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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp
0521 342 250
Foto: Hans Krol

Op de voorgrond de organisatie ‘JongInHavelte’ met daarachter de deelnemende teams.

Jeugd Havelte organiseert eigen toernooi
Sinds de oprichting van de werkgroep ’JongInHavelte’ organiseerde de Havelter
jeugd voor de 2e maal zelf een sportactiviteit.
‘JongInHavelte’ is ontstaan als externe werkgroep van de Dorpsgemeenschap
Havelte en Gemeente Belangen Westerveld met ondersteuning van de stichting
Welzijn.
De werkgroep heeft een 2-ledig
doel wat inhoudt dat ze voor de
jongere jeugd een platform bieden
om activiteiten te organiseren en
daarnaast is er een heuse Jeugdraad
geïnitieerd voor de oudere jeugd.
Vanuit de jongere jeugd is vervolgens
een clubje enthousiastelingen
opgestaan die zich ‘JEUGD IN HAVELTE’
noemen en nu onder begeleiding
van de werkgroep voor de 2e maal
zelf(!) een sportactiviteit hebben
georganiseerd.
Afgelopen vrijdag 5 januari -de laatste
dag van de vakantie- deden dan ook
8 teams mee aan een gezellig en
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ontspannen zaalvoetbaltoernooi.
Dat Havelte trots mag zijn op deze
groep jongeren moge duidelijk zijn.
Van het regelen van de sportzaal, de
muziek, de indeling van de teams tot
de inkoop van ‘koek en zopie’ was
perfect geregeld.
De winnende teams kregen een
overheerlijke taart, maar belangrijker
was dat de jongste inwoners van
Havelte een leuke en ook nog gezonde
middag hebben beleefd.
“Dat smaakt naar meer”, was na
afloop een veel gehoorde mening.
Onduidelijk was of dit over het gebak
of over het toernooi ging…

De beste wensen voor 2018
namens:

0521 34 46 54

Robuuste Dolmar 2- takt
kettingzagen al vanaf €239,-

Ketting stomp…?
Wij slijpen ‘m ter plekke!
.

Meld u nu aan voor de
winterbeurt van uw maaier incl.
gratis haal- en brengservice:
0521-344654
info@vandijktuinenpark.nl
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 31 januari 2018.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 24 januari
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

Belangrijke Informatie
BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003
CENTRUM BIRU KAI, Natuurgeneeskundige praktijk
Marktstraat 4, 7941 KR Meppel, tel. 0522 23 01 73.
Behandeling volgens afspraak.

INEKE KNOL INDIVIDUEEL-, RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT,
counsellor, docent, supervisor, (team)coach en trainer.
BIJ IK, Dorpsstraat 66, 7948 BT Nijeveen. 0522-259308
06-17067004. Tel.spreekuur: wo. en vr. 8.30-9.00 uur.

Kerkdiensten PKN Havelte/Uffelte
Zo. 21 jan.
Zo. 28 jan.

Havelte 10.00 uur
Havelte 10.00 uur

Gezellige middag Rode
Kruis Westerveld
Rode Kruis Westerveld zal voor u een
gezellige middag verzorgen.
Het Mannenkoor Uffelte met
Nederlands-, Drents- en Engelstalige
liedjes treedt voor u op op zaterdag
3 februari 2018 in ontmoetingscentrum De Veldkei, Veldkamp 77
te Havelte. Aanvang 14.00 uur.
Zaal open 13.30 uur.
Voor iedereen toegankelijk.
Kaarten in de voorverkoop € 7,00.
Aan de zaal, indien voorradig € 8,00.
Er wordt een verloting gehouden.
Alle opbrengsten zijn voor het werk
van het Rode Kruis in Westerveld.

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

Ds. Westra, bevestiging ambtsdragers
Inspiratiedienst				

Drentenierdersmiddag
Drentenierdersmiddag op donderdag 18 januari. Drentenierders zijn wat
oudere levensgenieters die zijn neergestreken in de gemeente Westerveld van
ons mooie Drenthe, vaak na een druk arbeidsleven vol afwisseling.
Drentenierders willen de mensen
om hen heen leren kennen,
nieuwe contacten leggen, samen
aan activiteiten deelnemen en
wellicht nieuwe dingen uitproberen.
Drentenierdersmiddagen worden eens
in de maand georganiseerd.
De middag is bedoeld als een gezellig
samenzijn.
De toegang is gratis en van tevoren
opgeven is niet nodig. De tijden zijn
van 15.00 tot 17.00 uur.
De Drentenierdersmiddagen

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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www.spirit-treatments.nl

worden gehouden in Het Landhotel,
Groningerweg 6 in Diever. Voor meer
informatie zie onze website www.
drentenierders.nl of 0521-342557.

Haiku
Brood voor de vogels
toont de dominante aard
van de meerkoeten.
Louis

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

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

Kindernevendienst
Kindernevendienst

te volgen opleidingen;
energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen
cursus;
mediteren

tel; 06-33674073
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Keitje

Beter...
Het is traditie om tijdens de overgang
van het oude naar het nieuwe jaar
terug te blikken, in de krant en op tv,
de lijstjes vliegen je om de oren.
Interessante overledenen worden
genoemd, toppers mogen hun
woordje doen, de afgang van politici
en hoge ambtenaren wordt al dan niet
met leedvermaak nog eens besproken.
Het is ook de tijd van goede
voornemens, het leven beteren.
In Havelte is het laatste jaar veel
verbeterd. De Beukenlaan heeft een
aantal zeer fraaie nieuwe woningen
gekregen, de Molenhof prachtige
appartementen, weliswaar ‘zonloos’
maar het geheel ziet er zeer verzorgd
uit.
We hebben een Groen-groep in het
dorp die in de natuur voor de natuur
en onder deskundige leiding,
‘s winters de Amerikaanse vogelkers
en ander ongewild groen op de hei en
in het bos te lijf gaat.
En... (want ik had kritiek vorig jaar) de
laatste kerstmarkt vond ik een enorme
verbetering. Invalidenparkeerplaatsen,
ruimte om tussen de kramen door te
lopen en kramen met aantrekkelijke
vaak zelfgemaakte waren en weinig
zomerkooplieden.
En de muziekkoepel was een
eyecatcher met mooie koorzang het
geheel omlijst door een geanimeerde
sfeer, kortom het was leuk.
En nu 2018, wat het ons gaat
brengen? Ik hoop voor u allen het
allermooiste en allerbeste.
Dat wens ik u van harte toe.
dieneke smink

Zondagmiddaginloop
Op zondagmiddag 21 januari 2018 wordt in de Nije Wheeme (Uffelterkerkweg
1 te Havelte) van 14.30 tot 16.30 weer een zondagmiddaginloop georganiseerd.
Er is volop gelegenheid om te
ontmoeten onder het genot van een
kopje koffie of thee met wat lekkers.
Daarnaast zal Maaike Bosscher
iets vertellen over de harp. Zij gaat

natuurlijk ook voor ons spelen.
Alle bewoners van Havelte en de
omliggende dorpen zijn van harte
welkom.
Komt u ook??

Vervolg jaarverslag

Musea in Westerveld kijken tevreden terug op een
mooi jaar
“Het Oermuseum” had ook in 2017
weer een druk programma. Naast een
bezoek aan het museum op De Brink
in Diever met de expositie “van IJs- tot
IJzertijd” waren er vele workshops op
zaterdagen waar je kennis kon maken
met onderdelen uit het leven van onze
verre voorouders.
De inmiddels tot traditie geworden
“mammoetdagen” in juli waren een
groot succes. Het was extra druk
doordat deze dagen samenvielen
met de start van de fietsvierdaagse
in Diever. Het Nederlands
kampioenschap vuistbijlmaken leverde
weer een spannende strijd op die
uiteindelijk werd gewonnen door Henk
Paas uit Assen, die aan het einde van
de dag uit handen van Jaap Beuker
van Het Drents Museum te Assen
de eerste prijs in de vorm van een
hedendaagse houtbijl ontving.
Historische wandelingen in Diever
en rond de Havelterberg trokken

ook dit jaar weer vele bezoekers en
begin september kwamen nog tal van
mensen op het museum af omdat dat
gehuisvest is in een prachtig historisch
monumentaal gebouw uit 1604: het
Schultehuus.
2017 is ook het jaar dat de mammoet
weer terugkwam naar Diever. Met
een ingenieuze constructie kan deze
mastodont voortaan door de voordeur
naar binnen en naar buiten. Volgend
seizoen staat hij centraal in de grote
zaal te waken over de ijstijd, haar kalf
en de neanderthalers.
Tot slot organiseerde het museum een
aantal druk bezochte lezingen over
een “raatakkercomplex te Westeinde”
en over “Hunebedden langs de Vecht”.
Inmiddels is het Oermuseum met een
aantal ontwerpers in de slag voor een
heel nieuwe tentoonstelling in 2019
met de allernieuwste snufjes op het
gebied van een heuse archeologische
beleving. www.oermuseum.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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Annerie
KREMER
uitvaartzorg

‘

in vroegere melkfabriek in Uffelte

in vroegere melkfabriek in Uffelte

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd,
rust en aandacht die nodig is.

Annerie, Sigrid & Marieke

0522 - 245021

Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Lezing klimaatverandering en vogels door Chris van Turnhout
De Vogelwacht Uffelte e.o. organiseert op donderdag 25 januari een lezing over de gevolgen van klimaatverandering
voor onze vogelpopulatie. Tijdens deze avond belicht spreker, Chris van Turnhout, alle aspecten die daarbij horen: van
veranderingen in de fysiologie van vogels, via veranderingen in fenologie (zoals timing van eileg en trekpatronen) tot
veranderingen in verspreiding en populatiegroottes.
En welke soorten gaan we in de
toekomst verliezen en welke soorten
kunnen we juist verwelkomen als
gevolg van de opwarming van de
aarde?
Ten slotte gaat van Turnhout in op de
veranderende relatie tussen soorten.

De centrale vraag hierbij is: Wat gebeurt
er als de activiteitspatronen van vogels
en hun insectenvoedsel met elkaar uit
de pas gaan lopen?
Voor iedereen die geïnteresseerd is in
klimaatverandering en/of vogels belooft
het een interessante avond te worden.

Aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf
19.30 uur).
Plaats: Ontmoetingscentrum
De Veldkei, Veldkamp 77,
7971 BX Havelte.
Toegang: gratis (leden).
Niet leden betalen drie euro.

Goede voornemens?
Wel willen sporten maar….druk, druk, druk?
Goede voornemens?
Sportschool te duur?
Wel willen sporten maar….druk, druk, druk?
Sportschool te duur?

GEEN EXCUSES MEER!
GEEN EXCUSES MEER!

Doe mee aan onze AEROBICSWORKOUT!**
Doe mee aan onze AEROBICSWORKOUT!**

Iedere donderdagavond van 20.00 tot 21.00 uur gewoon in de sporthal in HAVELTE!
Iedere donderdagavond van 20.00 tot 21.00 uur gewoon in de sporthal in HAVELTE!

**Conditieverbeterend, spierversterkend en spierverlengend
**Conditieverbeterend,
spierversterkend
en spierverlengend
met een goede
warming up en een
heerlijke en ontspannen
coolingdown…
met een goede warming up en een heerlijke en ontspannen coolingdown…

NIEUW?? Nee hoor!
NIEUW??
Nee hoor! club vrouwen (in div. leeftijden)
We doen daar al jaren met
een enthousiaste
We doen daar al jaren met een enthousiaste club vrouwen (in div. leeftijden)
iedere week een intensieve en gevarieerde workout voor een fit lichaam.
iedere week een intensieve en gevarieerde workout voor een fit lichaam.
proeflessen
gratis)
Voor
slechts
je al
al mee!
mee!(2(2proeflessen
gratis)
Voor
slechts€ €80,80,-per
perhalf
half jaar
jaar doe
doe je

Voor
Schöller06-18391397
06-18391397
Voormeer
meerinfo
infoAnnemieke
Annemieke Schöller
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Vanaf vrijdag 19 januari
is Rimini op
vrijdag, zaterdag en zondag
weer open voor

heerlijk ijs
en

verse pizza’s!
Voor menu en openingstijden:
zie website.

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

APK
Onderhoud - Reparatie
Airco
Accu’s - Banden - Uitlaten
Tanken - Wassen - Shoppen

Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

Agenda
17 jan.
De Kei nr. 1
17 jan.
Vrouwenvereniging Havelte, thuismaaltijden
18 jan.
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
19 jan.
Werkochtend GroenGroep Havelte - 9.00 uur
21 jan.
Zondagmiddaginloop - Nije Wheeme Havelte - 14.30-16.30 uur
25 jan.	Lezing ‘Klimaatverandering en vogels’ door Chris van Turnhout; Vogelwacht Uffelte e.o. - De Veldkei,
Veldkamp 77 Havelte - 20.00 uur
31 jan.
De Kei nr. 2
2 en 9 feb.
Heideschonen met basisscholen; Vogelwacht Uffelte e.o. - Omgeving Havelte/Uffelte - 9.00 -11.30 uur
3 feb.
Werkochtend GroenGroep Havelte - 9.00 uur
3 feb.
Gezellige middag Rode Kruis Westerveld - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur
Bingomiddag De Senioren Westerveld- De Veldkei, Havelte- 14.00 uur. Iedereen is van harte welkom.
9 feb.
De Kei nr. 3
14 feb.
15 feb.
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
16 feb.
Werkochtend GroenGroep Havelte - 9.00 uur
20 feb. 	
Ophalen oud papier Havelte
21 feb. 	
Vrouwenvereniging Havelte, Drents-Ned.-Country en vertellegies
28 feb.
De Kei nr. 4
3 maart
Werkochtend GroenGroep Havelte - 9.00 uur
V.a. 10 maart	Cursus ‘Mus - Mees - Merel’ o.l.v. Martha Sol; Vogelwacht Uffelte e.o. - Wapserveen (meer info op www.
vogelwachtuffelte.nl - 8.00-10.30 uur
14 maart
De Kei nr. 5
Elke maandagmiddag: Gymnastiek voor ouderen (september t/m mei) - De Veldkei, Havelte - 13.30-14.15 uur
Elke maandagmiddag: Schaken - De Veldkei, Havelte - tussen 13.30 en 16.00 uur
Elke maandagmiddag: Handwerken van het Rode Kruis - De Veldkei, Havelte - 13.30-15.30 uur
Elke woensdagmiddag:   Sjoelen - De Veldkei, Havelte - 13.30 – 15.45 uur
Elke donderdagmiddag: Werelddans - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur
Elke vrijdagmorgen:
Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur
De Kei - 3e jaargang nr. 1 - 17 januari 2018
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Havelterzand voor CvdK Klijnsma
Tijdens het bezoek van commissaris van de Koning van Drenthe, mevrouw Jetta
Klijnsma, aan het prima nieuwjaarsconcert van “De Brincksanghers” in Havelte,
maakte natuurfotograaf Machiel Vos, van de gelegenheid gebruik om haar één
van zijn prachtige fotoboeken aan te bieden; namelijk het boek “Havelterzand”.
De natuurfotograaf, woonachtig
in Havelte, maakte haar en het
aanwezige publiek duidelijk dat de
omgeving van Havelte een uniek
natuurgebied is. Machiel de Vos
besteedde jaren om zijn omgeving
in beeld te brengen. Dit mondde
uit in het zeer fraaie fotoboek
“Havelterzand”. Het boek geeft een
beeld van het gebied van de stuwwal
in Zuidwest-Drenthe, tussen de

beekdalen van de Aa en de Oude
Vaart.
De commissaris die zich zeer
geïnteresseerd toonde in de
geschiedenis en de omgeving van
Havelte was erg in haar nopjes met dit
extra, prachtige cadeau.
Voor geïnteresseerden is het de
moeite waard om de site www.
havelterzand.nl eens te bezoeken
om daar (nogmaals) te ontdekken,

waarom onze streek “de parel van
Drenthe” wordt genoemd. Een gebied
waar de commissaris van Drenthe zich
sterk voor wil maken.
Een “Brincksangher”

CvdK op Nieuwjaarsconcert Brincksanghers
Afgelopen zondag, 7 januari, heeft het Havelter mannenkoor “De Brincksanghers” zijn jaarlijks concert gegeven. Voor dit
nieuwjaarsconcert was het “Mannenkoor Vries” uit Vries uitgenodigd voor een gastoptreden.
Het optreden van de beide
mannenkoren werd vereerd met een
bezoek van de commissaris van de
Koning van Drenthe mevrouw Jetta
Klijnsma met haar partner. Via haar
site www.tipdecommissaris.nl had zij
de uitnodiging om het concert bij te
wonen met graagte aanvaard om op
deze wijze opnieuw kennis te maken
met Drenthe en de Drentenaren.
Het publiek was weer massaal
naar “De Veldkei” toegestroomd
en een gelukkige voorzitter kon
een bomvolle zaal hartelijk welkom
heten. Nadat hij alle aanwezigen een
“Gelokkig Nij-joar” had toegewenst,
werd door beide koren een zeer
gevarieerd programma afgewerkt.
Een programma dat zorgvuldig
opgesteld was door de activiteiten- en
muziekcommissie, en dat o.l.v. Emile
de Jonge van ”Mannenkoor Vries”
en dirigente Trijnie de Boer van “De
Brincksanghers” vakkundig werd
uitgevoerd.
Het publiek genoot zichtbaar van de
zangkunst van beide koren. Waarbij
rustige evergreens zoals Whispering
hope, klassieke nummers als De
twaalf rovers afgewisseld werden met
swingende popnummers zoals You
raise me up en Sloop John B. Zichtbaar
geroerd was het publiek door een
6

fantastische solo van Brincksangher
Piet de Rover met het nummer
You were always on my mind. Zijn
optreden werd beloond met een
staande ovatie van het publiek.
Het prachtige concert werd afgesloten
met een gezamenlijk optreden van
“De Brincksanghers“ en “Mannenkoor
Vries”. Zestig mannenstemmen
brachten met solist Hendrik Beugel
het lied Sierra Madre ten gehore,
dat al snel door de gehele zaal werd
meegezongen. Aan het eind van deze
toegift werden alle artiesten met een
daverend applaus en een staande
ovatie van het publiek beloond voor
hun goede optreden.
Tot slot bedankte de voorzitter alle
medewerkers voor hun inzet en het
talrijke publiek voor hun komst, en

wenste hij allen een “wel thuis”. Maar
voor het naar huis gaan werd eerst
de commissaris van de Koning in de
bloemetjes gezet en werd staand
het Drentse volkslied Mijn Drenthe
door de gehele zaal uit volle borst
meegezongen.
Als u ook eens een optreden van
“De Brincksanghers” wilt bijwonen,
dan kan dat. Op zondagmiddag 11
maart geven “De Brincksanghers”
samen met het “Enschede’s Byzantijns
mannenkoor” een jubileumconcert
in “De Meenthe” in Steenwijk.
Hiervoor kunt u nu reeds kaarten
reserveren: online, telefonisch, via het
bestelformulier, of aan de kassa.
Meer informatie over
“De Brincksanghers” vindt u op
www.brincksanghers.nl.
De Kei - 3e jaargang nr. 1 - 17 januari 2018

Lariks / Douglas fijn bezaagd
Voor al uw
rietdekkerswerken

16 x 150
20 x 200

400 cm lang € 1.50 p/m
400 cm lang € 1.95 p/m

Steigerplank (gedroogd!!)

Egginkstraat 26
30 x 195 fijn bezaagd
400 cm lang € 9.00 p/st
7975 PH Uffelte
30 x 195 Vintage grijs geïmp. 500 cm
€ 3.50 p/m
Tel. 0521 344328
06 50556759
Vlonderplanken
www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
28 x 145 Grenen geïmpregneerd
€ 2.25 p/m
Vrijblijvend prijsopgave.

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
Voor al uw rietdekkerswerken
Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel: 0521-344328/0650556759

21 x 140
25 x 145

Bangkirai 125 & 150 lang
Bangkirai 125 & 150 lang

€ 3.50 p/m
€ 4.50 p/m

Een ‘KEI’ van een foto
Heeft u een bijdrage voor de rubriek
een ‘Kei’ van een foto? Mail uw foto en bijschrift
o.v.v. ‘Kei van een foto’ 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.
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Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl
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Nieuwe aanvragen voor een financiële bijdrage voor kleine
maatschappelijke initiatieven kunnen worden ingediend
De intentie van het huidige College van B en W is om samen te bouwen aan
een spannender, leuker, zorgzamer, mooier en energiekere samenleving. Een
gemeente waarin alle inwoners zich verantwoordelijk voelen voor zorg en
welzijn voor mens en omgeving, en een gezonde leefstijl met als motto: in
principe is iedere burger zelf verantwoordelijk voor zijn/haar welzijn.
Om dit vorm te geven en er aan
deel te nemen dienen burgers zelf
initiatieven te nemen. De gemeente
Westerveld wil dit graag stimuleren
met het faciliteren van goede plannen.
Zo heeft de Raad de beleidsvisie Zo
buiten, zo binnen vastgesteld, inclusief
budgetten voor grote en kleine
Maatschappelijke initiatieven en
Dorpskracht.
Voor de uitvoering van het
onderdeel ‘kleine maatschappelijke
initiatieven’ heeft het College
medewerking gevraagd van de
Dorpsgemeenschappen. Hiertoe
ontvangen deze de bevoegdheid om
een door de gemeente beschikbaar
gesteld budget van € 2000 te verdelen
over plaatselijke aanvragers van een
‘bijdrage voor kleine maatschappelijke
initiatieven’.
In Havelte worden al veel zaken

door dorpsbewoners op- en
aangepakt, zowel individueel als in
groepsverband.
Nu kan het voorkomen dat dergelijke
‘kleine maatschappelijke initiatieven’
niet of niet voldoende gerealiseerd
kunnen worden zonder financiële
ondersteuning. Het gaat hier dus
om een bijdrage in de kosten voor
voorzieningen of activiteiten waarvoor
onvoldoende budget beschikbaar is.
Een toegekende bijdrage is maximaal
€ 500 in geld of in natura.
De Dorpsgemeenschap Havelte
nodigt hierbij (groepen) inwoners
van Havelte uit aanvragen in te
dienen voor maatschappelijke
initiatieven die omschreven worden
als het in groepsverband (willen)
opzetten en uitvoeren van een
activiteit of voorziening op sociaalmaatschappelijk terrein die de

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

kwaliteit van de leefbaarheid in het
dorp ten goede komt.
Van de initiatiefnemers wordt een
eigen bijdrage verwacht welke
eventueel ook in mensuren uitgedrukt
kan worden.
Voor het aanvragen van een bijdrage
is een formulier opgesteld dat door
de aanvrager ingevuld wordt. Het
aanvraagformulier dient voor 15
mei of 15 november 2018 ingediend
te worden bij het secretariaat van
de Dorpsgemeenschap: info@
dorpsgemeenschaphavelte.nl.
Het aanvraagformulier is te
verkrijgen via: de secretaris van de
Dorpsgemeenschap Havelte, Martin
Bally, telefoon 0521 34033
info@dorpsgemeenschaphavelte.nl
downloaden van de website www.
dorpsgemeenschaphavelte.nl

Aanvraagformulier Financiële ondersteuning maatschappelijke initiatieven
Naam van de groep, vereniging of instelling: ..............................................................................................................................................................................................................................................
Naam vertegenwoordiger: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres vertegenwoordiger: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel. en e-mail vertegenwoordiger: .......................................................................................................................................................................................................................................................................
IBAN rekeningnummer waarop de bijdrage overgemaakt kan worden na toekenning: ..............................................................................................................................................
Korte omschrijving van het doel van de groep, vereniging of instelling: ................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Omschrijving van de activiteit of voorziening waarvoor de financiële bijdrage is bedoeld: ....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wanneer (maand + jaar) zal uw initiatief bij voldoende middelen zijn gerealiseerd? ..................................................................................................................................................
Geef een specificatie van de kosten van/voor dit initiatief: ..............................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hebt u voor dit initiatief bij derden een aanvraag ingediend? Zo ja, bij wie en voor welk bedrag? ..................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Waaruit bestaat de eigen bijdrage van uw groep, vereniging of instelling? .........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Welke financiële bijdrage vraagt u bij dezen van de Dorpsgemeenschap Havelte? .......................................................................................................................................................
Ondertekening: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Datum en handtekening: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
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