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Togo speelt weer toneel 

28 januari bijeenkomst dorpsvisie 

Wintervreugd vergadert 3 februari 

Porselein verven bij de Wenteling 
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De kaartverkoop voor beide voorstellingen van T.O.G.O. is op: 
Woensdag 1, 8 en 15 februari van 19.30-20.00 in de Tille. 
 
Kaarten kosten 7,50 per stuk en er kan alleen contant worden betaald!  
Reserveren is niet mogelijk. 
En let op: op=op!!  
We zien jullie graag in de Tille! 
 
namens T.O.G.O. 
Karen Houwerzijl  
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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 

 

Gespecialiseerd in  

slootonderhoud en kraanwerk 

Tevens levering grondsoorten 

 
Roelof Huizing Cultuurtechniek 

Hoofdstraat 42 

9433 PC Zwiggelte 

Tel.  06-52375631 
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Nieuwsbrief  van 
Dorpsbelang  
Witteveen. 
  

Startbijeenkomst 
Dorpsvisie. 

 
Aanstaande zaterdag (28 januari) 
gaan we met een groep van om en 
de bijna 50 inwoners van Witte-
veen een aftrap geven aan een 
dorpsvisie voor de toekomst. 
We zijn erg verheugd met deze 
opgave. 
Om 16.00 uur is de aftrap. Vervol-
gens krijgen de inwoners de gele-
genheid om over verschillende on-
derwerpen hun wensen en ideeën 
aan te leveren. 
En om ongeveer 18.00/18.30 uur 
gaan we samen aan het buffet. 
Wilt u toch nog graag mee doen 
maar bent u vergeten zich op te 
geven? 
We hebben nog een paar plekjes 
gereserveerd. Meldt u dan bij Tjits-
ke via de app nr 06 16658081. 
Wees dan snel, want veel ruimte is 
er niet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activiteiten Jeugd. 
 
Voor de jeugd zijn we vanuit de 
pilot bezig om een aantal voorlich-
tingen te plannen voor in de ko-
mende maanden. Eén van deze 
voorlichtingen zal gaan over het 
gebruik van multimedia, met name 
over fotogebruik online. 
In november is hier ook aandacht 
aan besteed op de Wenteling, tij-
dens de week van de mediawijs-
heid. In deze voorlichting gaan we 
hier dieper op in.  
 
De precieze datum volgt in de vol-
gende S&O. 

 

Stand van zaken 
Buurtbus. 
 
De afgelopen weken heeft Dorps-
belang een peiling onder de inwo-
ners gehouden over de haalbaar-
heid van een buurtbus. 
In totaal zijn er 24 reacties, waar-
van 3 personen hebben aangege-
ven van plan zijn 1 of 2 x per week 
gebruik te gaan maken van de 
buurtbus, 5 personen geven aan 
dat ze dit misschien in de toekomst 
willen gaan doen, en 6 personen 
stellen zich beschikbaar als vrijwil-
lige chauffeur. 
 

 
 
Die chauffeurs zijn natuurlijk ge-
weldig maar de potentiële passa-
giers zijn te weinig. Afgelopen 
dinsdagavond hebben we samen 
met de Broekstreek en Nieuw Ba-
linge gekeken wat de totale reacties 
zijn. In de andere dorpen zijn naast 
ook chauffeurs ietsje meer potenti-
ële gebruikers, maar gezamenlijk 
lijkt dit nog niet voldoende. Een 
buurtbus is haalbaar als er per dag 
20 passagiers zijn (10 heen en 10 
terug) en het is nog de vraag of dit 
haalbaar is. Toch hebben we beslo-
ten ons nu eerst toch verder te 
gaan oriënteren voordat we een 
besluit nemen. De kans is er nu en 
dat willen we toch goed uitzoeken. 

We gaan in gesprek met de 
organisatie van de buurt-
bus in Hijken (die al 40 jaar 
rijdt).  

Vervolgens gaan we weer in 
gesprek met het OV. 

En wat specifiek voor Witte-
ven geldt: is de buurtbus 
ook interessant voor even-
tueel leerlingenvervoer 
naar de Wenteling? 

We gebruiken de maand februari 
voor deze oriëntatie en in maart 
hopen we hier weer meer over te 
kunnen berichten.  

 

 

  NOABERKRACHT WANDELT 

  
  
Zaterdag 11 Februari organiseert  Noaberkracht een wandeling om 
14.00 uur. 
Met een Gids (Engbert de Vries) die ons het een en ander verteld 
over het Bos. 

Wij starten om 14.00 uur met een kopje koffie bij de Tille. 
En na de wandeling is er de gelegenheid om nog gezellig een borreltje 
te drinken. 
Eigen bijdrage is 1 EURO. 
Opgave bij Grietje en Josina van Noaberkracht 
0614890113 

Het Nieuws 
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Klussenbedrijf 
R.Snippe 

 

Mr. J. B. Kanweg 65 

9439 PC Witteveen 

0593-552348 

Beste 70-plusser  
van Witteveen, 

 

Heeft u het gezelligste sportuurtje 
van Witteveen al ontdekt?! 
 

Elke dinsdag- én donderdagochtend 
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. Daar-
na 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 bal-
spel of gaan we badmintonnen. 

 

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

nieuwsgierig geworden, kom dan 
eens binnen lopen op een dinsdag- 
of donderdagochtend. Bij Greet Su-
pér kunt u terecht voor meer infor-
matie. 

Koud hé 
Het is vrijdagavond en een niet 
nader te noemen speelster van Da-
mes 1 meldt met een gezicht dat 
op donderen staat dat de wedstrijd 
van de Dames de volgende dag 
niet doorgaat, ondanks de kou had 
ze er zoveel zin in. Helaas voor de 
Dames is het aflassen van wedstrij-
den de afgelopen weekenden een 
trend geworden. Is het te koud 
voor onze tegenstandsters, gaat de 
griep en verkoudheid nog steeds in 
het rond? Wie het weet mag het 
zeggen. In plaats van een wedstrijd 
te spelen is er door een aantal da-
mes een middagje onder leiding 
van Arno getraind op onder ande-
re het nemen van hoekschoppen. 
Gasten 
De weersomstandigheden van de 
afgelopen weken brachten wel een 
voor mij nieuw fenomeen aan het 
licht. De belangstelling voor het 
gebruik van ons kunstgrasveld was 
groot, helaas hebben we maar één 
veld anders was het druk gewor-
den op bepaalde tijdstippen. We 
hebben de afgelopen weken vere-
nigingen uit Vlaardingen, Coevor-
den, Dalen, Elspeet en Sleen te 
gast gehad op de Roskamp. Voor 
velen was het een eerste kennisma-
king met onze kantine en na een 
blik op de prijslijst was er genoeg 
reden om nog een tijdje te blijven 
hangen. 
Er viel afgelopen zaterdag ook 
meer te doen op het sportpark. 
Met ca. 20 deelnemers werd er ’s 
middags en ’s avonds gedart in 4 
poules in een tot Lakeside omge-
bouwde kantine. Uiteindelijk ging 
Bert Snijder met de overwinning 
aan de haal. 

Helaas gaat pokertoernooi van 
komende vrijdag niet door en is 
verplaatst maar 10 februari. 
Onze vrijwilligers gaan we op 17 
februari weer in het zonnetje zet-
ten tijdens de vrijwilligersavond. 
Voetbal 
De voetbal winterslaap in Drenthe 
is weer beeindigd en de bal rolt 
weer voor de teams. De trainingen 
zijn voor zowel de jeugd als de 
senioren weer begonnen. De JO8 
en JO10 teams hebben hun eerste 
wedstrijden inmiddels ook weer 
achter de rug. 

Zondag 29 januari spelen de man-
nen van het tweede om 10 uur de 
derby tegen VKW6 in Westerbork. 
De vrouwen spelen op 4 februari 
om 12.14 uit tegen SVBO in Em-
men. Op 5 februari gaan de man-
nen van het eerste ook weer de 
wei in te Weiteveen, tegen de Boys 
aldaar. Aanvang 14.00 uur. 

De eerste thuiswedstrijden van 
zowel heren 1 en heren 2 staan 
gepland op zondag 12 februari. 
Tijdens de wedstrijd van het eerste 
zal er, als alles goed gaat, sinds lan-
ge tijd weer een pupil van de week 
zijn! Weet u nog? Een jong voet-
balsterje of voetballertje in een net 
iets te ruim trainingspak doet mee 
met de warmingup, komt met de 
spelers het veld op, verricht de 
aftrap en dribbelt door de verdedi-
gers richting het doel van de te-
genstander om vervolgens te sco-
ren. Daarna in de dugout zitten en 
een lekker bakje patat (of was het 
friet) in de rust. Komt dat zien. 

 

Op naar de tweede seizoenshelft! 
Walter de Boer 
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Laatste stukje ? 
  
Grote schrijvers gebruiken vaak 
hetzelfde thema voor hun boeken. 
Ruzie met de liefde; tobben met 
het geloof of de slechte jeugd. Uw 
eenvoudige columnist kent deze 
problemen niet en  heeft zich de 
afgelopen 7 jaar beperkt tot het 
schrijven over fietstochten. Maar 
ook daarin wederkerende onder-
werpen. Ons mooie dorp in Dren-
the, uiteraard de vogels en altijd 
weer flauwe grapjes over bierdrin-
ken. Wanneer wordt het afgezaagd; 
slaat U als lezer de stukjes al 
over...pure papierverspilling ? Of 
verheugt U zich nog iedere 14 da-
gen op een nieuw portie vrolijke 
verbazing. 

Het schrijven zelf is nog steeds 
leuk, waarbij,  net als bij reizen of 
vroeger een meisje versieren, de 
weg er naar toe of in dit geval het 
samenstellen van het stukje nog 
het meeste plezier geeft. Daarbij 
zijn de enkele vaste uitgangspunten 
en de terugkerende onderwerpen 
vaak de kapstok om verhaaltjes aan 
op te hangen. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Maar zijn inmiddels niet alle fiets-
paden platgereden, is het tijd om te 
stoppen. 
Of is het nog erger, komen er be-
tere verhaaltjes in Uw lijfblad, niet 
geschreven door een inwoner, nee 
ki, kunstmatige intelligentie is de 
concurrent. Het is geen toekomst 
muziek meer, nu al laten studenten 
de scriptie door de computer 
schrijven. Hoogste tijd om het uit 
te proberen. 
 
Proef op de som 
Een computer een stukje laten 
schrijven met de volgende op-
dracht: 
…..dorp Witteveen in Drenthe, fietsen 
vogels kijken en trappistenbier drin-
ken…. 
De uitkomst verraste mij, wat 
dacht U van de volgende geschre-
ven waarheid: 
¨En terwijl ik genoot van mijn bier, be-
sefte ik dat de combinatie van fietsen, 
vogels kijken en bier drinken een perfecte 
manier was om de schoonheid van Witte-
veen te ervaren¨ 
De computer vertelde mij zelfs 
belangrijke zaken over ons dorp 
die ik nog niet wist.  Zo schijnt er 
zelfs een brouwerij te zijn alwaar je 
gratis bier kunt proeven. Of is dit 
een leugentje om het verhaal op te 
leuken. Iets wat Uw columnist van 

vlees en bloed natuurlijk nooit zal 
doen. Ook de vraag of de compu-
ter het net zo leuk vindt als de 
warmbloedige schrijver om tot een 
leuk verhaal te komen.  

Toegegeven de uitkomst is goed te 
lezen, maar toch mis je soul,  een 
ziel, in het stuk. De ziel, dat on-
grijpbare begrip dat al in de Griek-
se oudheid werd gezien als de im-
materiële kern van de mens. Een 
computer heeft geen ziel toch ? Of 
heb ik de handleiding niet gelezen 
en daarom vergeten op de ziel 
knop te klikken ? 

De slimste computer schijnt in-
middels een IQ te halen van rond 
de 80 en het niveau zal steeds ver-
der stijgen. Uw columnist denkt 
daar nog boven te zitten, maar met 
ieder glas Trappist daalt het niveau. 
Een mooi ijk moment gevonden 
om te stoppen met deze stukjes: 
als de computer slimmer is dan de 
schrijver. 
Maar als de computer liegt over 
een brouwerij, mag Uw columnist 
toch wel bluffen, daarom kunt U 
in ieder geval over 14 dagen weer 
vrolijk naar de brievenbus. 
 
Gr. Joep 
 
ps. het hele door de computer ge-
maakte verhaal is ongewijzigd te 
lezen op 
www.sportenontspanning.nl  

De Column 



 

8   Sport & Ontspanning    

Hallo allemaal, 
daar zijn we weer, 
na een heerlijke 
kerstvakantie. 
Iedereen nog de 
beste wensen na-
mens het hele 

team van Streek IKC de Wenteling. 
Het kerstdiner, een hoogtepunt voor 
de kinderen en voor ons, heerlijk dat 
het weer mocht, zoals het hoort, met 
een lopend buffet.  

Stampertjes 
Kerstdiner Een heus lopend buffet, 
op je allermooist, in het donker naar 
school om samen te genieten van 
het kerstdiner.  De klas was prachtig 
versierd en het was heel gezellig. 
Kerstwissel Met Kerst hebben we 
altijd een wissel met de hele school, 
bij Jannette hebben ze een prachtig 
rendier gemaakt. 

Timmeren De Stampertjes hebben 
een prachtige kerstboom getimmerd, 
hoe doe je dat ? De spijker vasthou-
den en raak slaan. Best moeilijk. 
Toen de boom af was is hij geschil-
derd en mooi versierd, heel knap ! 
Letterkoffer Elke week krijgt een 
kind de letterkoffer mee naar huis. 
Daarin zit de letter van de week, 
Harmen had de letter "b". En zelfs 
onze wijkagent Bert leeft  met ons 
mee. Want hij had ook wat woorden 
met de B bedacht. De B is van Boef, 
de B is van Brigadier en natuurlijk 
de B is Bert...... Dat is toch super 
leuk !!!!! Wat een top wijkagent. 

Spelletje De Stampertjes spelen vaak 
spelletjes, dat is goed om te leren 
tellen. En dan ook nog een syn-
chroon tellen, net zo snel tellen als 
dat je je pion vooruit zet, goed zo , 
Stampertjes ! 
Cijfers leren met kikker Jannette 
maakt heel veel spullen zelf, om mee 
te oefenen of om mee te spelen. Dat 
ziet er altijd prachtig uit. Hier leren 
de kinderen de cijfers met "kikker". 
Daar kun je van alles mee doen, op 
volgorde leggen, hard op tellen, ie-
der kind een kikker en goed op volg-
orde gaan staan. Super leuk een leer-
zaam, spelend leren. 

Yoga De Stampertjes doen ook aan 
yoga in de klas, er hangt een poster 
met yoga oefeningen en een matje 
uit de gymzaal.  

Weerwolven 
Kerstwissel Bij Cees maakten de kin-
deren een mooie kerstkrans met de 
kerstwissel. Lekker knippen en plak-
ken. 
Vuurpijl De Weerwolven hebben 
een mooie vuurpijl gemaakt met een 
nieuwjaarswens er aan, veel geluk !  
Gym Bij juf Rianne hebben de kin-
deren gym op vrijdag. Deze keer 
deden ze acro gym, kunstjes doen. 
Eerst oefenen en daarna aan elkaar 
laten zien, heel knap. Het lijkt wel 
circus. 

Lezen We starten elke dag met stille-
zen, dat kan in de midden op de 
bank, dat leest heel fijn. 

Project Het project bij de Weerwol-
ven gaat over gebouwen, in de huis-
jes hebben de kinderen opgeschre-
ven wat ze willen leren. 
Project Bij het project had de mid-
denbouw een workshop, porselein 
verven. Dat kan super goed in het 
thema "gebouwen". Heel mooi ! 

Knutselen Kim heeft met groep 3 
geknutseld, een mooie sneeuwpop 
met scheerschuim en lijm. Super 
leuk. 
Tomanies  
Kerst Met kerst maken we altijd een 
foto van groep 8, voor in het af-
scheidsboekje, dat is dit jaar een hele 
bijzondere. 11 kinderen, allemaal 
jongens, op hun kerst best....... 
Práchtig. 

Kersdiner Ook in de bovenbouw 
hadden we kerstdiner, de klas was 
mooi versierd, een kerst muziekje 
aan, iedereen prachtig aangekleed, de 
haren mooi gedaan. Wat waren er 
lekkere hapjes gemaakt en wat was 
het gezellig. 

Kerstknutsels We hebben rendieren 
gemaakt van een pompon, wikkelen, 
wikkelen, wikkelen, wiebel ogen er 
op een poten en een gewei van ce-
nille draad. Heel grappig. En een 
mooie kerstslinger van klei figuren. 
Kerstwissel  Bij de kerstwissel heb-
ben we kerstbomen geborduurd. 

Een heel karwei, maar de kinderen 
kunnen dat heel goed, want we bor-
duren ook altijd een boekenlegger.  
Thoes int Groen Met de boven-
bouw maken we altijd iets leuks met 
kerst voor de bewoners van Thoes 
int Groen en dat brengen we dan 
langs met een mooi kaartje. Deze 
keer hadden we prachtige sneeuw-
poppen gemaakt. Veel blije gezich-
ten..... Lief zijn voor elkaar is een 
kleine moeite. 
Escape room Met kerst hebben we 
een escape room gedaan. Los alle 
raadsel op, en dan heb je de dader. 
Want de arreslee van de Kerstman 
was gestolen, 3 maal raden wie het 
had gedaan ? Sinterklaas ! 

Crea  We zijn een mooie opdracht 
aan het maken, we hebben eerst de 
achtergrond gestempeld met verf en 
een ballon, dat lijkt net op marmer, 
heel mooi. Daarna maken de kinde-
ren een tekening met potlood 
en liniaal van 3 grachtenpanden. Ze 
worden prachtig. 
Gym Ook de bovenbouw had acro 
gym van juf Rianne, acrobaten zijn 
het ! 
Project In de bovenbouw zijn we 
bezig met "eigen project". Wat is 
dat ? De kinderen kiezen een onder-
werp waar ze niet veel of niks van 
weten en daar schrijven we een 
werkstuk over. De kinderen zijn aan 
het studeren, lezen, schrijven, typen 
enzovoort. Als ze straks af zijn, heb-
ben we een tentoonstelling in de 
klas, waar jullie mogen komen kij-
ken. 
 
Weektaak af 
 
Als je weektaak af is op vrijdag mag 
je zelf iets kiezen wat je leuk vindt 
om te doen. Er wordt veel getekend, 
rekenspellen, taalspellen gedaan, 
maar de kapla is weer herontdekt, 
heerlijk bouwen. Moeilijke bouw-
werken uit de kapla boeken. Knap 
werk ! 

 
Eerst weer tot zo ver, tot volgende 
maand, groetjes Carla 



 

                                9   Sport & Ontspanning    

 
Ledenvergadering  

 
Op vrijdag 3 februari om 20:00 
houden weer wij onze jaarlijkse le-
denvergadering. Voorlopige Agen-
da:  

 
Opening voorzitter 
 
Mededelingen 
Agenda 
Notulen   
vergadering 04-03-2022 
Ingekomen stukken 
Contributie 
Huishoudelijk reglement 
NL doet 
Financieel jaarverslag 
Jaarverslag 2021 
Wall of Fame 
Rondvraag 
Afsluiting vergadering 

 
U bent van harte welkom in de 
kantine van sportcomplex De Ros-
kamp. Verslagen en financiële stuk-
ken worden op de vergadering uit-
gedeeld. 

 
 
De aanvraag voor de lezing Le-
venseinde Academie is de deur 
uit. Nu wachten op datum. 

In samenwerking  met Welzijn 
Midden Drenthe kunnen we le-
zing geven. 

Levenseinde Academie biedt le-
zingen en presentaties op maat, 
met respect voor alle keuzes rond 
het levenseinde. 
Voor wie is het? 
De lezingen en presentaties zijn 
voor iedereen die meer wil weten 
over de keuze mogelijkheden aan 
het einde van het leven. 

Wat heeft u eraan? 
Via een lezing krijgt u antwoord 
op vragen als: Hoe werkt de eu-
thanasieprocedure? 

Wat is een wilsverklaring? 
De academie biedt een passend 
programma dat ingaat op de vra-
gen waar u antwoorden op wilt. 

Deelname aan deze avond is kos-
teloos, de koffie en thee worden u 
aangeboden door de Buurt acade-
mie Witteveen. 
Er zijn al aanmeldingen maar er 
kunnen nog mensen bij. 

 
 
 

 
 
Plannen voor 2023: Op 29 maart 
gaan we opnieuw aan de slag met 
het maken van hapjes, ditmaal  
gericht op Pasen. Geef je op, vol 
is vol. Verdere informatie volgen-
de S&O. 

Vanaf april gaan we weer een cur-
sus Smart Phone uitschrijven.. 
Deze cursus is gratis en er staan al 
mensen op de lijst. 
 In mei hopen we de cursus Moi 
opnieuw aan te bieden. Cursisten 
van vorig jaar mogen gratis op 
herhaling.  Natuurlijk kunnen 
nieuwe cursisten zich ook opge-
ven. Kosten 3 avonden €25,00 
per persoon. Data volgen  zo 
spoedig , nadat wij contact heb-
ben gehad met Henny Enting. 

 

 Opgave voor de verschillende 
avonden en cursussen alleen via 

dinaberghuis@gmail.com 
Auke en Dina 
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Colofon 

Jaargang 68, nummer  2 

26-01-2023 
Sport&Ontspanning is een uitgave 
van Stichting Sport en Ontspanning. 
Redactie: 

W. Vermeulen  

Inleverdata volgende S&O: 
24-01-2023  (verschijnt 26-01-2023) 

Insturen of reageren? 

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

Adverteren in de S&O? 

jaaradvertenties  ex btw 

9 x 6 cm (standaard) €80,- per jaar; 

4,5 x 6 cm (half) € 40,- per jaar  
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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