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Paaseieren gezocht en gevonden

Drentse taol
Asperges voor de geit
Ouwe zak uit de kerk
Sport & Ontspanning

Advertenties
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 zaterdags 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

Klussenbedrijf
R.Snippe
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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Mr. J. B. Kanweg 65
9439 PC Witteveen
0593-552348

Paaseieren gevonden
Afgelopen zondag konden de kinderen eieren zoeken. 20 eieren ergens zaten verstopt in het dorp.
Degene die er eentje gevonden had
kon hem inruilen voor een chocolade haasje. Senn had het zilveren
ei gevonden en mocht een grote
chocolade haas in ontvangst nemen. Isa, Marlotte en Jasmijn hadden de eieren verstopt, dames bedankt!
(zie ook de voorpagina)

de cursus over de Drentse taol, de personen opgegeven. Kom er geschreiverij, de meziek en wat
zellig bij !
achtergronden van oeze previncie. Docent Willy Weerman , Huis
van Taol.
Net zo underholdend as de gewo- Data : op woensdag 11 mei,
ne Drenthecursus, maor vanzölf woensdag 18 en dinsdag 24 mei
niet zo diepgaond en oetgebreid. 2022..
Voor nieuwe
Tijdstip vanaf 20.00 uur.
Opgave kan bij Auke of Dina tot
inwoners van
Dizze cursus kost € 25,00 per
16 maart 2022.
incl. Koffie/thee
Witteveen/Drenthe. persoon
Buurtacademie Witteveen.
(voor 3 x)
dinaberghuis@gmail.com
Kom in de Kunde;
of bij aukegemWaar wordt hij gegeven?
Cursus gegeven door : ’t huus van
mink@hotmail.com
In ’Dorpshuis De Tille.
de Toal.
Moi - cursus: in drei lessen van
Voor meer informatie mag u beltwei uur kriej een eerste orientern- Er kunnen 16 personen aan deel- len met Dina 06-22294312.
nemen , tot nu toe hebben zich 11

Kennismakings
cursus
Drenthe.
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Advertentie
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De Column
De Hut (2).

Maar gezien de ophef die er de
laatste tijd rond dergelijke foto´s is
In de vorige SenO kort aandacht
geweest, vrees ik dat mijn Pic de
voor het opruimen van de hut in
strenge censuur niet overleeft.
de Rodo van ons plantsoen. De
Vriendje nummer twee had deels
hut is niet éénmaal, maar tweemaal wél gelijk:
door de gemeente weggehaald.
¨Nee joh daar wonen aardige
Toen na de eerste keer de kinderen
mensen, die vonden het echt
met de wederopbouw bezig waren
niet erg¨
waarschuwde ik, dat op zo´n zichtDe rodo´s, hoewel exotische planbare plek de gemeente mogelijk
ten, horen inmiddels bij het meubiopnieuw zou ingrijpen. Om het
lair van Witteveen. In juni zullen er
plezier niet helemaal te vergallen
vertelde ik er niet bij, dat juist op weer veel toeristen, maar ook Witdie plek in de greppel ikzelf voor- teveners plaatjes schieten als de
heen altijd de hondenstront kieper- enorme planten in bloei staan. Iedere beschadiging is jammer.
de, welke de honden wel hadden
Aan de andere kant het zijn ook
uitgepoept, maar de baasjes niet
prachtige natuurlijke speelplaatsen,
hadden opgeruimd.
Toevallig, ik stond in de tuin mijn waar generaties Witteveners plezier
hebben gehad. Ook mijn kinderen
fiets te poetsen, hoorde ik de
hebben er gespeeld, hoewel zij vavriendjes tieren toen de hut voor
ker op het voetbalveld te vinden
de tweede maal was gesloopt.
waren, derhalve geen hutten heb¨Het is vast die ouwe zak uit de
ben gebouwd. Wellicht is de onkerk was, die de gemeente heeft
handigheid met hamer en spijker
gebeld¨ mopperde het eerste
niet alleen genetisch bepaald.
vriendje.
U begrijpt, dit moet rechtgezet,
meteen een foto voor deze column
gemaakt om het tegendeel aan te
Blauwe kikker
tonen.

Eenmaal op de hei is er altijd wat
te zien, zeker in deze tijd laten veel
vogels zich prachtig zien. Maar
ook bijvoorbeeld adders en recent
op een van de eerste warme dagen,
een blauwe kikker.

Dat is geen kikker die te lang in de
kroeg is blijven hangen, maar is het
mannetje van de heikikker dat in
het voorjaar blauw wordt om geen
blauwtje te lopen.
RTV Drenthe vertelde dat je deze
vrij zeldzame kikker kan herkenVeel meer schade kunnen volwas- nen aan een borrelend geluid. Op
senen aanrichten, aan de Kanweg goed geluk richtte ik mijn verrekijker op het geluid van een flesje
noord is nu toch een deel van de
gezonde eiken gekapt, onnodig zijn cola in het riet. Het geluk was met
deze CO2 slurpers naar de eiken- mij, want een prachtig blauw kikkertje rees uit het water, niet veel
hemel gezaagd. Hopelijk kunnen
we de karakteristieke eikenlaan aan later gevolgd door wel drie andere
mannetjes. Maakte mij blij.
de Kanweg Zuid nog wel intact
houden. Gelukkig kan je altijd op
de fiets springen, het is niet moei- gr. Joep
lijk om in de buurt fraaie eikenlanen te vinden. Mijn favoriete laan
is de toegang tot het Dwingelderveld bij Kralo, eiken van wel 100
jaar oud vormen een erehaag richting een prachtig stuk natte heide.
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ECHA al met een voorstel om
het gebruik van bewust toegevoegde microplastics terug te
brengen met minstens 85%.

Zoals eerder aangekondigd breien we een eind
aan deze rubriek.
Veel onderwerpen zijn de revue
gepasseerd. Vandaag hebben we
het nog even over vervoer en nemen een lijstje op met nog wat
tips over gedrag mbt duurzaamheid.
Maar eerst even terug naar de vorige editie over verzorgingsproducten.

Wil jij geen plastics in jouw verzorgingsproducten? Er zijn 70
plasticvrije merken die het ‘Zero
Plastic Inside’-keurmerk van
Plastic Soup Foundation dragen.
Die staan ook in de Beat the Microbead app die je kunt downloaden in de Apple App Store in de
categorie Gezondheid en fitness.

Wonend in Witteveen valt het
niet mee om autovrij door het
leven te gaan. Het Openbaar
vervoer is beperkt en de voorzieningen zijn al gauw op meer dan
5 km afstand. Toch willen we
hier een betoog houden om vaDe cosmetica-industrie lobbyt hevig om
nanoplastics te mogen blijven gebrui- ker de fiets te pakken. Zeker in
de tijd dat velen een E-bike hebken. Pas als de consument dit niet
ben is 10 kilometer echt eenvoumeer in haar cosmeticaproducten wil
dig te overbruggen. Persoonlijk
hebben, heeft lobbyen geen zin meer.
Doe jij mee om plastics te verbannen maak ik me wel wat zorgen over
de groei van het aantal E bikes,
uit jouw verzorgingsproducten?
want het levert ook weer een heleboel accu’s op waar in de proTop 5 van merken met hoog- ductie- en afvalverwerking best
ste microplastics
over milieuschade kan worden
gesproken. Hetzelfde geldt voor
1 Nivea 2. Dove 3. Garnier
de elektrische auto’s. Maar ja ,
4. Kruidvat 5. Body Shop
van twee kwaden toch wellicht
het beste?
Deze plasticsoorten zijn het
meest aangetroffen:
Probeer het gebruik van je auto

Graag willen we nog een belangrijk
argument toevoegen om weinig tot
geen verzorgingsproducten te gebruiken en wel omdat in ca 80 %
van alle producten (van shampoo
tot tandpasta, zonnebrand tot lipstick enz) microplastics worden
toegevoegd. Hieronder een deel
uit een artikel in “ I Live Green
magazine”. Er is veel meer info te
vinden op internet voor wie zich er
1. Dimethicone 2. Carbomeer
verder in wil verdiepen.
3. Acrylaten / C10-30 Alkyl
Acrylaat Crosspolymeer 4.
“Plastics horen niet in onze cosmetica thuis. Er zijn voldoende Acrylaat Copolymeer 5. Polyquaternium-7 6. Styreen/
alternatieven. Bovendien heeft
de Europese Commissie het Eu- Acrylaat Copolymeer
ropees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) opdracht
gegeven om onderzoek te doen
naar het gevaar van microplastics
voor zowel ons mens als het milieu. In januari 2019 kwam de
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Vervoer.

te beperken door ritten te combineren. Dus niet 2 x op een dag
naar W’bork als het ook in 1x
kan. Doe aan carpoolen waar
mogelijk . En....pak dus de fiets
wat vaker. Ook nog eens veel
gezonder, maar dat wist je natuurlijk allang.

Check jouw favoriete beautyproducten op deze ingrediënten en .
vraag je af of je die dan nog wilt
gebruiken of liever een plasticvrij alternatief zoekt”.

*beperk het bestellen van pakketjes en
vooral het retourneren. Het is zo gemakkelijk geworden, maar het levert
een enorme berg spullen op die niet
opnieuw verkocht kunnen of mogen
worden. Pakketbezorgers die maar
zinloos heen en weer rijden. Het kan
allemaal zo makkelijk voorkomen
worden.
*toegegeven; het vergt flink wat motivatie en discipline, maar het gebruik
van wasbare luiers is zeer te prefereEn ten slotte: beperk je vliegvakan- ren boven wegwerpluiers .
ties of andere vliegreizen.
*We lijken tegenwoordig niet meer
langer dan een uur zonder water te
kunnen, dus hebben we allemaal water
bij ons. Geen probleem als het in een
bidon of ander herbruikbaar flesje zit.
Maar koop aub geen water in een
We hopen dat we jullie in de afgelowegwerpflesje. Uit onze kranen komt
pen maanden wat mee hebben kunzeer hoogwaardig drinkwater.
nen geven over een duurzame leef*draai geen halfvolle wasmachine of
stijl . Misschien vonden jullie het af en vaatwasser en beperk het voorspoetoe gezeur of belerend. Maar we ho- len van de vaat.
pen toch hier en daar een zaadje te
*was je auto gewoon thuis met een
hebben geplant dat in goede aarde is emmertje en de tuinslang (zuinig) en
gevallen en uitgroeit tot een gemotilaat de wasstraat links liggen
veerde groene leefstijl. We nemen nog
wat tips op over gedragsverandering *enz. enz.
die een beetje overal en nergens bij
horen. En laten het daarna aan jullie
zelf over om na te denken wat je allemaal nóg meer zou kunnen doen.
Maak gebruik van het Openbaar
vervoer. Aan het einde van de Kanweg bij Orvelte kan je op de bus
naar Emmen , Beilen, Assen. Bij
kruising Kanweg – Mantingerdijk
stopt ook nog (af en toe) het busje
naar Hoogeveen. Station Beilen
heeft goede verbindingen naar Groningen, Zwolle en vandaar verder
het land in.

*thuiswerken is in corona tijd vrij normaal geworden. Er zitten ook nadelen
aan uiteraard, maar het woonwerkverkeer was wel sterk afgenomen
met gunstige invloed op de totale
uitstoot. Waar het kan thuis blijven
werken is dus gewenst
*we zien het regelmatig gebeuren;
afval verbranden in een tonnetje achter het huis. Spullen die eigenlijk naar
de milieustraat horen moet je niet zelf
verbranden
*zwerfvuil oprapen in combinatie met
je dagelijkse wandelingetje, er zijn al
mensen die er een sport van maken
“plogging” die doen het al joggend,
maar wandelend of fietsend kan natuurlijk ook prima. Neem een afvalzak
of tas mee. Bij de milieustraat in Beilen kan je een grijpstok krijgen. Voorkomt veel bukken en vieze handen.

De cursus Smartphone gaat door. In
samenwerking met de Bibliotheek
van Midden Drenthe
We hebben 6 kandidaten.
Een cursus van drie dagdelen. Op
dinsdag 10 mei, 17 mei en 24 mei
2022.
Aanvang 14.00 uur
Kosten per persoon €15,-Is er ook interesse in Schilderen?
Breng samen met inwoners van Witteveen wat kleur in de dag!
Hoe het eruit gaat zien weten we
nog niet. We willen graag inventariseren of er behoefte aan is. Bij voldoende interesse gaan we een informatie avond organiseren in De Tille.
Zijn er nog meer ideeën in het dorp,
laat het ons weten.
Er kan ook weer een cursus Klik en
Tik , beginnen met computerlessen,
worden opgestart bij deelname van
6 personen.

Wij, buurtacademie, houden jullie op de hoogte. Mail of bel voor
informatie.
Namens Buurtacademie Witteveen, Auke en Dina
dinaberghuis@gmail.com
of 06 22294312
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Het Nieuws

Team Captains

Daar zijn we weer
Weet u het nog, begin oktober
2021 een feestweekend, we waren
er klaar voor maar we kregen geen
feestweekend. Het was even slikken en weer doorgaan, niet te veel
om ons heen kijken naar andere
dorpen waar er volop gefeest konden worden. Na maanden van beperkingen zagen we heel langzaam
licht aan het einde van de tunnel.
Alle maatregelen zijn bijna van tafel en de Lustrum commissie ging
weer aan tafel. Tijd om de vergunning aanvraag, draaiboeken, merchandise etc. weer af te stoffen en
verder gaan waar we gebleven waren. Wij draaien weer onze uurtjes
alsof we niet anders gedaan hebben, onze vergaderingen krijgen
weer een serieuze toon en worden
ook weer efficiënter (minder geklets over de tuin, kinderen en het
weer) en meer terzake. Ofwel we
zijn weer begonnen!
Het Lustrum weekend staat nog
steeds gepland voor het weekend
van 23, 24 en 25 september 2022.
Schrijf dit nogmaals op in je agenda. Het gehele programma (en dus
ook de fotowedstrijd, dat betekent
nog een jaar de tijd om die sublieme vakantiefoto in I Witteveen
outfit in te sturen) wordt verschoven naar deze data.
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Wordt het nu een volledig
‘normaal’ weekend? Waarbij normaal dan kan worden ingevuld als
zoals we het altijd gedaan hebben…..Niet helemaal. De feestversiering is een lastig onderwerp. We
zijn bij een groot aantal dorpsgenoten de meningen nagegaan of
wie het ziet zitten om straatversiering met een wedstijd element onderdeel van het weekend te maken.
Met de vele activiteiten die om ons
heen georganiseerd worden nu alles weer kan en de zomervakantie
vlak voor het feest is het voor veel
mensen niet haalbaar om ook vol
voor de straatversiering te gaan.
We laten daarom het wedstrijd element met pijn in het hart vallen,
juist omdat het samen werken aan
straatversiering de onderlinge band
versterkt. We nodigen wel iedereen
uit om toch aan straatversiering te
werken en het dorp te versieren
tijdens het weekend en de week
ervoor. Al is het maar met de
groen-witte vlaggen lijnen, het
vlaggen van de Witteveense vlag,
versier je tuin, hou een straat BBQ
en maak het gezellig met elkaar en
maak er iets moois van. Er valt
misschien geen prijs te winnen, een
eervolle vermelding tijdens het
feest weekend en in de S&O gaat
natuurlijk wel de geschiedenisboeken van de Parel van Drenthe in.
Dit lustrum blijft wat ons betreft in
het thema staan van ‘Samen zijn’.

Een van de onderdelen is natuurlijk de zeskamp en daarvoor hanteren we dezelfde indeling als eerder.
1. Smeengeweg/Brokweg/ Kanweg Zuid (na de sigaar)
2. Assenweg/Talmaweg/
Schepersweg/ Bosweg (zuid)
3. Slotweg/Hardersweg
4. Kerkweg/Kanweg (midden) /
Biewingaweg
5. Kanweg Noord (andere kant
viaduct) / Bosweg (noord)
En voor deze zeskamp verzoeken
we elke straten- combinatie een
Team Captain aan te wijzen / te
kiezen en bij ons op te geven. Misschien is dit ook een mooie gelegenheid om wel die straat BBQ te
organiseren om vast in de stemming te komen en ideeën uit te
wisselen over toch wat extra straatversiering.

Het Nieuws

Zaterdag - Zeskamp
Op zaterdag is er de zeskamp
waarin creativiteit, kracht, behendigheid en slimheid ouderwets gecombineerd zullen worden.

Verkoop merchandise
We gaan nogmaals de T-shirts en
Hoodies in de verkoop doen. Er
zijn veel kinderen die inmiddels
een stuk groter zijn geworden en
die misschien een groter shirt wensen. Of volwassenen, zoals de
schrijver van dit stukje, bij wie de
kleding wat strakker zit dan voorheen en die gaan voor “ een maatje
meer” . In een volgende S&O zal
meer informatie volgen over de
data van bestellen en vervolgens
leveren. Ook kunnen dan weer
groen-witte vlaggen lijnen besteld
worden.

Zaterdag - Feestavond
Zaterdagavond draait het feest om
een optreden van de band
PROOST! En in de pauze neemt
DJ René Friso het even over.
Zondag - Brunch
De brunch met het hele dorp
Zondag - Fotowedstrijd
Hierna volgt de uitslag van de foto
wedstrijd. Stuur je foto’s met je ‘I
love Witteveen’ outfit nog naar
ons toe, naar fotowedstrijdwitteveen95@paysan.nl

Zondag - Heel Witteveen Bakt
De bakwedstrijd waar iedereen
aan
kan deelnemen. Het thema is
Programma
Voor de volledigheid nog een keer ‘Typisch Witteveen’.
het programma.
Vrijdag - Circus
Vrijdagmiddag krijgen de kinderen
in de basisschool- leeftijd een circus workshop en gaan ze een
voorstelling in elkaar zetten, die
aan het begin van de avond vertoond zal worden aan de ouders en
andere belangstellenden.
Vrijdag - Feestavond
De tent gaat open en dan verzorgt
DJ/ zanger Marcel de Rooij een
feestavond met o.a. Karaoke waaraan Witteveens talent (of juist liever nog géén talent) kan deelnemen.

De Naobertaart van de maand
april gaat naar Thijs Santing.
Thijs is de jongste inwoner van
Witteveen. Hij is geboren op 17
november 2021. Thijs is de 4e
generatie Santing op de Mr
Harm Smeengeweg. Hij kreeg
van de dames van Naoberkracht
een lekkere beschuit-metmuisjes taart.
Bij de foto: Thijs, Carolien de
Boer, Jeff Santing.

Wij kijken inmiddels erg uit naar
dit weekend en via de S&O houden we jullie op de hoogte van de
activiteiten en de stand van zaken.
Ben, Kim, Karen, Lotte,
Olger en Walter
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Het Nieuws
Kanweg Noord:
We (Joep, Ria en ik) zijn op 9
maart weer langs de (nu oranje)
stippen gereden met de boombeheerder Marinus en Jan*. Het is
gelukt om 9 bomen te redden
(deze hebben een donker groene
bles gekregen). Deze stonden op
zo´n plek dat, indien weggehaald,
https://md02.middendrenthe.nl/ er wel een erg grote opening zou
ontstaan. In de laatste week van
griffie/
Maart zal hier begonnen worden
cb9e76bedbf593be15f2.html
met de werkzaamheden op voorwaarde dat er geen vogelnesten
Ik heb aan de webbeheerder gezijn, zo ja dan wordt het weer uitvraagd om deze link ook op de
gesteld. (Inmiddels is duidelijk dat
website van het dorp te zetten zo- in de eerste week van april ermee
dat hij wat makkelijker te openen zal worden begonnen, een heleboel
is. Het dunnen zoals beschreven in verkeersborden worden al gemijn vorige artikel wordt in de pre- plaatst om de weg tussen 7:00 en
sentatie goed uitgelegd met voor- 17:00 voor alle verkeer af te sluibeelden.
ten. Bij verschijnen van dit bericht
De opsteller van deze presentatie in S&O zal het dunnen wel klaar
is bereid om met ons en andere
zijn)
geïnteresseerden eventuele vragen
hierover te beantwoorden. We
*Jan is een nieuwe bewoner in
gaan kijken of dit via Dorpsbelang
Witteveen, gepensioneerde rentgeorganiseerd kan worden. Opgemeester van diverse particuliere
ven kan dan bij mij karenpelnatuurgebieden in Nederland en
der@gmail.com
zeer bekend met bomenbeheer
Kanweg Zuid:
Het blessen van deze bomenrij wil
Marinus samen met ons gaan uitvoeren in het najaar.
UPDATE over de bomenkap
In ons vorige bericht had ik vermeld dat we toch de opname van
de presentatie voor de gemeente
over bomenkap konden bekijken.
De gemeente heeft inmiddels de
link doorgegeven om deze presentatie te bekijken:

De algemene
Ledenvergadering van
SALTO is op
31 mei

Karen Pelder

Elke woensdag van ongeveer 10.00 – 13.00 uur: Dorpshuiskamer voor jong en oud.
Loop binnen wanneer u wilt. De koffie/thee staat altijd klaar.
Om ongeveer 12.00 uur soep en tosti.
1e woensdag van de maand breitafel.
3e woensdag van de maand een lezing (vaak een Wittevener met zijn/haar verhaal)
Zie ook aankodigingen en de agenda in de Sport & Ontspanning.
Koffie/thee €1,50 …….soep €1,- …….tosti €1,-……
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Corona is over ! Nee, corona is er
nog gewoon, gelukkig worden de
meesten niet meer zo ziek. Wel
gaan er veel wedstrijden niet door.
Of de tegenstander heeft te veel
besmettingen of wij hebben er te
veel in de ziekenboeg. Dit klopte
een tijdje terug wel. Hoezo? Nu
niet meer? Nou de naweeën van
corona zijn niet alleen van medische aard. Veel mensen hebben in
de afgelopen 2 jaar andere gewoonten gekregen. Waar het daarvoor normaal was om in de week 1
en/of 2 keer te trainen en in het
weekend een wedstrijd te spelen,
merken we nu dat deze gewoonte
uit het systeem is verdwenen. Onze leden blijven lid, alleen ze komen niet altijd meer. Andere zaken
krijgen voorrang boven de wedstrijd met je team. Op zich begrijpen we dat wel, na 2 jaar amper
kunnen trainen en wedstrijden spelen, naar weer ieder weekend er
tegen aan met 11 man/vrouw, is
een grote overgang. Het zal ook
wel even duren voordat iedereen
weer terug is in het oude ritme, als
dat al zou gaan gebeuren. Het is
een vraag waar nu nog geen antwoord op is. Gaat straks weer
iedereen in het ritme voor corona
of gaan we een nieuwe fase in? De
tijd zal het leren. Het is in ieder
geval voor de verenigingen en de
KNVB een probleem, waar nog
geen afdoende antwoord op gevonden is. Het aantal zaterdagen
en zondagen tot de zomerstop is in
sommige competities kleiner dan
het aantal nog te spelen wedstrijden. Dat betekent door de weeks
voetballen. Maar dat lukt ook niet
altijd i.v.m. met werk, de vertrektijd of andere afspraken.
Als consequentie van dit alles hebben de Witteveense Boys’87 besloten het 2de elftal terug te trekken
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uit de competitie bij de heren. Witteveense Boys 1, Witteveense Boys
3, Witteveense Boys 1 45+ 7x7,
Witteveense Boys Vr1 en Witteveense Boys Vr1 7x7 verdedigen
nu nog de groen/witte kleuren in
de regio. Ergens eind mei gaan we
besluiten hoe we na de zomer in
seizoen 2022-2023 gaan spelen.
Verder heeft de KNVB besloten
om in de komende 3 jaar de competitie opzet anders te maken.
Doordat veel ploegen van zondag
naar zaterdag gaan, zodat zaterdagavond gestapt kan worden, komt
er een scheef groei in de voetbalpiramide. Op zaterdag zijn er heel
veel teams bij gekomen en het aantal teams op zondag wordt steeds
minder. De KNVB voert o.a. langzaam weekendvoetbal in en er
komt een 7x7 18-35 jaar competitie. Je kan e.e.a. nalezen
op www.knvb.nl.

Aanstaande vrijdagavond is de
veiling, waarvan de opbrengst gaat
naar het jubileumfeest op 8, 9 en
10 juli 2022. Op 15 maart is de inloop voor de veiling om 18.00 uur
en er zijn 4 rondes veilingen, waarvan de eerste op ca. 18.30 uur
start. Kom langs, sla je slag. Natuurlijk zijn ook niet-leden van
harte welkom !
Roel Seele
Voorzitter
Witteveense Boys’87

Koningsnacht op De Roskamp
26 april 2022 met
Henk Jan Tangenberg !

Agenda
Colofon
Jaargang 67, nummer 8
14-4-2022
Sport&Ontspanning is een uitgave
van Stichting Sport en Ontspanning.
Redactie:
W. Vermeulen
Inleverdata volgende S&O:
26-4-2022 (verschijnt 28-4-2022)
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

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

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.

Naoberkracht Witteveen :
Josina en Grietje
06-148 90 113
naoberkrachtwitteveen@gmail.com
Dorpsbelang Witteveen:
http://dorpwitteveen.nl/
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Advertenties

Schapendijk 4
9438 TA GarmingeTel.
0593-552200

Gespecialiseerd in
slootonderhoud en kraanwerk
Tevens levering grondsoorten
Roelof Huizing Cultuurtechniek
Hoofdstraat 42
9433 PC Zwiggelte
Tel. 06-52375631
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