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NIEUWE  CASTELGARDEN  

ZITMAAIER  
VOOR  EEN  TOP  PRIJS!  

  

    
  
  

  

  

  

  

  
  

  
  

Ook  voor  onderhoud,  reparatie  
én  verhuur  bent  u  bij  ons  aan  

het  juiste  adres:    

Lindenlaan  54a  te  Uffelte  

€1499,-‐  

De Kei
Uitgave van
Drukkerij Kleen V.O.F.

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel
T 0522 255449
E dekei@kleen.nl
I www.kleen.nl

Tweewekelijks regioblad voor Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp | Oplage: 2.750 ex. | 2e jaargang nr. 11 | 24 mei 2017

Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

‘Wijzer met je geld in Westerveld’ 

‘Wijzer met je geld in Westerveld’ is de folder waarmee gemeente Westerveld  
inwoners met financiële problemen en/of een laag inkomen wil wijzen op de 
regelingen die er zijn en waar ze een beroep op kunnen doen. De folder ligt 
op verschillende plaatsen in de gemeente, zoals de zorgcentra, bibliotheken, 
dorpshuizen en kringloopwinkels.  

Op vrijdag 12 mei 2017 bracht 
wethouder Klaas Smidt een stapel 
folders naar de Voedselbank en 
reikte persoonlijk een exemplaar uit 
aan coördinator Greet Oosterveld. 
Wethouder Smidt: “Met de folder 
kunnen de vrijwilligers van de 
Voedselbank inwoners informeren 
over de regelingen die er zijn, zodat zij 
weten waar ze eventueel gebruik van 
kunnen maken. Dat geldt uiteraard 
ook voor de vrijwilligers van andere 
organisaties in Westerveld. Bovendien 
kunnen inwoners, als ze er niet 
uitkomen, altijd contact opnemen 
met de gemeente. Dan wordt er een 
afspraak gemaakt”. 
Uit onderzoek blijkt dat inwoners van 
Westerveld lang niet altijd gebruik 
maken van beschikbare regelingen. 
De reden daarvoor is dat ze de 
mogelijkheden niet kennen of dat ze 
er moeite mee hebben om een beroep 

te doen op de regelingen. Wethouder 
Smidt: “Als gemeente willen we niet 
dat inwoners onnodig in financiële 
problemen komen. Daarom richten we 
ons meer op het geven van informatie 
over de regelingen, steken we in op 
preventie en gaan we aan de slag met 
projecten op het gebied van financiële 
educatie”. 

Folder ‘Wijzer met je geld in 
Westerveld’
In de folder  worden zowel landelijke 
als gemeentelijke regelingen toegelicht 
waar inwoners met financiële 
problemen of een laag inkomen 
aanspraak op kunnen maken. Het gaat 
dan onder andere over huurtoeslag, 
kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen en jeugdsportfonds en 
jeugdcultuurfonds. De folder is ook te 
vinden op www.gemeentewesterveld.
nl/zorgenondersteuning.
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LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

De volgende Kei verschijnt op 7 juni 2017. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 31 mei 
e-mailen naar: dekei@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen, 

Noteboomstraat 68    
7941 XA Meppel    Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)

Klachten bezorging: 0522 - 85 85 80

T 0522 255 449
www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

Kerkdiensten
PKN Havelte/Uffelte
Zo.  28 mei Havelte 10.00 uur Ds. V. Top, kindernevendienst
Zo.    4 juni Havelte 10.00 uur Ds. A. Westra, Pinksteren m.m.v. het Kerkkoor o.l.v. J. Rodenhuis Kindernevendienst

Belangrijke Informatie
Elkenain Bewindvoering - Kolderveen 26C - Nijeveen - T 0522 76 90 51 - Bezoek op afspraak.
Bewindvoering geeft rust aan mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen. 
Ook in geval van problematische schulden. Bewindvoerders worden aangesteld en gecontroleerd door de rechtbank. 

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
Vrijblijvend prijsopgave

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl 
Vrijblijvend prijsopgave. 

 
       Voor al  uw rietdekkerswerken       
                    Egginkstraat 26 
                   7975 PH Uffelte 
         Tel: 0521-344328/0650556759 
 
 

Voor al uw 
rietdekkerswerken

Egginkstraat 26 + 25
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
 06 50556759
B.g.g. 0521-351566

PROEF DE SFEER
  IN ONS RESTAURANT

Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027

info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl

Rectificatie
In de vorige Kei hebben we in de advertentie van Huisartsenpraktijk Havelte een typefout gemaakt. Per abuis hebben we 
de naam van dokter A. Bulten-Cremers verkeerd vermeld. Onze excuses voor de foutieve vermelding.

Redactie De Kei
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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

De familiewensen samenvoegen 
met respect, stijl en kwaliteit, 
zonder daarbij het kostenaspect 

uit het oog te verliezen.

DE KIERS-MANIER:

T 0522 - 70 30 00  |  T 0521 - 38 17 90  
dag en nacht bereikbaar

respect@uitvaartverzorgingkiers.nl

Bloemenactie 2017 succesvol verlopen

De bloemenactie ten bate van het restauratiefonds van de kerken in Havelte en 
Uffelte is weer voorbij en heeft dit jaar ook weer een mooi bedrag opgeleverd 
nl. € 6410,25. Een teken dat veel mensen de kerken in Uffelte en Havelte een 
warm hart toedragen.

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers, 
verkopers, hulp bij en in de kerk van 
Uffelte en ook diegene die een vrije 
gift hebben gegeven.
Met al deze mensen was de actie dit 

jaar weer geslaagd. De werkgroep die
dit regelt, is erg blij met alle 
vrijwilligers en ze hoopt dat er het 
volgende jaar weer een beroep op hen 
gedaan mag worden.

Keitje

Naam 

Als je geboren wordt, krijg je een 
naam.
Soms krijg je in je leven zelfs een 
bijnaam. Zo weet ik dat ik door 
iemand ‘roze’ word genoemd!
Je zoekt voor je kinderen de mooiste 
namen. Je familie, vrienden, op je 
werk, iedereen heeft een naam.
Zelfs voor je hond, zoek je een 
bijzondere naam.
Als je een rekening opent doe je dat 
op een naam. Ook je account, je 
e-mailadres, facebook alles heeft een 
naam.
Daardoor ben je anders dan anderen. 
Uniek en herkenbaar. 

Als je in Havelte gaat wonen heeft 
jouw straat een naam. En de pleinen, 
de café’s, parkjes, buurtschappen alles 
heeft een naam.
In Mei was de Nationale Molendag.
In het DvhN las ik een lijstje met de 
namen van molens in Drenthe. We 
hebben er zevenentwintig in onze 
provincie, prachtige monumenten. 
Ze heten: De Boezemvriend, de 
Zaandplatte of Nooitgedacht. Ze 
hebben dus een naam, alleen staat 
er achter de Molen van Havelte: 
Naamloos!
Dat is toch vreemd.

Mag ik een suggestie doen, ik vind 
Coert een mooie naam voor een 
molen, of Molen v.d. Poll!
Maar, ik geef mijn mening graag voor 
een betere.

dieneke smink 

vermaken, verblijden en te laten raken 
door de berk’s verhaal en gezangen. 
Waar in de lente tere bleke blaadjes 
nog zwijgend hangen, kan menigeen 
het hartje luchten en de ziel ophalen 
aan boeiende berken-verhalen... ‘t is 
om te zuchten zo fijn!

Dank aan de berk, en groet van mij: 
Gem uit Havelte

Dromen van bomen (2)

Gem’s dagelijks dichterswerk, gaat 
dit maal over de jonkvrouw onder de 
bomen: de Berk!

Zij is een danseres met zwier, we 
zien haar overal -ook hier- danst zij 
de sterren rond, toch blijft ze goed 
geworteld staan. Zij danst met haar 
groen/lichtend blad, met witte stam.
Ze is een frele dame maar niet tam te 
noemen. Ze fluistert dromen in het 
oor. Als ik er zit -daar kom ik voor- om 
haar te horen fluisteren; naar haar te 
luisteren en fantaseren over het koor 
van berkenstemmen, al tesamen
komen zij. Om te zingen over groen 
en zomer-lichtend-blad, alles ritselt en 
lacht me toe
en ik? Zit aan haar voeten en wacht...
totdat de zon gaat dalen en geluid 
verstomt. Nu is het stil!
Wat beweegt in de avondlucht? Als 
avond valt voor de nacht als een blok..
wil ik onder de boom vertoeven. 
Daar waar zang/muziek, lispelende 
lippen elkeen verleiden, die -niets 
vermoedend- zit 
om niets te hoeven. Enkel zich te laten 
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Een ‘KEI’ van een foto

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992
Houthandelwevers.nl

Top kwaliteit Lariks / Douglas fijn bezaagd
  20 x 200 300 cm & 400 cm lang  €    1.95 p/m
100 x 100 300 cm lang    €  15.00 p/st
150 x 150 300 cm lang    €  35.00 p/st

Zweeds rabat (gedroogd!!)  
24 x 200 Douglas 300 cm & 400 cm lang   €    2.50 p/m
24 x 175 Zwart geïmpregneerd 420 cm   €    2.75 p/m
24 x 200 Grijs geïmpregneerd 420 cm  €    3.25 p/m
24 x 200 Geimpr. & 2x zwart gespoten   €    4.25 p/m

Steigerplank (gedroogd!!)
29 x 195 Fijn bezaagd 360 cm lang    €    8.00 p/st
27 x 195 Geschaafd 450 cm lang     €  13.50 p/st
30 x 195 Vintage grijs geïmp. 500 cm    €  17.50 p/st

De Lokbrug bij Havelte is een van 
de 21 bruggen over de ‘Drentsche 
Hoofdvaart’. De 230 jaar oude vaart 
is 47 kilometer lang en verbindt 
het Meppelerdiep met het Noord-
Willemskanaal bij Assen. In het 

Lokbrug bij Havelte                                Foto: Henk Mulder, Havelte 

zomerseizoen zullen hier weer 
honderden boten passeren, die 
meestal bezig zijn met de ‘Turfroute’, 
een vaartocht door de provincies 
Drenthe, Friesland en Overijssel. Naast 
de bruggen gaat deze ‘recreatieve 

armada’ óók nog eens door de 6 
schutsluizen, die ‘onze’ vaart rijk 
is. Werk aan de winkel voor de 
bemanningsleden! Óf is het een 
welkome afwisseling? Ik denk beide!                                                                                                                           
Tekst: Henk Mulder, Havelte   



De Kei - 2e jaargang nr. 11 - 24 mei 2017 5

Noordeinde 9, Meppel
T  0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

24/7 Bereikbaar
U bent welkom, waar u 
ook verzekerd bent

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’

24 mei De Kei nr. 11

  2 t/m 5 juni Uffelter School- en Volksfeest:
  3 juni Optocht Versierde Wagens - 9.00 uur
  5 juni Koffieconcert met het  Golden Oldies duo en Ken Besuijen - 11.00 uur

  7 juni De Kei nr. 12
10 juni Volksdansbal met Huub de Jong - De Uelenspieghel Uffelte - 20.00 uur
week 24-25  Feestgids Volksfeest Havelte in de bus 
13 juni Ophalen oud papier Havelte
21 juni De Kei nr. 13
21 juni Vergadering bestuur Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei, Havelte - 19.30-22.30 uur
week 26  Collecteweek Volksfeest Havelte
  5 juli De Kei nr. 14
17 juli Ophalen oud papier Havelte
19 juli De Kei nr. 15 - laatste Kei voor de zomerstop
22 t/m 24 aug. 21e Pro Rege Fiets3daagse Havelte vanuit Echos-Home Het Baken, J. Postweg 5 Darp - start 9.15 uur
25 aug. Voorverkoop tickets voor het Volksfeest Havelte 2017
30 aug. De Kei nr. 16
13 sept. De Kei nr. 17
21 sept. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
27 sept. De Kei nr. 18
  4 okt. Feestavond Vrouwen van Nu Havelte 85 jaar jubileum.
19 okt. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur

Agenda

Elke maandagmiddag: Gymnastiek voor ouderen - De Veldkei - 12.45-13.30 uur
Elke maandagmiddag: Schaken - De Veldkei - tussen 13.30 en 16.00 uur
Elke maandagmiddag:  Handwerken Rode Kruis - De Veldkei - van 13.30-15.30 uur voor ouderen e.o. gehandicapten
Elke maandagmiddag: Koersbal - De Veldkei Havelte - 14.30 uur
Elke donderdagmiddag: Werelddans - De Veldkei Havelte - 13.30 uur

    1x in de week of iedere dag, zonder abonnement. 

  Warm of koelvers thuisbezorgd! 

     Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

Dwingeloo, De Weyert,  T.  088-9684028 
Havelte, De Molenhof,   T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067 

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

 Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
 Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
en  supervers  ijs.  Ook  meenemen!  

Voor  onze  menulijst  en  de  openingstijden  
zie  website.  

Op woensdag t/m zondag 
geopend voor pizza en ijs!
Voor menu en openingstijden: zie website
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TE KOOP
400 meter prikkabel 

op haspel
Tel. 0521 34 17 35

Havelte on Cruise! 
De voorbereidingen zijn in volle gang

Het programma is rond. De route is 
uitgestippeld. Over zo’n 3 maanden 
gaan we met z’n allen op CRUISE. 

De reisgids met alle details ligt tussen 
11 en 23 juni bij u in de bus. Dan kan 
de voorpret echt beginnen! 

Zoals gebruikelijk gaan we een week 
later (26 juni t/m 2 juli) rond voor de 
collecte. We hopen op uw bijdrage. 

Meer info: www.volksfeesthavelte.nl 
of info@volksfeesthavelte.nl

www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame

O
n
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rp

Wij verzorgen de vormgeving en lay-out van o.a. huisstijlen, 

logo’s, magazines, advertenties en websites.

Voor al uw grafische communicatie, van concept tot afwerking, 

kunt u bij ons terecht. 

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD
altijd scherp!

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
SAMENLEEFCONTRACT?

?

Word je beïnvloed door stemmingen van anderen?

Verdraag je slecht fel licht, sterke geuren, grove 
weefsels of harde geluiden?

Concentratieproblemen?

Last van kriebelende stoffen of etiketten?

. .(

. .(

. .(

Misschien ben jij 
wel hooggevoelig!

. .

(

coaching vanuit het hart

Voor informatie: 0522 490663 | ike@mille-pattes.nl | www.mille-pattes.nl

Lezing over hooggevoeligheid en beelddenken

Van last naar kracht, van hoofd naar hart
Denk je dat je hooggevoelig bent? Of je kind? Twijfel je?
Dan ben je van harte welkom op een van de lezingen 
die ik hierover geef.
Data: maandag 12 juni en donderdag 6 juli 2017. 
Adres: Weidelint 26 in Nijeveen.
We beginnen om 19.30 uur. Kosten: € 10,00 p.p. incl. koffie/thee 
Deelnemen kan door een mail te sturen naar: ike@mille-pattes.nl



De Kei - 2e jaargang nr. 11 - 24 mei 2017 7

Snoeken Uffelte: snuffelen in stijl
In gesprek met Gisa Snoeken

Is Uffelte misschien wel duizend jaar oud, Snoeken Wonen 
nadert een volle eeuw. Wagenmakerij Snoeken, opgericht 
in 1925, breidde in de loop der jaren haar productie uit met 
winkel- en barbetimmering en (onder andere) meubels 
op maat, om precies te zijn: meubeltjes bestemd voor 
kleuterscholen. Waar blijft de tijd?

Gisa Snoeken denkt alleen aan heden 
en toekomst. Wie dwaalt door de 
bijna 3000 vierkante meter grote 
woonwereld met 46 topmerken 
waar zelfs de grootste leek nog wel 
van gehoord heeft, ziet dat Snoeken 
waarmaakt wat zij belooft: een 
complete, uitgebalanceerde en 
bijdetijdse woninginrichting. Van 
slaap- tot eetkamers, van woon- 
tot studeer- of hobbykamers. En 
dan noemen wij nog niet eens de 
inrichting van kantoren, scholen, 
verzorgingstehuizen, restaurants en 
fabriekshallen.

Gisa: ‘Wij geven mensen het beste 
advies door ze op hun gemak te laten 
slenteren langs meubelopstellingen. 
Dan kunnen ze zelf in alle rust zitten 
en kijken wat ze willen. Voeg daarbij 
ons uitgebreide assortiment aan 
gordijnen, vloeren, raambekleding, 
slaapkamermeubels, dekbedden en 
dergelijke. Wij hebben hier een aantal 
testbedden staan waar mensen even 
op kunnen liggen. Iets wat je ook niet 
zo gauw doet bij een meubelboulevard 
als iedereen je staat aan te staren. 
Ja, een bezoekje aan onze zaak loopt 
altijd uit.
Dat is ook meteen het grote verschil 
met een webwinkel bezoeken. Mensen 
kijken op internet naar een goedkope 
vloer, liefst vijf euro de meter 
voordeliger dan bij een inloopwinkel. 
Maar goedkoop is duurkoop als later 
blijkt dat het ‘koopje’ helemaal niet zo 
voordelig uitpakt. Wij leveren aan huis 
en leggen desgewenst zelf de vloer. 
Als er iets niet goed is, corrigeren wij 
dat meteen. Wij berekenen alleen 
de lijm en plinten die benodigd zijn. 
Een ander berekent hele bussen en 
bundels.’

Onderscheid
‘Als je een stoel of bed wilt kopen bij 
een webwinkel, kun je er nooit eens in 
of op gaan zitten of liggen. Je kunt de 

stof of het leer niet 
voelen. Je ziet de 
kleuren niet in het 
echt. Voor ons gaat het om het grotere 
plaatje: een maatvoering wijzigen, 
een ander pootje onder de bank, 
bediening, bekleding naar keuze, een 
tv-meubel op maat, zodat het net past 
in die hoek, naast dat stopcontact, 
onder dat raam of aan die muur. 
Houtwerk kunnen we precies op maat 
leveren.
In een zaak aan een meubelboulevard 
moet je toch vaak tussen drommen 
mensen lopen. Onrustig dus. Wij 
nemen de tijd voor een klant. 
Desnoods gaan we bij mensen thuis 
kijken wat mogelijk is. Een bank kan 
op zicht worden thuisbezorgd. We 
geven stalen mee voor de vloer, 
de raambekleding, de zonwering. 
Persoonlijke aandacht, daar hechten 
wij zeer aan. 
Met behulp van een navigram-
programma maken wij 
driedimensionale tekeningen. Dat 
is zinvol als mensen een nieuw huis 
kopen en totaal geen idee hebben van 
wat erin kan. Hoe staat iets? Hoe is 
de loop? Hoe valt het zonlicht in? Hoe 
draaien de deuren open?’

Voor (bijna) ‘elck wat wils’
‘Zelfs starters die uit zijn op een 
koopje, lopen hier weleens tegen iets 
van hun gading aan. Vaak hebben 
we meubels in de uitverkoop voor 
de helft van de prijs. Dat zijn altijd 
kwaliteitsmeubels, maar daar willen 
wij dan vanaf, omdat modellen uit de 
collectie gaan. Of omdat we gewoon 
ruimtegebrek hebben en iets nieuws 
willen presenteren. Wij hebben 
hier banken staan van 500 tot 5000 
euro of meer, afhankelijk van wat je 
er allemaal op en bij wilt hebben. 
De nieuwe trend in wonen is ‘Wall 
away’: dat zijn banken met elektrisch 
verstelbare relaxfuncties die gewoon 
met de rug tegen de muur kunnen 

blijven staan. Lekker ontspannen 
voor de tv of de computer; ieder 
zijn eigen plek. In de slaapkamer zie 
je tegenwoordig veel verstelbare 
bodems: dan kun je lekker lezen of tv 
kijken of werken op je computer. Nee, 
wij bieden geen wegwerpmeubelen 
aan die je koopt om even uit de brand 
te zijn. Of die je zonder je geweten te 
belasten na twee jaar kunt wegdoen.’

Musterring
‘Een concept waar we zeer tevreden 
over zijn is dat van het Duitse 
Musterring, dat een collectie aanbiedt 
met een visie die ons aanspreekt. Op 
hun webpagina lees je ook: ‘Nergens 
anders voelen we zoveel gezelligheid, 
rust en geborgenheid als thuis. 
Vooral in tijden van slecht nieuws en 
mondiale crises is het comfort van 
uw eigen huis essentieel. Deze plek 
is alleen van u. Hier bepaalt u de 
spelregels.’ Dat is een visie waarin wij 
ons herkennen.’

Trends
‘Je moet altijd voorzichtig zijn 
met modegrillen en trends. In de 
kledingmode volgen de trends elkaar 
in hoog tempo op. In de woonwereld 
is dat wat minder, maar toch. Dan 
bepaalt één stijlgoeroe wat voor kleur 
het gaat worden voor dit seizoen. Dat 
slaat kennelijk aan en de rest holt 
erachteraan. Dat zien wij vervolgens 
terug op de beurzen in Nederland, 
België en Duitsland die wij meermalen 
per jaar bezoeken. ‘Industrieel’, 
dus grof en metalig, wordt getipt. 
Verschillende kleuren blauw zijn weer 
terug van weggeweest. Maar al kun je 
over smaak niet twisten, over kwaliteit 
kan dat wel. En daar willen wij dan ook 
geen discussie over.’

Tekst en foto: Jan en Nettie van Helvoort
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Veel belangstelling voor Open Monumentendag 
Westerveld op Lentefair

Er was veel belangstelling voor de stand Open Monumentendag Westerveld, 
in het weekend van 13 en 14 mei 2017 op de Lentefair in Frederiksoord. 
Dorpsomroeper Jan Vos liep rond om bezoekers te informeren over de 
Landelijke opening Open Monumentendag in Westerveld en het Open 
Monumentenweekend. 

Bezoekers kwamen voor gratis 
monumentenadvies en waren zeer 
geïnteresseerd in het programma 
voor het Open Monumentenweekend 
Westerveld en in het lopende 
nominatietraject UNESCO 
Werelderfgoedstatus voor de Kolonie 
Frederiksoord. De gratis fietsroutes, 
waaronder de monumentenroute 
‘Boeren, burgers en buitenlui’ en 
de flyer waarmee bezoekers kans 
maakten op een rondvlucht met een 
heteluchtballon vonden gretig aftrek. 

Deze flyer is ook te downloaden van 
de website www.gemeentewesterveld.
nl/openmonumentendag. Meedoen 
met de prijsvraag voor de rondvlucht 
met de heteluchtballon kan nog tot 1 
juni 2017.  

Landelijke opening Open 
Monumentendag
Gemeente Westerveld is op 
donderdag 7 september 2017 
gastheer voor de Landelijke opening 
Open Monumentendag met het 

thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’. 
Aansluitend organiseert de gemeente 
het Open Monumentenweekend 
Westerveld, met allerlei activiteiten en 
evenementen. 
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