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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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9439.. 

De volgende bedreiging van onze 
leefomgeving komt vanuit Witte-
veen zelf. Het schijnt dat een aan-
tal inwoners van de Kanweg bij de 
gemeente een verzoek heeft ge-
daan om de kleine historische aan-
legsteiger aldaar om te bouwen tot 
aanleg plek voor mega jachten. 
De markt is ingestort, dus voor 
een prikkie kan je bij een vriendje 
van Poetin een bootje kopen. 
Daarnaast schijnen de bewoners 
ergens op postcode 9439 onver-
wacht een flinke meevaller te heb-
ben gehad. Als Bezoss voor zijn 
superboot een brug in Rotterdam 
kan verbouwen, moet het voor de 
nieuwe rijken uit Witteveen toch 
mogelijk zijn om de Middenraai 
bevaarbaar te krijgen ?? 

 
 
Maar binnen 9439 heeft niet ieder-
een mazzel integendeel, een ramp 
is het, als je levenswerk tot de 
grond toe wordt afgebrand… 
Sterkte  
Ook een van mijn angsten, dat een 
bosbrand ons dorp gaat aandoen, 
waardoor we met de hele postcode 
9439pg, dakloos zijn en worden 
opgevangen in Balinge alwaar we 
in Het Broekhoes een weekje mogen 
bijkomen…. 

 
 

 
Het zijn toch onrustige tijden; pan-
demie, oorlog, inflatie, tekorten, 
klimaat, droogte. Het vertrouwen 
neemt af, de onzekerheid toe. Het 
lijkt wel dansen op de vulkaan, 
wanneer je de drommen mensen 
op het vliegveld ziet...nog éénmaal 
voor het te laat is. 

 
vvv-adder 
 

Camouflagekleding, stevige wan-
delschoenen en een dure verrekij-
ker om de nek, onmiskenbaar een 
natuurliefhebber. Hij stond voor 
zich uit naar een greppel te staren. 

¨wat bijzonders te zien ?¨ vroeg ik en 
kneep in mijn remmen. 
Verstoord keek hij op...¨een adder¨ 
siste hij. Om niet helemaal als on-
wetende fietser over te komen, 
vertelde ik gewichtig, dat ik recent 

een adder zag bij de radiotelescoop 
in Dwingeloo. 

Minachtend reageerde hij, ach ja 
daar zit de vvv-adder. Doelend op 
het feit dat het in de krant heeft 
gestaan, waardoor er veel toeristen 
langsrijden om slangen te zien, 
vaak ook met succes. 
 
Echter ik had de aan-knop gevon-
den van de camouflage man, een 
vloedgolf aan informatie kwam 
voorbij.  Over vogels wist hij veel, 
vertelde onder meer dat er liefst 8 
tot 9 paar Kraanvogels  
broeden. Terloops wees hij op een 
overvliegende Rode Wouw. 

 
Echter nog meer wist hij van slan-
gen. Er zijn drie soorten slangen in 
Nederland. Op het Dwingelder-
veld is de ringslang vrij zeldzaam, 
dan is het Mantingerzand een veel 
betere plek. Hijzelf was betrokken 
bij de inventarisatie van de gladde 
slang, een soort die heel zeldzaam 
is. Waar hij telde wilde hij niet ver-
tellen, alsof het een staatsgeheim 
betrof. Echter over de adder ver-
telde hij honderd uit, ooit had hij 
in een straal van 2 kilometer er 
liefst 19 geteld. Ook wees hij mij 
op de favoriete zonplekken van de 
koudbloedige reptielen. 
De volgende dag meteen weer in 
de lentezon naar de greppel ge-
fietst en waarachtig op 3 plekken 
spotte ik zelfstandig een slang. 
Mijn eega, ook niet bang uitgeval-
len, wilde ook wel eens een adder 
zien, dus de volgende dag wéér en 
warempel wederom lagen er 3 in 
de zon te bakken. Het maakte mij 
blij, terug naar de eigen tuin voor 
een trappist op het ter-
ras...postzegelgeluk in 9439. 

 
gr. Joep 
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Klussenbedrijf 
R.Snippe 

 

Mr. J. B. Kanweg 65 

9439 PC Witteveen 

0593-552348 

De algemene  
Ledenvergade-

ring van  
SALTO is op  

 
31 mei  

Bijeenkomst  
activiteiten voor  

Oekraïners  
 
Maandagavond 11 april 2022,  is er 
in De Tille een bijeenkomst ge-
weest, met als doel, Oekraïense 
mensen de mogelijkheid te geven 
om deel te nemen aan verschillen-
de activiteiten. Te denken valt aan 
deelname sportclubs, festiviteiten 
etc. Om te sporten en te bewegen, 
maar ook om mensen te ontmoe-
ten.  

 
Vanuit verschillende verenigingen 
( Witteveense Boys, Jeugdsoos En-
joy en Jeugdsoos ’t Waankie, 
Dorpshuiskamer, Hond in de Kast, 
Salto, De Tille, Werkgroep Groen, 
Naoberkracht en Zwaartekracht 
Yoga) waren vertegenwoordigers. 
Daarnaast waren John van Egten 
locatiemanager Nassau Beilen & 
Landal, Ester Vos Gezond Midden 
Drenthe en Dylyp Beikema be-
leidsadviseur Sport en Bewegen 
Midden Drenthe aanwezig. John 
coördineert allerlei praktische za-
ken, zoals het regelen van inschrij-
vingen bij school, een bezoek aan 
de huisarts en meer van dit soort 
zaken. Dit doet hij met ondersteu-
ning van vrijwilligers. Esther en 
Dylyp zijn voor activiteiten met 
betrekking tot bewegen, sporten en 
ontmoeten.  
 
Samen hebben we gekeken wat we 
als dorp te bieden hebben. Het is 
niet de bedoeling om extra activi-
teiten te gaan organiseren, maar 

dat mensen kunnen aansluiten bij 
de al reeds bestaande activiteiten. 
Dorpsbelang gaat een lijst opstel-
len, zodat het overzichtelijk is waar 
mensen heen kunnen, mocht daar-
van uit henzelf behoefte aan zijn.  

 
Daarnaast was ook Geert Wijnber-
gen aanwezig, hij huisvest een Oe-
kraïense, met haar twee kinderen 
(twee en vier jaar oud). Mocht ie-
mand daar iets voor willen en kun-
nen betekenen, denkende aan 
speelafspraken voor de kinderen, 
een keer ergens heenrijden etc. dan 
graag contact opnemen met Geert 
(06-53771896 / 
geert@wijnbergen.info )  
 
Mochten er mensen zijn, die iets 
willen betekenen, voor de Oekraï-
ners die op Landal Orveltemarke 
verblijven, dan kun je contact op-
nemen met Roos Glastra 
(glastra.rosa@gmail.com 06-
53766597) 
 

Voor ander vrijwilligerswerk, kan 
er contact opgenomen worden met 
John 
(J.vanEgten@Middendrenthe.nl) 
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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,-…… 

Opvang Oekraïense  
vluchtelingen in de 

Tille 
 
Zoals iedereen weet zijn er grote 
problemen met de opvang van Oe-
kraïense vluchtelingen in Europa 
en ook in Nederland. 

De gemeente oriënteert zich op 
verschillende mogelijkheden van 
huisvesting. Daarnaast zijn wij als 
Dorpsbelang Witteveen door ver-
schillende inwoners benaderd met 
de vraag: ’kunnen er in het dorps-
huis de Tille óók Oekraïense 
vluchtelingen opgevangen wor-
den?’ Met in het achterhoofd de 
langdurige leegstand van de Tille 
en de niet al te rooskleurige finan-
ciële situatie n.a.v. de lockdowns. 

 
Deze geluiden hebben wij doorge-
geven aan het bestuur van de Tille, 
immers zij besluiten over het be-
heer van de Tille. 

 
Volgens goed gebruik wil het be-
stuur van Dorpsbelang Witteveen 
peilen hoe de meningen in het  

dorp over de eventuele opvang van 
Oekraïense vluchtelingen in de 
Tille is.  
 
Er heeft inmiddels een oriëntatie 
plaats gevonden hoe dit in zijn 
werk gaat en op welke wijze de 
vele leegstaande ruimtes in de Tille 
hiervoor geschikt gemaakt zouden 
kunnen worden. Duidelijk is, dat 
de gemeente zal kunnen en willen 
investeren in bouwkundige aanpas-
singen.  
 
Op deze manier kan er een win/
win situatie voor het dorp ont-
staan. 
De Tille ontvangt een reële vergoe-
ding en Witteveen laat zich van 
haar beste medemenselijke kant 
zien.  

De activiteiten kunnen gewoon 
doorgang vinden. 
 
Wij denken dat er meerdere men-
sen begaan zijn met het lot van 
deze vluchtelingen, maar om een 
goed beeld te krijgen, willen wij dit 
tijdens de Algemene  
 
Ledenvergadering van Dorpsbe-
lang op 25 mei, aan de orde stellen.  

We hopen op een grote opkomst 
en dat we op een open manier van 
gedachten kunnen wisselen.  
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Gisteravond was het Koningsnacht 
op De Roskamp met Henk-Jan 
Tangenberg uit Zweeloo. Hele ge-
zellige avond en om 24.00 uur 
werd de verjaardag gevierd 
van…….Kris.  
Die van Willem-Alexander doen 
we vandaag. Ik ben benieuwd hoe 
fit iedereen is met ‘De Alleskun-
ner” vandaag. 

  
Het 1ste elftal voetbalde de laatste 
weken niet slecht maar scoorde 
niet en volgens Cruijff  “moet je 
schieten om te scoren”. Echter de 
laatste 2 wedstrijden leverde 4 pun-
ten op. Een gelijkspel tegen Ros-
winkel en de volle winst tegen 
JVV. De eindsprint is ingezet ! Bij 
WNBC’09 wordt zo leuk gevoet-
bald. Afgelopen weekend speelde 

JO10 een kraker op De Roskamp 
en won na een spannende wed-
strijd met 6-5 van HZVV. 
  
Voor inde agenda: 
  
20 mei: bedrijvenvoetbal toernooi 
op De Roskamp. 

 
 4 juni: bij sv Nieuw Balinge Clinic 
met FC Emmen en daarna een 
sponsorloop voor het goede doel 
i.v.m. 12,5 jaar WNBC’09 
 
10 juni: Mix 1ste elftallen sv Nieuw 
Balinge/Witteveense Boys’87 te-
gen de oorspronkelijke B’s uit het 
oprichtingsjaar van WNBC’09 op 
De Roskamp, gevolgd door een 
gezxellige avonbd! 

 
 
11 juni: WNBC’09 toernooi 
 
17 juni: Midden-Drenthe Zomer 
Cup toernooi voor senioren heren, 
dames en JO19 

 

18 juni: Midden-Drenthe Zomer 
Cup toernooi voor jeugd, gevolgd 
door een afsluiting bij sv Hoogers-
milde met: 

-om 16.00 uur: FC Midden-
Drbnthe Noord JO19 – FC Mid-
den-Drenthe Zuid JO19 

-om 16.00 uur: FC Midden-
Drenbthe Vr Noord – FC Midden-
Drenthe Zuid Vr 

-Om 17.00 uur een G-voetbal cli-
nic optreden Orlanda- 
om 18. 00 uurL FC Midden-
Drenthe Noord hr – FC Midden-
Drenthe Zuid Hr 
Daarna prijsuitreiking en een op-
treden van Rick en Romana 

8,9 en 10 juli: Feest 35 jaar Witte-
veense Boys’87 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Roel Seele 
Voorzitter 
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Hierbij weer het nieuws van de 
Wenteling: 
 
Drents veurlezen: 
1 keer per jaar wordt er in alle 
groepen Drents gelezen, wij noe-
men ze altijd onze veurlees opa's. 
Dat is altijd erg leuk en belangrijk 
natuurlijk. de kinderen durven dan 
ook wel even een stukkie Drents 
veur te lezen ! 
 
BSO: 
Lekker buitenspelen op ons mooie 
plein. 

 
Paasei actie 
De midden en bovenbouw kinde-
ren hebben onze ouderraad gehol-
pen met de paaseitjes actie. Jullie 
hebben ze vast voorbij zien komen 
en een zakje gekocht. De kinderen 
hebben ze verpakt in zakjes en er 
een kaartje aan gemaakt. Het was 
een productieve middag. 
 
Zonnescherm 
De bovenbouw heeft een tijdje 
zonder zonnescherm gezeten, want 
hij was stuk. Erg vervelend want 
dan zie je weinig tot niks op ons 
mooie digitale bord. Gelukkig heb-
ben we een prachtig nieuw scherm 
gekregen en we kunnen weer ge-
woon op ons bord kijken. Prach-
tig ! 
 
Stampertjes 
 
Paaseieren zoeken 
De  bovenbouw verstopt altijd 
paaseieren voor de kleuters op het 
plein, de kleuters zoeken de eieren 
dan op. Dat is altijd hartstikke 
leuk. Lekker speuren op het plein. 
Echte paashazen die bovenbou-
wers ! 
Gymmen 
 
Wat een geluk hebben wij dat we 
de gymzaal inpandig hebben, als 
het slecht weer is, kunnen de 
Stampertjes lekker in de gymzaal 

bewegen. Want bewegen is belang-
rijk. 

 
Ontbijten 
De kleuters hebben het project 
over eten afgesloten met een heus 
ontbijt. Lekker en gezellig. 

 
De grote rekendag 
Wij doen altijd mee met de grote 
rekendag, met de hele school. Bij 
de Stampertjes ging het over bou-
wen met verschillende materialen. 
De kinderen moesten een verblijf 
maken voor hun meegebrachte 
knuffelbeest. 

 
Buiten gymmen 
De Stampertjes kregen een bui-
tengymles van meester Harold. 
Fijn met een zonnetje erbij, wat wil 
je nog meer. 
 
Project eten 
Van eten kun je leuke dingen ma-
ken, als je ze daarna op eet smaakt 
het extra lekker ! 
 
Pasen 
Natuurlijk hebben de Stampertjes 
ook over Pasen gewerkt, een 
mooie paastafel hoort daarbij. 
 
Weerwolven 
 
Paaseieren zoeken 
Ook de Weerwolven hebben paas-
eieren gezocht. Wederom de scho-
ne taak aan de Tomanies om voor 
paashaas te spelen, want ook deze 
eieren zijn door de bovenbouw 
verstopt. De middenbouw heeft de 
eieren opgezocht, er stonden let-
ters op ! Daar moesten ze  zinnen 
mee maken. 
 
Patronen op paaseieren 
De middenbouw heeft patronen 
getekend op paaseieren, groep 3 
op een magisch blad, als je daar op 
krast dan komen regenboog kleu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ren te voorschijn en groep 4 en 5 
op een wit ei, zij moesten de patro-
nen tekenen met kleuren, goede 
oefening voor de fijne motoriek. 

 
Mindmap circus 
Er is een mindmap gemaakt over 
het circus, dit is een goede manier 
om met woord en beeld dingen te 
leren en te onthouden. 
 
Bewegend rekenen 
Groep 3 heeft bewegend rekenen 
gehad op het plein. Bijvoorbeeld 
rekenen met sprongen van 10. Niet 
op papier, maar zelf lekker sprin-
gen, hoe leuk is dat ! 
 
Thema circus 
De Weerwolven hebben het pro-
ject circus afgesloten er waren heel 
veel ouders, opa's en oma's en an-
deren om te komen kijken wat 
voor leuks de kinderen hebben 
gemaakt en geleerd over dit the-
ma ! Het was erg leuk en fijn dat er 
zo veel mensen waren. 

 
Week van het leesplezier 
De middenbouw deed mee met de 
week van het leesplezier, elke dag 
een verrassing en een filmpje van 
Paul van Loon. Elke dag mocht er 
een vakje opengemaakt worden en 
daar ging het boek over dat de kin-
deren cadeau kregen. Super leuk. 

 
Pasen groep 3 
De kinderen van groep 3 hebben 
natuurlijk ook over Pasen gewerkt, 
leuk ! 
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Workshop 
De middenbouw had een super 
leuke workshop. Lekker experi-
menteren met kleuren, patronen en 
materialen. Ze zijn prachtig gewor-
den. Deze leuke workshops wor-
den mogelijk gemaakt door onze 
ouderraad, en dat vinden wij heel 
tof ! 
 
Bovenbouw 
Welkom Sasha 
We hebben sinds een aantal weken 
en meisje uit Oekraïne in de klas, 
Sasha. De kinderen waren er vol 
van, ze hebben een mooie slinger 
voor haar gemaakt. Daar staat op 
"Welcome Sasha". Inmiddels hoort 
ze er helemaal bij en redden wij 
ons met Engels en google transla-
te. Er wordt volop gespeeld en ze 
doet met veel dingen gewoon mee 
in de klas. Want ik maak de lessen 
2 talig, zowel in het Nederlands als 
in het Oekraïens en dat lukt aardig. 
De kinderen zijn heel handig en 
het verloopt heel natuurlijk, zoals 
dat hoort te gaan bij kinderen. Re-
kenspelletjes en Engels zijn favo-
riet om samen te doen want dat is 
leuk en leerzaam. Verder maak ik 
Engelse kahoot quizzen zo leert 
iedereen daar wat van, en dat is 
mooi. Verder zijn we samen heel 
vindingrijk, want Nederlandse 
rummikub met woorden leggen, 
kan net zo goed in het Engels !  
Fijn dat we wat kunnen betekenen, 
en jullie begrijpen wel dat ik super 
trots ben op mijn kinderen, want 
dit kan ik niet alleen, dit doen we 
samen !   
 
 
Week van het leesplezier 
Ook de bovenbouw deed mee aan 
de week van het leesplezier. Elke 
dag een vakje open maken, waar 
zal het boek over gaan ? Elke dag 

een filmpje van André Kuipers. 
Erg leuk ! 

 
Workshop 
Wij hadden ook een leuke work-
shop, ook hier werd geëxperimen-
teerd met kleuren en materialen. 
Het is goud dat er blinkt, heet de 
workshop, we hebben prachtige 
engelen gemaakt. Ouderraad be-
dankt ! 

 
De grote rekendag 
De hele school doet hier aan mee, 
dus ook de Tomanies, bij ons ging 
het over gebouwen en vormen. De 
kinderen moesten wiskundige vor-
men ontdekken in gebouwen en 
deze leren benoemen, daar waren 
allemaal spelletjes over. De eind-
opdracht was dat ze een tinyhouse 
moesten ontwerpen. 

 
Paashazen 
Ook wij hebben over Pasen ge-
werkt, de kinderen hebben een 
prachtige paashaas gemaakt met 
patronen, goed voor de fijne mo-
toriek, ook in de bovenbouw is het 
belangrijk dat te blijven oefenen. 
En de paashazen hebben een coole 
bril op, hoe leuk is dat ! 
 
Brief voor Sasha 
De kinderen hebben een kennis-
makingsverhaal gemaakt voor Sas-
ha, in het Nederlands en in het 
Oekraïens, lang leve Google tran-
slate. Hierin stellen zij zich voor en 
zo kan Sasha de kinderen leren 
kennen. Ze heeft een mooi plak-
boek waar ze alles in bewaard. 
Toppers die Tomanies. 
 
 
Rekenspellen 
We hebben prachtige lades met 
leuke rekenspellen, de kinderen 
ervaren het als spelletje maar zijn 
flink aan het rekenen, erg leuk en  

leerzaam. Het zijn 
erg mooie materi-
alen waar we heel 
zuinig op zijn. 

 
Paaseieren kleuren 
We hebben hele mooie paaseieren 
gemaakt, met speciaal krijt op een 
lamineer hoes, als je hem dan door 
het lamineer apparaat haalt wordt 
hij prachtig en kun je hem op het 
raam hangen. 
 
Kaartjes voor Oekraïne  
We hebben kaartjes gemaakt voor 
de Oekraïense soldaten om ze een 
hart onder de riem te steken, met 
een mooie tekening en een klein 
tekstje, zoals:  stay strong of we 
believe in you. De moeder van Sas-
ha zorgt er voor dat ze daar terecht 
komen. Een klein gebaar. 

 
Er zijn weer veel dingen gedaan op 
school en veel ervaringen op ge-
daan. Wat speciaal dat dat Sasha bij 
ons op school zit en dat we haar 
een mooie tijd mogen geven, in-
middels is er ook een Oekraïens 
jongentje bij de kleuters. Hij heet 
Yan. 
We spelen, leren en doen veel ver-
schillende dingen, voor ieder wat 
wils. Lekker paaseieren zoeken, 
een extra gymles vanwege een vol 
muntjes bord, spreekbeurten en 
leeskringen in de middenbouw, dat 
is nieuw. 
 
Er komen ook weer veel leuke din-
gen aan, skeelerles voor de boven-
bouw, de koningsspelen, maar 
eerst gaan we meivakantie vieren. 
Lekker 2 weekjes genieten om na 
de meivakantie weer fris en fruitig 
van start te gaan. 
 
Eerst weer tot zo ver en tot vol-
gende maand ! Groetjes Carla 
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Colofon 

Jaargang 67, nummer  9 

28-4-2022 

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

W. Vermeulen  

Inleverdata volgende S&O: 
10-5-2022  (verschijnt 12-5-2022) 

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  

Agenda 



 

12   Sport & Ontspanning    

 

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  


