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Verras je moeder
met een cadeaubon
Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17, 7973 KZ Darp
0521 342 250

Gré Huisman ontvangt ‘De Parel van Havelte. Foto: Wim van Velzen

Uitreiking ‘De Parel van Havelte 2016’
Jaarlijks wordt door de
Dorpsgemeenschap Havelte de
stimuleringsprijs ‘de Parel van Havelte’
uitgereikt. Deze waarderingsprijs wordt
uitgereikt aan een persoon of groep
die zich vrijwillig en op een bijzondere
manier inzet voor de gemeenschap
Havelte.
Het bestuur van de Dorpsgemeenschap
heeft besloten dit jaar ‘de Parel van
Havelte’ toe te kennen aan Gré
Huisman. Gré woont ruim 40 jaar in
Havelte en zet zich al jaren als vrijwilliger
in voor diverse doelen waaronder het
Rode Kruis en de Vrouwen van Nu.

Wijkverpleging Buurtzorg Havelte...
... z org door een klein team met
vertrouwde gezichten
... z org wordt vergoed door de zorgverzekeraar, u betaalt geen eigen
bijdrage
... geen lidmaatschap nodig
... ook voor hulpmiddelen

Naast een oorkonde is er aan deze
waarderingsprijs ook een geldbedrag
van 100 euro verbonden.
In eerste reactie liet Gré weten
uitermate verrast te zijn en dit nooit had
verwacht.

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

de beste zorg thuis!

Meer informatie over De Kei?
Kijk op www.kleen.nl/dekei
1

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 18 mei 2016.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 11 mei
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
Havelte
Zo. 8 mei
Havelte
Zo. 15 mei
Molenhof
Wo. 18 mei

10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur

Dhr. J. Koops uit Oosterwolde
Mw.ds. V.T. Thurkow- Wierenga uit Beilen
Mw. G. Bijl-Valk uit Uffelte

Kinderkerk, Jeugdkerk
Pinksteren. Kindernevendienst

T4F-competitie bij Havelter Tennis Club

Boem!

Op zondag 24 april was de T4F-competitie op het tennis park van de Havelter
Tennis Club. De jeugd van HTC ontving de jeugd van Tennis Meppel. Voor Havelte
kwamen uit: Nerine Boot, Sverre Boot, Michel Drenth en Robert-Jan Vedder. Het
team van Tennis Meppel bestond uit: Jort Jorna, Tijn Vente, Camilla Kloeten, Feline
Zeeman en Isabel Kloeten.

Vrienden zeggen wel eens dat het bij ons
in Havelte een beetje saai is.
Dat beamen wij. Gelukkig lekker saai,
zeggen we dan.
Voor ons is het levendig genoeg, wij
hebben geen behoefte aan grote-stadproblemen.
Wij hebben het niet op schietpartijen en
liquidaties op klaarlichte dag door lieden
uit het criminele circuit. Tot op een
vroege ochtend..
Een enorme boem, de geldautomaat van
de Rabobank aan gort.
Maar één onontploft projectiel,
geen rooie cent buitgemaakt, geen
gewonden gelukkig en de sterkte arm
zeer snel ter plaatse.
Maar ook geen opwindende stukken
in de krant, geen krantenkoppen in
chocoladeletters. Niet eens op de
landelijke tv!
Saai hoor, gebeurt er eindelijk eens iets!!

Ze zijn met 4 enkels van start gegaan,
waarvan Nerine (6-3, 6-4), Sverre (7-5,
3-6 supertiebreak 10-4) en RobertJan (6-3, 6-1) de enkels wonnen. Tijn
(1-6, 6-7) won de enkel van Meppel.
Daarna volgden de dubbels. Die werden
allen door Tennis Meppel gewonnen.
Dat betekende dat beide teams met
3 punten naar huis gingen. Ze waren
dus aan elkaar gewaagd. Er werd heel
sportief en fanatiek getennist. Af en toe
was er een onderbreking vanwege de
hagelbuien en was de baan wit, maar
dat mocht de pret niet drukken.
Als meest easiest freestyler, creatieve
spelers zijn uitgeroepen: Jort en Sverre.
De outstanding funplayer oftewel de

aller sportiefste spelers waren Feline en
Nerine.
Het was vooral ook een hele gezellige
morgen met de spelers onder elkaar.
De tennistrainer van Tennis Meppel,
Silvester Jorna en de teamleider van
Havelte, Alien Vedder kunnen goed
terugkijken op deze tennismorgen.
Uitslag T4F 24 april: SVGSE(Giethoorn)NTC Nijeveen: eveneens 3-3 en LTC
Steenwijk had vrij. Er zijn nog 2
competitiedagen op 22 mei en 29 mei.
Op 5 juni is de competitie afsluiting
met T4F Skillstournament voor alle
T4F deelnemers ook op het gezellige
tennispark in Havelte.

dieneke smink

Kei-vers-van de pers
Een rennend veulentje, ach hoe roerend
dat mini-staartje
die kleine voetjes die lichtvoetig dansen
en dat koppie!
OH! dat is Lente en..Oh -zo-ah-pril een
ezelsveulen!
Dichtsel/vertelsel van Gem
alsmede afbeelding van Floris.
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Clemenskerk Havelte

Feest van de Geest in de Hemelvaart-/Pinksterperiode
Dit jaar doet onze kerk weer mee met het Feest van de Geest.
Dit is een ontmoeting tussen Beeldende Kunst, Pinksteren en Architectuur van
Kerkgebouwen. Kunstenaars exposeren nieuw gemaakte kunst, geïnspireerd door
de architectuur van kerkgebouwen en het Pinksterfeest.
Het thema voor 2016 is: Vrijheid van Geest
Het Feest valt in de periode van:
Hemelvaartsdag 5 mei t/m zondag 8
mei 2016 en van vrijdag 13 mei t/m
Pinkstermaandag 16 mei 2016.
De kunstenaars die zijn gekoppeld aan
onze kerk zijn: Martha Veldthuis en Cor
Koppenol.
Beide kunstenaars komen uit
Ruinerwold en zijn enthousiast en

Like De Kei
op Facebook

geïnspireerd om hun werk in onze kerk
te laten zien.
De voorbereidingen zijn in volle gang.
De kerk is rond bovenstaande periode
open voor bezichtiging van 12.00 uur
tot en met 17.00 uur, met behulp van
vrijwilligers die als gids zullen fungeren.
U bent allen van harte welkom!
Voor meer info zie:
www.feestvandegeest.nl.

www.facebook.com/
regiobladdekei

Stukje Natuur: grote bloedbij
De laatste tijd is er veel te doen over bijen. Met veel soorten zou het slecht gaan,
want deze soorten hebben veel te duchten van moderne bestrijdingsmiddelen.
Denk hierbij aan neonicotinoïden, waarvan de werkzame stoffen verwant zijn aan
nicotine. Bij gebruik van deze stoffen in gewasbeschermingsmiddelen verspreiden
deze stoffen zich via sapstromen door de gehele plant. Deze systemische werking
van de neonicotinoïden is effectief in de bestrijding van insecten. Helaas komen
deze stoffen ook in stuifmeelpollen en het nectar terecht. Allerlei soorten bijen
voeden zich hiermee en krijgen zodoende deze stoffen binnen indien een plant in
bloei staat. Bijen zijn hierdoor de onbedoelde slachtoffers.
De algemeen bekende honingbij is in
sommige gevallen zo’n slachtoffer. Die
zijn niet alleen belangrijk in de productie
van honing, ze leveren ook een
substantiële bijdrage in de bestuiving
van bloemen. Daarmede ook in de
productie van allerlei fruitgewassen. Stel
dat alle bijen zouden verdwijnen, dan
liggen er op den duur geen appels en
peren meer op de fruitschaal.
Maar de honingbij is niet alleen

verantwoordelijk voor deze bestuiving.
Er zijn vele soorten bijen, volgens de
website www.wildebijen.nl zijn in
Nederland en Vlaanderen ooit 360
bijensoorten waargenomen. Naast
de honingbij is de hommel daarvan
het meest bekend. Maar alleen aan
hommels zijn er op deze website 29
soorten beschreven. Daarnaast bestaan
er ook soorten zoals bijvoorbeeld
metselbijen, maskerbijen of

behangersbijen. Voor een leek zijn deze
soorten vaak lastig te onderscheiden.
Als je ze al kunt vinden natuurlijk.
Er is echter één bijensoort die voor
een leek makkelijk te herkenen is, de
grote bloedbij. Deze komt vooral voor
op zanderige vlaktes, zoals duinen of
heidevelden. Het is een relatief groot
insect met een opvallend rood achterlijf,
een zwart bovenlijf en donkere vleugels.
Een ander opvallend aspect van de grote
bloedbij is dat het vrouwtje parasiteert
op het legsel van de grote zijdebij. Zij
eet het eitje daarvan op en legt op het
aanwezige voedsel haar eigen eitje.
De algemene naam voor een bij die
op deze manier een andere bijensoort
parasiteert is koekoeksbij.
Paul Mentink
(paul@paulmentink.nl)

DE KIERS-MANIER:

T 0522 - 70 30 00 | T 0521 - 38 17 90

De familiewensen samenvoegen
met respect, stijl en kwaliteit,
zonder daarbij het kostenaspect
uit het oog te verliezen.

dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingkiers.nl
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respect@uitvaartverzorgingkiers.nl
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Relatiegeschenken

Eindelijk lente!
Tijd om lekker
naar buiten te gaan
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.

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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Algemene ledenvergadering Dorpsgemeenschap
Havelte 20 april 2016
Woensdagavond 20 april werd de jaarlijkse ledenvergadering van de
Dorpsgemeenschap Havelte gehouden in de Veldkei. In vergelijking tot voorgaande
jaren viel de opkomst van het aantal leden wat tegen.
Voorzitter Yde Huizinga opende de vergadering om 20.00 uur waarna de agenda
wordt vastgesteld en de ingekomen stukken werden behandeld.
Als eerste werd de brief van Bert
Nijenhuis (wijkagent) inzake de
WhatsApp buurtgroep besproken.
Initiatief om samen tot een
veilige woonomgeving te komen.
Er zijn spelregels opgesteld en
belangstellenden kunnen zich
aanmelden. Als tweede werd de brief
van Roel Vedder van de Oranjeborg
(voormalige Zevenhof) besproken,
waarin hij aangeeft als bemiddelaar
op te treden tussen buurtbewoners en
bewoners van de Oranjeborg (mensen
met een verstandelijke beperking).
Vervolgens doet de voorzitter
mededelingen dat het aantal leden
in 2015 gestegen is met 17 en dat
de Dorpsgemeenschap Havelte
nu 265 leden kent. Ook voor het
komend jaar worden opnieuw
wervingsactiviteiten georganiseerd om
het ledenaantal te vergroten. Opvallend
is dat er weinig jongeren lid zijn van
de Dorpsgemeenschap. De suggestie
om deze doelgroep te bereiken via
een facebookaccount wordt door het
bestuur overwogen.
Jaarlijks wordt door de
Dorpsgemeenschap Havelte de
stimuleringsprijs ‘de Parel van Havelte’
uitgereikt. Deze waarderingsprijs
wordt uitgereikt aan een persoon
of groep die zich vrijwillig en op een

bijzondere manier inzet voor de
gemeenschap Havelte. Het bestuur van
de Dorpsgemeenschap heeft besloten
dit jaar ‘de Parel van Havelte’ toe te
kennen aan Gré Huisman. Gré woont
ruim 40 jaar in Havelte en zet zich al
jaren als vrijwilliger in voor diverse
doelen waaronder het Rode Kruis.
Naast een oorkonde is er aan deze
waarderingsprijs ook een geldbedrag
van 100 euro verbonden (zie foto).
Door de voorzitter is een toelichting
gegeven op de verschillende
bestuursactiviteiten van het afgelopen
jaar. Het bestuur heeft namens de
leden haar stem laten horen bij de
ontwikkelingen van de Toegangspoort
Holtingerveld. Op grond van de visie
‘Hart van Havelte’ volgt zij op de voet
de herinrichting van het Piet Soerplein,
is betrokken bij de planontwikkeling
nieuwbouw Molenhof / Hoflaan en
Beukenlaan en tot slot het onderzoek
naar een nieuw Dorpshuis. De
Dorpsgemeenschap Havelte neemt
deel aan diverse overlegvormen zoals
het wijkbeheerdersoverleg, periodiek
overleg met B & W, dorpsbelangen
contact in de gemeente Westerveld,
Welzijn en Mensenwerk , Actium en de
ZZWD. Afgelopen jaar heeft het bestuur
een begin gemaakt met het vernieuwen
van de website en foldermateriaal. In
2016 zal hierop een vervolg komen om

tot een betere informatie en interactie
met de achterban te komen.
Door de penningmeester Sandra
Schrotenboer wordt het verslag van
de kascommissie 2015 door genomen.
Hierna heeft de penningmeester het
financieel verslag 2015 en de begroting
2016 toegelicht. De contributie is in
2015 verhoogd naar 4 euro per jaar.
Om persoonlijke reden hebben het
afgelopen jaar een 3-tal bestuursleden
te kennen gegeven hun bestuurlijke taak
neer te leggen. De voorzitter bedankt de
vertrekkende bestuursleden Jacqueline
Schapelhouman, Sandra Goos en Ben
Diender en overhandigt namens de
Dorpsgemeenschap Havelte een boeket
bloemen (zie foto). Inmiddels zijn er
drie nieuwe bestuursleden door de
voorzitter voorgedragen t.w. de heren
Lourens Koomans, Wim van Velzel en
Martin Bally.
Na de rondvraag wordt de vergadering
door de voorzitter Yde Huizinga
afgesloten en na de pauze werd de film
‘Vanaf de Havelterberg gezien’ van Wim
Velzel gedraaid. In deze film gaan twee
leerlingen van de basisschool bij zeven
ouderen in de voormalige gemeente
Havelte langs. De avond werd afgesloten
met een drankje aan de bar van de
Veldkei.
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Hart voor Havelte
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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

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

€ 2.25 p/m
€ 3.75 p/m

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

Houthandelwevers.nl

Agenda
4 mei

De Kei nr. 9

5 mei

Bevrijdingsfestival Havelte - Toegangspoort Holtingerveld - 11.00-17.00 uur

7 mei

Voorjaarsmarkt - De Brink, Havelte - 14.00-21.00 uur

7 mei

Oerwandeling - Toegangspoort Havelterberg - 14.00-16.00 uur

8 mei

Moederdag

8 mei

Survival Challenge - Evenemententerrein Havelte - gehele dag

18 mei

De Kei nr. 10

18 mei

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

25 mei

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

29 mei

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

1 juni

De Kei nr. 11

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

(Commerciële age
ndapunten
in overleg)

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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Heeft u
een aankondiging
van een evenemen
t
of activiteit?
Laat het gratis in
de agenda plaatsen
.
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Een ‘KEI’ van een foto

Live pianomuziek in Landhotel Diever op iedere
3de zondagmiddag van de maand vanaf 15 uur

Op een mooie zomerdag bij de oude schaapskooi in Uffelte. Foto: Marijke Telkamp

Attentie: vanaf heden voor pizza’s
  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
ook open  
woensdag
en donderdag GEOPEND!
supervers  ijs.  Ook  meenemen!  

(niet in juli, augustus en september)

Voor
onze menulijst en dde
openingstijden
Voor  onze  menulijst  en  
e  openingstijden  
zie
website.
zie  website.  

Pinksteren en Vaderdag vallen op de 3de zondag
van de maand. Met Moederdag een extra

Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

pianomiddag! Gratis entree & gratis hapjes!

8 mei Moederdag – met Frans Schulze
Gevarieerd repertoire met oa Nederlandse ballads
15 mei Pinksteren – met Carolien Fleumer
Astor Piazzolla, klassiek, jazzy en ‘Golden Oldies’
19 juni Vaderdag – met Erik Huele
Bach, romantische klassieke muziek, jazz en blues

www.pizzariminihavelte.nl
Noordeinde 9, Meppel

T 0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

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

Ook buiten deze middagen wordt de vleugel
bespeeld tijdens het diner!

LandhotelDiever.nl

www.

Groningerweg 6, 7981 LA Diever Tel. 0521 - 59 41 14
Even voorbij het Hunebed Alle dagen open
De Kei - 1e jaargang nr. 9 - 4 mei 2016

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’
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Weer woensdag gehaktdag?
Varieer makkelijk met Maaltijdservice Thuis !

Ook koelv
ers!

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

Maaltijdservice Thuis

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

www.zzwd.nl

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Kruisstraat
6
Regenkleding
7941 AN
Meppel
Huishoudtextiel
ingang
tel.Noteboomstraat
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

Vogel
Voor al uw schilderwerk en wandafwerking
Ruiterweg 57
8

7974 HA Havelterberg M 06 233 836 35

T 0521 511 792

E j_vogel@zonnet.nl
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Net zo één als….
(Doedelblog)

Díe wil ik graag hebben! Dat éne
plantje voor in de tuin. Net zo één
als mijn ouders vroeger in de border
hadden! Al jaren was ik er naar op
zoek.
Normaal gesproken werkt het zo niet
bij mij: Wat een ander heeft of doet,
wil ik juist niet hebben of doen. Ik ben
geen meeloper. Maar dat plantje is een
stukje nostalgie.
Vroeger op school was deze eigenschap
al lastig. Ik zat op een internaat,
(kostschool heette dat toen) en men
vond mij maar een vreemd geval met
altijd van die aparte ideeën. Oh? Ik
was toch heel gewóón? Misschien iets
creatiever dan de rest en ik hield van
dingen uitproberen.
Zoals die lange broek die ik haakte.
Jawel. Een witte broek met wijde pijpen!
Helemaal volgens het modebeeld van
toen. Echter niet genaaid, maar gehaakt.
Dat laatste leek me nou zo`n leuk
idee. Ik werd uitgelachen. Eenmaal de
laatste hand eraan gelegd en de broek
aangetrokken, vond men het toch wel
cool, al was dat geen term in de jaren
zestig. Vooral de jongens op school
vonden het prachtig. Logisch, je zag nog
eens wat.
Gelukkig bestonden er nog geen strings,
dus droeg ik er een degelijke onderbroek
onder. Je weet wel: zo’n grote. Na
verloop van tijd kreeg ik toch wel last
van al die gaatjes. Het tochtte zo!
Aangezien ik steeds 6 weken achter
elkaar in het internaat verbleef,

Ik ben ik doedel

omdat ik zo ver weg woonde, was ik
de weekenden vaak alleen op school.
Dat vond ik nooit erg. Des te meer
verheugde ik mij op de lange treinreis
als ik na al die weken naar huis ging.
Op een dag kocht ik van mijn spaargeld
een brommer. Handig op school om
ermee naar mijn stageplekken te rijden
in plaats van met de bus te gaan. Ik
zat namelijk op de Kweekschool en gaf
regelmatig les in omringende dorpen.
Met de brommer ging dat veel vlugger
en ik kon dan genieten van die heerlijke,
landelijke strontlucht, waar ik nog steeds
zo dol op ben. Maar hoe kreeg ik die
brommer daar? Met de trein meenemen
was te duur, dus er zat niets anders op
dan hem zelf er naar toe te rijden. Een
hele onderneming. Met aanwijzingen

van mijn vader, een lijst van te volgen
plaatsnamen en voor de zekerheid een
kaart van Nederland bij de hand, vertrok
ik op zondagmorgen vroeg. Diverse
rustpauzes waren noodzakelijk, omdat
je van uren op zo’n zadel zitten, een
blikken gat kreeg. Koud en stijf kwam
ik eindelijk waar ik wezen moest. Mijn
klasgenoten keken mij raar aan. “Het
was belachelijk wat ik deed! Waarom
niet gewoon met de trein?”
Aangezien mijn ouders nog 6 kinderen
hadden, zat dat extra treinkaartje voor
de brommer er gewoon niet in. Dat
begreep ìk wel, maar die meiden niet.
Pas jaren later, tijdens een reünie,
hoorde ik dat hun reactie er gewoon één
van afgunst was. Want dat ik dat zomaar
durfde en deed, vonden ze stiekum heel
geweldig!
Met mijn kunst heb ik ook die “tic”. Als
iedereen lange vrouwfiguren schildert,
doe ik het juist niet. Als iedereen dikke
dames maakt, bedenk ik iets anders.
Zo ook met mijn Doedels. Ik heb een
heel programma ontwikkeld waarmee
iedereen zelf mooie tekeningen kan
ontwerpen in plaats van te kopiëren.
Binnenkort start ik weer met gratis
online Doedellessen! De tekeningen
worden helemaal van jezelf en niet net
als……….. Hou de facebookpagina van de
ASOP maar in de gaten.
Yvonne Casander
www.facebook.com/artschoolofpainting
www.ArtSchoolOfPainting.nl

Gehaakte broek doedel
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Op zoek naar een
origineel moederdagcadeau?

Het Noteboompje.nl
kaarten ~ posters ~ stationery ~ woonaccessoires

Moederdag?? Tijd voor SiS!!
Mooie Hauschka cadeau artikelen op voorraad,
en anders een cadeaubon: leuk om te geven en te ontvangen!

Siska Koster

Dr. Hauschka therapeute/masseuse
Dreeslaan 18, Havelte • tel.: 06-204 628 47 • www.sishavelte.nl

Een ‘KEI’ van een foto

PROEF DE SFEER
IN ONS RESTAURANT
Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027
info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl
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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.
De Kei - 1e jaargang nr. 9 - 4 mei 2016

Succesvol MTB weekend
op de Havelterberg
Ondanks de kou en enkele stevige
hagelbuien, kijkt de organisatie van
de Rabo Landelijke Jeugdwedstrijd
op zaterdag en de Koningscup voor
de senioren op zondag, terug op een
succesvol mountainbike weekend. Met
ruim 550 deelnemers over de beide
dagen en het nodige publiek, was het
gezellig druk op de wedstrijdlocatie, de
voormalige Amerikaanse basis.
Naast vele regionale renners ook
deelnemers uit alle delen van ons land.
Op de deelnemerslijsten plaatsnamen
als Burgh-Haamstede, Sittard en
Anna-Paulowna. Klapstuk was op
zondagmiddag de wedstrijd van de Elite
mannen en beloften, waar de winst ging
naar de jonge David Nordemann uit
Nijmegen, die daarmee toppers als Niels
Wubben en Jeroen Boelen voor wist te
blijven. In de funklasse was Jorg Prins
uit Havelte de snelste, gevolgd door
Christaan Last en Johan Dolstra.

Funklasse

Een leuke verrassing voor de organisatie
was, dat de directievoorzitter van
de Rabobank Zuidwest-Drenthe,
hoofdsponsor van de landelijke
jeugdwedstrijd, tijd vrij had gemaakt om
de prijsuitreiking bij de jeugd te doen.
Op de zaterdagmiddag werd
voor de jongste jeugd de Rabo
dikkebanden-wedstrijd gehouden.
Een leuke kennismaking met de
mountainbikesport waar 14 kinderen
aan deelnamen. Er werd fanatiek
gestreden om de medailles op een
speciaal daarvoor uitgezet parcours.
Dit evenement werd mogelijk gemaakt
door de medewerking van een 60-tal
vrijwilligers en natuurlijk de verenigingssponsoren. De organiserende vereniging
(mountain-bikevereniging Havelte
e.o) hoopt volgend jaar voor de 20e
keer de nationale wedstrijden naar de
Havelterberg te kunnen halen.
Tijdens de zomermaanden zal op de
Havelterberg een zomeravondcompetitie
plaatsvinden. Het betreft hier 4 zgn.
interclubwedstrijden (open voor
iedereen). Deze wedstrijden worden
gehouden op de volgende data: 25 mei,
15 juni (tevens clubkampioenschap
senioren), 6 juli en 24 augustus.
Meer informatie op de website
www.mtbhavelte.nl.
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Jeugd

Alle deelnemers dikkebandenwedstrijd
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Voor de liefste, een ontbijt
en lekkers van Bakkerij Bergman
Piet Soerplein 3 7971 CR Havelte Tel. 0521-342368
12
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