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Wij zijn gesloten van
18 t/m 27 oktober

Holtingerveld Obstacle Funrun groot succes!
Zaterdag 22 september werd de 1e Holtingerveld Obstacle Funrun
georganiseerd in Havelte. In de ochtend deden bijna 90 kinderen met een
begeleider mee aan de 2,5 km Kidsrun.
Na een leuke warming-up in de
schaapskooi, konden de kinderen
(5-11 jaar) van start vanuit deze kooi
langs een mooie route met obstakels
in het prachtige Holtingerveld. Zo
waren er o.a. hoge strobalen, kruipnet,
houten wand, kruipen door buizen,
monkey bars en tot slot een lange
buikschuifbaan.
Door de hevige regenval van
vrijdagavond, was het bijna een ‘mud’run geworden, maar het plezier stond
voorop. Dat was aan de vele blije
gezichtjes van de kinderen te zien,
stralend en trots gingen ze over de
finish, waar ze nog een flesje drinken
en stukje banaan kregen.
’s Middags was het tijd voor de 7 km
Obstacle Funrun voor de groep 12 jaar
en ouder. Ook hier een grote groep
enthousiaste deelnemers (bijna 200),
die na een work-out op een lekkere
beat in de schaapskooi van start gingen.
Ook hier was de route op sommige
plekken flink modderig geworden, maar
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dat deerde de deelnemers niet. Naast
de eerder genoemde hindernissen,
moesten ze ook nog een container
met autobanden door en over een
aantal natuurlijke obstakels, langs de
Havelter brandweer de finish zien te
bereiken. Deze laagdrempelige run
voor de beginnende obstacle loper in
deze unieke natuurlijke omgeving van
het Holtingerveld smaakt naar meer.
De organisatie, Yvonne Landman
en Roel Veld, konden terugzien op
een zeer geslaagde dag. Uiteindelijk
was het doel om geld bijeen te
brengen prima gelukt, het voorlopige
bedrag ten bate van de Holtinger
Schaapskudde is € 850. Hiermee
was Duco Heun, voorzitter van de
Stichting Holtinger Schaapskudde
zeer content. Dit evenement was
mede mogelijk door medewerking
van Staatsbosbeheer, de gemeente
Westerveld, de grote inzet van
vrijwilligers en bijdrage van vele
sponsoren.

Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17, 7973 KZ Darp
0521 342 250

0521 34 46 54

Het is er weer tijd voor…
Blad blazen!

Dolmar hand- én ruggedragen
bladblazers op benzine.

Bij ons ook andere merken en
types bladblazers op voorraad.
Al verkrijgbaar vanaf €69,-!!!
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 17 oktober 2018.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 10 oktober
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:
0522-255449 of dekei@kleen.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.

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. 7 okt.
Uffelte
10.00 uur
Ds. V. Top
Havelte
10.00 uur
Ds. A. Westra m.m.v. het Chr. Mannenkoor uit Meppel o.l.v. J. Rodenhuis,
Zo. 14 okt.
				kinderkerk
Wo. 17 okt.
Molenhof
19.30 uur
Mw. G. Bijl-Valk
Zondag 14 oktober

Kantine

Christelijk Mannenkoor Meppel
in de Clemenskerk Havelte
Aanvang 10.00 uur

De kerkdienst op zondag 14 oktober in de Clemenskerk staat in het teken van
muziek. Het Christelijk Mannnenkoor uit Meppel verleent zijn medewerking
aan de dienst.
Het koor bestaat al sinds 1924, het is
begonnen als onderafdeling van de
Christelijke jongemannenvereniging
‘Theophilus’. Later is het koor een
zelfstandige zangvereniging geworden.
In de dienst zingt het koor werken in
het Nederlands, Engels en Duits. En
koor en kerkgangers zingen samen
onder leiding van Ruth Pos en Johan

Rodenhuis. Anneke de Witt speelt
op het orgel, voorganger is ds. Aukje
Westra.
Zoals iedere tweede zondag in de
maand in de Clemenskerk, is er extra
aandacht voor de kinderen die naar de
kinderkerk gaan.
Voor meer informatie kunt u mailen
naar: dominee@pkn-havelte.nl.

Minuscuul wedijveren
Binnen een kleine, bijna
onopgemerkte,
maar permanente statusstrijd.
Subtiel elkaar de loef afsteken
maar desondanks gezellig.
Louis

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

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT
2

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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Keitje

Toon mij...
Gek, veertien dagen geleden oogde
onze tuin nog grijsbruin. Nu is ze
alweer groen. De bermen ook,
de laatste rozen persen zich uit
de knoppen. De vijver is weer vol
regenwater en de kikker geeft iedere
middag om vijf uur een concert.
Het komt allemaal weer goed.
Ik wandel mijn kleine rondje en
geniet van “al wat groeit en bloeit
en ons altijd weer boeit” aldus de
onvolprezen radio Noord weerman
dr. Foppe I. Brouwer met zijn unieke
stemgeluid.
Ik keek al wandelend naar de tuintjes
en bedacht glimlachend een andere
bekende zin: “Toon mij uw boekenkast
en ik zeg u wie u bent.” Ik denk dat dat
ook voor vele voortuintjes geldt.
“Toon mij uw tuintje en ik zeg u wie u
bent.”
Groen zonder iets van bloem
of erger met puin van een lang
geleden verbouwing. Onordelijke
en rommelige lapjes of plekjes vol
willekeurig geplante bomen en
struiken. Strak omrasterd oerwoud,
lapjes groen gras en wanhopig
onkruidvolle veldjes, het zegt iets van
de mensen die in de huizen wonen.
Ik geniet er van.
Zoals ik ook iedere wandeling geniet
van dat kleine vrolijke voortuintje
met altijd bloeiende wilde bloemen.
Ik kende de bewoner niet, dacht ik.
Toch wel, een wandelaarster pur sang.
Toen ze vanachter het raam een keer
naar mij zwaaide dacht ik, natuurlijk zij
woont hier, deze tuin hoort zo bij haar.
Mooie ontdekking in Havelte.
dieneke smink

Kinderkledingbeurs Havelte organiseert tweedehands
winterkinderkleding- en speelgoedbeurs
De werkgroep Kledingbeurs Havelte organiseert haar halfjaarlijkse kleding- en
speelgoedbeurs. Een gezellige tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs
in ontmoetingscentrum “de Veldkei” te Havelte.
De koopavond is op vrijdag 5 oktober
2018 van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Op zaterdag 6 oktober is de beurs
geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur.
U vindt deze beurs naast winterkleding
ook een divers aanbod van
tweedehands speelgoed. Heeft u
zelf kleding van maat 74 t/m maat
188 of speelgoed in te brengen
dan kunt u de daarvoor benodigde
prijsenveloppe+ instructie ophalen
gedurende schooltijden bij de
kleuteringang van OBS de Bosrank in

Havelte. Er is een maximale uitgave
van 150 prijsenveloppen. Alle kleding
en speelgoed dient geprijsd, schoon
en compleet te worden aangeleverd.
Het inbrengen van de kleding en het
speelgoed is op donderdagavond 4
oktober 2018 van 19.00 tot 20.30 uur,
eveneens in “de Veldkei”. Dit adres
kunt u vinden op onze website.
Raadpleeg onze website www.
kledingbeurshavelte.nl voor meer
informatie. We zijn ook te volgen via
Facebook: Kledingbeurs Havelte.

Lezing ‘Kiekendieven van Nederland’
Op woensdag 10 oktober organiseert de Vogelwacht Uffelte e.o. een
lezing over kiekendieven van Nederland het jaar rond. Madeleine Postma
(medewerkster werkgroep grauwe kiekendief) neemt u tijdens deze avond
mee op reis met de kiekendieven en hiervoor is enige voorkennis vereist.
Daarom komen eerst de algemene
kenmerken van de verschillende
soorten kiekendieven aan bod.
Vervolgens gaat zij meer in op soortspecifieke kenmerken aan de hand
van: Hoe leven ze? Wat eten ze? Hoe
verloopt de voortplanting? Waar
overwinteren ze? En waarom worden
beschermingskooien geplaatst?
Extra aandacht zal worden besteed
aan het bijzondere broedgeval van de
steppekiekendief uit 2017.
Kennis over een soort is de
noodzakelijk basis om te komen

tot een effectieve bescherming.
Daarom ook aandacht voor het
voortschrijdend inzicht naar aanleiding
van de resultaten verkregen uit
jarenlang onderzoek gebaseerd op
veldwerk gecombineerd met high-tech
middelen.
Aanvang: 20.00 uur
(zaal open vanaf 19.30 uur).
  
Plaats: Eetcafé Cafetaria
“De Molensteen”, Rijksweg 34,
7975 RT Uffelte.
Entree voor leden is gratis.
Niet-leden betalen 3 euro.

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
3

Netwerkbijeenkomst ‘Meedoen in Havelte’
De Werkgroep ‘Zorg en Welzijn’ van de Dorpsgemeenschap Havelte organiseert
een netwerkbijeenkomst met het thema "Meedoen in Havelte". De
bijeenkomst is op woensdag 17 oktober a.s. in de Veldkei in Havelte en wordt
georganiseerd in samenwerking met Welzijn MensenWerk. Doel is om in kaart
te brengen welke ideeën, zorgen en inzichten er binnen Havelte leven op het
gebied van zorg en welzijn.
Aanleiding zijn de beleidsveranderingen die de landelijke
overheid de afgelopen jaren heeft
doorgevoerd op het gebied van zorg
en welzijn. De effecten hiervan zijn
terug te zien in heel Nederland, dus
ook in Havelte. Een van de doelen
van de overheid is dat mensen langer
zelfstandig, actief en betrokken blijven
bij het wonen en leven in de eigen
woning, buurt en wijk.
De Werkgroep constateert dat
"blijven meedoen" steeds belangrijker
wordt. Lukt dit niet goed (genoeg),
dan ligt bijvoorbeeld vereenzaming
op de loer. Gezien de geschetste
maatschappelijke ontwikkelingen is
dit ook voor Havelte een uitdaging.

Daarom deze netwerkbijeenkomst,
waarvoor een groot aantal vrijwilligers
en beroepskrachten die in Havelte
actief zijn op het terrein van zorg en
welzijn zijn uitgenodigd.
Het thema van deze bijeenkomst
is: "Meedoen in Havelte". Voor de
opzet en invulling van het programma
zijn dit voorjaar met medewerkers
van acht instellingen uit Havelte
gesprekken gevoerd. Daaruit zijn een
aantal concrete uitdagingen en vragen
verkregen, die de moeite meer dan
waard zijn om met ieders kennis en
ervaringen te bespreken.
De bijeenkomst is op woensdag 17
oktober aanstaande van 17.30 tot

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

19.30 uur in de Veldkei, Veldkamp
77 in Havelte (met soep en brood).
Na een korte kennismaking gaan
de deelnemers met elkaar in kleine
groepen in gesprek om wederzijdse
inzichten uit te wisselen. Ook een
afgevaardigde van de Gemeente
Westerveld is bij de bijeenkomst
aanwezig.
Wilt u de bijeenkomst bijwonen,
maar heeft u geen uitnodiging
ontvangen, of wilt u meer informatie,
dan kunt u contact opnemen met
dhr. Henk van de Meer van Welzijn
Mensenwerk.
Stichting Welzijn MensenWerk t.a.v.
Henk van de Meer. H.vd.meer@
welzijnmw.nl. Telefoon 06 30441876.

Hart voor Havelte
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

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

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

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

Houthandelwevers.nl
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Broodfonds: een uitkomst voor zzp’ers?
Een broodfonds, wat is dat en is dat iets voor mij? Deze vraag staat woensdag 10 oktober vanaf 20.00 uur centraal
tijdens een informatieavond georganiseerd door ZP Netwerk Westerveld in restaurant Onder de Eiken in Dwingeloo. Jos
van Bussel van de BroodfondsMakers vertelt deze avond over het opzetten van en deelnemen aan een broodfonds.
Een financieel vangnet als je ziek
wordt, veel zelfstandigen zonder
personeel (zzp’ers) hebben dat niet.
Volgens het CBS was in 2016 slechts
19 procent van de 895 duizend
zzp’ers met een hoofdinkomen uit
ondernemerschap verzekerd tegen
arbeidsongeschiktheid.
In heel Nederland starten zelfstandige
ondernemers broodfondsinitiatieven
op. In zo’n collectief spreken ze af
om elkaar te steunen bij ziekte. Het
is een sociaal vangnet voor en door
ondernemers, een alternatief voor een
arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Iedereen die meedoet stort
maandelijks een bedrag op een eigen
rekening. Wordt iemand ziek, dan
ontvangt diegene van iedereen tot
maximaal twee jaar een bedrag om
van te leven.
ZP Netwerk Westerveld initieert de
informatieavond op basis van vragen
van haar leden. Bestuurslid Hilda
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Kort: ‘Ons netwerk is er om zp’ers
te verbinden. Wanneer bepaalde
vraagstukken leven binnen onze
leden, gaan wij daarmee aan de slag.
In omringende gemeentes zien we
broodfondsen worden opgericht.
Misschien is die behoefte er in
Westerveld ook.’
‘We organiseren de bijeenkomst
om de behoefte te peilen en
geïnteresseerde ondernemers samen
te brengen. Wij gaan als bestuur van
ZP Netwerk niet een broodfonds
opzetten,’ zegt Hilda nadrukkelijk.
‘Dat is aan de ondernemers zelf. Wij
initiëren en faciliteren. Een belangrijk
uitgangspunt bij een broodfonds
is dat deelnemers elkaar kennen,
waardoor controle bij ziekte niet nodig
is. Dat onze leden elkaar regelmatig
tegenkomen bij onze bijeenkomsten
zou een goede basis kunnen zijn voor
een gezamenlijk broodfonds. Maar
ook niet-leden zijn welkom aan te

schuiven tijdens de informatieavond.
Wie wel interesse heeft in het
oprichten van of deelnemen aan
een broodfonds, maar niet op de
informatieavond aanwezig kan zijn,
vragen we het aan ons te melden,
zodat we een goed beeld kunnen
krijgen van de behoefte.’
Een broodfondsvereniging heeft
tussen de 20 en 50 deelnemers zodat
het overzichtelijk blijft. In Meppel
werd vorig zomer een broodfonds
in het leven geroepen. Het bleek te
voorzien in een grote behoefte: al
snel bereikte dat fonds het maximaal
aantal deelnemers.
De informatieavond op woensdag
10 oktober in restaurant Onder de
Eiken in Dwingeloo start om 20.00
uur, vanaf 19.30 uur is de inloop. De
avond is gratis voor zowel leden van
ZP Netwerk Westerveld als voor nietleden. Aanmelden via ledenadmin@
zpnetwerkwesterveld.nl.
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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

www.zzwd.nl

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

Bericht aan alle sportieve vrouwen van Havelte e.o.

Sportief de winter door
De Havelter Volleybal Club is op zoek naar vrouwen die
het leuk vinden om op de donderdagavond van 20.00 tot
21.00 uur te volleyballen in de gymzaal aan de Havelter
Schapendrift 22 in Havelte.
Er wordt iedere week recreatief,
gezellig maar ook zeker fanatiek
gespeeld. De meeste dames hebben al
jaren volleybalervaring.
De groep wordt wekelijks getraind
door Henk van Zoelen. De training
bestaat uit een gedeelte instructie

en onderlinge
wedstrijden.
Lijkt dit je wat of
heb je een vraag?
Neem dan contact
op met zzanting@
gmail.com.
Je mag ook altijd een keertje komen

kijken of meespelen. Wees welkom en
neem je buurvrouw of vriendin mee.

Voices4U leren een nieuw lied samen met U
Wie zich afvraagt of zingen in een (pop)koor iets voor hem of haar is, krijgt
nu de kans: dinsdag 16 oktober a.s. houden wij onze inloopavond en kun je
vrijblijvend meedoen aan onze repetitie. En als het je goed bevalt ben je van
harte welkom om lid te worden.
Popkoor, dat zegt al waar de songs
op worden geselecteerd. Engels
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en Nederlands, oldies en moderne
popsongs o.a. van Leonard Cohen,

Niels Geusebroek, Ramses Shaffy,
Enya, Caro Emerald, Boudewijn de
Groot, The Common Linnits, Nick en
Simon, Cat Stevens, Krezip, Petula
Clark en Miss Montreal.
Uitdagingen zijn onze bijdrage
aan projecten zoals bijv. Welstaat,
zingen op (Kerst)markten, Havelter
evenementen, openlucht kerkdienst,
korenfestivals e.d. Reden genoeg om
een goede kwaliteit neer te zetten
onder leiding van onze dirigente
Jannie Kroes.
Op deze repetitieavond willen we met
u samen het nieuw lied instuderen.
Welk??? Dat is de verrassing.
Je bent dus van harte uitgenodigd op
onze repetitieavond met piano op
dinsdag 16 oktober a.s. om 20.00 uur
in de Veldkei te Havelte.
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Popshop music4you, samen spelen in een band
Muziek maken is niet alleen leuk, maar heeft ook een positief effect op de sociale vaardigheden van een kind. Je leert
ook anders luisteren naar muziek, waardoor muziek nog mooier wordt en bijna ieder kind heeft wel muziek waar hij of
zij van houdt.
Muziek heeft ook een positief effect
op de ontwikkeling van kinderen.
Nu komt Muziekvereniging de
Bosnimf uit Havelte, samen met
docenten van Scala Meppel, al jaren
op basisscholen om kinderen kennis te
laten maken met blaasinstrumenten.
Dan hoor je van verschillende
kinderen dat ze al een instrument
bespelen. Voor hen organiseert
Muziekvereniging de Bosnimf
vanaf 8 oktober muziekworkshops
om kinderen te laten ervaren wat
het is om samen te spelen in een

band. Tijdens deze workshops
worden, onder begeleiding van een
professionele bandleider, een aantal
popsongs ingestudeerd en wordt er
geïmproviseerd. Denk bijvoorbeeld
aan de zomer hits Havana van Camila
Cabello en One Kiss van Dua Lipa….  
De workshops zijn bedoeld voor
iedereen die een blaas-, strijk-, slag-,
toets- of snaarinstrument bespeelt en
minstens een jaar les heeft gehad.
Ook als het je leuk lijkt om in
een popband te zingen, schrijf je
dan in. Het wordt gehouden in

Ontmoetingscentrum de Veldkei,
Veldkamp 77, te Havelte. Op vijf
maandagmiddagen, 8, 15 en 29
oktober en 5 en 12 november,
van 17.00 tot 18.00 uur. Je kunt je
inschrijven door uiterlijk 5 oktober
een e-mailtje te sturen naar info@
debosnimf.com. Vermeld welk
instrument je bespeelt, hoe lang je les
hebt en welke school, klas of groep
je zit. Na inschrijving ontvang je een
bevestiging en een verzoek om een
bijdrage van 15 euro. Voor vragen mail
die dan naar: info@debosnimf.com.

Agenda
3 okt.
De Kei nr. 18
Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Modeshow - De Veldkei, Havelte - 19.45 uur
3 okt.
Busreisje voor 55-plussers
4 okt.
Heeft u
4 okt.
Dromen en spiritualiteit - Clemenskerk, Havelte - 20.00-22.00 uur
een aankondiging
5 okt.
Kinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei, Havelte - 20.00-21.30 uur
van een evenemen
t
6 okt.
Kinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei, Havelte - 9.00-10.00 uur
of activiteit?
6 okt.
Oer-wandeling rond en in Diever - start Oermuseum, Brink 7, Diever - 14.00 uur
Laat het gratis in
7 okt.
Bruidsbeurs Gasterij ‘t Wildrijck Dieverbrug - 12.00-17.00 uur
de agenda plaatsen
7-13 okt. Collecteweek Brandwonden Stichting
.
8 okt.
Popshop, music4you, samen spelen in een band - De Veldkei, Havelte - 17.00-18.00 uur
(Commerciële age
ndapunten
10 okt.
Lezing Vogelwacht Uffelte - De Molensteen, Uffelte - 20.00 uur
in overleg)
10 okt.
Informatieavond Broodfonds - Onder de Eiken, Dwingeloo - 20.00 uur
12 okt.
Verantwoordingsavond Volksfeest Havelte - Rand van Havelte - 20.00 uur
Film Three Billboards Outside Ebbing Missouri - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
12 okt.
Parel van Drenthe MTB-toertocht - start 9.00-10.30 uur vanaf kantine Vakantiepark Mooi Oavelt, Havelte
13 okt.
Kerkdienst m.m.v. Christelijk Mannenkoor Meppel - Clemenskerk, Havelte - 10.00 uur
14 okt.
15 okt.
Popshop, music4you, samen spelen in een band - De Veldkei, Havelte - 17.00-18.00 uur
16 okt.
Inloopavond Voices4U - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
17 okt.
De Kei nr. 19
17 okt.
Vrouwenvereniging Havelte; Dhr. Koopman, dia’s van de natuur
17 okt.
Netwerkbijeenkomst ‘Meedoen in Havelte’ - De Veldkei, Havelte - 17.30-19.30 uur
18 okt.
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
18 nov.	Jaarconcert Muziekver. de Bosnimf m.m.v. Swingband Havelte e.a. - Landgoed Overcinge - 14.00-17.00 uur
26 okt.	Bingomiddag - De Senioren Westerveld - De Veldkei Havelte - 14.00 uur
27 okt.
Dwingelderveld-loop - start terrein zwembad De Paasbergen, Dwingeloo - 10.30 uur
27 okt.
AVD cross - start terrein zwembad De Paasbergen, Dwingeloo - 12.15 uur
29 okt.
Popshop, music4you, samen spelen in een band - De Veldkei, Havelte - 17.00-18.00 uur
31 okt.
De Kei nr. 20
3 nov.
Hondenfluisteraar geeft lezing - Holtinger Schaapskooi, Havelte - 14.00-16.00 uur
5 nov.
Popshop, music4you, samen spelen in een band - De Veldkei, Havelte - 17.00-18.00 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
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. 18 - 3 oktober 2018
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Dromen en spiritualiteit
Op donderdagavond 4 oktober komt
dr. Barbara Koning naar Havelte.
Na haar studie psychologie heeft ze
als onderzoeker, docent en trainer
gewerkt aan de Theologische
Universiteit Kampen en is ze
gepromoveerd. Dromen speelden
altijd een rol in haar leven. Ze heeft
aan het Hadeninstituut in Amerika
de opleiding tot droomcounselor
gevolgd.
Barbara Koning zal ons vertellen over
de betekenis van dromen. Ze geeft
aanwijzingen hoe wij werk kunnen
maken van dromen en hoe we hun
betekenis op het spoor kunnen
komen: “Soms duurt het voordat het
kwartje valt, maar als je de betekenis
van je droom hebt gevonden, weet
je zelf dat het klopt! Je voelt dan een
duidelijk ‘Aha.” Veel dromen houden je
een spiegel voor. Heb je de boodschap
begrepen, dan kun je je leven op die
punten anders gaan inrichten.
Donderdag 4 oktober 2018
Van 20.00-22.00 uur
Clemenskerk Havelte

Optreden Kazàn voor de jeugd van vroeger
in Havelte groot succes
De grote zaal in De
Veldkei zat donderdag
13 september vol met de
jeugd van vroeger. Steven
Kazàn trad een uur lang
non-stop op met zijn
show vol magie, humor en
entertainment.
Voorafgaand aan het
optreden werd iedereen
gastvrij ontvangen met een kopje
koffie of thee en wat lekkers.
Bij enkele acts werd het publiek
betrokken en een paar mensen werd
gevraagd het podium op te komen.
De meest besproken act die bij veel
van de bezoekers is blijven hangen
en waar men nog lang over heeft
nagepraat, is de act met de kokers
en de wijnflessen. Steeds meer
wijnflessen kwamen op het tafeltje te
staan, totdat Kazàn zo’n 12 flessen wel
voldoende vond. Iedereen genoot van
de afwisselende acts, van de humor,
maar ging toch ook met enig ongeloof

na een hapje en een drankje weer
huiswaarts.
Steven Kazàn zelf ging na het
geslaagde optreden naar huis met een
Drents pakket vol lekkernijen. Klinkt de
naam Kazàn u bekend in de oren, dat
kan kloppen, Steven is de zoon van.
Het optreden in De Veldkei is mogelijk
gemaakt door Stichting Gouden
Dagen en Zorgcollectief ZuidwestDrenthe. Cliënten van ZZWD en
andere belangstellenden uit Havelte
en omgeving konden gratis deze show
bezoeken.

•••
••

COMFORTUIN
hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf
boomverzorging
bestratingen

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel
06 10 18 14 17
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Een ‘KEI’ van een foto
Praktijk voor HSP-begeleiding & coaching

Ike Piest-van der Ree
gecertificeerd HSP begeleider
gecertificeerd Beeld en Brein coach
weidelint 26
t 0522 49 06 63
7948 cg nijeveen m 06 101 631 98

e ike@mille-pattes.nl
i www.mille-pattes.nl

Heeft u ook een bijdrage voor de rubriek Een ‘Kei’
van een foto? Mail uw foto en bijschrift dan naar:
dekei@kleen.nl o.v.v. ‘Een kei van een foto’.
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.

De Natuur fiets3daagse Pro Rege Havelte
Van 4 t/m 6 september is onder fantastische weersomstandigheden vanuit het
Echos Home “Het Baken” in Havelte, de 22e fiets3daagse verreden.
De deelname liep iets terug ten
opzichte van voorgaande jaren. Circa
150 fietsers deden mee voor 3 dagen.
Er deden plm. 25 personen mee voor
1 of 2 dagen.
De route ging dag 1 via Steenwijk
door de landerijen richting Thijendijk
en vandaar weer terug naar het Echos
Home.
De 2e dag liep de route richting

Noordwolde langs De Linde. Hier kon
je genieten van het natuurschoon
rondom De Linde en via de Hoeve
terug.
Op dag 3 leek het weer roet in het
eten te gooien, maar om half tien
klaarde het op en kon men alsnog
droog van start. Deze keer ging de
route door de Wolden en de meeste
fietsers zijn droog overgekomen.

Al met al hebben we een fantastische
fiets3daagse gehad. De deelnemers
die 3 dagen hebben meegereden
kregen na afloop een fraaie medaille.
Voor diegene die door dit verhaal
zijn gemotiveerd... De volgende
fiets3daagse Pro Rege Havelte is van
21 tot en met 23 mei 2019.
Zet u deze datum alvast in uw agenda.
Het bestuur Fiets3daagse Pro Rege
Echos Home “Het Baken” Havelte

Collecteweek Brandwonden Stichting: 7 t/m 13 oktober

Geef om een littekenvrije toekomst
Het belangrijkste moment van het jaar voor de Brandwonden Stichting is ongetwijfeld in oktober. Want dan is het van
7 tot en met 13 oktober collecteweek. Bij voordeuren van Groningen tot Limburg klinkt die week de vraag: ‘Hebt u nog
wat over voor de Brandwonden Stichting?’ En dan komt het eropaan. Want de Brandwonden Stichting ontvangt geen
overheidssubsidie en is grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit de collecte.
Om ons ideaal te kunnen
verwezenlijken – brandwonden
littekenloos genezen – zijn we
afhankelijk van alle collectanten die
zich voor de brandwondenslachtoffers
inzetten. Vandaar onze oproep ‘Geef
om een littekenvrije toekomst’. Want
mensen met brandwondenlittekens
zijn vaak doelwit van vervelende
opmerkingen en leven in een
samenleving waarin je met een
geschonden uiterlijk jezelf driedubbel
moet bewijzen.
Tegenslagen overwinnen
Onze ambassadeurs Jeroen, Britt,
Sharon en Veronica hebben na hun
ongeluk ieder op hun eigen manier
steun aan de Brandwonden Stichting
De Kei - 3e jaargang nr. 18 - 3 oktober 2018

gehad. Er zijn diverse projecten
die mensen met brandwonden
ondersteunen bij het oppakken
van hun leven. Psychosociale
hulp, cursussen waarin je om leert
gaan met je littekens, maar ook
lotgenotendagen voor kinderen,
jongeren en volwassenen. Om dit te
kunnen blijven doen, is geld nodig.
Daarom hoopt de Brandwonden
Stichting in de collecteweek op
Nederlands steun te mogen rekenen.
Over de Brandwonden Stichting
Jaarlijks worden duizenden mensen
in het ziekenhuis opgenomen
met tweede- en derdegraads
brandwonden. Ze bezorgen hen talloze
operaties, pijnlijke verbandwisselingen

en littekens. En eenmaal weer
thuis, moeten ze zich driedubbel
in de maatschappij bewijzen. De
Brandwonden Stichting helpt
mensen met brandwonden. Kort na
het ongeval, maar ook later in de
dagelijkse strijd tegen de littekens.
We financieren wetenschappelijk
onderzoek, ondersteunen artsen
en verplegend personeel, zetten
campagnes in om brandwonden te
voorkomen en helpen slachtoffers
sterker en weerbaarder te worden.
Meer informatie over projecten van
de organisatie, het voorkomen van
brandwonden en voorlichtingen,
vindt u op
www.brandwondenstichting.nl.
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Parel van Drenthe MTB-toertocht
Zaterdag 13 oktober a.s. start ’s morgens om 9.00 uur op
Vakantiepark Mooi Oavelt in Havelte “De 20ste AH ABE
Parel van Drenthe MTB toertocht”. In 2017 deden ruim
500 deelnemers mee. Ook dit jaar is met medewerking van
Defensie, Staatsbosbeheer, particuliere grondeigenaren,
de gemeente Westerveld en Natuurmonumenten, een
toertocht uitgezet in de schitterende omgeving van Havelte.
De afstanden zijn plusminus 25 of 45 kilometer.
De eerste lus wordt uitgelegd in
het gebied Havelte Oost. U komt
langs de uitgestrekte heidevelden,
genieput, schaapskooi, de grafheuvels
en de historische gronden van het

Holtingerzand. Het
is een genot om in
Havelte te fietsen.
Er zijn twee pauzeplekken gemaakt
dus ook voldoende tijd voor vertier.
Er kan vanaf 9.00 tot 10.30 uur gestart
worden in de kantine van Vakantiepark
Mooi Oavelt aan de Ruiterweg
(rotonde). De bezoekers worden via
borden en parkeerwachters naar de
parkeerplaatsen geleid die nabij de
Schaapskooi liggen.

Deelname € 5,00 en voor NFTU leden
€ 4,00. Jongeren tot 16 jaar onder
begeleiding gratis. Onderweg wordt u
prima verzorgd door Abe Brouwer uit
Havelte met o.a. een heerlijk stukjes
fruit, verschillende drankjes en een
krentenbol. Natuurlijk is de EHBO
Havelte met 4 mensen aanwezig voor
noodgevallen. Meer informatie
via www.mtbhavelte.nl.

Een ‘KEI’ van een foto
Een paar mooie paddenstoelen. Foto gemaakt tussen Darp en Busselte.

Foto: Erik-Jan Feenstra
10
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Annerie
KREMER
uitvaartzorg

‘

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!

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

0522 - 245021

Maandag en dinsdag gesloten.

Voor  onze  menulijst  en  de  openingstijden  
zie  website.  
Voor menu en openingstijden:
zie website

Annerie, Sigrid & Marieke

Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

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

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

SCHOORSTEENTECHNIEK
Afdeling Vegen
www.schoorsteenvegerij.com
Tel. 0522 25 12 72
of antwoordapparaat
of 06 53 47 55 45

Burendag succes in Havelte

Wijk Meerkamp Oost dertig nestkasten en
drie insectenhotels rijker!
Vrijdag 21 september is met succes een eerste burendag gehouden in de
wijk Meerkamp Oost in Havelte. In het voorjaar van 2018 is het openbaar
groen in de wijk bijna helemaal vernieuwd en om dat te vieren organiseerde
een groep bewoners een feestelijke middag. Door de activiteit aan te
melden bij Nationale Burendag, konden 3 insectenhotels en 20 nestkasten
gekocht worden. De gemeente Westerveld stimuleerde het initiatief met een
tegemoetkoming in de overige kosten.
In verband met de vernieuwing van
het openbaar groen moesten veel
grote, soms al 30 jaar oude bomen
wijken. Om de vogels toch hun
nestgelegenheid terug te kunnen
geven, werd Ruud Smeenk van de
werkgroep Nestkastcontrole van de
Vogelwacht Uffelte e.o. gevraagd
een nestkastroute te realiseren. De
ideeën voor de insectenhotels en een
mussenflat volgden.
In totaal werkte een groep bewoners
aan bijna 30 vogelkastjes, een
mussenflat en het vullen en plaatsen
van drie insectenhotels. Wethouder
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Henk Doeven, die deze middag
even vrij kon maken, prees de
buurtbewoners om hun inzet, welke
volgens hem, de saamhorigheid doet
toenemen. Hij hing samen met Yaro
het eerste mussenkastje aan de paal.
Gert Hulsebosch, die namens de
buurtbewoners het woord voerde, was
verheugd over de grote opkomst en
het enthousiasme van de bewoners.
Hij dankte vooral Landschapsbeheer
Drenthe en de Vogelwacht Uffelte e.o.
voor hun inzet en expertise. Hopelijk
weten volgend voorjaar weer veel
vogels de weg te vinden naar de

kasten in de Meerkamp. De bewoners
zullen samen met de schoolkinderen
de ontwikkelingen in de kastjes
volgen.
De initiatiefnemers bedanken
alle inwoners en kinderen die
hebben getimmerd, geschilderd,
gecaterd en geschminkt of gewoon
kwamen buurten, alsook Gemeente
Westerveld, Landschapsbeheer
Drenthe en Vogelwacht Uffelte e.o. En
fa. Hoek, Rietdekker Knol, Comfortuin
en Paintdiscount voor het belangeloos
leveren van materiaal.
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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

VOORDELIG AANBOD BOXSPRINGS
Altijd div. aanbiedingen en super laag geprijsd!!!
v.a.€ 649,GEHEEL COMPLEET!
OP VOORRAAD!!

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
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