
 

                                    Sport & Ontspanning    

19 
 

27-10-2022     .  jaargang 67 
 

Nieuwsblad voor en door Witteveners 

& Sport 
Ontspanning   

                                                                               Www.sportenontspanning.nl 

Energietransitie 

Zonnebloemwedstrijd 

Gezelliggeit 

 



 

2   Sport & Ontspanning    

 

Gespecialiseerd in  

slootonderhoud en kraanwerk 

Tevens levering grondsoorten 

 
Roelof Huizing Cultuurtechniek 

Hoofdstraat 42 

9433 PC Zwiggelte 

Tel.  06-52375631 
 

Advertenties  



 

                                3   Sport & Ontspanning    

 Onderwerp:  
Uitnodiging en agenda Algemene 
Leden Vergadering over seizoen 
2021-2022 om 20.00 uur  
op vrijdag 4 november 2022 in 

de 

kantine. 
 
Alle leden en ouders van minder-
jarige jeugdleden zijn van harte 
uitgenodigd. Zie het huishoude-
lijk reglement voor wie er stem-
recht heeft tijdens de ALV 
(seniorleden en 1 ouder per min-
derjarig jeugdlid). 

 
Agenda ALV 4 november 2022 
(seizoen 2021-2022) 
 
1. Opening 
2. Mededelingen/
binnengekomen stukken 

Leden van Verdienste 
3. Notulen ALV 25-03-2022
(2020-2021) 
4. Verslag bestuur en commissies 

Bestuur 
Jeugdcommissie 
Seniorencommissie 
Evenementen commissie 
Accommodatie commissie 
Barcommissie 
Sponsorcommissie 

5. Toelichting financieel resultaat 
2021-2022 
6. Verslag kascommissie 
7. Verkiezingen 

Kaskommissie 
Bestuur 

8. Afscheid  
9. Begroting 2022-2023 
10. Aanpassingen statuten i.v.m. 
de nieuwe wet WBTR 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 
  
Namens het bestuur, 
Roel Seele 
Voorzitter 
 

 

Beste 70-plusser  
van Witteveen, 

 

Heeft u het gezelligste sportuurtje 
van Witteveen al ontdekt?! 
 

Elke dinsdag- én donderdagoch-
tend van 10:30 – 11:30 uur bent u 
welkom in dit sportuurtje in MFC 
De Tille. 

We doen verschillende oefeningen, 
zoals fietsen, roeien of lopen. 
Daarna gaan we aan de slag om 
onze spieren te trainen. Een spelle-
tje op zijn tijd is ook erg leuk en 
gezellig, dan spelen we bijvoor-
beeld een balspel of gaan we bad-
mintonnen. 
 

Het is leuk en fijn om gezamenlijk 
te bewegen in een omgeving met 
de juiste apparaten en deskundige 
begeleiding. 

nieuwsgierig geworden, kom dan 
eens binnen lopen op een dinsdag- 
of donderdagochtend. Bij Greet 
Supér kunt u terecht voor meer 
informatie. 

Het Nieuws 

Niet vergeten: vrijdag 4 novem-
ber is de ALV van de Witteveen-
se Boys’87 gepland van 20.00 – 
21.15 uur in de kantine. De ver-
gaderstukken staan op de websi-
te www.witteveenseboys.nl/
clubinfo/documenten en zijn op 
de vergadering in afgedrukte 
vorm verkrijgbaar. Op hetzelfde 
tijdstip spelen de Vrouwen 7x7 
30+ thuis, dus dat wordt na af-
loop van de ALV nog een gezelli-
ge boel in de kantine. Er moet 
overigens op deze vergadering 
gestemd worden over nieuwe 
Statuten i.v.m. de nieuwe wet 
WBTR en een aanpassing in het 
Huishoudelijk Reglement. Deze 
zijn in concept ook te vinden 
op www.witteveenseboys.nl/
clubinfo/documenten. Als de 
statuten zijn goedgekeurd gaat 
het bestuur langs bij de notaris 
om e.e.a. te laten vastleggen. De 
agenda en uitnodiging van de 
ALV staat verderop in deze 
S&O. 
  
De Witteveense Boys’87 zijn me-
deondertekenaars van het Ge-
meentelijke Sport en Gezond-
heidsakkoord. U heeft hier vast 
over gelezen in de krant. De inte-
grale tekst staat binnenkort op de 
website. 
  
Zondag speelt het 1ste om 14.00 
uur thuis tegen De Treffers’16 1. 
De mannen van Lieuwe Pals 
kunnen de 3 punten goed gebrui-
ken om richting 6de/5de plek te 
gaan. Kom onze jongens aan-
moedigen! 
  
Roel Seele, 
voorzitter 
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Schapendijk 4 
9438 TA GarmingeTel. 
0593-552200 

Dorpsbelang Witteveen. 
 
Beste inwoners van Witteveen, 
Hierbij wordt u van harte uitgeno-
digd voor de Extra Algemene Le-
denvergadering (EALV) door het 
bestuur van Dorpsbelang Witte-
veen. 
 
Zoals u allen weet moet er door 
veranderde wetgeving een Statu-
tenwijziging plaatsvinden. Om zo, 
als bestuur van DBW,  de belangen 
van de inwoners van Witteveen 
nog beter te kunnen behartigen.  

 
We hebben in overleg met de no-
taris deze wijzigingen voorbereid. 
Elders in S&O heeft u kunnen le-
zen wat de daadwerkelijke wijzigin-
gen inhouden. De agenda voor 
deze vergadering : 

Welkom en opening van de 
vergadering, 

Nadere toelichting op de statu-
tenwijziging, het hoe en 
waarom, 

Vaststellen door de vergade-
ring van de statuten, 

Sluiting van de vergadering. 
 
Zoals u kunt zien is het een kleine 
agenda met slechts één onderwerp. 
In principe kan het een korte ver-
gadering zijn. Het is wel van groot 
belang dat er voldoende donateurs 
van DBW voor deze EALV aan-
wezig zijn, anders kunnen we de 
statuten niet wijzigen. Ik roep u 
alsnog op een uurtje vrij te maken 
op 26 oktober a.s., aanvang van de 
vergadering om 20.00 uur in De 
Tille. 

 

Helen Wilmink, namens bestuur 
DBW 

Hoe ziet ons dorp en 
buitengebied er over 
pakweg 10 jaar uit! 

 
Laten we ons dorp ver-

bouwen of  gaan we 
zelf  aan de slag? 

 

De bijdrage aan de Energietransitie 
door de Gemeente Midden Drenthe. 

 

Staat het al in  

Uw agenda? 

 

Donderdagavond  

3 november  

Een voorlichtingsbijeen-
komst over de  

Energietransitie……. 

en wat de ideeën  

en wensen in  

ons dorp hierover zijn.  

 

Zie ook de informatie in de 
S&O nr 16, van 15 september 

en op de website 

www. dorpwitteveen.nl 

 

Deze avond wordt Georgani-
seerd door het overleggroe-

pen lokale energie Witteveen 
met bijdragen van de ener-

giecoöperaties De 
Broekstreek, Drentse Kei en 

Energie van Ons. 

Het Nieuws 

Even bijschrijven. 
 
De oproep in Sport en Ontspan-
ning van 29 september 2022 

Heeft weinig opgaven opgele-
verd. 
Dammen : 1 persoon 
Schilderen 1 persoon 
Bouwen van Website : 1 per-
soon. 

Er wordt gewerkt aan de evalua-
tie van de cursus Moi. 
In de Sport en Ontspanning, 
nummer 20 ,  gaan we datum 
prikken voor uitleg “Klapkast”. 
“Gezonde hapjes “ maken 
wordt  gehouden op 21 decem-
ber 2022. 

Kosten bedragen €5,00 per per-
soon. 
Verder uitleg in S&O nummer 
20. 

Opgeven kan bij bekende adres-
sen of mail. 
  
Zijn er ander initiatieven in Wit-
teveen ? 

Laat het weten en we gaan ermee 
aan de slag. 
  
Buurtacademie Witteveen 
Auke en Dina. 
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Het Nieuws 
Je kan je tot uiterlijk tot zaterdag 29 oktober op-
geven voor Dorpsrestaurant de Gezelliggeit. 
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Klussenbedrijf 
R.Snippe 

 

Mr. J. B. Kanweg 65 

9439 PC Witteveen 

0593-552348 

Klein. 
 
Naast het grote onrecht dat de we-
reld teistert is er ook klein onrecht. 
Uw columnist fietst en wandelt 
zich wezenloos in Witteveen. Veel-
al gewapend met de verrekijker. 
Echter de eerste de beste toerist 
vertelt dat-ie een ijsvogel gezien 
heeft bij de Stobbeplas. En wat 
dacht U van de wolf, ooit dacht ik 
het eerste menselijke slachtoffer te 
worden, lees verhaal 72. Maar ge-
zien heb ik dit roofdier in onze 
omstreken nog niet. Welnu  meer-
dere dorpsgenoten beweren dat ze 
het roofdier nabij de Kanweg heb-
ben zien struinen. 

Overigens de laatste tijd wel een 
boel wild gezien. Niet op de fiets 
en ook niet in de buurt.  

Op familiebezoek in Londen mid-
den in de stad vossen gezien en 
waanzinnig veel eekhoorntjes. Wij 
hebben bruine, daar hebben ze 
grijze en de beestjes lopen overal. 
Als je de staart wegdenkt lijken het 
net ratten.  

De vliegschaamte opzij gezet en 
naar Londen gevlogen. Uiteraard 
niet via Schiphol, maar desondanks 
is vliegen toch een straf. Overal 
rijen en beveiligers, die eigenlijk 
allemaal niks doen. Behalve dan 
dochterlief bijna een lijfstraf geven, 
omdat ze een busje deo in haar 
tasje had.  

 
 
 

 
 
 
Crowd management heet dit mar-
telen met een duur woord. Op de 
terugweg niet alleen gemarteld, 
maar ook platgespoten. We kon-
den niet anders naar huis, dan na 
een slinger wandeling door de tax-
free shop. Daar stonden   opge-
dirkte dames vrijwel iedereen on-
der te spuiten, allemaal met een 
ander parfum. Brakend bereikten 
we het vliegtuig. 
 
 
 

Overmoed 

 
Het was de schuld van de Ameri-
kaanse eik. Een boom die eigenlijk 
niet thuishoort in Nederland. Maar 
je ziet ze overal. Ze zijn niet zo 
sterk als onze inheemse eiken, 
maar de boomsoort doet het goed. 
Typisch is de vele bladeren die al 
vroeg in de herfst prachtig kleuren 
waarna de Amerikaan als e 
en van de eerste bomen haar blad 
laat vallen. Zo ook tussen Beilen 
en Spier. Het natte fietspad waar 
mijn eega en ik op fietsten was be-
zaaid met het gele blad. 

 
 
 
 
 
 

 
 
In een bocht was er geen houden 
meer aan, uw columnist sloeg over 
de kopvrouw heen. 
Opgekrabbeld, maar alles deed 
zeer. Zelfs de gebruikelijke verdo-
ving van de Trappist werkte niet. 
Kneuzingen, pijnlijke schouder, 
ribbenkast, rug. Een ongeluk 
schuilt in een klein hoekje. Het is 
hopelijk klein leed, want het gaat 
alweer een stukje beter. Het is de 
bekende open deur: een goede ge-
zondheid is een groot goed en 
iedereen is op zijn manier kwets-
baar. 

In Witteveen zelf zal zo´n valpartij 
niet snel gebeuren. Zeker niet nu 
hekken voor de bladopvang weer 
zijn geplaatst. Het blad kan in de 
bak...leuk feitje is dat deze bakken 
slechts bedoeld zijn voor ¨het storten 
van blad van gemeentebomen¨. Geluk-
kig maakt men er geen probleem 
van, als bewoners stiekem het ei-
gen blad erin kruien. Er staat ove-
rigens niet bij wie het blad van de 
gemeentebomen wél in de opvang 
moet kieperen. Staat er  in de wet 
dat je de openbare weg voor je 
huis bladvrij moet houden ? Tot 
2007 was het in de winter wél ver-
plicht je stoep sneeuwvrij te hou-
den. Maar de winter is nog even 
weg en kunnen we genieten van 
een mooie en kleurrijke herfst. 
 
Gr. Joep  

De Column 
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Hallo allemaal, hierbij 
weer het nieuws van 
Streek IKC de Wenteling, 
 
We hebben weer enorm veel ge-
daan de afgelopen weken. Ontdek-
kend leren en samen leren hebben 
wij hoog in het vaandel staan. Dat 
zul je ook terug lezen in de berich-
ten. Veel lees en kijk plezier. 

 
School: 
 
Opening kinderboekenweek: 
 
We hebben met de hele school de 
opening van de kinderboeken 
week gehad. Dat was heel leuk, 
met zij allen op het plein, liedjes 
zingen en een dansje doen. Er was 
ook een quiz. Het thema dit jaar 
was Gi-Ga Groen. 

 
Happy stones zoeken: 
 
Als onderdeel van de kinderboe-
ken week hebben we met de hele 
school happy stones gezocht. Op 
de happy stones stonden dieren en 
planten. Er moesten 26 ! stenen 
worden gezocht, de kinderen zijn 

echte speurneuzen. Toen ze alle-
maal gevonden waren, mochten de 
Weerwolven proberen het woord 
te leggen, want op de achterkant 
stonden letters. Dat lukte heel 
goed, het woord was: "Gi-Ga 
Groen kinderboekenweek". De 
kinderen die een steen hadden ge-
vonden mochten hem mee naar 
huis nemen, de bovenbouw kinde-
ren waren heel lief, want die heb-
ben bijna allemaal hun steen aan 
een kleuter gegeven, schatjes ! 
 
Voorlezen: 
 
Een vast onderdeel is dat de grote 
kinderen de kleuters voorlezen. 
Deze keer mocht groep 8 een 
prentenboek voorlezen aan een 
Stampertje, daarna schrijven ze 
samen een verhaal en maken ze 
een mooie tekening. De foto van 
het voorlezen plakken we er bij en 
dan gaat de opdracht in het 
tekstenboek. Het was super leuk 
en wat kunnen die mannen van 
groep 8 dat goed ! ( Want groep 8 
bestaat uit 11 kinderen, allemaal 
jongens ! ) 

 

 
 

Stampertjes: 
 
Gymles: 
 
Juf Rianne geeft altijd gymles op 
vrijdag, deze keer moesten de kleu-
ters onder de dikke mat door tijge-
ren, super leuk en dat leverde leuke 
plaatjes op. 
 
Letterkoffer: 
 
Bij de Stampertjes krijgt iedere 
week een kind de letterkoffer mee 
naar huis. Ze mogen daar dan alle-
maal spullen in stoppen die met 
die letter begint of als de letter er 
in zit. De koffer gaat dan weer mee 
naar school en dan is het heel 
spannend welke letter het was. De 
kinderen zijn super trots als ze de 
koffer mee mogen. Dan gaan ze er 
allemaal opdrachten mee doen, 
bijvoorbeeld de letter op elkaars 
rug schrijven. 
 
Drents archief: 
 
De Stampertjes zijn met de bus 
naar het Drents archief geweest. 
Daar moeten ze allemaal opdrach-
ten doen, eerst heeft juf Jannette 
daar lessen over gegeven in de klas. 
Dit soort lessen en uitjes zijn altijd 
erg leuk. Net een schoolreisje, al-
leen de busreis is al heel spannend. 

 
Leeshoek: 
 
De Stampertjes hebben een prach-
tige nieuwe leeshoek gekregen, 
daar kun je heerlijk rustig een 
boekje lezen. Het ziet er práchtig 
uit. Juf Jannette heeft hem mooi 

versierd met lampjes en 

herfstbladeren. 
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Beebots: 
 
De Stampertjes hebben Beebots, 
dat zijn bijen die je kunt program-
meren. Want hoe krijg je de bij van 
het blaadje naar de zonnebloem ? 
Best moeilijk, maar heel leerzaam. 
 
Appelmoes: 
De Stampertjes hebben appelmoes 
gemaakt, ze kregen na afloop alle-
maal een beetje mee naar huis, lek-
ker hoor je eigen gemaakte appel-
moes, veel lekkerder dan uit de 
winkel. 

 
Little people: 
Er wordt veel gespeeld met de litt-
le people bij de kleuters, heerlijk, 
lekker op de grond, met huizen, 
auto's en poppetjes. 
 
Bouwhoek: 
De stampertjes hebben een bouw-
hoek op het zoldertje, daar wordt 
veel gespeeld en gebouw. Een hele 
fijne plek waar je alle ruimte hebt. 

 
Project: 
De kleuters hebben gewerkt over 
de politie, daar kun je van alles 
mee doen. Er was een heus politie-
bureau en verkleed kleren. Er is 
veel geknutseld en met boeven met 
strepen op hun trui kun je ook van 
alles doen. Zoals tellen, mooi ! 

 
Zonnebloem wedstrijd: 
Bij de stampertjes was er een zon-
nebloem wedstrijd, wie kan de 
hoogste zonnebloem kweken ? Als 
je lief bent voor de zonnebloem, 
tegen hem praat en liedjes voor 
hem zingt wordt hij heel groot. 
Kijk maar eens naar Sarah ! Sarah 
had namelijk de hoogste, maar 
liefst 286,5 cm. Super knap Sarah ! 

 
 

Weerwolven: 
Rekenen met kastanjes: 
Juf Kim had kastanjes meegeno-
men want daar kun je leuk mee 
rekenen. De vriendjes van 10. Wat 
hoort er bij 2 ? Nou,  8 !  

 
Engels: 
Juf Kim geeft op woesdagmiddag 
Engels in de middenbouw, daar 
gingen ze Engelse domino doen. 
Super knap gedaan, zoek het goede 
plaatje bij het goede Engelse 
woord. 
 
 
 

Tangram: 
Rekenles in de middenbouw, reke-
nen met tangrammen, heb jij een 
beetje wiskundig inzicht ? 
 
Project: 
Bij het project hebben de Weer-
wolven een tekening gemaakt van 
een vliegtuig, ze hebben hun reis-
koffer ingepakt door daar een 
knutselwerkje van te maken. Goed 
gedaan ! 

 
Drents museum: 
Groep 3 en 4 zijn naar het Drents 
museum geweest, ook daar worden 
eerst lessen over gegeven in de 
klas. Daarna krijg je de opdracht in 
het museum zelf, dat is altijd erg 
leuk en leerzaam. Met je klas naar 
het museum, top ! 

 
Beelden tuin: 
Groep 5 en 6 zijn naar de beelden-
tuin geweest in Eelde, ook dit 
hoort bij de uitjes die hier boven 
genoemd zijn, eerst lessen in de 
klas en dan op struun in de beel-
dentuin met opdrachten.  
 
Scheerschuim: 
Voor groep 3 is het heel belangrijk 
om je fijne motoriek te oefenen. 
Juf Kim had scheerschuim meege-
nomen, daar kun je namelijk heel 
fijn in schrijven op je tafel, met je 
vinger. Lekker kliederen én leren 
tegelijk, ontdekkend leren ! 
 
Tomanies: 
Ren je rot: 
In het kader van de kinderboeken 
week had ik een begrijpend lezen 
les gemaakt voor buiten. Vragen 
beantwoorden en inleveren, welk 
plaatje moeten we zoeken ? Daar 
lag een letter bij, alle letters verza-
meld ? ( Dus alle vragen goed be-
antwoord), het woord leggen, dat 
was natuurlijk 
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"kinderboekenweek". Super leuke 
les ! 

 
Stickers AH: 
Bij de supermarkt hadden ze een 
actie met oceaan plaatjes, ik had er 
veel verzameld ( en gekregen) dus 
daar ging de tekstopdracht over. 3 
plaatjes mocht iedereen en daar 
gingen ze "wist je datjes" over op-
zoeken. Plaatjes goed gebruikt en 
een mooie tekstopdracht ! 
 
Mandala's: 
We hebben tijdens de kinderboe-
ken week super mooie mandala's 
gemaakt van natuurlijke materia-
len. De kinderen waren zelf op 
struun geweest, in het bos in de 
tuin. Bákken vol kwamen er mee 
naar school. Na een dik uur samen 
werken en overleggen waren de 
resultaten prachtig, heel knap ge-
daan.  

 
Workshop wecken, drogen en 
gezond eten: 
We waren uitgenodigd bij het IVN 
in Orvelte. Daar hebben de kinde-
ren zelf appelcompote gemaakt en 
appelsnoepketting en gezonde sa-
lade en wraps. Eerst gingen we dat 
allemaal zelf maken en daarna ge-
zellig samen op eten. Het was een 
super leuke dag en we hebben veel 
geleerd. 
Brandnetelsoep: 
Kobus had zijn spreekbeurt in de 
weken van de kinderboeken week. 
Het onderwerp van de spreekbeurt 
moet altijd passen bij het project 
waar we dan aan werken. Kobus 
deed zijn spreekbeurt over on-
kruid. Een week later had hij hele-
maal zelf een pan brandnetelsoep 
gemaakt en dat mochten we alle-
maal proeven. Bijna iedereen vond 
het lekker, leuk Kobus ! 
 
Kamp Westerbork: 

Groep 7 en 8 zijn naar kamp Wes-
terbork geweest, we hadden lessen 
gehad in de klas en daarna moch-
ten we daar allemaal opdrachten 
doen. Deze hadden te maken met 
fotografie, want we weten zoveel 
van Westerbork omdat daar een 
kampfotograaf werkte. Wij zijn in 
zijn voetsporen getreden. Leerza-
me en indrukwekkende dag. 

 
Science: 
Groep 7 en 8 zijn naar Volta ge-
weest in Beilen, daar kregen we 
sciene les. Allemaal proefjes doen, 
in een super mooi lokaal met veel 
mooie spullen. 

 
Planten tekenen: 
De afsluiting van ons project over 
ontdekkingsreizigers en avontu-
riers was, dat we planten zo precies 
mogelijk moesten na tekenen, net 
zoals ze vroeger deden. Want vroe-
ger hadden ze geen fototoestel, de 
kinderen waren heel geconcen-
treerd bezig en keken goed naar de 
plant, heel knap, want dat is best 
moeilijk. 
 
Voorstelling: 
We zijn naar een voorstelling ge-
weest met de hele groep, dat was 
heel knap gemaakt. Ze speelden 
alle rollen met zijn 2-en, Roan had 
een gastrol. Altijd genieten een 
voorstelling. 

 
Verjaardag: 
12 oktober was ik jarig, dus ik vier-
de mijn verjaardag de vrijdag voor 
de vakantie. We hebben allemaal 
spelletjes gedaan, wie is het snelst ? 
De kinderen waren allemaal prach-
tig verkleed, het was een super leu-
ke dag. 

 
We hebben heel veel leuke en leer-
zame dingen gedaan, we gaan weer 
een nieuwe periode in met veel 

leuke en leerzame activiteiten. We 
starten met een nieuw project in 
elke groep, we gaan lampionnen 
maken, de lampionnenshow hou-
den we in Thoes in het groen. Dan 
volgt natuurlijk Sinterklaas en 
kerst.  
Onze facebookpagina wordt bijna 
dagelijks geupdate met leuke be-
richten en foto's, het visitekaartje 
van onze prachtige school. Ook 
daar kun je ons volgen. 
 
Eerst weer tot zo ver, tot de vol-
gende keer, groetjes Carla 

Kinderopvang Streek IKC de 
Wenteling: 

 
Op Streek IKC de Wenteling 
verzorgen wij peuteropvang, 
voorschoolse- en naschoolse op-
vang. 
Onze vaste medewerker is op dit 
moment met zwangerschapsver-
lof. Helaas is het lastig om haar 
helemaal te vervangen aangezien 
er een tekort is aan personeel. 
Dit is een landelijke tendens die 
ook onze stichting treft. Langs 
deze weg willen wij u vragen of u 
mensen wil attenderen op een 
(tijdelijke) vacature bij Streek 
IKC de Wenteling. 
Zij dienen wel in het bezit te zijn 
van de geschikte diploma's kin-
deropvang. 
Ook kan degene één dag werken, 
daarmee zijn wij al heel erg blij. 
Mocht u inhoudelijk meer willen 
weten dan kunt u vrijblijvend 
contact zoeken met ondergete-
kende. Onze opvang vindt plaats 
in een heerlijke groene omgeving 
en is kleinschalig! 
Ik kijk uit naar uw reactie! 
  
Vriendelijke groeten,  
 
Mirjam van der Meijden 



 

                                11   Sport & Ontspanning    

Colofon 

Jaargang 67, nummer  19 

27-10-2022 
Sport&Ontspanning is een uitgave 
van Stichting Sport en Ontspanning. 
Redactie: 

W. Vermeulen  

Inleverdata volgende S&O: 
8-11-2022  (verschijnt 10-11-2022) 

Insturen of reageren? 

redactie@sportenontspanning.nl 
W. Vermeulen (0593-552020) 

Adverteren in de S&O? 

jaaradvertenties  

9 x 6 cm (standaard) €80,- per jaar; 

4,5 x 6 cm (half) € 40,- per jaar  
Zakelijk incidenteel   

1/1 pag  €35,- ; 1/2 pagina € 20,- ; 
1/4 pagina € 12,50.  
Verenigingen en particulieren van 
buiten Witteveen incidenteel: 

 1/1 pagina € 20,- 1/2 pagina € 10,-; 
1/4 pagina € 5,- 
Bank: NL89 ASNB 0904953203 
Tnv W.Vermeulen  

 

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 
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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 


