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-‐Nieuw  én  gebruikt  
-‐Groot  assortiment  op  voorraad  
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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. 14 | 5 juli 2017

Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

Natte voeten bij openluchtspel Havelte

Het aftellen is begonnen voor de vrijwilligers en acteurs van het 
openluchttheater De Speulkoele. De decorbouwers slaan de laatste spijkers in 
het decor en de toneelgroep is druk aan het repeteren. Daarbij wordt men niet 
gehinderd door een beetje regen en natte voeten. 

Door de hevige regenval van afgelopen 
woensdag waren de regisseur en 
souffleur genoodzaakt om hun taken 
vanaf een hogere zitplaats te doen dan 
normaliter het geval is. Alles om klaar 
te zijn voor de première op woensdag 
12 juli aanstaande.

Kaarten hiervoor à € 9,- (inclusief 1 
kop koffie of thee) zijn verkrijgbaar bij 
Tourist Info Havelte, Molenkampweg 
5 in Havelte. Voor meer info over 
de voorstelling vindt men op www.
openluchtspelhavelte.nl.

Dromen van bomen 3

De beuk!

Beuk... bonk van kracht
uit alle macht, groei je
steil omhoog. Gladde stam
zonder kreuk of boog...

Wel is in jouw stam 
vaak geschreven, over
wat er van verliefden is overgebleven?
De naam, de faam van jou is wij 
verbreid.

Landgoederen vol van jouw soort,
majestueus, zoals dat hoort, bij jou,
op hoog nivo te leven, daarvoor zijn je
vele jaren gegeven... voor groei en
bescherming:

Je takken vormen mantels, vol-groen 
blad,
jouw autoriteit? Ben jij dat?
Onder jouw bomen is het
goed dromen, zegt:
Gem uit Havelte

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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De volgende Kei verschijnt op 19 juli 2017. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 12 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.   9 juli Havelte 10.00 uur Ds. V. Top, kindernevendienst
Zo. 16 juli Havelte 10.00 uur Drs. B. v.d. Brink-Smit  uit De Wijk Kindernevendienst
Wo. 19 juli Molenhof 19.30 uur Mw. G. Bijl-Valk

Schaapscheerdersfeest op 8 juli; dit feest mag u niet missen

Schapenfeest voor jong en oud
Het schaapscheerdersfeest is een 
belevenis voor jong en oud. 
Tijdens het feest worden de schapen 
op traditionele wijze geschoren met 
de handschaar. Onder begeleiding van 
de herders mogen kinderen en hun 
ouders zelf proberen hoe dat gaat. 
Naast het scheren van onze schapen 
kunnen de kinderen zich laten 
schminken en glittertattoo’s laten 
zetten door Wompel Pompel en Janet 
Smink en Zo. 
Er zijn om 13.15 en 15.00 uur 
optredens van Swingband De Bosnimf.
Er is een gezellige markt met diverse 

leuke kramen die als thema wol, vilten, 
schaap en/of natuur hebben. 

Tevens kunt u een vacht van een Drents 
Heideschaap kopen. Zou u het leuk 
vinden om de vacht te gaan vilten, dan 
kunt u zich opgeven bij de stand van de 
kudde voor een workshop. 
En natuurlijk kunt u een rondrit maken 
met de Heide-express.

Entree is gratis.

Meer informatie over de dag en over 
de Holtinger Schaapskudde vindt u op 
www.deholtingerschaapskudde.nl

Zaterdag 8 juli a.s. organiseert de Holtinger Schaapskudde tussen 12.00 en 
16.00 uur op de Toegangspoort Holtingerveld het schaapscheerdersfeest. 
De activiteiten zoals demonstraties en een gezellig markt vinden plaats rond en 
bij de schaapskooi in Havelte. 

    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! 
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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

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger                          Martijn Haveman

behandeling;  opleidingen;                      

Pedjit (oosterse massage)               energetisch sportmasseur

energetische sportmassage / therapieën               stabielmassage onderbeen

ontspanningsmassage

magnetiseren cursus;

kruiden therapie meditatie

Locatie   veendijk 29   7971 RN Havelte   ( Drenthe)

nfo@spirit-treatments.nl              www.spirit-treatments.nl        tel; 06-33674073

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger 

Martijn Haveman

Locatie Veendijk 29 7971 RN Havelte (Drenthe)
info@spirit-treatments.nl www.spirit-treatments.nl 
tel. 06-33674073

behandeling; 
Pedjit (indonesische massage)
energetische sportmassage / therapieën
sportmassage
orthomoleculair gerichte conculten 

te volgen opleidingen;
energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen

cursus;
mediteren

Keitje

Zwerfvuil

De gemeente Westerveld heeft een 
bijzonder initiatief genomen.

Scholen en verenigingen die in hun 
omgeving de bermen en plantsoenen 
zwerfvuilvrij houden krijgen een bonus 
van 500 euro. De proef is voor een 
jaar. De gemeente controleert.
Er wordt nog niet massaal gereageerd!

Ik ken een aantal vrouwen en één man 
die al tien jaar, elke zondagmorgen, 
wandelen. Nee, bij hen is het ‘lopen’ 
want ze hebben de pas er goed in. Ze 

lopen rond Havelte en hebben altijd 
een lege plastic boodschappentas 
bij zich. Tijdens hun looptocht 
vullen ze de tas(sen) met zwerfvuil. 
D.w.z. met weggegooide blikjes. Dat 
opgehaalde afval wordt ingezameld 
bij het zwembad en levert, als oud 
ijzer, veel geld op voor speeltoestellen, 
activiteiten e.d.
Zákken vol blik, het record was 86 
blikjes in twee uur!!

Het mes snijdt aan twee kanten, 
het is voor een goed doel en het is 

fantastisch dat de natuur blikvrij wordt 
gehouden.
Deze ‘lopers’ zouden als eerste de 500 
euro moeten krijgen van de gemeente 
Westerveld!
Vind ik.

dieneke smink

Haiku

De hondenvlooien
beleven het paradijs
samen met Bello.

Louiswww.facebook.com/regiobladdekei

Like De Kei op Facebook
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Klaverblad Wandeltocht uitgebreid met fietstochten

Zondag 9 juli wordt alweer de dertiende Klaverblad Wandeltocht gehouden. 
Dit als laatste voorbereiding op de Nijmeegse Vierdaagse voor de echte 
wandelsportbeoefenaars en daarnaast natuurlijk als een fijne, sportieve 
bezigheid.

De tocht bestaat uit 4 routes van 
elk 10 kilometer (vandaar de naam 
klaverblad) door de prachtige 
natuur en langs eeuwenoude 
bezienswaardigheden. Daarnaast 
is er een mooi dorpsommetje van 
5 kilometer. De routes starten en 
eindigden bij de Herberg aan de 
Dorpsstraat 27, waarbij de deelnemers 
konden kiezen hoeveel lussen zij 
wilden lopen.
De deelnemers krijgen een 
plattegrond en beschrijving per route 
mee en daarnaast zijn de routes 
ook nog voorzien van een duidelijke 
bewegwijzering.

Halverwege elke route is er een 
stempelpost alwaar een versnapering 
voor een ieder klaarstaat. Uiteraard 
is er ook een team van de EHBO 
aanwezig.

Dit jaar is het evenement uitgebreid 
met op zaterdag 8 juli 5 hele mooie 
themafietsroutes. Ontdek de Oude 
Grond, de IJstijd, de Havezaten (alle 20 
km) of volg de Spaak & Smaak  
(67 km) route. Met kinderen? Er is een 
prachtige beleefroute van 10 km.

Mede dankzij de vele vrijwilligers 
en sponsoren, ‘de vrienden van 
Klaverblad’, kan dit evenement 
georganiseerd worden en daar zijn wij 
trots op!

Nadere inlichtingen:
www.klaverbladwandeltocht.nl
www.facebook.com/
klaverbladwandeltocht

Hein Biersma
info@planetmonkey.nl
06-411 555 08

Hoosbuien zorgen ook 
in Westerveld voor veel 
water
 
Op woensdag 28 juni is plaatselijk, 
door hoosbuien, ook in Westerveld 
veel regen gevallen. Heeft u foto’s 
gemaakt van het vele water in de 
straten? Wij zijn daar erg benieuwd 
naar. U kunt uw foto’s sturen naar 
info@gemeentewesterveld.nl.
 
 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Communicatie 
gemeente Westerveld via 
telefoonnummer 14 0521.

Toch

Ondanks alles, niettegenstaande dat, 
desalniettemin, tegen beter weten in,
overwegende en heroverwegende…..
hou ik van jou.

LORKI

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

Siska Koster
Sport masseur

Schoonheidsspecialist
Dr. Hauschka therapeut

Jan Harmskamp 52, Havelte
 tel.: 06-204 628 47 • www.sishavelte.nl
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Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992
Houthandelwevers.nl

Vlonderplanken (heel mooi!!) 
  28 x 145  Grenen geïmpr. 450 & 500 cm €    2.25 p/m
  21 x 140  Lariks 400 cm lang €    2.25 p/m

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 570 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

  5 juli De Kei nr. 14
  8 juli  Schaapscheerdersfeest en Schaopenloop bij de Holtinger Schaapskooi, Holtinger Poort - 12.00-16.00 uur
  8 juli Optreden Swingband Havelte, bij het Schaapsscheerdersfeest - Schaapskooi Holtingerveld - 13.30-15.30 uur
  9 juli  Klaverblad Wandel- en fietstocht
  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
16 nov. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
21 dec. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
21 dec.  Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte; Midwinterkerst met pianist/filmer Klaas Bakker - 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
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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

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening:
altijd scherp!

WONING GEKOCHT 

HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?

De allereerste Schaopenloop van Nederland in 
Havelte... Wie durft deze uitdaging aan?
 
Sportief, uitdagend, avontuurlijk en een ‘tikkeltje’ Drents wordt het zeker: 
de allereerste Schaopenloop van Nederland. Op zaterdag 8 juli wordt er 
vanuit de schaapskooi op de Toegangspoort Holtingerveld een bijzonder 
hardloopevenement georganiseerd. Sportievelingen kunnen dan een unieke loop 
van circa 7 kilometer beleven in schaapspak rondom Havelte. Het evenement 
vindt niet toevallig, tijdens het welbekende ‘Schaapscheerdersfeest’ plaats.
 
Voorafgaand aan de start (13.00) 
drijft een herder met honden de 
hardloopkudde naar de start van 
deze unieke ’Schaopenloop’. Want 
daar zal de start van deze typische 
Drentse loop plaatsvinden. Vanaf de 
Toegangspoort Holtingerveld is een 
prachtige route uitgezet dwars door 
de natuur, maar wel over de gebaande 
paden. Lopers leggen een parcours 
af naar het centrum in Havelte, waar 
bij Café-Restaurant Knooppunt een 
verkoelend drankje klaarstaat. Hier 
wordt tevens een foto gemaakt, een 
leuk aandenken voor later. Vanaf de 
brink in Havelte is het ‘FF Rammen’ 

richting het Holtingerveld waar 
alle deelnemers feestelijk worden 
onthaald. 
De Schaopenloop is in alle opzichten 
opvallend… Deelnemers worden 
uitgedaagd om in een schaapspak deel 
te nemen aan deze recreatieve loop. 
Het schaapspak typeert Drenthe en 
staat symbool voor het Holtingerveld, 
waar een enorme kudde schapen 
de ruige natuur onderhoudt. Het 
evenement is bedoeld voor jong en 
oud en iedereen die wel van een 
unieke beleving houdt. 
De inschrijving is inmiddels geopend. 
Via www.inschrijven.nl kunnen 

enthousiastelingen zich inschrijven 
voor deze unieke hardloopwedstrijd 
voor jong en oud. Er zijn slechts 250 
schaapspakken dus schrijf je snel in.. 
Wil je liever hardlopen in je eigen 
sportieve outfit? Dit is vanzelfsprekend 
ook mogelijk. Inschrijfgeld met 
schapenpak € 15,- en zonder € 10,- 
Deelnemers mogen het schaapspak na 
afloop van de Schaopenloop houden. 

We hopen je te mogen verwelkomen 
op 8 juli a.s. bij de Schaapskooi op 
Toegangspoort Holtingerveld tijdens 
de allereerste Schaoploop.
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www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Hart voor Havelte

Een ‘KEI’ van een foto
Uffelter Binnenveld.

Foto: Henk Mulder, Havelte

Veranderingen in Havelte

De zomer is begonnen, de langste dag is achter de rug, voor velen is de grote 
vakantie in zicht.
Wij, als algemeen bestuur van de Dorpsgemeenschap, gaan ook vakantie 
houden, tenminste voor wat betreft onze juli-vergadering. Dat wil natuurlijk niet 
zeggen dat we dan stilzitten of dat alles om ons heen stil staat, gelukkig niet.

Zo kunnen we zien dat de bouw 
van de nieuwe appartementen van 
de Molenhof en de huurwoningen 
aan de Beukenlaan en Hofweg hun 
hoogste punt hebben bereikt. Het 
heeft een lange aanloop gehad, 
maar uiteindelijk denk ik dat we als 
inwoners van Havelte blij mogen zijn 
met deze aanwinst, want het vergroot 
de vitaliteit van ons dorp.
Er lopen nog een aantal 
projecten die de aandacht van de 
Dorpsgemeenschap hebben en waar 
we ook actief bij betrokken zijn. 
Bijvoorbeeld het Ruimtelijk Actieplan 
Havelte. Als het goed is, zal daar 
binnenkort een Gemeentelijk besluit 
over vallen. Het zou mooi zijn als we 
daar direct na de zomer mee aan 
de slag kunnen gaan en, samen met 

alle inwoners, Havelte nog mooier te 
maken dan het is. Wij zijn daar heel 
positief over en gaan ons daarvoor 
inzetten.
Nog even een nieuwtje, na de zomer 
start er een werkgroep die zich wil 
inzetten voor onze jeugd. Dat vinden 
we heel erg waardevol. We hebben 
ons ingespannen voor het behoud 
van de pannakooi, en ondanks dat het 
daar de ene keer beter gaat dan de 
andere keer, zijn we best trots dat we 
dat voor onze jeugd hebben kunnen 
behouden. Ook dat bevordert de 
vitaliteit van ons dorp.
Ook de werkgroep Wonen is nog heel 
actief. De volgende uitgave van De Kei 
berichten we daar meer over.
Voordat ik iedereen een goede 
zomer wens nog even een paar 

huishoudelijke mededelingen;
-  De Dorpsgemeenschap zoekt 

vrijwilligers die ons willen helpen 
met social media, zoals Twitter en 
Faceboek

-  De werkgroep Zorg en Welzijn gaat 
starten en zoekt nog een aantal 
mensen dat mee wil denken

-  Heeft u ideeën om de vitaliteit van 
ons dorp te vergroten?

-  Woensdag 30 augustus vergaderen 
we om 19.30 uur in de Veldkei, wees 
van harte welkom.

Vind ons op www.
dorpsgemeenschaphavelte.nl 

Een goede zomer!
Yde Huizinga, bestuurslid 
Dorpsgemeenschap Havelte, 
28 juni 2017



8 De Kei - 2e jaargang nr. 14 - 5 juli 2017

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

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

Textieldruk 
en borduren
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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.


