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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17

Mammoetmiddag kleurt
herfstvakanƟe op het HolƟngerveld

Foto: Wim van der Wijk

7973 KZ Darp
0521 342 250

Beleef Ɵjdens de herfstvakanƟe volop acƟviteiten op het HolƟngerveld
Over een maand is het alweer herfstvakanƟe. Speciaal voor alle kinderen en
hun ouders wordt er op woensdagmiddag 23 oktober een ‘Mammoetmiddag’
georganiseerd op de Toegangspoort HolƟngerveld.
Vanaf 13.30 uur zijn er volop
ac viteiten te beleven bij de
Schaapskooi. Wat dacht je van
zelf broodjes bakken boven een
knisperend kampvuur, stenen
vilten, een echte mammoet ta oo
laten ze en en kinderen kunnen
volop meedoen aan speciale
buitenac viteiten georganiseerd door
Outdoor Point.
Start om 13.30 uur tot 16.00 uur,
woensdag 23 oktober
Entree: € 2,50 p.p. (aanmelden en
entree via de Tourist Info)
OERwandeling
Voor volwassenen is er de
OERwandeling. Deze wandeling
gaat langs sporen uit het verleden
en vertelt het verhaal over de
geschiedenis van het Hol ngerveld.
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Start om 14.00 uur (terugkomst om
16.00 uur) woensdag 23 oktober
Deelname: € 5,stOERe acƟviteit
Bij Brasserie OER kun je mee op
expedi e dwars door het gebied.
Met een grote bolderkar gevuld met
spelletjes en opdrachten struin je
dwars door de natuur, jdens een
tocht van circa 3 km. Tijdens deze
wandeltocht maak je kennis met
het Hol ngerveld in de herfst en
misschien kom je de schapen nog wel
tegen? Na afloop is er voor ieder kind
OERfriet of pannenkoekjes!
Donderdag 24 en vrijdag 25 oktober.
Start om 11.00 uur. Voor méér
informa e en aanmelden mail je
info@brasserieoer.nlof via Facebook
(BrasserieOER)

0521 34 46 54
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De volgende Kei verschijnt op 16 oktober 2019.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 9 oktober
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.

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003
REGELVERMELDING: • 1 regel € 43,00 • 2 regels € 52,00
• 3 regels € 73,00 • 4 regels € 94,- per jaar (excl. BTW)

Kerkdiensten PKN Havelte/Uﬀelte
29 sept.
6 okt.
13 okt.
16 okt.

Havelte
Uﬀelte
Havelte
Molenhof

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur

Dhr. Van Engen (Noordwolde)
Ds. A. Westra
ds G. Jongsma uit Staphorst, Aandacht voor kinderen
Mw. G. Bijl-Valk

Jeugddag MTB Havelte e.o.
Zaterdag 21 september was er de mogelijkheid voor de jeugd om kennis te
maken met een mountainbike jdens de Rabobank jeugddag.
Een jaarlijks terugkerend evenement
wat georganiseerd wordt door
de vrijwilligers van mountainbike
vereniging Havelte en omstreken.
Op deze dag kunnen kinderen in
de lee ijd van 7 tot 14 jaar, op een
leuke wijze kennis maken met de
mountainbike. Ze krijgen training
en begeleiding van de trainers en
begeleiders van de vereniging. Uit
alle windhoeken rondom Havelte
kwamen er ouders met hun kroost
naar het terrein van de voormalige
Amerikaanse legerbasis. Ouders
konden de kinderen van tevoren
inschrijven via de website. Zaterdag
rond de klok van 10.00 uur kwamen
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de eerste deelnemers naar de
mountainbike-zone, waar ze zich
konden melden. Na een woordje van
de voorzi er en een groepsfoto was
het moment daar, de start van een
dagvullend programma. De kinderen
maakten kennis met hun trainers
en begeleiders voor de hele dag. De
kinderen leerden dat fietsen op een
mountainbike niet alleen maar hard
rijden is, maar dat er ook een stuk
techniek bij komt kijken. Van slakkenrace tot sprint, van slalom tot over
een wip-wap, alle aspecten kwamen
aan bod, schakelen, remmen, fietscontrole, kijk-techniek. De 67 kinderen
die zich opgegeven hadden, hebben

een prach ge dag gehad. Gelukkig
speelde de zon ook een mooie rol
op deze dag, wat het erg aangenaam
maakte voor de ouders om te blijven
kijken en er misschien s ekem wat van
op te steken. De dag werd afgesloten
met een wedstrijdje, de groepen
werden op lee ijd ingedeeld. Aan het
eind was er een ‘prijsje’ voor iedereen,
een leuke goodiebag. Iedereen is een
winnaar.

Haiku
Herfstdraden spannen
samen tussen de takken
van de dode boom.
Louis
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Een flint

Kamikaze fietser
Een ieder die uit Havelte en omstreken
komt en die wel eens op de fiets
naar Steenwijk gaat is er wel mee
bekend, de fietstunnel onder de
A32 bij Havelterberg. Een snelle
en veilige manier om als fietser
het drukke verkeer te ontwijken.
Preƫg geregeld zou je zeggen –
ja meestal wel. Echter wie in de
tunnel gaat moet er ook weer uit en
daar schuilt het gevaar in de vorm
van een autoweg. Daar trof mij
afgelopen zomer tot twee maal toe
de twijfelachƟge eer mijn remmen
te testen om een Kamikaze fietser te
ontwijken.
Je zou bijna verwachten dat het hier
om de roekeloosheid van de jeugd zou
gaan maar niets is minder waar.
Meneer één, een veerƟg plusser
met zijn mobieltje aan het oor was
dusdanig afgeleid dat hij vergat te
kijken bij het oversteken. Al bellend
probeerde hij stuntelend het vege lijf
te redden door half om half van zijn
fiets te springen. Dat lukte, al scheelde
het niet veel. Zonder mij een blik
waardig te gunnen vervolgde hij nog
steeds bellend zijn weg.
Een maandje later was daar meneer
twee, een hele snelle mountainbiker
die mij wel zag aankomen maar
simpelweg te veel snelheid had om te
stoppen en vloog in een razende flits
vlak voor mijn auto langs.
Ik zal u mijn reacƟe besparen.
Het spreekwoord zegt; drie maal is
scheepsrecht, maar mag ik deze keer
hartelijk bedanken?
ZwaanƟna

Dorpsgesprek met huisarts dr. Chantal Visser
Ze houdt spreekuur en legt huisbezoeken af. Ze gee pa ënten
uitleg, schrij medicijnen voor en verwijst door. Ze behandelt
verwondingen, gee injec es en verricht kleine chirurgische
ingrepen. Ze overlegt met laboratoria, specialisten, collega’s en
therapeuten. Alles legt ze vast in een medisch dossier. En o ja, er
zijn ook de avond- en weekenddiensten.
Bent u er nog? Het is bijna een wonder te noemen dat uw huisarts aandach g
naar u luistert, terwijl u de 14e pa ënt bent die ochtend. Hoe doet ze dat?
In het dorpsgesprek op zondagmiddag
6 oktober zal dr. Chantal Visser ons
daarover vertellen. Geboren en
getogen in zuidoost Drenthe koos
ze na de middelbare school voor de
studie medicijnen. Net zo bewust
koos ze voor een huisartsenprakƟjk in
een dorp. Wat bezielt dokter Visser?
Waar heeŌ ze plezier in? Wat valt haar
zwaar?

Adverteren?
Bel 0522 255 449 of mail naar drukkerij@kleen.nl

Als u op consult komt, heeŌ de
huisarts aandacht voor u. In het
dorpsgesprek van 6 oktober hebben
wij aandacht voor de huisarts.
Datum
Zondagmiddag 6 oktober
Plaats
Clemenskerk Havelte
Tijd
16.30 – 17.30 uur
Met
Nazit incl. hapje en sapje
Toegang Gra s
Meer info dominee@pkn-havelte.nl
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Natuurfilm ‘Het Noorderplantsoen’
Op 9 oktober a.s. organiseert de
Vogelwacht Uﬀelte e.o. een avond
met natuurfilmer Hilco Jansma.
De avond begint met de film ‘Het
Noorderplantsoen’, waarin Hilco ons
laat zien dat de natuur voor onze deur,
in onze steden, net zo fascinerend kan
zijn als de documentaires die we van
de BBC gewend zijn. Als je er oog voor
hebt, neemt de natuur vlakbij, haar
loop met onverwachte wendingen.
Deze film is op verschillende fesƟvals
vertoond, waaronder het Noordelijk
FilmfesƟval. Hilco is afgestudeerd

als gedragsbioloog, maar zijn grote
passie ligt bij het filmen van de
natuur. Daarnaast beheerst Hilco de
techniek van de ‘highspeed special
camera’ waarmee hij spectaculaire
slow moƟon opnamen heeŌ gemaakt.
Hij zal ons er verschillende laten zien
op deze avond. Meer informaƟe kun
je vinden op zijn website:
www.hilcojansma.com
LocaƟe: De Veldkei, Veldkamp 77,
Havelte
Aanvang: 20.00 uur
Toegang leden graƟs.
Niet-leden betalen 3 euro.

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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Tweedehands
winterkinderkleding- en
speelgoedbeurs Havelte
De werkgroep Kledingbeurs Havelte
organiseert haar hal aarlijkse
kleding en speelgoedbeurs.
Een gezellige tweedehands
kinderkleding- en speelgoedbeurs in
ontmoe ngscentrum “de Veldkei” te
Havelte.
De koopavond is op vrijdag 4 oktober
2019 van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Op zaterdag 5 oktober 2019 is de
beurs geopend van 9.00 uur tot 10.00
uur. Op zaterdagochtend ontvangen
bezoekers 10% kor ng op hun
aankopen.
Op deze kledingbeurs wordt
tweedehandskleding van maat 74 t/m
188 verkocht. Daarnaast is er ook een
aanbod van tweedehands speelgoed.
Raadpleeg de website www.
kledingbeurshavelte.nl voor meer
informa e.
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Geslaagde meezingavond Popkoor 4Fun
Popkoor 4 Fun uit Uﬀelte kan terugkijken op een geslaagde open
meezingavond. Deze vond afgelopen dinsdagavond plaats in dorpshuis de
Vlasbarg’n in Uﬀelte, het vaste honk van het koor.
Het popkoor mocht een kleine 10
belangstellenden verwelkomen
afgelopen dinsdagavond. Na een
kleine introduc e werd er al vlot
met de diverse muzieknummers
meegezongen. ‘Het is leuk om voor
een grote groep te staan’, aldus de
dirigent. Ook het bestuur was erg
tevreden over deze belangstelling.
Had u er graag bij willen zijn deze

avond, maar is het niet gelukt?
Kom gerust eens binnen op een
van onze kooravonden. Het koor
zingt op dinsdagavond van 19.30
uur tot 22.00 uur in dorpshuis de
Vlasbarg’n in Uﬀelte. En misschien
leuk om te weten mocht er serieuze
belangstelling zijn, loop dan even
bij de bestuursleden langs voor een
ludieke ledenac e!
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Agenda
2 okt.
3 okt.
3 okt.
4 okt.
4 okt.
4 okt.
5 okt.
6 okt.
9 okt.
9 okt.
10 okt.
11 okt.
12 okt.
12 okt.
12 okt.
12 okt.
16 okt.
17 okt.
16 okt.
17 okt.
22 okt.
23 okt.
23 okt.
24-25 okt.

Ledenavond Vrouwen van Nu; Remedica. Voorlich ngsbijeenkomst gezond bewegen - Veldkei
Havelte
Stoelyoga - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.00 uur
Informa eavond Broodfonds voor ondernemers - De Roskam Uﬀelte - 20.00 uur
Werken op de hei - organisa e Vogelwacht Uﬀelte e.o.; 09.00-12.00 uur
Bingomiddag - De Senioren Westerveld - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur
Koopavond Kinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei, Havelte - 20.00-21.30 uur
Kinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei, Havelte - 9.00-10.00 uur
Dorpsgesprek met huisarts dr. Chantal Visser - Clemens kerk Havelte - 16.30-17.30 uur
Busreisje Senioren Westerveld
Natuurfilm “het Noorderplantsoen” - Hilco Jansma; org. Vogelwacht Uﬀelte e.o. - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
Stoelyoga - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.00 uur
Filmhuis Havelte; Werk ohne Autor - 20.00 uur
21ste Parel van Drenthe MTB-toertocht - 9.00 uur - Vakan epark Mooi Oavelt
Uitvaartbeurs Een Nieuw Einde in Hotel De Brink in Dwingeloo - 11.00-16.00 uur
Vondstendag (na onale archeologiedagen) - Oermuseum, Brink 7, Diever - 13.00-17.00 uur
Twee Recht Twee Averecht voor 55-plussers - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur
Vrouwenvereniging Havelte; Wildlands Emmen
Stoelyoga - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.00 uur
De Kei nr. 20
Drentenierdersmiddag - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
Bestuursvergadering van de Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei, Havelte - 19.30 uur
Oerwandeling rond de Havelterberg - Informa ecentrum Toegangspoort Hol ngerveld - 14.00-16.00 uur
‘Mammoetmiddag’ georganiseerd op de Toegangspoort Hol ngerveld. Start 13.30 uur
Oerexperdi e (Wandeltocht 3 km) Hol ngerveld. Start 11.00 uur.

Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke woensdagmiddag:
Elke woensdagmiddag:
Elke donderdagmiddag:
Elke vrijdagmorgen:

Gymnas ek 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
Welfare Handwerkgroep in de Veldkei Havelte van 13.30 - 15.30 uur.
Sjoelen - De Veldkei, Havelte - 13.30-15.45 uur - info: 0521-343418
Bridgen - De Veldkei, Havelte - tussen 13.30 en 17.00 uur (sept. tot mei)
Werelddans - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur
Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur

Lariks ﬁjn bezaagd
20 x 200

300 & 400 lang € 1.95 p/m

Douglas geschaafd / gedroogd

180 lang € 3.50 p/st
250 lang € 1.85 p/m

17 x 145
18 x 165 veer + groef

Zweeds rabat
28 x 145
28 x 145
24 x 195
24 x 195

Geïmpregneerd
420 lang
Siberisch Lariks
400 lang
Douglas
300 & 400 lang
Zwart geïmpregneerd
400 lang

Vlonderplanken
28 x 145 Douglas
21 x 145 Hardhout
25 x 145 Hardhout

€ 1.50 p/m
€ 1.75 p/m
€ 2.50 p/m
€ 2.95 p/m

400 lang € 2.50 p/m
125 & 150 lang € 3.50 p/m
125 & 150 lang € 4.50 p/m

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

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

Houthandelwevers.nl
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Help het ReanimaƟenetwerk in Havelte
De SƟchƟng ReanimaƟenetwerk Havelte hoopt dat bij de komende Rabo Club
Support acƟe weer veel mensen gaan stemmen op de SƟchƟng. Bij die acƟe
stemmen leden van de Rabobank op hun favoriete doelen. Hoe meer stemmen
er uitgebracht worden op het netwerk, hoe hoger de uitkering uit het fonds.
Dit jaar komt een mogelijke
uitkering uit het fonds ten gunste
van het jaarlijkse onderhoud en de
toekomsƟge vervanging van de AED’s
die eigendom zijn van de SƟchƟng.
Dat zijn er 5. Daarnaast zijn er diverse
bedrijven en instellingen in Havelte

die hun AED ook ter beschikking
stellen aan het netwerk. Daardoor zijn
er momenteel 17 AED’s beschikbaar.
Het aantal vrijwilligers dat kan worden
opgeroepen om deze AED’s bij een
reanimaƟe te gebruiken bedraagt ruim
70. Daar kunnen nog steeds mensen

bij. Ook leren reanimeren, aansluiten
bij HartslagNu ? Neem contact
op met 0521-342956 of e-mail:
aednetwerkhavelte@kpnmail.nl .
Als u financieel wil ondersteunen, kan
dat via NL61 Rabo 0304 1746 61 t.n.v.:
SƟchƟng ReanimaƟenetwerk Havelte.
Ook is het weer mogelijk om bij AH
Abe de staƟegeldbon te doneren,
door de bon in de donaƟezuil te
doen, die bij het innamepunt van de
staƟegeldflessen staat.

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

Lotenbloks.nl
Lotenbloks.nl is een initiatief van
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Annerie
KREMER
uitvaartzorg

Zondag 6 oktober

Dorpsgesprek

‘

Een huisarts aan het woord

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

0522 - 245021

$̭ʆ˒ ƾ˔ͦG ǚȝ˒̃

Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Dr. Chantal Visser
vertelt over werk en leven

Vanaf september is Rimini geopend
van donderdag t/m zondag!
Voor menu en openingsƟjden: zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl
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Datum:

Zondagmiddag 6 oktober 2019

Plaats:

Clemenskerk Havelte

Tijd:

16.30 – 17.30 uur

Met:

Nazit inclusief hapje en sapje

Toegang:

Gratis
De Kei - 4e jaargang nr. 19 - 2 oktober 2019

Opgericht 1989

Kiekjesdag Historische
Vereniging Havelte e.o.

Op zaterdag 5 oktober organiseert de Historische Vereniging Havelte e.o. een
‘Kiekjesdag’ in Erfgoedhuus de Spikerhof, Boskampsbrugweg 2 in Havelte.
Van 10.00 tot 16.00 uur opent de
historische vereniging haar deuren
voor het publiek. De toegang is gra s.
In het monumentale pand kan men
vele prach ge, oude foto’s bekijken.
Ook kan men een fototentoonstelling
van de diverse Volksfeesten
bezich gen. Deze tentoonstelling
is ontstaan naar aanleiding van het
thema ‘Plekken van Plezier’. Verder zal

er een diapresenta e worden getoond
over stookhokken en ansichtkaarten.
Het nieuwe boek ‘Bewoners en huizen
van Havelte en Eursinge’ wordt ter
inzage gelegd. Het boek kan nu reeds
besteld worden. Hoewel het nog
een paar maanden duurt voordat
2020 zich aandient, kan men nu al de
nostalgische kalender 2020 op
5 oktober aanschaﬀen.

21ste Parel van Drenthe MTB-toertocht
Zaterdag 12 oktober a.s. start ’s morgens om 9.00 uur op VakanƟepark Mooi
Oavelt in Havelte “De 21ste AH ABE Parel van Drenthe MTB toertocht”.
In 2018 deden ruim 600 deelnemers
mee. Ook dit jaar is met medewerking
van Defensie, Staatsbosbeheer,
par culiere grondeigenaren,
de gemeente Westerveld en
Natuurmonumenten, een toertocht
uitgezet in de schi erende omgeving
van Havelte. De afstanden zijn
plusminus 25 of 45 kilometer.
De eerste lus wordt uitgelegd in
het gebied Havelte Oost. U komt
langs de uitgestrekte heidevelden,
genieput, schaapskooi, de gra euvels
en de historische gronden van het
Hol ngerzand. Het is een genot om in
Havelte te fietsen. Er zijn twee pauze
plekken gemaakt dus ook voldoende
jd voor ver er.

Er kan vanaf 9.00 tot 10.30 uur gestart
worden in de kan ne van Vakan epark
Mooi Oavelt aan de Ruiterweg
(rotonde). De bezoekers worden via
borden en parkeerwachters naar de
parkeerplaatsen geleid die nabij de
Schaapskooi liggen.
Deelname € 5,00 en voor NFTU leden
€ 4,00. Jongeren tot 16 jaar onder
begeleiding gra s. Onderweg wordt u
prima verzorgd door Abe Brouwer uit
Havelte met o.a. een heerlijk stukjes
fruit, verschillende drankjes en een
krentenbol. Natuurlijk is de EHBO
Havelte met 4 mensen aanwezig voor
noodgevallen.
Meer info via www.mtbhavelte.nl

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

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
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Werk ohne Autor in de
Veldkei te Havelte
De film volgt Kurt Barnet, die als
kind opgroeit in nazi- Duitsland en al
snel een liefde voor de schilderskunst
ontwikkelt en ervaart hoe de nazi’s
veel kunst be telen als entartet. Na
afloop van de tweede wereldoorlog,
studeert hij aan de kunstakademie
in Dresden, waar een heel andere
ideologische wind is gaan waaien, die
grote invloed hee op zijn ar s eke
ontwikkeling. Hij vlucht met zijn grote
liefde naar West Berlijn, daar zoekt
hij naar zijn eigen s jl, wars van elke
poli eke ideologie.
De film schetst een adembenemend
jdsbeeld van het leven in 3
verschillende Duitslanden.
Vrijdag 11 oktober
Aanvang 20:00 uur, zaal open om
19:30 uur. Entree € 6.00
Reserveren bij Lourens Koomans:
340460 of email: koomans@wxs.nl
Website: www.filmhuishavelte.nl

Marcel Jonker
RADIO & TELEVISIE SERVICE
VERKOOP ALLE MERKEN AUDIO, TV EN SCHOTELS
RIJKSERKEND REPARATEUR EN INSTALLATEUR

Zuidveenseweg 85 8343 XR Zuidveen
Tel. 0521 511 886 / 06 53 84 47 85
Open ma t/m vrij + zat. morgen

www.marceljonker.nl
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Natuurherstel Uﬀelterzand
In het Uﬀelterzand, onderdeel van het Natura 2000 gebied
Hol ngerveld wordt binnenkort begonnen met het herstel van een
bijzonder stuifzandgebied. Daarnaast wordt rondom het Gat van
Berend Boer met de grootste popula e kamsalamander van Drenthe,
opslag verwijderd, zodat de kamsalamander zijn leefgebied kan
behouden.
Het Uﬀelterzand is een 54 ha groot
afwisselend natuurgebied ten westen
van Uﬀelte. Het gebied bestaat uit
bos, heide, stuifzand en poelen. Het
voormalig defensieterrein is par culier
bezit.
Centraal in het gebied ligt een klein
stuifzandcomplex wat deels nog
bestaat uit open zand en deel is
dichtgegroeid. Hoewel het huidige
areaal zandverstuiving vrij klein is, is
er nog steeds een aantal bijzondere
kwaliteiten aanwezig: Muizenoor,
Biggenkruid, Zandblauwtje,
Borstelgras en Gevorkt heidestaartje
aan de randen van het gebied wijzen

op deze bijzondere kwaliteiten.
In enkele poelen en moerasach ge
laagtesop het Uﬀelterzand -het Gat
van Berend Boer ook wel het Finse
Meertje genoemd-, komt de zeldzame
Kamsalamander voor. Het Gat van
Berend Boer huisvest zelfs de grootste
popula e kamsalamander van
Drenthe.
Het huidige areaal Zandverstuiving is
met ca. 0,3 hectare erg klein, er is te
weinig open zand en als gevolg van
het besloten karakter is er nauwelijks
sprake van windwerking. Daarnaast
zijn er nauwelijks overgangen
aanwezig naar de heide en heischraal
grasland en juist die overgangen zijn
rijk aan planten en dieren. Voor het
Finse meertje geldt dat het gebied te
veel dichtgroeit.
Daarom is het plan opgevat om zowel
het waardevolle stuifzandgebied
te herstellen als het Finse meertje
vrij te stellen van opslag. Voor
het stuifzandgebied wordt de
windwerking vergroot. Daarnaast
worden de overgangen naar de heide
en heischrale graslanden in het gebied
versterkt. Er wordt niet gestreefd naar
een zichzelf in stand houdend ac ef

stuivend zand maar wel naar meer
windwerkingen waardoor open zand
langer aanwezig blij .
De plannen zijn gemaakt door de
Bosgroepen, passen binnen het
beheerplan Natura 2000 Hol ngerveld
en zijn besproken met gemeente en
provincie. De plannen zijn zodanig
vorm gegeven dat de archeologische
waarden in het gebied behouden
blijven. De uitvoering zal gespreid
over meerdere jaren gebeuren om
de bestaande natuurwaarden zoveel
mogelijk te sparen. Ook de perioden
waarin gewerkt wordt en de manier
waarop, worden hierop afgestemd.
Het werk zal uitgevoerd worden door
een lokale aannemer met kennis
van het gebied. Direc e en toezicht
gebeurt door de Bosgroepen. Bij
hen kunt u ook terecht voor nadere
informa e.
Contactpersoon is Marieke van
Straaten, tel. 06 55483403, e-mail
M.vanStraaten@bosgroepen.nl

Uitnodiging voor alle ondernemers
In samenwerking met de Havelter Ondernemers Club organiseert
Ondernemend Uﬀelte op donderdag 3 oktober a.s. een informa eavond over
het Broodfonds.
Het Broodfonds is een
betaalbare collec eve arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor
ondernemers. De ondernemersverenigingen Havelte en Uﬀelte zijn
bezig om te kijken of er interesse is
om gezamenlijk een Broodfonds te
starten. Deze avond wordt verzorgd
door Biba Schoenmaker van het
Broodfonds. Zij vertelt alles over het
8

Broodfonds, wat het is en hoe het
werkt en je kunt vragen stellen.
Er is ook gelegenheid om kennis
te maken met de andere
geïnteresseerden. Bij voldoende
belangstelling ontstaat vanuit deze
avond een nieuw Broodfonds.
Kom vrijblijvend kennismaken, als je
na de avond mee wilt doen, kun je bij
ons aanhaken.

Waar: Herberg de Roskam,
Dorpsstraat 27 in Uﬀelte.
Wanneer: Donderdag 3 oktober, inloop
vanaf 19.30 uur,
start presenta e om 20.00 uur.
Indien u belangstelling hee
kunt u zich opgeven via mailadres:
ondernemend@uﬀelte.nu.
Ook niet-leden van de
ondernemersverenigingen zijn van
harte welkom!
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GraƟs acƟviteiten voor kinderen in Westerveld

Oktober Kindermaand biedt creaƟeve acƟviteiten
en voorstellingen door heel Drenthe
In oktober is het kindermaand in Drenthe. Dit betekent dat kinderen Ɵjdens
deze speciale maand graƟs kunnen meedoen aan culturele acƟviteiten in
musea, molens, theaters en ateliers.
in Diever is op 12 oktober een
archeoloog aanwezig die alle vragen
over zijn beroep beantwoord en de
voorwerpen onderzoekt die kinderen
van huis meenemen. In de bibliotheek
van Havelte mogen (fantasie)
voertuigen worden gemaakt.

In de gemeente Westerveld is Miramar
Zeemuseum in Vledder vier zondagen
geopend. Kinderen tussen 4 en 13
jaar oud kunnen graƟs monsters,
windlichtjes of poppetjes van schelpen
maken en natuurlijk de exposiƟe
bekijken met daarin de draakvis en
andere bijzondere onderwaterdieren.
In Museums Vledder is het
kinderatelier alle zaterdagen en
zondagen geopend en wordt een
speurtocht uitgezet naar de schoentjes
van Assepoester. In het OERmuseum

Waar is Lena?
Ook het nieuwe museum De
ProeŅolonie doet dit jaar mee met
Oktober Kindermaand. Kinderen gaan
in een speurtocht op zoek naar Lena,
die op een dag verdween uit de grote
stad en terecht kwam in de Koloniën
van Weldadigheid.
Het project Oktober Kindermaand
sƟmuleert kinderen en hun ouders
in de vrije Ɵjd deel te nemen aan
creaƟeve culturele acƟviteiten in

U laat uw klanten toch niet
in de regen staan?

Drenthe. Drempels zijn zoveel mogelijk
weggenomen. Zo zijn alle acƟviteiten
voor kinderen graƟs toegankelijk. Ook
zijn er acƟviteiten voor kinderen met
een beperking en er vinden minstens
vijf acƟviteiten plaats in elke Drentse
gemeente. Grote Drentse organisaƟes
die dit jaar aanbod hebben zijn het
Drents Museum, Gevangenismuseum,
Herinneringscentrum Kamp
Westerbork, Jan Kruismuseum,
theater Hofpoort, Speelgoedmuseum
Kinderwereld, Het Drentse Landschap
en het Van Gogh Huis.
Voor vragen of meer informaƟe kunt
u contact opnemen met Helma Kwast,
coördinator van Oktober Kindermaand
bij SƟchƟng Kunst & Cultuur,
T (0592) 33 69 99.
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Promoot uw bedrijf met een paraplu bedrukt met uw eigen logo of kijk op
www.kleen.nl/relatiegeschenken voor onze catalogus promotiemateriaal en relatiegeschenken.
U bent natuurlijk ook van harte welkom bij ons aan de Noteboomstraat voor vrijblijvend advies
of prijsopgave.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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Relatiegeschenken

De deelnemende instellingen
geven in de weekenden spannende
rondleidingen, leuke workshops en
bieden voorstellingen speciaal voor
kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Op www.kindermaand.nl staat een
totaaloverzicht.

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl
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Foto: Han de Kruyf, Havelte

Een ‘Kei’ van een foto
De schapen hebben het prima naar de zin in het bos van het Uﬀelter Binnenveld.

Nieuwe ronde regeling popvoucher Drenthe
De regeling Popvoucher van de provincie Drenthe gaat haar tweede jaar in. Dit betekent dat de provincie Drenthe
opnieuw geld beschikbaar stelt voor jongeren die een impuls willen geven aan hun popact.
Jongeren tot 28 jaar kunnen 500 euro
aanvragen om een masterclass of
workshop te volgen, samen te werken
met een producer, een coach in te
huren of een videoclip te bekos gen.
De regeling loopt via S ch ng Kunst
& Cultuur; www.kunstencultuur.nl/
popvoucher

Eerdere aanvragen leidden al
tot mooie resultaten, zoals bij
Jus n Ripassa uit Emmen. Deze
singer-songwriter kon dankzij de
Popvoucher twee singles opnemen
en twee videoclips maken. Het Asser
Streetdanceteam Bonkerz Bonkerz
volgde een masterclass van Tim
Braams, waardoor zij hun danceact
konden verbeteren en rapper Nfumu
Costa uit Hoogeveen hee met
de Popvoucher een aantal studioopnames en een clip kunnen maken in
samenwerking met Urban Unity.
“Met de bijdrage van maximaal
500 euro van de provincie hebben
jongeren mooie stappen kunnen
maken”, zegt Jan Stam, adviseur

10

popmuziek bij S ch ng Kunst &
Cultuur in Assen. “Ik vind het super
dat ook jonge mensen met weinig
beschikbare financiële middelen de
regeling weten te vinden”.
De Popvoucher kan tot 1 september
2020 aangevraagd worden. Jongeren
mogen tweemaal gebruik maken van
de regeling.
Voor vragen of meer informa e kunt
u contact opnemen met Jan Stam,
adviseur popmuziek bij S ch ng Kunst
& Cultuur (K&C), T (0592) 33 69 99.
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Uitvaartbeurs laat zien dat het anders kan
Een rouwtruck voor de overleden vrachtwagenchauﬀeur, een voetbal in een
bloemstuk voor de fervent voetballer of een uitvaartkist beschilderd met
vlinders waar de overledene zo van hield. Het zijn een paar voorbeelden van
mogelijkheden voor een uitvaart die zaterdag 12 oktober van 11.00 – 16.00 uur
te zien zijn jdens de gra s uitvaartbeurs Een Nieuw Einde in Hotel De Brink in
Dwingeloo.
‘Dat een uitvaart niet zwart/wit hoeŌ
te zijn, dat het niet staƟg en sƟjf hoeŌ,
dat je nadenkt over wat iemand mooi
vond, dát is wat we met deze beurs
willen uitdragen,’ legt Lenie Lomulder
van Anders Bloemstyling in Beilen uit.
Lenie is een van de organisatoren van
de beurs waarmee ze mensen willen
laten nadenken over hun uitvaart.
Samen met uitvaartonderneemster
Kirsten Boerema in Westerbork
organiseerde Lenie deze beurs twee
maal eerder, toen in Westerbork. Voor
de beurs in Dwingeloo schoven naast
Kirsten ook Bety Nicolai van Wij’S
Uitvaartzorg in Wilhelminaoord en
Annegien Dinkla van Huid & Haar in
Dwingeloo aan bij de organisaƟe.
Tijdens de beurs presenteren ruim
derƟg bedrijven hun aanbod. Zij laten
vooral zien welke mogelijkheden er
zijn naast een standaard, tradiƟonele
uitvaart. ‘Wie de beurs bezoekt zal
versteld staan van de mogelijkheden’,
zegt Bety. ‘Alle aanbieders kunnen
uiteraard reguliere uitvaartdiensten
verzorgen, maar laten je vooral
nadenken over dat het ‘anders’ kan.
Het moet uit het hoofd dat het gaat
om ‘hoe het hoort’ en ‘wat een ander
er van vindt’.’
Kirsten merkt in haar werk dat
mensen de laatste vijf jaar meer

over uitvaartwensen gaan nadenken.
‘Het gaat erom dat een uitvaart de
overledene recht toe doet. Hield hij
van goede muziek? Zorg dan voor
een zangeres met pianist in plaats
van een cd. Hield de overledene van
lekker eten? Waarom geen foodtruck
op zijn begrafenis?’ ‘Bloemstukken
hoeven niet wit met een groot lint met
Rust Zacht erop, vult Lenie aan. ‘Ik
maak bloemstukken met breinaalden
en wol als iemand van handwerken
hield, gebruik de laarzen van een
overleden motorrijder, de klompen
van een boer of pluk bloemen uit de
bloementuin van de overledene en
creëer een tuintje op zijn of haar kist.
Het bloemstuk vertelt het verhaal van
de overledene. Als ik nabestaanden
deze voorbeelden toon, zijn ze meteen
in voor een persoonlijker bloemstuk.’
Annegien verzorgt postmortale
make-up en merkt dat daar nog
veel onduidelijkheid over is. ‘Met
camouflage en/of make-up kun je
de overledene langer herkenbaar
houden. Dat kan belangrijk zijn voor
het laatste herinneringsbeeld en de
rouwverwerking. Als de kist eigenlijk
dicht zou moeten dan kan ik nog heel
veel doen. Een beurs is een ideale
gelegenheid om mensen daarover
meer uitleg te geven.’ De beurslocaƟe
is niet voor niets gekozen: de zaal
van Hotel de Brink wordt vaak voor

afscheidsdiensten ingezet. De onlangs
volledig vernieuwde, sƟjlvolle zaal
is Ɵjdens de beurs uitgebreid te
bewonderen. Ook de naastgelegen
Siepelkerk en kerkplein worden bij de
uitvaartbeurs betrokken.
‘Het onderwerp uitvaart is voor
mensen misschien een drempel om
bij de beurs binnen te stappen. Maar
het is niet alleen een onderwerp voor
oude of zieke mensen. Iedereen krijgt
er mee te maken, het is goed om je
te oriënteren, je te laten informeren.
Voor je eigen uitvaartwensen of die
van een naaste. Hoe vaak komt het
niet voor dat mensen met hun verdriet
en in het korte Ɵjdsbestek keuzes
maken waarvan ze achteraf spijt
hebben? Hadden ze maar geweten
dat het ook anders kon. Wil je dat
voorkomen, kom dan gewoon op 12
oktober en laat je inspireren.’
GraƟs entree, meer informaƟe over de
deelnemers op Facebook: Een Nieuw
Einde.

URZO

WONINGINRICHTING
PROJECTINRICHTING

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING
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PROJECTSTOFFERING

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