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

Vestingen, Schansen en Redoutes
Het OERmuseum organiseert een lezing door Hans van Westing over
verdedigingswerken in het vroegere Drenthe. Plaats en tijd: Schultehuis aan de
Brink 7 te Diever, op woensdag 7 november om 19.30 uur. De entree bedraagt
€ 5,00 (incl. pauzedrankje). In verband met de beperkte ruimte is reserveren
noodzakelijk via e-mail reserveren@schultehuus.nl of via tel. nr. 0521-594811.
De hooggelegen zandgronden van
Drenthe waren vroeger omgeven door
slecht toegankelijke veengebieden die
een belangrijke rol hebben gespeeld
bij de verdediging van het gebied.
In het oosten lagen het Bourtanger
moeras en een groot veengebied op
de grens van Groningen en Drenthe, in
het zuiden de “Echter groote Venen”
in het zuidwesten het veengebied
langs de Havelter A en in het westen
de veengebieden van Smilde en
Nienoord.
Belangrijke vestingen beschermden
de verbindingsroutes over land en
water. Groningen aan het eind van de
Hondsrug in het noorden, Coevorden
in het zuidoosten en Steenwijk in
het zuidwesten. De veengebieden
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langs de rand van Drenthe vormden
een natuurlijke barrière. De
toegangswegen waren niet het hele
jaar door begaanbaar. De dijken en
zandruggen waren strategische punten
in het landschap. Op plaatsen waar
een weg over een dijk of zandrug door
de veengebieden liep, legde men in
geval van oorlogsdreiging schansen of
redoutes aan.
Bekende en nog bestaande schansen
zijn de Zwartendijksterschans, de
Emmerschans en de Kathaarschans.
Hans van Westing heeft een
uitgebreide studie naar bestaande
en verdwenen verdedigingswerken
gedaan en houdt een interessante
lezing over dit onderwerp.

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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De volgende Kei verschijnt op 14 november 2018.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 7 november
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
4 nov.
Zondag
Zondagmiddag 4 nov.
Zondag
11 nov.

Uffelte
Uffelte
Havelte

10.00 uur
16.30 uur
11.00 uur

Mw. G. Bijl-Valk uit Uffelte
Dorpsgesprek met H. Kodden
Ds. A. Westra
Sint Maarten Feest, oogstdankdienst

Dorpsgesprek Zondagmiddag 4 november in Uffelte
Inspirerende dorpsgenoten leren kennen, dat is het doel van de
dorpsgesprekken. Deze keer wordt het dorpsgesprek gehouden in Uffelte.
Spreker is Harald Kodden. Hij is chef van het politie-basisteam Zuidwest
Drenthe. Hij is geboren als boerenzoon, maar nam het bedrijf van zijn ouders
niet over. Hij wilde werken aan rechtvaardigheid, de zwakkere beschermen en
koos voor de politie.
Harald Kodden heeft in verschillende
functies en op verschillende plekken
gewerkt. Hij heeft veel gezien, gehoord
en meegemaakt. Wat doet dat met
je? Hoe houd je het politiewerk vol?
Hoe ga je over mensen denken door
dit werk? Allemaal vragen die we
Harald Kodden kunnen stellen in het
Dorpsgesprek. We sluiten af met een

hapje en een drankje.
Iedereen die nieuwsgierig is naar hart
en ziel van een politiefunctionaris, is
welkom.
Plaats	Protestantse kerk in Uffelte,
Schoolstraat 5.
Tijd
16.30-17.30 uur
Datum Zondag 4 november 2018
Info
dominee@pkn-havelte.nl

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

Adverteren?
in De Kei Havelte, Uffelte,
Havelterberg en Darp?
Steun uw regioblad.
Vraag naar de tarieven.
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Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

Nog even!
  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
supervers  ijs.  Ook  meenemen!  
Open  zondag
18 november zijn we
dit seizoen voor ’t laatst
geopend.
Voor  onze  menulijst  en  
de  openingstijden  
Voor ons menu enzie  website.  
de openingstijden: zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl
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Keitje

Kardinaalsmuts
Het zal mijn roomse inborst zijn dat
ik de naam van die plant zo prachtig
vind, de kardinaalsmuts of Euonymuts
met zijn vijfhokkige doosvruchten.
En ja, de vruchtjes lijken op een
hoofddeksel van een kardinaal, de
bonnet.
Al jaren ben ik dol op die plant omdat
hij, juist als er eigenlijk niets meer
bloeit in de tuin, nog staat te stralen
met zijn rozerode bloemvruchtjes.
Aan twee ‘tuinheren’ gevraagd, wil je
een kardinaalsmuts voor mij planten?
Ze beloven het.
Ze vergeten het.
Ik vergeet het ook, totdat het weer
herfst wordt en ik de struiken weer
langs het fietspad zie staan.
Maar… vanmorgen, op een, opnieuw
prachtige nazomerochtend, loop ik
langs de voortuin, speurend naar wat
er nog groeit en bloeit.
De rododendron vertoont nog
geen teken van nieuw leven, maar
de geraniums in de blauwe potten
hebben de hele zomer nog niet zo
uitbundig gebloeid en dan slaak ik een
kreet van verbazing.
Onder de verdorde rododendron staat
een kardinaalsmuts.
Ik moet diep bukken maar de roze
vruchten stralen me tegemoet.
In onze tuin, door niemand geplant,
door vogels verspreid, ik heb een
kardinaalsmutsje.
Mijn dag kan niet meer stuk.
Dieneke Smink

Toneelmiddag in de Veldkei
Op zaterdag 17 november om 14.00 uur wordt de toneelmiddag weer verzorgd
door de “toneelgroep Sleen” in het dorpshuis “De Veldkei” te Havelte.
Deze toneelgroep die jaarlijks ons voor
een plezierige toneelmiddag zorgde,
zal ons ook dit jaar weer vermaken
met het toneelstuk “Zwaantje”. Een
vrolijk toneelstuk in drie bedrijven
dat afspeelt op de boerderij “de
Heidehoeve” van boer Harm en zijn
melker Tinus. Zij wonen daar mooi
rustig en vreedzaam tot op een kwade
dag Jet Flapper langskomt om melker
Tinus te vertellen dat hij met haar
moet trouwen, want na een avondje
uit zou er ‘wat’ gebeurd zijn. Ook
de vader van Jet komt zich ermee
bemoeien. Boer Harm schijnt na een

avondje stappen trouwbeloften te
hebben gedaan aan Margreet Roos.
Zij komt samen met haar zus en vader
verhaal halen. Huishoudster Zwaantje
gaat zich ermee bemoeien en alles
loopt uit de hand.
Toegang voor deze middag is € 7,00
per persoon en iedereen is van harte
welkom.
Graag zien we u op de gezellige
middag!
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met:
Roelie Ballema tel. 0521-343830
tel. 0521-345623
Paula de Wit

Sint Maarten Feest

11 november Sint Maarten

11 november om 11.00 uur
Clemenskerk Havelte

Feest van delen en dankbaarheid

Alle kinderen en grote mensen
uit Uffelte, Havelte, Darp en
Havelterberg zijn welkom!
Het feest van Sint Maarten valt dit jaar
op een zondag. Daarom organiseren
wij ’s ochtends een uurtje voorpret!
Kinderen uit Uffelte spelen het verhaal
van Sint Maarten na. Kinderen van de
drie basisscholen zingen de liedjes die
ze geleerd hebben. Iedereen krijgt een
handig Sint Maarten cadeautje mee.
Dit vrolijke feest is een initiatief
van de Clemenskerk i.s.m. ouders
van kinderen van de Veldwikke, de
Bosrank en de Mr. Oosterveldschool
Meer info: aukjehwestra@gmail.com

Na deze feestelijke dienst in de
Clemenskerk is het de gewoonte van
de protestantse gemeente om een
fruitbakje te brengen bij mensen die
ziek zijn, ongeacht of zij lid zijn van
onze kerk.
Wij vragen u daarom of u fruit
wilt doneren om zo tot mooi
gevulde bakjes te komen.
U kunt het fruit inleveren op zaterdag
10 november tussen 11.00 uur en
12.00 uur in de Nije Wheeme (naast
de kerk) in Havelte of bij de fam.
Masselink, Vijverlaan 28 in Uffelte.
Wij hopen op een mooie opbrengst.
Alvast hartelijk bedankt.
Namens de diaconie,
Anneke Mulder

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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Bijker Mechanisatie Nijeveen is een allround mechanisatiebedrijf, gespecialiseerd in verkoop en reparatie van
landbouw-, tuin- en parkmachines. Wij zijn dealer van meerdere gerenommeerde merken waaronder Deutz-Fahr
tractoren, Merlo verreikers, Krone landbouwmachines, Siloking voertechniek, Meclean reinigingsmachines en Echo,
Snapper, Cramer en Grasshopper voor de tuin- en parksector.
Wij zijn hiermee actief in de professionele en particuliere markt.
In verband met personele wijzigingen zijn we op korte termijn op zoek naar een

MONTEUR LANDBOUWMECHANISATIE
We zoeken een collega die samen met het
team verantwoordelijk is voor het onderhoud
en reparatie van landbouwmachines,
wielladers en verreikers.
Profiel:
Wij zoeken een gedreven monteur die zijn
vak verstaat, representatief is voor het bedrijf
en goed kan samenwerken, die een flexibele
houding heeft ten aanzien van de werktijden
en bereid is cursussen te volgen aangaande
de functie.

Wij bieden:
Een modern uitgeruste werkplek in een bedrijf met
enthousiaste collega’s.
Een uitdagende en afwisselende functie waarbij er
mogelijkheden zijn om jezelf verder te ontwikkelen, er
mogelijkheden zijn om specifieke trainingen te volgen.
Een passend salaris met arbeidsvoorwaarden conform
CAO klein metaal.
Heb je interesse? Dan kun je contact opnemen met
de heer Ard Mennik 06-13802413
of stuur een mailbericht naar info@bijkernijeveen.nl
onder vermelding van vacature.

17-03-2006 12:10:58

17-03-2006 12:10:58
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Scholen Westerveld
strijden om bokaal
De korfbalverenigingen in de
gemeente Westerveld hielden
10 oktober onder prachtige
weersomstandigheden
een zeer geslaagd Univé
schoolkorfbaltoernooi. Dit zijn de
organiserende verenigingen Koru
Uffelte en Moedig Voorwaarts
Wapserveen. En Udi Havelte.
Op het sportcomplex van Koru werd
weer sportief gestreden door de
scholen. Mede door het prachtige
weer was er veel belangstelling.
Prachtig te zien hoe er door deze
jeugdige spelers met weinig of geen
ervaring met de korfbalsport werd
gestreden om de bal. Aan dit toernooi
deden zo’n 200 kinderen mee, jammer
dat er door miscommunicatie een van
de grootste scholen van Westerveld
moest afhaken. De schoolkorfbalcommissie en de Bewegingscoach
Westerveld gaan zich beraden hoe
de communicatie op de scholen
verbeterd kan worden.
Er werd gestreden in 3 categorieën,
groep 3/4, groep 5/6 en groep
7/8. Verdeeld over 5 poules. De
deelnemende scholen uit de
gemeente Westerveld waren: De
Bosrank Havelte, Oosterveldschool
Uffelte, De Vuursteen Wapserveen,

Adverteren?

Ten Darperschoele Wapse, De Veld
Wikke Darp, De Singelier Diever, De
Hoekstee Vledder en De Kievitshoek
Wilhelminaoord.
Alle poules streden tevens om de
bokaal, Strafworpen nemen.

Tijdens dit toernooi werd de aftrap
gegeven van de ledenwerfactie van
Koru en Moedig Voorwaarts. Om
kennis te maken met de korfbalsport
kan men tot zomer 2019 gratis lid
worden. Dit om de teamsport nog
beter onder de aandacht te brengen.
Zie de sites van Koru: koru.uffelte@
outlook.com, Moedig Voorwaarts:
bestuur@moedigvoorwaarts.nl.

Uitslagen van de wedstrijden: Groep
3/4 poule 1 winnaar Ten Darper
schoele. Groep 3/4 poule 2 winnaar
Oosterveldschool 2. Groep 5/6 poule
1 winnaar De Hoekstee. Groep 5/6
poule 2 winnaar Ten Darper schoele.
Groep 7/8 winnaar De Vuursteen.
Winnaar van het strafworpen nemen:
groep 3/4 Oosterveldschool 2. Groep
5/6 De Hoekstee. Groep 7/8 De
Hoekstee.

De schoolkorfbalcommissie was
zeer tevreden over deelname
en inzet van de scholen, en de
financiële ondersteuning vanuit
het bedrijfsleven. De inzet van alle
vrijwilligers werd weer zeer op prijs
gesteld.

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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0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

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!

www.zzwd.nl
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Dwingeloo, De Weyert, T. 088-9684028
Havelte, De Molenhof, T. 088-9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067
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COMFORTUIN
hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf
boomverzorging
bestratingen

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

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.

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

0522 - 245021

Een ‘KEI’ van een foto

Annerie, Sigrid & Marieke

We zien uw inzending graag tegemoet.

Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Agenda
31 okt.
De Kei nr. 20
3 nov.
Hondenfluisteraar geeft lezing - Holtinger Schaapskooi, Havelte - 14.00-16.00 uur
4 nov.
Dorpsgesprek - Protestantse kerk Uffelte, Schoolstraat 5 - 16.30-17.30 uur
5 nov.
Popshop, music4you, samen spelen in een band - De Veldkei, Havelte - 17.00-18.00 uur
5 nov.
Optreden Gezelligheidskoor De Pelikaan - De Veldkei, Havelte - 19.30 uur
7 nov.
Jaarlijkse bazar handwerkgroep Rode Kruis - De Veldkei Havelte - 13.30-16.00 uur
7 nov.
Welfare; org. Rode Kruis - De Veldkei, Havelte - 14.30-16.30 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
10 nov.	Damar, zilversmid uit Nepal komt in de Wereldwinkel - Egginklaan 2-7, Havelte - Verkoop: 10.00-17.00 uur
11 nov.
Sint Maarten
11 nov.
Sint Maarten Feest - Clemenskerk Havelte - 11.00 uur
11 nov.
Jubileumconcert De Liesterkrallen - Clemenskerk Havelte - 15.00 uur
Heeft u
12 nov.
Popshop, music4you, samen spelen in een band - De Veldkei, Havelte - 17.00-18.00 uur
een aankondiging
13 nov.
Ophalen oud papier Havelte
van een evenemen
t
14 nov.
De Kei nr. 21
of activiteit?
15 nov.
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
Laat het gratis in
15 nov.
Lezing Vogelwacht Uffelte - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
de
agenda plaatsen.
16 nov.
ALV Biljartvereniging De Veldkei - De Veldkei, Havelte - 10.00 uur
17 nov.
Toneelmiddag - De Toneelgroep Sleen - De Veldkei Havelte - 14.00 uur
(Commerciële age
ndapunten
in overleg)
17-18 nov. Havelte Buitengewoon - 11.00-17.00 uur
18 nov.	Jaarconcert Muziekver. de Bosnimf m.m.v. Swingband Havelte e.a. - Landgoed
Overcinge - 14.00-17.00 uur
21 nov.
Vrouwenvereniging Havelte; Kobie Kijk in de Vegte leest voor uit eigen werk
21 nov.
Algemene Jaarvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur. Zaal open om 19.45 uur
28 nov.
De Kei nr. 22
30 nov.
Bingomiddag - De Senioren Westerveld - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur - Iedereen is van harte welkom.
11 dec.
Ophalen oud papier Havelte
12 dec.
De Kei nr. 23
14 dec.
Film Una Mujer Fantastica - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
19 dec.
Vrouwenvereniging Havelte; Kerst
19 dec.
Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei, Havelte - 19.30 uur
20 dec.
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
20 dec.
Vrouwen van Nu Havelte; Kerstavond
20-21 dec. Kersttoernooi Biljartvereniging De Veldkei - De Veldkei, Havelte - beide dagen 09.30 uur
22 dec.
Kerstmarkt
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. 20 - 31 oktober 2018
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Egginklaan 2-7, Havelte
DAMBAR, de zilversmid uit NEPAL komt 10 november 2018 naar Havelte.
Dambar is geboren (1965) in het bergdorpje Khadka Bhaniyang in het district Nuwakot als
een Dalit, de laagste kaste in Nepal. Het was een gebied van ijzersmeden en een enkele
zilversmid. Dambar had het geluk dat hij in de hoofdstad van Nepal, Kathmandu, een 3-jarige
opleiding voor zilversmid mocht volgen. Dambar is inmiddels een 1e klas zilversmid, die o.a.
manchetknopen voor Unicef heeft ontworpen. Hij maakt prachtige hangers, kettingen,
oorbellen, ringen en kettingen (ook voor heren). Alles handgemaakt, soms met ingewikkelde
ontwerpen en vaak met een symbool of een speciale betekenis. Het is leuk om hem aan het
werk te zien, hij past eventueel ook sieraden naar wens aan. Hij stelt hoge eisen qua
vakmanschap en design. Het zilver is gekeurd bij Waarborg Holland in Gouda.
Dit jaar komt Dambar 10 november naar Havelte, samen met zijn neef Narayan die ook
zilversmid is en die u laat zien hoe de sieraden met de hand gemaakt worden.
De Wereldwinkel, Egginklaan 2-7, Havelte, heeft enthousiast zijn winkel opengesteld voor dit
goede doel in NEPAL. Verkoop: 10:00 -17:00 uur.
U kunt misschien nu al een mooi kado vinden voor Sint Nicolaas of de Kerst. De prijzen zullen
u zeker meevallen en u steunt hiermede de kansarme mensen in NEPAL.
Verder is de wereldwinkel Havelte het adres voor al uw cadeaus.
Ook voor SARI kleding kunt u bij ons terecht, alle kleding is gemaakt van
natuurlijke stoffen en fairtrade geproduceerd.
Voor de komende feestdagen stellen wij in overleg met u kerstpakketten samen.

Algemene ledenvergadering
Op woensdag 21 november a.s. zal de Algemene ledenvergadering van de
Dorpsgemeenschap Havelte in de Veldkei plaatsvinden. Aanvang: 20.00 uur.
Zaal open 19.45 uur.
Na het officiële gedeelte, zal rond
21.00 uur, door een bevoegde
instantie, deskundige informatie
worden gegeven over Wijkpreventie.
Wij zijn van mening dat dit voor

een ieder in ons dorp van belang is.
Vandaar dat deze informatie, voor
ook niet leden toegankelijk is. U bent
hartelijk welkom. Het Bestuur van de
Dorpsgemeenschap Havelte.  

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Hart voor Havelte

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT
8

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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Dorpsgesprek 4 november
Uffelte
Waakzaam en dienstbaar

In gesprek met Harald Kodden
Chef politie-basisteam zuidwest Drenthe
Plaats
Datum
Aanvang
Nazit
Toegang
Info

Kerkje in Uffelte
Zondag 4 november
16.30 uur
Met hapje en sapje
Gratis
dominee@pkn-havelte.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sint Maarten Feest

Clemenskerk Havelte
11 november om 11.00 uur
Alle kinderen en grote mensen uit
Uffelte, Havelte, Darp en Havelterberg
zijn welkom!
Info aukjehwestra@gmail.com

De Kei - 3e jaargang nr. 20 - 31 oktober 2018
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Voor al uw
rietdekkerswerken
Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

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

De Liesterkrallen met gastoptreden van Miréya Derksen
Na de zomervakantie is het vrouwenkoor Liesterkrallen ambitieus van start gegaan met het instuderen van een aantal
pittige, nieuwe liederen. Dirigent Martin Glas vraagt hierbij het uiterste van “zijn” dames. Of het allemaal gaat lukken
kunt u horen tijdens het aanstaande jubileumconcert op zondag 11 november.
Dertig jaar geleden begon het
vrouwenkoor met liedjes als “Daar
was een wuf dat spon”. Inmiddels
heeft het koor een heel breed en
gevarieerd repertoire opgebouwd.
Tijdens het komende jubileumconcert
laten de zangeressen zich begeleiden

door pianiste Maaike van den Berg.
Ook is er een gastoptreden van Miréya
Derksen. Deze dame van 18 jaar
staat al vanaf haar 9e op het podium.
Zingen is haar grootste passie. Ze
heeft een stembereik van meer dan 3
octaven. Komt u ook genieten op deze

interessante middag?
Het concert vindt plaats in de
Clemenskerk in Havelte en begint om
15.00 uur. De kerk is open om 14.30
uur. Kaarten à € 8,50 incl. koffie/ thee
zijn verkrijgbaar in de kerk en via
wimeninekemars@hetnet.nl.

GEZELLIGHEIDSKOOR
DE PELIKAAN
TREEDT OP
IN HAVELTE !
5 NOVEMBER 2018

Het Gezelligheidskoor ‘de Pelikaan’ onderscheidt zich van andere koren door een
eigenzinnige keuze van het karaoke repertoire, bestaande uit een mix van
liederen van recente en lang vervlogen tijden.

Kom 5 november gezellig meezingen in De Veldkei te Havelte!
Aanvang 19.30 uur, aanmelden is niet nodig.
Entree: € 9 met klantenpas ZZWD, zonder pas betaalt u € 10,
dit is incl. een kop koffie/thee met wat lekkers en een hapje en drankje.
Wilt u meer informatie over dit
optreden of de klantenpas, mail
dan naar het team van Welkom
Havelte, welkomhavelte@zzwd.nl
of bel T. 088-9684097.
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AED netwerk in Havelte blijft groeien
Een poosje geleden werden de inwoners van Havelte door middel van een huis
aan huis brief gevraagd om een financiële bijdrage te leveren voor de aanschaf
van een nieuwe AED voor het plaatselijke Reanimatienetwerk. Het bestuur
van de Stichting Reanimatienetwerk Havelte is aangenaam verrast door de
positieve reacties.
Directe giften en de opbrengst
van de Rabo Clubactie hebben
die aanschaf mogelijk gemaakt.
Inmiddels is die AED geplaatst in de
Nieuwe Meerkamp en aangemeld bij
HartslagNU. Een particulier initiatief
zorgde ook nog voor een nieuwe AED
in het dorp en door een anonieme
gift, aangevuld met een donatie uit
het Ondernemersfonds Westerveld,
wordt het binnenkort mogelijk om
rond de plekken waar veel mensen
komen, het zwembad en school/
sportzaal ook een AED te plaatsen.
Op die manier zijn er in Havelte in
de kern 14 AED’s beschikbaar en 2
in het buitengebied (Veendijk en
bij de kazerne). Een prachtig aantal,

maar het bestuur van de Stichting
wijst erop dat het hebben van veel
AED’s in het dorp fantastisch is, maar
dat het nog veel belangrijker is, dat
mensen kunnen reanimeren en een
AED kunnen bedienen. Gelukkig is het
aantal mensen in Havelte dat meedoet
aan het reanimatienetwerk groeiende.
Er melden zich de afgelopen weken
weer een tiental mensen aan om een
cursus reanimeren te volgen. Toch
streeft het Stichtingsbestuur naar nog
meer deelnemers, hoe meer mensen
meedoen, hoe beter. Initiatieven die
daartoe kunnen leiden worden graag
ondersteund. Voor aanmelding en/
of inlichtingen aednetwerkhavelte@
kpnmail.nl of tel 343222 of 342188.

Bestuursleden gezocht
(voorzitter, secretaris)

De stichting Vrienden van
hetChamadron zoekt 2 bestuursleden
wegens vertrek van de secretaris en
voorzitter.
Tevens zoeken wij ook torenwachters
voor het volgende seizoen.
Informatie is te krijgen bij de huidige
secretaris: keesoosterhof@kpnmail.nl
A. Nijmeijer (penningmeester)
0521-343418

De helft van jou en mij
in een nieuwe ziel.
Dubbel en gedeeld,
een ongescheiden beeld.
Louis

Buitengewoon Sfeervol
Weekend in Havelte
Havelte Buitengewoon is een jaarlijks
terugkerend evenement waarbij dit
jaar maar liefst 20 ondernemers op
10 locaties laten zien wat zij in huis
hebben. U bent van harte welkom
op zaterdag 17 en zondag 18
november tussen 11.00 en 17.00 uur.
Met de feestmaand in aantocht is
Havelte Buitengewoon bij uitstek
geschikt om alvast in de stemming te
komen. Op de sfeervolle locaties kunt
u inspiratie opdoen door lekkernijen
te proeven, wintersfeer in huis te
brengen met bloemwerk, kunst of
de laatste woontrends. U kunt zich
inschrijven voor de winterworkshops
en laat u voor de feestdagen
informeren over een nieuwe bril,
make-up en gelakte nagels. Ga terug
in de tijd en breng een bezoek aan de
molen en de historische vereniging
en bij de horecagelegenheden is het
heerlijk vertoeven onder het genot
van een buitengewoon lekker kop
koffie, lunch of diner na afloop.
Voor meer informatie over de
route en deelnemers, zie www.
haveltebuitengewoon.nl en volg
onze FB-pagina.
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Een ‘KEI’ van een foto

Foto: Limke Strikkers

Locatie weiland naast Drentse Hoofdvaart ter hoogte van Havelte.
Hoe mooi is Havelte!!!! Echte pareltjes vind je hier.
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