
…….en wij nodigen u uit voor een 
borrel op 13 april. 
 
Vlaggen bestellen. 
De voorraad vlaggen zijn op, we 
gaan ze dus weer bestellen. Dit 
worden dan de vlaggen op normale 
grootte, maar we vragen ons af of 
er ook behoefte is aan grotere 
vlaggen. Wilt u ons dat melden? 
Deze vlaggen zijn namelijk wel wat 
duurder en dat is dan een investe-
ring om die op voorraad aan te 
schaffen. 

Ledenvergadering  

en NL-doet 

Helaas zijn de temperaturen niet 
zo laag als vorig jaar. Toen hadden 
we rond deze tijd een mooi 
schaatsweekend. Misschien gaat 
het er nog van komen, we wachten 
nog maar even af. Gelukkig lijken 
de verplichte maatregelen flink 
versoepeld te worden zodat we 
weer wat kunnen organiseren 
 

Op    4 maart om 20:00  
houden wij onze jaarlijkse leden-
vergadering. U bent van harte wel-
kom in de kantine van sportcom-
plex De Roskamp. Agenda en jaar-
verslag delen we op de vergadering 
uit.  
12 maart nemen we ook weer deel 
aan NL-doet. Vanaf 10:00 gaan we 
de handen uit de mouwen steken 
om de accommodatie weer netjes 
te maken. Iedereen die een keertje 
wil helpen, zien we dan graag in de 
kantine. Voor alle leeftijden heb-
ben we wel wat te doen. Kleding 
die tegen een stootje kan is wel 
handig en wij verzorgen koffie, 
heerlijke lunch en wat lekkers na 
afloop. 

 

 

Het Nieuws 
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Groeten aan Witteveen 
 
Er was een tijd dat we tijdens een vakantie ons 
blauw schreven aan ansichtkaarten voor fami-
lie en vrienden. Vaak een kaart met een aantal 
inzetjes van foto’s die de highlights van de 
streek of het dorp waar we verbleven moesten 
weergeven. Bijvoorbeeld “Groeten uit Wit-
teveen” met vast wel foto’s van de Sigaar met 
de steen, van de Stobbenplas, van het pittore-
ske kerkje, van het plaatselijke café of hotel 
enz., vul maar in. 
Maar dit keer geen groeten uit Witteveen, maar 
de groeten aan Witteveen. Ik ben inmiddels 
vertrokken uit dit mooie dorp, waar ik, voor 
een groot deel met Ria, ruim 15 jaar aan de 
Talmaweg een heerlijke tijd heb gehad en met 
veel dorpelingen hele mooie dingen heb mee-
gemaakt. Ik wil jullie daar graag voor be-
danken. Van veel van jullie heb ik persoonlijk 
afscheid kunnen nemen, maar het is me niet 
gelukt om dat van alle dierbaren te kunnen 
doen. Bij deze dan maar! 
Het is overigens niet zo dat ik geheel uit beeld 
zal verdwijnen. Ik zal nog regelmatig om 
meerdere redenen naar Witteveen komen. 
Sterker nog, volgende week zal ik er al weer 
zijn! 
 
Eerder in S&O maakte ik melding van de uit-
stalling van een groot aantal spullen die ik met 
mijn verhuizing niet meer mee zou nemen. 
Dat vond plaats op 18 december j.l.. Ik vond 
de opkomst wat matig, maar gelukkig zijn er 
toch best veel spullen meegenomen. Ik had 
beloofd van eventuele vrijwillige bijdragen een 
goed doel in het dorp te steunen. De op-
brengst was niet top, maar wel voldoende om 
de bewoners en personeel van Thoes in ‘t 
Groen ruim op gebak te tracteren. Ik mocht 
zelf ook een taartje meepikken en het was erg 
gezellig. 
 
Ik woon nu sinds twee weken in het ook 
mooie Den Haag, inmiddels drie hevige stor-
men meegemaakt (en dat op de bovenste 5e 
etage …..), maar ik weet zeker dat ik ook hier 
een hele fijne woonplek heb gevonden. Dat 
neemt niet weg dat ik mijn mooie tijd in en 
velen van jullie uit Witteveen nooit meer zal 
vergeten! 
 
Met de groeten uit Den Haag,  
Ko Bruggemann 

In samenwerking met Bibliotheek Midden Drenthe en 
Buurtacademie Witteveen. 
Uitgesteld door Corona  gaan we opnieuw een workshop 
smartphone organiseren. 
De cursisten van 2020 worden benaderd via mail . 
De workshop neemt drie dagdelen van twee uur in be-
slag.  
Maximum aantal deelnemers 8 personen, aangezien 
(bijna) elke telefoon weer anders is. We hebben gemerkt 
dat persoonlijke aandacht heel belangrijk is. 
De onderwerpen die behandeld worden zijn onder ande-
re:  Hoe stel je wifi in; 

Hoe gebruik je WhatsApp; 
Hoe download je een app; 
Hoe maak je geheugen vrij; 
Wat zijn handige apps om te gebruiken; 
Hoe plaats een telefoon nummer in je contacten 
Foto’s maken , verwijderen en overzetten naar d 
computer. 

De kosten bedragen voor de drie dagdelen €15,00 per 
persoon. 
Bij een aantal van 8 personen komen er twee docenten. 
Koffie wordt u aangeboden door de Buurtacademie Wit-
teveen. 
Locatie Dorpshuis De Tille in Witteveen. 
Welke middag hiervoor gekozen wordt gaat in overleg. 
Graag zo spoedig mogelijk opgeven bij  Auke of Dina. 
Buurtacademie Witteveen. 

Workshop smartphone. 
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Colofon 
Jaargang 67, nummer  5 
3-3-2022 
Sport&Ontspanning is een uitgave 
van Stichting Sport en Ontspanning. 
Redactie: 
W. Vermeulen  
Inleverdata volgende S&O: 
15-3-2022  (verschijnt 17-3-2022) 
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,- 
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.  
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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