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GARDENA  Robotmaaier    
Nu  met  €150,-‐  CASHBACK!  

  

    
  
  
  

  

  

  
  

Ook  voor  onderhoud,  reparatie  
én  verhuur  bent  u  bij  ons  aan  

het  juiste  adres:    

Lindenlaan  54a  te  Uffelte  

De Kei
Uitgave van
Drukkerij Kleen V.O.F.

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel
T 0522 255449
E dekei@kleen.nl
I www.kleen.nl

Tweewekelijks regioblad voor Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp | Oplage: 2.750 ex. | 2e jaargang nr. 13 | 21 juni 2017

Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

Workshop ‘Oerpotten maken’

OERmuseum Diever organiseert een Workshop ‘Oerpotten maken’ op zaterdag 
24 juni van 14.00 tot 16.00 uur bij het OERmuseum, Brink 7 te Diever.

In deze workshop leer je van klei 
een pot maken op de manier zoals 
onze voorouders dat deden. In 
de menselijke geschiedenis is die 
vaardigheid pas laat ontwikkeld. 
Toen het begin er in de nieuwe 
steentijd eenmaal was, kregen 
de hunebedbouwers er daarna 
zoveel plezier in, dat ze meteen de 
allermooiste potten uit de prehistorie 

maakten. Aan de hand van de echte 
potten uit die tijd gaan jullie proberen 
die kunst te evenaren. 

Deelname, inclusief materialen, € 4,00 
per persoon (graag ter plaatse met 
gepast geld betalen).

Voor andere informatie en aanmelding 
ga naar www.oermuseum.nl.

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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

Adverteren?
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LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

De volgende Kei verschijnt op 21 juni 2017. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 14 juni 
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.  25 juni Havelte 10.00 uur Ds. A. Westra Viering Heilig Avondmaal Kindernevendienst
Zo.    2 juli Havelte 10.00 uur Ds. A. Westra  Kindernevendienst

Belangrijke Informatie
Elkenain Bewindvoering - Kolderveen 26C - Nijeveen - T 0522 76 90 51 - Bezoek op afspraak.
Bewindvoering geeft rust aan mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen. 
Ook in geval van problematische schulden. Bewindvoerders worden aangesteld en gecontroleerd door de rechtbank. 

Aftrap gezondheidsbeleid kinderopvang Doomijn
 
Vanaf 1 juni is kinderopvang Doomijn in Havelte gestart met een gezondheidsbeleid. Dit heeft als hoofddoel het 
stimuleren van water drinken, maar ook van andere gezonde (en lekkere!) drankjes zoals fruitwater, smoothies of thee. 
Kinderen krijgen gemiddeld ruim zes kilo suiker per jaar binnen door zoete drankjes. Een positieve verandering daarin 
zou enorm bijdragen aan een gezond(e) gewicht/leefstijl onder de jeugd.
 
Nadat er eerder een ouderavond 
werd georganiseerd, vond de officiële 
opening voor de kinderopvang en de 
peuterspeelzaal plaats op donderdag 
1 juni in de ochtend. In de middag was 
het de beurt aan de buitenschoolse 
opvang. Kinderopvang Doomijn 
ontving een waterpakket met daarin 

onder andere een bidon voor elk kind, 
leuke spelletjes, een informatiebord 
over suikers in drinken, posters met 
gezonde drankjes, boekjes en een 
blender, waar ze in de toekomst mee 
uit de voeten kunnen om gezondheid 
blijvend te stimuleren.
 

Westerveld in actie
Het gezondheidsbeleid van 
kinderopvang Doomijn is onderdeel 
van het project Westerveld in 
actie! van de gemeente. Doel van 
Westerveld in actie! is het stimuleren 
van een gezonde leefstijl onder 
alle inwoners van de gemeente 
Westerveld.
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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

Keitje

Afscheid in stijl
Hij kan een hortensiatuin aanleggen. 
Hij kan een drankenwinkeltje 
beginnen. Hij heeft genoeg te lezen 
voor de komende jaren, dr. Van 
Egmond. Dat krijg je als je je artsenbul 
aan de pensioen-wilgen hangt.
Een afscheid in stijl, de stijl van Uffelte. 
In de feesttent vanwege het Uffelter 
feest, je bent Uffelter of niet.
Kan ook niet anders als je bijna onder 
de (jaarlijkse) ‘boog’ woont. Dit jaar 
was de Egginkstraat zeer zelfverzekerd, 
Egginkstraat 1ste.
Niet eens met een vraagteken. Zouden 
ze denken dat het afscheid van hun 
buurt-huisarts bonuspunten oplevert?
In ieder geval was het mooi om te zien 
dat zoveel patiënten van Chiel (hier 
kuj drents praot’n) van Egmond in een 
lange rij met handdruk en cadeautje 
hun arts bedankten voor de goede 
medische zorg.
Hij laat ons niet verweesd achter, vijf 
artsen staan voor ons klaar, wat een 
luxe! Voor alle Friezen in Havelte en 
omstreken, de laatst aangenomen 
arts Bonnie Zijsling is een Friezin. 
Misschien komt er op haar bureau het 
bordje: ‘Hjir kinne jo Frysk sprekke!’
Extraatje dus.

dieneke smink

Spreekwoord
Een tevreden roker is geen 
onruststoker, maar die roker is nu zeer 
onrustig gestopt. Wie nu nog rookt, 
staat bijna voor joker. 

LORKI

Openluchtspel Havelte in de startblokken

Het openluchtspel in Havelte begint dit jaar een beetje opnieuw. Het bestuur is 
weer op sterkte met de komst van 3 nieuwe bestuursleden, die er samen met 
de overige bestuursleden een mooi theaterseizoen van willen gaan maken.

Regisseur Trijnie Naber heeft, samen 
met de leescommissie, een stuk 
uitgekozen en de repetities, natuurlijk 
in het theater zelf, zijn alweer in volle 
gang. Bij een nieuw seizoen, nieuw 
bestuur, nieuw stuk hoort natuurlijk 
ook een nieuw decor. De vrijwilligers 
van de bouwploeg hebben de handen 
uit de mouwen gestoken en zijn 
voortvarend van start gegaan, door 
een deel van het oude decor af te 
breken. Het opbouwen begint nu 
en daarbij kunnen zij nog wel hulp 
gebruiken.
Dit jaar wordt het blijspel opgevoerd: 
‘Pas op voor de buren’, wederom 
bewerkt door Trijnie Naber. Hierin 
krijgt dokter Prikker een vakantie 
aangeboden van zijn patiënten, ter 
ere van zijn 25-jarig jubileum. Als zijn 
dochter onverwachts thuiskomt, treft 

zij daar een onbekend echtpaar aan en 
dat kan natuurlijk niet goed gaan.
De première is op woensdag 12 
juli. De overige voorstellingen 
zijn op: woensdag 19 juli, vrijdag 
21 juli, woensdag 16 augustus, 
zaterdag 19 augustus twee maal 
(matinee begint om 16.00 uur), 
woensdag 23 augustus en vrijdag 25 
augustus de laatste voorstelling. Alle 
voorstellingen worden gespeeld in het 
Openluchttheater ‘De Speulkoele’ aan 
de Kerklaan in Havelte. Aanvang van 
de avondvoorstellingen is 20.30 uur.

Kaarten voor de voorstellingen zijn 
vanaf 1 juni verkrijgbaar bij Tourist 
Info Havelte, Molenkampweg 5 in 
Havelte en aan de kassa van het 
theater (indien voorradig). Voor meer 
info: www.openluchtspelhavelte.nl.

DOS’46 krijgt luchthal

DOS’46 krijgt een luchthal over het tweede kunstgrasveld. De demontabele 
opblaashal staat er ieder jaar van oktober tot maart. De algemene 
ledenvergadering van de Nijeveense korfbalclub is donderdag akkoord gegaan 
met het voorstel van de werkgroep. Met de komst van een luchthal wordt 
het probleem van een gebrek aan trainingsuren in de zaal opgelost. Van de 
trainingshal kunnen ook andere verenigingen gebruik maken. 

De hal kost 250.000 euro en het 
streven is dat hij er half oktober 
2017 staat. Er wordt een Stichting 
Luchthal Nijeveen opgericht die de 
financiering en exploitatie regelt. De 
stichting wil 20% van het benodigde 
bedrag lenen tegen een rente van 

1% met een looptijd van 15 jaar. 
Daarnaast wordt een beroep gedaan 
op leden, sponsoren, de Businessclub, 
vermogende particulieren, fondsen en 
anderen die DOS’46 een warm hart 
toedragen om een financiële bijdrage 
te doen.
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* Vraag naar de voorwaarden. 

Dorpsstraat 34 | 7975 AP Uffelte
Tel.: 0521 - 35 12 36 | www.snoeken.nl

2e matras 
en kussen 

HALVE 
PRIJS*HALVE 
PRIJS*

“ In 1980 zei ik ‘t al:
 DE TOUR WORDT GEWONNEN IN BED! 
DAT BEGRIJPT M LINE ALS GEEN ANDER.”
- Joop Zoetemelk - Winnaar Tour de France 1980

?

Word je beïnvloed door stemmingen van anderen?

Verdraag je slecht fel licht, sterke geuren, grove 
weefsels of harde geluiden?

Concentratieproblemen?

Last van kriebelende stoffen of etiketten?

. .(

. .(

. .(

Misschien ben jij 
wel hooggevoelig!

. .

(

coaching vanuit het hart

Voor informatie: 0522 490663 | ike@mille-pattes.nl | www.mille-pattes.nl

Lezing over hooggevoeligheid en beelddenken

Van last naar kracht, van hoofd naar hart
Denk je dat je hooggevoelig bent? Of je kind? Twijfel je?
Dan ben je van harte welkom op de lezing die ik hierover geef.
Datum: donderdag 6 juli 2017
Adres: Weidelint 26 in Nijeveen
We beginnen om 19.30 uur. Kosten: € 10,00 p.p. incl. koffie/thee 
Deelnemen kan door een mail te sturen naar: ike@mille-pattes.nl

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.  

Op woensdag t/m zondag 
geopend voor pizza en ijs!
Voor menu en openingstijden: zie website
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www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
Vrijblijvend prijsopgave

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl 
Vrijblijvend prijsopgave. 

 
       Voor al  uw rietdekkerswerken       
                    Egginkstraat 26 
                   7975 PH Uffelte 
         Tel: 0521-344328/0650556759 
 
 

Voor al uw 
rietdekkerswerken

Egginkstraat 26 + 25
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
 06 50556759
B.g.g. 0521-351566

PROEF DE SFEER
  IN ONS RESTAURANT

Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027

info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl

SV Dynamiek succesvol op kampioenschappen

Sportvereniging Dynamiek uit Havelte heeft het afgelopen jaar mooie resultaten behaald op de Drentse 
kampioenschappen. Voor de relatief kleine vereniging werden op 8 april al mooie resultaten behaald. 

Jilde Doek werd Drents kampioen bij 
de junioren 6e divisie G op de voet 
gevolgd door Sophie Barelds.
Zaterdag 10 juni werden in Angelslo 
de toestelfinales voor de turnsters van 
Drenthe gehouden. 
Hier waren 5 turnsters succesvol in 
hun divisie. 
Bij de junioren niveau G, Divisie 6 
was Sophie Barelds koploper met 3 
medailles: 2 zilveren voor de sprong 
en brug en 1 gouden medaille voor de 
vloeroefening.
Jilde Doek won brons met de 
brugoefening en Annemiek Piest 
won ook brons, maar dan met haar 
vloeroefening.

In de categorie senioren, niveau F 
won Eline Klunder goud met haar 
vloeroefening.
Mirthe Hultink won in haar categorie 
jeugd 2, niveau G, divisie 5 brons voor 
de brugoefening.
Dames, van harte gefeliciteerd! 
Alle mooie resultaten zijn, behalve het 
resultaat van de inzet van de meiden 
zelf, natuurlijk ook te danken aan de 
bezielende leiding van trainster Herma 
Scheppink. 

Om mee te mogen doen bij de 
regionale wedstrijden moeten er 
ook juryleden aangeleverd worden. 
We zijn blij dat we komend seizoen 

‘Havelte Open’ van 17 juni tot en met 25 juni

De HTC-tennisbanen vormen van zaterdag 17 juni tot en met zondag 25 juni het schitterende decor voor de deelnemers 
aan het jaarlijkse Havelter Open toernooi. De deelnemersaantallen zijn de laatste jaren enorm toegenomen en mede 
daardoor wordt er nu ook onderscheid gemaakt in de leeftijdsgroep tot 35 jaar en 35 jaar en ouder. 

In de beide weekenden wordt overdag 
gespeeld en van maandag tot en met 
vrijdag wordt vanaf zes uur gespeeld. 
Het maximum aantal deelnemers is 
gesteld op 125. Ruim voor de laatste 
dag van inschrijving is het aantal van 
110 deelnemers reeds bereikt, zodat 
het weer een overvol programma 
gaat worden. Dus op ieder moment 
van de dag (weekenden) of avond 

(doordeweeks) is er wel wat te 
beleven en zullen de vier banen bezet 
zijn.
Voor de deelnemers, die nog in de late 
uurtjes moeten spelen, zal het een 
genot zijn om onder de nieuwe LED-
verlichting te spelen. Deze verlichting 
is eind april geïnstalleerd en voldoet 
prima.
Tijdens het toernooi zal Martijn 

Matthijsen regelmatig aanwezig zijn 
voor het geven van sportmassages.
Naast veel gezelligheid op en bij het 
terras zullen er ook nog een aantal 
randactiviteiten plaats gaan vinden, 
zoals een ijscokar, een snackwagen 
en muziek. Dus alles met elkaar een 
programma met voor iedereen wel 
iets. Kom tijdens het Havelter Open 
eens een kijkje nemen.

2 nieuwe juryleden kunnen inzetten: 
Kristel Abee en Jacqueline Koopman 
hebben de cursus met goed gevolg 
afgesloten.

Behalve turnen verzorgt Dynamiek ook 
freerunninglessen: deze groeiende 
sport is geliefd bij de jongens. Volgend 
seizoen zal er een derde groep starten.
Vanaf 19 juni houdt SV Dynamiek 
vervroegd zomerstop. We zijn nog 
steeds naarstig op zoek naar tijdelijke 
vervanging voor onze trainster: hierbij 
willen we dan ook onze vacature 
nogmaals onder de aandacht te 
brengen. Zie hiervoor onze website: 
www.dynamiekhavelte.nl.
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Een ‘KEI’ van een foto

Moeder en kids in de Oude Vaart.

Foto: M. Telkamp

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992
Houthandelwevers.nl

Top kwaliteit Lariks / Douglas fijn bezaagd
  20 x 200 300 cm & 400 cm lang  €    1.95 p/m
100 x 100 300 cm lang    €  15.00 p/st
150 x 150 300 cm lang    €  35.00 p/st

Zweeds rabat (gedroogd!!)  
24 x 200 Douglas 300 cm & 400 cm lang   €    2.50 p/m
24 x 175 Zwart geïmpregneerd 420 cm   €    2.75 p/m
24 x 200 Grijs geïmpregneerd 420 cm  €    3.25 p/m
24 x 200 Geimpr. & 2x zwart gespoten   €    4.25 p/m

Steigerplank (gedroogd!!)
29 x 195 Fijn bezaagd 360 cm lang    €    8.00 p/st
27 x 195 Geschaafd 450 cm lang     €  13.50 p/st
30 x 195 Vintage grijs geïmp. 500 cm    €  17.50 p/st
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21 juni De Kei nr. 13
21 juni Vergadering bestuur Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei, Havelte - 19.30-22.30 uur
24 juni  Optreden Swingband Havelte en muzikale vrienden, Midzomeravondconcert - Rand van Havelte - 21.00-

24.00  uur
week 26  Collecteweek Volksfeest Havelte
26-29 juni Zwem4daagse - Zwembad ‘De Kerkvlekken’ Havelte
  5 juli De Kei nr. 14
  8 juli  Schaapscheerdersfeest en Schaopenloop bij de Holtinger Schaapskooi, Holtinger Poort
  8 juli Optreden Swingband Havelte, bij het Schaapsscheerdersfeest - Schaapskooi Holtingerveld - 13.30-15.30 uur
  9 juli Optreden Swingband Havelte bij Klaverbladwandeltocht - Herberg de Roskam, Uffelte - 13.30-15.30 uur
12 juli Première openluchtspel - Openluchttheater ‘De Speulkoele’, Kerklaan Havelte - 20.30 uur
17 juli Ophalen oud papier Havelte
19 juli De Kei nr. 15 - laatste Kei voor de zomerstop
22 t/m 24 aug. 21e Pro Rege Fiets3daagse Havelte vanuit Echos-Home Het Baken, J. Postweg 5 Darp - start 9.15 uur
25 aug. Voorverkoop tickets voor het Volksfeest Havelte 2017
30 aug. De Kei nr. 16
13 sept. De Kei nr. 17
21 sept. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
27 sept. De Kei nr. 18
  4 okt. Feestavond Vrouwen van Nu Havelte 85 jaar jubileum
19 okt. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
  1 nov.  Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte; Carel Hilderink lezing over militaire uitzending naar 

oorlogsgebieden - De Veldkei Havelte - 19.45 uur

Agenda

Elke maandagmiddag: Gymnastiek voor ouderen - De Veldkei - 12.45-13.30 uur
Elke maandagmiddag: Schaken - De Veldkei - tussen 13.30 en 16.00 uur
Elke maandagmiddag: Koersbal - De Veldkei Havelte - 14.30 uur
Elke donderdagmiddag: Werelddans - De Veldkei Havelte - 13.30 uur

incl: transport in Drenthe

show- prive- bedrijf- vereniging!

Sound & showservice, Havelte  

Geluid, licht, led-tv, scherm, 
podia, productie, idee

Wij leveren onze service aan:
theater, congressen, 
bedrijfspromotie, feesten, 
concerten, show, familie party,
scholen, tours, artiesten

Verhuur!

Complete Party-set
voor uw feest!
in diverse uitvoeringen te huur

D.J. Booth wit led + apparatuur,
show licht, geluidsapparatuur
Wij leveren tegen meerprijs b.v. een DJ + diverse

uitbreidingen!

Showtijd: 4 uur, extra uren tegen meerprijs op aanvraag 

Wij organiseren 
en begeleiden uw
feest of  event van 
de eerste tot de 
laatste minuut
Ook adviezen 
betreft artiesten
& locaties etc:

A: Prijs v.a. € 350,- ex btw
B: Prijs inclusief  DJ v.a. € 650,- ex btw 

Concept aan te passen aan uw event

www.pi-soundservice.nl

Voor informatie:
Dimphy 

D.E.company
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Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

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

Textieldruk 
en borduren

Te
xt
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Voor zowel zakelijk als particulier textieldruk en borduurwerk 

kunt u bij ons terecht.

Voor bedrijven en verenigingen drukken of borduren wij logo’s 

op bedrijfs- en sportkleding, handdoeken etc. 

Voorbeelden van particulier borduurwerk zijn: handdoeken, t-shirts, 

truien en babyartikelen, zoals badcapes, slabbetjes, badjasjes en 

knuffels.
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    1x in de week of iedere dag, zonder abonnement. 

  Warm of koelvers thuisbezorgd! 

     Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

Dwingeloo, De Weyert,  T.  088-9684028 
Havelte, De Molenhof,   T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067 

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

 Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
 Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

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

Zwemvierdaagse in zwembad ‘De Kerkvlekken’ te Havelte

De jaarlijkse Zwem4daagse in zwembad ‘de Kerkvlekken’ te Havelte zal plaatsvinden van maandag 26 t/m donderdag 29 
juni 2017. De Zwem4daagse wordt dit jaar voor de 43e 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 
de vrijwillige brandweer Havelte. 
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 21 
juni en eindigt op zondag 25 juni. 
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.
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www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Hart voor Havelte

Vakantie Dorpsgemeenschap Havelte

Het bestuur van de Dorpsgemeenschap Havelte is in de vakantieperiode (juli en augustus) niet op volle sterkte. 
De laatste bestuursvergadering voor de vakantieperiode is op 28 juni aanstaande en de eerstvolgende vergadering staat 
op 30 augustus gepland.

Toekenning subsidie kleine maatschappelijke initiatieven

De Dorpsgemeenschap Havelte stimuleert kleine maatschappelijke initiatieven. 
Onder maatschappelijke initiatieven wordt in dit verband verstaan:
het in groepsverband (willen) opzetten en uitvoeren van een activiteit 
of voorziening op sociaal maatschappelijk terrein die de kwaliteit van de 
leefbaarheid in het dorp Havelte ten goede komt.

Twee keer per jaar, te weten in juni 
en december, besluit het bestuur van 
de Dorpsgemeenschap Havelte op 
voordracht van het dagelijks bestuur 
welke ingediende aanvragen met 
een bijdrage in de kosten worden 
gehonoreerd. Deze éénmalige bijdrage 
tot een maximaal € 500 wordt in geld 
of natura uitgekeerd en wordt alleen 
verleend voor initiatieven zonder 
winstoogmerk.

De ouderenraad van basisschool 
De Bosrank heeft een subsidie 
ontvangen voor de herinrichting van 
het schoolplein. Deze subsidie wordt 
gebruikt voor het planten van bomen.
De Stichting Reanimatiewerk Havelte 
heeft een subsidie ontvangen voor 
de bijscholingscursussen van die 
vrijwilligers die dit niet vergoed krijgen 
via de zorgverzekeraar.

Nieuwe aanvragen voor het verkrijgen 
van een éénmalige bijdrage in het 
kader van deze subsidie kleine 
maatschappelijke initiatieven 
kunnen weer worden ingediend. Een 
aanvraagformulier voor deze subsidie 
is te vinden op de website www.
dorpsgemeenschaphavelte.nl
In december van dit jaar zullen we de 
toekenning van subsidieaanvragen 
weer in De Kei bekend maken.

U kunt vragen en/of opmerkingen 
plaatsen via onze website www.
dorpsgemeenschaphavelte.nl of 
info@dorpsgemeenschaphavelte.nl. 
Het in behandeling nemen en 

beantwoorden van uw vragen zal in 
genoemde vakantieperiode wat langer 
op zich laten wachten dan u van ons 
gewend bent.

Secretariaat Dorpsgemeenschap 
Havelte
Korhoenweg 9
7971 DL Havelte

Prehistorische fietstocht 
rond Lhee

Het OERmuseum organiseert een 
prehistorische fietstocht rond Lhee op 
zaterdag 1 juli 2017. Start op De Brink 
van Dwingeloo bij de muziekkoepel 
om 10.30 uur.

Lhee is een heel oud dorp. Duizenden 
jaren geleden woonde men hier al. 
Hier waren de eerste boeren. Er is 
een heel bijzonder grafmonument 
gevonden, prehistorische boerderijen, 
grafheuvels, urnen, oude akkers. In 
het landschap zijn nog sporen te zien 
van de ijstijden.  
Er valt veel te vertellen tijdens een 
mooie fietstocht. De tocht start in 
Dwingeloo en gaat via Lhee naar het 
Dwingelderveld en weer terug langs 
interessante plekken. Wat is er in Lhee 
gevonden? Hoe leefden de mensen 
toen? Hoe zagen het landschap en de 

boerderijen er toen uit?  
U wordt begeleid door 2 enthousiaste 
vrijwilligers van het OERmuseum. De 
tocht is zo’n 12 km lang en duurt 2 uur. 
De kosten zijn  € 4,00 per persoon, te 
voldoen ter plekke aan de gids (graag 
met gepast geld betalen).

Kijk op onze website (www.
oermuseum.nl) voor de andere 
geplande data en op verzoek kunnen 
wij ook andere data afspreken voor 
groepen. Mail naar fietstochten@
oermuseum.nl. De groepsgrootte is 
maximaal 25 personen. 
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Kleurwedstrijd De Kei
Lever je kleurplaat vóór woensdag 12 juli 2017 in bij Drukkerij Kleen, Noteboomstraat 68, Meppel en maak kans op een 
leuke zomerprijs. De winnaar wordt in De Kei van 19 juli 2017 bekend gemaakt.

Naam ...................................................................................................................................................................   Leeftijd  .................................................................................................................................................

Adres ...................................................................................................................................................................   E-mail  ....................................................................................................................................................

PC + Woonplaats  ........................................................................................................................................  Tel.  ............................................................................................................................................................


