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

  

  

  

OER-wandeling rond de Havelterberg

  
Het OERmuseum organiseert ditmaal een tweetal OER-wandelingen rond de
Havelterberg op 21 oktober jl. en op woensdag 25   oktober 2017. Start om
14.00 uur bij de ingang van de schaapskooi bij de toegangspoort Holtingerveld.
Twee wandelingen dit keer in het kader van de “week
rond het ontdekken van
  
het mysterie van de hunebedden”. De wandelingen met een ervaren gids duren
ongeveer 2 uur en eindigen weer bij de schaapskooi.
  
De toegangspoort vindt u net
ten noorden van Havelte aan de
doorgaande weg richting WapseFrederiksoord-Vledder. Er is een groot
en gratis parkeerterrein. De gids van
het museum wacht de groep op bij de
schaapskooi.
De excursie voert over de
adembenemend mooie Havelterberg,
langs groepen grafheuvels en
prachtige hunebedden. Daarnaast ziet
u in het gebied nog diverse sporen
van de Tweede Wereldoorlog, zoals
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bomkraters, plaatsen van hangars en
  
een landingsbaan. Op deze historische
plekken ontwikkelen zich bijzondere
  
natuurwaarden.
De kosten zijn € 4,00 p.p. (kinderen
betalen €   3,00), graag ter plaatse aan
de gids te voldoen met gepast geld.
    
Deze wandeling
kan ook op verzoek
worden gelopen. U kunt zich daartoe
   als groep. Mail naar
aanmelden
wandelingen@oermuseum.nl.
  
De groepsgrootte
is maximaal 25
personen.
  
Zie ook www.oermuseum.nl.
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Het  is  er  weer  tijd  voor…  
Blad  blazen!  
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Bij  ons  volop  verkrijgbaar!  
  

Wij  verzorgen  ook  graag  de  
winterbeurt  van  uw  gazonmaaier  
incl.  gratis  haal-‐  en  brengservice!    
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 8 november 2017.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 1 november
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

Kerkdiensten
PKN Havelte/Uffelte
Zo. 29 okt.
Havelte
Zo.
5 nov.
Uffelte
Zo. 12 nov.
Havelte
Wo. 15 nov.
Molenhof

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur

Ds. C. Huisman uit Meppel
Ds. A. Westra
Ds. V. Top
Ds. V. Top

en laat de blaadjes gaan...
bedwelmen mij de najaarsgeuren
in de lange Lindenlaan.
Ik snuif en huiver even.
Oh wat zou ik ervoor geven
nu aan palmenstrand te staan?
Of kleurrijke kusten, varenbos,
ach... kon ik maar, o liet ik maar...
langzaam maar zeker mijn blaadjes
los!

Dromen van vele bomen
Elke boom in mijn droom is groen..
elke tak die ik zie telt voor drie:
Wanneer zal ik mijn blaadjes lozen?
En komen ze wel zacht terecht?
Zodra m’n blaadjes kleuren, blozen,
is het herfst, en dit keer echt!
De berk begint met kleuren

Kindernevendienst
Oogstdankdienst, kinderkerk
Viering Heilig Avondmaal

Een ‘KEI’ van een foto
Heeft u ook een bijdrage voor de
rubriek Een ‘Kei’ van een foto?
Mail uw foto en bijschrift dan
naar: dekei@kleen.nl
o.v.v. ‘Een kei van een foto’.
Elk onderwerp is goed,
mits gefotografeerd in het
verspreidingsgebied. Als u wilt,
kunt u bij uw foto een verhaaltje
schrijven.
We zien uw inzending graag
tegemoet.

Herfstlicht is zo mooi licht... volmaakt
van toon
Ik hoor de roodborst, zie zijn tooi; wat
zingtie schoon in menig boom! Zo is
het goed, ik droom...
verder (wordt vervolgd)

Particuliere advertentie

groet van
Gem uit Havelte

Heeft u iets te koop?
Zet het in De Kei!
e 0,26 per mm. Min. advertentiebedrag e 7,50

Locatie: Veendijk 29
7971 RN Havelte (Drenthe) info@spirit-treatments.nl
tel. 06-33674073
www.spirit-treatments.nl
energetisch therapeut / sportmasseur verzorger
Martijn Haveman
Aanmeldingen
zijn nog mogelijk
voor de opleiding energetisch sportmasseur
behandeling;

opleidingen;

Pedjit (oosterse massage) behandeling;
energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen
energetische sportmassage / therapieën
Pedjit (indonesische massage)
ontspanningsmassage
energetische sportmassage
/ therapieën
magnetiseren
cursus;
kruiden therapie
meditatie
sportmassage
Locatie veendijk 29 7971orthomoleculair
RN Havelte ( Drenthe)
nfo@spirit-treatments.nl
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gerichte conculten

www.spirit-treatments.nl

tel; 06-33674073

te volgen opleidingen;
energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen
cursus;
mediteren
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Keitje

Vagebonderen
Wat wonen jullie toch mooi zeggen
vrienden en familie uit het westen,
wij beamen dat hartgrondig. Het is
een feest om in onze omgeving te
wandelen, fietsen of een autoritje te
maken.
Zwerven noemen wij dat en of het nu
in het voorjaar, zomer of andere jaar
getijde is, het is altijd mooi.
Laatst zwierven wij bij de buren.
Via de Veendijk naar Nijeveen, de
Klosse, Kolderveen, Kolderveense
Bovenboer, Nijeveense Bovenboer,
Onna, via binnenweggetjes terug naar
de Veendijk.
Zoveel prachtige, goedbewaarde
boerderijen gezien en godzijdank ook
nog in vol bedrijf. Dat maakt ons blij,
want een boerenbedrijf hoort hier.
Een middagje zwerven bij de buren
dus, maar omgekeerd komen de buren
graag bij ons.
Uit de omliggende dorpen komen ze
in de bossen van het Holtingerzand
wandelen en zijn ze verrukt over de
stilte en ongeschonden omgeving.
Zo delen wij aan elkaar van onze
rijkdom.
Als we dat maar blijven zien,
waarderen en respecteren.
dieneke smink

Rode Kruis Westerveld
thema-avond en
huldiging jubilarissen
Het Rode Kruis Westerveld kan
terugkijken op een bijzonder
geslaagde thema-avond die gehouden
werd op 18 oktober jl. in de Veldkei in
Havelte.
De avond had als thema valpreventie
en er werden maar liefst 6 jubilarissen
gehuldigd. Vrijwilligers die al vele
jaren actief zijn voor het Rode Kruis.
De jubilarissen Kor Reins, Fily de
Wal, Trijntje Snijder, Reina Palmen en
Jan Mulder ontvingen een officiële
oorkonde en onderscheiding als dank
voor hun inzet. Corrie Deurwater
behoort ook tot de jubilarissen, maar
was helaas afwezig i.v.m.vakantie.
Na de pauze was het woord voor
fysiotherapeut Robert Vukmanic. Hij
hield een geanimeerde lezing over
valpreventie. De vele aanwezigen
werden middels een quiz aan het
denken gezet over vallen en de risico’s

die er zijn. Zijn belangrijkste advies
was dat men moet blijven bewegen,
ook al gaat het soms niet meer zo
soepel. Naderhand werden er vele
vragen gesteld door het publiek,
waaruit bleek dat het onderwerp de
gemoederen bezig houdt.

Haiku

Probleem

Het huiverend dons
zoekt warmte onder moeders
strakke verendek.

Belgisch vrouwtje komt bij haar
buurvrouw vragen of die haar kan
helpen? Waarmee? Ik ben het recept
om ijsblokjes te maken kwijt...

Op de foto de jubilarissen v.l.n.r.:
Kor Reins, Fily de Wal, Trijn Snijder, Reina
Palmen en Jan Mulder. Op de foto ontbreekt
Corrie Deurwater, die afwezig was.

Louis
LORKI

Adverteren in De Kei?
Kijk op www.kleen.nl/dekei

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
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respect@uitvaartverzorgingkiers.nl
3

Siska Koster
Sport masseur/Schoonheidsspecialist
Dr. Hauschka therapeut
Jan Harmskamp 52, Havelte •

tel.: 06-204 628 47 •

info@sishavelte.nl

•

www.sishavelte.nl

Geslaagde tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs te Havelte
Na een geslaagde tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in de Veldkei te Havelte in het weekend van 6 en
7 oktober 2017 willen we langs deze weg alle vrijwilligers en kleding-/ speelgoedinbrengers bedanken. Natuurlijk
vergeten we ook onze sponsors niet. Mede dankzij hen is deze beurs al voor het 26e jaar een feit en daar zijn we
natuurlijk ontzettend trots op.
De opbrengst van de afgelopen beurs
is 2400 euro! Ons hoofddoel is het
sponseren van activiteiten voor de
Havelter jeugd van 0 t/m 12 jaar.
Met deze opbrengst sponsoren wij
de Havelter kerstmarkt, het Havelter
Oranje Comité beiden met de
kinderactiviteiten, de kindermiddag
van het Havelter Volksfeest, de

Voedselbank Westerveld, het
schoolzwemmen van OBS ‘de Bosrank’,
zwembad ‘De Kerkvlekken’.
Verenigingen binnen Havelte kunnen
een sponsoraanvraag bij ons doen.
We zullen dan ook binnenkort
nieuwe hindernis sponsoren van de
survivalvereniging in Havelte.

Verder zullen we helpen bij de
financiering van een groener
schoolplein van OBS de Bosrank te
Havelte.
Alle kleding die na de beurs
overgebleven is wordt elke beurs
aangeboden aan verschillende goede
doelen.

Workshop Oereten
Het OERmuseum organiseert
op zaterdag 28 oktober 2017
een workshop ‘Oereten’. Plaats:
Oermuseum Brink 7 te Diever van
14.00 tot 16.00 uur.
Eten doe je elke dag, maar wat en hoe
aten we in de prehistorie? Dat kom
je te weten als je meedoet aan de
workshop. Zorg dat je om twee uur
klaar staat. Je krijgt een mandje mee
en gaat met een ervaren verzamelaar
op zoek naar alles wat eetbaar is in de
omgeving. Je hebt geluk. De herfst was
ook voor de jager-verzamelaars uit de
steentijd dé favoriete tijd om voedsel
te verzamelen en een wintervoorraad
aan te leggen. Daarna gaan we
een vuurtje maken en van onze
verzamelde etenswaren een lekker
hapje koken.
4

Om 14.00 uur verzamelen wij bij het
OERmuseum. Meedoen is gratis. Het
is wel handig voor ons als je je van
tevoren aanmeldt, dan hebben wij een

beetje een idee hoeveel kinderen we
kunnen verwachten:
workshops@oermuseum.nl.
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Vlonderplanken (heel mooi!!)

28 x 145 Grenen geïmpr. 450 & 500 cm
21 x 140 Lariks 400 cm lang

€ 2.25 p/m
€ 2.25 p/m

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!!)
24 x 200
24 x 175
24 x 200
24 x 200

Douglas 300 cm & 400 cm lang
Zwart geïmpr. 420 cm & 570 cm
Grijs geïmpregneerd 420 cm
Geimpr. & 2x zwart gespoten

Steigerplank (gedroogd!!)

29 x 195 Fijn bezaagd 400 cm lang
27 x 195 Geschaafd 450 cm lang
30 x 195 Vintage grijs geïmp. 500 cm

€
€
€
€

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

€ 10.00 p/st
€ 13.50 p/st
€ 17.50 p/st

Vanaf september op wo. t/m zo.
  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
en  
supervers  ijs.  Ook  meenemen!  
heerlijk
ijs en verse pizza’s!
Maandag en dinsdag gesloten.

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

www.pizzariminihavelte.nl

PROEF DE SFEER
IN ONS RESTAURANT
Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl

Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027
info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl

Agenda
25 okt.
De Kei nr. 20
25 okt.
OER-wandeling rond de Havelterberg - Start ingang schaapskooi toegangspoort Holtingerveld - 14.00 uur
27 okt.
Werkochtend GroenGroep Havelte - 9.00 uur
31 okt.
Inloopmiddag- en avond Herinrichting Piet Soerplein - De Veldkei, Havelte - 15.00-16.30 uur en 19.30-21.00 uur
1 nov.
Bazar Rode Kruis - de Veldkei Havelte - 13.30-16.00 uur
1 nov.	Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte; Carel Hilderink lezing over militaire uitzending naar oorlogsgebieden De Veldkei Havelte - 19.45 uur
4 nov.
Nationale natuurwerkdag - 9.30 uur
4 nov.
Open Bedrijvendag Drenthe - Astron, Hoogeveensedijk 4, Dwingeloo - 10.00-17.00 uur
7 nov.
Oud papier ophalen Havelte
8 nov.
De Kei nr. 21
10 nov.
Jaarvergadering ALV biljartvereniging De Veldkei - aanvang 10.00 uur
Film ‘The Sense of an Ending’ - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
10 nov.
11 nov.
Werkochtend GroenGroep Havelte - 9.00 uur
11 nov.
Rommelmarkt tbv OBS de Veldwikke - de Stobbe te Darp - 09.30-12.30 uur
15 nov.
Vrouwenvereniging Havelte, bingo
16 nov.
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
17 nov.
Bingomiddag De Senioren Westerveld - De Veldkei Havelte - 14.00 uur. Iedereen is van harte welkom.
18 nov.
Buurtschap Darp 70 jaar - Buurthuis De Stobbe, Darp
19 nov.	70-jarig jubileum Muziekvereniging de Bosnimf met een optreden van de Swingband Havelte ; met medewerking
van de Terribell Jazzband (dixieland) en Jorby (pop/jazz) - Landgoed Overcinge - 14.00-17.00 uur
22 nov.
De Kei nr. 22
Elke maandagmiddag: Gymnastiek voor ouderen (september t/m mei) - De Veldkei, Havelte - 13.30-14.15 uur
Elke maandagmiddag: Schaken - De Veldkei, Havelte - tussen 13.30 en 16.00 uur
Elke maandagmiddag: Handwerken van het Rode Kruis - De Veldkei, Havelte - 13.30-15.30 uur
Elke maandagmiddag: Koersbal - De Veldkei, Havelte - 14.30 uur
Elke woensdagmiddag:   Sjoelen - De Veldkei, Havelte - 13.30 – 15.45 uur
Elke donderdagmiddag: Werelddans - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur
Elke vrijdagmorgen:
Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur
De Kei - 2e jaargang nr. 20 - 25 oktober 2017
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Vogel
Voor al uw schilderwerk en wandafwerking
Ruiterweg 57 7974 HA Havelterberg M 06 233 836 35 T 0521 511 792 E j_vogel@zonnet.nl

TESTAMENT MAKEN?

altijd scherp!
GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD BIJ:
T: de Wijk 0522 - 440 473
6

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

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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Op 4 november
Westerveldse
ondernemersfair bij
Astron
Op zaterdag 4 november presenteren
meer dan 100 Westerveldse bedrijven
zich tijdens de ‘Open Bedrijvendag
Drenthe’ aan u. Ook dit jaar zijn de
krachten gebundeld en kunt u op
1 locatie kennismaken met al deze
bedrijven.
Drie jaar geleden is besloten dat deze
ondernemersfair elk jaar in een ander
dorp van de gemeente Westerveld
wordt georganiseerd. Na de Johannes
Postkazerne in Havelte vorig jaar, is nu
Dwingeloo aan de beurt. Het dagelijks
bestuur van de organisatie, dit jaar
bestaande uit Henk Biersma (Uffelte),
Marco Dekker (Dwingeloo), Bas van
Ruth (Dwingeloo), Arend Sjabbens
(Diever), Emiel Stolk (Dieverbrug)
en Annet Varekamp (Dwingeloo),
is er opnieuw in geslaagd om een
bijzondere plek te vinden. Astron,
gelegen aan de Hoogeveensedijk 4 te
Dwingeloo, heeft haar locatie geheel
belangeloos ter beschikking gesteld.
Het idee om alle ondernemers zich
vanaf 1 plek aan de inwoners van
Westerveld te laten presenteren is de
afgelopen jaren een succesformule
gebleken. Dit, gecombineerd met
allerlei activiteiten speciaal voor
de kinderen, maakt de komende
ondernemersfair in Dwingeloo tot een
uitje voor het hele gezin.

Van links naar rechts: Hein Biersma, Emiel Stolk, Marco Dekker en Annet Varekamp. Er ontbreken:
Arend Sjabbens en Bas van Ruth. Samen vormen we de kerngroep, die dit jaar de fair organiseert.

Nieuw is dit jaar een heus foodplein, waar horecaondernemers uit
Dwingeloo u trakteren op allerlei
lekkere hapjes. En voor de kinderen
is er uiteraard weer de mooie roze
suikerspin.
Op het terrein van Astron wordt een
dubbele tent geplaatst waarin de
bedrijven zich presenteren, ieder op
hun eigen manier.
Ook in het gebouw van Astron kunt
u ondernemers vinden en uiteraard
ook Astron zelf. Een internationaal
bedrijf, dat vanwege de rust en stilte
én het afwezig zijn van lichtvervuiling
zijn plek aan de rand van het
Dwingelerveld al jaren geleden heeft
gevonden. Dit bijzondere bedrijf

geeft Dwingeloo een economische
‘boost’, waarvan alle ondernemers in
de gemeente kunnen meeprofiteren.
Want juist de aanwezigheid van
actieve ondernemers in onze
gemeente zorgt voor leven en
leefbaarheid. En dat is wat alle
ondernemers hoog in het vaandel
hebben. Zij doen hun uiterste best
om te zorgen dat we geen ingeslapen
dorpen krijgen en u voor alles op
stap moet buiten uw gemeente. En
gebleken is dat dit meer dan op prijs
gesteld wordt door onze inwoners.
Nader kennismaken? U bent van harte
welkom op 4 november tussen 10 en
17 uur op de ondernemersfair aan de
Hoogeveensedijk 4 te Dwingeloo.

Showrekken
in verschillende maten

Het Noteboompje.nl
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Foto: Han de Kruyf, Havelte

Een ‘KEI’ van een foto

Als de opvangtrekker door de natte bodem niet strak naast de hakselaar kan meerijden wordt de maïsoogst wel een heel
spectakel! (locatie: Uffelterkerkweg, Havelte.)

Bazaar Rode Kruis Westerveld
Op woensdag 1 november a.s. houdt ‘Het Rode Kruis Westerveld’ weer een grote bazaar in de Veldkei in Havelte. Deze
jaarlijkse bazaar is altijd een druk bezochte middag. Er zijn veel kraampjes waar de meest uiteenlopende artikelen
worden verkocht.
Een groot gedeelte van deze artikelen
wordt gemaakt door deelnemers van
de contactmiddagen van Het Rode
Kruis. Van prachtige zgn. ‘Noorse
sokken’ tot lieve kraamcadeautjes.
Maar ook zijn er originele

kerstartikelen te vinden. Kortom, zeker
de moeite waard om even te komen
kijken.
Daarnaast wordt er een grote
verloting gehouden, waarbij mooie
prijzen te winnen zijn.

Het is niet alleen een gezellige middag,
U steunt ook de werkzaamheden
van het Rode Kruis Westerveld. De
middag begint om 13.30 uur en duurt
tot 16.00 uur. We heten u van harte
welkom!

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

Een enkele keer, 1x in de week of iedere dag
Warm of koelvers thuisbezorgd

www.zzwd.nl
8

Dwingeloo, De Weyert, T. 088-9684028
Havelte, De Molenhof, T. 088-9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067
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Herinrichting Piet Soerplein
Het bestuur van de Dorpsgemeenschap Havelte nodigt u uit om gebruik te
maken van de inloopmiddag en -avond op dinsdag 31 oktober a.s.
Tussen 15.00 en 16.30 uur en tussen 19.30 uur en 21.00 uur kunt u informatie
krijgen over de voortgang van de herinrichting van het Piet Soerplein. Stapje
voor stapje komen we samen vooruit en krijgt het plan steeds meer vorm.
Het plan is nog niet klaar, er moeten
nog veel dingen worden uitgezocht.
Hoe willen we het groen inrichten
en waar willen we een bankje? Hoe
moet dat bankje er dan uitzien?
Vragen die we graag in samenspraak
met u invullen. Er zijn vast mensen
die het leuk vinden om hier over mee
te praten en mee te denken. We zijn

van plan om in de maand november
en december in 1 of 2 werkgroepjes
na te denken over de inrichting
en aankleding van het plein. Jorrit
Noordhuizen zal ons daarin begeleiden
en de ideeën en suggesties verwerken
in het definitieve ontwerp.
Heeft u zin om in een werkgroepje
mee te denken? Meld u dan aan op 31

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

oktober of stuur een mailtje naar ons.
Tot ziens op 31 oktober a.s. in de
Veldkei.
Yde Huizinga,
namens
Bestuur Dorpsgemeenschap Havelte
info@dorpsgemeenschaphavelte.nl
www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Hart voor Havelte
ABE’s Parel van Drenthe
525 MTB ers genieten van de mooie
natuur

De negentiende AH ABE Parel
van Drenthe MTB toertocht heeft
zaterdag 525 fietsers een plezierige
dag bezorgd. De weersgoden waren
namelijk de fietsers goed gezind en
het was heerlijk fietsweer, droog, niet
koud en geen wind. Een prachtige
herfstdag.
De MTB vereniging Havelte had
een mooie tocht uitgezet. De
routeplanners, waarbij Jans Bruggink
voor de dertigste keer de route had
uitgezet, hadden eerst de omgeving
Havelte West (Darp/Havelterberg)
in de aanbieding en dat brengt
een mooie afwisselende route. De
beklimmingen nabij de wachttoren

op de site en de route in het
binnengebied van defensie zijn heel
uitdagend en zwaar.
De tocht
kende twee
mogelijkheden
(25/45) en bijna
75% van de
fietsers reden de
45 kilometer. Het
tweede gedeelte
was Havelte Oost
en Holtinge/
Uffelte.
Kinderen tot
16 jaar deden
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gratis mee en daarvan maakten ruim
50 kids gebruik. De organisatie had
met hulp van Abe Brouwer nieuwe
hesjes aangeschaft en daarmee
beter herkenbaar te zijn voor de
deelnemers. Zeker een pluspunt bij
zo’n drukte.
De verzorging was uitstekend geregeld
met veel verschillende producten en
heerlijk drinken. De EHBO-ers hadden
een rustige ochtend. Op enkele
rijders na, die helaas moeder aarde
opzochten, bleef alle schade beperkt.
Na afloop bleef het nog lang gezellig
op het terras van het vakantiepark.
Volgend jaar is de 20e AH ABE tocht
op zaterdag 13 oktober 2018.
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In gesprek met Henk Jan Tobbe

Balanceren met natuurlijk
evenwicht
Een Franse diplomaat merkte ooit eens schamper op:
‘God heeft de wereld geschapen en de Nederlanders
de Nederlanden.’ Een instituut dat zeker 1000
jaar oud is, ouder dan gemeentes of provincies,
laat staan het koninkrijk der Nederlanden (1815),
heeft daarin een grote rol gespeeld. Wij doelen op
het waterschap, een door-en-door ‘polderlands’
orgaan met als motto: samen werken of samen
verzuipen. Wie ‘zijn’ stukje dijk niet goed onderhield,
veroorzaakte een ramp die iedere ingelande trof.
Waren er vroeger honderden en meer van die kleine
organisaties, door fusies zijn er nu nog maar 22. Wel
heel grote. Wat onze regio betreft is Reest & Wieden
onlangs met Groot Salland opgegaan in het waterschap Drents Overijsselse Delta (DOD). Het nieuwe orgaan beheert
ruim 7.500 kilometer aan watergangen en 32.000 ondersteunende ‘kunstwerken’, zoals stuwen, duikers en gemalen. Een
bezoek meer dan waard is de website van het nieuwe waterschap (https://www.wdodelta.nl) met onder andere op de
pagina ‘WDODelta in kaart’ een kaart uit 1850 van Havelte, Uffelte en omstreken. Smullen voor streekhistorici!
Wat Havelterberg, Darp, Havelte en Uffelte betreft is Henk Jan Tobbe (Landsmeer 1964) de gebiedsbeheerder, de man
die er met zijn collega’s voor zorgt dat wij met droge voeten langs een schone watergang kunnen wandelen.
Tobbe: ‘Ons gebied kent behoorlijke
hoogteverschillen. De Havelterberg
ligt bijvoorbeeld 20 meter boven NAP,
terwijl het peil min 2,5 meter NAP in
de polders rond Giethoorn kan liggen.
Wil je dat verschil eens ervaren, dan
moet je in de winter als het blad weg
is, aan de voet van een grote oude
eik gaan staan en dan langs de stam
omhoog kijken. Zouden we de natuur
haar gang laten gaan, dan zou na een
flinke regenbui praktisch alles langs
de Drentse Hoofdvaart onder water
staan. Een netwerk van watergangen
houdt dat onder controle. Zo is de
Reu bij Darp een beekje dat ervoor
moet zorgen dat het water van de zes
meter hoger gelegen gronden netjes
wordt afgevoerd. Bij de Vlindertuin
(Papiliorama) zijn enkele jaren geleden
waterbergingen aangelegd om water
op te vangen dat eerst vrij afstroomde
op de Reu. Pas als het water een
bepaalde hoogte bereikt heeft,
vloeit het af. Zo wordt de stroom
afgeremd en het grondwaterpeil
gereguleerd. Omgekeerd: water
wordt opgepompt en doorgesluisd
naar hoger gelegen gebieden als
het oppervlakte-/grondwaterpeil te
veel daalt. Een boer die aardappels
teelt, wil een andere oppervlakte-/
grondwaterstand dan een leliekweker
of een vee- of graanboer, of een
gemeente of…. Je hebt met heel veel
belangen te maken. Dat wordt dus
schipperen. Daarom wil men in een
10

bepaald gebied het liefst gelijksoortige
belanghebbenden hebben.
Een ander aandachtspunt is de
afkoppeling van de regenwaterafvoer
van het riool. De waterschappen
voeren nu de campagne ‘Tegels
eruit, groen erin’ als pleidooi voor de
klimaatvriendelijke stad. Regenwater
kan het beste meteen de grond in
zakken. Als er een buurt of wijk is
die meer wil weten, bel ons dan. Wij
geven gratis advies. Als huizenbezitter
kun je de regenpijp zodanig omleiden
dat het water naar een regenton of
naar de tuin gaat. Of gebruik een
ketting met een blok op de grond
in plaats van een regenpijp. Dan
kan het water daarlangs sijpelen.
In Denemarken zie je dat veel. Heel
apart.
Hoe belangrijk het is om grondwater
op peil te houden, heeft iedereen in
2003 kunnen zien. Door aanhoudende
droogte en een tekort aan water
begon de grond in Wilnis in te klinken,
waardoor een uitgedroogde dijk
inzakte. Veengrond heeft nu eenmaal
zijn eigen wetten en klinkt uit zichzelf
een centimeter per jaar in. Dat moet
je dus vochtig houden. Als je kijkt
naar de hoeveelheid plaatsnamen
met ‘-veen’, begrijp je dat een groot
deel van Nederland op veen leeft. Dan
kan de EU wel bepalen dat we iets
moeten doen tegen de CO2-uitstoot
van veen, maar dat is vanachter een
bureau in Brussel makkelijker gezegd

dan gedaan. Maar hier zal zeker
een taak weggelegd zijn voor de
waterschappen.’
Vistrappen
Nee, geen sadistische folklore, maar
trappen waarmee vis via lokstromen
langs sluizen en gemalen wordt
geleid. Interessant zijn de visspotters,
onderwatercamera’s die vastleggen
wat er zoal langskomt. Zo zien we
op http://www.visspotter.nl filmpjes
van vissen ‘in het wild’ bij sluizen en
gemalen.
Tobbe: ‘Het is de bedoeling om in de
Oude Vaart, een beekdal, vistrappen
aan te leggen. In verscheidene
beekdalen is dat al gebeurd, zoals in
het Oude Diep bij Hoogeveen of in de
Wold Aa bij Ruinerwold/Blijdenstein.
Veel vissen kunnen op die manier van
water naar water trekken.
Verder houdt het waterschap zich
bezig met de kwaliteit van bodem
en water. Het oppervlaktewater
is zuiver. Je kunt onder bepaalde
omstandigheden de bodem goed
zien. Planten en dieren zijn er genoeg.
En dat zou niet zo zijn als het water
vervuild was.’
Exoten
Tobbe: ‘Exoten zijn planten en
dieren die hier eigenlijk niet horen
en die schadelijk zijn voor het toch
al wankele natuurlijke evenwicht.
Bekend zijn de tijgermug, de
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faraomier en de plant ambrosia,
een plaag voor hooikoortspatiënten.
Dieren en planten zijn niet altijd zo
aantrekkelijk als ze eruit zien. Ook al
hebben ze sprekende namen, zoals
Japanse duizendknoop, waternavel,
reuzenbalsemien, moeraslantaarn
of waterwaaier, ze zijn funest voor
de waterhuishouding. Ze verstoppen
de waterwegen en verstikken de
lokale flora. Wat dieren betreft
zijn de muskusrat, de beverrat,
de Californische rivierkreeft en de
Chinese wolhandkrab inmiddels

ongewenste vreemdelingen. Die
dieren graven holen in de taluds,
oevers en dijken en maken die als het
ware ‘lek’. Als je een muskusrat ziet,
meld ons dat dan alsjeblieft meteen.
De schade die dat beest aanricht…
De bever was ooit een inheemse
oeverbewoner. Hij kon in een praktisch
onbevolkt moerasland ongestoord
leven. Maar inmiddels leven we hier
volgens het CBS met meer dan 17
miljoen mensen. De natuur hier mag
die naam eigenlijk niet dragen, omdat
alles planmatig aangeharkt en verre

van ‘wild’ is. Nu is bekend dat de
bever een dammenbouwer is. Dus
hopen we maar dat hij netjes in de
Biesbosch blijft en niet gaat zwerven
en onze watergangen gaat blokkeren.
We streven naar een evenwicht tussen
mens en natuur, tussen alle denkbare
belanghebbenden, tussen theorie en
praktijk, tussen economie, industrie
en milieu. Maar we kunnen het niet
iedereen naar de zin maken. Knopen
zullen moeten worden doorgehakt.
Zullen we maar eens beginnen met de
Japanse duizendknoop?’
Tekst en foto: Jan en Nettie van Helvoort

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’

Voor al uw
rietdekkerswerken

Egginkstraat 26 + 25
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759
B.g.g. 0521-351566
www.rietdekkersbedrijf-lugtme
www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
Vrijblijvend prijsopgave.
Vrijblijvend prijsopgave
Voor al uw rietdekkerswerken
Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel: 0521-344328/0650556759

Live pianomuziek

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

APK
Onderhoud - Reparatie
Airco
Accu’s - Banden - Uitlaten
Tanken - Wassen - Shoppen

Iedere 3de
zondagmiddag van de
maand vanaf 15.00 uur.
Gratis entree & gratis
hapjes!

Flairtje menu
Fairtrade en
streekgerechten

Drentse plaatham met
paprikajam & little blue
star
~~~

19-11 Erik Huele
17-12 Carolien Fleumer
21-1 Dick Schuur
18-2 Jan Meiborg

Ribeye Drents
Weiderund
of
Pilitode; Oosters gerecht
van rode mulfilet,
kruidige bananenchutney
en rijst

Ook buiten deze
middagen wordt de
vleugel regelmatig
bespeeld tijdens het
diner!

Eigentijdse
proemenkreuze; bavarois
met biologische
karnemelk, parelgort en
sausje van rozijnen

~~~

Uitgeroepen tot beste kleine restaurant van
Noord-Nederland 2017!
www.LandhotelDiever.nl
Groningerweg 6, 7981 LA Diever Tel. 0521 - 59 41 14
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te Koekange

:
Wolden onder registratienummer
Goedgekeurd door Gemeente De
Z.17-53720/D.17-90790

te Koekange

1e prijs: Kinderpicknicktafel

No 0001

3e prijs: Zomerpakket

Naam

...........................................................................

Adres

...........................................................................

Plaats

...........................................................................

NO- 1001

De trekking zal plaatsvinden op donderdag

v

Wanneperveen
Opgericht 1 april

rt

1949

rwolde-Wetering’ e.o.

VERLOTING
1e prijs
2e t/m 10e prijs

Woonplaats

Verloting goedgeke
urd
door het gemeente
bestuur
van Steenwijkerland

Naam

2.000

1 juni 2017.

Feestcommissie ‘Schee
De trekking vindt
plaats
tijdens de ponymark
t
op zaterdag
12 augustus 2017
om 13.30 uur in
feesttent te Scheerwo de
lde.

Adres

Prijs per lot e 0,50. Aantal loten

No 0001

njjee ZZ
Orraan
w
w
.O
.O
V
n
a
r
j
V
e Zw aa
.
eena
.v. . Wanneperv

rt

HOOFDSPONSOR

2e prijs: Terrashaard

Heel

Aantal loten: 2500

: Stalen ros
: Diverse leuke

Prijs per lot: € 1,-

VAN CONCEPT
TOT AFWERKIN
G

Noteboomstraat
68
7941 XA Meppel

T 0522 255 449
drukkerij@kleen.nl

KROES

wenst

prijzen

NO- 1001

Ontwerp | Druk
| Print | Reclame

#HEELNIJEV1

VOGELVERENIGING

NO- 1001

Naam:

Adres:

1e prijs E 200,2e prijs E 125,3e prijs E 75,-

een

DE EDELZANGER

Fijne

STEENWIJKERWOLD

4e prijs E 50,5e prijs E 25,6e t/m 15e prijs VLEESPRIJZEN

Feestweek

Aantal loten: 3000. Prijs per lot e 0,50
uur
Trekking 25 november 2017 om ± 15.00
het noorden)
in Hotel Gelderingen (het paradijs van

Hotel Gelderingen
Steenwijkerwold

Paradijs van het Noorden

WOLDSTRAAT 61-65,
7941 LG MEPPEL,
TEL 0522-246619
VENEWEG 117, 7946
LJ WANNEPERVEEN,
TEL 0522-281203
WWW.LANTINGA-VE
RSHUIS.NL | INFO@LA
NTINGA-VERSHUIS.
NL

NO- 1001

VERKOOP VAN NIEUWE EN
GEBRUIKTE AUTO’S
APK-STATION
ROETMETING
ALLE REPARATIES

Sportpark ’De Bov

enboer’

Sportpark ’De
Bovenboer’

J. GROENINK

Kon. Wilhelminalaan 12-14
- 382732
8384 GH Wilhelminaoord, tel. 0521
www.autobedrijferma.nl

Café De Karre

Tel.:

info@kroesnijeveen.nl

www.kroesnijeveen.nl

0522 49 26 80

Tukseweg 186 - 8334 RX Tuk
Tel. 0521-515393 - www.dekarre.nl

Verenigingsdrukwerk
Wij verzorgen periodieken, programmaboekjes, lotenbloks, flyers, posters,
reclameborden en meer voor verenigingen in Meppel en omstreken.

www.kleen.nl

t.b.v. basisschool ‘De Rozebottel’

t.b.v. basisschool

‘De Rozebottel’

V

GROTE VERLOTING 2017

VERLOTING 2017

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 slabbetjes, badcapes en knuffels.

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

T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl
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