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 Startavond Dorpsvisie  

op 28 januari. 

Zoals al eerder gemeld is er op de 
laatste Algemene Vergadering be-
sloten dat we in het dorp bezig 
gaan met het opstellen van een 
dorpsvisie voor het dorp. 

Een dorpsvisie is een plan waarin 
bewoners met elkaar aangeven wat 
de gewenste ontwikkelingen zijn 
voor de toekomst. Dorpsbewoners 
weten als geen ander hoe ze het 
dorp leefbaar, veilig en mooi kun-
nen houden. Het is een dorpswen-
senlijstje voor de toekomst. Daar 
kun je zelf als dorp veel aan doen, 
maar soms heb je daar ook de ge-
meente of andere instanties bij no-
dig. De gemeente vindt het dan 
ook heel belangrijk dat als een 
dorp met wensen komt het ook 
duidelijk is dat het in de dorpsvisie 
van het dorp staat benoemd, als 
een garantie dat het een wens is 
van het dorp en het dorp zich daar 
ook voor inzet. 

In een dorpsvisie werk je met el-
kaar verschillende thema’s uit die 
voor de toekomst van het dorp 
belangrijk zijn. Denk daarbij aan 
onderwerpen als woningbouw, 
(verkeers) veiligheid, toekomst van 
het dorpshuis, hoe je met elkaar 
wilt omgaan, duurzaamheid en lo-
kale energie, etc.  

Dorpsbelang belegt een eerste 
bijeenkomst met het dorp op 
zaterdag 28 januari. Waarschijn-
lijk vanaf een uur of 16.00 uur en 
dit zal worden afgesloten met 
een gezamenlijk buffet.  

Op deze bijeenkomst willen we 
kort met jullie terugkijken, maar 
willen we vooral ook samen in ge-
sprek over de thema’s en onder-
werpen die naar jullie idee in de 
dorpsvisie moeten worden uitge-
werkt. Maar vooral ook over hoe 
we dit samen willen gaan uitwer-

ken. Aan een aantal onderwerpen 
wordt al hard gewerkt (zoals bij-
voorbeeld door de werkgroep ver-
keersveiligheid en de werkgroep 
lokale energie). Andere onderwer-
pen moeten nog helemaal worden 
uitgewerkt. 

De definitieve uitnodiging en 
agenda volgt nog, maar zet de 
datum vast in uw agenda: zater-
dag 28 januari 16.00 uur. 

Dorpsrestaurant Gezelliggeit. 

Het restaurant draait nu iets meer 
dan een jaar en het is altijd weer 
gezellig en lekker. We worden ie-
dere keer weer verrast door de cre-
ativiteit van Riek, die met behulp 
van Carla een heerlijke maal-
tijd bereidt. Uitgeserveerd door 
een grote groep vrijwilligers die 
ook iedere keer weer voor de aan-
kleding zorgen.  

We willen in het begin van 2023 
bekijken of we nóg meer dorpsge-
noten kunnen verwelkomen in de 
Gezelliggeit. Je 
kunt dan namelijk van tevoren kie-
zen of je op de eerste vrijdag 
of eerste zaterdag 
wil komen (beide dagen mag ook 
 ). Er moet sprake zijn van een 
minimale bezetting maar Gezellig-
geit is dan dus beide avonden 
open. In april laten wij weten op 
welke wijze het restaurant geconti-
nueerd wordt.  

Het concept blijft verder hetzelfde, 
het menu wordt van tevoren gepu-
bliceerd. Je maakt een keuze voor 
het menu; geef aan of je met eigen 
gezelschap wilt eten of aanschuift 
aan de aanschuiftafel en daarna 
volgt een bevestiging. Gezelliggeit 
is open van 17.00 tot 21.00 uur en 
de keuken sluit om 20.30 uur. Kin-
deren ook van harte welkom! 

De vrijwilligers hebben besloten 
om het eerste weekend van januari 
over te slaan. Daarom is het eerste  

 
weekend van februari het restau-
rant op vrijdag 3 en zaterdag 4 fe-
bruari weer geopend. 
Hou de website en S&O in de ga-
ten voor het menu. 
 
Gaan we samen met de 
Broekstreek en Nieuw Balinge 
een buurtbus starten of niet? 
Volgende week krijgt u een flyer in 
de bus met een aantal vragen over 
het eventueel ontwikkelen van een 
buurtbus. 
Witteveen is een aantal jaren al uit 
de lijn 37 gehaald (van Westerbork 
naar Hoogeveen). Nu is deze bus-
lijn definitief opgeheven.  
Dorpsbelang Witteveen heeft zich 
aangesloten bij het protest van 
Plaatselijk Belang Broekstreek en 
Plaatselijk Belang Nieuw Balinge 
en gezamenlijk hebben we ge-
sprekken gevoerd met het OV bu-
reau en de gemeente, over een al-
ternatief voor de vervallen buslijn. 
Die mogelijkheid ligt in een geza-
menlijke buurtbus, waarin hoogst-
waarschijnlijk ook een route door 
Witteveen naar Aalden kan worden 
opgenomen (met een mogelijkheid 
aan te sluiten op lijn 27 van Zwee-
loo-Oosterhesselen-Hoogeveen en 
lijn 22 van Emmen-Zweeloo-
Westerbork-Beilen). 
In de Broekstreek, Nieuw Balinge 
en Witteveen wordt nu dezelfde 
flyer verspreid en daarin vragen wij 
u aan te geven of u gebruik denkt 
te maken van deze buurtbus en of 
er eventueel mensen geïnteresseerd 
zijn om als vrijwilliger op de bus te 
gaan rijden. 
Want we gaan ons als drie dorpen 
gezamenlijk inzetten en ons sterk 
maken alleen als we het idee heb-
ben dat er voldoende interesse is 
voor het gebruik van de buurtbus. 
Wij vragen u dus dringend de flyer 
te lezen, te beantwoorden en in te 

Nieuwsbrief  van Dorpsbelang Witteveen. 
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leveren op de adressen onderaan 
de flyer (graag voor half januari). 
Voor vragen kunt u altijd bij 
Dorpsbelang terecht. 
 
Dorpsbelang wenst u rustige en 
gezonde kerstdagen toe en een 
frisse start van het nieuwe jaar. 
Veel plezier op Kerstavond bij de 
Kerstboom en bij het Carbid schie-
ten en we hopen jullie samen met 
het bestuur van de Tille te ontvan-
gen op de nieuwjaarsborrel op 8 
januari in de Tille (zie hieronder). 
 
Liesbeth Langen, Helen Wilmink, 
Tjitske Raggers, Roos Glastra, Pa-
tricia Keizer, Femke Seele 

Hierbij een overzicht van 
Naoberkracht 2022. 
Er zijn dit jaar veel nieuwe bewo-
ners komen wonen in ons mooie 
Dorp. 
Wij hebben dit jaar veel hulpvra-
gen gehad , in wat voor vorm 
dan ook. 
Waar Witteveen heel sterk in is 
om elkaar te helpen , als Naobers 
en waar wij helpen om te verbin-
den 
zowel binnen of buitenhuis. 
Dan hebben wij nog die leuke en 
lekkere Naobertaart van de 
maand. 
Die is ontstaan door een bewo-
ner in het Dorp die graag taarten 
bakt en die delen wij dan namens 
Naoberkracht uit. 
Als jullie nog iemand weten die 
een taart verdiend , aarzel dan 
niet en geef ons een tip. 
  
Naoberkracht Hulpmiddelen 
Rollator ,rolstoel en krukken zijn 
dit jaar veel gebruikt. 
  
Januari beginnen wij de Dorps-
agenda weer samen te stellen. 
Heb je agendapunten lever ze 
dan bij ons in. 
Kunnen wij alles zo samenstellen 
zodat er geen activiteiten zijn die 
elkaar gaan overlappen. 
  
Heb je nog vragen ,en wensen 
zijn altijd welkom. 
Bel dan 0614890113 
  
Wij van Naoberkracht wensen 
jullie een Gezond , Liefdevol en 
een 
                           Gelukkig 2023 

Buurtacademie Witteven  in samen-
werking met Gezond Midden 
Drenthe organiseert een Workshop:    

For women  only 
Bij alle mensen, maar vooral bij 
vrouwen is de invloed van hormo-
nen op het welbevinden erg groot. 
Hoe alle hormonen zich in het li-
chaam gedragen is een zeer com-
plex samenspel. De invloed hiervan 
op onder andere je humeur, ener-
gie, gewicht,  emotie en mate van 
welbevinden is enorm. Heel graag 
nemen je mee naar meer inzicht in 
hoe dit werkt en bovenal hoe je hier 
zo goed mogelijk mee samenwerkt. 
Dat kan  veel problemen voorko-
men. Kortom veel info, nieuwe in-
zichten en ondersteunende yoga 
oefeningen. 
Opbouw Workshop: 
 
# kennismaken met hormonen 
#  Negatieve invloeden 
#  Positieve invloeden 
#  Eigen regie 
# Ode aan je hormonen (yoga oe-
feningen) 
Donderdag 26 januari 2023. 
Locatie Dorpshuis De Tille 
Instromen vanaf 19.15 uur .  Aan-
vang 19.30 uur tot ongeveer 22.30 
uur. 
Cursus leidster Trea de Vries -
Derks 
Kosten voor deze cursus €15,00 
per persoon. Opgave voor 10 ja-
nuari 2023. 
Opgave via Buurtacademie Dina 
Snippe 0622294312 
of mail dinaberghuis@gmail.com. 

Uitnodiging 
Nieuwjaars 

borrel  
 

  Zondag                                               

8 januari  
 

                                                              

de Tille  
 

                                                     

15.00 – 17.00 uur. 
 

      U aangeboden door  

de besturen van Dorpsbe-
lang en de Tille 

Het Nieuws 
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Koning Winter kwam 
op visite… 

Vorige week was er ineens paniek 
bij onze ijsmeesters. Zou het er 
met de koude voorspellingen dan 
toch van gaan komen? 
Jazeker, donderdag kwam het ver-
lossende woord en kon de baan ’s 
middags open gaan voor de leden.  
Als één van de weinige natuurba-
nen in de buurt die toen open kon-
den, geeft dat toch altijd weer een 
gevoel van trots. 
Achter de schermen zijn dan al 
veel mensen heel druk in de weer 
om e.e.a. mogelijk te maken. Zo 
moesten de ledenkaarten per direct 
beschikbaar zijn en via administra-
tie per dag worden doorgeven wie 
betaald had, zodat de kaarten in 
het juiste bakje bij de baan lagen. 
Verder o.a. stoeltjes, ijshockey-
sticks, pucks, verlichting, muziek-
installatie, kantine regelen met de 
Boys, barbezetting, wie is er voor 
het openen van de baan, sluiten 
van de baan, ijsmeester van dienst, 
EHBO etc. Complimenten voor 
de ploeg vrijwilligers die het maar 
weer voor elkaar hebben gekregen. 

 

 

Uit de nalatenschap van ons erelid 
Geert Rossing, hebben we twee 
banken kunnen kopen en door het 
graveerwerk van Kim Zinger, staan 
die als mooie blijvende herinnering 
aan Geert langs de baan. Deze 
stonden er nu voor het eerst en 
kregen veel positieve reacties. De 
ijsvereniging wil Kim dan ook heel 
erg bedanken.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
De weersgoden waren ons goed 
gezind en zondagavond konden we 
moe maar voldaan vier prachtige 
schaatsdagen jaartal 2022 bijschrij-
ven.  

Best leuk om de baan open te heb-
ben op de 89ste verjaardag van de 
ijsvereniging. Hopelijk was dit 
slechts een voorproefje en krijgen 
we deze winterperiode nog veel 
van deze dagen. 
Graag willen wij de leden die nog 
niet hebben betaald, of mensen die 
lid willen worden, vragen om de 
contributie van € 6,00 over te ma-
ken op: 
Rek nr.: NL82 RABO 0369 4174 
53 t.n.v.  IJsvereniging Winter-
vreugd  
 
Graag bij de betaling uw straat en 
huisnummer vermelden. De kaart 
brengen we na betaling bij u langs. 
 
Langs deze weg, willen wij ieder-
een fijne feestdagen en een mooie 
jaarwisseling toewensen, maar 
vooral een goede gezondheid in 
2023. 
 
Bestuur IJsvereniging  
Wintervreugd 
 

De Sport 
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Duitse les 
  
“Man ist was er ißt.”, de be-
roemde spreuk van een Duitse 
filosoof. Je bent wat je eet , ze-
ker ook bij een uitgebreide 
kerstmaaltijd. Het hele jaar op 
inspectie, fietsend langs de var-
kensboer in Gees. Of over de 
Drentse hei, daar staan de 
Schotse Hooglanders regelmatig 
in de weg, onwetend van mijn 
kerstdis als hun eindbestem-
ming.(verhalen 31 en 141) 
In de winter wordt er namelijk 
af en toe vlees gegeten; met na-
me rookworst en spek in snert 
en stamppot, onvervangbaar. 
Natuurlijk ook de Friese traditie, 
rollade met kerst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verder een vrijwel vleesloos be-
staan; destijds in mijn studen-
tenhuis waren er twee groepen 
mét of zónder vlees. Maar we 
aten vaak samen, de ene keer 
mét, de andere keer zónder. De 
ene groep grapte over de dooie 
beesten, de andere zag de hu-
mor van het vogelvoer. 
Ik belandde in het kamp van het 
vogelvoer, wellicht vanwege de 
aantrekkelijkste huisgenote, 
maar ben er nog altijd blij mee. 
Zeker ook vanwege dierenleed, 
milieu en gezondheid, maar 
vooral omdat het ook hartstikke 

lekker is...zangzaad.  Boekweit 
met een pittige kaassaus, een 
curry met Quinoa of een andere 
favoriet schijt-rijst (studententerm 
voor zilvervliesrijst) met pinda-
saus. 
 
 
Verder is mijn smaak wel ver-
schoven, vroeger was een gegril-
de kip mijn absolute favoriet, 
tegenwoordig draait mijn maag 
zich om als ik in Hoogeveen 
langs een stinkende grill met 
kippenlijken loop. 
De kopvrouw thuis doet alsof 
ze vleesloos ook lekker vindt, 
waarschijnlijk ingegeven door-
dat de meesterknecht de maal-
tijd op tijd klaar heeft en zij na 
een lange werkdag niet zelf 
hoeft te koken. De kinderen 
hebben er mee leren leven, maar 
duiken na een avond stappen 
juichend de shoarma tent in. 
 
Onmisbaar 
 
Vroeger trekschuit of paard en 
wagen, maar tegenwoordig is 
een auto onmisbaar. Wassen 
doe je al lang niet meer in een 
tobbe maar de wasmachine doet 
het vuile werk. Voor een moei-
lijke staartdeling geen pen en 
papier, maar de computer. 
Voordat je het weet is elke 
vooruitgang onmisbaar. 
Recent heeft de kopvrouw een 
paar verwarmde handschoenen 
aangeschaft, een hele investe-
ring, maar zij beloofde een kran-
tenwijkie erbij te nemen. Tijdens 
de recente vorstperiode was de 
verleiding groot om die hand-
schoenen ook te proberen. 
 

 
Gelukkig niet gedaan. Niet dat 
ik zelf bang ben voor een kran-
tenwijkie, weer een extra fiets-
tocht met hopelijk handige 
kleurrijke opvallende fietstassen. 
Nee voordat je het weet zijn 
ook die handschoenen onmis-
baar. 
Hetzelfde geldt voor de elektri-
sche fiets. Als ik in de vrieskou 
met tegenwind word ingehaald 
door een stralend koppel bejaar-
de elektro fietsers slaat af en toe 
de twijfel al toe. Toch komt er 
een tijd dat de e-bike ook voor 
mij onvermijdelijk wordt, het 
fietsgevoel is onmisbaar. 
Echter vooralsnog in weer en 
wind trappen gevolgd door het 
heerlijke moment om thuis te 
komen. Lekker voldaan een ge-
zond gevoel, hopelijk Magere 
Hein weer op afstand gefietst. 
Vervolgens genieten van een 
zalige trappist. Wat een hypo-
criet, denkt U wellicht, zeker 
ook na mijn gezonde fiets- en 
vogelvoer verhalen. Alcohol 
maakt meer stuk dan je denkt, 
echter met mate en als aanvul-
ling op de Duitse filosoof:  
“Man stirbst an was man 
trinkst” 
 
                               Gr. Joep 

De Column 
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Klussenbedrijf 
R.Snippe 

 

Mr. J. B. Kanweg 65 
9439 PC Witteveen 

0593-552348 

Schapendijk 4 
9438 TA GarmingeTel. 
0593-552200 

Beste 70-plusser  
van Witteveen, 

 
Heeft u het gezelligste sportuurtje van Witte-
veen al ontdekt?! 
 
Elke dinsdag- én donderdagochtend van 
10:30 – 11:30 uur bent u welkom in dit spor-
tuurtje in MFC De Tille. 
We doen verschillende oefeningen, zoals fiet-
sen, roeien of lopen. Daarna gaan we aan de 
slag om onze spieren te trainen. Een spelletje 
op zijn tijd is ook erg leuk en gezellig, dan 
spelen we bijvoorbeeld een balspel of gaan 
we badmintonnen. 
 
Het is leuk en fijn om gezamenlijk te bewe-
gen in een omgeving met de juiste apparaten 
en deskundige begeleiding. 
nieuwsgierig geworden, kom dan eens binnen 
lopen op een dins-
dag- of donderdag-
ochtend. Bij Greet 
Supér kunt u te-
recht voor meer 
informatie. 

Dorpsbewoners van Witteveen,  
 

Dit jaar mogen wij weer de viering van kerst 
bij de kerstboom van Witteveen organiseren. 

Een gezellige avond waar de bewoners jong en oud 
samenkomen voor een hapje en een drankje. 

De kerstboom commissie heeft een leuke activiteit be-
dacht. 

Je kunt je in tweetallen opgeven en de opgave kan op 
de avond zelf. 

We delen de activiteit in 2 categorieën: 
- jeugd vanaf de basisschool/volwassenen 

- basisschoolleerlingen van groep 3 t/m groep 8. 
 

Tijd: 19.00u - 22.00u 
Waar: De kerstboom in het plantsoen 

Wanneer: 24 december 
 

Kom gezellig langs om mee te doen of om te kijken. 
Kerstgroet, 

 

✨ ✨Roelof, Robin, Dennis, Grietje en Kim  

Op 6 december is Yvon Veldhoen overleden.  
 

Yvon was een betrokken dorpsgenoot die naast 
haar jarenlange bestuurslidmaatschap van Dorpsbelang  

Witteveen ook bij verschillende andere groepen vrijwilliger 
was. Zo konden de Plantjesmarkt en recent ook dorpsrestau-
rant Gezelliggeit op haar inzet rekenen.  

Met veel plezier stond zij op de jeu de boules-baan 
en verzorgde waar nodig ook nog de plantjes op het Dorps-
plein.  

Menig dorpsgenoot heeft de Witteveensevlag of tas bij haar 
gekocht of de sleutel van het Naoberkracht kantoor gehaald.  
 

We zullen haar humor en 

dagelijkse wandelingen met Bokan aan haar zijde, missen. 
 
 Het bestuur van Dorpsbelang Witteveen 
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Einde 
Zo…en dan zijn er ineens veel 
zaken voorbij die ons afgelopen 
tijd in meer of minder mate bezig 
hielden. Het WK kende zijn, door 
de FIFA kennelijk zo gewilde 
kampioen. Expeditie Robinson 
schijnt afgelopen te zijn en Mars-
lander Nasa heeft ook afscheid 
genomen. Ook in onze competi-
ties zijn de laatste wedstrijden ge-
speeld van 2022 en de laatste trai-
ningen van dit jaar zijn ook afge-
rond. Ach ja sentimenteel gedoe 
zo aan het einde van het jaar. En 
dan straks in het nieuwe jaar 
wordt alles in een keer an-
ders...yeah right. 
 

ALV 
Op dinsdag 13 december was het 
zover, de ingelaste ALV om over 
de aangepaste statuten en het aan-
gepaste huishoudelijk reglement te 
stemmen. Naast het bestuur was 
er een verdwaald lid aanwezig die 
eigenlijk per toeval in de kantine 
aanwezig was. In wat waarschijn-
lijk een van de kortste ALV’s uit 
de geschiedenis van de Witteveen-
se Boys is geweest zijn de beide 
document unaniem aangenomen. 
Gelukkig gaf de ALV van 4 no-
vember hetzelfde beeld. Wij gaan 
nu als bestuur weer terug naar de 
notaris om de statuten weer vast 
te leggen. 
 

 

Laatste wedstrijden 
De jeugd teams van WNBC voet-
ballen inmiddels in de zaalcompe-
titie in Wijster en deze kompetitie 
gaat in januari verder. 
Op 11 december stond op  een 
koud sportpark de Roskamp voor 
de Heren 1 de wedstrijd tegen 
Pekelder Boys op het programma. 
Eerder die dag verloren de Heren 
2 met 0-3 van SCZ 2. Heren 1 

verzuimden in hun wedstrijd aan 
het doelgemiddelde te werken. 
Hoewel ook Pekelder Boys kan-
sen kreeg hield Martijn de 0 op 
het scorebord. De wedstrijd ein-
digde in een 2-0 overwinning voor 
de mannen van Lieuwe Pals. Er 
werd gescoord door Finn en An-
ne-Jan. De derde helft werd een 
waar feestje waarin de mannen en 
vrouwen van Pekelder Boys er 
samen met ons een gezellige boel 
van maakten! 
Dank aan de aanwezige suppor-
ters die de kou trotseerden en de 
mannen kwamen aanmoedigen. 
Zonder jullie wordt het maar een 
stille bedoeling langs het veld. 
 

Laatste Training 
De heren en dames hebben het 
jaar afgesloten met een laatste trai-
ning in de zaal in Wijster en wat 
tafelvoetbal in de kantine nader-
hand. 
 

Oliebollen actie 
Afgelopen zaterdag ging er een 
platte kar door Witteveen en een-
tje door de Broekstreek. Hierop 
bevonden zich de heren en dames 
die alles in het werk stelden om 
zoveel mogelijk cakes, suiker-
brood en oliebollen te verkopen. 
Gebakken door onze eigen bakke-
rij Jordy Scheepers. Mocht je de 
heren en dames gemist hebben en 
nog met een leeg formulier aan  

 
 
 
 
 
 
tafel zitten, de formulieren kun-
nen deze week nog bij Teun wor-
den ingeleverd. Ligt het formulier 
al bij het oud papier en kan je het 
niet meer terug vinden? In deze 
SenO vind je een kleine versie 
ervan. 
 
Van Kerst naar Oud en Nieuw 
Komend weekend is het alweer 
kerst. Voor de meeste onder ons 
waarschijnlijk een paar dagen van 
gezellig samen zijn en leuke din-
gen doen. Gelukkig ook maar, al 
besef ik me ook dat dit niet voor 
iedereen zo is. En als straks de 
klok twaalf uur slaat, de flessen 
champagne worden ontkurkt en 
er weer voor een kapitaal aan 
vuurwerk de lucht in gaat zal niet 

iedereen in een juich 
stemming zijn. Zei ik al 
dat ik aan het einde van 
het jaar wat sentimenteel 
wordt? Op oudejaarsdag 
gaan we eerst de oliebol-
len bezorgen en daarna 
een klein drankje drin-
ken bij het Carbidschie-
ten. Hoe mooi is dat, 
gewoon weer met z’n 
allen bij elkaar naar de 
carbidploeg kijken, het 
afgelopen jaar evalueren 

en weer naar huis gaan om af te 
gaan tellen. 
 
Voor nu wens ik iedereen namens 
de Witteveense Boys fijne kerstda-
gen en een mooi nieuw jaar toe. 
En kijk een beetje naar elkaar om. 
Maar dat zit in Witteveen wel 
goed! 
 
Walter de Boer 
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Zakelijk incidenteel  ex btw 
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 kantine 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 
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