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11 maart, zwemmen, schaatsen en toneel 

TOGO gaat voor drie voorstellingen 

Het portie van Fikkie 

Foto: Loes Kool 
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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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  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 
vertelt 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 

 

Nieuwsbrief  van 
Dorpsbelang  
Witteveen. 
  

Terugblik dorpsbijeenkomst 
over Dorpsvisie. 

De aftrap van de dorpsvisie op 
zaterdag 28 januari was een groot 
succes! 

Er is veel input door ongeveer 50 
bewoners geleverd, het was gezel-
lig en we hebben genoten van het 
buffet (deze keer geleverd door 
Meat by Myrna). 

 
Dorpsbelang Inventariseert wat er 
allemaal gezegd en opgeschreven 
is.  

Globaal kunnen we alvast zeggen 
dat er een paar grote onderwerpen 
zijn: 

Woningbouw. Er zijn veel sug-
gesties over woningbouw, 
met daarbij ook specifieke 
ideeën. Belangrijk vindt 
men dat woningen betaal-
baar moeten zijn en dat er 
een divers aanbod zou 
moeten zijn: voor verschil-
lende doelgroepen en zo-
wel huur als koop. 

Er zijn ook specifieke ideeën 
genoemd, ook voor speci-
fieke locaties. 

De Tille. Er is veel over de Til-
le gezegd, waarbij het in 
ieder geval duidelijk is dat 
de Tille voor Witteveen 
behouden moet blijven.  

Er zijn voorbeelden genoemd 
van sociaal-culturele activi-
teiten. 

Er zijn voorbeelden van voor-
zieningen voor het dorp 
benoemd. 

Verder wordt er specifieke aan-
dacht gevraagd voor 
(problemen bij) de jeugd. 

Er worden suggesties gedaan 
hoe je het probleem van te 
weinig vrijwilligers zou 
kunnen opvangen, waarbij 
samenwerking centraal 
staat. 

Te veel om hier nu te noemen. 
Dorpsbelang gaat zorgen dat er 
een document komt waar dit alle-
maal in staat en dat zullen we op 
de website plaatsen. 
Verder gaan we een plan maken 
hoe we nu verder moeten gaan om 
tot een Dorpsvisie te komen. Op 
specifiek onderdelen gaan we ook 
nog verder in gesprek met dorps-
bewoners, maar ook met de ver-
schillende organisaties. 
Duidelijk is al wel dat we binnen-
kort het initiatief zullen nemen om 
met de leeftijdsgroep van 20 – 40 
jaar nader willen praten, o.a. over 
woningbouw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugd. 
Voor de jeugd worden de komen-
de maanden verschillende dingen 
georganiseerd. Voor maart staat er 
een zwemuitje naar de Hutten-
heugte naar Dalen gepland: op za-
terdag 11 maart van 16.00 – 21.00 
uur. 
Dit is voor de kinderen vanaf 
groep zes t/m 15 jaar. 

Hiervoor hebben we uiteraard ook 
nog begeleiding/chauffeurs nodig. 
Opgeven (voor zwemmen/
begeleiden/chauffeur) kan via 
whats’app bij Tjitske Raggers of 
mail Blacklelie@hotmail.com 

 
Jaaragenda 2023: deze week weer 
in uw brievenbus. Met dank aan 
het Duo Naoberkracht. 

 
Restaurant Gezelliggeit. 
Zie menu voor vrijdag 3 maart en 
zaterdag 4 maart elders in deze 
S&O. 

 
Algemene Ledenvergadering 
(ALV) Dorpsbelang: 
Noteer vast in uw agenda: woens-
dagavond 14 juni. 
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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 
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Het portie van fikkie 
  
Onverklaarbare oversterfte, voor-
al bij ouderen, 65+ en hoger. 
Daartegenover in de zelfde leef-
tijdsgroep, de jongbejaarden, de 
boomers, die slurpen ook nog gul-
zig het goede leven binnen. Toe-
ren door Europa met luxe camper 
en elektrische fiets achterop, een 
mooie stedentrip en zolang het 
nog kan een skivakantie. 

Maar ongemak komt met de jaren, 
het moment nadert dat grote on-
gemakken zich aandienen. Af-
scheid van de ongekend rijke jaren 
in gezondheid. 

Wil je dan de kinderen tot last 
zijn, die zware chemokuur onder-
gaan of het leven dementerend 
afsluiten in een verpleeghuis. Geef 
mijn portie maar aan Fikkie hoor 
je vaak op verjaardagen. Speelt dit 
wellicht een rolletje in de over-
sterfte, is er een grijs gebied tus-
sen uitstel gepaard met eindeloos 
lijden aan de ene kant en de actie-
ve keuze voor het einde. 

 
 
 

In het grijze peloton rijdt  inmid-
dels één fietser meer dan hij zelf 
denkt. Kan niet skiën en met een 
camper de weg op is niet ver-
trouwd. Maar fietst nog op spier-
kracht, ook om Magere Hein op 
afstand te houden. Echter met 
voldoende koersinzicht om te be-
seffen dat de aftakeling onvermij-
delijk is. De fietstochten zullen 

ooit ook met een elektrische twee-
wieler of desnoods driewieler ge-
daan kunnen worden. Nu al wor-
den de mooiste routes naar de 
geliefde pauzebankjes getoetst op 
de haalbaarheid met scootmobiel. 
Met terreinbandjes moet het luk-
ken om ook dan de zeearend nog 
te spotten. 

Nee erger is de geestelijke aftake-
ling, maar is het niet aandoenlijk 
mooi om voor de 500 ste keer vol 
trots te vertellen, dat je weet dat 
Haarlem de hoofdstad is van 
Noord Holland en niet Amster-
dam. 

Maar er zijn grenzen, bij mij ligt er 
een keiharde grens. Het moment 
dat het verschil tussen Feyenoord 
en Ajax mij niet meer duidelijk is, 
mag ik, via de Talmaweg naar de 
hemel.  
 
 

Poep en pies 
 
Ooit riep een trouwe lezeres, dat 
ze de poep en pies verhalen leuk 
vond. Na de zware kost over de 
dood wil ik daarom aan klanten-
binding doen. Zeker omdat er een 
heerlijk moment in het dagelijks 
leven is, dat nauwelijks aandacht 
krijgt. 

De vrijheid wordt bezongen, ook 
de liefde vindt haar weg in verhaal 
en gedicht. Zelfs ook als deze lief-
de vies en vunzig wordt beschre-
ven. Maar dat heerlijke moment in 
de ochtend nooit. 
Daarmee doel ik niet op dat extra 
half uur onder het warme donzen 
dekbed, als het buiten nog koud 
en donker is. 

Nee bedoeld wordt het moment 
dat de afvalproducten van de 
maaltijden van de vorige dag in de 
toiletpot worden gestort. 
 

 

 
 
 

 
 
 
Fietsen kost veel energie, als de 
aanzienlijke inname van calorieën 
ook gepaard gaat met een vezel-
rijk dieet, dan is het resultaat, de 
volgende morgen na de koffie, 
een enorme afvalberg. 

 
 
Hoe een bevalling voelt is mij on-
bekend, van liefde vlinders in de 
buik ? Ik krijg ze veelal in de mor-
gen, maar dan in de onderbuik, na 
de stoelgang. 
Een gelukzalig gevoel als je dan 
op de fiets richting de VAM bult 
koerst om een andere afvalberg te 
beklimmen, het gevoel dat je kunt 
doorfietsen, een andere route, 
naar de hemel. 

 
Gr. Joep 

De Column 
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Beste Witteveners, 
 
Wat hebben jullie ons ongelooflijk 
verrast tijdens de eerste verkoop-
avond in de Tille vorige week! 
Er lagen nog net geen mensen in 
slaapzakken voor de deur, maar er 
stond al een flinke rij wachtenden 
om half acht en wat we nooit had-
den verwacht gebeurde binnen 10 
minuten: 

 
WE ZIJN UITVERKOCHT 
VOOR BEIDE VOORSTEL-
LINGEN!! 

 
Dat is natuurlijk hartstikke fijn, 
maar het betekent dat we mensen 
moeten teleurstellen en dát vinden 
we niet leuk. 
We zijn dus in beraad gegaan over 
een derde voorstelling (zoals jullie 
op de Facebookpagina van TO-
GO al hebben kunnen lezen), en 

 
we hebben besloten dat we een 
extra voorstelling gaan spelen 
op vrijdag 24 maart, mits er 
voldoende belangstelling voor 
is. 

 

 

Wil je dus graag kaarten kopen 
voor de voorstelling van 24 maart, 
geef dat dan uiterlijk dinsdag 14 
februari door en dan word je op 
de lijst geplaatst. 

Als er voldoende animo is, starten 
we met de kaartverkoop. Dat 
doen we op woensdag 15 fe-
bruari van 19.30-20.00 uur in de 
Tille. 

 
Als je je belangstelling al hebt 
doorgegeven hoef je dat niet nog-
maals te doen, je naam en aantal 
gewenste kaarten staat al geno-
teerd op de lijst. We checken nog 
even bij je of de kaarten graag wilt 
voor de nieuwe datum van 24 
maart  
Iedereen die al op de lijst staat en 
wil blijven staan voor 24 maart 
krijgt persoonlijk bericht als de 
kaartverkoop ook echt doorgaat.  

 
 
 
 
 

 

 

Wil je er graag bij zijn op 24 maart 
en heb je dat nog niet doorgege-
ven, kun je langs verschillende 
wegen doorgeven óf- en hoeveel 
kaarten je wilt kopen: 

Stuur een Whatsapp bericht 
naar 06-31003214 

Stuur een sms-bericht via 
de facebookpagina van 
Togo 

Stuur een email-bericht naar 
ka-
ren.houwerzijl@gmail.c
om 

Inmiddels loopt het aantal aan-
meldingen al lekker binnen, maar 
op dit moment is dat nog niet vol-
doende om de voorstelling met 
zekerheid door te kunnen laten 
gaan. 
Voor iedereen die onze voorstel-
ling niet wil missen hopen we dat 
het door kan gaan! 
 
namens T.O.G.O. 
Karen Houwerzijl 
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15 februari 2023 

Inloop De Tille.  

Om 11.00 uur Cliënton-
dersteuner Welzijns-
werk Jeanine Mulder-
Nieuwenhuis. 

Kun jij wel wat ondersteuning 
gebruiken? 
 

Een onafhankelijk clienton-
dersteuner helpt je graag. 

Jeanine Mulder- Nieuwenhuis 
geeft onder andere uitleg over 
zaken rondom gezondheid, 
zelfstandig blijven wonen, 
welzijn, werk en inkomen, 
onderwijs of zorg, dagbeste-
ding, mantelzorgtaken, WMO 
voorziening of hoe u uw fi-
nanciële zaken op orde 
houdt.  

 
Wat uw situatie ook is: wan-
neer u er zelf niet uitkomt, 
kunnen de onafhankelijk cli-
ëntondersteuners van wel-
zijnswerk Midden Drenthe u 
kosteloos helpen met het zoe-
ken naar een passende oplos-
sing. Zodat u weer verder 
kunt. 

  
 Met vriendelijke groet, 
  
Jeanine Mulder-Nieuwenhuis 
Onafhankelijk Cliëntonder-
steuner 
  
Werkdagen: Dinsdag, woens-
dag en vrijdag 
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Rammel fiets 
 
Woensdagavond, in het donker 
probeer ik op een rammelende  
‘bus-fiets’ de Roskamp ter berei-
ken. Het klinkt alsof het een flinke 
afstand is die overbrugd dient te 
worden, maar het gaat slechts over 
een paar honderd meter. Al, door 
de versnelling heen, trappend reali-
seer ik me dat er weer een klusje 
op m’n lijstje bij komt, fiets op-
knappen, lekker dan. Na het stallen 
van de fiets en het nogmaals bekij-
ken van de losse fietsonderdelen, 
eerst koffie. Die koffie is ook no-
dig om een beetje op te warmen 
op deze waterkoude avond. Terwijl 
onze dames een wedstrijd tegen 
DSC’65 spelen staan negen dappe-
re toeschouwers aan de kant te 
kleumen. Het bezoekers aantal is 
inclusief de drie van de tegenstan-
ders, Teun gaat het in de pauze 
niet heel druk krijgen. 
In de rust warmt ook de scheids-
rechter van dienst, Joep, zich op 
met een warme drank in de kanti-
ne. Dezelfde Joep die in de vorige 
S&O het experiment met 
ChatGPT aanging, u weet wel het 
programma waarmee tegenwoor-
dig hele verslagen worden geschre-
ven en waar inmiddels ook weer 
software wordt ontwikkeld om te 
herkennen of het geschrevene wel 
door een persoon van vlees en 
bloed is opgetekend. Volgt u het 
nog? 

Met Arno, dit keer als vlagger aan 
de zijlijn weten de dames In de 
tweede helft een 0-1 achterstand 
helaas niet meer om te buigen naar 
een gelijkspel of zelfs een overwin-
ning. Het blijft bij schoten op het 
doel die makkelijk door de keep-
ster van DSC gepakt kunnen wor-
den of gewoon naast dan wel over 
worden geschoten. Ja het was zo’n 
avond, geen avond om lang in de 
kantine te blijven hangen en het 
licht uit te doen, dus weer op tijd 
naar huis op die rammelende fiets. 

 
Op weg naar m’n fiets dwaalt mij 
blik af naar het bord van de Club 
van 50 met daarop de namen van 
mensen die onze mooie club met 
een, voor velen een extra, bijdrage 
steunen, zeker in de huidige tijd 
iets waar we heel blij mee zijn. 
Maar mede door de huidige tijd 
kunnen we zeker nog extra namen 
op het bord gebruiken. Met uw 
bijdrage voeren we samen met de 
Club van 50 specifieke projecten 
uit zoals afgelopen seizoen de rea-
lisatie van het terras. U kunt zich 
bij ons aanmelden voor deelname 
aan de Club van 50. 
 
Vrijdag 17 februari organiseert de 
evenementen commissie de vrijwil-
ligersavond. Tijdens deze avond 
staan alle vrijwilligers centraal die 
op wat voor manier dan ook het 
afgelopen jaar de Witteveense 
Boys in welke vorm dan ook weer 
hebben geholpen met het kunnen 
organiseren van evenementen, het 
kunnen spelen van wedstrijden, het 
uitvoeren van klussen, je kunt het 
niet verzinnen of we hebben er 
vrijwilligers voor! Maar we kunnen 
altijd extra vrijwilligers gebruiken, 
bijvoorbeeld als scheidsrechter/
spelbegeleider bij de jeugdwedstrij-
den op zaterdagmorgen. 
 

Op 17 maart gaan we een andere, 
voor de club, belangrijke groep in 
het zonnetje zetten en organiseren 
we een sponsoravond. Hiervoor 
worden onze sponsoren uitgeno-
digd, sponsoren die door hun on-
dersteuning een belangrijke bijdra-
ge leveren aan het financieel ge-
zond houden van de club! 
 

Het voetbal 
 
Afgelopen zaterdag ging de wed-
strijd van de dames niet door, weer 
een afgelaste wedstijd. Een aantal 
teams van WNBC’09 speelden wel 
hun wedstrijden. J015 verloor met 
3-0 van Klazienaveen. De JO10 2 
ging met 2-4 onderuit tegen 
DZOH. De JO10-1 en JO9 won-
nen alle twee met 9-2, JO10-1 van 
Rolder Boys en JO09 van SVV. 

 
Op zondag gingen in twee uit-
wedstijden beide heren teams van 
de Boys onderuit. In Assen tegen 
LTC werd door Heren 2 met 7-0 
verloren. Terwijl Heren 1 uit tegen 
de koploper, Weiteveense Boys 
met een verlies van 3-0 de punten 
niet meer naar huis nam. 
 
Komende zondag gaan de wed-
strijden van de beide heren teams 
tegen GKC. Om 11.00 word afge-
trapt door Heren 2 en zoals ge-
bruikelijk om 14.00 uur rolt de bal 
bij heren 1. 

 
De dames spelen op 25 februari 
weer thuis tegen CEC. 
 

Walter de Boer 

De Sport 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Naobertaart  
 
van februari gaat naar Marco 
in ’t Hout. Marco ervaart dage-
lijks wat Naoberkracht voor je 
kan betekenen. Hij trekt er 
dankzij vrijwilligers en vrien-
den regelmatig op uit: vissen, 
toeren maar ook naar zijn 
werk.  Marco is 8 Januari 20 
jaar geworden. Afgelopen zo-
mer heeft hij zijn MBO diplo-
ma Sportvisserij &Waterbeheer 
gehaald en nu is hij werkzaam 
in een hengelsportzaak waar 
hij o.a verantwoordelijk is voor 
de multimedia. Maar zodra het 
weer het toelaat is hij aan de 
waterkant te vinden om dikke 
karpers binnen te hengelen. 

 
 
Levenseinde Academie biedt lezin-
gen en presentaties op maat, met 
respect voor alle keuzes rond het 
levenseinde. 

 Datum 1 maart 2023 in Dorps-
huis 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 wor-
den u aan geboden door de Buurt-
academie 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. 
 

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.  De eerste aanmeldingen zijn 
al binnen.  Er kunnen maximaal 20 
personen meedoen. Verdere infor-
matie volgende S&O. 
Vanaf april gaan we weer een cur-
sus Smart Phone uitschrijven.. De-
ze cursus is gratis en er staan al 
mensen op de lijst. Door drukte in 
Beilen met een uit de hand gelo-
pen aanvraag wachten wij rustig 
tot Jesse Kremer weer tijd voor 
ons heeft. 

Er zijn inmiddels afspraken ge-
maakt met Hennie Enting. Cursus-
leidster van Huus van de  Taol. 

Op de woensdagen 26 april, 3 mei 
en 10 mei komt zij naar Witteveen 
om de cursus Moi te geven.  Cur-
sisten van vorig jaar mogen gratis 
op herhaling.  Natuurlijk kunnen 
nieuwe cursisten zich ook opge-
ven.  

 

 

Kosten 3 avonden €25,00 per per-
soon. In de volgende S&O weer 
meer informatie over hapjes ma-
ken voor Pasen en uitgebreide in-
formatie over de MOI cursus. 

 

 Opgave voor de verschillende 
avonden en cursussen alleen via 

dinaberghuis@gmail.com 
Auke en Dina 
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Colofon 

Jaargang 68, nummer  3 

9-2-2023 
Sport&Ontspanning is een uitgave 
van Stichting Sport en Ontspanning. 
Redactie: 

W. Vermeulen  

Inleverdata volgende S&O: 
21-02-2023  (verschijnt 23-2-2023) 

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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