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STIGA robotmaaier! 

Altijd een mooi strak gazon 

en meer vrije tijd! 

Kom langs voor meer info en/of 
een demonstratie. 

VERKOOP - ONDERHOUD 

  REPARATIE - VERHUUR 

0521 34 46 54
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Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

Mooi om ons heen!

Op de prachtige voorjaarsavond van zaterdag 21 april vond in de Havelter 
Clemenskerk een wel zeer bijzonder concert plaats met als thema “Mooi 
om ons heen”. Bijzonder door de muziekkeuze van de Swingband Havelte, 
bijzonder door de getoonde foto’s en het beeldmateriaal en door de toelichting 
en bijpassende teksten van ds. Vijko Top. 

Een aantal nummers over de 
schaduwkanten maar vooral ook 
de vrolijke kanten van het leven en 
de liefde passeerden de revue. Zo 
werd het nummer Fields of Gold 
verrijkt met een ingetogen solo op 
de sopraansaxofoon, terwijl beelden 
uit de omringende natuur werden 
getoond. Een mix van pop- en 
jazzclassics volgden, zoals het bekende 
Route 66, ”Ga op weg, zie de mooie 
wereld om je heen”, Time after Time 
en Santana’s Europe. Zangnummers 
als Don’t know why van Norah Jones 
en A Night like This van Caro Emerald 
werden vol overtuiging vertolkt door 
zangeres Yoanique Hillen. Stevie 
Wonders You are the Sunshine of 
my Life en het overbekende What 

a Wonderful World van Louis 
Armstrong, beiden over de zonnige 
kanten van het leven, werden met 
passie gespeeld. Het concert werd in 
stijl afgesloten met Elton John’s ballad 
Can you feel the Love. Maar extra 
bijzonder is de geweldige akoestiek 
in de Clemenskerk, dat maakte het 
optreden van de Swingband een echt 
wow-moment.
De Swingband Havelte staat onder 
leiding van Hildo Flierman en zoekt 
versterking voor de trombonesectie 
(Informatie bij: Jan Willink, 
willinklinden@ziggo.nl). Het volgende 
(benefiet-)concert van Swingband 
Havelte is zaterdag 26 mei om 20.00 
uur in het Gemeentehuis te Diever tbv 
KWF Kankerbestrijding. 
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De volgende Kei verschijnt op 23 mei 2018. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 16 mei 
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

Zo.  13 mei Havelte 10.00 uur Ds. A. Westra,doopdienst Kinderkerk
Wo. 16 mei Molenhof 19.30 uur Mw. G. Bijl-Valk
Zo.  20 mei Havelte 10.00 uur Ds. V. Top, Pinksteren m.m.v. Het kerkkoor o.l.v. J. Rodenhuis 
Kindernevendienst, Kerk op schoot.

    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.

Feest van de Geest 2018  -  ‘Levensadem’

Dit jaar vindt weer het Feest van de Geest plaats. Een combinatie van kerk en 
kunst. Rond Hemelvaart en Pinksteren zullen er kunstwerken geëxposeerd 
worden in verschillende kerken in de Kop van Overijssel  en Zuid West Drenthe. 
Het thema dit jaar is: ‘Levensadem’.  

Als alle hoop vervlogen is, het leven 
leeg is door gemis, waait de adem 
van Gods Geest door het huis. Het 
verhaal van Pinksteren, over de 
“Heilige Geest” die waait waarheen 
zij wil, betekent, dat er een tomeloze 
kracht tot ons komt. Net als de 
wind, verrassend en onverwacht, 
verfrissend en meeslepend in haar 
vaart. Die geestdrift raakt ons aan, 

wij ademen op en krijgen nieuwe 
energie. Gevoed met “levensadem” 
worden we enthousiast en komen we 
in beweging. 
De kerken zijn open op 10, 12 en 13 
mei en 19-21 mei van 13.00-17.00 uur. 
Vrijwilligers zorgen voor een gastvrije 
ontvangst. Komt u ook kijken? 
In de Clemenskerk Havelte exposeren 
de kunstenaars,  Coby Bos en Harm 

Echten. Op zondagmiddag  13 mei is 
er een concert in de Clemenskerk  en  
daarom gesloten voor de expositie.

Drenthe
 
Waar de wereld mooi is, 
daar wil ik zijn. 
Waar God de aarde streelt 
met een hartverwarmende regie.
 
Louis.
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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

Film in de Veldkei vrijdagavond 11 mei

The Leisure Seeker

prachtige hoofdrollen. Een uitbundig 
leuke “feel good movie”. Met ook een 
serieuze ondertoon.
 

Aanvang 20.00 uur, zaal open om 
19.30 uur. Entrée € 6,00 p.p.
Een ouder echtpaar reist van Boston 
naar het zuidelijkste puntje van 
Florida in een camper genaamd ‘The 
Leisure Seeker’. Ze herontdekken 
alle vakantieplekken waar ze vroeger 
met hun kinderen heen gingen. Met 
Donald Sutherland en Hellen Mirren in 

Duo-fietsen Havelte

Onder leiding van vrijwilligers wordt vanaf mei gefietst op duo-fietsen in de 
omgeving van Havelte.  We fietsen elke vrijdagmiddag van 14.00-16.00 uur.  
In de warmere periodes kan ook op de vrijdagochtend worden gefietst.  

Voor wie is dit duo-fietsen geschikt?  
Een ieder die om wat voor reden ook 
zelf niet meer kan of wil fietsen, kan 
zich aanmelden. Het zijn fietsen met 
elektrische ondersteuning.  Als je wilt 
zou je wat kunnen meefietsen, maar 
dit hoeft niet.  We hebben ook een 
rolstoelfiets.   
Naast het fietsen in de omgeving, 
is de gezelligheid erg belangrijk.  
Halverwege de rit gaan we met zijn 

allen onderweg wat drinken in een 
gezellige gelegenheid. Hier kan ook 
gebruik worden gemaakt van het 
toilet.  De kosten bedragen 3.50 euro.

Wie interesse heeft als deelnemer of 
vrijwilliger, bel voor informatie naar:
Jan de Boer, tel. 341388
Piet Bruinenberg, tel. 342883
Jan van Es, tel. 351436 
Piet de Wit, tel. 345623

Rectificatie

Abusievelijk is de winnaar van 
het clubkampioenschap van 
biljartvereniging De Veldkei 
Nieuwenhuizen genoemd, terwijl hij in 
werkelijkheid Nieuwenhuis heet. Een 
lettergreep minder, maar zijn prestatie 
is er niet minder om.

Dierenpraat

Leeuwin tegen vriendin: 
‘Ik ben zwanger geraakt.’
Vriendin: 
‘O, nou er zit bijna zeker 
een leeuw in.’

Lorki

Keitje

Kaal
Nu het voorjaar er is, speur ik elke tuin 
af naar voorjaarsbloemen.
De sneeuwklokjes hebben dit jaar 
extra lang gestaan vanwege de kou, 
narcis, hyacint en het speenkruid 
zijn door de zomerse dagen alweer 
uitgebloeid. De tulpen steken stakerig 
uit de grond en de magnolia en 
forsythia zijn op hun retour.
Land, tuinen en plantsoenen beginnen 
duidelijk groen te worden. 
En we weten het zeker, het komt goed, 
die heerlijke zon, wat regen en milde 
temperaturen, binnen de kortste keren 
is alles aangenaam begroeid.
Zou dat ook zo zijn met het Piet 
Soerplein? Deprimerend vind ik het als 
ik aan kom rijden.
Kaal is het woord waar ik aan denk, 
kaal, bloot, dor, onbegroeid, ongezellig, 
leeg, vlak, armetierig, shabby of 
onvruchtbaar om maar weer eens met 
een paar synoniemen te strooien.
Omgewoelde straten, rijplaten, 
hekken… Zoveel bomen gerooid, hoe 
lang duurt het eer de nieuwe bomen 
weer in volle glorie schaduw geven?
Maar een oud en wijs spreekwoord 
zegt: het moet eerst minder worden 
voor het beter wordt. 
Dan denk ik, het is nu op z’n aller-
lelijkst, het wordt vast heel mooi.
Het is met moed, beleid en trouw 
mogelijk de winkels te bereiken.
En echt lieve mensen, achter de 
hekken, willen onze middenstanders 
u heel graag voorzien van lectuur, 
bloemen, derde wereldproducten, 
zalfjes en pillen. U moet er even wat 
moeite voor doen, maar ze zijn het 
waard!
dieneke smink
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Pilot ‘Scootfit’ 
Voor iedereen die gebruik maakt van een scootmobiel en er graag met anderen op uit wil is dit de 
perfecte activiteit! Scootfit is een nieuwe activiteit die vier weken achter elkaar wordt georganiseerd. 
Scootfit wordt georganiseerd door fysiotherapeut Jeroen Fokkens van Praktijk Fysiotherapie uit Havelte, 
in samenwerking met de Beweegcoaches van de gemeente Westerveld. Er worden verschillende routes 
gereden en tussendoor worden er (spierversterkende)oefeningen aangeboden. De activiteit duurt 45 tot 
60 minuten. Na afloop is er de mogelijkheid om op eigen kosten nog een consumptie te nuttigen in de 
Veldkei. 

Wie? Inwoners uit Havelte, Uffelte, Wapserveen, Darp en Havelterberg die gebruik maken van een 
scootmobiel.  
Waar? Er wordt gestart en geëindigd bij de Veldkei, Veldkamp 77, 7971 BX Havelte 
Wanneer? De start is vrijdag 18 mei om 14.00 uur 
De pilot betreft 4 weken; 18 en 25 mei, 1 en 8 juni 
Kosten? De pilot is gratis. 
Vervolg? Na de evaluatie wordt er gekeken of er een 
vervolg komt en in welke vorm. 

Voor opgave en meer informatie kunt u 
contact opnemen met beweegcoach Kim 
ten Klooster-Dijkstra via 14 0521 of een e-
mail sturen naar: 
beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl 
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Ouderen mogen kosteloos kennismaken 
met beeldschermtechnologie

Om kennis te maken met moderne technologie mogen 
ouderen in de gemeente Westerveld de Compaan zes 
maanden lang kosteloos uitproberen! De Compaan is een 
tablet voor mensen die die nog geen of weinig ervaring 
hebben met computers. Een mooi gebaar dat mogelijk 
is gemaakt door het project Westerveld Verbonden! 
(voorheen genoemd ‘Jaapie verbindt!’). Het project is een 
samenwerking tussen Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD) en Welzijn MensenWerk (WMW), financieel mogelijk 
gemaakt door FNO en gemeente Westerveld. 

De Compaan, de seniorentablet
De Compaan is een speciale 
tablet voor ouderen. Dankzij het 
toegankelijke ontwerp, de grote 
knoppen en duidelijke navigatie is 
deze makkelijk te bedienen. Met 
de Compaan kan men berichten 
uitwisselen, foto’s en video’s 
ontvangen, spelletjes spelen en 
beeldbellen met familie. De tablet 
heeft een handige agendafunctie; 
ook te gebruiken door naasten/
mantelzorgers. Voor veel ouderen 
is het een eenvoudige maar vooral 
een plezierige manier om contact 
met hun dierbaren te onderhouden. 
Dit project vormt een netwerk 
van contacten en diensten vanuit 
inwoners, mantelzorgers, welzijn, 
zorg, dorpsvoorzieningen en lokale 
ondernemers. Hiermee wordt 
samengewerkt om technologische 

oplossingen te vinden voor alledaagse 
kwesties voor mensen in een 
kwetsbare situatie. Dit om het leven 
een beetje makkelijker te maken.
Studenten en/of vrijwilligers zijn 
beschikbaar voor de eerste uitleg en 
ondersteuning thuis. De helpdesk van 
Compaan biedt 365 dagen per jaar 
ondersteuning en draagt zorg voor 
beheer op afstand.
Indien de Compaan na het half 
jaar bevalt, hebben gebruikers de 
mogelijkheid de Compaan over te 
nemen voor de helft van de normale 
aanschafwaarde. Daarnaast betaalt 
men, na de gratis proefperiode 
van 6 maanden, een maandelijks 
abonnement.

Extra diensten
Voor het project Westerveld 
Verbonden! is een aangepaste 

Compaan ontwikkeld. Een speciale  
knop geeft toegang tot diensten en 
activiteiten in de dorpskernen Diever, 
Dwingeloo, Havelte en Vledder. Deze 
diensten zijn tot stand gekomen door 
verschillende vertegenwoordigers uit 
Westerveld.
Kent of bent u iemand in de gemeente 
Westerveld die graag de Compaan zes 
maanden kosteloos wil uitproberen? 
Meldt u zich dan aan bij Compaan via 
088-1450100 of via www.uwcompaan.
nl/westerveld.  Liever via een 
contactpersoon in Westerveld? Dat 
kan met Janneke Schieving, adviseur 
informele zorg en welzijn of Werner 
Hoff, sociaal werker, via onderstaande 
gegevens.
Telefoon: 06-51902154 of 
06-10537628 
E-mail: j.schieving@zzwd.nl of 
w.hoff@welzijnmw.nl

Verslag 
Drentenierdersmiddag 
De maandelijkse drentenierders-
middag is 19 april jl. bijzonder 
geanimeerd verlopen. Het muzikaal 
ensemble PlusFour was op bezoek en 
speelde herkenbare songs, veelal in 
strikt danstempo. 
‘n Aantal aanwezigen maakte van de 
gelegenheid gebruik en ging met de 
voetjes van de vloer. Tussendoor kon 
men ook heerlijk verpozen op het 
stralend zonnige terras. De bekende 
gastvrijheid van het Landhotel in 
Diever was de basis voor een bijzonder 
genoeglijke middag.

Workshop “Oertekeningen en Amuletten”

Het OERmuseum organiseert op zondag 13 mei 2018 een workshop 
“Oertekeningen en Amuletten”.
Plaats: Oermuseum Brink 7 te Diever van 14.00 tot 16.00 uur.

Oeroude patronen in klei. Een aantal 
van deze patronen zijn duizenden 
jaren oud en hebben vroeger 
ongetwijfeld een symbolische 
betekenis gehad. Maak je met deze 
daar een amulet mee dan worden de 
krachten van het symbool letterlijk 
overgedragen op de drager ervan. Een 
gewaardeerd moederdaggeschenk uit 
eigen hand!
Deelname kost inclusief materialen 
€ 4,00 p.p., graag ter plaatse te 
voldoen. 
Graag aanmelden via 
workshops@oermuseum.nl.
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T: de Wijk 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG  

AFGEWIKKELD VIA MEDIATION:

ECHTSCHEIDING | EINDE RELATIE?

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

altijd scherp!

STOTIJN 
notariaat & mediation

VogelVogel

Ruiterweg 57 7974 HA Havelterberg 

M 06 233 836 35 T 0521 511 792 E j_vogel@zonnet.nl

Voor al uw schilderwerk 
en wandafwerking

Bloemenactie 2018

Onder een stralende zon werden de planten van 
de Bloemenactie dit jaar op 18 en 19 april jl. aan 
de man/vrouw gebracht. De actie ten bate van het 
restauratiefonds van de kerken in Havelte en Uffelte heeft 
ook dit jaar weer een heel mooi bedrag opgeleverd!

Het netto resultaat bedraagt dit jaar € 6903,40.
Dankzij al die verkopers, waarvan een aantal dit jaar voor 
het eerst meededen, is dit prachtige succes bereikt. De 
werkgroep dankt al die vrijwilligers van harte voor hun tijd 
en medewerking, en ook de kopers natuurlijk! 
Door ieders inspanning is het gezellig en goed verlopen.
Ook het artikel met foto in het Dagblad van het Noorden en 
de publicaties in de diverse streekbladen gaven de actie nog 
extra aandacht in de wijde omgeving.
We hopen dat we volgend jaar weer een beroep op u 
mogen doen: de vrijwilligers, die hebben geholpen, alle 
kopers en verkopers en ook de mensen, die hebben 
geholpen in de kerk in Uffelte. Want daar vindt ieder jaar 
een ware metamorfose plaats: alles er uit voor de lading 
bloemen en daarna alles er weer in en uiteindelijk alles 
weer spic en span schoongemaakt.
 
Het is altijd een intensieve, maar mooie tijd.
Tot volgend jaar!
 
De Werkgroep Bloemenactie
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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

Ouderenzorg op maat

Saar aan Huis opent vestiging regio Meppel 

Op 1 mei 2018 opende Saar aan Huis haar deuren voor de gemeenten 
Westerveld, Steenwijkerland, De Wolden, Meppel, Staphorst en Hoogeveen. 
Saar aan Huis is een organisatie die ouderen allerlei vormen van hulp biedt 
om zo prettig mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Saar aan Huis is een 
franchise-organisatie met inmiddels 25 vestigingen verspreid over Nederland.

Saar aan Huis is vijf jaar geleden 
gestart in de omgeving van Haarlem. 
Sindsdien hebben vele ouderen de 
hulp in geroepen van een Saar. Het 
kan gaan om licht huishoudelijk werk, 
persoonlijke verzorging, begeleiding 
bij doktersbezoek, maar ook om een 
spelletje te doen of te helpen bij de 
administratie. 
Saar aan Huis, de naam is een 
knipoog naar het oude tv-programma 
Swiebertje waarin Juffrouw Saartje 
de hulp van de burgemeester is, 
regelt betrouwbare en persoonlijke 
hulp. Ouderen krijgen altijd hulp van 
dezelfde ‘Saar’ die ze zelf uit een 
aanbod van verzorgers kunnen kiezen.
Directeur Sabine Blom van Assendelft: 
‘Alle Saars zijn deskundig, zorgvuldig 

geselecteerd, Nederlandstalig en 
woonachtig in de regio. Onze Saars zijn 
bijna allemaal vrouwen van 40 jaar en 
ouder die graag maatschappelijk actief 
en nuttig willen zijn.’
‘Ouderen en zorg is geen vrolijk 
thema. Ouderen blijven langer thuis 
wonen. Velen willen en kunnen dat 
ook, maar wat extra hulp is daarbij 
nodig,’ aldus Blom van Assendelft. 
‘Vaak kan die geleverd worden door 
kinderen of vrienden, maar dat lukt 
niet altijd omdat die werken of ver 
weg wonen. Dan biedt Saar aan Huis 
een oplossing.’

Liesbeth Meijer is verantwoordelijk 
voor Saar aan Huis – Meppel. Zij 
wil graag een bijdrage leveren 

aan het welzijn van ouderen met 
hoogwaardige en persoonlijke 
ondersteuning.

De investering voor de inzet van een 
Saar bedraagt € 23,00 per gewerkt 
uur. Dit is inclusief vakantiegeld, 
bemiddelingskosten en BTW. Voor 
avond- en weekenduren wordt een 
toeslag berekend.  De vergoeding 
kan worden betaald uit het Persoons 
Gebonden Budget (PGB).

Voor meer informatie: 
www.saaraanhuis.nl

Sabine Blom van Assendelft (rechts) en Liesbeth 
Meijer (links) zien er naar uit ouderen in de regio 

Meppel extra te ondersteunen
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Een ‘KEI’ van een foto
Foto: Klaas Brandsma

Gebombardeerd Duits afweerschut uit WO ll met bomkrater op het Uffelter Binnenveld.

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.

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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••• • • 
COMFORTUIN 

hoveniersbedrijf 
groenvoorzieningsbedrijf 

boomverzorgi ng 
bestratingen 

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

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

  9 mei De Kei nr. 9
10, 12 en 13 mei Feest van de Geest
11 mei Film - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
12 en 16 mei Oerwandelingen - start Oermuseum, Brink 7, Diever - 14.00 uur
13 mei Workshop ‘Oertekenen en Amuletten’ - Oermuseum, Brink 7, Diever - 14.00-16.00 uur
13 mei Concert Popkoor Voices4U / Vrouwenkoor Meander - Clemenskerk Havelte - 14.30 uur
14 mei Start cursus Valpreventie - Praktijk Fysiotherapie Havelte - 14.00-15.00 uur
16 mei Inloopmiddag Kinderhuis Maminka - Veendijk 22a, Havelte - 14.00-16.00 uur
16 mei Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Eendagsbestuur - Veldkei Havelte
17 mei  Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur 
19-21 mei Feest van de Geest
23 mei De Kei nr. 10
25 mei Wandelexcursie ‘Kiersche Wijdepad’ o.l.v. Geert Drogt; Vogelwacht Uffelte e.o.
26 mei  Benefietconcert “Muziek voor Hoop” t.b.v. KWF Kankerbestrijding m.m.v. Advendo Diever, Swingband 

Havelte, VCE Westerveld, Slagwerkensemble Appingedam en Muziekkids Westerveld - Gemeentehuis 
Diever - 19.30 uur

12 juni Ophalen oud papier Havelte
21 juni Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
17 juli Ophalen oud papier Havelte
19 juli Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
16 aug. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
20 sept. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
 3 okt. Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Modeshow - Veldkei Havelte

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
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Pilot 
‘Stoelyoga’ 

Veilig zittend op een stoel, 
sterke, soepele spieren, 

soepele rug en gewrichten, 
betere ademhaling, dus beter slapen. 

En geeft RUST, EVENWICHT en VITALITEIT. 
Ook geschikt wanneer u minder goed ter been bent. 

Voor Yoga bent u nooit te oud! 

Wie? Iedereen die kennis wil maken met stoelyoga!  
Waar? In de Veldkei, Veldkamp 77, 7971 BX Havelte. 
Wanneer? De start is donderdag 17 mei om 10.00 uur 
De pilot betreft 6 weken; 17, 24, 31 mei, 7, 14 en 21 juni. 
Kosten? De pilot is gratis. 
Vervolg? Na de evaluatie wordt er gekeken of er een  
vervolg komt en in welke vorm. 

Voor opgave en meer informatie kunt 
u contact opnemen met (stoel)yoga-
docent Marijke Groen via
(06)30191541 of een e-mail sturen
naar: groenhavelte@gmail.com
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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.  

Alle dagen geopend! 
Pizza’s van woensdag t/m zondag
Voor menu en openingstijden: zie website

Mini concert BoScala SwingKids en 
MuziekKids westerveld

Dit voorjaar was er weer de gelegenheid voor  
basisschoolleerlingen om te proeven wat het is om op 
trompet of saxofoon te spelen. De lessen werden verzorgd 
door docenten van Scala, centrum voor de kunsten in 
samenwerking met muziekvereniging De Bosnimf.
Ter afsluiting van de lessen lieten ze maandagavond 23 
april horen wat zij in 6 lessen al hebben geleerd. 

Er werden al liedjes gespeeld en in 
‘samen en alleen’ werd er zelfs om 
beurten  solo gespeeld. Samen met de 
MuziekKids Westerveld werd ‘blaas er 
op los’ uitgevoerd.
MuziekKids Westerveld o.l.v. 
Jennifer Krale is een leerlingenorkest 
bestaande uit leerlingen van  
Muziekvereniging  De Bosnimf  
Havelte, VCE Westerveld  Wapse en 
Advendo Diever. Eenmaal in de drie 
weken wordt er samen gespeeld in 

een groot orkest. 
De tussenliggende 
weken wordt er bij eigen vereniging 
gerepeteerd. Van hen kon je horen 
wat je al kunt na al wat langer les, 
soms nog geen jaar, en ook hoe leuk 
het is om samen muziek te maken.

Ouders, grootouders, broertjes en 
zusjes hebben kunnen genieten van de 
prestaties van onze muzikale jeugd.
Zijn er kinderen die denken dat lijkt 

me wel wat, spelen in een band, 
neem dan contact op via info@
debosnimf.com. Heb je al les of wil 
je nog beginnen, het kan allemaal. 
Een blaasinstrument, drums, 
piano, toetsen en gitaar, al deze 
instrumenten kunnen een plaatsje 
vinden in de Swingkids Havelte, 
leerlingorkest van Muziekvereniging 
De Bosnimf.

Aquafit in Bosbad Vledder

Bosbad Vledder organiseert, met ondersteuning van de werkgroep Vledder e.o. 
in actie! de pilot Aquafit. De pilot wordt in mei en begin juni 2018 gehouden. 
Aquafit is een groepsles waarbij iedereen lekker in beweging is.  In het water 
wordt er gewerkt aan de conditie door gevarieerde oefeningen op muziek. De 
oefeningen zijn gemakkelijk te volgen en worden uitgevoerd onder begeleiding 
van een instructeur. 

De pilot Aquafit is bedoeld inwoners  
uit de gemeente Westerveld. Op 
dinsdagochtend  15, 22, 29 mei en 
5 juni om 10.30 uur zijn de lessen 
voor iedereen van 55 jaar en ouder. 
Op woensdagavond 16, 23, 30 mei 
en 6 juni voor iedereen van 40 jaar 
en ouder. Een les duurt 60 minuten. 
Na afloop van de pilot wordt deze 

geëvalueerd en wordt er gekeken naar 
het vervolg.

Westerveld in actie
Westerveld in actie! is de uitvoering 
van het programma bewegen 
en gezondheid van de gemeente 
Westerveld. Hiervoor hebben de 
beweegcoaches van de gemeente 

in de vier hoofdkernen (Diever, 
Dwingeloo, Havelte en Vledder) 
werkgroepen opgericht. Het doel 
van Westerveld in actie! is het 
stimuleren van een gezonde leefstijl 
onder alle inwoners van de gemeente 
Westerveld. 

Meer informatie en opgave 
Voor meer informatie en opgave 
kunnen geïnteresseerden een e-mail 
sturen naar bosbad@bosbadvledder.nl 
of bellen naar: 0521-381430. 
Buiten het seizoen kunt u contact 
opnemen met Frans de Vries: 
0521-382147.
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Steun voor een sterke dorpsgemeenschap

Dankzij de samenwerking tussen de gemeente Westerveld en de 
Dorpsgemeenschap Havelte is een aantal belangrijke ontwikkelingen in Havelte 
gestart. Momenteel is de  aanpassing van het Piet Soerplein in volle gang als 
start van het Ruimtelijk Actieplan Havelte. Maar ook op andere terreinen zijn 
werkgroepen en bestuur van de Dorpsgemeenschap actief. De werkgroepen 
Wonen, Welzijn en Zorg, Jeugd en Jongeren houden zich met hun onderwerpen 
bezig. Het bestuur coördineert de plannen en werkzaamheden en overlegt 
erover met het college van B&W en gemeenteraadsleden, een overleg waarop 
door de gemeente positief wordt gereageerd.
Dat alles past in de doelstellingen van de Dorpsgemeenschap: verbinden, 
adviseren en belangenbehartiging voor de inwoners.

Het lijkt voor de hand te liggen dat 
de inwoners van ons dorp wel hun 
steentje willen bijdragen aan de 
stappen naar een nog mooier en 
prettiger dorp. 

Geïnteresseerde mensen kunnen 
zich aanmelden voor een 
bestuurslidmaatschap of een 
kennismaking vooraf bij onze 
secretaris a.i., Lies Vingerhoets 
via telefoon: 343069 of email: 
info@dorpsgemeenschaphavelte.nl.

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Hart voor Havelte

Voor al die processen zijn 
enthousiaste mensen nodig, die onze 
gemeenschap willen helpen met 
deze en verdere ontwikkelingen. De 
Dorpsgemeenschap is dringend op 
zoek naar bestuursleden die hier op 
een betrokken manier een rol in willen 
spelen. De functies van secretaris 
en penningmeester zijn door 
persoonlijke omstandigheden vacant 
en ook kandidaten voor algemene 
bestuursfuncties, misschien gekoppeld 
aan een werkgroep, zijn heel erg 
welkom.

Bereikbaarheid 
Piet Soerplein

Nu de werkzaamheden rond het Piet 
Soerplein in volle gang zijn, zorgen 
deze uiteraard voor overlast. Daar 
ontkom je niet aan.
Kennelijk hebben sommige mensen 
nog steeds de indruk, dat niet alle 
winkels goed bereikbaar zijn.

Met alle inzet wordt er juist door de 
uitvoerders alles aan gedaan om dit 
toch zo goed en beperkt mogelijk te 
laten verlopen. Mede dankzij de door 
de gemeente aangebrachte bebording, 
wordt duidelijk aangegeven welke 
mogelijkheden men heeft om de 
winkels te bereiken en hoe men zich 
het beste kan verplaatsen in en rond 
Havelte. Tevens kan men ook nog 
steeds op en om het plein parkeren. 
We doen dan ook een oproep aan 
alle inwoners van Havelte om de 
ondernemers, juist nu, niet te willen 
vergeten.
Natuurlijk zijn er kleine obstakels die 
misschien even om geduld vragen. 
Maar de afspraken, die vooraf in 
gezamenlijkheid met de uitvoerders 
van de gemeente en het bestuur 
van de Dorpsgemeenschap zijn 
gemaakt, worden vrijwel allen zo ook 
uitgevoerd. U moet zich wel realiseren 
dat er gewerkt moet worden, lang 
niet altijd onder even gunstige 
omstandigheden. Juist daarom vragen 
wij uw begrip en enig geduld op te 
willen brengen.
Weet, dat wanneer straks alles 
achter de rug is, wij er met elkaar ons 
voordeel van zullen hebben.

Het bestuur van de 
Dorpsgemeenschap Havelte

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