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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17

Succesvol concert van “De Brincksanghers”
Zondag 5 januari heeŌ het Havelter mannenkoor “De Brincksanghers” zijn
tradiƟonele nieuwjaarsconcert gegeven. Samen met gastkoor “DOOK” uit
Frederiksoord werd voor een volle zaal in “De Veldkei” een breed repertoire
aan evergreens ten gehore gebracht.
Zeer veel waardering van het publiek
was er voor de nummers bij beide
koren met solozang.
Na de verdiende bedankjes en
bloemen die waren uitgedeeld, werd

het nieuwjaarsconcert afgesloten
met een gezamenlijk slotlied. Na een
staande ova e ging iedereen met een
voldaan muzikaal gevoel huiswaarts.

Gespreksgroep filosofie in dorpshuis de Veldkei
Dinsdagochtend 11 februari a.s. start een eerste filosofisch gesprek (uit
een serie van 8) over een actueel persoonlijk of maatschappelijk thema in
de Veldkei. Dit keer staat centraal: “De zin van het leven en omgaan met
ongelukkig zijn”.
We zeggen gelukkiger te zijn dan ooit,
maar toch is er steeds meer sprake
van depressie, burn out en kunnen
we ons ook ongelukkig voelen. Dit
spanningsveld is onderwerp van
ons gesprek op dinsdagochtend 11
februari van 10.00 tot 12.00 uur in de
Veldkei.
Noodzakelijk is dat u zich hiervoor van
tevoren opgee bij de gespreksleider:
Lourens Koomans via email:
koomans@wxs.nl of telefonisch 0521
340460. Wij sturen u dan een korte
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7973 KZ Darp
0521 342 250

0521 34 46 54

   
   
   

introduc e op dit thema toe. Op de
ochtend zelf is er eerst een inleiding
en daarna een algemene discussie.
U kunt ook een overzicht van het hele
voorjaarsprogramma toegestuurd
krijgen door een emailtje te sturen of
te bellen.
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De kosten bedragen € 6.00 per
persoon, hierin is inbegrepen koﬃe
of thee, de huur en eventuele
printkosten. Graag per keer gepast
afrekenen.
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 5 februari 2020.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 29 januari
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
COACHING van par culieren en medewerkers
Erik de Min, Havelte, www.plusdemin.nl, 06 8343 6455

Kerkdiensten PKN Havelte/Uﬀelte
26 jan.
2 feb.
9 feb.

Havelte
Uﬀelte
Havelte

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Mw. Ds. T. Braam (Dwingeloo)
Ds. Aukje Westra

Inspira edienst
Avondmaal aandacht voor kinderen

Diersporen in de natuur
De Vogelwacht Uﬀelte e.o. organiseert op 30 januari een lezing met René
Nauta over diersporen in de natuur. René Nauta schreef samen met Aaldrik
Pot het in 2019 verschenen boek genaamd ‘Het Prentenboek’, een uitgebreid
naslagwerk over de pootafdrukken (prenten) van dieren die overal te vinden
zijn in de natuur van Noordwest-Europa.
Ook zeker in Nederland zijn veel
prenten duidelijk te herkennen, omdat
we hier zo enorm veel zandpaden,
akkers, bermen, oevers en strand
hebben. Aan de hand van foto’s en
tekeningen laat Renée Nauta ons zien
waarom bijvoorbeeld de pootafdruk
van een vos een vos is. Het herkennen
van een prent gee ons informa e
over een vaak onbereikbare en

grotendeels onbegrepen wereld. De
lezing gaat over diersporen en de
boeiende directe link tussen jou en
het dier dat je meestal niet zult zien.
Aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf
19.30 uur)
Loca e: Ontmoe ngscentrum
De Veldkei, Veldkamp 77, Havelte
Entree gra s voor leden.
Niet-leden betalen 3 euro.

Inloopmiddag
vrouwenkoor AVIVA
Gezocht; enthousiaste dames die met
ons willen zingen op dinsdagmiddag.
We repeteren van 14.00 tot 15.45 uur
in het Dorpshuis te Wilhelminaoord.
Het repertoire is zeer gevarieerd
van modern, licht klassiek, jazzy,
soul, folk e.d. We zijn een erg gezellige
club. Kom vrijblijvend kennismaken
op 28 januari a.s.
Voor meer informa e 0521-342765.

Een ‘KEI’ van een foto
Hee u ook een bijdrage voor de rubriek Een ‘Kei’
van een foto? Mail uw foto en bijschri 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.
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SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

Ook container verhuur
www.loonbedrijfleffers.nl
Havelte/Diever
0521-341285
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Flint

Een lach en een traan

Terugdenkend aan de momenten
waarop ik buikpuin had van het lachen,
de tranen over mijn wangen biggelden
of ik het bijna in mijn broek deed van
plezier, realiseer ik me dat ik nu aanmerkelijk minder vaak lach dan jdens
mijn jeugd.
Zou het komen door de overmaat aan
protesten van boeren, bouwers, baggeraars, grondwerkers, kick out zwarte
Piet, behoud Zwarte Piet, Koerden,
klimaatac visten? Ik weet het niet. Tijdens de turbulente jaren zes g voelde
protesteren bevrijdend. Nu bedreigend.
Na mijn opmerking: “46% van de s kstofuitstoot is het gevolg van agrarische
ac viteiten, helaas een waarheid als
een koe,” ervoer ik de reac es uit mijn
directe omgeving als in miderend.
Maar, ik laat me niet uit het veld
slaan. Regelma g lachen, zo blijkt uit
onderzoek, is goed voor het immuunsysteem, vermindert stress, zorgt voor
de verbetering van de condi e en last
but not least, je wordt er knapper van
en ervaart meer verbinding met de
mensen om je heen. Wie wil dat nu
niet?
Ik vond enkele bruikbare lach ps:
Neem het leven en jezelf iets minder
serieus, durf voluit te lachen, het werkt
aanstekelijk, zoek mensen op met
humor en probeer vaak te glimlachen.
Een vriendelijke gezichtsuitdrukking
doet wonderen. Te veel jd doorbrengen in het rijk van de droogstoppel
maakt humorloos en saai.
Mijn grote voorbeeld is journaalpresentatrice Astrid Kersseboom. De glimlach
die op haar gezicht verschijnt nadat ze
het journaal hee afgesloten is ongeevenaard.
Gheraert Leeu

Uitnodiging voor alle
ondernemers
In samenwerking met de Havelter
Ondernemers Club organiseert Ondernemend Uﬀelte op maandag 3 februari
een tweede bijeenkomst 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. Het Broodfonds
is niet alleen voor ZZP-ers, maar
kan ook een oplossing zijn om uw
wach jd bij uw huidige verzekeraar te
overbruggen.
Op de avond is er ook gelegenheid
om kennis te maken met de andere
geïnteresseerden. Bij voldoende
belangstelling ontstaat vanuit deze
avond een nieuw Broodfonds. Kom
vrijblijvend kennismaken!

Was u op de eerste bijeenkomst
verhinderd en hee u wel
belangstelling? U kunt dan gewoon de
bijeenkomst op 3 februari bijwonen.
Waar: ‘Wegrestaurant Frederikshaven’,
Rijksweg 41 in Uﬀelte.
Wanneer: Maandag 3 februari
2020, inloop vanaf 19.30 uur, start
presenta e om 20.00 uur
Indien u belangstelling hee kunt u
zich opgeven (uiterlijk 27 januari) via
mailadres: ondernemend@uﬀelte.nu.
Ook niet leden van de
ondernemersverenigingen zijn van
harte welkom!

Poëzie, proza en muziek bij Taal an Taofel in Dwingel
DWINGELOO ‘Taal an Taofel’ is een ini a ef van het Huus van de Taol/S ch ng
Het Drentse Boek in Beilen en bedoeld voor lie ebbers van literatuur, muziek
en lekker eten.
Op zondag 2 februari 2020 vindt in
Grand Café De Brink te Dwingeloo
tussen 11.00 en 14.00 uur de derde
edi e van het seizoen 2019/2020
plaats. Als gastschrijvers zijn
uitgenodigd: Lucine Oetsen (poëzie)
uit Havelte en Jan Germs (proza) van
het Huus van de Taol. De muzikale/
vocale bijdrage komt van Isa Zwart,
bekend geworden door haar optreden
bij RTV Drenthe met het nummer:
‘Mamme See.
Zowel voor als na de pauze komen

de gasten voor het voetlicht met
(muzikale) voordrachten in de
streektaal uit eigen werk. Tussendoor
verrast het keukenpersoneel van Hotel
De Brink iedereen met een smakelijke
maal jd, ook koﬃe/thee zit bij de
entreeprijs inbegrepen.
Een plaats bespreken kan tot
donderdag 30 januari via Ans Klok, tel.
0521-592468 of ans.klok@ziggo.nl of
via Geesje Oos ng tel. 0521-342063 of
j.oos ng01@home.nl.

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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Uitnodiging verenigingen uit Havelte
Onlangs heeŌ de DorpsgemeenschapHavelte uw vereniging uitgenodigd voor
een bijeenkomst voor 28 januari 2020. Helaas moet ik de datum van deze
bijeenkomst wijzigen.
Op deze avond heeŌ ‘Havelte in AkƟe’ ook een bijeenkomst gepland, juist door
de personen welke ik ook voor onze bijeenkomst had uitgenodigd.
Voor deze avond wil ik jullie trouwens óók van harte uitnodigen (28-1-2020,
20.00 uur Hart van Diever).
Onze bijeenkomst wil ik dan verplaatsen naar 4 februari 2020, 20.00 uur in de
Veldkei te Havelte.
Waar gaat het om:
De Dorpsgemeenschap Havelte hee
na een aantal belangrijke ini a even,
o.a. het opnieuw inrichten van het
Piet Soerplein, renova e van een
aantal straten en herinrichten van een
groenstroken / speelplaatsen, gezocht
naar nieuwe ini a even. Hiervoor
hebben wij gesproken met diverse
mensen uit de Havelte gemeenschap.
Uit deze uiterst posi even gesprekken
wordt o.a. de verbindende factor in
Havelte als zeer belangrijk ervaren,
zowel naar de inwoners als naar de
gemeente Westerveld.
Overleg met de Gemeente is
regelma g aan de orde, wat ‘minder’
is de verbindende factor naar de
inwoners.
Om hieraan verder te werken hebben
wij besloten om een bijeenkomst te

organiseren waarbij wij verenigingen
en clubs uitnodigen om met ons
en elkaar te sparren. Zeker gezien
de ini a even van de Gemeente
Westerveld met het sport- en

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

preven eakkoord en het nieuwe
sportprogramma voor kinderen
waarbij de kinderen kunnen sporten
onder deskundige leiding, lijkt ons
voldoende aanleiding om ook hierover
van gedachte te wisselen.
Nieuwe datum: 4 februari 2020 in de
Veldkei te Havelte om 20.00 uur.

Data bestuursvergaderingen
Plaats: de Veldkei. TijdsƟp: 20.00 uur
28 januari, 4 februari met Havelter
clubs, 25 februari: Jaarvergadering,
21 april, 19 mei, 16 juni, 25 augustus,
15 september, 20 oktober en
17 november 2020

Alle bestuursvergaderingen zijn een
half uur voor aanvang openbaar en
iedereen kan hier gebruik van maken
om zaken te bespreken, te overleggen,
etc.

4 februari 2020 om 20.00 uur
Bijeenkomst met clubs/verenigingen
uit Havelte
25 februari 2020 om 20.00 uur
Jaarvergadering. Hier volgt een
oﬃciële uitnodiging voor.

Huib de Wit, Secretariaat
Dorpsgemeenschap Havelte
info@dorpsgemeenschaphavelte.nl

/13,,/ 3")1"
“Oudjes” vv Havelte op zoek naar nieuwe leden
Het vierde team van de voetbalvereniging Havelte is op zoek naar mannen
die het leuk vinden om op woensdagavond een balletje te trappen. Het
veteranenteam bestaat al ruim 20 jaar, helaas zijn er de laatste 2 jaar een
aantal spelers afgehaakt. Niet omdat ze het niet meer gezellig vinden, het zijn
meestal fysieke probleempjes die stoppen onvermijdelijk maken. De leeŌijd
varieert nu van 40 tot 66 jaar. Elke woensdagavond trainen (lees: spelen een
parƟjtje) de mannen van 20.00 tot 21.15 uur, waarna er natuurlijk nog een
“derde helŌ” volgt in de kanƟne.
Tot de aanvang van het huidige
seizoen deed het team op de
vrijdagavond mee aan een 7:7
compe e. Dit is een regionale
compe e van zo’n acht speelavonden
per seizoen met teams van veer g jaar
en ouder. Er wordt vier keer gespeeld
in het najaar en vier keer in het
voorjaar. Door spelerskrapte is Havelte
hiermee gestopt.
Heb je zin om een balletje mee te
4

Het Noteboompje.nl

trappen, kom dan gerust eerst een
paar keer vrijblijvend trainen op
sportpark “De Meerkamp” in Havelte.
Wie weet kan er bij voldoende
groei het komende seizoen weer
teruggekeerd worden in de 7:7
compe e.
Voor meer informa e kun je gerust
contact opnemen met Aart Seuters tel.
06-40402054 of a.seuters@online.nl

Agenda 2020
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Popkoor 4 Fun bestaat 15 jaar!
We vieren dit met een liefdevol ValenƟjnsconcert.
In samenwerking met arƟesten van Barre Barre en GAOS, harpiste Maaike
Timmerman en ladyspeaker Aukje Westra. De aŌerparty wordt verzorgd door
BTM Music.
Wees op Ɵjd want vol=vol! Wij zien u
graag in dorpshuis de Vlasbarg’n. De

zaal is open vanaf 19.30 uur. Aanvang
concert 20.00 uur. Entree bedraagt € 5.

Vuren geschaafd
21 x 45
18 x 80
42 x 46

diverse lengtes
250 cm lang
260 cm lang

€ 0.50 p/m
€ 1.95 p/st
€ 1.95 p/st

Rockwool
Rockwool
Gipsplaten

50 mm dik
70 mm dik
div. maten

€ 3.95 m²
€ 5.50 m²
€ 3.50 m²

Wand & vloerdelen

veer + groef
Vuren 18mm dik div. maten
Grenen
21 x 194 r.o v+g

Wandpanelen
60 x 240

Kant & klaar

€ 8.50 m²
€ 12.50 m²
€ 7.50 m²

Vanaf vrijdag 24 januari
is Rimini op
vrijdag, zaterdag en zondag
weer open voor

heerlijk ijs
en

verse pizza’s!
Voor menu en openingsƟjden:
zie website.
Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl
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Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl
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Foto: ChrisƟen Pit-Willems

Een ‘Kei’ van een foto
De late middagzon op het zandpad in het Westeinde in Uﬀelte.

Onverwachts hebben wij afscheid moeten
nemen van

Varifocus voor
€ 100,- per glas
(huismerk)
(tot 28-03-2020)

Open op
Dinsdag • Donderdag • Vrijdag
09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur

Anneke Springintveld
Anneke is ruim 25 jaar een trouw en
betrokken vrijwilligster geweest in
Havelte. Wij zullen haar toewijding
blijven herinneren.

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen
en familie veel sterkte toe.

Woensdag • Zaterdag 09.30-12.00 uur
,QGLHQJHZHQVW·VDYRQGVRSDIVSUDDN
0522 47 33 28

Bewoners, vrijwilligers en
medewerkers ZZWD,
locaƟe Hofweg-Molenweg

Oosterstraat 2 • 7963 AC Ruinen
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PARKET - PVC - LAMINAAT
Nieuw - Renovatie - Reparatie

Praktijk voor:
energetische sportmassage / therapieën
Pedjit (Indonesische massage)
orthomoleculair gerichte consulten
Energetisch therapeut / sportmasseur
Martijn Haveman
www.spirit-treatments.nl 06-33674073

Klusbus

Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73

VLOERENMEESTERS sinds 1974
Joost Baltussen, Dikkesteenweg 8, 7971 CB Havelte
06-54 366 770, info@vloerenmeesters.nl

Agenda
25 jan.
26 jan.
28 jan.
29 jan.
30 jan.
31 jan.
2 feb.
2 feb.
3 feb.
4 feb.
4 feb.
5 feb.
5 feb.
14 feb.
14 feb.
19 feb.
19 feb.
20 feb.
25 feb.

Hunebedloop - Sportpark de Meerkamp, Havelte - 10.00-15.00 uur
Concert Vrouwenkamerkoor Hera - Herv. kerk Blijdenstein, Ruinerwold - 15.30 uur
Inloopmiddag Vrouwenkoor Aviva - Dorpshuis Wilhelminaoord - 14.00-15.45 uur
Alzheimer Trefpunt Westerveld; Thema: Zo lang mogelijk veilig thuis wonen met demen e - Naobuur/
Bibliotheek Vledder - 14.30-16.00 uur
Lezing door René Nauta over “Diersporen”; Organisa e: Vogelwacht Uﬀelte e.o. - De Veldkei, Veldkamp 77 in
Havelte - 20.00 uur
Concert Projectkoor Gabriel Fauré - Clemenskerk Havelte - 20.00 uur
Poëzie, proza, muziek bij Taal an Taofel - De Brink Dwingeloo - 11.00-14.00 uur
Concert Projectkoor Gabriel Fauré - Dorpskerk Wapserveen - 15.00 uur
Bijeenkomst Broodfonds - Rest. Frederikshaven Uﬀelte - 20.00 uur
Oud papier Havelte
Bijeenkomst Havelter clubs/verenigingen Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
De Kei nr. 3
Vrouwen van Nu Havelte; Jaarvergadering; Janny Roggen over centrale inning, optreden van Zomaar.
Bingomiddag De senioren Westerveld - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur - Iedereen is van harte welkom
Valen jnsconcert Popkoor 4Fun - Dorpshuis De Vlasbarg’n Uﬀelte - 20.00 uur
De Kei nr. 4
Vrouwenvereniging Havelte; Middenvelders
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Groningerweg 6, Diever - 15.00-17.00 uur
Jaarvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur

Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke woensdagmiddag:
Elke woensdagmiddag:
Elke donderdagmiddag:
Elke donderdagavond
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
Repe e De Brincksanghers - De Veldkei, Havelte - 20.00-21.30 uur
Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur

De Kei - 5e jaargang nr. 2 - 22 januari 2020
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Verandering in het lidmaatschap van de kerk
Voor sommige leden binnen onze kerk geldt dat zij ingeschreven staan als niet-gedoopt (geboorteleden), soms
zelf zonder dat ze dat weten. Dit komt omdat in het verleden kinderen van ouders die lid waren automaƟsch ook
ingeschreven werden. De landelijke kerk heeŌ besloten om deze registraƟe van de niet-gedoopten te laten vervallen.
Dit betekent voor ons als Protestantse
Gemeente te Havelte dat de registraƟe
van ongeveer 400 niet-gedoopte leden
aangepast moet worden.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
• U staat geregistreerd als nietgedoopt en woont samen met een
partner/kinderen die doop- en/
of belijdend lid is, uw registraƟe is
omgezet naar mee-geregistreerd lid.
• U staat geregistreerd als nietgedoopt en steunt de kerk jaarlijks

met een giŌ. De kerk ervaart dit als
een blijk van verbondenheid, uw
registraƟe is omgezet naar Vriend.
• U staat geregistreerd als nietgedoopt en heeŌ een brief
ontvangen (of ontvangt deze samen
met de AcƟe Kerkbalans) met de
vraag of u Vriend wilt worden of uw
registraƟe wilt beëindigen.
Pastorale zorg is er voor iedereen, of
u nu lid, mee-geregistreerd of Vriend

InspiraƟedienst zondag 26 januari 10.00 uur, kerk Havelte
Laat u inspireren tot nadenken over zachtmoedigheid!
Zondag 26 januari wordt in de
Clemenskerk te Havelte de jaarlijkse
inspiraƟedienst gehouden. Dit is een
dienst voor en door gemeenteleden
die afwijkt van de gebruikelijke
zondagse dienst. Geen predikant op
8

de preekstoel, maar dit keer luisteren
naar elkaar, interacƟe en discussie.
Het thema van deze bijeenkomst is
zachtmoedigheid. Een moeilijk begrip
waar we met elkaar over gaan nadenken. U bent van harte welkom!!

bent van de kerk. En als kerk zijn wij er
ook voor iedereen die op zoek is naar
zingeving.
HeeŌ u vragen over uw registraƟe,
of heeŌ u bezwaar tegen de
verandering?
Neemt u dan contact op met Ineke
Zijlstra, scriba@pkn-havelte.nl
Namens de kerkenraad,
Klaas de Vries, voorziƩer
Ineke Zijlstra, scriba

Straks
Ik kan pas met
alle winden meewaaien
als mijn as is uitgestrooid.
Louis
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Start herstelwerkzaamheden aan de Grote Startbaan
Natuurmonumenten is begonnen met herstelwerkzaamheden aan de Grote Startbaan. Door het ingezonden stuk van
Wim van Velzel met een aantal vragen en aannames (De Kei, 8 januari jl.) kan er onduidelijkheid ontstaan zijn. Het is
goed om precies te weten wat er gaat gebeuren en waarom. Het resultaat staat voorop: een uniek natuurgebied waar
Natuurmonumenten èn bewoners van Havelte trots op zijn.
Wat gaat er gebeuren
Het doel is om een Grote Startbaan te
hebben die ‘open’ is in het midden,
met verdeeld staande struiken en
her en der karakterisƟeke bomen
aan de randen. Hiermee willen we
ruimte geven aan zeldzaam geworden
planten en dieren en tegelijkerƟjd
de geschiedenis van de startbaan
zichtbaar houden.
Natuurmonumenten gaat een
groot aantal bomen en struiken
verwijderen. Dat is niet de kaalslag
zoals gesuggereerd werd in de
gemanipuleerde luchƞoto. Zorgvuldig
heeŌ de ecoloog bekeken wat moet
blijven staan (gemerkt met een
blauwe sƟp en lint): welke struiken en
bomen zijn van belang voor vogels,
insecten en andere dieren, welke
bomen zijn gezichtsbepalend, welke
bomen zijn een paar jaar geleden al
samen met bewoners als karakterisƟek
aangemerkt.
Daarna zullen de stronken verpulverd
worden en haalt Natuurmonumenten
de rijke humuslaag van het
dichtgegroeide natuurgebied weg
(plaggen). Op plekken die door
luchtvervuiling verzuurd zijn, komt er
een kalkgiŌ. Daarna wordt er maaisel
van goed ontwikkeld heischraal
grasland uitgestrooid op de startbaan.
Het is de bedoeling om vóór het
broedseizoen bomen en struiken te
verwijderen. Ná het broedseizoen
vinden de andere herstelmaatregelen
plaats.

Wat betekent het voor planten en
dieren
Er is nog maar 30 hectare heischraal
grasland in Nederland. 9 hectare
daarvan bevindt zich op de Grote
Startbaan. Het laat wel zien hoe
groot de ecologische waarde van
dit natuurgebied is. Het open
middenstuk beheert en koestert
Natuurmonumenten zorgvuldig,
zodat planten als orchideeën (4
soorten), sƟjve ogentroost en echte
guldenroede behouden blijven.
KarakterisƟeke bomen aan de randen
en verspreid staande struiken met
wilg, hazelaar, vuilboom, braam en
meidoorn zorgen voor voeding en
beschuƫng voor vlinders als grote
weerschijnvlinder, andere insecten,
vogels en zoogdieren.
De Provincie heeŌ het landbouwgebied ten noorden van de Grote
Startbaan aangekocht. Er zal een
inrichƟngsplan voor dit gebied komen.
Het kan een prachƟge verbinding met
de rest van het HolƟngerveld gaan
vormen.
Wat betekent het voor wandelaars en
aanwonenden
Gedurende een paar weken, op
twee momenten dit jaar, zal er
lawaai en overlast zijn. Tijdens
de werkzaamheden zal de Grote
Startbaan gedeeltelijk afgesloten
worden in verband met het
borgen van de veiligheid van

wandelaars. Maar daarna ligt het
cultuurhistorische overblijfsel uit
de Tweede Wereldoorlog er weer
duidelijk zichtbaar bij. Zeldzame
planten krijgen weer licht en ruimte
en dus de kans om zich verder uit te
zaaien.
Grote Startbaan in de toekomst
Ook in de toekomst zal er
regelmaƟg onderhoud plaatsvinden:
opslag verwijderen, maaien en
afvoeren. Die maatregelen voert
Natuurmonumenten met speciale
maaiers uit. Deze ogenschijnlijke
zware machines geven weinig druk op
de bodem.
De Grote Startbaan blijŌ toegankelijk,
zoals het nu ook is.
Bij voortduring gaat Natuurmonumenten zorgvuldig om met de
leefomgeving van planten en dieren.
Maar natuurbeheer betekent ook
keuzes maken en soms voldoen aan
verplichƟngen. De herstelmaatregelen
in het HolƟngerveld in het algemeen
en op de Grote Startbaan in
het bijzonder vallen binnen een
Provinciale en Europese verplichƟng.
Ook het belang van recreant, bewoner
en natuurlieĬebber krijgt een plek
in de afweging. Waar mogelijk stel
je mensen in staat om van een
natuurgebied te genieten.

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

Lotenbloks.nl
Lotenbloks.nl is een initiatief van

De Kei - 5e jaargang nr. 2 - 22 januari 2020

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

9

Ziekte van Lyme
Behandeling door middel van moderne apparatuur o.a.
Fotonenapparatuur (licht-behandeling), Bionic 880 en
Bioresonantie de Trikombin met 95% behandelresultaat.
Zie voor uitgebreide informatie hierover op onze website
www.cvig.nl
Een deel van de mensen met late lyme-ziekte heeft
gewrichtsontstekingen. Ook de ogen en het hart kunnen
aangetast zijn. Deze nare ziekte kan allerlei neurologische
verschijnselen afgeven, zoals uitval of prikkeling van de
zenuwen. De ziekte kan iemands kwaliteit van leven ernstig
aantasten. Een behandeling met antibiotica kan een
verdere verslechtering voorkomen, maar het effect op de
reeds bestaande stoornissen is meestal minimaal of
afwezig. Er is dan ook vaak blijvende invaliditeit.
Centrum voor
integrale geneeswijzen

Enkele van deze symptomen oftewel
gezondheidsklachten kunnen zijn:

• vermoeidheid
• spierpijn
• gewrichtspijn

• cognitieve klachten
• prikkelgevoeligheid
• emotionele verandering zoals

• pijnscheuten, tintelingen
• temperatuurschommelingen

• wazig zien

angst of boosheid

• hoofdpijn
• hartkloppingen, duizeligheid,
benauwdheid en o.a. pijn op
de borst etc.

Bij een acute tekenbeet of ernstige klachten altijd uw huisarts
raadplegen. Behandelingen worden deels vergoed door de meeste
zorgverzekeraars mits aanvullend verzekerd.

www.cvig.nl | info@cvig.nl | Rijksweg 7, 7975 RS Uffelte

Nieuw Jaar – Nieuw Geluid
Vrouwenkamerkoor ‘Hera’ o.l.v. Ragna Wissink brengt 26 januari in de Hervormde Kerk van Blijdenstein een prachƟg
programma ten gehore onder de Ɵtel ‘Fear thou not’.
Vrouwenkamerkoor ‘Hera’ is een in
2019 opgericht semiprofessioneel
vrouwenkoor uit Zwolle bestaande uit
12 zangeressen.
Het koor staat o.l.v. Raghna Wissink.
‘Fear thou not’ is een inƟem en
intens concertprogramma, waarbij de
Ɵtel rechtstreeks verwijst naar twee
composiƟes: De intense en
contrastrijke composiƟe van Jansson
op tekst uit Jesaja 41 ‘Fear thou not,
for I am with thee’, en een inƟem werk
van de Zweedse componiste Rehnqvist
‘Wees niet bang voor het donker, want
daar rust het licht’. Verder wordt het
zangerige Gregoriaans afgewisseld
met moderne harmonieën uit Letland

en de aangename lyriek Gjeilo met
een verend Laudate ‘LooŌ de Heer’
van de Vlaamse componist Rudi Tas.
Het concert eindigt met een parel
uit het vrouwenkoor repertoire: De
lyrische en tegelijk energieke mis van
de Franse componist André Caplet is
een uitgebalanceerd meesterwerk!
Na afloop van het concert is er
de mogelijkheid om samen na te
genieten, onder het genot van een
drankje. Dit wordt verzorgd door de
SƟchƟng ‘Vrienden van Blijdenstein’.
Aanvang concert 15.30 uur.
Toegangsprijs 10 euro (contant).
Kaarten zijn te reserveren via
joke.vd.veen@home.nl

26 januari 2020

Vrouwenkamerkoor

Hera

o.l.v. Raghna Wissink
‘Fear thou not’
Locatie:
Hervormde Kerk
Blijdenstein Ruinerwold
Aanvang: 15.30 uur
Entree: 10 euro (contant)
Reserveren:
joke.vd.veen@home.nl

Turnsters S.V. Dynamiek uit Havelte in nieuw tenue
Afgelopen vrijdag werden de wedstrijdturnsters
verrast met nieuwe trainingspakken voor de
wedstrijden.
Dankzij de sponsoren Kinderkleding- en
speelgoedbeurs Havelte e.o. en Café-restaurant
’t Knooppunt verschijnen de meisjes de komende
jaren weer goed gekleed op de districtswedstrijden.
Vol enthousiasme werden de nieuwe pakken
geshowd.
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AV De Sprinter organiseert Hunebedloop
Op zaterdag 25 januari 2020 wordt weer de Hunebedloop, de 15 de ediƟe, georganiseerd door AV de Sprinter. Start en
Finish is zoals alƟjd op het Sportpark de Meerkamp, bij VV Havelte. De start is 12.00 uur. De Canicross start 10 minuten
na de ‘gewone’ start.
Programma:
Je kunt kiezen uit de volgende
afstanden:
5,5 km
7,5 km
7,5 km Canicross
15,2 km
Alle afstanden zijn één grote ronde.
Parcours:
Het parcours gaat over grotendeels
verharde paden door de prachƟge
omgeving van Havelte. Uiteraard kom
je langs de Hunebedden, graĬeuvels
en de schaapskooi.
Prijzen:
Voor nummer 1-2-3 in elke categorie is
er een prijs in natura.
Verzorging:
Op het Sportpark zijn kleedkamers,
EHBO en verzorging, bouillon, water
en fruit.
Inschrijfgeld:
Het inschrijfgeld is bij de
na-inschrijving kost € 9,00.

Dit is inclusief een consumpƟe
te besteden in de kanƟne van VV
Havelte.
De na-inschrijving is in de kanƟne van
VV Havelte, vanaf 10.00 uur tot een
kwarƟer voor de start.
Er is alleen een na-inschrijving als het

deelnemers aantal van 750 niet is
gehaald.
LocaƟe: Sportpark de Meerkamp bij
VV Havelte, 2e Meerkampsweg,
Havelte
Tijd: 10.00-15.00 uur

InformaƟeve bijeenkomst voor iedereen die weleens een evenement
In Westerveld organiseert
Jaarlijks worden er vele evenementen georganiseerd welke van groot belang zijn voor onze gemeente Westerveld.
Ze dragen bij aan de sociale cohesie en leeĩaarheid in onze dorpen en kernen. Bovendien trekken evenementen tal
van bezoekers naar de gemeente die hier één of meerdere dagen verblijven. Het gaat hierbij om prachƟge bestaande
evenementen, maar ook om nieuwe iniƟaƟeven. In 2020 herdenken en vieren we 75 jaar vrijheid, en zijn er al
verschillende verenigingen en organisaƟes bezig met de voorbereiding van acƟviteiten.
De organisaƟe van een evenement
is vaak een Ɵjdrovende klus,
waarbij vele vrijwilligers betrokken
zijn. Bij de organisaƟe komt
veel kijken: subsidieaanvraag,
vergunningaanvraag, EHBO,
parkeerwachters, persberichten,
promoƟemateriaal, draaiboek,
veiligheidsplan, etc. Het doel van deze
avond is u te informeren over het
proces, Ɵps en trucs mee te geven en
in te gaan op vragen.
Tijdens deze avond zullen o.a. Linda
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van Voorst (vergunningverlener
gemeente Westerveld; over aanvraag
en proces), Marieke Sikkens (SƟchƟng
ToerisƟsche PromoƟe Westerveld,
over promoƟe en markeƟng en
ondersteuningsmogelijkheden),
Marjolein Rink (Ondernemersfonds
Westerveld) en Catrien Scholten
(Provincie Drenthe; over evenementen
in de natuur) aan het woord komen.
We sluiten de avond af met een hapje
en een drankje.
De avond vindt plaats op woensdag

12 februari 2020, aanvang 19.30 uur
in Dorpshuis Oens Huus in Wapse,
Haarsmastraat 2 in Wapse.
In verband met de organisaƟe horen
we graag of u komt en met hoeveel
personen. Ook kunnen wij ons
voorstellen dat u vooraf al vragen
heeŌ en nodigen u uit om deze
alvast in te sturen. Dat kan door
voor 9 februari uw vragen te mailen
naar info@gemeentewesterveld.
nl met in de onderwerp regel; vraag
bijeenkomst 12 februari.
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Webdesign en realisatie

Het digitale visitekaartje
van uw bedrijf
Steeds vaker is uw website het eerste contact met uw toekomstige klant.
Een goede verzorging van uw website is dan ook van essentieel belang
voor een goede eerste indruk.
Wij maken websites op maat, passend bij uw huisstijl.
U kunt bij ons terecht voor al uw gedrukte, maar ook voor al
uw digitale communicatie.
Heeft u vragen of wenst u een prijsopgave, neem dan contact met ons op.

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449
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drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl
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