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Ook hulp uit Witteveen richting Oekraïne

Vervolg bomenkap kanweg
16 jeugd EHBO-ers
WINTERVREUGD maakt alles netjes
Sport & Ontspanning

Het Nieuws
Het is al weer een tijdje geleden
(22 november) dat we voor het
laatst een bericht hierover in S&O
hebben geplaatst. En al die tijd is
het rustig gebleven langs de Kanweg wat betreft motorzaag geluiden. Gelukkig heeft de gemeente
woord gehouden om pas met
snoeien/dunnen te beginnen na de
informatie avond die voor de commissieleden was gepland en na het
overleg wat onze werkgroep zou
hebben met de beleidsmedewerkers van de gemeente.
Inmiddels heeft de commissie
Ruimte en Groen op 8 februari
van een extern bureau een presentatie over bomenbeheer gehad
waar wij helaas niet bij aanwezig
mochten zijn. Ook krijgen wij helaas geen toegang tot de opname
van de vergadering. (p.s. de gemeente heeft achteraf toch toegezegd dat we de opname mogen
zien, nog niet duidelijk wanneer
dat gaat gebeuren)
De beleidsambtenaar is zich aan
het voorbereiden op het opstellen
van een bomenbeleid en heeft
voor het college programma
(ingaand na de verkiezingen) ook
geadviseerd te komen tot een bomenbeleidsplan.
Op 9 februari hadden wij het overleg met betreffende ambtenaar die
ons hierna de gemaakte afspraken
toestuurde:
De jonge bomen vanaf de
Wezeperweg tot +/kruising Westerborkerveld dunnen en de overige snoeien.
Afgesproken: de gemeente loopt vooraf
het traject nog 1 keer na of er geen bijzonderheden zijn (aandacht voor kwaliteit en verdeling). De bomenwerkgroep
wordt voorafgaand aan de geplande werkzaamheden ingelicht zodat ze het nog
even kunnen bekijken. Het voornemen is
om deze werkzaamheden voorjaar 2022
uit te voeren.
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Vervolg van geplande
bomenkap Kanweg
(p.s. inmiddels zijn de bomen hier
opnieuw geblest met een oranje
stip, de bedoeling is dat in week 11
de bomen gekapt gaan worden)
Vanaf omgeving Kruising
Westerborkerveld tot viaduct Witteveen alleen
snoeien. Geen dunning.
Afgesproken: De bomen worden regulier
gesnoeid dit voorjaar. Wens van de groep
om nooit meer te dunnen. Deze bomen
staan op voldoende afstand, de kronen
raken elkaar niet. Afgesproken is dat de
komende 10 jaar deze bomen niet gedund gaan worden.
Mantingerdijk: eerst de
werkzaamheden opschorten, tijd nemen om
nieuw dunningsplan op
te stellen. Snoeiwerkzaamheden en eventuele
dunning uitvoeren in
herfst 2022.
Afgesproken: de gemeente gaat deze bomenrij opnieuw beoordelen. Hierbij aandacht voor de kwaliteit van de bomen.
Het strakke om-en-om principe wordt
hier niet meer toegepast. Vernieuwd dunningsvoorstel na de zomervakantie bespreken. Snoeien en mogelijk dunnen
herfst 2022.
Wij, de werkgroep, zijn het erover
eens dat we veel bereikt hebben,
een deel wordt niet gedund en bij
Kanweg zuid zullen minder bomen
sneuvelen. Bij het dunnen zal meer
per boom gekeken worden en niet
strak om en om gedund worden.
Ook het blessen van bomen zal
beter gecontroleerd gaan worden.
Er is nog steeds discussie over de
reden voor dunnen, we vinden het
erg jammer dat gezonde bomen
langs Kanweg Noord weg moeten.
Tijdens dit overleg op 9 februari
werd ons uitgelegd wat de gemeente onder dunnen verstaat bij goed
bomenbeheer en dat daar dan ook
gezonde bomen voor zullen moeten wijken. Samengevat:
Waarom dunnen?

Vroeger werden de bomen op korte plantafstanden gezet om sneller
een laaneffect te verkrijgen. Nadeel
is dat de bomen sneller in elkaar
groeien en veel dood hout gaan
vormen en zelfs wegvallen. Dit eist
weer meer beheer.
Voordelen dunnen
Door verminderde concurrentie in
de rij worden groeiomstandigheden van de bomen beter, kroonvolume en stamomvang neemt toe.
Doordat er meer bladeren zijn kan
er meer zuurstof worden opgenomen en ook meer CO2 opgeslagen. De verloren CO2 van de gevelde bomen wordt op den duur
gecompenseerd.(opmerking: hoe
lang is op den duur?)
Nadelen niet dunnen
Indien de bomen relatief dicht op
elkaar staan, hebben de bomen
minder weerstand tijdens langdurige droge periodes en zullen er
meer uitvallen.
Hoe te dunnen
Dit is afhankelijk van de beginsituatie, de onderlinge plantafstand en
de boomsoort. Eiken zijn bomen
van de eerste grootte: bomen die
in bermen 20 m hoog en breed
kunnen worden. Bij deze bomen
zal de uiteindelijke afstand 12 tot
20 m wenselijk zijn. Indien de kronen elkaar bijna raken zal een dunning uitgevoerd gaan worden.
Om en om dunnen indien de
bomenrij uniform is
(ongeveer zelfde afstand en
hoogte) hierbij wordt ook
gekeken of de bomen niet
tegenover elkaar komen te
staan langs de weg.
Beoordeling per boom, de
meest vitale boom met de
beste kroon kan blijven
staan, de onderlinge afstand kan dan variëren.

Vervolg van geplande
bomenkap Kanweg

Het Nieuws
Niet meer dunnen
Als de passende afstand is bereikt
Indien men te laat is met dunnen en de oudere bomen te
dicht op elkaar staan, de
kronen te veel vergroeid
zijn en niet symmetrisch.
Bij dunnen zullen de kronen zich niet herstellen.
Het beleid zal ook zijn om de bomen in het begin al op grotere
plantafstand te zetten. Ook zullen
er minder eikenbomen aangeplant
worden (eikenprocessierups!) De
reden om te dunnen zal nooit zijn
om minder onderhoudskosten te
hebben.

Indien iemand geïnteresseerd is in
de gehele toelichting wil ik het wel
toesturen
(karenpelder@gmail.com) Ook als
u een bijdrage in deze discussie wil
leveren kunt u dit naar mij mailen.

Dan kan bekeken worden of de
ontwikkeling van de niet gedunde
bomen na een aantal jaren inderdaad achtergebleven is (door bijv.
meting van stamomvang). De medewerker heeft toegezegd om te
bekijken of hier mogelijkheden c.q.
De werkgroep denkt dat het voor locaties voor zijn. Bij de Kanweg
toekomstig beleid goed is om een gaat dit in ieder geval niet gebeuonderzoek uit te gaan voeren met ren.
toetsbare criteria. Hierin kunnen
de effecten van dunnen op de ge- We zullen jullie rond de herfst
zondheid van bomen onderzocht weer berichten over punt 3,
worden en de milieu gevolgen wat dus weer: Wordt vervolgd
betreft het verlies van C (koolstof)
en hoe lang het zou duren om dit Namens de ZOB werkgroep
verlies weer ongedaan te maken.
(Zuinig op Bomen)
Het idee is om in een bomenrij, die Joep Steenkamer
op de planning staat om gedund te
Karen Pelder
gaan worden, een bepaald aantal
Jos Bodewes
bomen niet te verwijderen.
Ria Pot

HOERA
Alle 16 deelnemers van de Wenteling die deelnamen aan de Jeugd EHBO zijn geslaagd!!
Met dank aan de docenten EHBO Westerbork, Buurtacademie Witteveen en de Broekstreek.
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Advertenties
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 zaterdags 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

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

Het Nieuws
De Naobertaart
gaat deze keer naar
de familie Huizing.
Vooral naar Priscilla omdat ze zo
dapper is. En de familie zorgt er
voor dat wij onze folders en
kranten maar vooral de Sport en
Ontspanning altijd in onze bus
krijgen.
Kijk ook op de website
dorpwitteveen.nl
voor meer foto’s van deze speciale paastaart.

DORPSRESTAURANT GEZELLIGGEIT
> Ook in april opent de
Gezelliggeit haar deuren.
Let op, alleen op ZONDAG 3 april. Dus zorg
dat je er snel bij bent!
Het menu staat hiernaast. Deze keer zal chef
Carla ons laten genieten
van de heerlijke gerechten! U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 26
maart. Maar vol is
vol…….
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De Column
Eindstreep.
Inderdaad Joly Slot heeft haar laatste trustplaats gevonden op het
mooie klassieke deel van onze begraafplaats. Ik kom regelmatig op
onze dodenakker, het zal U niet
verbazen, dat ooit ook mijn graf er
te vinden zal zijn. Hoewel niet alles
er even prachtig is.
Storend zijn drie grote gitzwarte
grafstenen, nog onbezet. Klaarblijkelijk bedoeld voor de naasten van
een bemand graf er direct naast.
Misschien met het plan om na de
dood samen een potje te klaverjassen. Echter dan is er geen roem
meer te behalen.
De gemeente stelt: ¨Het is in principe
niet mogelijk om eigen graven van tevoren
te reserveren¨. Desondanks is iemand
er in geslaagd een deel van ons
kerkhof alvast te asfalteren.
Eureka …irritatie omgezet in een
goed idee!!!
Dan moet het ook mij lukken om
een laatste rustplaats te reserveren
en alvast te voorzien van een steen.
Zwart natuurlijk maar niet helemaal, vooralsnog slechts met een
dubbele witte streep. Voor eeuwig
een fietser. De graftekst moet nog
verzonnen en kan er later bijgehakt
worden.

Meteen enthousiast bij de gedachte ! Misschien een klein vierkant
bordje met een barcode erbij, zodat ikzelf met mijn mobiel alvast
kan testen of mijn podcasts wel te
beluisteren zijn als je de code met
je mobiel scant. Na mijn dood kan
ik dan voor eeuwig mijn geliefden
troosten en mijn vijanden ongeremd verwensen.

Inflatie….
Een bizar idee, misschien wel de
goden verzoeken, zo´n graf in het
vooruit. Of wellicht een leuke
practical joke. In ieder geval een
dúre grap. De grafrechten moeten
wel een lange periode beslaan, ik
heb absoluut geen haast om bij de
meet te komen. Dat is 3000 euro
voor 40 jaar, daar bovenop nog
een natuursteen van 1000. Een rib
uit mijn levende lijf.
Echter je kan het ook zien als investering. Met de huidige inflatie
verdwijnen de spaarcenten als
sneeuw voor de zon. Investeren;
het vooruitbetalen van je eigen begrafenis, kan ook economisch gezien een goede beslissing zijn. Precies uitrekenen is moeilijk, want
zijn de jaren dat je er levend kan
langslopen nu weggegooid geld, of
is het leuk om alvast de finish te
verkennen? In ieder geval kan je
wel alvast zelf een gat graven,
scheelt de kosten van het delven.

Maar is het echt wel zo´n goed
idee ? Binnen de kortste tijd wil
iedereen het, voordat je het weet
wordt niet alleen het wonen maar
ook het liggen een voorrecht voor
de rijken. Het blijft natuurlijk niet
bij zwarte stenen met een eindstreep. Er komen grappige, diepzinnige en uiteindelijk vunzige
teksten om de komst aan te kondigen. Achter barcodes komen speciaal ontworpen livestreams.
Duurt niet lang of bluetooth speakers met kleine zonnepanelen
schallen onophoudelijk andermans
lievelingsmuziek. Ervaring leert
immers, dat leuk bedoelde kleine
ideeën als snel worden ingezet om
pret te veroorzaken en omgezet in
verdienmodellen.
Nee het is gepast om dergelijke
verzoeken uit principe te weigeren,
echter het principe omzeilen lijkt
op de dodenakker van Witteveen
toch een keer gelukt. Gaat Uw columnist hierin ook slagen ?
gr. Joep
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Berichten van Dorpsbelang:
inloopavond op 13 april.
ALV op 25 mei.
Eindelijk een einde aan de beperkende maatregelen. Er mag weer
van alles en ook in Witteveen
wordt weer van alles georganiseerd. En dat er veel plannen zijn
blijkt wel uit de jaaragenda die u
onlangs in de bus heeft ontvangen.
Dank Josina en Grietje, de dames
van Naoberkracht.
Dorpsbelang had in de planning in
deze S&O een interview met de
heren van de werkgroep Groen op
te nemen, maar door een aantal
persoonlijke omstandigheden was
dit even niet mogelijk. Dit houdt u
te goed. Want dat daar heel wat
werk wordt verricht mag wel wat
aandacht hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud
van het ommetje, doen veel werkzaamheden in samenwerking met
Staatbosbeheer en zijn druk met
het voedselbossie.
Jeugd
De jeugd mag en kan eindelijk
weer haar leven gaan oppakken.
De jeugd zoekt weer verbinding
met elkaar en vindt dit in de Soos.
Zowel bij Enjoy (jeugd van groep
acht tot ongeveer veertien jaar), als
bij Waankie (jeugd vanaf veertien
jaar), worden volop plannen bedacht en verder uitgewerkt, zoals
het aankleden en verbouwen van
ruimtes, als gezellig samen spelletjes doen en chillen. Beide groepen
hebben meegedaan aan ‘Up to
You’ van de gemeente MiddenDrenthe. Via een filmpje hebben
ze verteld waar ze mee bezig zijn.
De groepen zijn vervolgens door
de jury bezocht en bevraagt en
hebben beiden een bedrag van
1000 euro in ontvangst mogen nemen.

ALV en inloopavond.
Dorpsbelang heeft het plan om dit
jaar niet na de zomer maar weer
voor de zomer (zoals de statuten
dit voor schrijft) onze Algemene
Ledenvergadering te houden, namelijk op woensdagavond 25 mei .
Daaraan voorafgaand nodigen we
u uit op een inloopavond op 13
april. We kunnen dan met elkaar
in gesprek gaan over zaken waarvan u vindt dat ze belangrijk zijn
voor ons dorp. De ideeënbus blijft
leeg, toch merken we dat in gesprekken vaak wel ideeën ontstaan.
Ook vangen we signalen op dat er
onderwerpen leven waarvan men
vindt dat er wat aan gedaan moet
worden. Wij horen dat graag van u NAOBERS WEER OP PAD
…….en wij nodigen u uit voor een
Lieve bewoners van Witteveen.
borrel op 13 april.
Vlaggen bestellen.
De voorraad vlaggen zijn op, we
gaan ze dus weer bestellen. Dit
worden dan de vlaggen op normale
grootte, maar we vragen ons af of
er ook behoefte is aan grotere
vlaggen. Wilt u ons dat melden?
Deze vlaggen zijn namelijk wel wat
duurder en dat is dan een investering om die op voorraad aan te
schaffen.

Paasvuur… dit jaar moet het er
toch van komen.
We hopen op tweede Paasdag,
maandag 18 april, het paasvuur te
ontsteken.
En zoals op de Algemene Ledenvergadering in 2019 is besloten
gaan Witteveen en de Broekstreek
dit samen doen. Zodat de kinderen
van de Wenteling elkaar bij het
Paasvuur kunnen ontmoeten.
Locatie: aan de Pol in Garminge
(tussen Garminge en Balinge).
Inleveren snoeihout op zaterdag
26 maart, 2 april, 9 en 16 april.
Van 10 tot 12 uur en van 13.00 tot
15.00 uur. Contactpersoon voor
Witteveen: Roel-Jan Scheper, tel.
06 55988326.

Na een lange tijd kunnen we nu
weer iets organiseren.
Wij hebben een programma samengesteld en die is…..
14 april Naoberkracht wandelt.
Vertrek om 19.00 uur
bij de Tille.
21 april.
De Zingende Broeder
Aanvang 14.00 in de Tille
10 mei
Een gezellige middag om met
elkaar op een andere leuke manier bezig te zijn.
Door mee te doen aan verschillende spelletjes.
Aanvang 14.00 uur in de Tille
Voor alle activiteiten wordt 1,00
euro bijdrage gevraagd.
Je kan je opgeven bij
Grietje en Josina
Naoberkracht 0614890113
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nieuw plastic ook nog eens goedkoper.

Het moet anders . We
moeten minder kopen!!
Afval.
We hebben er veel te veel van. Het
mag ons dan wel een mooie VAMberg hebben opgeleverd, inmiddels
redden we het daar niet meer mee.
Door onze grenzeloze hang naar
spullen, comfort en uiterlijk vertoon kopen we er ongebreideld op
los. Scheepladingen vol met goedkope spullen komen onze kant op.
We kopen en kopen en gooien
hééééél veel weg.
Afgelopen mandag zag ik op t.v.
in Andere Tijden dat al in 1972
werd gewaarschuwd voor onze
welvaartmaatschappij die geen
stand zou kunnen houden. Zure
regen, een Rijn die de afvoerput
was van half Europa , dumpen van
chemisch afval in de Noordzee. Ik
dacht dat is toch maar mooi een
heel stuk beter geworden. Maar
vergat dat hetzelfde nu ver weg
gebeurt, waar onze productielijnen
nu zijn gevestigd en waar nu de
lozingen in open water nog steeds
aan de orde van de dag zijn. Het
probleem is niet opgelost, maar
verplaatst.
Tegenwoordig wordt afval gescheiden en daar doen de meeste mensen goed hun best voor. Dat geeft
misschien een goed gevoel dat het
daarmee oke is, maar dat is het
niet helemaal. Van het gerecyclede
glas, papier en plastic is maar een
klein deel ook daadwerkelijk geschikt. Vooral het plastic dat wordt
verwerkt tot kleine bolletjes, staat
in bigbags op enorme terreinen te
wachten op hergebruik. Er is te
weinig vraag. Onder andere omdat
wij geen shampoo willen kopen in
een wat grauwig grijze verpakking.
Bovendien is het vervaardigen van
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Daar is een omslag in denken en
doen voor nodig. En het wordt nu
echt tijd dat we daarvan doordrongen zijn. Dus:
*bedenk vóór je iets koopt of je
het echt nodig hebt. Dat geldt niet
alleen voor grote aankopen, maar
ook voor de meer dagelijkse dingen
*stel desnoods de aankoop een dag
of een week uit en constateer dan
of je het nog steeds écht wil kopen
*vraag je af of het product ook op
een andere manier te krijgen is;
tweedehands, ruilen, zelf maken,
nog wat langer doen met wat je al
hebt, samen met anderen aanschaffen enz.
*zorg dat wát je koopt de moeite
waard is en niet binnen korte tijd
alweer in de prullenbak verdwijnt.
*koop dus sowieso géén wegwerpspullen: (plastic) bordjes, bekertjes, bestek, rietjes, wattenstaafjes,
ballonnen etc. etc.

En dan: vóór je iets
weggooit
*vraag je af of je er iemand anders
nog blij mee kan maken; marktplaats, kringloop, ruilhoek facebook enz.
*kan het gerepareerd ipv weggegooid?
*kan het een andere functie krijgen?
*heb je ruimte om het te bewaren,
dan zeker doen. Over een tijdje
zoek je net dat ene plankje, riempje, schaaltje, emmertje.
*gebruik verpakkingsmateriaal opnieuw; kuipje van de halvarine is
bijv. een prima diepvriesdoosje.
En dat is slechts één voorbeeld, je
kan er zelf veel meer bedenken.

En dan uiteindelijk natuurlijk AFVAL SCHEIDEN. Niet alleen
papier, plastic en glas. Denk ook
goed na over batterijen, medicijnen , schoonmaakmiddelen, verf.
Vooral ook heel belangrijk dat E
waste wordt ingeleverd bij daarvoor bestaande inleverpunten
(supermarkt, bouwmarkt, milieustraat) . In al onze (kleine) elektrische huishoudelijke apparaten
zitten zeer kostbare herbruikbare
materialen waar op den duur tekorten van dreigen, lithium bijv.
voor al die accu’s die we tegenwoordig zoveel nodig hebben, omdat we elke twee jaar een nieuwe
mobiel willen. Haal dus die oude
mobieltjes uit de la en lever ze in!
En besluit na twee jaar dat je huidige mobiel nog best even mee kan.
Succes.
We lopen een beetje tegen het eind
van deze rubriek aan. Nog één of
twee afleveringen en dan stoppen
we ermee. Mogelijk gaan we over
op een vervolgrubriek die ermee
verwant is. Tips en ideeën via redactie@sportenontspanning.nl

Dit jaar bestaat de voetbalvereniging Witteveense Boys’87 35 jaar.
Een jubileumjaar met op 18 maart
een veiling, waarvan de opbrengst
geheel ten goede komt aan het jubileumfeest op 8, 9 en 10 juli 2022 op
De Roskamp. De Witteveense Boys’87 heeft zo’n 140 spelende en
niet-spelende leden van kabouter
tot veteraan. De afgelopen 2 jaar
waren voor de voetballers niet
makkelijk: er is in 2020 en 2021
Op vrijdagavond 25 maart 2022
staat de ALV over seizoen 2020amper getraind en er zijn heel wei2021 gepland. De aanvang is 20.00 nig wedstrijden gespeeld. Dit laatste
uur in de kantine. Alle leden en ou- betekent ook dat de inkomsten uit
ders van minderjarige jeugdleden
de kantine behoorlijk zijn teruggezijn van harte uitgenodigd. Zie het lopen. Onze sponsoren hebben
huishoudelijk reglement voor wie
ook betere jaren gekend en hier en
er stemrecht heeft tijdens de ALV daar zijn er wat sponsoren afge(seniorleden en 1 ouder per minhaakt. Om de sociale cohesie weer
derjarig jeugdlid).
terug te krijgen in de club na corona en de inkomsten weer op peil te
brengen is er een mooi evenemenAgenda ALV 25 maart 2022
ten programma samen gesteld en
(seizoen 2020-2021)
gepubliceerd. Zie hiervoor face1. Opening
book en www.witteveenseboys.nl.
2. Mededelingen/binnengekomen
Verder gaat de sponsorcommissie
stukken
actief aan de slag om nieuwe spon3. Notulen ALV 28-04-2021 (2019- soren te vinden.
2020)
4. Verslag bestuur en commissies
Hier het evenementenprogramma
Bestuur
van de Witteveense Boys’87 en
Jeugdcommissie
WNBC’09:
Seniorencommissie
18 maart Gezellige veiling met veiEvenementen commissie
lingmeester Henk Dekker, waarvan
Accommodatie commissie
de opbrengst ten goede komt aan
het jubileumfeest op 8, 9 en 10 juli
Barcommissie
2022. Inloop vanaf 18.00 uur.
Sponsorcommissie
Iedereen is welkom.,
5. Toelichting financieel resultaat
25 maart Jaarlijkse Algemene Le2020-2021
denvergadering van 20.00 – 21.30
6. Verslag kascommissie
uur, voor leden en ouders van
7. Begroting 2020-2021
jeugdleden.
8. Verkiezingen
8 april Vrijwilligersavond in de
9. Visie bestuur 2021-2023
kantine met spel en BBQ, vanaf
10. Aanpassingen statuten i.v.m. de 19.00 uur.
nieuwe wet WBTR
26 april Koningsnacht op De Ros11. Club van 50
kamp met volleybal en muziek,
12. Rondvraag
vanaf 19.00 uur, voor iedereen, op13. Sluiting
gave teams bij
Namens het bestuur,
patricia@witteveenseboys.nl
Roel Seele, Voorzitter
Aan: Alle leden Witteveense Boys’87 en ouder(s) van minderjarige
jeugdleden
Van: Het bestuur
d.d.:9 maart 2022
NIEUWE DATUM
Onderwerp:
Uitnodiging/agenda Algemene
Leden Vergadering seiz. 2020-21.

20 mei Bedrijvenvoetbaltoernooi
op De Roskamp, start om 19.00
uur, opgave bij patricia@witteveenseboys.nl 11 juni
WNBC’09 Cuptoernooi JO7-8-910-11 in Witteveen en JO13-15 in
Nieuw Balinge
17/18 juni Midden-Drenthe Zomer Cup toernooi (7x7) voor alle
teams. Vrijdag 17 juni spelen de
senioren en JO19 op alle 10 de
voetbalaccommodaties in MiddenDrenthe en zaterdag 18 juni
spelen alle jeugdteams. S’middags
om 16.OO uur spelen FC MiddenDrenthe Heren, Vrouwen en JO19
selecties wedstrijden. Daarna prijsuitreiking en feest. Welke club wint
de Midden-Drenthe Zomer Cup?
2/3 juli Pearl Beach volleybaltoernooi, aanvang 19.00 uur, opgave bij
jari_hooyer@live.nl
8.9,10 juli Jubileumfeest Witteveense Boys’87 35 jaar op De Roskamp.
10 juli Familie voetbal-en volleybaltoernooi om de Grote Wisselbeker
met afsluitende BBQ, opgave voor
toernooi en apart voor BBQ bij
patricia@witteveenseboys.nl
Het feest van 95 jaar dorp Witteveen is gepland in het weekend van
24 september 2022.
De Witteveense Boys’87 hebben
een gezamenlijke jeugdafdeling samen met sv Nieuw Balinge, WNBC’09 (Witteveense Boys – Nieuw
Balinge – Combinatie of Witteveen
- Nieuw Balinge – Broekstreek –
Combinatie), samen zijn er zo’n 75
spelers actief in diverse teams van
Jongeren Onder 7 t/m Jongeren
Onder 15.
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Waar komen de inkomsten van de
Witteveense Boys’87 vandaan:
Over seizoen 2020-2021 komt
30% van contributie van leden.
Ruim 34% komt van de marge van
de kantine verkopen en ruim 36%
wordt binnengebracht door de
sponsoren.
Als u geen lid of geen sponsor
bent, dan kunt u toch de Witteveense Boys’87 steunen. En niet
alleen als u uit Witteveen komt.
Onze leden komen ook uit de
Broekstreek en de wijde omgeving
van Witteveen. De leden van onze
mooie club komen uit Witteveen
(39%), de Broekstreek (27%) en
11% uit Westerbork, Zweeloo,
nieuw Balinge. De rest zit verspreid over een groot gebied (23%)

U kunt al donateur worden van de
Witteveense Boys’87 voor 13,50 €
per jaar. U kunt ook “lid van de
club van 50” worden. U naam
prijkt dan op het “club van 50”
bord aan de buitenkant van de
kantine. Een club van 50 lid heeft
een stem in de besteding van de
jaarlijkse opbrengst van de contributie van de “club van 50”, de kosten bedragen (begrijpelijk) 50 € per
jaar. Om u aan te melden als donateur of als lid van “de club van
50”, dan hoeft u alleen een mail te
sturen naar penningmeester.witteveenseboys@outlook.com
Kunnen wij op u rekenen? Zie
voor meer informatie de website
www.witteveenseboys.nl.
Roel Seele
Voorzitter@witteveenseboys.nl

Vrijdag 18 maart is de veiling van
de Witteveenseboys ’87. Het programma ziet er als volgt uit; 18.00
uur is de inloop van de veiling,
wanneer iedereen aanwezig is gaat
de veiling van start. De veiling
duurt tot ongeveer 21.00 uur. Tijdens de veiling worden er diverse
spullen/diensten geveild. Wij geven jullie alvast een tipje van de
sluier; een picknickbank, unieke
wandlampen van Het wapen van
Westerbork, slagroomtaarten,
tuinlantaarn, Samsung VR bril,
restaurant waardebonnen tot aan
kraanuren en nog veel meer! Dit
allen komt ten goede voor het
lustrum feest, dat georganiseerd
wordt op 8,9 & 10 juli. Wij willen
jullie ontzettend bedanken voor
de goederen en diensten die beschikbaar zijn gesteld.
Vrijdag aanstaande zijn jullie van
harte welkom om even een kijkje
te nemen bij de
veiling. Wij
kunnen niet
wachten!
P.S. mocht je
nog iets geweldigs thuis hebben
liggen voor de veiling, stuur dan
gerust een WhatsApp bericht, dan
nemen wij verder contact met jou
op!
Met vriendelijke groet,
Feestcommissie jubileumfeest
Witteveense boys:
Teun Moret
06-572 796 96
Jorik v.d. Weiden 06-313 296 24
Nick Woering
06-298 667 14
Teun Hooijer
06-208 862 01
Melissa de Koning 06-298-667-17

10 Sport & Ontspanning

Ledenvergadering en NL-doet
Op 4 maart was onze jaarlijkse ledenvergadering. Hierbij waren een
flink aantal leden aanwezig. Geheel
volgens traditie had Jannie Dolfing
weer heerlijke taart en een zelfgebakken cake meegenomen. De
administratie en financiën zagen er
volgens de kascommissie weer top
uit. Reden om Betty en Aleid maar
eens in het zonnetje te zetten. Beide al 11 jaar onze administratieve
steunpilaren !
Zaterdag 12-03 was nl-doet. Alles
is weer netjes gemaakt voor de zomerstop. Onder het genot van een
stralend zonnetje staken de vrijwilligers de handen flink uit de mouwen. RTV-drenthe en Welzijnswerk Midden-Drenthe wisten de
weg naar de Parel van Drenthe
ook te vinden en waren onder de
indruk van de werkzaamheden.
Voor de vrijwilligers was er een
lekkere lunch met huisgemaakte
snert. Heel veel dank aan de vrijwilligers voor hun inzet. Martin
Snoeijing bedankt voor de sponsoring. Het straatwerk ligt er weer
strak in.

Voor ons is het seizoen echt voorbij als de stop eraf gaat. Helaas deze winter geen ijspret meer gehad.
Dit jaar draaide Liz Eefting heldhaftig de dop eraf. De baan kan nu
leeg lopen en over een tijdje komen de schapen uit Orvelte de
baan weer kortwieken. Wij gaan nu
in de zomerstand en nadenken
over leuke nieuwe dingen.
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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.
Pieter Jan Luiten
Coördinator Oud-Papier
06 52443462

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

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
naoberkrachtwitteveen@gmail.com
Dorpsbelang Witteveen:
http://dorpwitteveen.nl/
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Advertenties

Schapendijk 4
9438 TA GarmingeTel.
0593-552200

Gespecialiseerd in
slootonderhoud en kraanwerk
Tevens levering grondsoorten
Roelof Huizing Cultuurtechniek
Hoofdstraat 42
9433 PC Zwiggelte
Tel. 06-52375631
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