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

Clubkampioenschap Biljartvereniging de Veldkei,
Havelte

Hooikoortsklachten?
Neem contact op met:

Op vrijdag 20 mei speelden de winnaars van de groepscompeƟƟe tegen elkaar
om het clubkampioenschap. Het werd een spannende strijd met prachƟge
series.
Als eerste eindigde Jannes Oosten
(links op de foto), op de tweede plaats
Remco Kremers (rechts op de foto)
en op de derde plaats Riet Hudepohl

Adverteren?

(op de foto tussen de heren). Na alle
coronaperikelen was dit weer een
prach ge dag.
www.cvig.nl | info@cvig.nl
Rijksweg 7 | 7975 RS Uffelte

0521 35 03 35
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0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

in De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp, De Molen in Nijeveen
en De Koegang in Koekange? Vraag naar de combinatietarieven.
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Behandelingen worden geheel of gedeeltelijk
vergoed vanuit uw aanvullende pakket.
De praktijk is aangesloten bij de
beroepsorganisatie LVNT en de RBCZ.
Voor het maken van een afspraak of info,
graag bellen of mailen naar info@cvig.nl
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 15 juni 2022.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 8 juni
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:
0522-255449 of dekei@kleen.nl

Belangrijke Informa e
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.

MUZIEKSPEL, prakƟjk voor muziektherapie
Betsy van den Boogaard, Veendijk 0522-492317
REGELVERMELDING: • 1 regel € 45,00 • 2 regels € 55,00
• 3 regels € 77,00 • 4 regels € 99,- per jaar (excl. BTW)

COACHPRAKTIJK NIKA, Carola Bouman te Nijeveen,
06-22060552, www.coachprakƟjknika.nl

Kerkdiensten PKN Havelte/Uﬀelte
5 juni
12 juni

Havelte
Havelte

Open repe

10.00 uur
10.00 uur

Ds. J. Hommes (Glimmen)
Ds. Marianne Gaastra

Pinksteren

eavonden Swingband Havelte

Spelen in een band? Dan is Swingband Havelte de perfecte keuze!
Elk instrument (blaas-, ritme- of ander instrument) is welkom!
Het repertoire varieert van swing en jazz tot pop, funk en la n.
Kom vrijblijvend eens langs en speel
mee op onze open repeƟƟes op de
maandagavonden 13, 20 en 27 juni
van 19.30-21.45 uur in De Veldkei
te Havelte. Graag van tevoren even
aanmelden.

instrumentale ontwikkeling.
CreaƟviteit, enthousiasme,
ontmoeƟng en het podium staan
bij ons centraal. Overigens speelt
de band op zaterdagavond 4 juni
Ɵjdens de Sluisdagen in Dieverbrug.

Naast samenspel is er ruimte
voor eigen muzikale inbreng en

InformaƟe:
www.swingbandhavelte.nl

e-mail: info@debosnimf.com
tel.: 0521-351270
(Hendrik van Heusden).
Swingband Havelte

Klusbus

Martijn
Op woensdag t/m zondag open
voor heerlijk ijs en verse pizza’s!
Voor menu en openings jden: zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl
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Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73
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De stem van het bos

Inzamelingsac e
Voedselbank op
zaterdag 11 juni bij de
kerk in Havelte

Wist je dat bomen met elkaar communiceren? Bomen hebben hun eigen
netwerken en die onderhouden ze op verschillende manieren:
- Ze scheiden geursto es af, terpenen genaamd
- Ze communiceren via ondergrondse schimmelnetwerken.
Via die ondergrondse schimmelnetwerken, worden voedingsstoﬀen
verdeeld over de bomen. Daarbij
bepalen de grootste en oudste bomen,
de moederbomen, naar welke bomen
de meeste voeding moet. Zij zorgen
ervoor dat de jonge bomen voldoende
voeding krijgen om te kunnen groeien.
Uit onderzoek bleek dat als je die
moederbomen weghaalt, de jonge
bomen minder overlevingskans
hebben. Sowieso droogt de grond
harder uit als je heel veel bomen
verwijdert. Waardoor jonge bomen
bij droogte niet goed met hun wortels
bij water kunnen, minder stevig
verankerd zijn in de grond en dus
sneller omvallen of omwaaien.
Va de terpenen, etherische oliën,
waarschuwen bomen elkaar onder
andere voor droogte, zodat ze hun
wateropname omlaag kunnen
brengen. De etherische oliën
beschermen de boom tegen allerlei
ziektes. Maar ze helpen ook ons
mensen gezond te blijven:
De kruidige boslucht die je waarneemt
jdens een wandeling, veroorzaakt
door die terpenen, hee invloed op
de aanmaak van de gelukshormonen
serotonine en dopamine, op de
darmwerking en de aanmaak van
killercellen. (Killercellen ruimen
kankercellen op!)
Met twee uur wandelen in een bos
s jgt de hoeveelheid killercellen met
70%.
Als je je gezondheid wilt verbeteren,

kun je dus door elke week 2 uur
in een bos door te brengen, je
immuunsysteem verhogen, zonder
dat je daarvoor dure supplementen in
huis hoe te halen. Maar zelfs al ga je
maar een kwar ertje wandelen in je
pauze, dan worden stresshormonen
al afgebouwd, daalt de bloeddruk en
nemen de killercellen toe.
Ik moest onlangs een dagje naar
Amsterdam voor een afspraak.
Wandelend van de ene afspraak naar
de andere, verbaasde ik me over de
weelderig begroeide stadsparken en
de reusach ge bomen die het zonlicht
zo mooi filterden. Van die echte,
dikke, oude, knoes ge bomen, zoals
we die en jaar geleden ook overal
op het Hol ngerveld aantroﬀen op
plekken waar nu niets meer staat en
waar de bosgrond kapot gereden is
door zware machines. Ook de mooie,
grote paddestoelen zijn verdwenen. Ik
wist precies waar welke paddestoelen
groeiden, omdat ik daar elke herfst
foto’s van maakte. Sinds er regelma g
enorme muren van opgestapelde
boomstammen langs de fietspaden
van het Hol ngerveld oprijzen, ben ik
er niet meer zo vaak.
Aan de van Helomaweg, op de
Havelterberg en langs het fietspad
rich ng Kallenkote staan opnieuw
grote, dreigende s ppen op de
stammen…..
Bronnen: Medumio.de, 24Garten, Bosplus.be

De Buurvrouw

De kerk in Havelte, Uﬀelte en
Darp houdt op zaterdag 11 juni
een inzamelingsac e voor de
Voedselbank Westerveld. Tussen
11.00 en 12.00 uur ’s ochtends kunt
u producten inleveren bij de kerk in
Havelte.
In Nederland leven bijna 1 miljoen
mensen onder de armoedegrens. Ook
in onze gemeente is dat het geval.
De voedselbank helpt diegene die
het financieel echt even niet redden
door ze jdelijk te voorzien van
voedselhulp.
De voedselbank is blij met alle
ondersteuning die ze krijgen vooral
met lang houdbare ar kelen. Dat zijn
basisproducten die ze op voorraad
kunnen houden en die voor de
gebruikers fijn zijn om in huis te
hebben. Voorbeelden hiervan zijn:
peulvruchten, rijst, groenten in blik,
pasta, koﬃe en thee, olie, was- en
schoonmaakmiddelen.
Als u wilt geven en niet in de
gelegenheid bent om naar de kerk te
gaan, is een dona e ook welkom. Dat
kunt u doen door een geldbedrag over
te maken op bankrekeningnummer
NL57RABO 036.33.54.530 van
de Diaconie onder
vermelding van ac e
Voedselbank. Of door
gebruik te maken van
deze QR-code.
Hartelijk dank namens
de Voedselbank

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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BEDRIJF OVERNEMEN OF STARTEN?

altijd scherp!

DESKUNDIG , TREFZEKER
EN VOORDELIG:
T: de Wijk 0522 - 440 473

Stotijn

notariaat & mediation

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

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Voorjaarsconcert Voices4U een enorm succes!!!
Zondagmiddag 22 mei was het gezellig druk in de
Veldkei in Havelte. Het popkoor Voices4U gaf een
zeer gevarieerd concert en was blij weer te kunnen
optreden voor publiek. De zaal zat helemaal vol, er
werd goed meegezongen en de stemming zat er al snel
in.
De afgelopen maanden is er
iedere week hard geoefend in de
Veldkei, het koor bestaande uit 23
enthousiaste leden was na de corona
een project gestart van 3 maanden
met als afsluiƟng een bruisend
voorjaarsconcert!
Het heeŌ het koor nieuwe leden
opgeleverd en een heerlijke muzikale
middag. Onder de bezielende leiding
van dirigente Jannie Kroes werden er
vrolijke liederen ten gehore gebracht.
Met Here Comes the Sun van de
Beatles werd het startsein gegeven,
Halleluja, Vlinders, The Rose; er was
veel herkenning onder het publiek en
Ria Jonkers praaƩe het geheel mooi
aan elkaar, waardoor de nummers nog
meer betekenis kregen. Liefde, vrijheid
en vriendschap waren onder andere
4

thema’s die
aan bod
kwamen.
De pianiste
Ellen Wynia
en dwarsfluiƟste Franciska KonstapelMars speelden de sterren van de
hemel Ɵjdens de intermezzo’s en de
prachƟge nummers Flying Free en You
raise me up waren zeer ontroerend.
Blackbird werd extra mooi door het
gitaarspel van Harry Slagter.
Tijdens de pauze en na afloop werd er
gezellig bijgepraat met dank aan Alie
en Alice van de Veldkei die de catering
weer uitstekend verzorgd hadden. Al
met al kan het koor terugkijken op
een zeer geslaagde middag waarbij
iedereen blij naar huis ging.
Zingen verbindt en geeŌ emoƟes

weer, en denkt u nu dat lijkt mij
ook wel wat; kom gerust eens
kijken en meedoen Ɵjdens onze
repeƟƟeavonden. Op de dinsdagavond
vanaf 20.00 uur zingen we in de
Veldkei, Veldkamp 77 in Havelte;
iedereen is welkom!! We zingen nog
tot en met dinsdagavond 21 juni,
daarna hebben we een zomerstop en
beginnen we weer op dinsdagavond
6 september.
Van harte welkom! Voor informaƟe
kunt u kijken op de website;
www.voices4U.nl of neem contact op
via secretariaat@voices4U.nl
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Agenda
1 juni
2 juni
3-5 juni
4 juni
4 juni
11 juni
11 juni
12 juni
15 juni
16 juni
16 juni
18 juni
18 juni
24 juni
25 juni
28 juni
29 juni
2 juli
7 juli
9 juli
13 juli
16 juli
21 juli
21 juli
23 juli
30 juli
4 aug.

De Kei nr. 11
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Hol ngerveld - start 10.30 uur
Dorpsfeest Vledder - Wellegiesweide
OERwandeling Havelterberg - start informa ecentrum Toegangspoort
Hol ngerveld - 14.00 uur
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
Open muziekmiddag en gra s workshop - Vlasbergen 3, Uﬀelte - 14.00 uur
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
Filmavond 'gee niks, mag best' - De Uelenspiegel Uﬀelte
De Kei nr. 12
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Hol ngerveld - start 13.30 uur
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
Informa eve wandeling over de Havelterberg - Brasserie Oer Havelte inloop tussen 13.00 en 15.00 uur
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
Danspaleis - De Veldkei, Havelte - tussen 14.30 en 16.30 uur
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
Oud papier Havelte
De Kei nr. 13
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Hol ngerveld - start 10.30 uur
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
De Kei nr. 14
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Hol ngerveld - start 13.30 uur
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Groningerweg 6, Diever - 15.0017.00 uur
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Hol ngerveld - start 10.30 uur

Elke maandag:
- Welfare Handwerkgroep Havelte De Veldkei, Havelte - 13.30-15.30 uur
- Repe e Vrouwenkoor De Liesterkrallen De Veldkei, Havelte - 9.30-11.30 uur
- Repe e Swingband Havelte - De Veldkei, Havelte 19.30-21.45 uur
Elke dinsdag: Repe e Popkoor Voices4U - De Veldkei,
Havelte - 20.00-22.00 uur
Elke woensdag:
- Sjoelen - De Veldkei, Havelte, info
A. Nijmeijer, 0521-343418 - 14.00-15.45 uur
- Bridge - De Veldkei, Havelte - 13.15-16.30 uur
(niet in de zomermaanden)
Elke donderdag: Repe e Mannenkoor De Brincksanghers - De Veldkei, Havelte - 19.30-21.30 uur
Elke vrijdag: Repe e mondharmonicaclub "De
Deurdouwers" - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur
Elke 2e za. v.d. maand: Repaircafé Havelte De Veldkei, Havelte - 10.00-14.00 uur

HeeŌ u een
aankondiging
van een
online acƟviteit
Laat het graƟs in
de agenda plaatsen
.
(Commerciële age
ndapunten
in overleg)

De Havelterweide wordt
weer beweid door
koeien
In de kern van Havelte lopen sinds 13
mei weer koeien in de wei. De mooie
groene zone aan de Dorpsstraat was
de laatste jaren leeg. Boer Gol maaide
het gras, maar voor beweiding ligt het
perceel net te ver van de boerderij.
Vanuit burgerini a ef, samen met
de Dorpsgemeenschap Havelte,
Historische Vereniging en de buurt
werd het idee opgepakt om in deze
weide weer koeien te laten grazen.
Boer Gol vond het een goed idee
en zo zijn er meerdere groepen
aan de slag gegaan en hebben dit
mogelijk gemaakt. Het hek is gemaakt
door bewoners van Oranjeborg,
een zorggroep in Havelte. Door de
Heideschoongroep van de Vogelwacht
Uﬀelte e.o werden de laatste palen
geplaatst en het draad gespannen.
De Kei - 7e jaargang nr. 11 - 1 juni 2022

Nu is het dan zo ver. De eerste 5
koeien kunnen heerlijk van het verse
gras smullen. Voor de mensen in de
omgeving en de toeristen een prima
aanvulling op het nostalgische gezicht

van Havelte. De koeien van boer Gol
staan bekend als rus ge beesten.
Koeien zijn van nature nieuwsgierig,
dus geniet er van.
Mooi, groenrijk Havelte!
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Dorpsfeest Vledder
3, 4 en 5 juni 2022
Eindelijk gaat het weer gebeuren;
3, 4 en 5 juni 2022 is het grote
Dorpsfeest in Vledder op de
Wellegiesweide!
Allerlei (team)acƟviteiten staan er
op het programma, waaronder;
- kinderacƟviteit i.s.m. OBS de
Hoekstee, thema ‘Circus’ - optocht
versierde wagens - beachvolleybal pub quiz - zeskamp - kerkdienst brunch - BBQ
En alle dagen is er livemuziek!
Waaronder Stoot!, DJ Hardez, Piano
& CO, William Smulders en VCE
Westerveld.
Het volledige programma staat op
www.savledder.nl/dorpsfeest en op
facebook @savledder
Foto: Han de Kruyf, Havelte

Een ‘Kei’ van een foto

'Mooi sfeerplaatje van de Drentse Hoofdvaart op een vroege morgen in mei.'

Het bestuur van SƟchƟng AkƟviteiten
Vledder kijkt enorm uit naar weer een
gezellig Dorpsfeest!!

Oerwandeling Havelterberg
Op zaterdag 4 juni is een OERwandeling gepland op de Havelterberg. Onder
leiding van een gids krijg je Ɵjdens een wandeling van ca. 2 uur uitleg over het
ontstaan van het landschap en het leven van de OERbewoners van onze regio.
De excursie voert je onder meer
over de adembenemend mooie
Havelterberg, een aardkundig
monument uit de een na laatste
ijsƟjd, langs groepen graĬeuvels en
prachƟge hunebedden. Daarnaast
zie je in het gebied nog diverse
sporen van de Tweede Wereldoorlog,
zoals bomkraters, hangars en een
landingsbaan. Op deze historische
plekken ontwikkelen zich bijzondere
natuurwaarden.
De OERwandeling op de Havelterberg
begint om 14.00 uur. De start en het

eindpunt is bij het informaƟecentrum
‘Toegangspoort HolƟngerveld’. De
toegangspoort vind je net ten noorden
van Havelte aan de doorgaande weg
(Helomaweg 18, Havelte) richƟng
Wapse-Frederiksoord-Vledder. Er is
een groot en graƟs parkeerterrein.
De gids wacht bij het ToerisƟsch
InformaƟecentrum.
Aanmelden kan telefonisch
via: 06-26802024 of via e-mail:
wandelingen@oermuseum.nl
Meer info: www.oermuseum.nl

Zoekt u lotenbloks voor uw vereniging of stichting?
Kijk op:

Lotenbloks.nl
Lotenbloks.nl is een initiatief van
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Succesvolle eieracƟe en opnieuw medailles voor SV Dynamiek
SV Dynamiek heeŌ dit jaar voor de tweede keer de eieracƟe gehouden om de clubkas te spekken. Onze jeugdleden
zijn eind maart langs de deuren geweest om scharreleieren te verkopen. Het bestuur is vol lof over haar leden en
vrijwilligers. In totaal was de opbrengst 1.100 euro. Dit geld komt geheel ten goede aan de vereniging zoals: vernieuwing
lesmateriaal en het organiseren van acƟviteiten. De acƟviteitencommissie is bezig om 24 juni een leuke middag voor de
jeugdleden te organiseren.
Zaterdag 14 mei waren de 2e KNGU
RWS-B plaatsingswedstrijden in
Hoogeveen. Aan deze wedstrijd
hebben 7 turnsters van SV Dynamiek
meegedaan.
In de categorie middenbouw niveau 5
zijn Soscha de Koning, Lieke Heupink,
Melissa Bergman en Aniek Berger

1e geworden met hun team en namen
een gouden medaille in ontvangst.
Een zilveren medaille ging naar
Marit de Vink, MeƩe Bril en Esther
de Koning, zij zijn met hun team
2e geworden in supplement F van de
Bovenbouw. In de Bovenbouw zijn er
tevens individuele prijzen te winnen.
De turnsters hebben
hier ook mooie
resultaten behaald:
MeƩe is 1e en Marit
is 3e geworden in
de categorie junior
supplement F. Esther
is 1e geworden in
senior supplement F.
Afgelopen zaterdag
heeŌ supplement
G de 2e KNGU
Van links naar rechts: Lieke Heupink, Melissa Bergman, Aniek Berger,
plaatsingsSoscha de Koning, Esther de Koning, Marit de Vink, Merel Meijering,
Ilse Everts en MeƩe Bril (Kim van den Berg staat niet op de foto)
wedstrijden

geturnd in Slagharen. Hier hebben
drie turnsters van onze vereniging
aan meegedaan. In de Bovenbouw
supplement G zijn Merel Meijering,
Kim van den Berg en Ilse Everts 1e
geworden met hun team. Individueel
is Merel 2e geworden in de categorie
jeugd, Kim 3e in junior en Ilse 2e in
senior.
Soscha en Lieke hebben zich
daarnaast ook geplaatst voor de
Drentse meerkampfinale die op
11 juni in Hoogeveen zal plaatsvinden.
Marit, MeƩe, Esther, Merel, Kim en
Ilse hebben zich allemaal geplaatst
voor een of meerdere toestelfinales
die ook op 11 juni in Hoogeveen plaats
zullen vinden.
Voor onze kleine vereniging is dit een
heel mooi resultaat. We zijn dan ook
een trots bestuur met een speciale
dank aan trainster Herma Scheppink.

Het Danspaleis komt
naar De Veldkei
Op vrijdagmiddag 24 juni gaan tussen
14.30 en 16.30 uur de voetjes van
de vloer in dorpshuis De Veldkei in
Havelte. Het Danspaleis organiseert
in samenwerking met De Veldkei een
dansmiddag met muziek van toen.
De muziek is een middel om mensen
bij elkaar te brengen en ouderen in
beweging te zeƩen. Het Danspaleis is
dan ook een gezellig dansfeest voor
ouderen en iedereen die van swingen
houdt.
Senioren maar ook jongere
belangstellenden zijn van harte
welkom. Deelname is graƟs.
Welzijn MensenWerk ondersteunt
als dorpshuisbeheerder het iniƟaƟef.
Het aanpakken en voorkomen van
eenzaamheid is naast het acƟef
houden van mensen een belangrijke
doelstelling van het organiseren van
de acƟviteit.
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DA NSPA LEIS

HET

KOMT MET GEPAST E

DAT UM

TIJD

AFSTAN D NAA R U TOE
VR

24 JUNI

14 :30 - 16 :30

DORPSHUIS DE
VELDKEI IN HAVELTE
ENT REE
GRATIS

LOCATIE

ALS U VERVOER NODIG
HEEFT OF KUNT
AANBIEDEN. WILT U DIT
LEN
DOORGEVEN ? WE WIL
GRA AG DAT IEDEREEN
MEE KAN DANSEN !

K VAN DER MEER:
AANMELDEN BIJ HEN
MW.NL
H.VD.MEER @WELZIJN
OF 06-304 41876
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Sta jij binnenkort
op het podium?
De workshop ‘Zingen in een
kinder(pop)koor’ wordt afgesloten
met een optreden Ɵjdens de
Sluisdagen in Dieverbrug op zaterdag
4 juni. De ‘Singkids’ zingen dan alleen
en samen met de Swingband Havelte
tussen 18.00 en 19.30 uur.
Heb je deze workshops gemist?
Niet getreurd, want kinderen
vanaf 7 jaar kunnen meedoen met
de eenmalige workshop ‘Zingen en
Percussie’ op 4 juni vanaf 18.15 uur
samen met de Singkids. De workshop
wordt gehouden op het terrein van
de Sluisdagen in Dieverbrug. Dus lijkt
het je leuk om te zingen of te ervaren
wat percussie/slagwerk is, kom en
doe mee! Meld je per e-mail aan bij

singkidshavelte@gmail.com, dan
sturen we je alvast de tekst van de
popnummers toe.
Ook na de Sluisdagen gaan de
Singkids door met repeteren, elke
maandagavond om 18.00 uur in de
Veldkei te Havelte. Belangstellenden

kunnen op maandag 13 en 20 juni
ter kennismaking vrij meedoen.
Wel even opgeven via
singkidshavelte@gmail.com. Meer
info: www.sing-kids-havelte.jimdosite
of bel Marrie O er (06-55840586).

Brug ’n Achterenkamp weer geopend voor verkeer
Per vandaag, 23 mei, is de brug ’n Achterenkamp bij Lheebroek weer geopend voor
verkeer. Afgelopen week hebben de militairen van de 43 Gemechaniseerde Brigade uit
Havelte een noodbrug geplaatst over de originele brug die eerder dit jaar na inspecƟe
werd afgesloten.
De brug voldeed niet meer aan
de gestelde veiligheidsnormen en
een omleiding werd ingezet. Deze
omleiding zorgde er helaas voor dat
met name het agrarisch verkeer vele
kilometers moest omrijden. Dankzij
het harde werk van de genisten van de
Havelter brigade kan de brug nu weer
veilig gebruikt worden.
Afgelopen donderdagavond droegen
de militairen de brug oﬃcieel over
aan gemeente Westerveld. Ze
overhandigden hierbij een zogeheten

8

Baileyknuppel aan wethouder
Henk Doeven. Deze knuppel wordt
gebruikt om bepaalde onderdelen
te verplaatsen jdens de aanleg van
de brug. Na het oﬃciële gedeelte
werd onder het genot van een
hapje en drankje teruggekeken op
de samenwerking en ontvingen
de genisten de Westerveldse
gemeentevlag.
Op vrijdag legde de dienst
Openbare Werken van de gemeente
Westerveld de laatste hand aan
de werkzaamheden van de brug,
zodat deze vanaf vandaag weer door
gemotoriseerd verkeer gebruikt
kan worden. Deze zogeheten
Baileybrug is een jdelijke oplossing.

Laatste werkzaamheden door de dienst
Openbare Werken: aanleg van de op- en afrit.

Voor de realisa e van de
nieuwe, defini eve brug wordt
onderzocht op welke wijze en
binnen welke termijn de brug kan
worden vervangen.
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Gemeente Westerveld tekent
intenƟeverklaring voor verduurzaming
van maatschappelijk vastgoed
Namens de gemeente Westerveld tekende wethouder
Henk Doeven gisteren samen met acht schoolbesturen een
intenƟeverklaring om aan de slag te gaan met de verduurzaming
via het programma Verduurzaming Maatschappelijk
Vastgoed van de provincie Drenthe. Al eerder tekenden drie
schoolbesturen uit de gemeente De Wolden deze verklaring,
samen met de gemeente. Nu komen daar nog de gemeente
Westerveld en acht schoolbesturen bij uit de gemeenten
Westerveld, Meppel, Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn en
Hoogeveen.
Programma Verduurzaming
Maatschappelijk Vastgoed
De provincie Drenthe helpt
maatschappelijk vastgoedeigenaren bij
het verduurzamen van hun gebouwen
met het programma Verduurzaming
Maatschappelijk Vastgoed.
Maatschappelijk vastgoedeigenaren
zijn bijvoorbeeld schoolbesturen
in het primair en voortgezet
onderwijs en zorgaanbieders uit de
langdurige zorg en eerstelijnszorg,
culturele instellingen en dorps- en
buurthuizen. Ook gemeenten met

minder dan 25.000 inwoners komen
in aanmerking voor het programma.
“Het markeren van het startmoment
met de betrokken schoolbesturen
en de gemeente Westerveld draagt
bij aan een posiƟef geluid in de
energietransiƟe”, vertelt Tjisse
Stelpstra, gedeputeerde Energie. “Dit
sluit naadloos aan bij de ambiƟes
van de provincie op het gebied van
energie en klimaat.” De gemeente
Westerveld gaat hierbij aan de slag
met 8 gebouwen. Bij de in totaal
11 schoolbesturen gaat het om
verduurzaming
van 45 gebouwen.
Vanuit het
programma
worden de
vastgoedeigenaren
ondersteund
met graƟs
begeleiding en
SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP
advies van ervaren
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet
deskundigen
Ook container verhuur
om tot een plan
van aanpak
info@leffers-haveman.nl
te komen. De
Dieverbrug/Havelte
adviezen worden
0521-341285
gebundeld in

een aantal opdrachten uitgevraagd,
maar er is wel alƟjd sprake van
maatwerk per vastgoedeigenaar. Het
gaat onder andere om het uitvoeren
van energiescans, quickscans,
second-opinions/updates van eerder
uitgevoerde energiescans en een
aantal technische en procesmaƟge
vraagstukken bij verschillende
scholen en overig maatschappelijk
vastgoed. Dit varieert van advies
met betrekking tot hiƩestress en
venƟlaƟevraagstukken tot het maken
van een duurzame portefeuilleaanpak
en het opstellen van duurzame
meerjarenonderhoudsplannen. De
Wolden was de eerste gemeente
die samen met de deelnemende
schoolbesturen (Wolderwijs, TrEf
Onderwijs en De Wegwijzer) starƩe met
het programma. Nu komen daar vanuit
diverse gemeenten een aantal bij. Het
gaat om : SƟchƟng Promes uit Meppel,
PCBS Het Mozaïek uit Hollandscheveld,
OPO Borger-Odoorn uit Borger, Fiers
uit Coevorden, Hondsrug College uit
Emmen, SƟchƟng Onderwijsgroep
Zuidwest-Drenthe uit Meppel, SƟchƟng
Talent Westerveld uit Diever en De
Nieuwe Veste uit Coevorden.

URZO
Blankenstein 610
7943 PA Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
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GORDIJNEN
ZONWERING

PVC VLOEREN
TAPIJT

Wij zijn
verhuisd
!
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De bijzondere waarden van de Havelterberg
Een informatieve wandeling over de toekomst van dit gebied
Beste buurtbewoners, recreanten, natuurliefhebbers en gebiedskenners,

Wandelen en genieten van de natuur en de bijzondere geschiedenis: de Havelterberg is op
veel gebieden van grote waarde. Om die waardevolle natuur te versterken en het
landschap te herstellen start binnenkort project Havelterberg. Om u zo goed mogelijk te
informeren organiseren de Provincie Drenthe, Prolander, Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten zaterdag 18 juni een informatieve wandeling over de Havelterberg.
Op verschillende locaties langs de route vertellen medewerkers van het project
Havelterberg over de natuur, cultuurhistorie, recreatie en de toekomst van dit unieke
gebied. De wandeling start met een ontvangst met koffie, thee en wat lekkers bij Brasserie
OER. Daar krijgt u ook de route en een toelichting op de wandeling. U bent van harte
welkom om met ons in gesprek te gaan, uw vragen te stellen en onze liefde te delen voor dit
prachtige landschap.
We hopen u 18 juni 2022 te ontmoeten.
Hartelijke groet,
Provincie Drenthe, Prolander, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten

Praktische informatie:
Datum: 18 juni 2022
Tijd: inloop tussen 13.00 en 15.00
Adres: Brasserie OER, Van Helomaweg 18, 7971 PW Havelte
Lengte: 4.4 kilometer met 5 informatiepunten
Is de hele wandeling u iets te veel? Geen probleem. U kunt ook direct naar de informatiepunten
gaan die u interessant vindt, zonder de rest van de route te lopen.
U hoeft zich niet vooraf aan te melden.
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Website Westerveld Verbonden:
Alle sociale ac viteiten in Westerveld voor jong en oud vanaf nu op één site!

dorp? Wilt u zich opgeven voor
een wandelac viteit of zoekt u een
culturele ac viteit? Dan kunt u dit
voortaan allemaal vinden op de
website. Ook is er de mogelijkheid om
u aan te melden of meer informa e
op te vragen voor de desbetreﬀende
ac viteit.
Westerveld Verbonden bestaat uit
zes categorieën, namelijk ‘Leefs jl
en Bewegen’, ‘Zorg en Welzijn’,
‘Vrijwilligers en Ondersteuning’,
‘Vervoer’, ‘Samen in het dorp’ en
‘Kunst en Cultuur’.

Binnen de gemeente Westerveld is
een nieuwe website online:
www.westerveldverbonden.nu.
De website werkt als een

Westerveldse sociale kaart waarop
u alle sociale ac viteiten voor jong
en oud kunt vinden. Wilt u weten
wat er allemaal te doen is in uw

Meer informa e
Voor meer informa e kunt u
contact opnemen met Werner Hoﬀ
van Welzijn MensenWerk via het
telefoonnummer 085 2731444 of
door een e-mail te sturen naar
w.hoﬀ@welzijnmw.nl

Open muziekmiddag en gra s workshop in Uﬀelte
Al jd al een muziekinstrument willen bespelen…..?
Op zaterdagmiddag 11 juni is er in Uﬀelte vanaf 14 uur een open middag.
Iedereen die geïnteresseerd is in dwarsfluit, piano, keyboard of blokfluit/AMV
en de lessen die daarin gegeven worden is van harte welkom. Ook kun je er
terecht bij belangstelling voor ensemblespel met andere instrumenten.
Halverwege de middag om 15.30 uur
is er een gra s workshop “geluid uit de
fluit” waar jong en oud aan mee kan
doen. Daarin is het de uitdaging om
tenslo e een toon - of meerdere - uit
een dwarsfluit te krijgen. Een kunst op

zich. Wie weet schuilt er in jou een
natuurtalent?
Heb je alleen vragen over een
(muzikaal) onderwerp: loop gewoon
even binnen en wees welkom!
Zaterdag 11 juni, aanvang 14.00 uur




KRYHQLHUVEHGULMI


JURHQYRRU]LHQLQJVEHGULMI

Loca e muziekstudio: Vlasbergen 3,
Uﬀelte, www.fluitles.nl
Wilma Sijbrandij
Vlasbergen 3
7975 AL Uﬀelte

Uw tuin... onze zorg!

ERRPYHU]RUJLQJ
KRYHQLHUVEHGULMI
EHVWUDWLQJHQ
hoveniersbedrijf
JURHQYRRU]LHQLQJVEHGULMI
groenvoorzieningsbedrijf
ERRPYHU]RUJL
QJ
boomverzorging
ZZZFRPIR
UWXLQQO
EHVWUDWLQJHQ
+DYHOWH0HSSHO
www.comfortuin.nl

Havelte - Meppel
ZZZFRPIRUWXLQQO
0522 255 389

+DYHOWH0HSSHO
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Groeten aan
de ganzen

Aan tafel zit een echtpaar. Zestigers. De leeftijd waarop je met pensioen zou moeten
gaan. Zij gaat dat niet: ze gaat binnen enkele maanden overlijden. Hij ook niet: wat
moet hij straks thuis doen zonder haar? We praten over hoe het is om met die
wetenschap elke dag op te staan. Zo goed en zo kwaad als het gaat in het nu te ‘leven’.
Er zijn kinderen. Vier twintigers. Ze zucht: ‘Hoe moet het nu straks met hen? Ik vind het
zo erg!’ Mijn hand leg ik even op die van haar. Ze haalt diep adem en begint te
vertellen. Over hoe het er uit moet gaan zien op de dag van haar uitvaart.

'En kan dat allemaal wel?’ Ze kijkt me vragend aan. Het kan: In de maanden die volgen bereiden we steeds
meer zaken voor. Een half jaar later versturen we de rouwkaarten in enveloppen die gemaakt zijn van
landkaarten uit oude atlassen. Gemaakt door haarzelf, samen met haar zussen. Ze had zo graag meer
gereisd. Het kwam er niet van. ‘Ik ging op reis in alle boeken die ik heb gelezen.’ Op de voorkant van haar
kaart staat een afbeelding van een figuur in een bootje op een groot meer. In het bootje een enorme stapel
boeken. Verder niets. Tijdens de afscheidsdienst spreken mensen die haar lief hadden. Haar zus, haar
vriendin en haar kinderen. Alle vier. En ondertussen wordt er gegeten. Alle gasten hebben op haar verzoek
iets lekkers meegenomen. Want zo deden ze dat altijd: samenzijn is samen eten. Tot slot bedankt haar
echtgenoot haar in een liefdevolle speech voor het leven dat ze samen mochten leven. Als we haar hebben
begraven en haar gezin rond het graf staat vliegt er een vlucht ganzen over: een spontaan cadeautje van de
natuur en van ongekende schoonheid.
Anderhalf jaar na haar uitvaart word ik uitgenodigd door haar oudste zoon. Theatermaker is hij: 'Kom je naar
de première van het toneelstuk dat ik heb geschreven?’ vraagt hij. ‘Doe de groeten aan de ganzen’ heet het,
vervolgt hij. Het gaat over hoe mensen afscheid nemen van het leven.’
Als ik enkele dagen later in het theater zit denk ik aan haar. Wat zou ze trots geweest zijn.
DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht, tijd en zorgzaamheid
samen vorm geven aan een passend afscheid.

Voor het melden van een overlijden
dag en nacht bereikbaar:
06 - 29060633
Susanne Oomkens - Havelte
www.omega-uitvaartzorg.nl
contact@omega-uitvaartzorg.nl

vanaf
50

€17

T-shirt, sportshirt
of poloshirt ‘Hunebedden’
Op de achterzijde bedrukt met plaatsnamen
van wereldsteden, waaronder Havelte
en op de voorzijde een afbeelding van de Hunebedden.
Verkrijgbaar in dames- en herenmodellen.

Havelte
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Sportshirt te bestellen op
https://ilovemeppel.nl/havelte
Overige shirts via drukkerij@kleen.nl
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