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Oproep aan alle baasjes:
Even uw afval opruimen… Samen
zorg dragen voor onze leefomgeving zorgt dat we er allemaal nog
meer van kunnen genieten. Daarom hierbij ook een oproep aan de
hondenbezitters, ruim alsjeblieft de
poep van je hond op.

Het is de vraag wat er nu moet
gaan gebeuren, wat is er nodig om
Witteveen veiliger te maken? Wat
zijn de gevaarlijkste plekken, wat
moet daar aan gedaan worden, zijn
de verkeersdrempels afdoende of
moeten ze misschien verdwijnen?
Verkeersveiligheid
Moet er wat ondernomen worden
in Witteveen.
om het rijgedrag te beïnvloeden?
Voor dat er een plan van aanpak
Er wordt regelmatig te hard gere- kan worden gemaakt is het nodig
den in Witteveen. Bij Dorpsbelang om dit duidelijk te krijgen.
komen signalen binnen dat dorpsbewoners zich daar zorgen over
Dorpsbelang wil daarom een werkmaken. De zorg gaat daarbij vooral groep instellen die hiermee aan de
uit naar de jonge kinderen.
gang gaat. Daarom een oproep:
In de loop der jaren zijn daar in
Witteveen al verschillende maatregelen voor genomen. Ooit zijn er
verkeersdrempels aangelegd (9
stuks), inmiddels ook al weer wat
aangepast. Regelmatig staan er tijdelijk snelheidsmeters. In het kader
van Veilig door ’t Veen is er regelmatig aandacht besteedt aan veilig
rijden.

wie wil meedenken in deze werkgroep?
Aanmelden kan bij Otto de Groot,
mailadres:
o.de.groot@outlook.com
We hopen natuurlijk dat deze
werkgroep binnenkort aan de gang
kan gaan en dat we ons dorp met
elkaar veiliger kunnen maken.

Plantjesmarkt

We durven voorzichtig te hopen
dat er in mei of juni weer een
Witteveense Plantjesmarkt
komt. Daarom vragen we jullie
nu al om stekjes, zaailingen, pollen en andere plantjes te bewaren. In een volgend bericht is de
datum van inleveren & markt
misschien bekend. Dan weten we
ook meer over het thema van de
markt.
Ook welkom: sierpotten, plantenbakken, vazen, zaadjes, tuingereedschap en tuinboeken.
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Advertentie

Klussenbedrijf
R.Snippe
Mr. J. B. Kanweg 65
9439 PC Witteveen
0593-552348

4 Sport & Ontspanning

De Column
Een twee drie epiloog ?
Ruim 5 jaar geleden een zeearend
in de buurt van Meppen, zo dichtbij Witteveen ! Enthousiast meteen
een stukje in SenO geschreven, het
toevallige begin van deze vaste column.
Na 50 verhalen bleek dat veel lezers de verhaaltjes met plezier lazen, derhalve met vrolijke verbazing door geschreven. Bij nummer
100 besloten om nog effe verder te
tikken tot nummer 123. Deze mijlpaal is bereikt. Ongetwijfeld zijn er
mensen die deze verhaaltjes oubollig, saai en papierverspilling vonden. Toch veel leuke reacties gehad. Terloops tijdens een ontmoeting in het bos, of het schreeuwend
advies op de Smeengeweg, weer
eens wat poep en pies. Een leuk
kaartje in de brievenbus, zomaar
een biertje tijdens een dorpsfeest.
Onbetwist de leukste reactie betrof
de twee panklare ganzen waarmee
ik werd verrast na mijn gemopper
op het overschot aan vooral nijlganzen.

Je moet er een boek van maken, Wat eerst grappig werd gevonden
een complimenteus advies. Echter
de verhaaltjes zijn vluchtig en trouwens ook na te lezen op internet.
Daarnaast veel spannender zijn de
stukjes die de zelfcensuur niet zijn
doorgekomen.
Mij gaf het schrijven de inspiratie
om tijdens het fietsen verder te
kijken en door te vragen. De bijen
professor plat op zijn buik op de
heide of een gesprek over vistrappen bij het Oude Diepje. Nog immer spijt dat ik ook niet zélf op de
foto ben gegaan met twee beverratten, een mooie trofee als herinnering. Een man een man, een
woord een woord… nummer 123
ligt voor U.

wordt langzaam oubollig en platvloers, de onvermijdelijke herhaling...weer die ooievaar, weer een
trappist, dat eeuwige gefiets.
De lezer eerst enthousiast, schudt
meewarig met het hoofd. Malle,
morsige man….hij gaat wel snel
achteruit.
Tenslotte worden de autosleutels
tijdens het tikken bij je weggehaald. Had men veel beter eerder
kunnen doen, had twee totallosjes
gescheeld.

Heintje Davids
Vóór Arjan Robben had je Heintje
Davids, geen voetballer maar zangeres, die in de vorige eeuw niet
van ophouden wist, telkens kwam
zij terug op haar besluit te stoppen
totdat zij hoogbejaard in een geluidsdichte kist begraven werd.
Waarom dan nu al stoppen met de
stukjes. Als je de fietsavonturen
beschrijft, beleef je het meerdere
malen, lekker herkauwen tijdens
het schrijven en gniffelen bij de
interne kwaliteitscontrole.
Wanneer dan wel stoppen ?
De wereldvoetballer wordt een
kwetsbare prof, die af en toe nog
een kunstje doet, maar vaker geblesseerd toekijkt om tenslotte aan
een studiotafel altijd te vertellen
dat alles vroeger beter was.

Trouwens die autosleuteltjes kunnen mij wel gestolen worden zolang men het keukentrapje maar
laat staan, opdat ik in ieder geval
tot op hoge leeftijd op de fiets kan
klauteren.
Zolang de redactie de stukjes
plaatst, blijven de verhaaltjes komen, want er is altijd wat te vertellen over de tochten rond Witteveen en wijde omstreken. Zo heb
ik in dit verhaal U niet verteld over
de terugkeer van de ooievaar op
het zelfbouwnest in ons bos. Ook
niet geschreven over de mandarijn
eend in de Middenraai. Of wat te
denken van parende ringslangen
op het Mantingerzand.
Gr. Joep
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Agenda ALV 28 april 2021
(seizoen 2019-2020)

Uitnodiging Algemene
Ledenvergadering
Witteveense Boys’87
Het bestuur heeft lang gewacht
met het uitschrijven van de ALV
over seizoen 2019-2020, omdat we
deze graag “Live” wilde houden.
Echter corona gooit roet in het
eten. Daarom gaat er iets unieks
gebeuren, namelijk de eerste digitale (video) vergadering in de historie
van de Boys. Wij nodigen leden en
ouders van minderjarige jeugdleden van harte uit om deze vergadering bij te wonen op:
28 april 2021 van 20.00 – 21.30
uur

Stuur een mail naar
roel.seele@outlook.com
en ontvang per omgaande de vergaderlink en de vergaderstukken.
U kunt om 19.45 uur op de link
klikken. Wij vragen u om de microfoon uit en de camera aan te
zetten.

1. Opening
2. Mededelingen/binnengekomen
stukken
3. Notulen ALV 22-11-2019 (2018
-2019)
4. Verslag bestuur en comissies
5. Toelichting financieel resultaat
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezingen
8. Contributie 2020-2021 en 20212022
9. Begroting 2020-2021
10. Club van 50
11. Rondvraag
12. Sluiting
Roel Seele
Voorzitter, Witteveense Boys’87

Pasen
Alle eieren zijn gevonden. Leuk dat er
fanatiek gezocht is!
Goed gedaan

.
Hopelijk kunnen we
volgend jaar weer met
zijn allen eieren zoeken.
Groetjes bestuur de
Tille
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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.
Sander Kats
Coördinator Oud-Papier
0614889442

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.

Aanmelden voor- en contact
over
Whatsapp Buurtpreventie
Witteveen 06-30604744

Naoberkracht Witteveen :
Josina en Renda 06-148 90
113
naoberkrachtwitteveen@gmail.com
Dorpsbelang Witteveen:
http://dorpwitteveen.nl/
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Advertenties
Kraanverhuur HSW vof.
Storten van uw groenafval:
-Takken -Stobben -Blad
Prijs:
per aanhanger: €5,per tandem-asser: €15,-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.

administratiekantoor
De Koningin van Frankrijk

Storten en afhalen kan zaterdags tussen 8:00 u. en 14:00 u.
of op afspraak. Heeft u vragen,
neem vrijblijvend contact met
ons op.

goedkoper dan een accountant
Winfried Vermeulen 0593-552020

Mr. H. Smeengeweg
9439 PA Witteveen

37

Tel.: 0593 322289 / 06 21400745

 In– en verkoop van auto’s

(nieuw en occasions)
 Onderhoud en APK van
alle merken
 Eventueel gratis leenauto
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