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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!

Tegen inlevering 
van deze advertentie 
ontvangt u in januari 

10% korting 
op uw behandeling.

Bosweg 17, 7973 KZ Darp

0521 342 250

Mountainbikevereniging Havelte sluit het jaar af 
met traditionele oliebollentocht
Dinsdag 29 december was de afsluiting van het fietsjaar. Om 14.00 uur verzamelden 
de mountainbikers zich bij het recreatieve steunpunt aan de Van Helomaweg in 
Havelte voor de traditionele oliebollentocht.  

Er werd een flinke ronde gefietst en daarna oliebollen gegeten in de kantine van 
FDS in Havelterberg. Rond de klok van 15.30 uur was het einde. De oliebollen smaak-
ten goed.
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De volgende Kei verschijnt op 27 januari 2016. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 20 januari 
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. 24 jan. Havelte 10.00 uur ds. G.Naber, uit Ruinen, Bevestiging van Ambtsdragers Kindernevendienst
Zo.  31 jan. Havelte  10.00 uur INSPIRATIEDIENST Kindernevendienst
Zo.   7 febr. Uffelte  10.00 uur  Mw.ds. P. Matze, uit Meppel
Zo.  14 febr. Havelte  10.00 uur ds. J.J. Vonk, uit Ens Kinderkerk, Jeugdkerk
Wo. 17 febr.  Molenhof 19.30 uur    mw. G.Bijl-Valk uit Uffelte 
Zo. 21 febr.  Havelte     10.00 uur    mw. ds. A.M. Westra, uit Grijpskerk Kindernevendienst
Zo. 28 febr.  Havelte     10.00 uur    ds. D. van Veen uit Assen      Kindernevendienst        

Yoga en Pilates in Havelte

Januari 2016 
beginnen de 
yoga- en yoga/
pilateslessen 
weer. De lessen 
worden gegeven 
in de Veldkei in 
Havelte.

Er zijn lessen op woensdagavond, don-
derdagochtend, en -avond.
Yoga is veel meer dan op een matje wat 
liggen en uitrusten. 
Het beoefenen van yoga kan verlichting 
bieden aan zowel psychische als licha-
melijke klachten.
Maar yoga zorgt bovenal voor een soe-

pel en ontspannen lichaam en geest.
Door het beoefenen van Pilates krijg je 
een sterkere buik en onderrug 
en een betere lichaamshouding, meer 
souplesse en balans.

www.yogi.nl  
Sandra  0521-344486

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

Los de puzzel in deze Kei op en maak kans op een

geborduurde handdoek
Keuze uit een aantal kleuren handdoeken, kies een kleur naam en lettertype 
en wij borduren uw naam erop.

Drukkerij Kleen Ook voor textieldruk en borduren op o.a. Badtextiel | Tassen | Bedrijfskleding | Sportkleding | Babyartikelen
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Kersttoernooi 2015 De Veldkei: geniet van acquit

Op 17 en 18 december hield biljartvereniging De Veldkei haar traditionele Kerst-
toernooi. ‘Eerder een voorjaarstoernooi’, werd verbaasd opgemerkt. Dit gezien de 
hoge buitentemperatuur. Binnen ging het er overigens ook warm aan toe. 

Gedurende twee dagen namen verte-
genwoordigers van de zeven groepen 
het tegen elkaar op. Inzet: de eerste 
prijs en tot het Paastoernooi onsterf-
lijke roem voor wie zijn of haar eigen 
gemiddelde het snelst kon bereiken én 
overtreffen. Daarin slaagden Herma 
Julianus (1), Jacob Kunst (2), Evert Everts 
(3) en Jan Westerveen (4) op de vrijdag 
met glans. Geert Paasman (1), Geert 
Jans (2), Piet van Stenis (3) en Fransien 

van Sonsbeek (4) waren een dag eerder 
al op de schouders genomen. Figuurlijk 
uiteraard. Winnaars mogen zich zeker de 
organisatoren van het toernooi noemen. 
De sfeer was ‘als vanouds’, de belang-
stelling groot en het spelniveau hoger 
dan vorig jaar. Waar zal het stoppen? 
Dat belooft wat voor het komende 
Paastoernooi. 

(foto’s: Rimmert Brandsma)

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
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Agenda

13 jan. De Kei nr. 1
13-16 jan. Eurosonic Showcasefestival Groningen
13 jan. Informatieavond Dorpsgemeenschap Havelte
15 jan. Wandeling Toegangspoort Holtingerveld - start vanaf parkeerplaats, 15.30 uur
19 jan. Vogelkijkavond met Nico de Haan; Vogelwacht Uffelte e.o. - De Veldkei Havelte - 20.00 uur
24 jan. Midwinter Vollemaan Cross Havelte - Theehuis ‘t Hunebed - 19.00 uur
27 jan.  De Kei nr. 2
28 jan. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
30 jan. Vinyldiner in De Rand Van Havelte - vanaf 17.00 uur
30 jan. Opening vernieuwde clubhuis Havelter Tennisclub - vanaf 15.00 uur
30 jan. Hunebedloop Havelte - Sportpark de Meerkamp - start 12.00 uur
10 feb. De Kei nr. 3
23 feb. Oud papier ophalen Havelte; obs De Bosrank (dus niet dinsdag 16 feb.)
24 feb. De Kei nr. 4
27 feb. Vinyldiner in De Rand Van Havelte - vanaf 17.00 uur
  9 maart De Kei nr. 5
23 maart De Kei nr. 6
26 maart Vinyldiner in De Rand Van Havelte - vanaf 17.00 uur

Heeft u 
een aankondiging 

van een evenement 
of activiteit? 

Laat het gratis in 
de agenda plaatsen.

(Commerciële agendapunten 
in overleg)

Gelukkig Nieuwjaar
Iedere ochtend wordt, anoniem, zo rond een uur of zes, het Dagblad van het 
Noorden in onze bus gedropt. De keren dat de krant té laat is of niet bezorgd wordt 
zijn op de vingers van één hand te tellen. Gelukkig maar, want  de krant kunnen wij 
niet missen, geen dag.

Ook de huis-aan-huisbladbezorgers zien 
we zelden.
Wie ze zijn, hun leeftijd, geslacht en 
dienstverband, we hebben er geen 
notie van. Wij weten niets van die stille 
helden. Dat vind ik jammer, zo kan ik 
nooit een vertrouwensband met ze 
opbouwen. 

Plots, tijdens de winterse feestdagen, 
aan het einde van het jaar, worden de 
onzichtbare bezorgers echter zichtbaar. 
Met rode wangen, druipneuzen, een Af-

ghaanse muts of een ‘gegeld’ stekeltjes-
hoofd, wensen ze ons, met een kleurig 
kaartje, een gelukkig Nieuwjaar.
Een ruime fooi is hen van harte gegund, 
maar vóór ik kan vragen wie mij de 
beste wensen brengt zeggen ze: ‘Ik stop 
ermee mevrouw. Mijn schoolwerk lijdt 
eronder en wie mij opvolgt weet ik niet.’

Zo blijven onze dagbladbezorgers altijd 
en eeuwig anoniem.

dieneke smink

Vogels kijken 
met Nico de Haan

Dinsdag 19 januari organiseert de Vogel-
wacht Uffelte e.o. een vogelkijkavond 
met Nico de Haan, bekend van het TV- 
programma de ‘Baardmannetjes’. 
Deze avond zal hij van alles over vogels 
(o.a. zangvogels en hun balts) vertellen 
en laten zien. Tevens gaat hij uw kennis 
op vogelgebied testen d.m.v. een quiz, 
waarmee u een verrekijker kunt winnen. 
Ook is er gelegenheid om bij de firma’s 
Technolyt (Meopta) en CameraNU.nl 
verschillende verrekijkers en telescopen 
te bekijken.  
Plaats: De Veldkei, Veldkamp 77, Havelte 
Aanvang 20.00 uur. Toegangsprijs 3 euro. 
De toegang voor leden is gratis. 

Tijd voor uzelf?? Tijd voor SiS!!
Alles op het gebied van huidverzorging.

Ook voor professionele massages het juiste adres!

Siska Koster
Dr. Hauschka therapeute/masseuse

Dreeslaan 18, Havelte • tel.: 06-204 628 47 • www.sishavelte.nl
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Zie pagina 7 of kijk op www.kleen.nl/dekei

Adverteren in De Kei?

Nieuwe jaar puzzel of 
Geen goede voornemens 
(Doedelblog)

Dat ik eigenwijs ben, weet ik. Dat ik 
daarbij ook een beetje afwijk van de 
standaardnorm, is mij intussen bekend. 
Dus……. geen  goede voornemens! 

Ik hou er niet van. Vroeger, als kind, 
deed ik het nog wel. Degenen die daar 
het meest wijzer van werden, waren 
mijn ouders. Als mijn broers en zussen 
en ik onze goede voornemens maakten, 
zoals  “niet meer plagen”,  “huiswerk 
maken”, “iedere avond op tijd naar bed”, 
“gehoorzaam zijn”,  “geen ruzie”,  “goed 
luisteren”,  was dat vooral voor mijn 
ouders een goed begin van het nieuwe 
jaar.  Inderdaad, begin, want helaas 
hielden we het nooit lang vol. Dat gaat 
zo als je nog kind bent. Hoewel volwas-
senen er schijnbaar net zoveel moeite 
mee hebben en er van hun goede voor-
nemens als “niet roken”, “niet drinken”,  
“afslanken”,  “sporten”, ook vaak weinig 
terecht komt. Ik doe het anders. 
Ik ben dol op puzzelen: Sudoku`s, maar 
ook legpuzzels. 
En zo zie ik het nieuwe jaar: Als een leg-
puzzel waar ik nog aan moet beginnen. 
Alle stukjes liggen los voor mij op tafel 
en ik zal  er een mooi plaatje van moe-
ten maken. Allereerst haal ik de rand-

stukjes eruit.  Ik orden ze en geef ze hun 
juiste plaats. Als ze aan elkaar liggen, 
heb ik al een basis, een kader van waar-
uit ik verder kan werken.  In het dage-
lijks leven symboliseren die randstukjes 
voor mij de begrippen: eerlijkheid, staan 
voor wie ik ben, afspraken nakomen, 
respectvol omgaan met de mensen om 
mij heen, anderen in hun waarde laten, 
vriendelijk zijn, doorzettingsvermogen, 
positiviteit. Dit alles geeft mijn leven 
waarde! 
Ik weet `t, het is niet altijd makkelijk, 
omdat je nu eenmaal te maken hebt 
met mensen die hier heel anders over 
denken of doen alsof de wereld alleen 
om hen draait. Het begint met kleine 

dingen en groeit uit tot negativiteit die 
we dagelijks op t.v. zien: diefstal, ter-
rorisme, brandstichting, steekpartijen. 
Voorbeelden genoeg.
-Verder met de puzzel, anders komt hij 
niet af.- 
Hoe ga ik nu verder?
Ik zoek de stukjes uit die het meest 
opvallen (noodzakelijk zijn) en qua kleur 
bij elkaar passen. Ik verzamel ze, zet ze 
in elkaar en zo is mijn eerste taak, zaak, 
“voornemen” voor dit jaar, klaar.  
Dan beslis ik wat het volgende zal zijn 
wat aangepakt moet worden. Bij de 
puzzel zoek ik weer de juiste stukjes en 
ga aan de slag. Ik verzamel alle informa-
tie die relevant is voor dat onderdeel 
en ga het verder uitwerken. Zo krijg 
ik steeds meer overzicht.  Het plaatje 
wordt duidelijker.  Jammer genoeg werkt 
het niet altijd zo, want ineens kom ik 
stukjes tegen (informatie) die bij een 
ander onderdeel horen en al gauw ben 
ik met 10 dingen tegelijk bezig.  Een klus 
(puzzeldeel) kan zo lastig, tijdrovend of 
vervelend zijn, dat ik het heerlijk vind 
om mij even met iets anders bezig te 
houden. In mijn geval zijn dat de dage-
lijkse Dagboekdoedeltekeningetjes. Die 
geven ontspanning en nieuwe moed om 
verder te gaan met wat “moet”. 
Omdat ik geen voornemens van “tijd” 
heb, maar van “integriteit”, is mijn puz-
zel aan het eind van het jaar altijd af! 
Ik wens iedereen een gezond en goed 
puzzeljaar!

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

NieuwjaarsDoedel
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Drenten uit de pap op Eurosonic

Singer-songwriter Ruud Fieten (Meppel) en de bands Animal Antics 
(Hoogeveen/Borger) en Wolftone (Emmen) zijn vrijdag 15 januari 
2016 te gast op Eurosonic. De muzikanten presenteren zich onder de 
noemer “Drenten Uit De Pap” in café De Troubadour in Groningen. 
De acts worden gezien als de huidige smaakmakers in de Drentse 
popmuziek. 

Ruud Fieten heeft als singer-songwriter 
goed geluisterd naar blues, vogue en 
country. Deze muziekstijlen zijn goed te 
horen in zijn nummers. De muziek van 
Animal Antics laat zich het beste om-
schrijven als Britpop met vleugjes funk, 
rock en pop. De heren van Wolftone 
spelen fuzzed-up garage. Stevige muziek 
met een laagje soul. 

Naast de Drenten uit de pap zijn ook di-
verse bands uit Groningen, Friesland en 
Overijssel in café De Troubadour te zien. 
Het café aan de Peperstraat is daarmee 
een podium geworden voor Noord-Ne-
derlands talent. Een initiatief van de 
noordelijke popkoepels. 
De Drentse acts krijgen met een op-
treden van 45 minuten op Eurosonic 
de kans zich aan een groot publiek van 
muziekliefhebbers en internationale 

professionals te presente-
ren. Via een cd, die onder 
andere verstuurd wordt 
naar popprofessionals in 
Nederland, worden de acts 
landelijk gepromoot. Na 
Eurosonic gaan de Drent-
se muzikanten op tour 
langs verschillende podia 
in Drenthe, Groningen en 
Friesland.

Eurosonic is het grootste 
showcasefestival voor 
Europese muziek en vindt 
ieder jaar in januari plaats 
in Groningen. Het festival 
vindt in 2016 van 13 tot 
en met 16 januari plaats. 
Eurosonic is onderdeel van 
Noorderslag. Zanger Wolftone

W B J W

A R Z

R V E

O

Q A

V W

Z G E

O

C O

B T K

H I S

V O I

Puzzel

In deze puzzel dient u de namen van een aantal adveerteerders uit deze Kei in te vullen. Het woord in de grijze vakjes is de oplossing. 
Mail uw oplossing voor woensdag 20 januari 2016 naar dekei@kleen.nl. Onder de goede inzendingen wordt een leuk prijsje verloot.
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Bouw-Onderhoudsbedrijf

Willems vof
verbouw, badkamers, kozijnen, 

hang- en sluitwerk

Busselterweg 31   7973 KN Darp
info@henkwillems.nl
www.henkwillems.nl

0521 513 696
06 54 97 09 87

PROEF DE SFEER
  IN ONS RESTAURANT

Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027

info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl

Advertentiekosten De Kei

Formaat (bxh) Zwart-wit
losse adv.prijs

Zwart-wit 
half jaar

Zwart-wit 
heel jaar

1/8 pagina   64 x 90 mm €   25,00 €   23,00 €   21,00

1/4 pagina   90 x 133 mm
  64 x 185 mm €   37,00 €   35,00 €   33,00

1/2 pagina
1/2 pagina achterzijde 185 x 133 mm

€   63,00 €   60,00 €   57,00

€   75,00 €   72,00 €   68,00

1/1 pagina
1/1 pagina achterzijde 185 x 271 mm

€ 103,00 €   98,00 €   93,00

€ 120,00 € 114,00 € 108,00

1-koloms-adv. 
uitsluitend op voorpagina 58 mm breed Prijs per mm

€ 0,40
Prijs per mm
€ 0,37

Prijs per mm
€ 0,34

Bovenstaande prijzen zijn op basis van kant en klaar door u bijgeleverde, voor ons verwerkbare bestanden. Meerkosten voor 
opmaak zijn afhankelijk van het aangeleverde materiaal. Prijzen per uitgave en exclusief 21% BTW.

Combinatie-aanbieding
Als u in De Kei adverteert en in ons andere regioblad De Molen, welke in Nijeveen verschijnt, ontvangt u 5% korting op beide 
advertenties. Op www.kleen.nl/regiobladen/de-molen/ kunt u de advertentietarieven van De Molen bekijken.

Een goed begin 2016

Het bestuur van de dorpsgemeenschap Havelte wenst haar leden en alle inwoners, buren en overburen een gezond en liefde-
vol 2016 toe.

We kijken nog even terug naar de 
Kerstmarkt. Een zeer goed verlopen en 
druk bezochte Kerstmarkt, waar we als 
Havelte en omgeving trots op mogen 
zijn. In onze eigen marktkraam hebben 
we Glühwein verkocht, waarvan de op-
brengst ten goede komt aan de bezoe-
kers van de Soos in de Veldkei. Zij krijgen 
van ons een passend presentje. 
Behalve allemaal leuke dingen wor-
den we ook wel eens geconfronteerd 
met minder goede dingen. Zo heeft de 
Provincie Drenthe en Staatsbosbeheer 
samen met Gemeente Westerveld een 
plan bedacht om een horecapand te 
realiseren op de Toegangspoort Holtin-
gerveld. U weet wel, dat nieuw aange-
legde terrein bij de Vlindertuin en de 

Schaapskooi. Behalve dat hierin heel 
veel gemeenschapsgeld wordt gestoken, 
hebben partijen voor dit gebouw een 
totaal verkeerde plaats gekozen. Wij, 
maar ook het bestuur van de Holtinger 
Schaapskudde en de eigenaar van de 
Vlindertuin, hebben dat aan de betrok-
ken initiatiefnemers meermalen laten 
weten. Maar helaas het is tot nu toe 
tegen dovemansoren. Inmiddels hebben 
we ook onze leden geraadpleegd over 
deze kwestie. Gelukkig weten wij ons 
door hen gesteund, maar ook dat is 
schijnbaar voor onze bestuurders niet 
voldoende!
Onze gemeenteraad zal eind van deze 
maand beslissen over het wel of niet 
doorgaan van dit project. Behalve dat 

we onze raadsleden graag ontmoeten 
op de ‘informatieavond’ op 13 januari 
willen we hen ook uitnodigen om samen 
met ons door dit bijzondere gebied te 
lopen, we doen dit samen met het be-
stuur van de Holtinger Schaapskudde.
Wilt u ook meelopen? Dat kan en heel 
graag zelfs. Op vrijdag 15 januari om 
15.30 uur wandelen we vanaf de par-
keerplaats door het gebied, om aanslui-
tend bij de schaapskooi terug te blikken.
Heeft u een mening hierover? Laat het 
ons weten via ons mailadres. Kijk ook 
eens op www.dorpsgemeenschaphavel-
te.nl.

Bestuur Dorpsgemeenschap Havelte 
info@dorpsgemeenschaphavelte.nl
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Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

Vers-van-de-pers

Januari-editie

Ja! Nu januari er is 
verandert het land in een kale valkte...
waar winterse winden waaien
bomen woest zwaaien 
en vogels vluchten in hoge luchten 
vinden zeeën plek tegen koude...
ze zouden ook wel willen schuilen! 
de kleine gevederde vriendjes..
willens en wetens voeden wij ze bij: 
wij blij... zij blij!

Tekst en tekening van Gem uit Havelte

 Kolderveen 30A, Nijeveen         06-25190868 
 www.chocoladenzo.nl      info@chocoladenzo.nl 
 

 

       

     Winkel: Ma t/m zat geopend van 9:00 tot 18:00    
 (Workshops & Demonstraties op afspraak) 

 

Onze winkel is gevuld met een groot 
assortiment bonbons, truffels en chocolade. 
 

Taarten, gebak, petitfours en desserts  
worden op bestelling speciaal voor u  
gemaakt. 
 

Ook is er een ruime keuze uit diverse 
chocolade cadeaus. 
 

Heeft u speciale wensen, dan helpen wij u 
graag om een persoonlijk cadeau te maken. 

Drentenierdersmiddagen

Drentenierders zijn wat oudere levens-
genieters die zijn neergestreken in 
ons mooie Drenthe, vaak na een druk 
arbeidsleven vol afwisseling. Drente-
nierders willen de mensen om hen heen 
leren kennen, nieuwe contacten leggen, 
samen aan activiteiten deelnemen en 
wellicht nieuwe dingen uitproberen. 
Drentenierdersmiddagen zijn eens in de 
maand en alleen in de winterperiode. 
De eerstvolgende is op donderdag 28 
januari.

Soms is er een korte lezing of een mu-
ziekuitvoering, soms is het alleen een 
gezellig samenzijn. De toegang is gratis 
en van te voren opgeven is niet nodig. 
De tijden zijn van 15.00 uur tot 17.00 
uur en na afloop is er een aanschuifdi-
ner waarvoor men zich desgewenst in 
de loop van de middag kan opgeven. De 
Drentenierdersmiddagen worden ge-
houden in Het Landhotel, Groningerweg 
6 in Diever. 

Voor meer informatie zie onze website 
www.drentenierders.nl of bel 0521-
342557. 

www.facebook.com/regiobladdekei

Like De Kei op Facebook
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Het Noteboompje.nl

Met passie gemaakt! 

kaarten ~ posters ~ textiel ~ woonaccessoires

Historische Vereniging  Havelte e.o.   Bekende Havelters

Opgericht 1989

Piet Soer

Piet Soer (Eursinge (Havelte) 
4 januari 1903 - Brilon, 6 april 
1935) was een Nederlandse 
piloot, bekend geworden als 
co-piloot van de beroemde 
kerstvlucht van de “Pelikaan” 
1933 naast Iwan Smirnoff.

Piet Soer groeide op bij zijn 
oma nadat zijn moeder al 
vroeg overleed. In 1919 ging 
hij vrijwillig in militaire dienst. 
Twee jaar later werd hij 
ingedeeld bij de Luchtvaartaf-
deeling op Vliegbasis Soester-
berg en in 1924 behaalde hij 
zijn vliegbrevet. Op 10 maart 
1927 werd hij aangesteld als 
piloot bij de KLM. Zijn bekend-
ste vlucht was die van de Fok-
ker F.XVIII “Pelikaan” in 1933. 
Samen met Iwan Smirnoff, C. 
H. van Beukering en J. Grosfeld 
legden zij in een recordtijd de 
afstand Amsterdam - Batavia 

af om zodoende alsnog de post met de 
kerst af te leveren.
Op 6 april 1935 stortte Piet Soer met de 
Fokker F.XII “Leeuwerik” neer tegen de 
Burgberg nabij Brilon (Sauerland) tijdens 
een vlucht van Praag naar Amsterdam. 
Op dat moment was het erg slecht weer 
boven het Sauerland en is het toestel 
te snel gedaald om op zicht te vliegen,   
waarbij hij de grond als referentie wilde 
aannemen.
Geen van de inzittenden overleefde het. 
Onder de inzittenden was ook de zoon 
van de Amsterdamse burgemeester 
Willem de Vlugt.
De bemanning is gezamenlijk begraven 
op begraafplaats Zorgvlied.

In Havelte staat een monument ter 
nagedachtenis aan Piet Soer op het naar 
hem vernoemde plein.
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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

In de maanden december t/m maart:
 

10% korting op arbeidskosten
15% korting op materiaal 

(uitgezonderd wandbekleding)

 
6% BTW-tarief op arbeidsloon en materialen voor 

particuliere woningen ouder dan 2 jaar.

Winteractie

Hunebed D54 aan de voet van de Havelterberg. Foto: Henk Mulder, Havelte 

Een ‘KEI’ van een foto
  
Eén van onze enthousiaste lezers kwam met het idee om een fotorubriek op te nemen in De Kei. 
Elk onderwerp is goed, mits gefotografeerd in het verspreidingsgebied. Als u wilt, kunt u bij uw foto een verhaaltje schrijven.

De bedenker van deze nieuwe rubriek trapt af met een ‘keien’foto en wel ‘ons’ hunebed.
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Burgemeester opent vernieuwd clubhuis Havelter Tennisclub

De burgemeester van Westerveld, Rikus Jager, opent op zaterdag 
30 januari officieel het gerenoveerde clubgebouw van de Havelter 
Tennisclub HTC. Dat doet hij vanaf 15.00 uur op het tennispark aan de 
Binnenesweg in Havelte.
 
Het clubgebouw heeft gedurende  de 
afgelopen twee jaar een complete 
gedaansverandering ondergaan. Het 
gebouw is niet alleen van binnen en 
van buiten verfraaid, maar is ook veel 
duurzamer gemaakt. De douche- en 
kleedruimtes zijn aan de eisen des tijds 
aangepast, de bar en het meubilair zijn 
vernieuwd, alle ruimtes zijn geschilderd. 
Op het dak zorgen zonnepanelen voor 
opwekking van stroom, terwijl via isola-
tie van dak, muren en vloer de gasreke-
ning aanzienlijk omlaag is geschroefd. 

Licht en kleurig oogt de vernieuwde kantine van HTC.

Vijf van de liefst 65 vrijwilligers poseren voor de nieuwe houten buitenkant 
aan de kopse zijde van het clubhuis.

De ‘lange zijde’ richting ba-
nen heeft een gloednieuwe 
schuifpui gekregen, de 
gehele buitenkant van het 
gebouw is verduurzaamd 
met een bruine betimme-
ring en de leden stampten 
een nieuw voorraadhok uit 
de grond. 

Naast de inzet van be-
drijven hebben liefst 65 
HTC-leden als vrijwilliger alle werkzaam-
heden verricht om tot dit bijzonder 
fraaie resultaat te komen. Veel HTC’ers 
blijken grote talenten te hebben op het 
gebied van slopen, bouwen, isoleren, 
straten maken, schilderen, timmeren, 
schoonmaken enz. 

Die vrijwilligers, alle andere leden en 
familieleden, bestuurders van col-
lega-sportclubs zijn uitgenodigd om 
de officiële openingshandeling bij te 
wonen. Daarnaast zijn andere belang-
stellenden uit Havelte, Havelterberg, 
Darp en Uffelte van harte welkom om dit 
pareltje van Havelte op sportgebied die 
middag te bewonderen. Het bestuur van 
HTC hoopt dat met name ook oud-leden 
van de gelegenheid gebruik maken met 
eigen ogen te zien wat voor gedaante-
wisseling de tennisaccommodatie heeft 
ondergaan. Dat is dan in de afgelopen 
jaren de tweede ‘make-over’ van het 
tennispark. Vijf jaar geleden werden 
de banen al volledig gerenoveerd. Het 

aloude gravel maakte toen plaats voor 
een allweather ondergrond, waardoor 
de tennissers gedurende het gehele jaar 
hun favoriete sport kunnen bedrijven.

Op zaterdag 30 januari staat er nog veel 
meer op het feestprogramma. De vrij-
willigers worden in het zonnetje gezet 
en ontvangen een passend aandenken. 
Voor de jeugd wordt er een speciaal 
spelprogramma op touw gezet. Vanaf 
17.00 uur staat er voor de leden een 
gratis stamppotbuffet klaar, terwijl van 
andere eters (niet-leden) een kleine 
bijdrage wordt gevraagd. De keuze is 
ruim: de liefhebbers kunnen kiezen uit 
een stamppotmaaltijd  van boerenkool, 
hutspot, andijvie of hete bliksem.
De dag wordt besloten met een gezellige 
avond met muziek.

Opgave is mogelijk tot en met 22 januari 
per e-mail via secretariaatHTC@ziggo.
nl of via een speciale intekenlijst in het 
clubhuis.

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’

sportieve mode voor mannen en vrouwen!

Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl

onze merken

Mcgregor | Gaastra | HV Polo
Henri Lloyd | Key west | Para-Mi 

Alberto | Haupt | Soccx
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Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

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

U wilt toch ook 
dat uw klant 
er warm bij zit!

R
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Promoot uw bedrijf met een warme fleecedeken met handige draagband 

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.


