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Survival Havelte Start met Instaptrainingen voor
Volwassenen
Op zondag 10 september start Survival Havelte met een nieuwe trainingsgroep
op de zondagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur. Deze instaptraining is speciaal
bedoeld voor volwassenen zonder ervaring in de survivalsport maar met de
wens om door te stromen naar de reguliere survivaltraining die meerdere
malen per week gegeven wordt.
Trainer Maik Blomsma van Survival
Havelte heeft veel ervaring met
beginnende sporters en heeft
zin om met deze nieuwe groep
enthousiastelingen aan de slag te
gaan! Deze training is in het leven
geroepen vanwege de toenemende
vraag naar een beginnerstraining
waarin vooral de survival technieken
worden aangeleerd maar ook naar een
goede basisconditie wordt toegewerkt.

Deelnemers bepalen zelf wanneer ze
de stap van deze instapgroep richting
de reguliere trainingen willen maken.
De kosten voor deelname bedragen
44 euro per persoon tot het einde
van 2017. Voor dit bedrag kan ook
van de reguliere survivalrunning of
bootcamptrainingen gebruik worden
gemaakt. Voor meer informatie of
opgave kan worden gemaild naar
info@survivalhavelte.nl

Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp
0521 342 250
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EGO  accu  tuinmachines    
in  de  ACTIE!!!  
  
    
  
  
  
  

Geen  stank,  geen  lawaai  
én  geen  gedoe!  
Kom  langs  voor    
meer  info  en/of    
een  demonstratie!  
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 13 september 2017.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 6 september
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
Zo. 3 sept.
Havelte
Zo. 10 sept.
Havelte
Zo. 17 sept.
Havelte
Wo. 20 sept
Molenhof
Zo. 24 sept.
Havelte

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur
10.00 uur

Ds. A. Westra, kindernevendienst
Ds. V. Top, Drentse dienst m.m.v het Uffelter Mannenkoor, kindernevendienst
Ds. L. Giethoorn uit Groningen, kindernevendienst
Mw. G. Bijl-Valk
Ds. A. Westra, startdienst, kindernevendienst

Nieuwe leden Ouderenkoor Heidebloem
Het ouderenkoor vraagt om nieuwe leden. Het is een noodkreet. Als het bestuur niet lukt nieuwe leden te krijgen dan
hangt het bestaan van de ’Heidebloem’ aan een zijden draadje.
Daarom vragen wij nieuwe leden. Zowel mannen als dames zijn van harte welkom. Wij repeteren op dinsdag 5 september
om 13.45 uur in de Veldkei te Havelte. Stel ons niet te leur.
Het bestuur

Voor al uw
rietdekkerswerken
Egginkstraat 26 + 25
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759
B.g.g. 0521-351566
www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027
www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
Vrijblijvend prijsopgave.
info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl
Vrijblijvend prijsopgave
Voor al uw rietdekkerswerken
Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel: 0521-344328/0650556759

PROEF DE SFEER
IN ONS RESTAURANT

Tijd voor een run? Tijd voor SiS!
Sportmassage: een ideale voorbereiding en/
of nabehandeling van uw hardloopwedstrijd.

Siska Koster

Sport masseur/Schoonheidsspecialist/
Dr. Hauschka therapeut

Ook
voord
stripp elige
enkaa
r
verkr
ijgba t
ar!

Jan Harmskamp 52, Havelte • tel.: 06-204 628 47 • www.sishavelte.nl
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Relax & Care
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Christelijke meditatie voor beginners - Zes avonden

Keitje

Meditatie helpt je om ruimte te maken voor jezelf, om stil te worden en je
open te stellen. Christelijke meditatie helpt je in contact te komen met de bron
van leven en liefde.
Tijdens de eerste twee avonden leer
je hoe je kunt zitten en ademen om
aandachtig en opmerkzaam te zijn.
Je wordt je bewust van je lichaam als
ontmoetingsplaats met God.
De volgende avonden oefen je steeds
met een andere vorm van meditatie.
We mediteren op een Bijbelwoord of
op een paar zinnen. Een andere keer
gebruiken wij beelden uit de Bijbel of
een schilderij. Steeds gaat het erom in
je hart te onderzoeken hoe je tot stilte
en vrede komt.
Kortom:
Je maakt kennis met de basis van
meditatie (zitten- ademen – aandacht)
Je doet ervaringen op met vier

verschillende vormen van christelijke
meditatie
Je groeit toe naar een meditatievorm
waarbij jij je het beste voelt.
De cursus wordt gegeven door Antoon
Vermeulen. Hij heeft als aalmoezenier
bij de Krijgsmacht gewerkt. Hij is
geestelijke begeleider en therapeut.
Data: Maandagen 11-18-25 sept.
en 2-9-16 oktober 2017
Tijd:
19.30-21.30 uur
Plaats: Clemenskerk te Havelte,
ingang de Nije Wheeme
Voor meer informatie:
Aukje Westra, predikant
aukjehwestra@gmail.com

Vaak vragen mensen mij: ‘Is het
allemaal écht gebeurd wat je schrijft?
Dan zeg ik:
“Beter een goed bedacht, beraamd,
bereid of gebrouwen verhaal dan…
Beter een goed gefantaseerd,
gefingeerd, gelogen, gefabuleerd
verhaal dan…
Beter een goed gesmeed, gefaket,
uitgevigileerd verhaal dan…
Beter een goed uitgevonden,
uitgeprakkiseerd, uitgedacht verhaal
dan…
Beter een goed uitgepiekerd verhaal
dan..
Beter een verhaal waarin men doet
alsof dan..
Beter een verhaal ontsproten aan rijke
fantasie dan..
Beter een verhaal uit een
droomwereld, of een gedagdroomd
verhaal dan..
Kortom, beter een goed verzonnen
verhaal dan een verhaal dat echt
gebeurd en doodsaai, slecht
geschreven of té onwaarschijnlijk is.”

Stichting Fietsevenementen Pit Pro Rege
Afdeling Havelte
Voor de 21ste keer is van 22 t/m 24 augustus onder prachtige
weersomstandigheden de Fietsdriedaagse van Pit Pro Rege afdeling Havelte
gehouden.
Deze fietsdriedaagse is zoals ieder jaar
weer door een groep enthousiaste
vrijwilligers verzorgd.
Zoals gebruikelijk was de start vanuit
het Echos Home (PMT) aan de
Johannes Postweg te Havelte. Men
kon kiezen om 40 of 60 km. te fietsen.
Iedere dag ging de route een andere

Echt gebeurd?

En nou weet u het nog niet!
dieneke smink

richting uit. De 150 deelnemers
waren o.a. in Doldersum, Ruinen en
Giethoorn en hebben genoten van het
vele natuurschoon wat de omgeving
van Havelte biedt.
Een gedeelte van de inleg van een
verloting wordt gedoneerd aan
Stichting Hulp voor Helden. Deze

stichting leidt honden op voor
militairen die uitgezonden zijn
geweest en terug komen met het PTSS
syndroom.
De organisatie kan terugzien op een
zeer geslaagde fietsdriedaagse.

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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Jongeren aan de slag in het vrijwilligerswerk
Op dinsdag 18 juli heeft bij Stad&Esch Diever de 3e maatschappelijke
stagemarkt (MAS) plaatsgevonden. Door een intensieve samenwerking tussen
Welzijn MensenWerk en Stad&Esch Diever is deze markt tot stand gekomen. In
een prachtig zonnig decor op het schoolplein aan de Westeres presenteerden
de vrijwilligersorganisaties zich aan de leerlingen van Stad&Esch Diever.
De maatschappelijke stagemarkt is
een kans voor de jongeren en de
vrijwilligersorganisatie om elkaar
te leren kennen en afspraken
met elkaar te maken over het
doen van vrijwilligerswerk in de
gemeente Westerveld. Tijdens de
maatschappelijke stagemarkt gingen
ruim 70 leerlingen uit de bovenbouw
van het vmbo en de havo in gesprek
met vrijwilligersorganisaties, om
uiteindelijk een vrijwilligersklus af
te spreken van 30 uur voor komend
schooljaar. Het vrijwilligerswerk gaan
de leerlingen individueel invullen
in hun eigen tijd om zo goed te

kunnen ervaren wat het doen van
vrijwilligerswerk betekent en oplevert.
De deelnemende maatschappelijke
organisaties aan de markt waren
een vertegenwoordiging uit veel
verschillende sectoren, zoals o.a.
natuur, zorg, collecte en welzijn.
Hierdoor was het voor de leerlingen
mogelijk om zelf een keuze te maken
voor het soort vrijwilligerswerk waar
zij belangstelling voor hebben. De
maatschappelijke stagemarkt is
afgesloten met een gezamenlijke lunch
van deelnemende maatschappelijke
organisaties, leerlingen, docenten
en sociaal werkers van Welzijn

MensenWerk. De leerlingen
hebben de lunch gezamenlijk
voorbereid en aangeboden aan de
verschillende partijen tijdens een
informeel samenzijn. Na afloop zijn
de overgebleven levensmiddelen
aangeboden aan de Voedselbank.

Leren computeren met Klik & Tik in de Bibliotheek
De Bibliotheken in Westerveld bieden Klik & Tik aan, een programma dat cursisten kennis laat maken met computers en
het internet. Het programma is bedoeld voor mensen die weinig tot geen kennis hebben van computers, internet en/of
Social Media.
Klik & Tik bestaat uit drie delen:
De basis – is voor mensen die
nauwelijks (of nog nooit) met een
computer hebben gewerkt. In deze
module leren deelnemers over de
computer, het toetsenbord en het
werken met een muis.
Het internet op - is voor mensen die
af en toe met een computer hebben
gewerkt en meer over het internet
willen leren.

Samen op ’t Web - hier kunnen
cursisten leren over Social Media,
Facebook, Whatsapp, Skype en
Instagram.
De cursus bestaat uit 5 lessen en
wordt gegeven in:
Bibliotheek Vledder
Data: dinsdag 12, 19 en 26 september,
3 en 10 oktober
Tijdstip: 10.00 uur tot 12.00 uur

Bibliotheek Havelte
Data: woensdag 13, 20 en 27
september, 4 en 11 oktober
Tijdstip: 9.30 uur tot 11.30 uur
Let op: deze cursus is bijna vol,
aanmelden kan zeker, nieuwe data
worden gepland.
Voor de bibliotheken Dwingeloo en
Diever zijn nog geen data gepland.
Mogelijkheid tot inschrijving in
alle bibliotheken van gemeente
Westerveld.
Noordeinde 9, Meppel

T 0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

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

  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
Tot
eind augustus elke dag
en  supervers  ijs.  Ook  meenemen!  
geopend
voor pizza en ijs!
Voor  onze  menulijst  en  de  openingstijden  

Voor menu en openingstijden:
zie website
zie  website.  
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl
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‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’
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Vlonderplanken (heel mooi!!)

28 x 145 Grenen geïmpr. 450 & 500 cm
21 x 140 Lariks 400 cm lang

€
€

2.25 p/m
2.25 p/m

Top kwaliteit Lariks / Douglas fijn bezaagd
20 x 200 300 cm & 400 cm lang
100 x 100 300 cm lang
150 x 150 300 cm lang

€ 1.95 p/m
€ 15.00 p/st
€ 35.00 p/st

Zweeds rabat (gedroogd!!)

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

24 x 200
24 x 175
24 x 200
24 x 200

Douglas 300 cm & 400 cm lang
Zwart geïmpregneerd 570 cm
Grijs geïmpregneerd 420 cm
Geimpr. & 2x zwart gespoten

Steigerplank (gedroogd!!)

29 x 195 Fijn bezaagd 360 cm lang
27 x 195 Geschaafd 450 cm lang
30 x 195 Vintage grijs geïmp. 500 cm

€
€
€
€

2.50 p/m
2.75 p/m
3.25 p/m
4.25 p/m

€ 8.00 p/st
€ 13.50 p/st
€ 17.50 p/st

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

Houthandelwevers.nl

Agenda
30 aug.
De Kei nr. 16
31 aug.
Havelte on Cruise - kindermiddag en cabaret
1 sept.
Havelte on Cruise - Franse markt en partytime op Hawaii
2 sept.
Havelte on Cruise - Optocht in Rio en showtime in Benidorm met Hilarische Bingo
3 sept.	Havelte on Cruise - Frühstücken mit de Postjagers, binnen- en buitendeksactiviteiten en afsluiting met de
BIJTELS
5 sept.	Zangrepetitie Ouderenkoor Heidebloem. 13.45 uur. De Veldkei te Havelte. Nieuwe leden van harte welkom.
5 sept.
OER-wandelingen rond en in Diever. Start bij het Oermuseum, Brink 7 te Diever om 14:00 uur.
6 sept. (wo.) Oud papier ophalen Havelte
6 sept.
Sjoelclub Havelte. Onze eerste sjoelmiddag, 13.30 uur tot 15.45 uur. Nieuwe leden zijn van harte welkom!
7 sept.
Militaire wandeling - 14.00 uur
13 sept.
De Kei nr. 17
10 sept.
Drentse Dienst. Clemenskerk Havelte - 10.00 uur
10 sept.
Instaptraining voor volwassenen - Survival Havelte
21 sept.
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
22 sept.
Bingomiddag De Senioren Westerveld. De Veldkei Havelte. 14.00 uur. Iedereen is van harte welkom.
De Kei nr. 18
27 sept.
29 sept.
Najaarsmodeshow Wereldwinkel Havelte. 14.00 uur
Oud papier ophalen Havelte
3 okt.
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
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke donderdagmiddag:
Elke vrijdagmorgen:

Gymnastiek voor ouderen - De Veldkei Havelte - 12.45-13.30 uur
Schaken - De Veldkei Havelte - tussen 13.30 en 16.00 uur
Koersbal - De Veldkei Havelte - 14.30 uur
Werelddans - De Veldkei Havelte - 13.30 uur
Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei Havelte - 10.00-11.30 uur
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Lageveldseweg - Darp / Busselte

Een ‘KEI’ van een foto

Foto: Henk Mulder, Havelte

Drentse Dienst
Zoals elk jaar wordt er weer een speciale Drentse Dienst gehouden op zondag 10 september om 10.00 uur in de
Clemenskerk Havelte.
Het Uffelter Mannenkoor o.l.v. Bert Koster zal zingen in deze dienst en Hendrik van Belkum zal zijn drentstalige
medewerking verlenen.
Voorganger is Ds. Vijko Top.

ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?

Dromen
van bomen 4
EIK!
Een eik spreekt EIKEN-TAAL, zegt:
KIJK! Ik ben een hoge stoere boom
ik heb een hoog en wijd bereik,
aangenaam mijn naam is... Eik.
Ik reik met takkenvol omhoog naar het gewelf en...
al zeg ik het zelf, die sterke reus ben ik, de eik.
Doch laat ik mij er niet op voorstaan,
ik houd van groeien en daar altijd
maar mee door te gaan maakt me rijk!

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

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG
AFGEWIKKELD VIA MEDIATION
T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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altijd scherp!

Mijn vruchtjes, mini-eikeltjes, strooi ik in in ’t rond.
Ik strooi en gooi, liefst in het najaar, maar
niet al-te-bont is mijn blad. De bloei is laat...maar ben vol lof
dat wij, in Drenthe, met heel velen mogen dromen
Wij zijn de giganten de reuze-sterke eiken-bomen!
Gem
De Kei - 2e jaargang nr. 16 - 30 augustus 2017

Restaurant Club 10: speciaal voor iedereen
‘Sauzen maken is spannend werk dat nauw luistert en veel ervaring
vereist. Een béarnaisesaus bijvoorbeeld maak je door eerst een gastrique
te maken. Dat is een ingekookte vloeistof op basis van witte wijn, azijn,
peper, dragon en sjalotten. Dat ga je opkloppen met eigeel en daar gaat
boter doorheen. Dat opkloppen moet niet te heet, want een eidooier gaat
bij 85 graden schiften. Dus je moet heel scherp opletten. Als beginner
gebruik je nog een thermometer, maar na verloop van tijd ga je op gevoel
werken en op zicht. Je bent als het ware een soort scheikundige, die
verbindingen tot stand brengt.’
Aan het woord is een enthousiaste
Ger Sprenkeler (Deventer, 1965), de
sympathieke chef-kok die alweer voor
het derde jaar de pollepel zwaait over
Club 10 aan de Kolonieweg in Havelte.
‘Een goede kok heeft hart voor zijn
werk, is natuurlijk creatief en niet
gauw tevreden. Je bent altijd bezig
iets te creëren. Eén verkeerde timing
of even niet opletten en je gerecht is
mislukt. Kok is een prachtig beroep,
dat steeds meer gewaardeerd wordt.
Er is een behoorlijk tekort aan koks. Ik
leid dan ook graag jongelui op in dit
vak, dat veel van je vraagt, maar je ook
enorm veel teruggeeft.’
‘Ik ben ooit begonnen als
vakantiekracht bij de Julianatoren
in Apeldoorn. De eigenaar daarvan
kende de chef-kok van De Echoput, die
iemand zocht. Toen ik daar als leerling
werkte, mocht ik het meemaken dat
die een Michelin-ster kreeg. Dat is
nu 34 jaar geleden. Via restaurant
De Wanne bij parkhotel Wiemsel
(Ootmarsum) kwam ik terecht in
Blokzijl als sous-chef bij Kaatje bij de
Sluis, ook houder van een Michelinster. Daarna heb ik acht jaar les
gegeven aan de Hogere Hotelschool
Leeuwarden. In 2005 ben ik voor
mezelf begonnen; een kookstudio
in Steenwijk. Drie jaar geleden ben
ik hier in Havelte als pachter van dit
restaurant gestart. We hebben de
naam van het restaurant veranderd in
Club 10, ofwel na de negen clubs in de
golftas de tiende voor na het golfen.
Ook hebben we de inrichting grondig
op de schop genomen. Wij willen een
breed publiek bereiken. Ook nietgolfers zijn van harte welkom.
Dienstenpalet
Met onze collega’s van de Rand
van Havelte werken we samen in
‘Happen en stappen’ voor wandelaars
De Kei - 2e jaargang nr. 16 - 30 augustus 2017

en ‘Happen en trappen’ voor
fietsers. Die formule houdt in dat
wandelaars en fietsers beginnen
bij een van ons beiden met koffie en
gebak, dan een etappe volgen, een
tussenstop maken bij de ander om
een soepje te gebruiken, vervolgens
een tweede etappe afleggen om af te
sluiten bij de eerste met een lekker
lunchgerecht (ochtendarrangement) of
hoofdgerecht (middagarrangement).
Kijk voor details maar op www.
happenenstappen.nl of www.
happenentrappen.nl. Dus een soort
restaurant-route. Zeker vanwege onze
prachtige omgeving een absolute
aanrader. Kortom, van een golfclub
annex restaurant, zijn we een
restaurant annex golfclub geworden.
We zijn dus ook als het geen golfweer
is, open voor iedereen die wil genieten
van een lekkere maaltijd, borrel of
koffie op het prachtige terras. Wij
koken met de seizoenen mee. Dus
aardbeien, lamsvlees of asperges in de
lente, een pruimentaartje in augustus
bijvoorbeeld. Altijd verse ingrediënten.
We hebben hier trouwens prima
faciliteiten voor vergaderingen,
workshops of trainingen. Sommige
bedrijven komen hier om zakelijke
bijeenkomsten af te wisselen met een
lekkere lunch of een rondje golf: ideaal
voor teambuilding of klantenbinding.
Kook-clinic
Ook onze kookworkshops doen
het goed: met vrienden, familie of
collega’s een avondje lekker koken
met zijn allen. Informeel, gezellig,
ongedwongen, spontaan. Wij regelen
de afwas en de schoonmaak. De
formule is al langer bekend. Op de
Hotelschool bijvoorbeeld moesten
de studenten een thema bedenken,
zoals koken met klassieke muziek
of een Elfstedenmenu. Hier zouden
we vanwege de hunebedden een

menu Steentijd kunnen opstellen,
maar waar haal je zo gauw een
mammoet vandaan? Of een wolharige
neushoorn?
Ons dienstenpakket is behoorlijk
uitgebreid. Wij organiseren een buffet
of luxe barbecue of lunch op een
locatie naar wens voor bruiloften,
partijtjes, verjaardagen, jubilea of als
mensen ‘gewoon, zomaar, omdat ze
daar zin in hebben’ iets willen vieren.
Waarom zou er altijd een reden of
voorwendsel voor moeten zijn? Laatst
werden we gebeld door een gast die
onverwacht een groot gezelschap
op visite kreeg. We hebben een
tapasplank van anderhalve meter lang
opgemaakt met mooie hapjes. Was
een schot in de roos.
Een eerlijke maaltijd
Aan de ‘nouvelle cuisine’, dus een
groot bord met kleine liflafjes erop,
doen we niet. Daar kun je nu niet
meer mee aankomen. Mijn stijl is
veeleer een lekker stuk vlees, goed
bereid, smakelijke saus met salade,
wat frietjes of aardappeltjes erbij.
Wie niet genoeg heeft, krijgt er
gewoon frietjes bij. De gast moet
tevreden zijn en terug komen. En
vis? Ons smakenpalet is gevarieerd:
IJsselmeerbaars, zeebaars, heekfilet,
kabeljauw. Zalm niet zo veel meer,
omdat die vis ook thuis gegeten kan
worden. Populair zijn nu scampi’s en
coquilles met lamsoor, tenminste zo
wordt de zeeaster genoemd, een plant
die groeit langs de kust in de kwelders
waar zoet en zout water de plant zijn
specifieke smaak geven. Echt heel
speciaal én voor iedereen. Nog een
stukje gerookte kip?’
Tekst en foto: Jan en Nettie van Helvoort
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OER-wandelingen rond en in Diever

Kerk op Schoot

Het OERmuseum organiseert een OER-wandelingen rond en in Diever op
dinsdag 5 september 2017. Start bij het Oermuseum, Brink 7 te Diever om
14.00 uur. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en eindigt weer bij het museum.

De Clemenskerk is een eeuwenoud
gebouw. Volwassenen komen er op
zondag samen. Om ook peuters en
kleuters iets te laten ervaren van de
bijzondere sfeer in deze kerk, wordt er
op 10 september een Kerk-op-Schootbijeenkomst’ georganiseerd. Om
9.40 uur komen ouders en hun jonge
kinderen bij elkaar in het koor van
de kerk. Er wordt een Bijbelverhaal
verteld, we doen samen iets en
we zingen een liedje. Dat is Kerk
op Schoot. Een korte, eenvoudige
bijeenkomst voor de allerkleinsten.
Iedereen is welkom!
Plaats Clemenskerk
Datum Zondag 10 september 2017
Duur 09.40-10.00 uur
Meer informatie kun je krijgen bij
aletjansen@hotmail.com of bij
aukjehwestra@gmail.com

De wandeling met een ervaren
gids start bij het museum en gaat
dan richting het hunebed aan de
Groningerweg en loopt via de locatie
van een door professor Van Giffen
opgegraven steenkist, langs een
grafheuvel. Vervolgens gaat het over
het landgoed De Heezeberg met
prachtige stuwwallen.
We eindigen in het oude Diever en
gaan uiteindelijk weer terug naar het
museum. U komt veel te weten over
het ontstaan van het land zoals u
het nu ziet, enerzijds door de natuur
gevormd, anderzijds door de mens
veranderd...
En natuurlijk ziet u de bijzondere

nalatenschappen uit de prehistorie.
De gids zal u er alles over vertellen.
De wandeling duurt ca. twee uur en
kan overdag worden gecombineerd
met een bezoek aan het museum.
De kosten zijn € 4 p.p., (kinderen
betalen € 3,00) graag ter plaatse aan
de gids
te voldoen met gepast geld.
Deze wandeling kan ook op
verzoek worden gelopen op andere
momenten.
U kunt zich daartoe aanmelden.
Bel naar 0521-591445 of mail naar
wandelingen@oermuseum.nl
De groepsgrootte is maximaal 25
personen.

Luchtfoto van Havelte
Het grote complex in het midden met de zonweringen is de Molenhof met vlak daaronder de Molenweg die vanachter
de bomen “tevoorschijn komt”. Daar weer onder de “lus” van de Zonnehof. Rechts onderin is nog net “de Veldkei”
zichtbaar. Bijgaande foto dateert van juli 1976 en is in het bezit van de Historische Vereniging Havelte e.o.
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AED’s, Dorpsgemeenschap Havelte, Rabobank Clubkas Campagne en meer

Help ook mee het reanimatienetwerk Havelte in stand te houden!
De afgelopen maanden zijn er weer
een aantal zaken tot stand gekomen,
waardoor het Reanimatienetwerk
in Havelte nog weer steviger is
geworden.

Om het fonds te doen groeien doet
het Reanimatienetwerk Havelte
weer mee aan de Rabobank Clubkas
Campagne. Die wordt gehouden van
1 september t/m 14 oktober 2017.
Leden van de Rabobank kunnen
dan stemmen op hun favoriete
plaatselijke vereniging. Op basis van
dat stemgedrag wordt een geldbedrag
onder de deelnemende verenigingen

Voorzitter Rob van de Brink van de Dorpsgemeenschap Havelte, kreeg voordat hij de enveloppe met
inhoud overhandigde, uitleg over het gebruik van een AED bij reanimeren.

verdeeld. Het Stichtingsbestuur
roept iedereen op om op Stichting
Reanimatienetwerk Havelte te
stemmen. De cursisten zijn er heel blij
mee !Van 1 september t/m 14 oktober
a.s. staat bij AH Abe de donatiezuil
klaar om uw bijdrage te ontvangen. De
zuil staat bij de statiegeldautomaat,
zowel uw statiegeldbon als contante
storting zijn welkom. Rechtstreek
overmaken naar NL61 Rabo 0304 1746
61 t.n.v. Stichting Reanimatienetwerk
Havelte kan ook.

Meedoen als vrijwilliger die opgeroepen kan worden als er in het dorp
een reanimatie plaats moet vinden.
Er worden regelmatig cursussen
georganiseerd om reanimeren te
leren of de vaardigheid op peil te
houden. Aanmelden of inlichtingen
aednetwerkhavelte@kpnmail.nl , tel
343222 of 342188
Recentelijk vond de overdracht
van de startsubsidie, die de
Dorpsgemeenschap Havelte ter
beschikking stelt, plaats in de Veldkei.

Ontwerp en opmaak
Wij verzorgen de vormgeving en lay-out van o.a. huisstijlen,
logo’s, magazines, advertenties en websites.
Voor al uw grafische communicatie, van concept tot afwerking,
kunt u bij ons terecht.

Heel

info@dedrenthseroos.
nl
www.dedrenthseroos.
nl
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Ontwerp

Allereerst kwamen er nog 3 AED’s van
instellingen in het dorp bij die bij het
netwerk zijn aangemeld. Er zijn nu in
Havelte 11 AED’s inzetbaar. Daarnaast
heeft het bestuur van de Stichting
besloten om een fonds te gaan
vormen waaruit de mensen die zelf
hun (herhalings)cursus reanimeren
moeten betalen een bijdrage kunnen
krijgen om die kosten te dekken. Het
was altijd al een doorn in het oog,
dat mensen die zich inzetten voor de
gemeenschap, zelf daarvoor kosten
moesten maken. De eerste gelden om
dit fonds te vullen zijn binnen, want
de Dorpsgemeenschap Havelte heeft
in het kader van de ondersteuning van
Kleine Maatschappelijke Initiatieven
een startsubsidie verleend. Een mooie
impuls om nog weer eens een oproep
te doen aan alle inwoners om mee
te helpen het reanimatienetwerk
in stand te houden. Dat kan op
verschillende manieren:
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Franse markt tijdens feestweek Havelte

Dorpsgemeenschap nodigt iedereen uit
Dorpsgemeenschap Havelte wil tijdens de Franse Markt in de feestweek
graag alle Havelters de kans geven om suggesties te doen voor verbeteringen
in Havelte. Er staat veel te gebeuren om het dorp mooier en leuker te
maken, op korte en middellange termijn. Dat is naar de overtuiging van de
Dorpsgemeenschap een uitgelezen moment voor de inwoners om ideeën
kenbaar te maken.
Dus gaat de DGH tijdens de markt,
die op vrijdagmiddag 1 september
in de feesttent wordt georganiseerd,
de stand zo inrichten, dat Havelters
kunnen meedenken en meepraten.
Voorzitter Rob van den Brink: “Na
de succesvolle voorlichtingsavonden
rond het Piet Soerplein heeft
iedereen kunnen nadenken over de
gepresenteerde plannen. Dat wil nog
wel eens goede aanvullende ideeën
opleveren, die we graag meenemen in
de gesprekken met de gemeente”.
Actieve werkgroepen
Binnen de Dorpsgemeenschap
functioneren een paar werkgroepen,
die zich bezig houden met een
deelgebied. De werkgroep Piet
Soerplein is daar een voorbeeld van.
Daarnaast is er de werkgroep Wonen
die onderzoekt wat de woonbehoefte
is voor Havelte. Uitgangspunt daarbij
is niet alleen welke soorten huizen er
zouden moeten komen, maar vooral
welke groepen inwoners voor het
functioneren van het dorp gewenst
zijn. Op basis daarvan kan er beter
worden bezien welke soorten huizen

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

daarbij horen. Met de ontwikkeling
van het nieuwe stuk Meerkamp, maar
ook de huizen aan de Beukenlaan en
de Hofweg, is dit een actuele kwestie.
Onlangs is de werkgroep Zorg en
Welzijn opgericht, die probeert de
wensen en noden op dat gebied
te inventariseren. Naar aanleiding
van die inventarisatie wil de DGH in
samenwerking met allerlei instanties
maatregelen nemen die de zorg aan
inwoners van Havelte zo goed mogelijk
(bereikbaar) maakt. Maar ook kunnen
initiatieven worden ontwikkeld binnen
het dorp om het leven van mensen te
veraangenamen.
De werkgroep Jeugd en jongeren
geeft specifiek aandacht aan die
doelgroep. Zoals bekend is dat een
terrein waarop veel te winnen is
door een doelgerichte en brede
aanpak. Natuurlijk is daarbij ook de
samenwerking met sport- en andere
verenigingen belangrijk.
PR en communicatie
Het bestuur van de Dorpsgemeenschap wil ook graag een werkgroep die
zich gaat bezig houden met de PR en

de communicatie.
“Het is van het grootste belang om
de inwoners snel en goed voor te
lichten over die dingen die staan te
gebeuren. Maar ook de aandacht aan
de geluiden uit het dorp willen we
heel serieus oppakken en bekijken
of we daar een behulpzame rol bij
kunnen spelen”, vindt Rob van den
Brink. “Er zijn heel veel manieren om
met de inwoners te communiceren,
mondeling, schriftelijk en via sociale
media. Maar daar moeten we dan wel
serieus mee omgaan”.
De DGH is op zoek naar betrokken
mensen die daar wel aan willen
meewerken en hoopt op de
Franse Markt daar misschien wel
belangstellenden voor te vinden.
Kortom een bezoek aan de Franse
Markt, 1 september tussen 14 en
ongeveer 16 uur in de feesttent, is op
zichzelf al de moeite waard. Voor een
goed contact met de Dorpsvereniging
Havelte is het een uitgelezen
mogelijkheid.

Hart voor Havelte

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

Martijn Haveman

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

behandeling;

Martijn
Haveman
Pedjit (oosterse
massage)
energetische sportmassage / therapieën
ontspanningsmassage
magnetiseren
Locatie Veendijk 29 7971
kruiden therapie
Locatie
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opleidingen;
energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen

RN Haveltecursus;
(Drenthe)
meditatie
info@spirit-treatments.nl www.spirit-treatments.nl
veendijk 29 7971 RN Havelte ( Drenthe)
tel. 06-33674073

nfo@spirit-treatments.nl

www.spirit-treatments.nl

behandeling;
Pedjit (indonesische massage)
energetische sportmassage / therapieën
sportmassage
orthomoleculair gerichte conculten
te volgen opleidingen;
energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen
cursus;
mediteren

tel; 06-33674073
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‘HAVELTE ON CRUISE’, klaar voor vertrek!
Havelte viert dit jaar haar 39e feest van donderdag 31 augustus tot en met
zondag 3 september.
Dit jaar neemt de feestcommissie al haar bezoekers mee op een fantastische
‘4 daagse Cruise’ met een uniek programma.
Ons cruiseschip meert ruim voortijdig aan op het feestterrein en het belooft
een spectaculair vaartuig te worden met de bijbehorende vlaggetjesparade!
Havelte on Cruise; wie wil er nou niet even lekker bij wegdromen; zoute
lucht, schreeuwende meeuwen, blauwe zee en een uitgestrekte horizon met
de ondergaande zon. Stel jezelf voor: heerlijk relaxed liggend in een luxe
strandstoel of dansend op het dek van een prachtig cruiseschip. Vanuit Havelte
kun je het gaan beleven!
Op donderdag beginnen we met de
‘doop’ van het cruiseschip met alle
kids van de basisschool, middels de
onthulling van de naam van het schip
en de nodige champagne zal daarbij
natuurlijk niet ontbreken.
De hele middag zijn er diverse
activiteiten voor de kinderen en
‘s avonds is de officiële afvaart met
cabaretvoorstelling ‘Havelter Cabaret
gaat de boot in!’

Vrijdagmiddag meren we aan in
een typische Franse haven voor een
gezellige borrel en markt. Een primeur
in het programma. Op deze lokale
markt is van alles te zien, te beleven
en te proeven.
Vele Havelter kraamhouders staan
voor u klaar om te vertellen over hun
vereniging/stichting.
Daarnaast is geheel in stijl met
een Frans markt, de hele middag

muziek van het duo Pigalle en een
gastoptreden van het plaatselijke
popkoor Voices4You.
Er wordt gezorgd voor een dansvloer
voor de liefhebbers.
Komt allen en geniet van een
ongedwongen sfeer met gratis entree!
Op vrijdagavond is het tijd voor een
heuse Summer Beach Party op Hawaii
incl. limbodansen en een schuimparty.
Dus trek je mooiste zomeroutfit of
zwemshort aan en ga los op de zwoele
zomerse muziek, de beste meezingers
en meedeiners. Bij aankomst zorgt de
crew voor de Hawaii slingers.
Zaterdagochtend meren we af in
Rio de Janeiro voor de jaarlijkse
(carnavals)optocht en de afterparty bij
terugkomst op het schip.
Op de zaterdagavond lopen we de
prachtig verlichte haven van Benidorm
binnen.
Het blijkt telkens weer dat op dag
3 enige heimwee ontstaat en dus is
er speciaal voor de gasten een heus
Hollands feest georganiseerd met
niet de minste artiesten: Showband
Rich and Famous, regionale held
Renee Karst en een feestbeest Ronnie
Ruysdael.
Maar we starten deze avond met
een Heuse Hilarische Bingo (aanvang
exact 21.07 uur met de meest
uiteenlopende prijzen en een aanslag
op de lachspieren.
Op zondagochtend beginnen we
aan de terugreis door Duitsland
met frühstücken (ontbijten) en een
optreden van de Postjagers.
’s Middags gaan we een sportieve
strijd aan met een spectaculaire
zeskamp op het bovendek. Er zijn
verschillende activiteiten voor jong
en oud en muziek op het middendek.
Onze cruise wordt ‘s avonds van
18.00-22.00 uur feestelijk afgesloten
met de band ‘de Bijtels’.
Gedurende de gehele reis is er kermis
op de kade.
De captain en zijn crew wensen u een
behouden vaart!
Meer informatie en voor
inschrijvingen, aanvangstijden en
voorverkoop:
www.volksfeesthavelte.nl
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Prehistorische fietstocht rond Lhee
Het OERmuseum organiseert de vierde en vijfde prehistorische fietstocht rond Lhee van dit jaar op zaterdag 9 september
en op zondag 10 september.
Start beide keren op De Brink van Dwingeloo bij de muziekkoepel. Zaterdag om 10:30 uur en zondag om 14:00 uur.
Lhee is een heel oud dorp. Duizenden
jaren geleden woonde men hier al.
Hier waren de eerste boeren. Naast
een heel bijzonder grafmonument
zijn er prehistorische boerderijen,
grafheuvels, urnen en oude akkers
gevonden. In het landschap zijn nog
sporen te zien van de ijstijden.
Tijdens de mooie fietstocht valt er
veel te vertellen. 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?

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.

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

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.

Webdesign

Foto: Nathalie Wiltinge
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