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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
Openluchttheater ‘De Speulkoele’ is er (bijna) klaar voor

Er is weer volop actie in het bostheater “De Speulkoele” in Havelte. Dit jaar 
wordt de klucht ‘Boerenkool met worst’ opgevoerd. Tweemaal per week wordt 
er (weer of geen weer) door de spelersgroep gerepeteerd onder leiding van 
regiseuse Trijnie Naber. Soms met letterlijk geen droge draad meer aan het lijf 
zijn de 8 spelers zich in hun rol aan het inleven. 

Hilarische taferelen welke soms per 
avond meerdere malen moeten 
worden overgedaan, net zo lang 
tot Trijnie enigszins tevreden is of 
tot de spelers echt een gezicht op 
onweer hebben. Dan de volgende 
week de scene nog maar eens weer 
doornemen.
Daarnaast wordt er natuurlijk volop 
gebouwd aan het decor, want dat dit 
een plaatje moet zijn (natuurlijk in 
3D) is zo langzamerhand een must 
en goede gewoonte. Alle zaterdagen 
wordt er volop geklust, zowel aan 
het decor als ook aan de rest van 
het theater, om alles spic en span te 
hebben voordat de eerste bezoekers 
een voorstelling kunnen gaan zien.
De eerste voorstelling is een actie 
van Abe Heijn (AH) in Havelte waarbij 
iedereen voor een kaartje kan sparen. 
Deze voorstelling is op 15 juli. Daarna 

volgen er 8 voorstellingen op 10, 13, 
14, 17, 19, 20, 24 en 26 augustus, 
waarbij opgemerkt dat de 14e een 
matineevoorstelling betreft en 
aanvangt om 14.00 uur.

Het theater verzorgt ook de 
afsluitende bijeenkomst van de ‘1e 
Erfgoeddag Westerveld’ op 2 juli 
a.s. In het theater wordt onder het 
genot van een hapje en een drankje 
en onder begeleiding van een stuk 
muziek de gemeentelijke culturele 
prijs uitgereikt.
Alles wordt verzorgd door een 
enthousiaste groep vrijwilligers die 
belangeloos veel vrije tijd investeren in 
het theater en alle randverschijnselen. 
Deze vrijwilligers worden natuurlijk 
tijdens de première in het zonnetje 
gezet en aan het eind van het jaar 
volgt als dank een gezellige avond.
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De volgende Kei verschijnt op 13 juli 2016. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 6 juli 
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.   3 juli Havelte 10.00 uur Mw. ds. P. v.d. Briel-Moerman uit Heerenveen Kindernevendienst
Zo. 10 juli Havelte 10.00 uur Mw. ds. T. Braam uit Dwingeloo Kindernevendienst

In Havelte?

Ze is een rasverzamelaarster.
Ze verzamelt alles, oud maar ook 
nieuw.
Ze heeft een schuurtje, veel planken 
en kastjes en alles wat ze verzamelt 
zet ze in dat schuurtje, op de planken, 
op en in de kastjes, op de grond, 
overal.
Dus staat het er mudvol met 
allerhande zaken.
Merklapjes, bonkaarten uit de tweede 
wereldoorlog, een bascule van de 
boterfabriek, een doopbewijs uit 
1920, een zilveren roomlepel, een 
patronenboek van de huishoudschool 
van zeventig jaar geleden, 
kippenringetjes, teveel om op te 
noemen.
Verwacht geen geordend geheel, 
er staat een stoel, ga zitten in het 
schuurtje en de eigenaresse laat je 
zien wat echt oud is, 
van wie ze het heeft gekregen en wat 
de geschiedenis ervan is.
Want bij elk voorwerp heeft ze een 
prachtig verhaal.
Neem de tijd, u hoeft niet af te 
spreken.
U bent altijd welkom in Grietjes 
Museum(pje).
Als ze thuis is, op de Korte Molenweg 
nummer 3.
In Havelte!

dieneke smink

Zaterdag 2 juli a.s. 

Erfgoeddag Westerveld

Dit wordt georganiseerd door de gemeente Westerveld met de Historische 
Vereniging Havelte e.o. 
Het wordt gehouden op en rondom de Toegangspoort Holtingerveld te 
Havelte; van Helomaweg 16 van 10.00 tot 16.00 uur. 
Het thema is: “Het Verleden Dichtbij”. 

De diverse activiteiten zijn o.a.: 
- demonstratie schapendrijven
-  een OER-wandeling naar het oude en 

nieuwe Darp of de hunebedden met 
deskundige gidsen

-  rondgang van een historische 
begrafenisstoet “het 
Klakkelmansgilde”

-  expositie “Rendierjagers van het 
Holtingerveld”

-  fototentoonstelling “Sporen uit de 
Tweede Wereldoorlog”

-  presentatie van de film “Vanaf de 
Havelterberg gezien”

- een fietstocht van 35 km.

Tevens openen div. monumenten hun 
deuren voor het publiek met o.a.: 
-  de Haveltermolen met een quilt-

expositie
- de Clemenskerk
-  het voormalig historisch raadhuis 

met een expositie van kunstenares 
Margriet Klijnhout

Tourist Info Het nationale park van Drenthe 
is op zoek naar jou!

Het nationale park van Drenthe is gelegen in het gebied Diever, Dwingeloo, 
Havelte en Vledder. Jaarlijks vinden vele bezoekers de weg naar dit prachtige 
gebied om te genieten van hun dagje uit of de vakantie. Om deze gasten 
hartelijk te kunnen ontvangen en van de juiste informatie te kunnen voorzien 
zijn er Tourist Info kantoren in eerder genoemde dorpen.

Voor deze kantoren zijn wij dringend 
op zoek naar nieuwe, vrijwillige 
collega’s!
Wij zoeken collega’s die gastheerschap 
hoog in het vaandel hebben staan, die 
enthousiast zijn en de regio kennen. 

Door ziekte en vakanties binnen de 
4 teams gaat het met name om de 
komende zomermaanden. Mocht u 
geïnteresseerd zijn of meer informatie 
willen dan kunt u contact opnemen 
met Gea Wink, tel 06-83657250.
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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

Nieuw! De Bunyip Trail

De Bunyip Trail is een sportief honden – buitenleven evenement. Een sportief 
en sfeervol evenement voor deelnemers en bezoekers. Tweemaal per jaar, 
in juli en januari, bouwen wij een hindernisbaan op landgoed Welgelegen in 
Koekange, welke afgelegd dient te worden door baasje en hond. 

Deze combinaties zitten met een korte 
lijn aan elkaar vast en komen telkens 
weer voor een nieuwe uitdaging te 
staan. Elke Trail wordt anders en met 
andere materialen opgebouwd en de 
samenstelling van de hindernissen 
worden van te voren niet bekend 
gemaakt. Het doel is dat de baasjes 
met hun hond tussen de Trails door 
zelf op zoek gaan naar uitdagingen 
om te oefenen. Dit kan zelfstandig 
of in groepsverband. De deelnemers 
ontvangen een handleiding “Hoe te 
oefenen” en kunnen zich zelfstandig 
voorbereiden. De Bunyip Trail is voor 
Wedstrijddeelnemers en Recreatieve 
deelnemers en voor alle honden 

groot of klein, rashond of kruising. 
Rondom de hindernisbaan staan 
diverse standhouders binnen de 
honden- en buitenlevenbranche en 
maken zo, samen met een prima 
horeca-aanbod, het evenement 
compleet voor een leuke dag uit voor 
de bezoeker. Deze bezoeker kan tevens 
langs de hindernissen lopen en de 
verrichtingen van de deelnemers van 
dichtbij bekijken. Eerste editie: 
10 juli 2016 van 10.00-16.00 uur. 
Meer informatie: www.bunyiptrail.nl.  

Er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar voor deelnemers en 
standhouders.

Zwemvierdaagse 
in zwembad 
‘De Kerkvlekken’ 
te Havelte

De jaarlijkse Zwem4daagse in 
zwembad ‘de Kerkvlekken’ te Havelte 
zal plaatsvinden van maandag 
4 t/m donderdag 7 juli 2016. De 
Zwem4daagse wordt dit jaar voor de 
42e keer georganiseerd in Havelte. 
Naast het zwemmen zijn er leuke 
randactiviteiten, zoals een groot 
springkussen, muziek en elke avond 
een lekkere traktatie. 

De opening zal worden verricht door 
DJ Bazz. Daarna kan men zwemmen 
van 18.45 tot 19.30 uur voor de 
Zwem4daagse. 
Kinderen tot 10 jaar zwemmen 250 
meter en de andere deelnemers 
zwemmen 500 meter per avond. Op 
donderdagavond worden de medailles 
uitgereikt.

Kaarten zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar voor € 5,00. 
De voorverkoop start op woensdag 
29 juni en eindigt op zondag 
3 juli. Daarna kosten de kaarten 
€ 7,00. Deelnamekaarten voor de 
Zwem4daagse zijn verkrijgbaar aan de 
kassa van het zwembad.

De Zwemvierdaagsecommissie 
Havelte heeft voor een afwisselend 
programma gezorgd en hoopt dan ook 
weer op veel deelnemers. Het bad is 
tijdens de zwem4daagse gesloten voor 
andere zwemmers.

Hoogzomer (in Havelte)
Hoogzomer
laagtij
hooggespannen verwachting
laaghangende bewolking...
Hoog in de bol

laag liggend op de aarde
Hoog-veen... laag voor laag
ontgonnen land als huid
ontsponnen, ontspannen!

Hoogachtend: Gem uit Havelte

Keivers van de pers
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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.

VogelVogel

Ruiterweg 57    7974 HA  Havelterberg   M  06 233 836 35    T  0521 511 792    E  j_vogel@zonnet.nl

Voor al uw schilderwerk en wandafwerking
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Heeft u 
een aankondiging 

van een evenement 
of activiteit? 

Laat het gratis in 
de agenda plaatsen.

(Commerciële agendapunten 
in overleg)

29 juni De Kei nr. 13

29 juni Excursie met Groengroep Havelte - 19.30 uur

29 juni-3 juli Zwemvierdaagse - Zwembad De Kerkvlekken

  2 juli Erfgoeddag Westerveld - Van Helomaweg 16 Havelte - 10.00-16.00 uur

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

  9 juli Optreden Swingband Havelte - Schaapskooi Holtingerveld, Havelte (Schaapscheerdersfeest) - 12.30-14.30 uur

10 juli De Bunyip Trail, honden- en buitenlevenevenement - Landgoed Welgelegen Koekange - 10.00-16.00 uur

10 juli Optreden Swingband Havelte - Herberg de Roskam, Uffelte (Klaverbladwandeltocht) - 15.00-17.00 uur

13 juli De Kei nr. 14

27 juli De Kei nr. 15

23-25 aug. Havelter Fietsdriedaagse - start vanuit PMT vanaf 9.15 uur

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

 op de Havelterberg

24 aug. Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - de Veldkei - 20.00 uur

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

17 dec. Kerstmarkt Havelte!

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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Bouwgrond Kanaaldijk  Giethoorn

Tuinweg 69  Meppel

Schuurmansweg 1  Nijeveen

Spinhuisstraat 40  Raalte

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERHUURD

VERKOCHT

O.V. V
ERKOCHT

 www.aarn inkmake laars .n l
 Nijverheidsweg 15 - 7948 NE Nijeveen - Tel. 0522 - 49 04 34  Bemiddeling in: woonhuizen, bedrijfsmatig o.g., taxaties

RECENTE TRANSACTIES

10 appartementen Dorpsstraat 25  Nijeveen

Eelderdiep 21  Zwolle

 Wilt u ook gebruik maken van onze diensten? Maak dan eens vrijblijvend een afspraak.
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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.

60 jaar zwembad ‘De Kerkvlekken’!                                                                                                                     
PROFICIAT!
Op 16 juni bestond zwembad ‘De 
Kerkvlekken’ in Havelte 60 jaar en dit 
jubileum werd op zaterdag 18 juni 
groots gevierd met een heuse “Flower 
Power Party”!! 

Via een prachtige boog van blikjes 
(leeg!) betraden de feestgangers het 
mooie zwembad, wat het afgelopen 
jaar een ware facelift heeft ondergaan. 
Met een hapje, een drankje en 
passende 60-er jaren muziek genoot 
iedereen van het feest met als 
hoogtepunt ‘auto te water’ o.l.v. 
Duikschool ‘Divearound’!!

Sinds 1 januari 2013 is het bad 
eigendom van ‘Stichting Zwembad 
De Kerkvlekken’ en hebben 
Bestuur en álle medewerkers een 
geweldige prestatie geleverd om dit 

De feestboog bij de ingang  Foto: Henk Mulder, Havelte

jubileumfeest in deze vernieuwde 
omgevingmet elkaar te kunnen vieren.

Voelt u zich geroepen om óók een 
steentje te willen bijdragen, kom eens 
langs en meldt u aan alsvrijwilliger! 

Er zijn altijd handen te kort! 
Doe mee en ervaar waar een 
dorpsgemeenschap toe in staat is!!!
Op naar het volgende jubileum!!

Tekst: Henk Mulder, Havelte    

Kruijer Creations weer open

Atelier & Boutique Kruijer Creations aan de Boskampsbrugweg 1B (tegenover het oude gemeentehuis) in Havelte is weer 
open. Na een sluiting van ruim een jaar wegens gezondheidsredenen kan men (voorlopig) vier ochtenden per week 
terecht in de oude schaapskooi. 

De winkelruimte is wat kleiner, maar 
we hebben nog steeds dezelfde 
artikelen. Van woensdag- tot en 
met zaterdagochtend is de winkel 
geopend voor onder meer uw 
brei- en haakgaren, fournituren, uw 
borduurgaren en stof, naaigaren, 
ritsen, band en knopen, allerlei 
hobbymaterialen, sieraden, sjaals, 
tassen, modeaccessoires en cadeau-
artikelen. Op maandag en dinsdag 
is de winkel gesloten. Ook wordt er 

druk gewerkt aan de opbouw van 
de webwinkel, zodat binnenkort 
alle artikelen ook via de site kunnen 
worden besteld.
In het assortiment brei- en haakgaren 
is er nieuw garen van onder meer het 
bekende Nederlandse merk Scheepjes 
in verschillende prachtige kleuren 
en draaddiktes. En nu de zomer is 
begonnen en jurkjes helemaal hip 
zijn, hebben wij ook nieuwe keus in 
zwierige sjaals en zonnige sieraden 

voor u. Binnenkort breiden we de 
cadeauartikelen uit met zeepjes van 
geitenmelk en glycerine. Leuk om 
cadeau te geven, maar ook om uzelf 
eens mee te verwennen. Ze zien er 
prachtig uit en ruiken heerlijk; kortom 
reden genoeg om gauw eens bij ons te 
komen snuffelen!
Meer informatie over ons en over 
de winkel vindt u op 
www.kruijercreations.nl of bel met 
(06) 54 75 60 50.



De Kei - 1e jaargang nr. 13 - 29 juni 2016 9

Verjaarsdoedel

Glijbaandoedel

Rustmomentje 
voor moeders
(Doedelblog)

Iedere moeder verlangt daar wel 
eens naar. Vooral als je nog kleine 
kinderen hebt. De hele dag ben je 
druk aan het werk en aan jezelf kom 
je amper toe. De kinderen vragen 
voortdurend je aandacht. Of ze een 
snoepje mogen? (de geijkte vraag). Of 
ze met een vriendje mogen spelen? 
Waar dat leuke t-shirt is gebleven? (in 
de was natuurlijk). Of ze buiten mogen 
spelen? En ga zo maar door. 

Wanneer heb je als jonge moeder 
geen kind aan je kinderen? 
Toverwoorden: Water, zand, speeltuin. 
Neem ze mee naar het strand of het 
zwembad en iedereen is gelukkig. 
Niet altijd makkelijk te realiseren en 
je ogen moeten daar evengoed op 
steeltjes staan, dus heb je nog weinig 
rust. Wèl tevreden koters. Beter en 
veel makkelijker is naar de speeltuin 
gaan. Die is tegenwoordig in iedere 
wijk te vinden. Een voetbalveldje, een 
schommel, een wip en een glijbaan. 
Super toch? 

Dat denk ik als oma ook regelmatig. 
Als ik moet oppassen zijn er in de 
buurt zo`n drie speeltuintjes waaruit ik 
kan kiezen. Lekker mijn Doedelboekje 
mee, één oog op de kleinkinderen, 
het andere op mijn tekeningen. 
Iedere keer kom ik bedrogen uit. 
En weet je waarom? De speeltuin 
is niet veilig voor kleine kinderen!! 
Wat ze immers het liefst doen is van 
de glijbaan af gaan. Maar dan moet 

je toch eerst boven zien te komen. 
Hoe? De normale trap schijnt bij 
ontwerpers van speeltoestellen niet 
bekend te zijn. Hoe gekker, hoe beter, 
is hun motto. De treden bestaan 
bijvoorbeeld uit een touwladder. Dat 
wiebelt als een gek en het evenwicht 
van een driejarige wordt danig op 
de proef gesteld. Geen optie dus. Of 
het is een dikke stalen buis omhoog 
(een kinderhandje past er niet 
omheen), waaraan dwarsstangen 
zijn gelast die zo smal zijn dat er 
amper twee kindervoeten naast 
elkaar op passen. Die stangen liggen 
ook nog eens zó ver uit elkaar, dat je 
reuzenstappen moet nemen om van 
de éne naar de volgende te komen. 
Een leuning ontbreekt meestal, want 
dat is uit de tijd. Kinderen moeten 
als evenwichtskunstenaars  geboren 
worden om hiermee om te gaan. En 

wat dacht je van 
een touwnet 
als “trap”. 
(De militairen 
gebruiken die op 
hun oefenterrein.) 
Lekkere grote 
gaten waar 
die kleintjes 
doorheen kunnen 
schieten.

Laatst was mijn 
dochter jarig. De 
kinderen zaten op 
school, behalve 
de jongste van 

ruim twee jaar. Ergens op de Veluwe, 
midden in de bossen, was een  
gezellige uitspanning met het terras 
gelegen aan een speeltuin. Goed 
idee. Het was prachtig on-Nederlands 
weer: de zon scheen en een hoge 
temperatuur. We reden er naar 
toe. Konden we lekker ongestoord 
moeder-dochter gesprekken voeren 
terwijl de kleine zich op de glijbaan 
zou vermaken. Nou, er kwam weinig 
van terecht. 

De enige mogelijkheid om boven 
op het plateau te komen was een 
touwbrug. (Je kent ze wel uit verre 
landen waar ze over een ravijn heen 
hangen. Dóódeng.) Alle touwen ver 
uit elkaar, zowel waar je op loopt als 
diegenen die als leuning dienst doen. 
Hij hing ook nog eens een halve meter 
boven de grond en de laatste overstap 
naar het hoogste punt was weggelegd 
voor topsporters. Gevolg was dat mijn 
dochter er voortdurend naast moest 
staan om ongelukken te voorkomen.
Ik heb haar vooral van een afstand 
bekeken (ze is mooi!) en van de 
gesprekken is niets terecht gekomen. 
Zal ik nog ooit een veilige glijbaantrap 
tegenkomen? Het zal mij benieuwen.
Het rustmomentje voor moeder en 
oma was in ieder geval ver te zoeken.

Yvonne Casander
www.facebook.com/
artschoolofpainting
www.ArtSchoolOfPainting.nl
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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 

Ook 2e MTB zomeravondcompetitie is een succes

Afgelopen woensdag werd de 2e wedstrijd in de zomeravondcompetitie van Mountainbikevereniging Havelte gehouden. 
Ruim 80 senioren en 50 jeugdigen wisten de weg naar het parcours te vinden. De organisatie is er weer in geslaagd een 
gevarieerd en uitdagend parcours uit te zetten en mocht menig compliment van de deelnemers in ontvangst nemen.

Bij de jeugd werden de 
podiumplaatsen als volgt verdeeld. 
Jeugd tm 10 jaar, jongens: 1 Danny 
Turkstra uit Beilen, 2 Danijel Agricola 
uit Terwispel, 3 Lars Smit uit Steenwijk. 
Meisjes: 1 Maureen Abma uit 
Wolvega, 2 Yvette Vermeer uit Wapse, 
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 

Hulting uit Havelte, 3 Gaby Vermeer 
uit Wapse. Jeugd 13-14 jaar, Jongens:  
Pim Funken uit Assen, 2 Rick Bos uit 
Oosterwolde, 3 Tim de Jong uit Assen. 
Meisjes: 1 Isa Boverhof uit Uffelte, 2 
Chimene Muriel Boer uit Assen, 3 Ilse 
Lutke uit Assen.

Totale uitslagen van de wedstrijden, 
het klassement na twee wedstrijden 
en het clubkampioenschap zijn te 
vinden op www.mtbhavelte.nl

De winnaar bij de heren werd 
Gerben Mos uit Havelte, die 
daarmee eveneens clubkampioen 
van mountainbikevereniging 
Havelte blijft. Tweede bij 
de clubkampioenschappen 
licentiehouders werd Hielke 
Heijs uit Meppel en derde Ruud 
Bosscha uit Tuk. 
Bij de dames was deze eer voor de 
derde keer op rij voor Marianne 
Vlasveld uit Rotsterhaule, Daphne 
de Vries uit Wolvega werd tweede. 
Bij de recreanten was de winst 
voor Sietse Hylkema uit Zwolle, 
clubkampioen werd hier Mark 
Groen uit Steenwijkerwold, 
gevolgd door Edwin Koster uit 
Ruinerwold en op de derde plek 
Evert Heinhuis uit Havelte. 

De laatste categorie waar 
gestreden werd voor het 
clubkampioenschap was 
nieuwelingen/junioren. De winst 
was hier voor Ramon Eikelboom uit 
Scheerwolde gevolgd door Xander 
Bronkhorst uit Vledder en Tom Pool uit 
Ruinerwold werd derde. 

De huldiging van de 
clubkampioenschappen zal 
plaatsvinden tijdens de volgende 
wedstrijd in de zomeravondcompetitie 
op woensdag 6 juli. Ook deze wordt 
weer verreden op de voormalige 
Amerikaanse basis aan de Ruiterweg 
in Havelterberg.
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Bed & Breakfast OpdeParkkamp

Onze Bed & Breakfast OpdeParkkamp ligt aan de rand van een woonwijk in 
Havelte in ZW-Drenthe. Op loopafstand van het prachtige Holtingerveld met 
o.a. twee hunebedden en de schaapskooi. Op fietsafstand drie nationale 
parken: Het Drents Friese Wold, het Dwingelderveld en de Weerribben.

Onze B&B heeft twee ruime kamers, 
(>20m2) beide met een eigen, niet 
gedeelde badkamer. DeEersteKamer 
is gesitueerd op de begane grond en 
deTweedeKamer is een familiekamer 
op de eerste verdieping, bereikbaar 
vanuit de hal via een open trap. 
Geschakeld aan deTweedeKamer is 
nog een kamer, waar één, max twee 
kinderen kunnen overnachten.  
Zowel deEersteKamer als 
deTweedeKamer zijn voorzien 
van twee luxe eenpersoons 
boxspringbedden, twee makkelijke 
stoelen met een tafel, wifi, digitale 
televisie, minibar, waterkoker, 
nespresso-apparaat.

DeEersteKamer heeft een terras 
op de begane grond, vlak naast de 
kamer. DeTweedeKamer heeft een 
loggia (balkon) gesitueerd op het 
Westen, waar u na een lange dag in de 
natuur heerlijk kunt genieten van de 

ondergaande zon.
De badkamers hebben een toilet, 
modern wastafelmeubel en een 
heerlijke douche.

Het uitgebreide ontbijt wordt op de 
kamer geserveerd en bij mooi weer 
kan dit ook buiten.

Onze B&B OpdeParkkamp wordt 
bezocht door toeristen, die komen 
genieten van de rust in de prachtige 
omgeving. Maar ook door personen 
die voor zaken in de omgeving zijn en 
een overnachting zoeken met zakelijke 
faciliteiten, zoals een bureau om aan 
te werken en wifi. 
Ook familie van inwoners van Havelte 
e.o. die een overnachting zoeken 
weten onze B&B te vinden.

Ook hebben wij een aantal 
arrangementen samengesteld voor 
onze bezoekers, o.a. een HottuB 

arrangement en een ‘mooi Mini Cabrio 
weer’ arrangement. Zie voor meer 
arrangementen onze website.

Wilt u een kamer bespreken in onze 
Bed & Breakfast OpdeParkkamp? Bel 
dan, bel 0521-321173 of 0653-899347 
of mail ons: opdeparkkamp@ziggo.nl, 
zodat wij de kamer in overleg  voor u 
kunnen reserveren.

Voor meer informatie kunt u onze 
website bezoeken, 
www.opdeparkkamp.nl.
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Het digitale visitekaartje 
van uw bedrijf
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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.




