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

Presenta e Kinderatelier BoScala Swingkids
en leerlingband Swingkids
Maandagavond 6 juni om 18.45 uur laten de deelnemers aan het kinderatelier
2016 in ontmoe ngscentrum De Veldkei horen wat zij in 10 lessen geleerd
hebben. Samen met de leerlingband de Swingkids van MV de Bosnimf laten de
kinderen zien en horen wat ze in een rela ef korte jd al aan muziek kunnen
maken.
Het plezier zit ook in het samen
muziek maken. Wie zin hee te
komen luisteren is van harte welkom.
Zijn er kinderen in de regio die
een instrument bespelen zoals
bijvoorbeeld een blaasinstrument,
piano of gitaar maar nog niet in
groepsverband, kom dan eens kijken
of de Swingkids iets voor je is. De
leerlingband bestaat momenteel
uit 3 trompe en, een trombone,
altsaxofoon, gitaar en drums.
Zij repeteren op maandagavond in
ontmoe ngscentrum de Veldkei van
18.15 tot 19.15 uur.
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Meer spelers zijn al jd welkom. Zeker
een pianist en een basgitaar ontbreekt
nog bij de ritmesec e.
Maandag 13 juni, 18.30 uur in
de Veldkei, is er nog een keer de
gelegenheid voor kinderen die nog
nooit een instrument in de handen
hebben gehad dit een keer te
proberen. Het gaat hierbij vooral om
trompet, saxofoon en slagwerk.
Meer informa e:
Marrie O er, tel. 0521-341496
06-55840586, marrieo er@gmail.com

Wijkverpleging Buurtzorg Havelte...
... zorg door een klein team met
vertrouwde gezichten
... zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar, 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!

Meer informa e over De Kei?
Kijk op www.kleen.nl/dekei
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 15 juni 2016.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 8 juni
e-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 - 85 85 80

Kerkdiensten
PKN Havelte/Uﬀelte
Zo. 5 juni
Havelte
Zo. 12 juni
Havelte

10.00 uur
10.00 uur

Mw. ds. V.T. Thurkow-Wierenga uit Beilen
Ds. M. Boersma uit ’t Harde

Kindernevendienst
Kinderkerk, jeugdkerk

De Brincksanghers weer “on tour”

Gelukkig!

De ac viteitencommissie van het Havelter mannenkoor “De Brincksanghers”
hee 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 hee de ac viteitencommissie weer een serie nieuwe
optredens geregeld.

Onderzoekers van de Wageningse
universiteit hebben vastgesteld dat
Drenten de meest gelukkige inwoners
van Nederland zijn. Wij scoren
gemiddeld een 7.7.
Het verbaast mij niets dat wij zo
gelukkig zijn.
Er is ook zoveel moois om van te
genieten, wij wonen immers middenin
de natuur.
Alleen al de bermen in Havelte zijn
een sprookje. Het gekantkloste
fluitenkruid, de knalgele paarden- en
boterbloemen (die een oude dame
‘gelakte lieﬃes’ noemde), de lila
pinksterbloemen, de roze dovenetel
en koekoeksbloem, de oranje
slaapmutsjes, de wi e madelieven.
Zoveel kleuren en geuren.
En dan al die bezige vogels.
Ik laat mijzelf wel eens verdwalen in
de ‘nieuwbouw’ van Havelte.
Het is adembenemend wat er allemaal
in de prach g aangelegde tuinen
opkomt.
Inderdaad daar worden wij gelukkig
van.
Toch plaats ik een kan ekening bij dat
geluk.
Wij, Drenten, waren het gelukkigst
in Mei, maar vraag het ons eens in
Januari!

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 gra s openluchtconcert
bij Smit’s Paviljoen in Giethoorn. De
serie optredens wordt vlak voor een
welverdiende vakan e afgesloten
met een optreden op camping

Kei-vers van de pers
Havelte in mei!
Mijn haventje, mijn huis
staat hier, s l te stralen
in de voorjaarszon...
mijn tuin in volle bloei
een feest van geur en kleur
Happy in Havelte

Foto en tekst: Gem
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“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 informa e over het mannenkoor
“De Brincksanghers” kunt u vinden op
www.brincksanghers.nl.

dieneke smink
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De 15-jarige scholier
Stef Vos uit Havelte
loopt voor Pink Ribbon
Stef Vos traint voor de 4 mijl in
Groningen op 9 oktober 2016. Met
zijn ac e voor Pink Ribbon hoopt hij
1250 euro of meer in te zamelen. Ik
doe dit voor mijn moeder, zegt Stef.
S ch ng Pink Ribbon financiert
wetenschappelijk onderzoek
en projecten op het gebied van
behandeling, nazorg en lange termijn
eﬀecten van borstkanker. Met als doel
de juiste behandeling en op male
begeleiding én een beter en langer
leven voor iedere borstkankerpa ënt.
Geïnteresseerden kunnen ook geld
doneren via: h ps://ac es.pinkribbon.
nl/ac e/stef-vos of zoeken op “Stef
loopt de 4 mijl”.
Vorig jaar kreeg mijn moeder het
nieuws dat ze borstkanker had, nadat
ze voor de eerste keer had meegedaan
aan het bevolkinsonderzoek. Ze
moest daarna allerlei behandelingen
ondergaan en was daar erg ziek van.
Wij waren erg van slag en waren bang
dat we haar moesten gaan missen. Ik
vond het zo erg dat ik bijna niet meer
kon slapen. Ik heb een begeleider
en zij bedacht samen met mij dat
het goed zou zijn om een ac e te
starten, zodat ik iets kan doen voor
mijn moeder. Ik had nog nooit eerder
hardgelopen, dus het is een echte
uitdaging om 4 mijl te lopen. Ik train
drie keer per week. Zondag 5 juni a.s.
ga ik meedoen met de Mooi Ruinen
Run. Ik ben erg benieuwd of het me
nu lukt om in een keer 5 kilometer te
lopen.

70-jarig bestaan Vrouwen van Nu afd. Veendijk
Wij, de vrouwen van Nu van de afd. Veendijk, hebben afgelopen vrijdag
20 mei, het feit gevierd dat de afdeling 28 mei 2016 70 jaar bestaat.
Wij zijn met 25 dames naar het
Theehuis Anserdennen geweest voor
een heerlijke kop koﬃe met gebak en
daarna naar landgoed Welgelegen in
Koekange, waar Mevr. Bout ons hee
rondgeleid door haar blikmuseum
en ons hier het een en ander op
humoris sche wijze over hee verteld.
Na de lunch, een heel gezellige
muziekquiz, gegeven door Aaltsje
Ypeij. Hier gingen de beentjes van
de vloer en werden wij op de proef
gesteld door moeilijke vragen over
diverse liedjes uit het verre verleden.
Ter afslui ng een High Tea bij Tea Time
in Echten. Wij kunnen terugkijken op
een heel geslaagde dag. En hopen op
nog veel gezellige afdelingsavonden
met elkaar.

Mevr. Brand-Bel 70 jaar acƟef lid en tevens
mede oprichtster.

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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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.
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.

“ik durf nu veeeel
meer” jongen 9 jaar

Susanne wenst jullie
een goed 2016

PROEF DE SFEER
IN ONS RESTAURANT
Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027
info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl

kindercoachsusanne.nl ikleerlerenmeppel.nl
of bel ons op 06 10720559

Weidelint 46 Nijeveen

Vogel
Voor al uw schilderwerk en wandafwerking

Ruiterweg 57
4

7974 HA Havelterberg M 06 233 836 35

T 0521 511 792

E j_vogel@zonnet.nl
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Top kwaliteit Zweeds tuinhout
19 x 145 geschaafd
19 x 135 rabat
16 x 160 grijs geïmpregneerd

€ 1.50 p/m
€ 1.50 p/m
€ 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
30 x 195 grijs geïmpregneerd

€ 2.25 p/m
€ 3.75 p/m

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

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

Houthandelwevers.nl

Agenda
1 juni
De Kei nr. 11
3 t/m 5 juni Uﬀelterfeest
Hee u
3 juni Circusvoorstelling van schoolkinderen in de tent - 13.30 uur
een aankondiging
Boeren Blond - 20.00 uur
va
n een evenement
4 juni Optocht versierde wagens - 09.00 uur
Super Sundays - 21.00 uur
of ac viteit?
John Stevens - 22.00 uur
Laat het gra s in
5 juni Harm en Roelof - 10.00 uur
de agenda plaatsen
.
Fietstocht en Stormbaan - 14.00 uur
(Commerciële age
ndapunten
Doorlopend programma met Sunshine Partyband - 17.00 uur
in overleg)
DJ Roelf Hof - 21.00 uur
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
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Havelters in eerste glossy
voor Westerveld
Verschillende Havelter inwoners en ondernemers
presenteren zich in de eerste eigen glossy voor
Westerveld. Afgelopen vrijdag werd het nieuwe magazine
InWesterveld feestelijk gelanceerd.

In de eerste uitgave onder andere
aandacht voor ouder worden,
duurzaamheid, landelijk wonen en
onbekende therapieën. De Havelter
Rietdekker Freek Jan Knol vertelt in
het magazine over zijn bijdrage aan

de authen eke
landelijke schuur
in Lhee. Zijn
rietdekkersbedrijf
verzorgde daar
het rieten dak
met Wiedenriet
en vlechtwerk
van roggestro.
Bert en Silvia Klumper van Rimini
in Havelte vertellen over hun
passie voor Italiaans ijs en pizza’s
en er is een reportage over de
boodschappenservice van AH Abe
Brouwer.
In het magazine toont Yvonne Hontelé
haar mooiste plekje: Het Uﬀelter
Binnenveld met een prach ge foto.

Ook InWesterveld
kiest voor
Drukkerij Kleen

Foto: Eva Flendrie

De Rand van Havelte wordt als p
genoemd na een wandeling over
het Hol ngerveld. Ook galerie
Ellen de Jong 4 art uit Uﬀelte
en Dorpsgemeenschap Havelte
presenteren zich in het 64 pagina’s
tellende magazine dat dinsdag 31 mei
huis-aan-huis werd verspreid in de
gehele gemeente. De glossy verschijnt
twee maal per jaar.

INFO
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Noteboomstraat 68

T 0522 255449

7941 XA Meppel

drukkerij@kleen.nl

Strategisch Plan
| THE IMPROVEMENT
GALLERY | Kata
De Kaap Sorteercentrum
workshop | King
| Even
of the Line
Personalia | Vertrouwensco voorstellen | Paintballen | Turma
Teamleaders groep
mmissie | Externe
3
INTERVIEW JOHAN
locaties | Social
EN ANKE VAN ‘T VEER
Media Team

www.kleen.nl

Weer woensdag gehaktdag?
Varieer makkelijk met Maaltijdservice Thuis !

Brochures

Het magazine is in het leven geroepen
door Sandra Bos-Booij uit Havelte en
Alanda de Boer uit Dwingeloo. De
communica eprofessionals vonden
dat de vele mooie verhalen in de
regio het vertellen waard zijn en
ontwikkelden een glossy als podium
voor deze verhalen. De eveneens in
Havelte woonach ge fotografe Charlie
Wessels maakte de meeste foto’s
in het blad dat mede daardoor een
bijzondere uitstraling kreeg.

Ook koelv
ers!

7 dagen per week vers uit eigen keuken
Stel zelf uw warme maalƟjd samen
Met aandacht bereid voor u!

MaalƟjdservice Thuis
6

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

www.zzwd.nl
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Spreekwoorden voor
een plakje worst
(Doedelblog)
“Wie niet horen wil, moet voelen!”
Of “Wie de bal kaatst, mag hem
terugverwachten.”
Als volwassene hebben we dat
allemaal wel eens ondervonden.
Hebben we geen zin in revanche, dan
kijken we wel twee maal uit, voor we
een ander “belagen”. Toch???? Al die
volwassenen die een bord voor hun
kop hebben, tel ik even niet mee.
Hoe zit dat dan met kinderen? Vooral
als ze nog klein zijn? De peuterlee ijd.
Zij hebben van deze spreekwoorden
en hun betekenis geen flauw benul. Ze
spelen, plagen, duwen en slaan elkaar.
Dat gaat er wel eens hard aan toe. Na
een paar waarschuwingen onzerzijds
zou je toch zeggen dat ze het wel
weten. Helaas, dan kom je bedrogen
uit. De volgende keer doen ze het net
zo hard weer.
Neem nou dat lieve, kleine jongetje
van twee, die de neiging hee om in
zijn enthousiasme met speelgoed te
gooien. Wáár dat terechtkomt -op
de grond, tegen het raam, tegen het
hoofd van zijn zusje…..- daar let hij
niet op! Of die lieve, gróte jongen, die
voortdurend zijn energie kwijt moet
en dan ieder kind in zijn buurt op het
hoofd begint te kken. Wat natuurlijk
vreselijk irritant is voor de ontvanger.
Je kunt het honderd keer zeggen.

Oog om oog doedel

De boodschap komt niet aan. Of het
héél kleine kind dat voor de grap
een ander bijt. Totaal geen besef dat
zoiets pijn doet. Ik heb dan de neiging
terug te bijten. Niet alleen de neiging.
Ik zou het ook doen! (En dan ben ik
notabene de volwassene!) Niet te hard
natuurlijk, maar wel zodanig dat ze het
voelen. Niet eerst preken, maar direct
reageren. Hun verbazing is dusdanig,
dat ze het voorlopig wel uit het hoofd
laten opnieuw te bijten of te slaan.
Een waarschuwende blik kan dan al
voldoende zijn. Kinderen beseﬀen
dikwijls pas wat ze doen, als het hun
ook wordt aangedaan. Opvoedkundig
gezien is mijn handeling misschien
helemaal niet juist. Nanny Jo Frost

hee er zeker een betere en meer
verantwoorde oplossing voor, maar
het werkte wel bij mijn eigen kroost.
De spreekwoorden “Wie niet horen
wil, moet voelen”, “Oog om oog,
tand om tand” en “Wat gij niet wilt
dat u geschiedt, doe dat ook een
ander niet” zijn hier allemaal op van
toepassing.
Ik weet nog dat ik mijn kinderen
vroeger leerde netjes dank-u-wel te
zeggen als ze iets kregen. Bijvoorbeeld
het stukje worst bij de slager.
Standaard werd het plakje vlees na het
afrekenen aan het kind aangeboden.
Mijn zoon kreeg het en vergat te
bedanken. Ik pakte de lekkernij uit zijn
handjes en gaf het terug aan de slager
met de woorden: ”Hij lust het niet,
want hij zegt geen dank je wel.”
“Jawel, mama!” riep hij meteen. En de
slager wilde het vergoelijkend weer in
zijn handje stoppen. Daar stak ik een
stokje voor en zonder worst verliet ik
met een huilend kind de winkel. De
man keek mij stomverbaasd na, vond
het zielig en zei nog “Ach, mevrouw
…...” . Ik was onvermurwbaar. Zó
vaak had ik het al gezegd! Maar het
mooiste is: Mijn zoon vergat nooit
meer dank-u-wel te zeggen! Hij had
zijn leergeld betaald met “Wie niet
horen wil, moet voelen.”
Yvonne Casander
www.facebook.com/
artschoolofpain ng
www.ArtSchoolOfPain ng.nl

Tand om tand doedel
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Een ‘KEI’ van een foto
Deze kerk, behorend aan de PKNGemeente Havelte, is ontstaan uit het
al in het jaar 800 gebouwde kapelletje,
opgetrokken uit hout en keien.
Rond 1200 is het geheel verbouwd
tot een Romaanse kapel van
kloostermoppen en voorzien van een
rieten dak.
In 1310 is het wederom verbouwd en
daarna verheven tot een Romaanse
kerk en als zodanig ingewijd door de
Bisschop van Utrecht.
In 1450 is de kerk aanzienlijk vergroot
(verlengd én verhoogd) in Go sche
s jl. De bovenste én achterste ramen
hebben dan ook spitsbogen. De kerk
werd Hervormd in 1598.
De aanbouw ‘De Nije Wheeme’ is in
1993 feestelijk geopend (op de foto
niet zichtbaar; bevindt zich aan de
andere zijde).

Clemenskerk Havelte

Foto: Henk Mulder, Havelte

Het orgel is gebouwd (1819) door de
bekende orgelbouwer Van Oekelen
en werd recentelijk (2013/2014)
ingrijpend gerestaureerd.
Tijdens de zomermaanden (medio
mei t/m 2e zaterdag in september)
speelt vanuit de galmgaten hoog in
de toren het beroemde Chamadron.

Met behulp van luchtdruk worden
50 trompe en aangeblazen, bediend
vanaf een toetsenbord / klavier.
Op zaterdagmiddagen om 16.00 uur is
een ieder welkom om dit bijzondere
instrument te komen beluisteren én te
bezich gen.
Tekst: Henk Mulder, Havelte
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Zeer voordelig proeven!
Probeer nu eenmalig 5 maaltijden voor slechts €3,99 per maaltijd!

Noordeinde 9, Meppel

T 0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

• Ruime keuze in maaltijden,
voor- en nagerechten
• Ook dieetmaaltijden
• Gratis klantenservice
• Geen verplichtingen
• Geen bezorgkosten

VRAGEN OF BESTELLEN?

0800 - 023 29 75

PROEFPAKKET
(art. nr 93928)
• Slavink in jus met spinazie

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

5 HEERLIJKE
MAALTIJDEN

en aardappelpuree

Nu

• Nasi goreng met kipsaté
• Macaronischotel

19,95

Uw actiecode:
5 - 2016 ADD

• Runderlapje in jus met

bloemkool en aardappelpuree

e:

• Grootmoeders kippannetj
kippenpoot met groenten en
gebakken aardappelen

arm!
Ook natrerium
naar de
Informegelijkheden
mo

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER!
(OP WERKDAGEN VAN 8:00 - 18:00 UUR)

Eenmalige deelname per adres.
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www.apetito.nl • info@apetito.nl

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’
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Nieuw huwelijksvermogensstelsel? Huwelijkse voorwaarden niet overbodig!
Wie in Nederland trouwt doet dit in beginsel (op grond van de Wet), in gemeenschap van goederen. Gevolg daarvan is,
dat alles wat het echtpaar hee aan bezit en schuld, en alles dat zij jdens het huwelijk aan bezit of schuld verwerven,
gemeenschappelijk is. Daar zijn in de Wet uitzonderingen op.
In een testament of bij een schenking
kan bepaald worden, dat het geërfde
of geschonkene persoonlijk bezit is
én blij van de echtgenoot die het
geërfd hee of hee gekregen. Dat
wordt dan vastgelegd door degene die
het testament maakt, respec evelijk
door degene die de schenking doet.
De charme van dit systeem zit in
de eenvoud. Geen administra ef
gedoe. Alles is gemeenschappelijk.
De narigheid zit er in, dat ook alle
schulden voor de echtgenoten samen
worden, zelfs al weet de andere
echtgenoot niet van het bestaan van
die schulden.
Al jaren wordt er in de poli ek
regelma g voorgesteld dit stelsel te
wijzigen. Voor huwelijken die na deze
stelselwijziging gesloten worden zou
de volgende stelregel van toepassing
moeten zijn: dat wat een echtgenoot
vóór het huwelijk aan bezit of schuld
had, en dat wat hij/zij door erfenis of
schenking hee gekregen, is van die
echtgenoot en raakt de ander niet. Al

het andere wordt gezamenlijk. Klinkt
logisch. Alleen dat wat jdens het
huwelijk samen is opgebouwd (aan
bezit en schulden), is dan voor de
echtgenoten samen.
Of dit prak sch is, en hoe dit dan
vastgelegd moet worden, is niet
duidelijk. Het vraagt wel enige
administra e door de echtgenoten.
Net voor het huwelijk moet
geïnventariseerd worden wat ieder
hee aan bezit en schuld en dat
moet worden vastgelegd. Of veel
aanstaande bruidsparen hier op zi en
te wachten valt te betwijfelen. Voor
alle duidelijkheid: dit systeem is nog
niet ingevoerd. Het is ook niet zeker
dat het wordt ingevoerd, en áls het
wordt ingevoerd, geldt het alleen
maar voor huwelijken die daarna
worden gesloten.
In veel gevallen is de algehele
gemeenschap van goederen niet
verkeerd. Bovendien blij het maken
van huwelijkse voorwaarden mogelijk

Bureauset
nu voor

en gewenst. Neem bijvoorbeeld de
situa e van een eigen bedrijf. Om
de ondernemende echtgenoot en
diens bezit te beschermen tegen
schulden of een faillissement. En
om het bedrijf te beschermen tegen
de gevolgen van een echtscheiding,
blijven huwelijkse voorwaarden van
belang. Zeker wanneer er sprake
is van samengestelde gezinnen, of
als er bepaalde wensen gelden ten
aanzien van verdeling van bezit, of
als de echtgenoten regelingen willen
vastleggen omtrent pensioenrechten.
Overweegt u te gaan trouwen en wilt
u huwelijkse voorwaarden maken?
Of hee u twijfels over uw huidige
regelingen? Maak dan eens een
afspraak met ons kantoor om de bij
uw persoonlijke situa e passende
mogelijkheden te bespreken. Sto jn
notariaat & media on de Wijk.
Kijk voor meer informa e op
www.sto jnnotariaat.nl of
bel 0522 - 440 473.

Vaderdagtip!
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Het Noteboompje.nl
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Met passie gemaakt!
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WONINGINRICHTING
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TAPIJT
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MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Kruisstraat 6
7941 AN Meppel
ingang Noteboomstraat
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
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Zomeravondcompe e MTB Havelte
voorziet in behoe e
Afgelopen woensdag organiseerde mountainbikevereniging Havelte de eerste van een serie van
4 wedstrijden op de Havelterberg. Deze 4 wedstrijden
vormen samen de zomeravondcompe e, een nieuw
ini a ef, wat zeker aanslaat gezien de deelnemersaantallen.
In totaal stonden er 124 renners en
rensters aan de start uit heel noord
en oost Nederland, waaronder een
aantal landelijke toppers zoals de
winnaar bij de licen ehouders Hielke
Heijs uit Meppel. Deze jonge renner
hee ook bij de afgelopen landelijke
wedstrijden al jd op het podium
gestaan. Bij de recreanten ging de
winst naar Jorg Prins uit Havelte, bij
de nieuwelingen/junioren won Ramon
Eikelboom uit Scheerwolde afgetekend
en bij de dames Marianne Vlasveld
uit Rotsterhaule, vlak voor de jonge
Daphne de Vries uit Wolvega.
Ook bij de jeugd streden 49 jeugdigen
om de prijzen en wisten het ruim
aanwezige publiek te boeien.
Bij de jeugd stonden de volgenden
op het podium: Jeugd tot en met 10
jaar: jongens 1 Job Weijdema uit Tuk,
2 Lars Smit uit Steenwijk, 3 Danijel
Agricola uit Terwispel. Meisjes: 1
Maureen Abma uit Wolvega, 2 Yve e
Vermeer uit Wapse en 3 Inge Vermeer
uit Wapse. Jeugd 11-12 jaar: Jongens
1 Elmar Abma uit Wolvega, 2 Joris
Funken uit Assen, 3 Xander Drocht
uit Nijeveen. Meisjes: 1 Isa Looienga
uit Drachten, 2 Mirthe Hul ng uit
Havelte, 3 Gaby Vermeer uit Wapse.
Jeugd 13-14 jaar: Jongens 1 Rick Bos
uit Oosterwolde, 2 Tim de Jong uit

Assen, 3 Ruben
Kortleve uit
Havelte. Meisjes:
1 Isa Boverhof uit
Uﬀelte, 2 Ilse Lutke
uit Asen.
De complete
uitslagen staan op
www.mtbhavelte.
nl. De organisa e
ziet terug op een
zeer geslaagd
evenement. Mede
door de hulp van
de vrijwilligers en
de renners die na
afloop spontaan
hielpen met
opruimen, was
de voormalige
Amerikaanse basis
een uurtje na
de laatste finish
weer volledig
opgeruimd.
Volgende
wedstrijd is op 15 juni, wederom op
de voormalige Amerikaanse basis. Dit
is tevens het clubkampioenschap van
MTB Havelte voor de senioren. De
huldiging van deze kampioenschappen
zal plaatsvinden jdens de 3e
wedstrijd, welke staat gepland op

6 juli. De finale van de compe e is op
24 augustus.
Inschrijven is nog mogelijk via mail
naar wbosscha@ziggo.nl of ter
plaatse. Als je de afgelopen wedstrijd
hebt meegedaan, hoef je je niet
opnieuw aan te melden.

Kinderhulp-collecte: opbrengst 2016
De jaarlijkse collecte voor Na onaal Fonds Kinderhulp, die gehouden is in de
weken van 24 t/m 30 april en 8 t/m 14 mei, hee in 2016 € 371,35 opgebracht.
Hiervoor zijn 10 collectanten op pad gegaan.
Met het ingezamelde geld maakt
Kinderhulp geluk mogelijk voor
kinderen die in Nederland in
armoede opgroeien. Voor hen zijn
‘vanzelfsprekende dingen’, zoals een
dagje uit, sporten of een cadeautje
op Pakjesavond vaak niet weggelegd.
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Kinderhulp helpt door financieel bij
te springen. Want ook kinderen die
opgroeien in armoede moeten de
mogelijkheid krijgen om hun talenten
te benu en en aanslui ng te houden
bij lee ijdsgenoten. Maar ook de kans
om gewoon kind te zijn en even de

zorgen opzij te ze en. Kinderhulp doet
dit al sinds 1959 en hoopt dit met uw
steun nog lange jd te kunnen doen.
Hee u de collectebus gemist? U
kunt Kinderhulp alsnog steunen! Sms
‘Geluk’ naar 4333. U doneert dan
eenmalig € 2,50 en komt op voor
kinderen in Nederland met minder
kansen.
Collectanten en gevers: hartelijk dank!
Samen maken we geluk mogelijk!
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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

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