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Gastgezinnen gezocht voor één nacht
In de herfstvakantie van 20 tot en met
26 oktober, wordt voor de dertiende
keer de Afrikaloop gelopen, een
wandelactie waarvan de opbrengst
voor straat- en weeskinderen in Afrika
is. Voor de wandelaars die blijven
overnachten, is de stichting nog op
zoek naar enkele gastgezinnen in
Havelte of omgeving.
Dit gaat om de nacht van woensdag
24 oktober op donderdag 25 oktober.
De wandelaars komen in de loop van
de middag aan in Havelte. U weet van
te voren wie bij u slaapt (man, vrouw,
leeftijd enz.). Wanneer de mensen
gefinisht zijn op woensdag, wordt u
gebeld en gevraagd uw gast(en) op
te halen. Mocht ophalen niet lukken,
zorgt de stichting dat de mensen bij u
thuis gebracht worden. De volgende
ochtend wordt er gestart tussen
8.00 uur en 8.30 uur. U neemt dan
weer afscheid of misschien wandelt
u zelf mee, alles is mogelijk. Voor de
overnachting en het eten betaalt de
wandelaar een kleine vergoeding.
Deze vergoeding komt ten goede aan
de Afrikaloop en is op deze manier
onderdeel van de totale opbrengst
van de Afrikaloop. Vorig jaar was dat
ruim € 23.000,00. Doordat u helpt een
slaapplaats en eten te bieden aan een
wandelaar, helpt u ondertussen de

Wij zijn gesloten van
kinderen in Afrika aan een slaapplaats
en eten.
De Afrikaloop is een wandelactie van
7 dagen, maar men kan ook 1 dag of
2 dagen meewandelen. Dagelijks is
er keuze uit etappes van 15, 25 en
35 km. De start is in Hoogeveen en
loopt de eerste dag naar Westerbork.
De volgende dag gaat de tocht naar
Hooghalen daarna respectievelijk
naar Dwingeloo, Vledder, Havelte en
Ruinen, om ten slotte op de zevende
dag weer in Hoogeveen te finishen.
De routes zijn prachtig.
U kunt één of enkele dagen meelopen,
zoveel als u wilt. Onderweg zijn er
iedere dag 3 gezellige pauzeplaatsen.
Voor de eerste dertig deelnemers is
er tegen een kleine vergoeding een
slaapplaats. Voor deze wandelaars is
de stichting nog enkele slaapplaatsen
nodig.
Wilt u meehelpen een straat- of
weeskind toekomst te bieden dan
kunt u zich opgeven als gastgezin bij
Elise van Lienen; email: elise.v.lienen@
gmail.com of telefonisch 06-11420515.
Informatie over de stichting of de
Afrikaloop kunt u vinden op de
website www.andreasmann.org of op
facebook Afrikaloop.
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18 t/m 27 oktober
Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17, 7973 KZ Darp
0521 342 250

0521 34 46 54

EGO accutuingereedschap
in de ACTIE!!!

Geen stank, geen lawaai
én geen gedoe!
Kom langs voor
meer info en/of
een demonstratie!
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De volgende Kei verschijnt op 19 september 2018.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 12 september
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: klachten@uwverspreider.nl

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.

Kerkdiensten PKN Havelte/Uffelte
Zo. 9 sept.
Zo. 16 sept.
Wo. 19 sept.

Havelte
Havelte
Molenhof

10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur

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.

Ds. G. Jongsma uit Staphorst
Ds. V. Top
Ds. V. Top

Kindernevendienst
Kindernevendienst

Film in de Veldkei

Haiku

Film in de Veldkei op vrijdagavond 14 september: Medicin de Campagne.
Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. Entrée € 6,00 p.p.
Reserveren: Lourens Koomans tel: 0521 340460 of email: koomans@wxs.nl
14 september: Medicin de Campagne

Het meer vlamt vurig
als de zon definitief
verdwijnt in het niets.

Jean-Pierre, is de arts op het
platteland van Frankrijk die
beschikbaar is, elke dag, 24 uur per
dag. Maar op een bepaald ogenblik
wordt Jean-Pierre zelf ziek. Nathalie
moet hem vervangen. Zij is een arts

Louis

die onlangs naar het ziekenhuis kwam
om hem te helpen. Maar zal zij erin
slagen om zich aan te passen aan dit
nieuwe leven en aan degene die zich
onvervangbaar waant?
Een sympathieke feel-good movie.

Particuliere advertentie
Heeft u iets te koop?
Zet het in De Kei!
e 0,26 per mm. Min. advertentiebedrag e 7,50

Adverteren in De Kei?
Kijk op www.kleen.nl/dekei
Lekker en gezond eten zonder zelf te koken?
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis!
Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden!
Af en toe, 1x in de week of iedere dag!
Warm of koelvers thuisbezorgd!

Maaltijdservice Thuis
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www.zzwd.nl

Dwingeloo, De Weyert, T. 088-9684028
Havelte, De Molenhof, T. 088-9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067
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Keitje

Dwingeloo, bridgen voor iedereen

Of mijn man is in één nacht doof
geworden, of vader marter heeft zijn
kinderschare verboden te springen
of de familie marter heeft een
grootverpakking bordeelsluipers
gekocht maar wij horen die
ellendelingen niet meer! Ook alle
meelevende hulpverleners zeggen
dat het stil is in huis. Ik durf het bijna
niet te benoemen, we hebben op het
ongeverfde hout onze knokkels blauw
gebeukt, maar ze zijn weg.
Niet door de radio, door de
transmitters, door de vangkooi
met verse eieren, zelfs niet door
hondenhaar en stinkende wc-blocjes,
nee hij is weg door Jacob. Naast alle
lieve en goedbedoelde adviezen was
er iemand die zei: vraag Jacob eens.
Hij heeft al vaker marters verdreven.
Ik belde hem en hij zou diezelfde
avond al komen, ongelofelijk.
Het was 34,6 graden toen Jacob
’s middags om twee uur ons pad
opreed. ‘Ik was eerder klaar en denk
wat zal ik doen op de bank gaan liggen
of even kijken’, zei de innemende
handigerd... Kijken heeft hij gedaan
samen met onze jongste zoon. Om het
huis gelopen, ze vonden een opening.
Nergens een nest, of stinkende
uitwerpselen. Heb je kippengaas?
vroeg Jacob. Nee? Dan haal ik dat
even. Om vier uur was het gat dicht.
We sliepen die nacht nauwelijks, kan
ook van de hitte geweest zijn, maar we
hoorden niets en alle andere dagen en
nachten daarna ook niet.
Hoera hoera!! Een marter-verdrijverslintje voor Jacob die er, volgens mij,
verstand van heeft.

Op de donderdagen 6 en 13 september ‘18 organiseert bridgeclub
“Dieverbridge” ’s middags vrij bridgen. Zowel leden als niet-leden kunnen er
aan mee doen. Er wordt gespeeld in 2 lijnen.

Bordeelsluipers!

dieneke smink

Er is een lijn voor beginners en
thuisbridgers. In deze lijn wordt niet
op tijd gespeeld.
Het is een mooie gelegenheid om
kennis te maken met het bridgen in
verenigingsverband.
Men merkt dan dat het ontspannend
en gezellig zal zijn.
De andere lijn is voor meer ervaren
bridgers. Na de vakantie lekker de
draad weer oppakken.
Van tevoren aanmelden is niet nodig

en er is geen inschrijfgeld.
Kom op donderdag 6 en 13 september
tussen 13.15 en 13.30 uur naar
het dorpshuis “Over Entinghe” in
Dwingeloo, Entingheweg 13.
Voor meer informatie telefoon 0521
592145, 0521 343831, 0521 592850,
0521 591340 of 0521 591923.
De reguliere competitie begint
op dinsdagavond 18 en op
donderdagmiddag 20 september.

Fietstocht rond Lhee
Het OERmuseum organiseert een archeologische fietstocht rond Lhee
op zaterdag 8 september 2018. Start bij de muziekkoepel op de Brink in
Dwingeloo om 10.30 uur. De fietstocht duurt ongeveer 2 uur en eindigt weer
bij de muziekkoepel.
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?
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
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.

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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te Koekange

:
Wolden onder registratienummer
Goedgekeurd door Gemeente De
Z.17-53720/D.17-90790

te Koekange

1e prijs: Kinderpicknicktafel

No 0001

3e prijs: Zomerpakket

Naam

...........................................................................

Adres

...........................................................................

Plaats

...........................................................................

NO- 1001

De trekking zal plaatsvinden op donderdag

v

Wanneperveen
Opgericht 1 april

rt

1949

rwolde-Wetering’ e.o.

VERLOTING
1e prijs
2e t/m 10e prijs

Woonplaats

Verloting goedgeke
urd
door het gemeente
bestuur
van Steenwijkerland

Naam

2.000

1 juni 2017.

Feestcommissie ‘Schee
De trekking vindt
plaats
tijdens de ponymark
t
op zaterdag
12 augustus 2017
om 13.30 uur in
feesttent te Scheerwo de
lde.

Adres

Prijs per lot e 0,50. Aantal loten
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HOOFDSPONSOR

2e prijs: Terrashaard

Heel

Aantal loten: 2500

: Stalen ros
: Diverse leuke

Prijs per lot: € 1,-

VAN CONCEPT
TOT AFWERKIN
G

Noteboomstraat
68
7941 XA Meppel

T 0522 255 449
drukkerij@kleen.nl

KROES

wenst

prijzen

NO- 1001
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#HEELNIJEV1

VOGELVERENIGING

NO- 1001

Naam:

Adres:

1e prijs E 200,2e prijs E 125,3e prijs E 75,-

een

DE EDELZANGER

Fijne

STEENWIJKERWOLD

4e prijs E 50,5e prijs E 25,6e t/m 15e prijs VLEESPRIJZEN

Feestweek

Aantal loten: 3000. Prijs per lot e 0,50
uur
Trekking 25 november 2017 om ± 15.00
het noorden)
in Hotel Gelderingen (het paradijs van

Hotel Gelderingen
Steenwijkerwold

Paradijs van het Noorden

WOLDSTRAAT 61-65,
7941 LG MEPPEL,
TEL 0522-246619
VENEWEG 117, 7946
LJ WANNEPERVEEN,
TEL 0522-281203
WWW.LANTINGA-VE
RSHUIS.NL | INFO@LA
NTINGA-VERSHUIS.
NL

NO- 1001

VERKOOP VAN NIEUWE EN
GEBRUIKTE AUTO’S
APK-STATION
ROETMETING
ALLE REPARATIES

Sportpark ’De Bov

enboer’

Sportpark ’De
Bovenboer’

J. GROENINK

Kon. Wilhelminalaan 12-14
- 382732
8384 GH Wilhelminaoord, tel. 0521
www.autobedrijferma.nl

Café De Karre

Tel.:

info@kroesnijeveen.nl

www.kroesnijeveen.nl

0522 49 26 80

Tukseweg 186 - 8334 RX Tuk
Tel. 0521-515393 - www.dekarre.nl

Verenigingsdrukwerk
Wij verzorgen periodieken, programmaboekjes, lotenbloks, flyers, posters,
reclameborden en meer voor verenigingen in Meppel en omstreken.

www.kleen.nl

t.b.v. basisschool ‘De Rozebottel’

t.b.v. basisschool

‘De Rozebottel’

V

GROTE VERLOTING 2017

VERLOTING 2017

Textieldruk en borduren
Voor zowel zakelijk als particulier textieldruk en borduurwerk kunt u
bij ons terecht. Voor bedrijven en verenigingen drukken of borduren wij
logo’s op bedrijfs- en sportkleding, handdoeken etc.
Voorbeelden van particulier borduurwerk zijn: handdoeken, t-shirts,
truien en babyartikelen, zoals slabbetjes, badcapes en knuffels.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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Noteboomstraat 68
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T 0522 255449
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Meditatie-training

Inhoud van de cursus
Je maakt kennis met de basis van meditatie (zitten - ademen - aandacht)
Je doet ervaring op met vier verschillende vormen van christelijke meditatie
Je groeit toe naar een meditatievorm waarbij jij je het beste voelt
Praktisch
Clemenskerk te Havelte
Dinsdagavonden 11, 18, 25 september en 2, 9 oktober
19.30 - 21.30 uur. Eigen bijdrage 30 euro
Onder leiding van meditatietrainer Antoon Vermeulen
Informatie en opgave: dominee@pkn-havelte.nl, tel. 0521 76 90 66

Schaapskooi Holtingerveld als startpunt gezellige obstacle run
Na de succesvolle Crazy Fun Run in 2016 in het kader van Volksfeest Havelte, zal op veler verzoek op zaterdag 22
september 2018 voor de eerste keer de Holtingerveld Obstacle Fun Run worden georganiseerd. Er zijn een tweetal
routes uitgezet in de prachtige omgeving van het Holtingerveld, een 2,5 km Kidsrun (voor kinderen van 5-11 jaar onder
begeleiding) en een 7 km Obstacle run (12 jaar en ouder).
Voorop staat vooral gezellig meedoen
en ook de hindernissen zullen geen
grote belemmering vormen om de
finish te kunnen halen. Plezier staat
voorop. Er is geen wedstrijdelement
en er kan zowel individueel als gezellig
in een groep gestart worden.
De organisatie heeft een unieke start

en finish locatie gevonden in de vorm
van de schaapskooi Holtingerveld. Dit
is eveneens het goede doel dat met
de opbrengst van deze obstacle run
wordt gesteund.
Ook Staatsbosbeheer en de
gemeente Westerveld verlenen
hun medewerking aan het mogelijk

maken van deze sportieve activiteit.
De initiatiefnemers Yvonne Landman
en Roel Veld zijn inmiddels ver
gevorderd met de voorbereidingen.
Wel zijn ze nog op zoek naar een
aantal vrijwilligers die zouden kunnen
ondersteunen op deze dag.

Dansen met Marcus van Teijlingen
Vanaf donderdag 13 september wordt er in Wapse weer gedanst onder leiding van professioneel danser en choreograaf
Marcus van Teijlingen. De eerste 10 lessen staan gepland op de donderdagavonden in dorpshuis ‘Oens Huus’.
Vanwege succesvolle eerdere
edities keert ‘Dance Xplosion’ terug.
Dit is een individuele manier van
bewegen met een combinatie van
warming-up, (buikspier)oefeningen
en dansen. Iedereen kan meedoen
op zijn/haar eigen niveau. Bij genoeg
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opgave wordt er ook gestart met een
beginnersgroep.
Marcus van Teijlingen schitterde,
naast zijn rol als dansleraar in Wapse,
al eerder in de musical Dirty Dancing
en was één van de choreografen
van Dancing with the stars. Met o.a.

Barbara de Loor, Catherine Keyl en
Helga van Leur danste hij de sterren
van de hemel.
Voor vragen en/of opgave kan er
contact opgenomen worden via
marjolein_rink@hotmail.com of
0649965574.
5

Stukje Natuur draaihals
Vanaf mijn middelbareschooltijd ben ik actief als vogelaar. Dat is bijna een halve eeuw geleden. In die periode zijn
veel vogels de revue gepasseerd. Niet alleen vogels die in Nederland voorkomen, zowel als broedvogel, trekvogel of
wintergast. Door mijn vogelreizen naar onder andere Kenia en Tunesië staan er ook de nodige exotische vogels op mijn
vogellijst. Voor wat betreft de vogels die in Nederland kunnen voorkomen, zijn er natuurlijk altijd een paar, die om wat
voor reden nog ontbreken op mijn vogellijst. Meestal zijn dat soorten die niet zo algemeen zijn in ons land.
op, in het algemeen in de buurt
van zijn hoofdvoedsel. Dat bestaat
voornamelijk uit mieren en de eitjes
van deze kriebelbeestjes. Die op hun
beurt vind je vooral in een bosrijke
omgeving, dus daar kun je de draaihals
dan ook verwachten.

Een van die vogels die ik tot op heden
nog nooit heb gezien is de draaihals.
Een beetje een vreemde naam voor
een vogel, maar hij kan zijn kop
bijna letterlijk alle kanten opdraaien.
Zodanig dat hij zijn snavel op zijn rug
kan leggen. Daarbij kan hij ook nog
eens zijn kopveren rechtop zetten,
waardoor het geheel een bijzonder
uiterlijk krijgt.
De draaihals is een broedvogel, die zijn
winter in Centraal Afrika doorbrengt.
Zodra je de koekoek weer in ons land
hoort, kun je hem verwachten. Dan
zoekt hij een geschikte broedplaats

Qua kleur is de draaihals niet
spectaculair, bruin en grijs zijn
de hoofdkleuren, met over zijn
hele verenkleed op vlekken en
strepen lijkende accenten. Door
dat kleurpatroon is hij goed
gecamoufleerd en dus lastig te
vinden. Qua grootte moet je bij hem

denken aan een roodborst. Omdat de
draaihals verwant is aan de spechten,
heeft hij eveneens een lange, kleverige
tong. Die gebruikt hij om zijn favoriete
voedsel te verzamelen.
Laatst kreeg ik tijdens een overleg
van gidsen op het Dwingelderveld te
horen, dat hij daar mogelijk broedt.
Dus ik denk dat ik daar maar eens naar
hem op zoek ga. Hopelijk met een
aanvulling op mijn vogellijst.
Paul Mentink
(paul@paulmentink.nl)

Vanaf september op wo. t/m zo.
  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
en  
supervers  ijs.  Ook  meenemen!  
heerlijk
ijs en verse pizza’s!
Maandag en dinsdag gesloten.

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

www.pizzariminihavelte.nl

KOOPS

Ike Piest-van der Ree

APK
Onderhoud - Reparatie
Airco
Accu’s - Banden - Uitlaten

gecertificeerd HSP begeleider
gecertificeerd Beeld en Brein coach

Tanken - Wassen - Shoppen

Praktijk voor HSP-begeleiding & coaching

weidelint 26
t 0522 49 06 63
7948 cg nijeveen m 06 101 631 98
6

Autobedrijf | Tankstation

e ike@mille-pattes.nl
i www.mille-pattes.nl
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COMFORTUIN
hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf
boomverzorging
bestratingen

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

!
d
oe
g
ijd
lt
a
u
it
�
r
a
a
d
...
...
ivi.
tu
r
fo
Cowi
Agenda
5 sept.
6 sept.
8 sept.
11 sept.
13 sept.
13 sept.
14 sept.
19 sept.
20 sept.
21 sept.

De Kei nr. 16
Vrij bridgen - Dorpshuis ‘Over Entinghe’, Dwingeloo - 13.30 uur
Receptie; afscheid Janny Mones Zwembad De Kerkvlekken - gebouw Buurtzorg, Havelte - 16.30-18.00 uur
Ophalen oud papier Havelte
Vrij bridgen - Dorpshuis ‘Over Entinghe’, Dwingeloo - 13.30 uur
Voorstelling Steven Kazàn - De Veldkei, Havelte - 15.00 uur
Film Medicin de Campagne - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
De Kei nr. 17
Heeft u
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
een aankondiging
Bingomiddag - De Senioren Westerveld - De Veldkei Havelte - 14.00 uur,
Iedereen is van harte welkom
van een evenemen
t
22 sept. Obstacle Fun Run - start en finish Schaapskooi Holtingerveld
of activiteit?
23 sept. Bruce Springsteen Event - Clemenskerk, Havelte - 19.30 uur
Laat het gratis in
2 okt.
Ophalen oud papier Havelte
de
agenda plaatsen.
3 okt.
De Kei nr. 18
(Commerciële age
3 okt.
Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Modeshow - Veldkei Havelte
ndapunten
in overleg)
12 okt.
Film Three Billboards Outside Ebbing Missouri - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
17 okt.
De Kei nr. 19
18 okt.
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
7 nov.	Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Lezing H. Louwsma Klimaatverandering - Veldkei Havelte
9 nov.
Film Darkest Hour - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
13 nov.
Ophalen oud papier Havelte
15 nov.
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke donderdagmiddag:
Elke vrijdagmorgen:

Gymnastiek voor ouderen (september t/m mei) - De Veldkei, Havelte - 13.30-14.15 uur
Schaken - De Veldkei, Havelte - tussen 13.30 en 16.00 uur
Handwerken van het Rode Kruis - De Veldkei, Havelte - 13.30-15.30 uur
Werelddans - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur
Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur

De Kei - 3e jaargang nr. 16 - 5 september 2018
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Historische Vereniging Havelte e.o.
De Historische Vereniging Havelte e.o. is vanaf 25
augustus om de 14 dagen elke zaterdagmiddag
geopend voor het publiek. De toegang is gratis.
Graag zijn wij u van dienst als u vragen heeft over de
geschiedenis van de voormalige gemeente Havelte.
Openingstijden:
Erfgoedhuus De Spikerhof is geopend
op de zaterdagmiddagen:
25/08; 08/09; 22/09; 06/10; 20/10;
03/11; 17/11; 01/12; 15/12
Telkens van 13.30 - 16.00 uur
Voor het maken van een afspraak op
een andere datum kunt u contact

opnemen met 0521 - 51 81 86.
Historische Vereniging Havelte e.o.
Boskampsbrugweg 2 in Havelte
Graag tot ziens, hartelijke groet,
Het Bestuur van de Historische
Vereniging Havelte e.o.

Ai bin’n deur goat
riedie nooit umme
Vele huwelijken varen met een
heel ander schip dan hen was
beloofd en voorgespiegeld tijdens
hun trouwdag door de burgemeester,
welke het toen steeds had over een
huwelijksbootje.
Bij sommige is het zelfs een compleet
oorlogsschip.
Lorki

Camping Doomijn in Echten weer een
succes
Op donderdag 30 augustus en vrijdag 31 augustus was
het weer zo ver. De tweede editie van camping Doomijn
op vakantiepark Westerbergen stond op de planning.
Kinderen van Doomijn locaties uit Koekange, Ruinen,
Ruinerwold, Zuidwolde en De Wijk waren net als vorig
jaar weer van de partij. Nieuw dit jaar waren de kinderen
uit Havelte. Voor een deel van de groep dus de eerste
keer Camping Doomijn, voor een ander deel al de
tweede editie. Maar iedereen was even enthousiast bij
binnenkomst.
De medewerkers van Doomijn hadden
weer een goed gevuld, uitdagend en
afwisselend programma opgesteld.
Na het kennismakingsspel en het
namenshirt maken was er tijd om
een slaapplek uit te zoeken en vrij te
spelen.
Na een lekkere lunch met gezonde
pannenkoeken was het tijd voor de
workshop, verzorgd door Vuurkracht.
Met als grote hoogtepunt: trefbal
2.0, namelijk met pijl en boog.
Dat afgewisseld met hout hakken,
boomstam gooien en vuurtje stoken

zorgde voor een
geweldige middag.
En alsof dit nog niet
genoeg was hadden
de pedagogisch medewerkers ook nog
een speurtocht, een heerlijk diner, een
kampvuur en een letterpakkenspel
voorbereid. De avond werd afgesloten
met een bioscoop-avond.
Na een paar uurtjes slaap stond het
ontbijt op het programma, waarbij
sommige kinderen bijna weer verder
sliepen. Zoals dat hoort bij een
Camping. De lunchpakketjes werden

gesmeerd en de spullen werden
vast ingepakt. Nog een stop bij het
zwembad en een afsluitende picknick
en de Camping was helaas al weer
voorbij.
De kinderen kunnen niet wachten tot
volgend jaar. Gelukkig staat Camping
Doomijn al weer op het programma
voor volgend jaar op 22 & 23
augustus.

Bureaus
op maat gemaakt

Het Noteboompje.nl
8

De Kei - 3e jaargang nr. 16 - 5 september 2018

Voor al uw
rietdekkerswerken
Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Annerie
KREMER
uitvaartzorg

‘

Een ‘KEI’ van een foto

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

0522 - 245021

Annerie, Sigrid & Marieke

Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Foto: De Brincksangers

Nieuwe beach-flags voor mannenkoor
‘De Brincksanghers’. Een product van Drukkerij
Kleen, Noteboomstraat 68 in Meppel!
Drukker van regioblad De Kei.

Top Kwaliteit Lariks / Douglas (gedroogd!!)
16 x 140
20 x 200
17 x 140
16 x 115

Fijn bezaagd
400 lang
Fijn bezaagd
300 & 400 lang
geschaafd
180 lang
geschaafd veer/groef 300 cm lang

€ 1.50 p/m
€ 1.95 p/m
€ 1.95 p/m
€ 0.90 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 Zwart of grijs geïmpregn. 420 lang € 3.25 p/m

Vlonderplanken
28 x 145
21 x 140
25 x 145
21 x 145

Vuren geïmpregneerd
Bangkiray
125 & 150 lang
Bangkiray
125 & 150 lang
Lariks
400 cm

€ 2.25 p/m
€ 3.50 p/m
€ 4.50 p/m
€ 2.50 p/m

Bel voor een afspraak
06 23 78 65 47
Dokter Larijweg 76
Ruinerwold
Kijk voor tarieven op
www.trimsalondelarij.nl
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Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl
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Aan de inwoners van Havelte
De Dorpsgemeenschap Havelte (DGH) behartigt de belangen van de inwoners
van Havelte met het Gemeentebestuur (college van B&W) van Westerveld.
In de afgelopen periode is er o.a. veel overleg en contact geweest met het
college van B&W, i.v.m. de bijna gerealiseerde renovatie van het Piet Soerplein.
Hierna zullen ook andere delen van ons dorp een opknapbeurt krijgen, zodat
uiteindelijk het gehele dorp een nog aantrekkelijker woongebied en toeristische
trekpleister gaat worden.
De werkgroep Piet Soerplein houdt zich hier o.a. mee bezig.
Naast bovenstaande belangenbehartiging, functioneren nog een
aantal werkgroepen in het bestuur,
die zich bezighouden met de
ontwikkelingen in ons dorp.
Zoals de Werkgroep Wonen, die
onderzoekt wat de woonbehoefte is
voor Havelte.
Deze woongroep heeft onlangs
hierover een rapport ingediend bij het
Gemeentebestuur van Westerveld.
Uitgangspunt is niet alleen welke soort
huizen er zouden moeten komen,
maar vooral welke groep inwoners
voor het functioneren van het dorp
gewenst is.
Tevens is er de Werkgroep Zorg en
Welzijn, die probeert de wensen en
noden op dat gebied te inventariseren.
Naar aanleiding van die inventarisatie
willen we komen tot maatregelen, die
de zorg aan inwoners van Havelte zo
goed mogelijk bereikbaar maakt, om
daarmee het leven van mensen te
veraangenamen.
Zo heeft de Werkgroep Jeugd en
Jongeren reeds haar bestaansrecht
bewezen, door een doelgerichte

aandacht en verantwoordelijkheid aan
die groep te geven.
De betrokkenheid van de jeugd is
daarbij essentieel belangrijk in het
proces van zelfwerkzaamheid en
het creëren en uitvoeren van eigen
initiatieven.
Hierdoor is reeds een grotere
betrokkenheid ontstaan.
Zo is het bestuur van de
Dorpsgemeenschap Havelte bezig
te komen tot een Werkgroep
Communicatie.
Het is van groot belang om de
inwoners snel en goed te kunnen
informeren omtrent zaken die staan te
gebeuren.
Daarbij horen zeker ook de wensen en
vragen van de dorpsgenoten, die we
serieus willen oppakken en kijken wat
we er met elkaar aan kunnen doen.
Om bovenstaande te realiseren
hebben we Uw betrokkenheid hard
nodig.
We nodigen U uit een bijdrage te
willen leveren, in de ontwikkelingen
van ons dorp Havelte, door zitting te
nemen in het bestuur dat bestaat uit:

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Voorzitter, secretaris, penningmeester
en de voorzitters van de werkgroepen.
Zij komen maandelijks 1x bijeen.
Helaas zijn er door diverse
omstandigheden, op dit moment
twee belangrijke vacatures, nl. die van
secretaris en penningmeester.
We doen hierbij een dringend
beroep op de bereidwilligheid van
de Havelter bevolking, om U aan te
melden voor 1 van deze bestuurlijke
functies.
Uiteraard zijn vrouwelijke en
mannelijke bestuursleden hartelijk
welkom.
Om onze en ook Uw doelstelling
voor de toekomst veilig te stellen,
hebben we een compleet en goed
samenwerkend bestuurlijk team
nodig.
We hopen dat ook U daarin een
bijdrage wilt leveren.
BELANGSTELLENDEN kunnen contact
opnemen met de voorzitter van de
DGH:
Rob van den Brink.
Tel. (0521-85 25 69), e-mail:
hedyrobvandenbrink@planet.nl

Hart voor Havelte

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT
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MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
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Afscheid Janny Mones
van Zwembad de Kerkvlekken
Na 38 seizoenen neemt Janny Mones afscheid van Zwembad de Kerkvlekken
te Havelte. Jarenlang was zij als locatiemanager het boegbeeld van het
zwembad, maar aan alles komt een eind. Dit afscheid willen wij niet
ongemerkt voorbij laten gaan.
Het bestuur van Zwembad de Kerkvlekken nodigt daarom iedereen
die Janny wil bedanken voor haar inzet uit voor een

RECEPTIE

op 8 september 2018
van 16.30 tot
18.00 uur in Zwembad
de Kerkvlekken.
De receptie wordt gehouden
in het gebouw van de Buurtzorg.
Het adres van
het zwembad is
Havelter Schapendrift 9,
7971 BA Havelte.

Bruce Springsteen Event
Zondagavond 23 september 2018
Clemenskerk te Havelte. 19.30 uur.
Toegang gratis.
Bruce Springsteen is een
verhalenverteller en muzikant. Hij
vertelt in zijn songs over mensen
die opgroeiden met de Amerikaanse
droom, maar door omstandigheden
aan lager wal raakten. Denk aan
oorlogsveteranen, werklozen, zieken,

failliete ondernemers, mensen die een
scheiding niet meer te boven kwamen,
vluchtelingen.
Sombere teksten denk je dan,
maar Bruce Springsteen is ook een
diepgelovig man. Zijn autobiografie
eindigt met het ‘Onze Vader’. Hij
weet van heilige krachten die mensen
dragen en er weer bovenop kunnen
helpen.

Er worden tien songs van Bruce
Springsteen door muzikanten uit
Nijeveen uitgevoerd. Ds. Vijko Top
geeft een toelichting bij de songs.
Het is geen kerkdienst! Het gaat om de
muziek en de teksten.
Voor jong én oud!
Inlichtingen bij Vijko Top: 0521769066 / vijkotop59@gmail.com

Humor, interactie en magie!
Voor de jeugd van vroeger

Steven Kazàn brengt een unieke mix van humor, interactie en
magie. Entertainment waar je blij van wordt! Kom ook naar deze
unieke voorstelling op donderdag 13 september in De Veldkei te
Havelte! De toegang is gratis. Het optreden begint om 15 uur en
zal een uur duren. De zaal is om 14 uur open, we ontvangen u met
koffie/thee en wat lekkers.
Na afloop bieden wij u een hapje en
drankje aan. Geef u op bij Welkom
ZZWD Havelte. Telefonisch via 0889684001 of via de mail HA_Welkom@
zzwd.nl.
Vervoer nodig? Geef bij uw
De Kei - 3e jaargang nr. 16 - 5 september 2018

aanmelding aan wat u
nodig heeft om deze
middag bij te kunnen
wonen. Met elkaar kunnen we de
mogelijkheden bespreken.
Deze gezellige middag wordt u

aangeboden door Stichting Gouden
Dagen en Zorgcollectief ZuidwestDrenthe (ZZWD).
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DOOR VERKOOPSNELHEID KAN ONS AANBOD WEKELIJKS ANDERS ZIJN! WANT OP=OP!
ZIE OOK VOOR ACTUELE AANBOD ADV. MARKTPLAATS

Afgebeelde producten kunnen uitverkocht, of niet meer leverbaar zijn. Kom voor het actuele aanbod langs.

VOORDELIG AANBOD MEUBELEN

MEUBELEN, KLEINMEUBELEN, BANKSTELLEN, TAFELS,
SLAAPKAMERKASTEN, EETHOEKEN, KASTEN, DRESSOIRS, BIJZETTAFELS,
BOXSPRINGS, KARPETTEN, ENZ

RESTPARTIJEN, B-KEUS EN FAILLISSEMENTSPARTIJEN

HUGO DE GROOTSTRAAT 9 MEPPEL

06 82522839
www.meubelstuntermeppel.nl
OPENINGSTIJDEN: DINSDAG t/m VRIJDAG 10.00 TOT 18.00 UUR
VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR ZATERDAG 10.00 - 17.00 UUR
12
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