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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 
 Schade afhandeling met  

verzekering mogelijk 

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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Zwaartekracht  
Yoga 
 
 
 
COMBILES YIN YOGA EN 
HATHA/ FLOW YOGA 
 
Van inspanning naar ontspan-
ning. 
 

Beter slapen 
Voorkom blessures 
Tegen nek-, rug-, & schou-

derklachten 
Betere lichaamshouding 
Kom tot rust 
Sterker en leniger worden 
Train je bekkenbodemspie-

ren  
Krijg een scherper geheugen 
Perfect om te doen als on-

dersteuning bij andere 
sporten 

Gemengde groep  
 
Donderdagavond  
19.50 uur – 20.50 uur  
De Tille Witteveen 
Voor meer info: Tjitske Raggers   
0616658081 

 
 
Levenseinde Academie biedt lezin-
gen en presentaties op maat, met 
respect voor alle keuzes rond het 
levenseinde. 
 Datum 1 maart 2023 in Dorpshuis 
De Tille. 
 De spreker van deze avond  is de 
heer Steven Pleiter. 
We willen graag om 20.00 uur be-
ginnen en de inloop is vanaf 19.45 
uur. 
De avond brengt geen kosten met 
zich mee, de koffie en thee worden 
u aan geboden door de Buurtaca-
demie Witteveen. 
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 deze lezing krijgt u antwoord 
op vragen als: Hoe werkt de eutha-
nasieprocedure? 
Wat is een wilsverklaring? 
De academie biedt een passend 
programma dat ingaat op de vra-
gen waar u antwoorden op wilt. 
Er zijn al aanmeldingen maar er 
kunnen nog mensen bij. 

dinaberghuis@gmail.com of 
voor informatie 0622294312 

 
 
Kennismakings cursus Drenthe 
Voor nieuwe inwoners van Wit-
teveen en belangstellende 
Kom in de kunde 
Cursus gegeven door Huus van 
Toal 
Moi – cursus in drie lessen van 
twee uur kriej een eerste orein-
ternde 
Cursus over de Drentse taol, de 
schrieverij ,de meziek en wat 
achtergronden van oeze preven-
tie. 
Deze cursus kost €25,00 per 
persoon incl: Koffie /thee  
(voor 3x) 
De cursus wordt gegeven in 
Dorpshuis De Tillle. 
Er staan al enkele mensen op de 
lijst en ook de cursisten van 
2022 mogen zich weer opgeven. 
Docente Hennie Enting – Ku-
per , Huis van taol. 
Data : op woensdagen 26 april, 
3 mei en op 10 mei komt zij 
naar Witteveen om de cursus 
MOI te geven. 
Tijdstip vanaf 20.00 uur. 
Opgave voor deze cursus  alleen 
via 
dinaberghuis@gmail.com of 
voor informatie 0622294312 

Het Nieuws 
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Schoolstrijd 
  
Ruzie en meningsverschillen zijn er 
al sinds mensenheugenis. Kaïn 
mepte Abel naar de andere wereld. 
De Hoekse en Kabeljauwse twis-
ten staan ook in de geschiedenis-
boeken. 
Een typisch Nederlandse twist was 
begin  vorige eeuw de Schoolstrijd. 
Wie mochten er scholen oprichten 
en wie moesten dit betalen.  Er 
werden felle discussies gevoerd 
tussen de gelovigen en de ongelo-
vigen. Uiteindelijk blijkt zelfs in 
Witteveen deze discussie nog een 
lange nasleep te hebben gehad, 
bewoners stonden lijnrecht tegen-
over elkaar. Zo blijkt uit een kran-
tenartikel uit 1953.(zie ook de website 
www.sportenontspanning.nl). 
Ben benieuwd of Veldwachter 
Westerhuis de kijvende partijen uit 
elkaar heeft weten te houden. Met 
zoon Westerhuis hebben we nog 
jaren gevoetbald. 
 
 
  
 
 

 
 
 
Over voetbal gesproken…. ook 
mijn leven had er zonder die 
schoolstrijd anders uitgezien. 
Bij de broeders naar school zowel 
op de lagere- als de middelbare 
school. Bij mijn weten hebben ze 
nooit aan mij gefrummeld, echter 
ik betrapte de broeder van Engels 
ooit met zijn hand tussen de knie 
van het mooiste meisje van de klas.  
Maar we hadden het over voetbal. 
Als je in Witteveen wilt voetballen 
begin je uiteraard te voetballen bij 
de dichtstbijzijnde club, onze Wit-
teveense Boys, waarom dan 5 kilo-
meter verder een club zoeken. 
Echter in mijn jeugd woonde ik op 
een steenworp afstand van de 
Kuip, waar destijds de beste club 
ter wereld speelde. Toch moest ik 
op de fiets helemaal naar de velden 
van de Rooms Katholieke Sport-
vereniging peddelen om te voetbal-
len. Geen glanzende carrière, afge-
sloten met een afscheidswedstrijd 
in een uitverkochte Kuip, maar een 
roemloos laatste potje, samen met 
Nico, op het veld van Het Haantje 
eo. (Theo). 

 
Alcoholmisbruik 
 
Ook na ¨dry january¨ nog veel aan-
dacht in de media voor de slechte 
kanten van alcohol. Met name de 
jeugd schijnt zich veel dommer te 
drinken, de hersenen worden al in 
een vroeg stadium geteisterd door 
bier en flúgel. Ook voor mij voelt 
het tegenwoordig wat ongemakke-
lijk als ik mijn fietstochten besluit 
met een zwaar speciaal biertje.  
Echter nog groter is mijn irritatie 
over het alcoholmisbruik van de 
jeugd en met name rond Sleen.  
Recent boodschappen gedaan in 
Sleen twee fietstassen vol, uiteraard 
gezond; groenten, fruit en het be-
kende vogelvoer, maar ook enkele 
flesjes Trappist. Met een ommetje 
door de fraaie bossen van Sleen 
naar huis. Deze dagen zijn de pa-
den uitgestorven, maar het gebied 
is, zo vlakbij,  altijd een bezoek 
waard. Niet alleen bos en hei, ook 
grafheuvels en het prachtige hune-
bed ¨De papeloze 
kerk¨. Pas in We-
zup merkte ik tot 
mijn grote schrik 
dat een fietstas 
van het bagagerek 
was gevallen.  
 
 
 
 
Terug, loerend naar een tas in  
D e berm, ik kon nog net enkele 
tegemoetkomende pubers ontwij-
ken. Verderop vond ik mijn 
fietstas, niet in de berm, maar de 
tas stond pontificaal midden op 
een bankje. De vitamientjes en het 
vogelvoer zaten er nog in, maar 
het bier was weg. Gejat, het kon 
bijna niet anders dan door die pu-
bers, een kleine bijdrage aan de 
hersenschade. 
 
Gr. Joep 

De Column 
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Bingoooo 
 
Nummer 25, twee vijf, vijfentwin-
tig…mijn ogen schieten over het 
blaadje dat voor me ligt. Er staan 
zoveel nummers op, gelukkig vind 
ik het nummer en kan ik het vakje 
doorkruisen of vol kleuren met de 
zorgvuldig uitgekozen groene vilt 
stift. Een stift gekozen uit een 
doos vol met stiften die pontifi-
caal op de bar staat. De vorige 
keer dat ik aan een bingo in de 
kantine meedeed kregen we plas-
tic borden met nummers die met 
een plaatje afgedicht konden wor-
den. Zodra een tafelgenoot rich-
ting toilet verdween zag de rest 
van de tafel kans om nummers 
snel af te dekken om zo een valse 
bingo, en dus een live gezongen 
liedje af te dwingen. Deze les heb 
ik toen wel geleerd, naam altijd je 
bingo kaart mee waar je tijdens de 
bingo naar toe moet. Deze keer 
leerde ik dat de nummers altijd in 
dezelfde kolom staan, in elk geval 
in het spel dat Niels en Patricia 
gebruikte en op de kaarten die 
Anouk uitdeelde bij binnenkomst. 
 

Tijdens de vrijwilligersavond, 
want daar zat ik samen met zo’n 
dertig vrijwilligers ingespannen 
mee te doen aan de bingo, waarin 
sommige spelers zeer gelukkig 
waren omdat ze met meerdere 
‘dikke priezen’ naar huis toe gin-
gen. Zelf mocht ik ook niet klagen 
want ik heb voor een paar jaar 
mosterd in huis. De spelleiders 
gingen als een volleerd presentatie 
duo door het spel heen, er was 
ruimte voor extra ronden met ex-
tra prijzen die beschikbaar waren. 
Al met al werd het een gezellig 
avond waarmee we onze vrijwilli-
gers bedanken voor hun bijdrage 
groot of klein. Zonder vrijwilligers 
zijn we als Witteveense Boys ner-
gens. 

En we kunnen altijd vrijwilligers 
gebruiken. Het werk van onze 
vrijwilligers kan gaan over eens in 
de zoveel tijd een bardienst draai-
en tijdens een activiteit of een 
wedstrijd, het een keertje fluiten 
of vlaggen van een jeugdwedstrijd,  
het twee keer per jaar maken van 
een kantine- en vervoerschema 
voor de jeugd van WNBC. Ook 
verkopen we op zondag lootjes bij 
de wedstrijden van Heren 1. Om 
die lootjes te verkopen zit iemand 
achter de kassa, met meer vrijwilli-
gers die dit eens in de zoveel tijd 
willen doen zit er steeds weer een 
ander gezicht. De komende tijd 
zal je ons nog wel vaker over dit 
thema horen. 
Net als vrijwilligers zijn sponsoren 
erg belangrijk voor hun en zijn we 
blij met elke sponsor dit we heb-
ben. Op 17 maart gaan we daar-
om de sponsoren in het zonnetje 
zetten tijdens de sponsoravond 
waarvoor men persoonlijk uitge-
nodigd wordt. Een aantal enthou-
siaste vrijwilligers zetten zich in 
om contact te houden met spon-
soren en om nieuwe sponsoren te 
werven. Wie weet beschik je over 
een groot zakelijk netwerk of vind 
je het een uitdaging om te helpen 
extra sponsoren te werven, meld 
je dan bij ons aan! 
 

NL Doet 
Op vrijdag 10  maart van 10.00 
tot ca. 16.00 doen we weer mee 
met NL Doet en krijgt het sport-
park de Roskamp zijn jaarlijkse 
voorjaarsschoonmaak, waarbij o.a. 
de reclameborden gewassen wor-
den. Verder worden er kleine on-
derhoudsklussen uitgevoerd. 

 

Onder het onderhoud valt onder 
andere het opnieuw lakken van 
het meubilair in de kantine.  Wil je 
meedoen dan kan je je inschrijven 
via de site van NL Doet. Ook kan 
je je bij Teun melden. 
 

Voetbal 
Op zondag 12 februari werd er 
denk ik geschiedenis geschreven 
op de Roskamp. Hoewel tijdens 
Heren 2 wedstrijden al eens da-
mes meespeelden beleefde Heren 
1 een unicum, door de deelname 
van Marijke Uineken in de laatste 
10 minuten. In plaats van een uni-
cum ook wel gekscherend een 
uinekum genoemd. 

 

Het afgelopen weekend werd er 
alleen door Heren 2 gevoetbald. 
In Hijken werd de derby tegen 
HH Combi 4 gespeeld en werd 
een punt mee naar Witteveen ge-
nomen na een 3 – 3 uitslag. Het 
commentaar van een van de spe-
lers was dat de derde helft in elk 
geval in het voordeel van de Boys 
was beslist. Dezelfde heren spelen 
zondag de 26ste weer uit tegen An-
nen. 
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De jeugd was het afgelopen week-
end ook actief. Voor de statistieken 
en de mee-schrijvers onder u. De 
JO-7 speelde in de zaal een aantal 
wedstrijden: Fit-Boys 1: 2-2 gelijk, 
Fit-Boys 2: 2-1 verlies, Beilen 2-0 
winst en tegen Pesse 1-0 winst. De 
JO8 verloor met 0-10, de Jo9 won 
met 8-2 en de JO10-2  verliest met 
4-10 terwijl de JO10 met 11-0 ver-
liest. De JO-13 won met 3-2 van 
Raptim. 
 
Op 4 maart spelen de vrouwen van 
Dames 1 om 14:00 tegen DVC’59 
op ons sportpark de Roskamp. 
Heren 1 speelt pas weer op zondag 
12 maart thuis. De vrijdag hiervoor, 
10 maart gaan de Vrouwen 30+ en 
Heren 45+ ook weer de wei in voor 
hun tweede seizoenshelft. 
Ofwel er komt weer een hoop voet-
bal aan. Tot op de Roskamp! 
 

Walter de Boer 

 

 

 
 
 
 
 

Naoberkracht-Wandelt 
  
  
Wat een geweldige opkomst had-
den wij 11 Februari. 
En wat een leuke en mooie reactie 
hebben wij gehad, en is zeker voor 
herhaling vatbaar. 
Na het genot van een kopje koffie 
met wat lekkers zijn wij vertrok-
ken vanuit de Tille. 
Onder begeleiding van de Gids 
Engbert de Vries en Bert Wielink 
die Engbert mooi kon aanvullen 
met verhalen van vroeger. 
Hebben wij genoten van een leu-
ke, gezellige en indicatieve wande-
ling. 
Het was een mooie route door het 
Bos. 
  
  
Groetjes Josina en Grietje 

Week van  
Openbare Scholen: 

 
 

Tijdens de Week van Openbare 
Scholen, van 20 maart tot en 

met 24 maart, zetten openbare 
scholen door heel Nederland 
zichzelf extra in de schijnwer-
pers. Dat kan met inspirerende 

acties of activiteiten die raakvlak 
hebben met de kernwaarden van 
het openbaar onderwijs: gelijk-
waardigheid, vrijheid en ont-

moeting.   
 

Ook binnen Kits Primair zullen 
onze IKC’s in die week verschil-

lende activiteiten organiseren. 
Op Streek IKC de Wenteling is 
er op dinsdagmiddag 21 maart 
tussen 13.15 en 14.00 uur een 

inloopmiddag voor 
(belangstellende) ouders. 

U  bent van harte welkom vanaf 
13.15 uur! U kunt bij alle groe-
pen een kijkje komen nemen. 
De kinderen en leerkrachten 
zorgen ervoor dat u een indruk 
krijgt van waar de kinderen da-
gelijks mee bezig zijn. 
 
 
Kinderopvang: 
Wij hebben van de GGD te ho-
ren gekregen dat ons Pedago-
gisch Beleidsplan is goedge-
keurd. Daar zijn we blij mee. U 
kunt dit plan lezen via het regis-
ter of u kunt het pedagogisch 
plan inzien op de locatie van de 
kinderopvang. 
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Alleen 4 maart  
geopend! 
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Nieuwsbrief  van 
Dorpsbelang  

Witteveen. 
  

Stand van zaken Buurtbus. 
We zijn weer een paar stappen ver-
der. Zoals eerder gemeld zijn we 
ons samen met Plaatselijk Belang 
uit de Broekstreek en Plaatselijk 
Belang uit Nieuw Balinge verder 
gaan oriënteren op de mogelijkhe-
den om samen met een Buurtbus 
te gaan rijden. 
De Buurtbus is een vorm van 
kleinschalig vervoer (8 persoons 
busje) dat voor iedereen toeganke-
lijk is en er wordt op een vaste 
route gereden volgens een vaste 
dienstregeling. De bus wordt be-
stuurd door vrijwilligers. 
In Hijken rijdt al 40 jaar een buurt-
bus en we hebben een oriënterend 
gesprek met een afvaardiging van 
het bestuur en de coördinator ge-
had.  
Vervolgens hebben we afgelopen 
week een overleg gehad met het 
OV bedrijf. 
We hebben de intentie uitgespro-
ken dat we het willen gaan probe-
ren. Als dorpen denken we dat dit 
een kans is die we niet moeten la-
ten liggen en het OV wil dit steu-
nen. Dat betekent dat het OV gaat 
proberen te regelen dat er een bus 
beschikbaar komt en dat wij 
(Witteveen, Broekstreek, Nieuw 
Balinge) ons verder gaan richten 
op het realiseren van een organisa-
tie (vereniging) en o.a. ook de rou-
te gaan bepalen. 
Eén van de eerste stappen is dat 
we een bijeenkomst gaan beleggen 
met de mensen die te kennen heb-
ben gegeven dat ze (misschien) wel 
chauffeur willen worden. Zij zullen 

binnenkort een uitnodiging ont-
vangen. Staat u niet op deze lijst en 
u wilt ook uitgenodigd worden? 
Meldt dat dan bij Dorpsbelang. 
Ook als u geïnteresseerd bent om 
verder mee te denken, wilt u mis-
schien in het bestuur gaan zitten, 
of lokt de functie van coördinator? 
Laat het ons weten. 
Tot slot: we gaan binnenkort na-
denken over de route en moeten 
daarbij dan ook overwegen of de 
route doorrijdt naar Aalden (voor 
o.a. schoolgaande jeugd) of naar 
Orvelte/Westerbork (zoals sommi-
gen in de enquête hebben aangege-
ven). Een belangrijke beslissing. 
Tot slot: de voorbereidingen en 
het beschikbaar stellen van de bus 
kost tijd. Het is dus niet zo maar 
gerealiseerd en we hopen dat we 
volgende winter kunnen gaan rij-
den. 
Woningbouw in Witteveen. 
Omdat het uit de dorpsbijeen-
komst van 28 januari erg duidelijk 
is geworden dat woningbouw in 
Witteveen een zeer belangrijk on-
derwerp is, heeft Dorpsbelang dit 
dmv een brief naar het College ge-
meld. 
Mede omdat de gemeente ook be-
zig is met een woonvisie. Deze ligt 
ter inzage vanaf donderdag 16 fe-
bruari 2023 tot en met woensdag 
29 maart 2023 en is in die periode 
in te zien op de gemeentelijke web-
site onder de rubriek projecten 
via https://
www.middendrenthe.nl/
projecten/concept-woonvisie-2023
-2027-ter-inzage 
U kunt de Concept Woonvisie ook 
op het gemeentehuis in Beilen be-
kijken.  
 
Jeugd. 
Het aangekondigde zwemuitje 
voor de jeugd (groep 6 t/m 15 
jaar) is verplaatst naar zaterdag 25 

maart. Aanmelden (voor zwem-
men, begeleiding en chauffeur) kan 
bij Tjitske of via dorpsbelangwitte-
veen@gmail.com 
 
Restaurant Gezelliggeit. 
In tegenstelling tot wat er elders in 
S&O vermeld staat is dorpsrestau-
rant Gezelliggeit alleen geopend op 
zaterdag 4 maart! Er zijn nog enke-
le plaatsen beschikbaar, u kunt zich 
tot 25 februari 18.00 uur aanmel-
den op  
samenetenwitteveen@gmail.com 
 
 

 
Op 29 maart gaan we opnieuw 
aan de slag met het maken van 
gerechtjes , ditmaal  gericht op 
Pasen. 
Inloop vanaf 19.00 uur uitlopend 
tot  maximaal 22.00 uur. 
We gaan aan de slag met recepten 
voor een Paasontbijt of Brunch . 
We zullen meer zelf doen, met 
natuurlijk verschillende resultaten. 
Bij minimaal 10 personen tot een 
maximum van 20 personen, bij-
drage €5,00 per persoon. 
Opgeven is betalen , in verband 
met inkoop van ingrediënten. 
Geef je op, vol is vol.  De eerste 
aanmeldingen zijn al binnen. 
 Ook dit keer worden we  bege-
leid door Riek En Carla. 
 
Opgave bij Dina Snippe- Berg-
huis 
 mail: dinaberghuis@gmail.com  
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TOGO 
We konden het ons nauwelijks 
voorstellen; drie avonden voor een 
(welhaast) uitverkochte zaal, fan-
tastisch… 
Om jullie alvast een beetje op te 
warmen lichten we hier alvast een 
tipje van de sluier op. 
’t Kan iedereen overkomen, je hebt 
het goed naar je zin op de cam-
ping, met ’n mooie luxe caravan op 
een vaste staanplaats en hele fijne 
buren. En dan gaat ‘t mis, zoals 
bijvoorbeeld bij Gijs van Zanten 
en zijn vrouw Truus. 
Hun buren zijn vertrokken en dan 
weet je maar nooit wie er op de 
leeggevallen plaats voor terug ko-
men. Dat blijken dus niet de eerste 
de beste te zijn, Jannes en Gerda 
Botter. Gerda gaat nog wel, maar 
die Jannes hè. Een van de cam-
pinggasten probeert er nog iets van 
te maken, maar Jannes zijn 
schoonmoeder heeft de hoop al-
lang opgegeven. 
Tot overmaat van ramp is er ook 
nog een dief actief. Of is het een  

 
 
hele bende; de politie heeft geen 
idee. Maar gaandeweg raken ze wel 
steeds meer spulletje kwijt. 
Wanneer dan ook nog hun zoon 
na vijf jaar ineens weer voor hun 
neus staat, is de ramp niet meer te 
overzien. Al hun bezittingen zijn 
verloren en ze hebben nauwelijks 
nog een cent op de bank. 
Hoe dat precies zit??? 

Laatste les  
Meester Jari, 

 

Al jaren was Meester Jari het ver-
trouwde gezicht voor de kinderen 
in Witteveen en omstreken bij de 
gymnastiekles. 
Helaas heeft Meester Jari aange-
geven te stoppen met les geven 
i.v.m. andere werkzaamheden. 
Het bestuur is druk op zoek ge-
weest voor een opvolger die het 
stokje van Meester Jari wil over-
nemen. 
 
Frederique Bakker heeft zich aan-
gemeld en zal na de voorjaarsva-
kantie starten. 
De gymnastieklessen blijven op 
de woensdag met dezelfde tijden. 
 

We willen Meester Jari bedanken 
voor alle jaren lesgeven en wen-
sen Frederique heel veel succes. 
 

Bestuur Salto  



 

                                11   Sport & Ontspanning    

Colofon 
Jaargang 68, nummer  4 
23-2-2023 
Sport&Ontspanning is een uitgave 
van Stichting Sport en Ontspanning. 
Redactie: 
W. Vermeulen  
Inleverdata volgende S&O: 
7-3-2023  (verschijnt 9-3-2023) 
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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Klussenbedrijf 
R.Snippe 

 

Mr. J. B. Kanweg 65 
9439 PC Witteveen 

0593-552348 

Advertenties  

S c h a p e n d i j k  4 
9438 TA Garminge 
. 0593-552200 


