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Eindelijk een einde aan de beperkende maatregelen. Er mag weer veel 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.
Werkgroep Groen
Nu het voorjaar er aan komt is de werkgroep weer actief met het onderhoud van het
ommetje, doet veel werkzaamheden in samenwerking met Staatbosbeheer en is 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 Midden-Drenthe. 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 voorschrijven) 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 …….en wij
nodigen u uit voor een 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.

