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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp
0521 342 250
  

  

  

  

  

  
  
  

  

Vele  SABO  gazonmaaiers    
in  de  ACTIE!!!  
  
    
  
  
  

  
  
  

Onthulling bord Historische Vereniging
Havelte e.o.
  
Tijdens de ‘Militaire Beleefdagen’, welke op 13 mei jl. zijn gehouden, is bij
  
de ontvangst van de genodigden in het onderkomen van de ‘Historische
Vereniging Havelte e.o.’ een bord onthuld met de nieuwe naam van de
  
vereniging.
De burgemeester van de gemeente
Westerveld de heer Jager én de
loco-burgemeester van de gemeente
Steenwijkerland de heer Dedden
onthulden samen het nieuwe
De Kei - 2e jaargang nr. 12 - 7 juni 2017

  
bord: ‘Erfgoedhuus
de Spikerhof’.
Op de foto beide heren mét de
voorzitter   van de H.V.H. e.o. de heer
K. Molenkamp.
Tekst en foto:
   Hans Rose
  
  

  

  

  
Ook  voor  onderhoud,  reparatie  
én  verhuur  bent  u  bij  ons  aan  
het  juiste  adres:    
Lindenlaan  54a  te  Uffelte  
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 21 juni 2017.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 14 juni
e-mailen naar: dekei@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen,

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255 449
www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: 0522 - 85 85 80

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.

Kerkdiensten
PKN Havelte/Uffelte
Zo. 11 juni
Havelte
Zo. 18 juni
Havelte
Wo. 21 juni
Molenhof

10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

Ds. G. Naber uit Ruinen
Ds. V. Top, Jeugddienst
Ds. A. Westra

Martijn Haveman

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

behandeling;

energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen

RN Haveltecursus;
(Drenthe)
meditatie
info@spirit-treatments.nl www.spirit-treatments.nl
veendijk 29 7971 RN Havelte ( Drenthe)
tel. 06-33674073

nfo@spirit-treatments.nl

behandeling;
Pedjit (indonesische massage)
energetische sportmassage / therapieën
sportmassage
orthomoleculair gerichte conculten

opleidingen;

Martijn
Haveman
Pedjit (oosterse
massage)
energetische sportmassage / therapieën
ontspanningsmassage
magnetiseren
Locatie Veendijk 29 7971
kruiden therapie
Locatie

Kindernevendienst
Kindernevendienst

www.spirit-treatments.nl

te volgen opleidingen;
energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen
cursus;
mediteren

tel; 06-33674073

Voor al uw
rietdekkerswerken
Egginkstraat 26 + 25
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759
B.g.g. 0521-351566
www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027
www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
Vrijblijvend prijsopgave.
info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl
Vrijblijvend prijsopgave
Voor al uw rietdekkerswerken
Egginkstraat 26
De Kei - 2e jaargang nr. 12 - 7 juni 2017
7975 PH Uffelte
Tel: 0521-344328/0650556759

PROEF DE SFEER
IN ONS RESTAURANT
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Reünie Kinderkoor de Notendop

Keitje

Op zaterdag 1 juli zal er een reünie plaatsvinden van Kinderkoor de Notendop
in het Knooppunt in Havelte.
Om 15.00 uur start het programma waarbij er lekker bijgekletst kan worden
onder het genot van een hapje en een drankje.
Ook worden er twee nummers
geoefend die ‘s avonds tijdens het
jubileumconcert worden uitgevoerd.
Na het jubileumconcert is er zelfs
nog een after party waar de leden
en oud leden zelf lekker kunnen
zingen en kunnen napraten, een hoop
gezelligheid dus.

Voor meer informatie is er een
Facebook evenement aangemaakt.
Ben jij of ken jij een oud lid van de
Notendop, en ben je geinteresseerd in
de reünie?
Laat dan even een berichtje achter op
notendopreunie@gmail.com

Vlaggetjes haken/breien voor het Havelter Volksfeest
Graag willen wij weer aandacht voor ons gezamenlijk project; Vlaggetjes haken/
breien voor het Havelter Volksfeest in de eerste week van september 2017.
Het thema van het feest is CRUISE, dus we vlaggen het ‘cruise-schip’ graag in en
uit met onze vlaggen!!!!
We zijn al aardig op weg..... Hebben al
meer dan 300 meter maar we kunnen
nog zoveel hulp van enthousiaste

vrijwilligers gebruiken. We willen
zoveel mogelijk meters maken en een
record neerzetten!!! Na het Havelter
Volksfeest worden de vlaggetjes
aan elkaar gemaakt om als troostdekentjes uitgedeeld te worden aan
zieke kindjes.
Haakt of breit u mee?
Meld u aan voor informatie en/of wol
(donatie) bij Cobi Meijberg via e-mail:
jklaverblad@hotmail.com of Astrid
van der Voort 06-23895696

www.facebook.com/regiobladdekei

Blauwe lucht en
oordopjes
Sinds de bomen voor ons huis weg zijn
zie ik weer ‘lucht.’
Blauwe lucht, maar het liefst zie ik
een wolkenlucht. Heerlijk, ik heb het
jaren gemist. Ieder kind fantaseert
over de beesten die het in wolken ziet,
olifanten, neushoorns, en natuurlijk
paarden.
Ook onze kinderen bedachten graag
‘luchtbeesten’.
Een eenvoudig plezier, gratis en voor
niets.
Je hoeft er alleen maar naar te kijken.
Ik noemde het ‘muziek’ voor de ogen.
Wat heeft bovenstaande nou met
oordopjes te maken?
Ik kocht er een paar voor mijn
miniradiootje.
Ten eerste is het al een enorm gedoe
om het doosje te openen met schaar
en mes. Dan om de dopjes voorzichtig
uit de voorgestanste verpakking los te
maken.
Dan komt het, in 23 talen! wordt de
gebruiksaanwijzing erbij geleverd. Drie
A5jes dubbelzijdig betekst.
Ergens vind ik het Nederlands
tussen een tiental onuitspreekbare
instructies.
Alleen al bij oordopjes, zoveel
overbodig papier en informatie. Niet
gratis die dopjes, ingewikkeld om ze
gaan gebruiken, wel nodig om muziek
en gesprekken te beluisteren.
Wat een tegenstelling met die gratis
muzikale bewolkte luchten.
dieneke smink

DE KIERS-MANIER:

T 0522 - 70 30 00 | T 0521 - 38 17 90

De familiewensen samenvoegen
met respect, stijl en kwaliteit,
zonder daarbij het kostenaspect
uit het oog te verliezen.

dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingkiers.nl
De Kei - 2e jaargang nr. 12 - 7 juni 2017

respect@uitvaartverzorgingkiers.nl
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Textieldruk en borduren

Textieldruk
en borduren
Voor zowel zakelijk als particulier textieldruk en borduurwerk
kunt u bij ons terecht.
Voor bedrijven en verenigingen drukken of borduren wij logo’s
op bedrijfs- en sportkleding, handdoeken etc.
Voorbeelden van particulier borduurwerk zijn: handdoeken, t-shirts,
truien en babyartikelen, zoals badcapes, slabbetjes, badjasjes en
knuffels.

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl
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Laat zien wat je in huis hebt
In gesprek met PI Soundservice Havelte

De titel van dit stukje lijkt op het oog wat dubbelzinnig,
maar is het niet. Het gaat om de show, een Engels woord
dat samenhangt met het Nederlandse ‘(aan)schouwen’
en ‘schoon’ (letterlijk: ‘wat gezien mag worden’). Komt
dat goed uit. ‘Laat je horen en zien’ zijn bij uitstek het
werkterrein van PI Soundservice Havelte, dat shows op
maat presenteert voor wie (zich van) zijn beste kant wil
tonen. Of het nu om mega-manifestaties gaat of intieme
familiefeesten, concerten, festivals of bedrijfspresentaties,
jubilea, sportevenementen, schoolmusicals of een
huishoudbeurs. PI zorgt voor de juiste sfeer, ‘op maat’…
én een facilitair concept. Drijvende krachten achter PI
Soundservice zijn Pascal Versnel en zijn vrouw Dimphy.
Waar staan die letters PI voor?
Pascal Versnel (Noordwijk, 1972):
‘Voor ‘Pascals Items’, omdat we
inmiddels zoveel producten en
diensten kunnen leveren; en niet
alleen op het gebied van geluid
of licht. Wij zijn nu vele jaren
actief en werken samen met een
uitgebreid netwerk van artiesten en
organisaties. Op onze webpagina
www.pi-soundservice.nl kun je lezen
wie en wat zoal. Maar we doen veel
meer. We hebben bijvoorbeeld voor
Scania Nederland vele shows gemaakt
tijdens Truckstar. Doel was om het
grote publiek te laten zien wat een
truck(er) betekent. Zo kweek je begrip.
Maar even goed verzorgen wij geluid
en licht voor een schoolmusical of
een toneelstuk in een gymzaaltje.
Ieder kind dat meedoet, krijgt dan
bijvoorbeeld een ‘headsetje’ op
en wij zorgen er dan voor dat alles
goed te verstaan is. Het is toch sneu
als zo’n kind zijn best staat te doen,
maanden heeft gerepeteerd, strak
van de zenuwen staat en niet te
verstaan is, omdat de muziek te hard
is of de microfoon niet ver genoeg
open staat. Wij kunnen dat op maat
inregelen en begeleiden. Dat werk
hebben we ook gedaan voor The
Passion met honderd medewerkers
in Oldemarkt. De verhouding tussen
muziek en zang of gesproken woord
moet uitgebalanceerd en van optimale
kwaliteit zijn.’
Animaties
‘Veel gemeentelijke overheden
werpen bezwaren op als het gaat om
de organisatie van evenementen.
Terecht. De (brand)veiligheid moet
De Kei - 2e jaargang nr. 12 - 7 juni 2017

vooropstaan. Zeker
als er stroomkabels
en dergelijke aan
te pas komen.
Daar moet je geen
amateurs mee
laten rommelen. Wij weten precies
welke bepalingen een rol spelen en
welke geluidsnormen er gelden; zeker
van belang voor kinderevenementen.
Je bent er niet door grenzen te stellen
aan het aantal decibellen. Wij lossen
dat op door een systeem te gebruiken
dat op de meter nauwkeurig geluid
kan afstralen. Omwonenden hebben
er dan geen last van.
Wij werken voor de Stichting Opkikker
die ernstig zieke en gebrekkige
kinderen een dag vol plezier bezorgt,
een dag om even hun misère te
laten vergeten. Dan mogen ze mee
in een helikopter, speedboot of
limousine. Geweldige ervaringen
dus. Na afloop presenteren wij een
animatie van wat er zoal op die
dag is geweest. Dan kunnen ze het
nogmaals vanuit hun bed meemaken.
Voor grote evenementen kunnen we
het gehele traject begeleiden: van
podiumopbouw tot opruimen na
afloop en beveiliging.
Voor de artiesten voor wie we
werken, zetten we altijd een stapje
extra. We toeren onder andere met
vele bekende artiesten die allemaal
hun eigen wensen hebben. Je moet
meedenken in het scenario: moet
iets plechtig, emotioneel, beheerst
of juist wild klinken of eruitzien? Je
moet aanvoelen wat de artiest wil
overbrengen. Dat is het samenspel
tussen de artiest en de technici.’

Wat kan PI betekenen voor de dorpen
om het Holtingerveld?
‘Elk dorp wil zich op de kaart zetten,
zich onderscheiden van andere. Nou,
dat kan. Een goed imago straalt af op
de inwoners. Een van de manieren
om dat te bewerkstelligen, is door
trekpleisters te organiseren: een
Hunefestival of zoiets. In Katwijk
werken we mee aan het Haringrockfestival op het strand daar. Ooit
kleinschalig begonnen, inmiddels
razend populair. Ik noem het
Limburgse Landgraaf met zijn Pinkpop
of Lichtenvoorde (Achterhoek) met de
Zwarte Cross. Allemaal klein begonnen
en inmiddels internationaal bekende
evenementen met tienduizenden
bezoekers of meer per dag. Goed voor
de plaatselijke economie, goed voor
het toerisme en gewoon leuk om mee
te maken.
Voor Het Knooppunt doen we in
september trouwens de Top-2000.
Bedrijven, verenigingen en instanties
ontdekken samen met ons de vele
technische mogelijkheden en de ‘full
service’. In een vrijblijvend gesprek
komen vaak de beste ideeën en
wensen naar boven. En wat er nog
niet is, regelen we gewoon!’

Tekst: Jan van Helvoort
Foto: PI Soundservice
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Zomeravondcompetitie
Woensdag 14 juni is het alweer
zover, de tweede wedstrijd in de
zomeravondcompetitie Havelte.
Vanaf 18.00 uur is er de start voor
de jeugdcategorieën, terwijl de
deelnemers vanaf 15 jaar starten om
19.30 uur.
Tevens zal tijdens de wedstrijd
ook het clubkampioenschap voor
senioren worden gehouden.
Hiervoor komen alleen leden van
Mountainbikevereniging Havelte in
aanmerking.
Ook hier zijn prijzen in 4 categorieën,
te weten licentieheren, recreanten
heren, nieuweling/junioren en
dames 15+. De huldiging van dit
kampioenschap zal gedaan worden
tijdens de 3e wedstrijd van de
competitie op 5 juli, dit om de
jury de gelegenheid te geven een
betrouwbare uitslag op te maken.

Inschrijving is mogelijk op locatie
tot een half uur voor de start,
echter willen we jullie verzoeken
voor in te schrijven. Dit om alvast
de gegevens in te vullen in het
tijdwaarnemingssysteem, dit
voorkomt wachtrijen. Als je de eerste

wedstrijd hebt meegedaan, dan hoef
je je niet meer aan te melden, je staat
dan al in het systeem.
De zomeravondcompetitie start op de
voormalige Amerikaanse basis aan de
Ruiterweg in Havelterberg.

Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen
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T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl
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ECHTSCHEIDING | EINDE RELATIE?

altijd scherp!
INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG
AFGEWIKKELD VIA MEDIATION:
T: de Wijk 0522 - 440 473

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

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Agenda
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
20 juni
Informatiebijeenkomst Secr. Waterbolk Park - De Rand van Havelte, Wandelbosweg 10 - 19.00 uur
21 juni
De Kei nr. 13
21 juni
Vergadering bestuur Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei, Havelte - 19.30-22.30 uur
24 juni	Optreden Swingband Havelte en muzikale vrienden, Midzomeravondconcert - Rand van Havelte - 21.0024.00 uur
week 26
Collecteweek Volksfeest Havelte
5 juli
De Kei nr. 14
8 juli
Optreden Swingband Havelte, bij het Schaapsscheerdersfeest - Schaapskooi Holtingerveld - 13.30-15.30 uur
9 juli
Optreden Swingband Havelte bij Klaverbladwandeltocht - Herberg de Roskam, Uffelte - 13.30-15.30 uur
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
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke donderdagmiddag:

Gymnastiek voor ouderen - De Veldkei - 12.45-13.30 uur
Schaken - De Veldkei - tussen 13.30 en 16.00 uur
Koersbal - De Veldkei Havelte - 14.30 uur
Werelddans - De Veldkei Havelte - 13.30 uur

De Kei - 2e jaargang nr. 12 - 7 juni 2017
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Foto: Han de Kruyf, Havelte

Een ‘KEI’ van een foto
Idyllische opname van de Oude Vaart bij Uffelte.

Havelter versierde keien tentoongesteld in galerie
Drie Havelter versierde keien en vele anderen van de Vrouwen van Nu, afdeling Drenthe, zijn tentoongesteld in Galerie
23 in Noord Sleen. De onlangs geopende galerie stelde ruimte beschikbaar om een selectie van de goed honderd
ingeleverde keien aan het publiek te laten zien.
De keien waren reeds tentoongesteld
op hun eigen expositie in april als
afsluiting van het handwerkseizoen.
Verder zijn er nog quilts te zien,
waarbij patronen zijn gebruikt voor

het porselein schilderen en meer werk
met textiel als basis van Fokje van
der Vlugt uit Aalden. Naast het werk
van de Vrouwen van Nu zijn er nog
schilderijen, keramiek en sieraden te

bewonderen. Een bezoek aan deze
startende galerie is beslist de moeite
waard. Openingstijden: vrijdag en
zondagmiddag van 13.00-17.00 uur,
Dorpsstraat 23, Noord Sleen.

(Bedrijfs) Stoelmassage?
Ook mogelijk bij SiS.

Siska Koster

Dr. Hauschka therapeut/(sport)masseur
Jan Harmskamp 52, Havelte • tel.: 06-204 628 47 • www.sishavelte.nl
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Noordeinde 9, Meppel

T 0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

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

  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
Op
woensdag t/m zondag
en  supervers  ijs.  Ook  meenemen!  
geopend
voor pizza en ijs!
Voor  onze  menulijst  en  de  openingstijden  

Voor menu en openingstijden:
zie website
zie  website.  
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’

Lekker en gezond eten zonder zelf te koken?
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis!
Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden.
1x in de week of iedere dag, zonder abonnement.
Warm of koelvers thuisbezorgd!

Maaltijdservice Thuis

www.zzwd.nl

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

Het Rode Kruis Westerveld zoekt voor haar afdeling een voorzitter
Wil jij in Westerveld iets betekenen voor wereldwijd de grootste Noodhulporganisatie? Geef je graag sturing aan
vrijwilligers? Dan ben jij de juiste persoon voor deze functie!
De afdeling Westerveld van het Rode
Kruis is op zoek naar een vrijwilliger
die er plezier in heeft om de kar te
trekken en de functie wil vervullen van
Voorzitter.
Plaats in de organisatie:
Het afdelingsbestuur Westerveld is
verantwoordelijk voor de dagelijkse
gang van zaken en uitvoering van
activiteiten in de afdeling en zet in
overleg met het bestuur van district
Drenthe het beleid voor het komende
jaar uit. Het afdelingsbestuur
legt verantwoording af aan het
districtsbestuur Drenthe.
Taken:
• geeft richting en sturing aan de
afdeling.

De Kei - 2e jaargang nr. 12 - 7 juni 2017

• zorgt dat voorgenomen werkplan
wordt uitgevoerd of – indien nodig –
wordt aangepast.
• zit de vergadering van het
afdelingsbestuur/-coördinatieteam
voor.
• representeert extern de afdeling
en is verantwoordelijk voor het
opbouwen en onderhouden van
interne en externe contacten.
• legt namens de afdeling
verantwoording af aan het
districtsbestuur.
Wat vragen we:
• onderschrijft de grondbeginselen
van het Rode Kruis.
• heeft affiniteit met vrijwilligers en
vrijwilligerswerk.

• is belangstellend en betrokken.
• weet de juiste match te vinden
tussen vrijwilligers en activiteiten.
• bent een enthousiaste en
motiverende persoonlijkheid.
Wat bieden we:
• Een uitdagende en zinvolle functie
in een omgeving met gedreven en
gemotiveerde vrijwilligers.
• Mogelijkheden om deel te nemen
aan trainingen.
• Een vergoeding voor de gemaakte
onkosten en een aanvullende
vrijwilligersverzekering.
Geïnteresseerd:
Stuur een kort CV met motivatie naar
Anneke.koomans@planet.nl
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Top kwaliteit Lariks / Douglas fijn bezaagd
20 x 200 300 cm & 400 cm lang
100 x 100 300 cm lang
150 x 150 300 cm lang

€ 1.95 p/m
€ 15.00 p/st
€ 35.00 p/st

Zweeds rabat (gedroogd!!)

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

24 x 200
24 x 175
24 x 200
24 x 200

Douglas 300 cm & 400 cm lang
Zwart geïmpregneerd 420 cm
Grijs geïmpregneerd 420 cm
Geimpr. & 2x zwart gespoten

€
€
€
€

2.50 p/m
2.75 p/m
3.25 p/m
4.25 p/m

Steigerplank (gedroogd!!)
29 x 195
27 x 195
30 x 195

Fijn bezaagd 360 cm lang
Geschaafd 450 cm lang
Vintage grijs geïmp. 500 cm

€ 8.00 p/st
€ 13.50 p/st
€ 17.50 p/st

APK
Onderhoud - Reparatie
Airco
Accu’s - Banden - Uitlaten
Tanken - Wassen - Shoppen
Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl
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Informatiebijeenkomst Secretaris Waterbolk Park
De gemeente Westerveld en de Dorpsgemeenschap Havelte willen het initiatief van
de heer Roelof Prikken, om een fiets-beleefpad in het Secretaris Waterbolk Park in
Havelte te realiseren, graag een kans geven.
Om die reden hebben initiatiefnemer, gemeente Westerveld en Dorpsgemeenschap
Havelte besloten een informatiebijeenkomst te houden. De heer Roelof Prikken
www.dorpsgemeenschaphavelte.nl
zal in het Secretaris Waterbolk Park uitleg geven over het voorgestelde parcours.
Omwonenden van het Secretaris Waterbolk Park zijn persoonlijk met onderstaande
brief voor deze informatiebijeenkomst uitgenodigd.
Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden op het info mail adres van de gemeente Westerveld (zie
hieronder bij aanmelden).
Geachte heer / mevrouw,
Graag nodigen wij u met deze brief uit voor een informatiebijeenkomst over een fiets- en beleefpad voor kinderen in het
Waterbolkpark in Havelte op dinsdag 20 juni 2017. We verwelkomen u graag om 19.00 uur bij ‘De Rand van Havelte’ aan
de Wandelbosweg 10.
Als gemeente willen we het initiatief voor het fiets-beleefpad graag een kans geven, omdat we het belangrijk vinden om
bewegen en een gezonde leefstijl onder kinderen te stimuleren. Samen met u willen we daarom het Waterbolkpark in om
het voorgestelde parcours voor het fiets-beleefpad te bekijken. De heer R. Prikken, initiatiefnemer voor het fiets-beleefpad,
geeft hierbij uitleg.
Van u willen we graag weten wat u van het voorgestelde parcours vindt en wat uw wensen en of ideeën zijn. Een ecoloog
zal aanwezig zijn om vragen te beantwoorden in het kader van flora en fauna. Na afloop van de rondgang door het park is
er gelegenheid om een kop koffie te drinken en informeel na te praten.
Aanmelden
We horen graag of u aanwezig bent op dinsdag 20 juni.
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via info@gemeentewesterveld.nl onder vermelding van ‘Waterbolkpark:
zaaknummer 189140’.
Met vriendelijke groet,
mede namens de Dorpsgemeenschap Havelte en initiatiefnemer R. Prikken
Homme Geertsma,
Wethouder Openbare Ruimte

Hart voor Havelte

Vaderdag!
18 juni
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