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STIGA robotmaaier! 
 

 
 
 
 
 

 
Altijd een mooi strak gazon 

en meer vrije tijd! 
 

Kom langs voor meer info en/  
of een demonstratie. 

Wij realiseren graag 
de WINTERBEURT  

van uw gazonmaaier! 

0521 34 46 54

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. | 3e jaargang nr. 5 | 14 maart 2018

Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

Donderdag 22 maart ‘Pronk eens met je eigen 
veren’ door leden van de Vogelwacht

Op deze avond, die georganiseerd wordt door de Vogelwacht Uffelte e.o., zijn 
er twee leden die gehoor hebben gegeven aan de oproep om ‘met hun veren’ 
te pronken’.  Voor de pauze laat Paul Arends foto’s en film zien over vogels in 
zijn tuin en vertelt hij over het voeren in de winter en in het voorjaar.

Na de pauze verzorgt Arend van 
Dijk een lezing over het jaar van de 
huiszwaluw. Sovon vogelonderzoek 
Nederland en de Vogelbescherming 

hebben het jaar 2018 uitgeroepen tot 
het jaar van deze bijzondere vogel, 
die vaak zijn nesten in dorpen en 
steden aan allerlei typen gebouwen 
plakt. Door onderzoek hoopt men 
in de toekomst de huiszwaluw nog 
beter te kunnen helpen. Ook denkt 
men door te vertellen over de charme 
van een nest aan huis of schuur, het 
verwijderen van nesten tegen te gaan.

Aanvang 20.00 uur. 
Locatie: De Veldkei, 
Veldkamp 77, Havelte
Toegang leden gratis. 
Niet-leden betalen 3 euro.

Foto’s: Geert Drogt
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De volgende Kei verschijnt op 28 maart 2018. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 21 maart 
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: klachten@uwverspreider.nl

T 0522 255 449
www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

Kerkdiensten PKN Havelte/Uffelte

Wo. 14  mrt. Havelte 19.00 uur Vesper Mw. P. v.d. Zee
Zo.  18  mrt. Havelte 10.00 uur Mw. G. Bijl-Valk uit Uffelte, kindernevendienst
Wo. 21 mrt. Havelte 19.00 uur Vesper Ds. A. Westra
Zo.  25 mrt. Havelte 10.00 uur Ds. A. Westra, m.m.v. het koor Katharsis uit Tilburg, kindernevendienst
Wo. 28 mrt. Molenhof 19.30 uur Ds. V. Top, Paasviering en Heilig Avondmaal

    Af en  toe, 1x in de week of iedere dag! 

  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! 

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.

Films in de Veldkei

Aanvang elke tweede vrijdag van de maand 20.00 uur. De zaal is open vanaf 
19.30 uur in De Veldkei te Havelte. Prijs: € 6,00. Reserveren kan bij Lourens 
Koomans: 0521 340460 of e-mail: koomans@wxs.nl.

Vrijdag 13 april Hampstead:
De Amerikaanse weduwe Emily 
Walters (Diane Keaton) woont aan 
de rand van Hampstead Heath, een 
groot park in Londen. Na de dood van 
haar man lukt het maar niet om haar 
leven op te pakken, ondanks de hulp 
van haar zoon Philip (James Norton). 
Haar leven krijgt een verrassende 

wending wanneer ze Donald (Brendan 
Gleeson) ontmoet, een dakloze man 
die in Hampstead Heath woont. Terwijl 
ze hem helpt in zijn strijd tegen de 
projectontwikkelaars die hem het park 
uit willen werken, maakt haar verdriet 
langzaam weer plaats voor liefde. 
Met Diane Keaton in een schitterende 
rol.

Vrijdag 11 mei Un Beau Soleil 
Intérieur: Isabelle is een gescheiden 
artieste van middelbare leeftijd die 
in Parijs woont. Ze frequenteert 
restaurants, bars, galeries en theaters, 
intussen mijmerend over haar 
liefdesleven. Ze is obsessief, cynisch en 
romantisch en wipt van de ene naar 
de andere man, in de hoop de ware 
liefde tegen te komen en een partner 
te vinden waarbij ze zichzelf kan zijn. 
Heerlijke film met in de hoofdrol 
Julliette Binoche.
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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

Clemenskerk Havelte Zondag 25 maart: The Passion
Op zondag 25 maart zingt het koor Katharsis uit Tilburg The Passion. De muziek 
is geschreven door Stijn van der Loo. 

Van der Loo is o.a. bekend van het lied 
‘Ken je mij’ van Trijntje Oosterhuis. Hij 
heeft een eigen stijl van componeren, 
een mix van pop en klassiek. Zo klinkt 
deze Passion ook. Het koor Katharis 
bestaat uit mensen tussen de 25 en 
50 jaar die hun eigen weg zoeken in 

geloof en leven. Muziek is belangrijk 
voor hen. Ds. Aukje Westra is deze 
zondagochtend de verteller.
Datum: zondag 25 maart 218
Plaats: Clemenskerk Havelte
Aanvang: 10.00 uur
Info: dominee@pkn-havelte.nl

Zondagmiddaginloop
Op zondagmiddag 18 maart 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 elkaar te 
ontmoeten onder het genot van koffie 
en thee. 
Verder zal Geesje Oosting komen 

vertellen over Paasgebruiken in 
Drenthe. Alle bewoners van Havelte 
en de omliggende dorpen zijn van 
harte welkom.

Keitje

Leegstand 

Ik hoorde bij de spruitjes…

‘Hallóó!! Hoe bevalt het wonen in 
Havelte?’
‘Uitstekend, we hebben niets te 
klagen, van alles voorzien, leuke 
winkels ook. ‘Jullie hebben zelfs een 
échte slager.’
‘Hoezo échte slager?’
‘Nou een slager met een eigen 
winkel...’
‘Ja hoor, die hebben wij, een goeie.’ 
‘Waarom verbaast je dat zo?’
‘Havelte is toch niet zo’n groot dorp en 
dan nog zoveel middenstanders.’
‘O, maar in de omliggende grotere 
dorpen zijn ook veel ondernemingen 
hoor.’
Bovendien zijn wij ruim voorzien 
van artsen, tandartsen, en 
aanverwante zorggevers. Kappers, 
‘vanallestekoopwinkel’ enz. enz.’ 
‘Dus je mist niets?’
‘Nou, ik vind dat er in ons dorp wel 
wat leegstand van winkelpanden is en 
zelfs een voormalig restaurant.
Dat is jammer en het is bepaald geen 
prettig gezicht die kale, lege percelen, 
maar ja… de huur...’
‘Wat ik mis is een uitgebreide 
textielwinkel, met fournituren, 
huishoudtextiel, breiwol en 
handenarbeidspullen, zou dat niet iets 
voor Havelte zijn?’
‘Begin zelf zo’n winkel.’
‘Nee, dank je, ik heb mijn tijd gehad. 
Is het niets voor jou?’
‘Ik houd niet meer van breien…’

dieneke smink

Een Kei van een Veldkei

Met plezier kijk ik uit naar De Kei en zeker naar wat Dieneke Smink nu weer 
heeft geschreven en ook naar de agenda, met alles wat er zo te doen is in 
Havelte.

Wat gaf het me een blij en verrast 
gevoel om haar mening over “onze 
Veldkei” te lezen en zeker over het 
“onderzoek” van 60.000 euro wat nu 
eerst weer gedaan moet worden.
Zonde van dat geld dat opgebracht 
moet worden door de gemeenschap, 
terwijl de meeste mensen uit Havelte 
de Veldkei prima vinden, en wat heet 
gedateerd.

Er wordt veel gebruik van gemaakt 
van het dorpshuis en er is altijd wat te 
doen in de Veldkei, voor elk wat wils.

Fris de Veldkei eens lekker op, doe 
die 60.000 euro van dat onderzoek er 
maar vast bij want als je de boel laat 
sloffen, ziet een huis er heel gauw 
gedateerd uit.
Mijn mening is, en hou op met dat 
ge-onderzoek, ga aan de slag en doe 
wat, dan blijft de Veldkei het fijne 
Dorpshuis van Havelte waar iedereen 
zo zijn ding heeft. 
En elke verandering hoeft nog geen 
verbetering te zijn.

Thea Rieff
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KREMER
uitvaartzorg

Annerie

0522 - 245021 
Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Sigrid & MariekeAnnerie,

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

‘

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 open 
voor heerlijk ijs en verse pizza’s!

Voor menu en openingstijden: zie website

Een ‘KEI’ van een foto
Fotolocatie: Van Helomaweg, ter hoogte van de Schipslootweg, Havelte Foto: Han de Kruyf, Havelte

Na een missie net van de trein gehaald in Steenwijk... nu bijna thuis in Havelte!

Echt kleinschalige, duurzame en 
toch zeer professionele opvang: bestaat dat?
Ja! 
Waar? 
Tussen Steenwijk en Meppel, tussen akkers en weilanden, 
in een vrolijk boerenhuis.
Hoe bestaat het!

Kom kijken op de website, de inloopmiddagen (zie persbericht) 
of maak een afspraak.

www.maminka.nl
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Inloopmiddagen Kinderhuis Maminka

Kinderhuis Maminka aan de Veendijk organiseert: inloopmiddagen op 
woensdagen 21 maart,  18 april en 16 mei 2018 met een gevarieerd, creatief en 
muzikaal seizoens-programma voor (groot-) ouders, kinderen tussen 0 en 4 jaar 
en belangstellenden (oudere kinderen in overleg).

14.00 een interactief tafelpoppenspel of ander kinder’theater’
14.30 iets te drinken en te ‘snoepen’ en binnen of buiten vrij spelen
15.00 zang en dans voor kinderen en iedereen die mee wil doen
15.30 een klein knutseltje 
16.00 afsluiting

Opgave: info@maminka.nl of bel: 06 4100 6234

www.maminka.nl
Adres: Veendijk 22A 
7971 RR Havelte - op de grens van 
Nijeveen

Beste inwoners van Havelte e.o.  
Graag stellen wij ons aan u allen voor. De PvdA Westerveld heeft voor de komende gemeenteraads-
verkiezingen wederom een goed en sterk programma, juist geschreven door en voor u als inwoner. Niet 
iedereen keert terug in de politiek; Fractie lid Henny Volman is niet herkiesbaar en ook wethouder Erik van 
Schelven keert niet terug in de politieke arena. Nieuw daarvoor zijn jonge enthousiaste mensen die zich 
graag aan u voorstellen op https://westerveld.pvda.nl/ hier kunt u ook ons verkiezing programma inzien. 
Eén belangrijk thema in Havelte dat leeft onder de mensen is de Veldkei. 
Hierover is de Partij van de Arbeid kort en duidelijk; Iedere kern verdient een dorpshuis of zeker een locatie 
waar activiteiten voor, en georganiseerd door, inwoners kan plaats vinden. 
De komende jaren zal er in Havelte geïnvesteerd moeten worden. Dit betekent dat er samen met de 
inwoners en betrokken partijen gekeken dient te worden waar de meest ideale mogelijkheid gerealiseerd kan 
worden. Dat mag nieuwbouw zijn maar als de bevolking de voorkeur heeft aan verbouw is deze optie een 
eerste die onderzocht dient te worden. 
Een mogelijk onderzoek naar ver- of nieuwbouw zal dan breed dienen te zijn. Neutrale partijen die dit 
onderzoeken zullen moeten kijken wat de mogelijkheden voor verbouw zijn, ook nieuwbouwmogelijkheden 
moet men bekijken. Duurzaamheid zal meegenomen dienen te worden in het onderzoek evenals de 
gevolgen voor de huidige gebruikers, dit alles met uiteraard de financiële onderbouwing. Pas dan kunnen wij 
samen de keus maken die wenselijk is voor Havelte.  
Kortom PvdA Westerveld, juist voor u als inwoners de partij die voor u klaar staat en samen met u de juiste 
besluiten wenst te nemen.  
Namens de fractie en verkiesbare kandidaten, 
Jan Puper

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel www.kleen.nl

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. 

Ontwerp en opmaak

O
n

tw
e

rp

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

info@dedrenthseroos.nl
www.dedrenthseroos.nl

Commissieweg 357957 NC  De Wijk

T  0528-391933M  06-24454487

info@kroesnijeveen.nl           www.kroesnijeveen.nl           0522 49 26 80

Heel  KROES

Feestweek
Fijne

een
#HEELNIJEV1 

wenst
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Zondag 25 maart 
2018 

 
 

 

 
 
 

The Passion  
Havelte 

 
 

door Katharsis uit Tilburg 
 

Met liederen van Stijn van der Loo  
(bekend van ‘Ken je mij’ van Trijntje Oosterhuis) 

 
 

Clemenskerk Havelte 
Aanvang 10.00 uur 

Info: dominee@pkn-havelte.nl 
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14 maart De Kei nr. 5
15 maart Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
16 maart   Bingomiddag - De Senioren Westerveld - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur. Iedereen is van harte welkom.
16 of 17 maart Afsluitende activiteit GroenGroep Havelte - 9.00 uur 
24 maart  Bingo; org. Durango Line and Show Dancers - De Stobbe, Darp - aanvang 20.00 uur - zaal open 19.30 uur
28 maart De Kei nr. 6
21 maart Inloopmiddag Kinderhuis Maminka - Veendijk 22a, Havelte - 14.00-16.00 uur
21 maart  Vrouwenvereniging Havelte, Doe-avond 
22 maart ‘Pronk eens met je eigen veren’ door leden van de Vogelwacht - De Veldkei, Veldkamp 77 Havelte - 20.00 uur
25 maart The Passion - Clemenskerk, Havelte - 10.00 uur
28 maart Paastoernooi biljartvereniging De Veldkei - De Veldkei Havelte - aanvang 18.30 uur
  3 april  Ophalen oud papier Havelte
  4 april Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Lezing Louis Zeegers over ziekte van Lyme - Veldkei Havelte
  6 april Tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs - de Veldkei Havelte - 20.00-21.30 uur.
  7 april  Tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs - de Veldkei Havelte - 9.00-10.00 uur. 
  6-8 april Weekend Thaise massage, de Uelenspieghel in Uffelte
  8 april Fietsexcursie omgeving Dwingeloo o.l.v. Geert Drogt; Vogelwacht Uffelte e.o. - 9.00 -16.00 uur
  8 april Vriendenconcert Mannenkoor Uffelte - De Molensteen, Uffelte - 11.00 uur
11 april De Kei nr. 7
13 april Film ‘Hampstead’ - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur 
18 april Vrouwenvereniging Havelte, 50 jaar bestaan!!
18-19 april  Jaarlijkse Bloemenactie t.b.v. het restauratiefonds van de kerk in Havelte en Uffelte
19 april Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur

Agenda

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

T: de Wijk 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

DESKUNDIG , TREFZEKER

EN VOORDELIG:

BEDRIJF OVERNEMEN OF STARTEN?

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

altijd scherp!

STOTIJN 
notariaat & mediation
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Toekomst van het Dorpshuis ‘De Veldkei’ in Havelte in het geding

Overval op dorpshuis bestreden door inwoners

Tegen alle afspraken met de bewoners en de gebruikers in heeft een aantal betrokken partijen plannen gemaakt om 
het bestaande dorpshuis De Veldkei in Havelte af te breken en  een nieuw gebouw neer te zetten bij de zorglocatie, 
de voormalige Molenhof. Eind vorig jaar kwamen de gemeente Westerveld, de Stichting Welzijn Mensenwerk (WMW) 
en de ZZWD met een dergelijk idee naar Havelte. In twee tumultueuze bijeenkomsten werden die plannen door de 
Havelters overduidelijk afgewezen. 

Tegen de afspraken 
Begin 2017 had de gemeente nog 
verklaard, dat er werd afgezien 
van afbraak van De Veldkei en 
was vervolgens door de WMW 
een bouwcommissie ingesteld om 
een duurzame renovatie voor te 
bereiden. De toen gemaakte plannen 
in overleg met de gebruikers van 
het dorpshuis en uitvoerders van 
de werken leidden tot een afgerond 
plan voor een duurzame renovatie 
van het gebouw (2500 m2). Het werk 
van die bouwcommissie werd echter 
doorkruist door de plannenmakerij 
van de drie genoemde organisaties.
Naar aanleiding hiervan werden 
de mogelijkheden van nieuwbouw 
vergeleken met de voorgenomen 
renovatie. Uit onderzoek bleek, dat 
de 2500 vierkante meter ruimschoots 
wordt gebruikt, dus nodig is. De 
ruimte voor eventuele nieuwbouw 
is rond de 1000 meter kale grond, 
waarbij parkeervoorzieningen 
absoluut niet aanwezig zijn. 
Combinatie van de activiteiten 
in het dorpshuis en recreatie- en 
restaurantmogelijkheden voor de 
bewoners van de zorglocatie, lijkt -ook 

gezien ervaringen elders- voor beide 
partijen onaantrekkelijk.
Financiële vergelijking leert, dat 
renovatie van de Veldkei twee tot drie 
keer goedkoper is dan de bouw van 
een nieuw dorpshuis, als dat fysiek 
al zou kunnen. Met de inkomsten uit 
verhuur en verkoop van dranken en 
buffetten steekt de Veldkei met kop 
en schouders boven de uitkomsten 
op deze punten van de overige 
5 dorpshuizen in de gemeente 
Westerveld uit.  

Toch weer een onderzoek
Na de massale afwijzing door de 
inwoners van Havelte kwamen de 
drie partijen, ZZWD, WMW en de 
gemeente Westerveld, toch weer 
met een procedure om de beste plek 
voor een dorpshuis in Havelte te 
onderzoeken. In een brief waarin op 
zeer eenzijdige manier verslag werd 
gedaan van de voorgeschiedenis 
werden twee werkgroepen ingericht 
die in een paar weken tijd criteria 
moeten opstellen waaraan het 
dorpshuis zou moeten voldoen. De 
druk werd zodanig hoog opgevoerd, 
dat zelfs overdag vergaderd moest 

worden, zodat sommige leden die 
gewoon een baan hebben niet 
optimaal konden meedoen. De 
conclusies van de werkgroepen 
worden voorgelegd aan een groep 
financieel deskundigen en een 
stuurgroep. In die laatste fases zijn de 
inwoners en gebruikers al helemaal 
niet meer betrokken. Wel werd 
aan de raadscommissie een krediet 
voorgesteld van 20 duizend euro om 
dat onderzoek te verrichten. Op 19 
maart wordt informatie gegeven over 
het besluit.

Inwoners vinden de maat vol
Voor veel inwoners is de maat vol. 
De gevolgde procedure kent geen 
openheid en de behoefte aan een 
nieuw dorpshuis wordt totaal niet 
gevoeld. Om te bewerkstelligen, 
dat de drie partijen afzien van 
hun onzalige plannen is een 
handtekeningenactie gestart voor het 
behoud en de renovatie van de Veldkei 
op de huidige locatie. 

Informatie bij: Mr. R.J.M. Grove 
(0521-387504), G. Kuik (0521-341221) 
en K. Vingerhoets (0521-343069).

Weekend Thaise massage
6-8 april in Uffelte
 
Kom thuis in je lijf, open je hart, treedt in verbinding en leer de kneepjes van Thaise massage in onze prachtige shala op 
de Uelenspieghel! 

Dit is geen droge cursus, maar een 
geschenk voor jezelf en de wereld 
om je heen, waarbij je praktische 
massagetechnieken leert toepassen in 
het dagelijkse leven. 
Tijdens het weekend word je 

vertrouwd met de basisprincipes van 
Thaise massage en leer je een korte 
ontspannende sequence die je kan 
gebruiken opzichzelf, of integreren in 
andere vormen van lichaamswerk.
De sessies worden aangevuld met 

ochtenlessen in yoga, mindful 
movement en korte meditaties. 
 
Info en inschrijven: 
info@bodhiworks.nl
Facebook pagina: @bodhiworks.nl

Kijk op www.kleen.nl/dekei

Adverteren in De Kei?
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Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992
Houthandelwevers.nl

Top Kwaliteit Lariks / Douglas fijn bezaagd
16 x 140   400 lang € 1.50 p/m
20 x 200   300 & 400 lang € 1.95 p/m
 
Zweeds rabat (gedroogd!!)
28 x 145 Siberisch Lariks  400 lang € 1.75 p/st
24 x 175 (Zwart) geïmpregneerd 420 lang € 2.75 p/m
24 x 195 Grijs geïmpregneerd  420 lang € 3.25 p/m
 
Vlonderplanken
28 x 145  Vuren geïmpregneerd   € 2.25 p/m
21 x 140  Bangkiray  125 & 150 lang € 3.50 p/m
25 x 145  Bangkiray  125 & 150 lang  € 4.50 p/m

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

DSSW-SW ziet geen draagvlak voor haalbaarheidsonderzoek

De gemeenteraad heeft op 6 maart een krediet beschikbaar 
gesteld van € 20.000 voor een haalbaarheidsonderzoek 
voor een nieuw dorpshuis in Havelte. De fracties van DSSW-
Sterk Westerveld zijn niet met dit bedrag akkoord gegaan, 
omdat zij achter het al eerder goedgekeurde renovatieplan 
van De Veldkei staan. Dit heeft te maken met draagvlak en 
betrokkenheid van de inwoners. 

Woordvoerder Geke Kiers in tweede termijn: “Een dorpshuis is een 
belangrijke voorziening in een dorp en moet kunnen rekenen op 
draagvlak van de inwoners. Wij hebben niet de indruk dat Havelte 
zit te wachten op nieuwe plannen bij de Molenhof. 
Daarom stemmen wij niet in met een haalbaarheidsonderzoek.” 

Stichting Welzijn Mensenwerk en ZZWD stellen ieder ook € 20.000 euro beschikbaar om onderzoek te 
doen naar een gezamenlijk initiatief voor dorpshuisaccommodatie bij de zorgappartementen op het 
terrein van de voormalige Molenhof. Hierover wordt op 19 maart een informatiebijeenkomst gehouden 
in het gemeentehuis in Diever. 
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Maak kennis met tennis in Havelte

‘In de winter, maak ik een plan. In het voorjaar, kom ik in beweging’. Dit citaat 
van Henry Rollins Amerikaanse zanger, dichter en schrijver 1961 -zou ook het 
motto kunnen zijn van sportieve inwoners van Havelte, Havelterberg, Darp 
en Uffelte, die willen tennissen. Om hen een handje te helpen, organiseert de 
Havelter Tennisclub HTC op woensdag 21 en zaterdag 24 maart een buur(t)
tennistoernooi.

Mensen, die kennis willen maken 
met tennis of de draad van vroeger 
weer willen oppakken, zijn dan van 
harte welkom op het park aan de 
Binnenesweg in Havelte om samen 
met huidige leden van de club een 
balletje te slaan. Dat gebeurt in de 
vorm van een dubbelspeltoernooitje, 
waarbij je met een HTC’er een koppel 
vormt en gedurende zo’n twintig 
minuten met eenzelfde duo aan de 
andere kant van het net twee of 
drie partijtjes speelt. Daarbij staat 
vanzelfsprekend niet het winnen, maar 
de gezelligheid voorop.

De organisatie vraagt leden van de 
Havelter tennisclub familieleden, 
vrienden, kennissen, buren of 
anderen in de buurt die avond(en) 
mee te nemen. Zodat zij dan ook wat 
kunnen proeven van de tennissport 
en van de sfeer van de club. Een 
vereniging waar de recreatie- en 
competitiespelers allemaal volop aan 
hun trekken komen. Een tennisclub 
met momenteel 225 leden, waar 
naast tennisprestaties - op wat voor 

niveau dan ook - gezelligheid en 
kameraadschap een belangrijke
plaats innemen. Een voorbeeld van de 
laatste kwalificatie is bijvoorbeeld, dat 
in de afgelopen jaren liefst 70 leden 
als vrijwilliger hun steentje hebben 
bijgedragen aan de verbouwing 
van het clubhuis. Waardoor dit 
clubhuis tot de duurzaamste 
sportaccommodaties van de provincie 
wordt gerekend en op die gronden 
genomineerd is voor de prijs van 
duurzaamste vereniging van Drenthe.
Een clubhuis met zicht op allweather 
tennisbanen, die gedurende het 
gehele jaar bespeeld kunnen worden 
(ijs en weder dienende).

Ook mensen, die niet door HTC-
leden zijn benaderd om samen op 
21 (aanvang 19.00 uur) en/of 24 
maart (aanvang 14.00 uur) een 
balletje te slaan, kunnen zich voor 
dit evenement opgeven. Dat kan bij 
Ruud van der Laan, tel. 0521 351740 
of rmvanderlaan@outlook.com óf 
via secretariaat@htchavelte.nl. Als je 
zelf geen racket hebt: geen punt, de 

vereniging zorgt dan die avond voor 
een racket. En voor een tennispartner 
zorgt HTC eveneens.

Voor mensen die enthousiast raken 
en de smaak te pakken krijgen, 
heeft  HTC een zeer aantrekkelijke 
‘instapregeling’. In plaats van een 
jaarcontributie van 162 euro betalen 
zij 100 euro en hoeven ze ook niet 
het gebruikelijke entreegeld van 18 
euro te betalen. Tevens kunnen ze in 
de beginperiode bij clubtrainer Mark 
Cossee zes tennislessen volgen voor 
slechts 15 euro.

Bij HTC is plek voor alle groepen 
uit de samenleving. Jong en oud 
vormen onderdeel van het huidige 
ledenbestand. Zo heeft HTC een 
zeer actieve ‘seniorengroep’, 
die op maandag-, woensdag- en 
donderdagmorgen zijn beste beentje 
voorzet en tevens een groeiend 
aantal 20/30/40/50-jarigen, die volop 
tennissen en activiteiten ontplooien 
in en rond onze tennisclub. Zoals 
het tegenwoordig zo mooi wordt 
genoemd: De Havelter Tennis Club is 
“booming”.

De wens voor 21 en 24 maart  van 
de HTC-organisatoren van dit buur(t) 
tennisevenement is: 
Tot ziens op de baan!

Drentenierdersmiddag
Drentenierdersmiddag op donderdag 15 maart. 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 heer K. de Vries zal een 
kleine expositie maken van zijn 
modeltreintjes en op verzoek daar iets 
over vertellen aan geïnteresseerden.
Verder is de middag 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 

worden gehouden in Het Landhotel, 
Groningerweg 6 in Diever. 

Voor meer informatie: www.
drentenierders.nl of bel 0521-342557.

www.facebook.com/regiobladdekei

Like De Kei op Facebook
Waarheid?  
Een vrouw is om lief te hebben, 
niet om te begrijpen

LORKI
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www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Voor al uw 
rietdekkerswerken

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
 06 50556759

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.

••• • • 
COMFORTUIN 

hoveniersbedrijf 
groenvoorzieningsbedrijf 

boomverzorgi ng 
bestratingen 

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel 
06 10 18 14 17

Cowifortuivi. ...... daar �it u altijd goed!

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
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