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Meer informatie over De Kei?
Kijk op www.kleen.nl/dekei

Wijkverpleging Buurtzorg Havelte...
...  zorg door een klein team met 

vertrouwde gezichten
...  zorg wordt vergoed door de zorg-

verzekeraar, u betaalt geen eigen 
bijdrage 

... geen lidmaatschap nodig

... ook voor hulpmiddelen

Buurtzorg Havelte e.o. is 24 uur per dag 
bereikbaar: 06 - 1046 0105
havelte@buurtzorgnederland.com
www.buurtzorgnederland.com 

de beste zorg thuis!

Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

35 jaar rugby in Havelte

Rugby was tot de midden jaren 60 een onbekende sport in het noorden. RC 
Groningen startte in 1965 en de meest nabij gelegen club was Utrecht! 
In 1973 werd in Dwingeloo een rugbyclub opgericht. Hier speelden toen enkele 
mensen uit Havelte. Henk Harms en Jan Oostra speelden destijds in Dwingeloo 
en hebben later initiatieven genomen om in Havelte een rugbyclub op te richten. 
De naam Big Stones is logisch vanwege de hunebedden. 

In de afgelopen jaren hebben wij heel 
wat meegemaakt. De beginjaren startte 
met oude voetbalschoenen en kapotte 
T-shirts, vergaderingen op zolders en 
een eigen keet in 1986. 

Roemruchte feesten en derde helften. 
Sinterklaas op een koe of op ski’s, dan 
wel zwarte Pieten op het dak die door 
de brandweer werden bevrijd. Of een 
kerstboom vol met lichtjes van 1100 kg 
op zijn kop plaatsen in december. Rugby 
trips naar het buitenland. Plaatsen als 
Rugby, Krakau, Sofia, Montflanquin 
werden bezocht. Beachrugby op 
Ameland is een terugkerend fenomeen. 
Veel leuke en gekke dingen heeft de club 
meegemaakt. Een rijke historie waarop 
we terugkijken. 

Ook wordt er volop rugby 
gespeeld. De mooiste 
sport van de hele wereld. 
Momenteel hebben wij 
een senioren team en 
diverse jeugdteams in elke 
leeftijdscategorie. Vanaf de 
5-jarigen (turven) tot de mini’s 
(12-jarigen) hebben wij eigen 
teams. Oudere jeugdteams 
spelen in gecombineerde 
teams. Onze cubs (13-14 
jaar) vormen samen met RC 
Dwingeloo een team en de 
junioren (15-16 jaar) spelen in 
het Drenthe team. 

In de afgelopen 35 jaar is 
de club uitgegroeid tot een 

volwassen rugbyclub met meer dan 
110 leden. Merendeel van die leden is 
jeugdlid. En dat is de verzekering voor 
onze toekomst.
 
De rugby club heeft een prachtig eigen 
onderkomen (Stonehome bj 2001) in 
het midden van het dorp. De club is 
zelfredzaam en doet al het onderhoud 
zelf. Gras maaien, onderhoud aan het 
veld of het Stonehome, wij pakken het 
liever zelf op. 

Zaterdag 4 juni vieren wij ons 35-jarig  
bestaan. We maken er een groot feest 
van voor jong en oud. Iedereen is 
welkom. Uiteraard komen al onze leden 
met aanhang, sponsoren en gasten. Ook 
uit Frankrijk komen speciale gasten om 
een leuk potje rugby te laten zien. 
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De volgende Kei verschijnt op 1 juni 2016. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 25 mei 
e-mailen naar: dekei@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen, 

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

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)

Klachten bezorging: 0522 - 85 85 80

T 0522 255 449
www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

Kerkdiensten
PKN Havelte/Uffelte
Zo. 22 mei Havelte 10.00 uur Mw.ds. L.P.C. Cnossen uit Oosterwolde Kindernevendienst
Zo. 29 mei Havelte 10.00 uur Ds. J.J. Vonk uit Ens Kindernevendienst

Drentenierdersmiddag

Drentenierders zijn wat oudere 
levensgenieters die zijn neergestreken 
in ons mooie Drenthe, vaak na een 
druk arbeidsleven vol afwisseling. 
Drentenierders willen de mensen 
om hen heen leren kennen, nieuwe 
contacten leggen, samen aan activiteiten 
deelnemen en wellicht nieuwe dingen 
uitproberen. Drentenierdersmiddagen 
worden eens in de maand 
georganiseerd met uitzondering van de 
zomermaanden. Donderdag 26 mei is de 
laatste bijeenkomst voor de zomerstop 
en is alleen een gezellig samenzijn.
De toegang is gratis en van tevoren 
opgeven is niet nodig. 
De tijden zijn van 15.00 tot 17.00 uur.
Voor meer informatie zie onze website 
www.drentenierders.nl of bel 0521-
342557. 

Voedselbanken.nl Zuidwest-Drenthe

Op 29 mei willen wij als Diaconie van de PKN Havelte een inzameling van goederen 
houden. De goederen zijn bestemd voor alle cliënten van de gemeente Westerveld. 
De armoede ligt vaak op de loer vlak om de hoek. 

Geld via de collecte is uiteraard 
heel belangrijk, maar ook houdbare 
goederen zijn een welkome aanvulling 
voor de organisatie van de Voedselbank. 
Zij kunnen dit dan naar eigen inzicht 
gebruiken om zo een compleet 
pakket te maken, dat tweewekelijks 
uitgedeeld kan worden aan de cliënten.                                                                                                                                        
Daarom vragen wij alle mensen in 
Havelte, Uffelte, Darp en Havelterberg 
om iets te komen brengen voor deze 
inzameling. 
Dat kan ’s zondags voor de kerkdienst 
of zaterdag 28 mei van 11.00 tot 12.00 
uur in de Nije Wheeme, naast de kerk. 
Graag alleen houdbare producten die 

zij een tijdje kunnen opslaan zoals: rijst, 
pasta’s, soepen, sausen, houdbare melk, 
blikken of potten groente, suiker, thee, 
tandpasta, broodbeleg. Vooral koffie en 
wasmiddelen zijn zeer welkom.  
Wij zorgen dan dat alles weer 
bij de Voedselbank komt.                                                                  
Laten wij de cliënten eens extra blij 
maken!
Van harte aanbevolen en alvast hartelijk 
bedankt.

Namens de Diaconie 
van de PKN-Havelte,                
                                                                                                   
Anneke Mulder

Zwaluwtil verplaatst

Op initiatief van Vogelwacht Uffelte e.o. 
is de zwaluwtil van Diever verplaatst. 
Hij staat nu bij de schaapskooi van 
Havelte. Dit is gedaan omdat deze til, 
sinds de plaatsing in 2011, niet door de 
huiszwaluwen gebruikt is. 

In Havelte verwacht de Vogelwacht 
meer succes. Vooral omdat de nieuwe 
locatie in de buurt van de Meerkamp 
ligt. Hier heeft in 2015 maar liefst 106 
paar huiszwaluwen gebroed, waarvan 
22 paar op een zwaluwtil.

Foto: Greet Glotzbach
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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

De familiewensen samenvoegen 
met respect, stijl en kwaliteit, 
zonder daarbij het kostenaspect 

uit het oog te verliezen.

DE KIERS-MANIER:

T 0522 - 70 30 00  |  T 0521 - 38 17 90  
dag en nacht bereikbaar

respect@uitvaartverzorgingkiers.nl

www.facebook.com/
regiobladdekei

Like De Kei 
op Facebook

Expositie

Qua expositieruimtes is Havelte karig 
bedeeld.
Het is een goed initiatief dat de Veldkei 
regelmatig exposities organiseert en 
ook het tweejaarlijkse Feest van de 
Geest in de dorpskerk van Havelte 
is een voortreffelijke aanwinst voor 
kunstenaars om te exposeren.
Of moet ik zeggen, zou een ‘spirituele’ 
aanwinst kúnnen zijn.
De tentoonstelling is in de weekenden 
tussen Hemelvaart en Pinksteren 
georganiseerd, om de geest van 
Pinksteren in verbinding met 
hedendaagse kunst en kunstenaars 

onder de aandacht te brengen en er een 
inspirerend evenement van te maken.
In de kerk van Havelte hebben wij 
van de bekende kunstenares Martha 
Veldthuis prachtig keramiek, van Cor 
Koppenol zijn er mooie schilderijen.
Wat ik miste was de verbinding van 
het thema met de geest van het 
pinksterverhaal, terwijl dat volgens mij 
het uitgangspunt is van Het Feest van de 
Geest.
Daarom wordt er in de kerk 
geëxposeerd.

dieneke smink 

Hoveniersbedrijf verblijdt 
Zwembad de Kerkvlekken
 
Zaterdag 7 mei was het eindelijk zover. Zwembad de 
Kerkvlekken in Havelte ging open! Weken van voorbereiding 
gingen hieraan vooraf, waarbij een groot aantal vrijwilligers 
hun beste beentje hebben voorgezet. 

Het zwembadbestuur kan trots zijn en de inwoners 
van Havelte e.o. zijn op hun beurt weer trots op het 
zwembadbestuur.

Natuurlijk mogen ook de sponsors niet worden vergeten. Zo 
heeft Comfortuin uit Meppel het voorjaar binnengebracht 
door alle bloembakken te voorzien van fleurige zomerbloeiers. 
Ook heeft het hoveniersbedrijf 10 nestkastjes geschonken. 
De kastjes, geleverd door Vogelwacht Uffelte e.o. zijn door de 
werkgroep Nestkastcontrole rondom de ligweide gehangen. 
Deze werkgroep zal ook de controle van de nestkasten op zich 
nemen. 
 
En zo hopen we met zijn allen op een prachtig zwem- en 
broedseizoen!
 

Roelof Schipper - supervrijwilliger van Zwembad de Kerkvlekken - 
voert alvast de eerste controle uit.
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       Stel zelf uw warme maaltijd samen 

         Met aandacht bereid voor u! 

  7 dagen per week vers uit eigen keuken 

Meer informatie of eerst een keer proeven?   
Dwingeloo, De Weyert, tel.nr. 088-9684028 
Havelte, De Molenhof, tel.nr. 088-9684048 
Ruinen, locatie Jan Wierengaweg, tel.nr. 088-9684067 

 Weer woensdag gehaktdag?   
Varieer makkelijk met Maaltijdservice Thuis ! 

Ook koelvers! 

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Kruisstraat 6
7941 AN Meppel
ingang Noteboomstraat
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Stukje Natuur: vos

Een van de oudste verhalen uit de Nederlandse literatuur is “Van den vos Reynaerde”. Het is een episch diergedicht van 
3469 versregels uit de 13e eeuw. Het epos is in het Middelnederlands geschreven, maar de wortels liggen in soortgelijke 
fabels. Sommige daarvan gaan zelfs terug naar de Griekse oudheid. Bij het vak Nederlands kwam dit verhaal tijdens mijn 
middelbare schooltijd uiteraard aan bod. Globaal gaat het verhaal over een vos die zich voor zijn schurkenstreken bij de 
koning moet verantwoorden, maar door zijn sluwheid telkens de dans weet te ontspringen.

Het verhaal geeft aan dat de vos 
toentertijd geen populair zoogdier 
was. Berucht om het stelen van 
kippen, wat vroeger zelfs tot lokale 
voedseltekorten kon leiden. Daarnaast 
bekend om de verspreiding van 
hondsdolheid. Dit komt tegenwoordig 
in Nederland (gelukkig) nauwelijks 
meer voor. 

Toch zit de vos nog steeds op de 
schopstoel. Vooral omdat hij nog 
regelmatig een kompleet kippenhok 
kan afslachten. Het is, hoe onlogisch 
het ook mag zijn, een natuurlijk gedrag 
van dit roofdier. Als opportunistische 

jager is het van belang om elk 
buitenkansje aan te grijpen. Alle 
prooien, die niet in staat zijn om te 
vluchten, zal hij doodbijten. Dat die 
buitenkans toevallig een gevulde 
kippenhok is, zal de vos een biet zijn. 
Natuurlijk niet leuk voor de eigenaar 
van de kippen. 

De vos eet natuurlijk niet alleen 
kippen, hij leeft van wat zich ter 
plaatse het gemakkelijkst laat 
verschalken. Zijn menu bestaat vooral 
uit kleine knaagdieren, hazen en 
konijnen. Dat vult hij aan met vogels, 
insecten, eieren, bessen, afgevallen 

fruit, aas en afval. De vos is een van 
de weinige roofdieren die egels op 
het menu hebben staan. Op een 
speciale manier kan hij een egel laten 
ontrollen, waarna hij het arme beest 
kan doodbijten en verorberen.

Door zijn opportunistische levenswijze 
en de vele verhalen en fabels heeft 
de vos het predicaat slim gekregen. 
Niet voor niets is iemand “zo slim 
als een vos”. Ik hou het liever op het 
spreekwoord “een vos verliest wel zijn 
haren, maar niet zijn streken”.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Heeft u 
een aankondiging 

van een evenement 
of activiteit? 

Laat het gratis in 
de agenda plaatsen.

(Commerciële agendapunten 
in overleg)

18 mei De Kei nr. 10

18 mei Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur

21 mei Kiekiesdag Historische Vereniging Havelte e.o. - Molenschuur, Molenweg 29 Havelte - 10.00-16.00 uur

25 mei Interclubwedstrijden; org. Mountain-bikevereniging Havelte e.o. - op de Havelterberg

26 mei Drentenierdersmiddag - Het Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur

28 mei Inzameling van goederen voor Voedselbank - De Nije Wheeme, Havelte naast de kerk - 11.00-12.00 uur

29 mei Inzameling van goederen voor Voedselbank - De Nije Wheeme, Havelte naast de kerk - voor de kerkdienst

29 mei 10-jarig bestaan Popkoor Voices4U uit Havelte - Clemenskerk Havelte - 14.30 uur

  1 juni De Kei nr. 11

  4 juni 35-jarig bestaan Rugbyclub The Big Stones Havelte - 10.00 uur

15 juni De Kei nr. 12

15 juni Interclubwedstrijden; org. Mountain-bikevereniging Havelte e.o. - op de Havelterberg

29 juni De Kei nr. 13

  6 juli Interclubwedstrijden; org. Mountain-bikevereniging Havelte e.o. - op de Havelterberg

13 juli De Kei nr. 14

24 aug. Interclubwedstrijden; org. Mountain-bikevereniging Havelte e.o. - op de Havelterberg

1 t/m 4 september Havelterfeest!

  5 okt. Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur

  2 nov. Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur

22 dec. Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur

Agenda

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

Oeveraseweg 7  Havelte  0521-342992
Houthandelwevers.nl

Top kwaliteit Zweeds tuinhout
19 x 145 geschaafd € 1.50 p/m
19 x 135 rabat € 1.50 p/m
16 x 160 grijs geïmpregneerd € 2.00 p/m

Zweeds rabat
24 x 175 Douglas € 2.25 p/m
24 x 195 Douglas zwart € 2.95 p/m
24 x 195 Grijs geïmpregneerd € 3.25 p/m

Steigerplanken
28 x 190 blank vuren 500 cm € 2.25 p/m
30 x 195 grijs geïmpregneerd € 3.75 p/m
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Het Noteboompje.nl
Met passie gemaakt! 

PROEF DE SFEER
  IN ONS RESTAURANT

Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027

info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl

Een ‘KEI’ van een foto

Heeft u ook een bijdrage voor de rubriek 
Een ‘Kei’ van een foto? Mail uw foto en bijschrift 
dan naar: dekei@kleen.nl. 
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.

Klussenbedrijf "Klusjes & Zo" 
Voor al uw praktische klussen in en om het huis 
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen 

Tel: 0522-492099 of 06-51384374 kindercoachsusanne.nl ikleerlerenmeppel.nl                        
of bel ons op 06 10720559  Weidelint 46 Nijeveen

“ ik durf nu veeeel 

meer” jongen 9 jaar

Susanne wenst jullie 
een goed 2016

KINDERCOACH ADV 85x123 de molen nijeveen ZW serie.indd   2 26-11-15   11:03
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Niet geaccepteerd doedel

Winkelwagen doedel

Geen cent waard
(Doedeldagboek)

In winkels betaal ik het liefst zo 
gepast mogelijk. Al dat losse geld uit 
je portemonnee maakt je een stuk 
lichter en de cassieres zijn er blij mee. 

Toch kan ik na 12 jaar nog steeds 
niet wennen aan die munten en 
regelmatig vergis ik mij. Zo makkelijk 
als het ging met dubbeltjes en centen, 
zo moeilijk kan ik in één oogopslag 
zien of ik het juiste wisselgeld terug 
krijg.

Tijd voor een paar kleine, vergeten 
boodschappen bij AH. 
Het bedrag dat afgerekend moest 
worden was 3,68 euro. Even de 
portemonnee omkeren, al het 
kleingeld eruit schudden en hoera! Ik 
had geluk. Met de losse munten die 
erin zaten, waaronder een van 2 en 
een van 1 cent, kon ik precies gepast 
betalen. Tot op de cent nauwkeurig! 
Dat kwam omdat ik net daarvoor bij 
de Aldi één en twee cent munten 
had teruggekregen. Mijn vreugde 
was echter van korte duur, want het 
geld dat ik op de toonbank uittelde, 
werd niet geaccepteerd!? “Nee, dat 
mogen wij niet aannemen”, zei het 
meisje achter de kassa. “Hoe bedoel 
je?” vroeg ik. “De kleinste munt 

die wij mogen accepteren is 5 cent, 
mevrouw.” 
Ik stond daar even een partij perplex 
te wezen. Dit had ik nog niet eerder 
meegemaakt. Ik weet dat ze altijd 
afronden naar boven of naar beneden 
en dacht daar nooit verder bij na. 
Maar nu ik het precies pas had, was de 
cent ineens niets waard en mocht ik 
hem niet gebruiken. 

Er zat niets anders op dan de paar 
boodschappen weer terug te zetten in 
de schappen en met lege handen naar 
huis te gaan. Ik had er de smoor in. 

Maar misschien lag er onder in mijn 
tas nog wat los geld? Even rommelen, 
alle ritsen en vakjes open maken en 
terwijl de rij achter mij steeds langer 
werd, vond ik gelukkig, verstopt in 
mijn tas nog een briefje van vijftig. 
Ik kon betalen en hoefde niet eerst 
naar huis te gaan om geld te halen. 
De caissière had wel de pech dat ze 
mij kleingeld moest géven in plaats 
van het te ontvangen. 
Maar daar kon ik niets aan doen. 

Wat moet ik nu met die niet 
geaccepteerde munten? Bij AH kan 
ik ze niet kwijt en ik weet niet of 
andere winkels er net zo over denken. 
Als ik teveel boodschappen doe bij 
de Aldi, zit ik straks met een lading 
kleingeld, wat niets waard is. Ik zou 
er een ketting van kunnen maken 
of een nieuw kunstwerk. Of ik kan 
ze gebruiken bij een spelletje mens-
erger-je-niet! 

In ieder geval heb ik nu weer een leuk 
onderwerp om te tekenen in mijn 
Doedeldagboek en er een column over 
te schrijven. 

Yvonne Casander
 
www.facebook.com/
artschoolofpainting 
www.ArtSchoolOfPainting.nl
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Een ‘KEI’ van een foto

Noordeinde 9, Meppel
T  0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

24/7 Bereikbaar
U bent welkom, waar u 
ook verzekerd bent

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’

Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

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

Voor  onze  menulijst  en  de  openingstijden  
zie  website.  

Attentie: vanaf heden voor pizza’s 
ook op woensdag en donderdag GEOPEND!

Voor onze menulijst en de openingstijden
zie website.

Foto’s gemaakt bij Havelter Korenmolen 100 jaar, o.a. thema oude ambachten. Foto’s: Willem Pieters, Havelte.

in De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp,
De Molen in Nijeveen en 
De Koegang in Koekange? Vraag naar de combinatietarieven

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449  |  drukkerij@kleen.nl
Adverteren?

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD
altijd scherp!

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
SAMENLEEFCONTRACT?
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Om cultuureducatie op basisscholen 
een kwaliteitsimpuls te geven, 
heeft de Rijksoverheid de regeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit in het 
leven geroepen. Scholen kunnen met 
gelden uit het landelijke programma, 
de provincie Drenthe en de gemeente 
Emmen de kwaliteit van het 
cultuuronderwijs verbeteren. 

Scholen kunnen kunst-, erfgoed- 
en media-activiteiten inkopen, de 
deskundigheid van leerkrachten 
verbeteren en een doorgaande 
leerlijn ontwikkelen. Vaak worden 
deze gecombineerd met de 21th 
century skills. Musici, filmers, 
beeldend kunstenaars, theatermakers, 

dansers en andere creatievelingen 
zijn bij uitstek geschikt om hierin te 
ondersteunen, omdat zij als geen 
ander kunnen onderzoeken, creëren 
en presenteren.

Volgens Stichting Compenta, waarin 
ICO, De Kunstbeweging, SCALA en 
K&C zich hebben verbonden, hebben 
scholen behoefte aan op maat 
gemaakte kunst- en erfgoedprojecten 
die passen in themaweken, 
doorlopende leerlijnen of zijn te 
integreren in vakken als taal en 
rekenen. Het lijkt dat een combinatie 
van creatieve vakken en exacte vakken 
leidt tot betere opname van de lesstof. 
Bijvoorbeeld leren tellen tijdens het 

50.000 euro beschikbaar voor Drentse kunstenaars

Kunstenaars en verenigingen op het gebied van kunst en cultuur in Drenthe laten geld liggen.
Dit meldt Stichting Compenta, die de financiën beheert van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in Drenthe. 
Voor beeldend kunstenaars, dansscholen, erfgoedinstellingen en bijvoorbeeld theaterdocenten die samen met één of 
meerdere scholen een kunsteducatief project ontwikkelen is 2 euro per leerling beschikbaar met een minimum van 1500 
euro per te ontwikkelen project.

dansen in groep 2 en kennis maken 
met onderdelen van de vakken 
aardrijkskunde en geschiedenis tijdens 
archeologisch bodemonderzoek in 
groep 7. 
Het zijn ervaringen verbonden 
met kennis die leerlingen niet snel 
vergeten.

Aanvragen
Kunstenaars die samen met scholen 
een project ontwikkelen kunnen tot 
1 juni 2016 een aanvraag indienen 
voor een financiële bijdrage. De 
daaropvolgende aanvraagperiode is 
1 oktober 2016. 

www.compenta.nl.

Kiekjesdag bij de Historische Vereniging Havelte e.o.

De Historische vereniging Havelte e.o. organiseert op zaterdag 21 mei wederom een 
kiekjesdag. Vele honderden foto’s wachten nog op herkenning. 
Voorts zullen oude dorpsfilms en recentere films over de voormalige gemeente Havelte 
worden getoond.

Opgericht 1989

Het scanapparaat staat klaar om foto’s 
waarvan u vindt dat deze in het archief 
van de vereniging bewaard moeten 
worden in te scannen.
 
Het archief in ’t Spikerhuus is 
eveneens op deze dag geopend.

Het wordt ongetwijfeld wederom een 
geslaagde activiteit van de vereniging.

U bent van harte welkom van 
10.00- 16.00 uur in de Molenschuur, 
Molenweg 29 in Havelte.
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De Brincksanghers weer “on tour”

De activiteitencommissie van het Havelter mannenkoor “De Brincksanghers” 
heeft haar naam weer eer aangedaan. Na een geslaagd voorjaarsconcert in de 
Clemenskerk in Havelte en een optreden in het verzorgingshuis Jan Thijs Seinenhof 
in Diever heeft de activiteitencommissie weer een serie nieuwe optredens 
geregeld.

Bij mooi weer verzorgen “De 
Brincksanghers op zondagmorgen 
22 mei of 5 juni een gratis mini-concert 
bij “Theehuis ’t Hunebed” in Darp 
(Havelte). Op 2 juni is er ’s avonds 
een optreden in het verpleeg- en 

verzorgingshuis “Zonnekamp” in 
Steenwijk. Vervolgens geven “De 
Brincksanghers” bij mooi weer op 
zondagmiddag 12 juni of 19 juni 
een gratis openluchtconcert bij 
Smit’s Paviljoen in Giethoorn. De 

serie optredens wordt vlak voor een 
welverdiende vakantie afgesloten 
met een optreden op camping 
“De Klaverkampen” in Havelte op 
vrijdagavond 22 juli. Dus genoeg 
mogelijkheden om het koor “De 
Brincksanghers” eens weer te kunnen 
beluisteren! Maar houd de data en het 
weer goed in de gaten! 
Meer informatie over het mannenkoor 
“De Brincksanghers” kunt u vinden op 
www.brincksanghers.nl.
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Tennissers HTC hebben 
betere tijden gekend

Voor de tennissers van HTC is de 
voorjaarscompetitie net over de helft 
heen, tijd om een tussenbalans op te 
maken. 

Het mannen 35+ team is de 
hoogstspelende ploeg uit Havelte. Het 
team werd, ondanks het feit dat het 
vorig seizoen geen kampioen werd, toch 
in de hoogste klasse - de hoofdklasse - 
is ingedeeld. Tot nu toe leed de ploeg 
enkel nederlagen mede veroorzaakt, 
omdat kopman Bastiaan Tuin al in de 
eerste wedstrijd ernstig aan zijn enkel 
geblesseerd raakte en niet meer in 
actie is geweest. Het is te hopen dat bij 
hervatting van de competitie op 21 mei 
Tuin zodanig van die blessure is hersteld, 
dat hij in de resterende drie duels 
zijn partijtjes volop kan meeblazen. 
Want in de wedstrijden tegen 
mededegradatiekandidaten Emmen en 
Valthe wordt beslist welke twee ploegen 
de hoofdklasse moeten verlaten.

Het weekeinde vóór de pinksterpauze 
was dan wel wat het weer betreft 
voortreffelijk, de resultaten van de 
Havelter tennissers waren niet bepaald 
zonnig te noemen. Alleen het zondagse 
mannenteam pakte de volle winst. De 
vrouwen bereikten een 3-3 gelijkspel, 
maar de andere zes HTC-ploegen leden 
in speelronde 4 een (dikke) nederlaag.

De 6-0 zege van het mannenteam - deze 
keer bestaande uit Arne Lanjouw, Willie 
van der Spek, Luco Huisman en Mark 
Hoogeveen - tegen De Mersch mag geen 
verrassing heten. De tegenstander had 
nog geen enkele partij gewonnen en 
slaagde er tegen Havelte zelfs niet in 
één game te bemachtigen. Halverwege 
deze voorjaarscompetitie staat HTC 
op de derde plek. De kans op een 
kampioenschap is miniem, maar wie 
weet laten de concurrenten de nodige 
steekjes vallen.
 
De vrouwen deelden met Nomi de 
punten. Ook in dit duel werden alle 
partijen in twee sets beslist. Tineke 
van der Linden en Erna Smink deden 
goede zaken door hun single en samen 
het dubbelspel te winnen. Sandra Bos 
en Roelie Stevens lukte dat niet. HTC 
staat  op de zevende plaats, maar zal in 
de tweede helft van de competitie naar 
verwachting flink stijgen, want de duels 

tegen de sterkste tegenstanders zijn nu 
achter de rug.
 
Het gemengdteam wacht nog op de 
eerste overwinning. GSTC verliet zondag 
met 7-1 het zonovergoten Havelter 
tennispark. Ilja Koppers redde voor 
HTC de spreekwoordelijke eer. Via 
6-4 4-6 en 7-6 won zij haar enkelspel. 
Peter Mensink, Bart Zwiers, Martijn 
Boxem, Gerda Oosterveld en Simone 
Karsten ondervonden de kracht van hun 
Groningse tegenstanders. HTC staat 
momenteel op de een na laatste plaats. 

Zoals reeds aan het begin van dit artikel 
vermeld hebben de 35+ mannen in 
de hoofdklasse nog geen overwinning 
geboekt. Tegen de Hertenkamp 1 kregen 
Johan Haar, Auke Kuipers, Roelof Pruntel 
en invaller Hylke de Graaf een 6-0 
nederlaag te slikken.
 
De vrijdagavonddubbelaars beleefden 
aan week 4 eveneens weinig 
plezier, althans als je van het aantal 
overwinningen uitgaat. De beide 
mixedploegen verloren, team 1 
met 3-1 en team 2 met 4-0. Team 1 
behaalde tegen Skarslach alleen in het 
gemengddubbel van René Haartsen 
en Olaf Buitelaar een zege. Hennie 
Brugging en Jaap de Vries hadden in hun 
partijen wel kansen op succes, maar dat 
zette geen zoden aan de dijk. Team 2 
(Christy Addink, Renske Hiemstra, Jacob 
Gemmeke en Roelof Kassies) verloor 
alle potjes tegen ATW. Gemmeke en 

Kassies hadden een winstpartij voor 
het grijpen, maar een 9-6 voorsprong in 
de beslissende supertiebreak was toch 
niet voldoende. Na vier wedstrijden en 
met nog drie keer te gaan staan beide 
ploegen op een degradatieplek. Dus 
moeten ze nog stevig aan de bak om 
terugkeer naar de tweede klasse te 
voorkomen.
Ook het mannenteam op vrijdag kreeg 
een nederlaag aan z’n broek. Tegen 
PAF werd het 1-4. Dat ene Havelter 
puntje sleepten Johan Pekel en Hylke 
de Graaf binnen via tiebreakwinst in de 
derde set. Ploeggenoten André Kreuze, 
Gerard Veerkamp, Kees Vingerhoets en 
invaller Huib de Wit smaakten niet het 
zoet der overwinning. ‘Verloren zoon’ 
Huib de Wit hoopte een glanzende 
comeback te maken, maar daar werkten 
de tegenstanders in het geheel niet aan 
mee. Een lichtpuntje vormde het vervolg 
van hun door regen gestaakte wedstrijd 
(bij 1-1) tegen Dedemsvaart. Het werd 
3-2 voor HTC door winst van de koppels 
De Graaf/Pekel, De Graaf/Veerkamp en 
Kreuze/Veerkamp. Na vier duels is HTC 
middenmoter met 10 winstpunten. 

De dinsdagvrouwen verloren voor de 
tweede keer met 3-1 van Oosterwolde. 
Geertje Smeding en Grietje de Vries 
wonnen in drie sets hun dubbelpartij. 
Fenje Pieterman, Fien Kuipers en Hennie 
Schulting lukte dat niet. Na vier duels 
staat HTC met nog twee speelrondes te 
gaan op de laatste (vierde) plaats. 

Stijlvolle actie van Bart Zwiers, maar dat leidt niet tot winst van zijn mixedteam.



12 De Kei - 1e jaargang nr. 10 - 18 mei 2016

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame

Eindelijk lente!
Tijd om lekker
naar buiten te gaan

R
e

la
ti

e
g

e
sc

h
e

n
k

e
n

Promoot uw bedrijf met een handige koeltas 

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.


