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Laatste blijspel van regisseuse Trijnie Naber bij
Openluchttheater de Speulkoele in Havelte
Dit is het laatste jaar voor Trijnie Naber. als regisseuse van het openluchtspel
in Havelte. Na 15 jaar is het tijd voor andere zaken en het eigen gezin. Voor
haar afscheid heeft ze er voor gekozen om een stuk van Hans van Wijngaarden
te bewerken, nl. het stuk ‘de onbetaalbare loodgieter’, ook is er een scene
toegevoegd aan het stuk. De spelers hebben afgelopen periode volop geoefend
om het stuk zo te kunnen spelen als hun regisseuse het voor ogen heeft.
En er komt nog
meer onverwachts
bezoek en iedereen
KONKELEFOEST
maar met elkaar.
Benieuwd wat er
allemaal staat te
gebeuren? We
nodigen iedereen uit
om een voorstelling
bij te wonen.
De première is
op woensdag 11
juli aanstaande,
aanvang om 20.30
uur. De overige
voorstellingen:
woensdag 18
Foto: Mireille Schapelhouman
juli, vrijdag 20
juli, woensdag 15 augustus, op
De bouwploeg heeft de handen vol,
zaterdag 18 augustus spelen we 2
om ook het decor weer op te bouwen
voorstellingen: matinee om 16.00 uur
en zo zijn er nog tientallen vrijwilligers
en de avondvoorstelling om 20.30 uur!
heel druk bezig geweest, om ervoor
Woensdag 22 augustus en de laatste
te zorgen dat de voorstellingen en
voorstelling is op vrijdag 24 augustus.
het theater straks goed voor de dag
Alle avondvoorstellingen beginnen
komen.
om 20.30 uur. Zaal is half uur voor
Het stuk gaat over een echtpaar
aanvang open. Kaarten kosten
dat ruim 23 jaar getrouwd is, maar
€ 9,- per stuk en zijn inclusief een kop
waar het de laatste tijd niet meer
koffie of thee.
zo lekker loopt. Manlief besluit ten
Dit jaar kan men de kaarten ook
einde raad op afkoelingsreis, alias
rechtstreeks op de website kopen; of
zakenreis te gaan. Maar hij is nog
anders zoals gebruikelijk bij de TIP in
niet weg, of er komt onverwachts
Havelte, op het nieuwe adres aan de
bezoek, uit Australië maar liefst.
van Helomaweg 18!
Hoe gaat vrouwlief dit aanpakken?
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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp
0521 342 250

0521 34 46 54

EGO accutuingereedschap
in de ACTIE!!!

Geen stank, geen lawaai
én geen gedoe!
Kom langs voor
meer info en/of
een demonstratie!
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 18 juli 2018.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 11 juli
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: klachten@uwverspreider.nl

Belangrijke Informatie
BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003
CENTRUM BIRU KAI, Natuurgeneeskundige praktijk
Marktstraat 4, 7941 KR Meppel, tel. 0522 23 01 73.
Behandeling volgens afspraak.

INEKE KNOL INDIVIDUEEL-, RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT,
counsellor, docent, supervisor, (team)coach en trainer.
BIJ IK, Dorpsstraat 66, 7948 BT Nijeveen. 0522-259308
06-17067004. Tel.spreekuur: wo. en vr. 8.30-9.00 uur.

Kerkdiensten PKN Havelte/Uffelte
Zo. 8 juli
Zo. 15 juli
Wo. 18 juli

Havelte
Havelte
Molenhof

10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

Ds. A. Westra
Mw. Ds. S.D. Kits uit Bovensmilde
Mw. G. Bijl-Valk

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

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

Maaltijdservice Thuis
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www.zzwd.nl

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

Help krakers

Sinds enkele weken hebben wij
inwoning. Nee, wij zijn niet zo
edelmoedig dat wij een gedeelte van
ons huis beschikbaar hebben gesteld.
Absoluut niet, deze onverlaten, deze
criminelen! hebben zich niet eens
voorgesteld, niet eens kennis gemaakt.
Bij nacht en ontij zijn ze op de
bovenverdieping van ons huis
getrokken en we krijgen ze er niet uit!
Deze ‘krakers’ geven ontzettend veel
overlast, ze houden ons uit de slaap
met hun nachtelijk gebonk. Ze hebben
geen enkel respect voor ons lieve huis
waar wij zo zuinig op zijn. Ze betalen
geen huur, verruïneren ons dierbare
bezit, ze doen hun behoefte waar ze
moeten, en vernielen ons domein.
Wij hebben de gemeente gebeld, ze
waren heel vriendelijk, maar nee,
ze konden niets doen tegen deze
inbrekers, ze zijn wettelijk beschermd.
Ze gaven ons een adres van een
firma in Steenwijk bekend met deze
overlastgevers.
De man bevestigde ons vermoeden
dat het criminelen waren, had met ons
te doen, hief zijn handen ten hemel
en riep ik zou wel willen maar ik mag
helemaal niets doen, deze ‘slopers’
zijn beschermd. Maar als je mij mijn
gang liet gaan…
Maar, riepen wij wanhopig wat
moeten we dan doen? Ons woongenot
is finaal weg…
Hij kon ons geen raad geven.
Maar wij zijn wanhopig met deze
STEENMARTERS die elke nacht hun
feestje vieren boven ons hoofd.
Help! Wat moeten wij doen?
dieneke smink
smink-dagelet@hetnet.nl

Aanvullende informatie donateurschap
Stichting Volksfeest Havelte
In de vorige uitgave van de Kei heeft u kunnen lezen over het donateurschap
dat we in Havelte starten. Hierbij nog een aantal aanvullingen:
- Wat als u geen vrijwilliger aan de
deur treft deze week en wel uw
aanmelding voor het donateurschap
wilt inleveren?
U kunt de strook in de bus doen bij
Dreeslaan 31
- Wat als u contact met ons op
wilt nemen maar niet over e-mail
beschikt?
Onze telefoonnummers staan in
de feestgids (incorrect nummer bij
Alyanne Hoek-Huisman, dit moet zijn
0612856713).
- Wanneer wordt het bedrag
afgeschreven van mijn rekening?
Alle aanmeldingen die wij de

komende periode ontvangen worden
eind juli afgeschreven van uw
rekening.
- Wat als ik dit jaar nog geen donateur
wil worden?
In het komende jaar zullen wij verder
gaan met het werven van donateurs
voor 2019. Dit doen wij tijdens de
Havelter markt op 31 augustus in de
feesttent, tijdens de kerstmarkt en
volgend jaar tijdens koningsnacht.
Daarna komen we volgend zomer bij
de mensen die nog geen donateur
zijn ook gewoon weer aan de deur.
Met vriendelijke groet,
Volksfeestcommissie Havelte

Pilot Stoelyoga groot succes!
Op donderdag 17 mei was de start van de pilot Stoelyoga in de Veldkei in
Havelte. Hier kwamen maar liefst 24 enthousiaste vrouwen naar toe. Door
deze grote opkomst werd besloten door te gaan in twee groepen. Na evaluatie
is gebleken dat ongeveer 20 vrouwen na de zomervakantie graag weer willen
deelnemen aan stoelyoga. Daarom zal er in oktober/november een vervolg van
zes lessen worden aangeboden.
Stoelyoga is yoga beoefenen veilig
zittend op een stoel. Yoga voor sterke
en soepele spieren, een soepele rug
en gewrichten, een betere ademhaling
en dus beter slapen. Stoelyoga geeft
rust, evenwicht en vitaliteit en het is
ook geschikt wanneer u minder goed
ter been bent. U bent nooit te oud
om deel te nemen. De lessen worden

gegeven door (stoel)yoga docent
Marijke Groen van Yogastudio Drenthe
in Havelte. De pilot heeft kunnen
plaats vinden met ondersteuning van
de Werkgroep Havelte e.o. in actie.
Voor meer informatie kunnen
geïnteresseerden een e-mail sturen
naar groenhavelte@gmail.com of
bellen naar 06-30191541

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
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Uitreiking mantelzorgwaardering
Westerveld
Op woensdag 20 juni 2018 is bij China Garden in Vledder
de mantelzorgwaardering Westerveld door wethouder De
Haas uitgereikt aan mantelzorger mevrouw Hof-Koopstra.
Ruim 400 mantelzorgers hebben dit jaar deze waardering
aangevraagd omdat zij zorgen voor een naaste. De
gemeente Westerveld waardeert alle mantelzorgers met de
mantelzorgwaardering. Dit doet de gemeente in
samenwerking met Welzijn MensenWerk, Contactpunt
Mantelzorg Westerveld (CPM), Zorggroep Noorderboog en
Zorgcollectief Zuidwest Drenthe (ZZWD).
Uitreiking
In het bijzijn van Martje Spoelstra,
bestuurslid Contactpunt Mantelzorg,
Femke Heythekker, sociaal werker
Welzijn MensenWerk, en mevrouw Jin
van China Garden uit Vledder, reikte
wethouder De Haas symbolisch de
eerste mantelzorgwaardering uit aan
mantelzorger mevrouw Hof- Koopstra.
De komende weken ontvangen de
mantelzorgers, die de waardering
hebben aangevraagd, een voucher
met het aanbod van hun keuze,
aangeboden door een van de lokale
ondernemers. Deze voucher kunnen
zij dan verzilveren, zodat ze even een
moment voor zich zelf hebben. Een
waardering voor hun inzet in de zorg
voor hun naaste.

v.l.n.r.: Wethouder De Haas, Martje Spoelstra (voorzitter CPM), mevr. Hof-Koopstra
(mantelzorger) en Femke Heythekker (sociaal werker Welzijn MensenWerk).

Mantelzorg
Mevrouw Hof-Koopstra is samen met
haar man mantelzorger. Ze hebben
de zorgen over hun zoon (33 jaar) die
een dwarslaesie heeft als gevolg van
het syndroom van Guillian Barre. Deze
spierziekte heeft hij opgelopen van
een bacterie in 2005. Onlangs heeft hij
nog een zware longontsteking gehad,
maar daar is hij nu weer bovenop. Hun
zoon is een vrolijke en actieve man die
graag gaat klussen en vissen.
Wanneer ben je een mantelzorger?
Mantelzorg overkomt je:
•	Je hebt een emotionele band met
zorgvrager,
•	Het verzorgen doe je soms 24 uur
per dag,

•	Je kunt niet zomaar stoppen met
verzorgen, risico op overbelasting,
•	Je verricht soms verpleegkundige
handelingen.
Vrijwilligerswerk kies je:
•	Je hebt (nog) geen emotionele band
met zorgvrager,
•	Je bent een beperkt aantal uren
inzetbaar, naast je ‘normale werk/
leven’,
•	Je kunt op eigen initiatief kunnen
stoppen met verzorgen,
•	Je werkt vaak in georganiseerd
verband,
•	Je verricht geen verpleegkundige
handelingen.

Help mee Havelte Hartveiliger te maken
De inwoners van Havelte krijgen begin juli weer een informatiebrief van de
Stichting Reanimatienetwerk Havelte thuisbezorgd. Hierin kunnen ze lezen hoe
ze het plaatselijke reanimatienetwerk kunnen ondersteunen.
Normaal heeft de stichting op
jaarbasis rond de 500 euro nodig
om de kosten van onderhoud en
afschrijving te dekken. Dit jaar ligt
de lat aanmerkelijk hoger, want om
Havelte nog “Hartveiliger” te maken,
is de aanschaf van nog een eigen
AED voor het netwerk zeer wenselijk.
Alleen al voor de aanschaf van een
nieuwe AED is 1200 euro nodig.
Omdat alle inwoners, instellingen,
bedrijven en verenigingen van het
netwerk kunnen profiteren, hanteert
het stichtingsbestuur altijd de
volgende oproep: “als elke voordeur in
Havelte 1 euro schenkt, zijn we uit de
brand”.
In de huis-aan-huisbrief is te lezen
4

hoe financieel kan worden geholpen:
rechtstreekse storting per bank, of
een gift via de donatiezuil, die in juli
bij de statiegeldautomaat van AH-Abe
staat. Leden van de Rabobank kunnen
bij de Rabo Clubkas Campagne,
die in juli/augustus plaats vindt,
stemmen op het plan van de Stichting
Reanimatienetwerk Havelte om een
AED aan te schaffen. De opbrengst van
die actie en andere bijdragen uit het
dorp komen dit jaar ten goede aan de
aanschaf van een nieuwe AED.
Het bestuur van het
reanimatienetwerk doet in de huisaan-huisbrief ook weer een oproep
aan inwoners om daadwerkelijk mee
te doen aan het netwerk, waardoor

ze bij een hartstilstand in het dorp
opgeroepen kunnen worden om een
reanimatie op te starten of daarbij
assistentie te verlenen. Weliswaar zijn
er in Havelte al ruim 50 vrijwilligers
die meedoen, maar hier geldt zeer
nadrukkelijk: hoe meer mensen
er mee doen, hoe groter de kans
is, dat sneller hulp geboden kan
worden. Mensen die al een geldig
reanimatiecertificaat hebben,
bijv. via BHV hulpverlening, EHBO
enz. kunnen zich rechtstreeks bij
de stichting aanmelden. Mensen
zonder geldig certificaat kunnen een
cursus volgen (wordt verzorgd door
de plaatselijke EHBO en vergt 1-2
avonden).
Voor aanmelding en/of inlichtingen
aednetwerkhavelte@kpnmail.nl,
tel. 343222 of 342188.
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Top Kwaliteit Lariks / Douglas (gedroogd!!)
16 x 140
20 x 200
17 x 140
16 x 115

Fijn bezaagd
400 lang
Fijn bezaagd
300 & 400 lang
geschaafd
180 lang
geschaafd veer/groef 300 cm lang

€ 1.50 p/m
€ 1.95 p/m
€ 1.95 p/m
€ 0.90 p/m

Zweeds rabat (gedroogd!!)

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

28 x 145 Siberisch Lariks
400 lang € 1.75 p/st
24 x 175 (Zwart) geïmpregneerd 420 lang € 2.75 p/m
24 x 195 Zwart of grijs geïmpregn. 420 lang € 3.25 p/m

Vlonderplanken
28 x 145
21 x 140
25 x 145
21 x 145

Vuren geïmpregneerd
Bangkiray
125 & 150 lang
Bangkiray
125 & 150 lang
Lariks
400 cm

€ 2.25 p/m
€ 3.50 p/m
€ 4.50 p/m
€ 2.50 p/m

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

Houthandelwevers.nl

Agenda
4 juli
De Kei nr. 13
7-8 juli Schaapscheerdersfeest, De Holtinger schaapskooi, Van Helomaweg 16, Havelte - 11.00-17.00 uur
7 juli
Oer-wandeling rond en in Diever - Start Oermuseum, Brink 7 te Diever - 14.00 uur
Ophalen oud papier Havelte
17 juli
18 juli
De Kei nr. 14
19 juli
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
1 aug.
De Kei nr. 15 - laatste Kei voor de zomerstop
16 aug.
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
30 aug.
Volksfeest Havelte: kindermiddag en ‘Ik hou van Havelte’ quizavond & de Wethouders
31 aug.
Volksfeest Havelte: Havelter markt en Rocking Friday met de Bijtels
1 sept. Volksfeest Havelte: Optocht en Fabulous Saturday met Blizzert X
Heeft u
2 sept. Volksfeest Havelte: Nostalgie met een sportief randje en de Partyrockers
een aankondiging
4-6 sept.	Pro Rege Natuurfiets3daagse - Echos Home Het Baken (PMT gebouw) van een evenemen
J. Postweg 5, Darp
t
5 sept. De Kei nr. 16
of activiteit?
11 sept. Ophalen oud papier Havelte
Laat het gratis in
19 sept. De Kei nr. 17
de agenda plaatsen
.
20 sept. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
(Commerciële age
ndapunten
2 okt.
Ophalen oud papier Havelte
in overleg)
De Kei nr. 18
3 okt.
Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Modeshow - Veldkei Havelte
3 okt.
17 okt.
De Kei nr. 19
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke donderdagmiddag:
Elke vrijdagmorgen:

Gymnastiek voor ouderen (september t/m mei) - De Veldkei, Havelte - 13.30-14.15 uur
Schaken - De Veldkei, Havelte - tussen 13.30 en 16.00 uur
Handwerken van het Rode Kruis - De Veldkei, Havelte - 13.30-15.30 uur
Werelddans - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur
Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur
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Annerie
KREMER
uitvaartzorg

‘

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

Pizza’s van woensdag t/m zondag

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd,
rust en aandacht die nodig is.

0522 - 245021

Voor  onze  menulijst  en  de  openingstijden  

Voor menu en openingstijden:
zie website
zie  website.  

Annerie, Sigrid & Marieke

Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Voor al uw
rietdekkerswerken
Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

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.

•••
••

COMFORTUIN
hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf
boomverzorging
bestratingen

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel
06 10 18 14 17
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Foto: Hans Krol, Havelte

Een ‘KEI’ van een foto
Zwem4daagse Havelte afgelopen week (maandag t/m donderdag) in Zwembad De Kerkvlekken.

OER-wandeling

Moet kunnen

Het OERmuseum organiseert wederom een OER-wandeling rond en in Diever
op zaterdag 7 juli 2018. Start bij het Oermuseum, Brink 7 te Diever om 14.00
uur. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en eindigt weer bij het museum.

Jan vraagt zijn baas om een vrije dag
omdat hij zijn schoonmoeder graag wil
begraven
ja zegt zijn baas, wie niet.

De wandeling met een ervaren
gids start bij het museum en gaat
dan richting het hunebed aan de
Groningerweg en loopt via de locatie
van een door professor Van Giffen
opgegraven steenkist, langs een
grafheuvel. Vervolgens wandelen we
over het landgoed De Heezeberg met
prachtige stuwwallen. We eindigen in
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het oude Diever en gaan uiteindelijk
weer terug naar het museum. U komt
veel te weten over het ontstaan van
het land zoals u het nu ziet, enerzijds
door de natuur gevormd, anderzijds
door de mens veranderd…….
En natuurlijk ziet u de bijzondere
nalatenschappen uit de prehistorie.
De gids zal u er alles over vertellen.
De wandeling kan
overdag worden
gecombineerd met
een bezoek aan
het museum. Kijk
voor tarieven (€
4,00 pp) en andere
wandelmomenten
op www.
oermuseum.nl
Aanmelden op
0521-591445
of mail naar
wandelingen@
Foto: Wil Kreike
oermuseum.nl.

Lorki

Wie heeft onze fietsen geleend?
Een zwarte Transporter Damesfiets
en een helderblauwe Sparta Granny.
Heel graag zouden wij onze fietsen
terug willen hebben. U kunt ze in de
open kapschuur terugzetten.
Adres: Rijksweg 14, Uffelte

Meidoornlaan
De vogels in de tuinen
leven van de lucht,
van de aarde en het water,
Geen resten van vervuiling.
Een enkele keer een zwarte kater.
Louis.
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“We willen ze niet nog 100 jaar
voor onszelf houden”
Al 100 jaar herstelt en koestert Vereniging Hendrick de Keyser de
mooiste huizen van Nederland. Tot nu toe waren de huizen van de
Vereniging nagenoeg gesloten. Met het 100-jarig jubileum komt
daar verandering in: Hendrick de Keyser opent de deuren van haar
‘Museumhuizen’!
Opening Museumhuizen:
Op zondag 24 juni waren de eerste
Museumhuizen in Amsterdam,
Hoorn, Monnickendam, Maassluis en
Steenwijk gratis te bezoeken (zie www.
hendrickdekeyser.nl). In de komende
jaren worden 35 Museumhuizen
opengesteld.
Met al je zintuigen
In de Museumhuizen hoef je
niet te fluisteren en zijn er geen
afzetkoordjes, bezoekers ontdekken

het huis vooral zelf. Ga zitten
op de stoelen, drink koffie of
bak koekjes in de keuken. Kom
kijken en beleef 500 jaar wonen in
Nederland!
Van 6 naar 35
In de komende jaren worden 35
Museumhuizen geopend. 20 van deze
huizen zijn dagelijks open. Daarnaast
zijn de 15 panden van Museumhuis
- Verdieping enkele keren per maand
open. Hier vind je geen volledig
ingericht pand maar
een kleinere expositie
gericht op een
bijzonder element
uit het huis. Dat kan
bijvoorbeeld een
monumentale trap of
een prachtig plafond
zijn. Ook worden
er in de toekomst
evenementen
en lezingen
georganiseerd.
De eerste drie

Museumhuizen in Steenwijk, Hoorn
en Amsterdam met Museumhuizen
- Verdieping in Amsterdam,
Monnickendam en Maassluis gaan
open op 25 juni. Vanaf november
is ook Museumhuis Van Eysinga in
Leeuwarden voor publiek toegankelijk.
Gift van de BankGiro Loterij
Het project is mede mogelijk gemaakt
door een schenking van de BankGiro
Loterij. Hierdoor kan de Vereniging 35
woonhuizen permanent openstellen
en zo teruggeven aan het publiek.
De eerste huizen zijn open vanaf 25
juni, in de komende jaren volgt de
rest. De huizen liggen verspreid over
heel Nederland. Als bezoeker ervaar
je met al je zintuigen de geschiedenis
van het huis en de bewoners.
Gezamenlijk geven de 35 huizen een
aaneensluitend beeld van 500 jaar
woonhuisontwikkeling in Nederland.
Dit is uniek voor heel Europa!

K&C organiseert twee Instawalks
Op zaterdag 14 juli organiseert Stichting Kunst & Cultuur twee Instawalks. Deze
vinden plaats in Frederiksoord en op het Holtingerveld in Zuidwest-Drenthe
langs de kunstwerken op de beeldenroute Into Nature. De wandelingen vinden
plaats onder begeleiding van Volkskrant- en landschapsfotograaf Harry Cock.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.kunstencultuur.nl. Er is
plaats voor twee keer 15 deelnemers.
Een Instawalk is een populair
fenomeen in Nederland. Deelnemers
uit verschillende delen van het land
komen tijdens een rondleiding samen
om meer te weten te komen over
een onderwerp of gebied en maken
tijdens de rondleiding foto’s met
hun camera of mobiele telefoon. De
foto’s die gemaakt worden tijdens een
Instawalk worden door de deelnemers
op Instagram voorzien van een
hashtag (#), zodat er een fotogroep
8

ontstaat. Op 14 juli wordt de hashtag
Instawalkintonature.
De kunstwerken van de internationale
kunstenaars staan tijdens de
wandelingen op 14 juli centraal, maar
natuurlijk zal er ook aandacht zijn voor
de natuur rond de kunstwerken. Na
afloop van de Instawalks kunnen de
fotografen hun foto’s met Harry Cock
bespreken, zodat zij hun talent verder
kunnen ontwikkelen. Harry Cock
fotografeert al decennia het landschap

in (Noord-) Nederland. Begin april
kreeg hij de Grote Culturele Prijs van
Drenthe uitgereikt. De Volkskrant is
zijn belangrijkste podium.
De Instawalks worden georganiseerd
door Stichting Kunst & Cultuur in het
kader van het 25-jarig jubileum van
de organisatie. Later dit jaar wil de
stichting ook een wandeling in de stad
Groningen organiseren, omdat zij daar
sinds enige jaren ook actief is.
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