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

Open huis en finale Westerveld Got Talent 2018
in aantocht!
De voorrondes van Westerveld Got Talent zijn achter de rug, de finalisten van
de 2018 editie zijn bekend.
Op 19 oktober en 2 november vonden
de voorrondes van Westerveld Got
Talent 2018 plaats in Uffelte en
Vledder. De voorrondejury moest
na afloop bepalen welke 12 acts er
door kunnen naar de Grande Finale
op 17 november bij Muziekcentrum
Westerveld aan De Wringen in
Dieverbrug.
De finalisten van de 2018 editie
zijn: Daan van Holst (dans), Elske
van der Ree (zang en piano), Twan
Mulder (drums), Ruben Joziasse
(drums), Robin van der Veen/Lara
Wessels (zang), Anne Kaper/Jiline de
Gooijer/Marit Martens (dans), Toby
van der Veen (piano), Sla-Je-Slag
(slagwerkgroep), Chi’ Qs (popband),
de Mysterieuze Goocheltjes
(goochelact), The Unicorn Dancers
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(dans), Eline Beekhuis (dans).
De avond voorafgaande aan de finale
vindt een Open Huis plaats. Hierbij
kunnen belangstellenden bijvoorbeeld
meekijken met de regie, een
cameraman vragen stellen, even op
het podium staan of backstage kijken.
Of, gewoon alvast even een stukje
finalesfeer proeven.
Het Open huis van de vrijdagavond
vindt plaats op de finalelocatie en is
open voor iedereen die belangstelling
heeft. De eerste rondleiding start om
19.30 uur, een tweede groep start om
20.00 uur.
De Finale van Westerveld Got Talent
start op de zaterdag om 19.30 uur.
Toegangskaarten voor de finale zijn
verkrijgbaar aan de zaal.

0521 34 46 54

Het is er weer tijd voor…
Blad blazen!
Nu van €99,voor €69,-

Elektrische Alpina bladblazer
3-in-1!
Blazen, zuigen én versnipperen!
Wij verzorgen ook graag de
winterbeurt van uw gazonmaaier
incl. gratis haal- en brengservice!
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 28 november 2018.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 14 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
Zo.
Wo.
Zo.

18 nov.
21 nov.
25 nov.

Havelte
Molenhof
Havelte

10.00 uur
19.30 uur
10.00 uur

Mw. J. Doeven uit De Wijk
Ds. A. Westra
Ds. V. Top, Herdenkingsdienst overledenen

Kindernevendienst
Kindernevendienst

Swingen in Overcinge
Zondagmiddag 18 november is Landgoed Overcinge in Havelte de ‘place to be’. U kunt dan getuige zijn van een
bijzonder gevarieerd muzikaal evenement. Swingband Havelte neemt u mee op reis langs verschillende Amerikaanse
muziekstijlen. Van New York naar Chicago, via Route 66 naar California en met de Midnight trein naar Georgia. Van
Blues en oude Jazz tot Soul en Funk, van Rock tot Swing. Maar ook langs typisch Amerikaanse popmuziek met invloeden
van buitenaf, en muziek uit andere landen waar de Amerikaanse invloed overduidelijk in hoorbaar is, zoals bij Camila
Cobella, ABBA en Sting.
De reis wordt gemaakt o.l.v. dirigent
Hildo Flierman, samen met wel heel
bijzondere gasten en ondersteund door
zogenaamde soundscapes. De middag
wordt geopend door Drummers in
de Dop en Muziekkids Westerveld,
leerlingen die deel uitmaken van de
verschillende muziekverenigingen uit
de gemeente Westerveld. U hoort
instrumenten die niet direct bij een

swingband verwacht worden, zoals de
cello, bespeeld door Job Huiskamp.
De reis wordt voortgezet met de
zangeressen Yoanique Hillen en Sabine
Veen, Notice (Vocal Young Ladies
Choir) uit Havelte en met de Terribell
Jazz Band (Dixieland). Kortom, samen
met dit bijzondere en bonte muzikale
gezelschap zult u een onvergetelijke
reis door Amerika maken! Het

evenement wordt gehouden van
14.00-17.00 uur op Landgoed
Overcinge in Havelte, Linthorst
Homanlaan 1, 7971 RK Havelte.
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar
aan de zaal voor € 5,- (donateurs/
introducés), € 7,50 (overige
bezoekers), < 16 jaar gratis. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met Jan Willink, tel. 06 29884884.

Klusbus

Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Tel. 06 33 67 40 73
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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

Schillen
We krijgen het druk deze winter.
We moeten veel meer aardappelen
schillen dan anders.
De aardappelen zijn door de droogte
te klein gebleven. Dus een volle pan
betekent meer schillen.
Geeft niets we blijven onze mooie
Hollandse piepers eten.
We gaan meer huilen deze winter.
Want de uien bleven door de droogte
te klein dus om een lekkere hutspot
of hachee te maken moeten we meer
uien snijden.
Geeft niets we blijven onze prachtige
Hollandse uien eten.
En we blijven Nederlandse melk
drinken, fruit, vlees en kaas eten.
Waarom niet?
Het aantal boerenbedrijven neemt in
dramatisch hoog tempo af.
In de gemeente Westerveld waren in
2016 nog 230 bedrijven. Ik durf niet te
denken hoeveel er nu nog zijn.
Onze boeren werken keihard om hun
bedrijf in stand te houden, ook in
Westerveld.
In de glossy InWesterveld van 2017
was het de beurt van de westerveldse
boeren om over hun bedrijf te praten.
Welke boer of boerin zich ook
promootte, elke ondernemer was
even enthousiast over zijn bedrijf. Uit
alles sprak de enorme liefde en zorg
voor hun product.
Kortom, wij hebben veel prachtige,
echt Hollandse bedrijven. Laten we
hun oogst bij de supermarkten of
biologische winkels kopen.
Ook in de gemeente Westerveld.
Onze boeren verdienen het.

Buurthulp Meerkamp 1
Een “buurthulpsysteem” dat als een klein experiment begon in Meerkamp 1,
lijkt ook interessant te worden voor heel Havelte. Ook buiten de Meerkamp
gaan steeds meer mensen mee doen. Bij dit systeem sturen inwoners elkaar
via internet en het speciale programma Nextdoor berichtjes waarbij ze hulp
vragen of hulp aanbieden, elkaar berichtjes sturen over speciale activiteiten in
Havelte, of zaken die betrekking hebben op buurtpreventie.
Inmiddels doen er in Havelte al bijna
300 mensen mee. Voorbeelden van
berichtjes: huisdier zoek of gevonden,
gevonden en verloren voorwerpen,
wie kan ….lenen, ik heb …over wie
kan ik daar een plezier meedoen, hulp
gevraagd bij….., let op er wordt veel
ingebroken, persoon vermist, data
papierophalen enz.
Commerciële, godsdienstige of
politieke boodschappen zijn niet
gewenst. Nieuw is dat nu ook het

Particuliere advertentie

Centraal Meldpunt, dat gevestigd
is in de Veldkei en fungeert als
de schakel tussen hulpvrager en
vrijwillige hulpverlener, gebruik
maakt van deze mogelijkheid in
Havelte. Ook belangstelling om mee
te doen? Kijk op www.Nextdoor.nl
en meld je aan. Er zijn geen kosten
aan verbonden. Vragen, ideeën:
infobuurthulpmeerkamp@ziggo.nl.
Bellen kan ook: Ans en Gert Hulsebos,
343222.

Senryû

Heeft u iets te koop?
Zet het in De Kei!

Hij roept twee woorden
en zij voelt honderd ogen
oordelend kijken.

e 0,26 per mm.
Min. advertentiebedrag e 7,50

Louis

Pre-Order Now

Agenda

MET O.A.
RUIMTE VOOR ADRESSEN
VERJAARDAGSKALENDER
JAARKALENDER

Dieneke Smink

Het Noteboompje.nl

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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•••
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COMFORTUIN
hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf
boomverzorging
bestratingen

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel
06 10 18 14 17
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Prachtige gift voor de Holtinger Schaapskudde
van de Obstacle Funrun!
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.
’s Middags was het tijd voor de 7 km
Obstacle Funrun voor de groep 12
jaar en ouder. Ook hier een grote
groep van bijna 200 enthousiaste
deelnemers die vanuit de schaapskooi

4

van start gingen.
De organisatie, Yvonne Landman
van Landman lifestyle coach en Roel
Veld, konden terugzien op een zeer
geslaagde dag. Uiteindelijk is het doel
om geld bijeen te brengen
prima gelukt, het definitieve
bedrag ten bate van de
Holtinger Schaapskudde is
€ 1400.
Op zaterdag 3 november
werd het bedrag
aangeboden aan het
bestuur van de Holtinger
Schaapskudde door het
overhandigen van de
Obstacle Funrun t-shirt.
Duco Heun, voorzitter
van de Stichting Holtinger
Schaapskudde was zeer
content met deze mooie
gift.

Drentenierdersmiddag
Drentenierdersmiddag op
donderdag 15 november.
Drentenierders zijn wat oudere
levensgenieters die zijn neergestreken
in de gemeente Westerveld van ons
mooie Drenthe, vaak na een druk
arbeidsleven vol afwisseling.
Drentenierders willen de mensen
om hen heen leren kennen, nieuwe
contacten leggen, samen aan
activiteiten deelnemen
en wellicht nieuwe dingen
uitproberen. Drentenierdersmiddagen
worden eens in de maand
georganiseerd.
De toegang is gratis en van tevoren
opgeven is niet nodig. De tijden zijn
van 15.00 uur tot 17.00 uur.
Na afloop is er een aanschuifdiner
waarvoor men zich desgewenst in de
loop van de middag kan opgeven.
De Drentenierdersmiddagen
worden gehouden in Het Landhotel,
Groningerweg 6 in Diever. Voor meer
informatie zie www.drentenierders.nl
of bel 0521-342557.
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Lezing Markerwadden door boswachter
André Donker

Durango
Line and Show dancers

Op 15 november organiseert de Vogelwacht Uffelte e.o. in De Veldkei
een lezing over de Markerwadden. Nu definitief de inpoldering van het
Markermeer (Markerwaard) niet plaatsvindt, worden in dit gebied eilanden
met natuurlijke oevers aangelegd om het ecologisch gezond te maken.
Inmiddels kunnen we al zien dat hier zowel boven als onder water verrassende
natuur tot ontwikkeling komt.

Partner-Koppeldansen op countrymuziek.

De lezing wordt gegeven door
boswachter André Donker, bekend van
radio en tv als landelijke woordvoerder
voor Natuurmonumenten. Na 32 jaar
werkzaam geweest te zijn in Drenthe,
verruilde hij deze provincie voor het
Markermeer. Zijn boeiende lezing zal
gaan over het hoe en waarom van
dit grootste natuurherstelproject van

Europa en de eerste resultaten van het
tweede broedseizoen.
Aanvang: 20.00 uur
(zaal open vanaf 19.30 uur)
Plaats: De Veldkei, Veldkamp 77,
Havelte
De lezing is gratis voor leden.
Niet-leden betalen 3 euro.

Dit is geschikt voor alle leeftijden jong
of oud.

Fit ouder worden?

Wapserveen in
voorbereiding voor
9e kerstfair

Sportvereniging SV Dynamiek uit Havelte biedt 6 gratis proeflessen Variofit
aan. SV Dynamiek gaat in samenwerking met de werkgroep “Havelte e.o. In
Actie” lessen Variofit aanbieden.
Variofit, het woord zegt het
eigenlijk al: fit worden en blijven
door middel van verschillende
bewegingsactiviteiten. Sportief en
gezellig bezig zijn onder enthousiaste
en deskundige leiding van Herma
Scheppink, trainster bij SV. Dynamiek.
Binnen de lessen komen verschillende
activiteiten aan bod. Zo wordt er
gewerkt aan conditie, kracht én
worden er diverse sportspelen
aangeboden. Op deze wijze worden
alle functies van het lichaam getraind,
om zo lang mogelijk fit te blijven.
Kunt u iets niet of heeft u met iets
moeite? Dat is geen probleem: de
lessen worden zo aangeboden dat er
op elk niveau kan worden gesport.
Plezier staat voorop.

Je wilt niet alleen dansen, maar wel
samen met je partner/vriendin/
dochter enz. enz. dan is dit misschien
iets voor jou.
Vanaf maandag 19 november a.s van
19.00 -20.00 uur wordt er in buurthuis
“de Stobbe” lesgegeven in het partnerkoppeldansen op real country music.

Op donderdag 13 december worden
vanaf 17.30 uur de deuren van KC
de Vuursteen en de Wiekslag in
Wapserveen geopend voor alweer
de negende kerstfair.

Bent u 55+ en wilt u een aantal keren
gratis komen proefdraaien:
U bent van harte welkom op de
komende dinsdagen:
20 en 27 november &
4, 11, en 18 december 2018.
Tijd: van 14.00 uur tot 15.00 uur in
de sportzaal van Meesters Erve te
Havelte.

Afgelopen jaar waren er meer dan
veertig kramen, met een groot en
gevarieerd aanbod voor de meer dan
500 bezoekers.
De eerste kramen zijn reeds
gereserveerd, maar er is nog
ruimte voor (nieuwe) bedrijven of
verenigingen om zich te presenteren
op deze avond.

Bij voldoende animo zullen de lessen
na de kerstvakantie wekelijks, tegen
vergoeding plaatsvinden. Heeft u
vragen of wilt u zich aanmelden: dan
kunt u contact opnemen door een
mail te sturen naar svdynamiek@
gmail.com of bellen met Sandra
Schrotenboer: 06-25342226
We hopen u te kunnen begroeten!

Neem hiervoor contact op met de
organisatie via kerstfairwapserveen@
gmail.com

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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Grote opkomst lezing Hondenfluisteraar Klaas Wijnberg in de Holtinger Schaapskooi
De bekende hondenfluisteraar Klaas Wijnberg kwam op zaterdag 3 november een lezing geven over zijn nieuwe boek
“De Mensenhond”. Zo’n 90 mensen kwamen naar de lammerenkooi om het enthousiaste verhaal van Klaas te horen.
Klaas Wijnberg woont op Ameland en
heeft de belangrijkste boodschap te
vertellen dat hondentraining anders
kan en anders moet in het belang van
de hond.
Vanuit 35 jaar ervaring als
hondentrainer heeft hij hiervoor de
Stapcontact-methode ontwikkeld.
Een methode, een manier van leven,

waarbij de communicatie tussen baas
en hond op een natuurlijke manier
plaatsvindt. Omgaan met je hond op
basis van kennis en vooral ook emotie.
Tijdens de lezing legde hij uit hoe
mensen een betere band met hun
viervoeter kunnen opbouwen, door op
een natuurlijke, eerlijke, primitieve en
emotionele manier te communiceren
met hun hond. Dat
communiceren
gebeurt nonverbaal en
voornamelijk door
oogcontact en
handgebaren. Een
hond is volgens
Klaas namelijk
niet op (onze) taal
ingesteld. Vandaar
het ‘fluisteren’
met de hond.
“De Mensenhond”
is het derde boek

dat Klaas heeft geschreven.
De rode draad van het nieuwe boek
is “Start met opvoeden en stop met
trainen” en “Laat de hond weer hond
zijn”.
In de pauze was er een verloting
met mooie prijzen. De hoofdprijs,
een fotoshoot van je hond, ging naar
José van der Haven. Tevens kochten
vele bezoekers het gesigneerde boek
van Klaas. Na afloop kregen alle
bezoekers een goody bag mee naar
huis. Met dank aan onze sponsoren:
Dierenkliniek De Woldberg, Annette
Hagemeijer Fotografie, Carnis, Smolke
honden- en kattenvoeding, Yarrah
Nederland, Massier dierenvoeders,
Jumper Zwolle en d’Olde Stee.
Voor de mensen die niet de lezing
konden bezoeken, komt Klaas in het
voorjaar van 2019 nog een keer naar
de lammerenkooi om zijn verhaal te
vertellen.

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!!)

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

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

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
14 nov.
De Kei nr. 21
15 nov.
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
15 nov.
Lezing Vogelwacht Uffelte - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
16 nov.
ALV Biljartvereniging De Veldkei - De Veldkei, Havelte - 10.00 uur
16 nov.
Benefietavond voor Alzheimer Nederland - Theehuis ‘t Hunebed - 18.00-00.30 uur
17 nov.
Rommelmarkt - De Stobbe, Darp - 9.30-12.30 uur
17 nov.
Toneelmiddag - De Toneelgroep Sleen - De Veldkei Havelte - 14.00 uur
17 nov.
Open Huis en Finale Westerveld Got Talent 2018 - Muziekcentrum Westerveld, Dieverbrug - 19.30 uur
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
20 nov.
Jaarvergadering IJsclub Havelte - kantine van de ijsbaan - 20.00 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
Heeft u
een aankondiging
uur. Zaal open om 19.45 uur
24 nov.
Sinterklaasintocht Havelte - Boskampsbrug - 17.45 uur
van een evenemen
t
28 nov.
De Kei nr. 22
of activiteit?
30 nov.	Bingomiddag - De Senioren Westerveld - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur - Iedereen is
Laat het gratis in
van harte welkom.
de agenda plaatsen
.
11 dec.
Ophalen oud papier Havelte
(Commerciële age
ndapunten
12 dec.
De Kei nr. 23
in overleg)
13 dec.
Kerstfair - KC de Vuursteen en de Wiekslag, Wapserveen
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
8 jan.
Ophalen oud papier in Havelte
16 jan.
Vrouwenvereniging Havelte; Bingo
5 feb.
Ophalen oud papier in Havelte
20 feb.
Vrouwenvereniging Havelte; Jaarvergadering met Aalt Westerman
5 maart Ophalen oud papier in Havelte
20 maart Vrouwenvereniging Havelte; Modeshow
2 april
Ophalen oud papier in Havelte
17 april
Vrouwenvereniging Havelte; Doe-avond
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. 21 - 14 november 2018
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Geslaagde netwerkbijeenkomst in Havelte
Op 17 oktober vond in de Veldkei te Havelte een geslaagde
netwerkbijeenkomst plaats. Daarvoor waren alle vrijwilligers en
beroepskrachten uitgenodigd die in Havelte werkzaam zijn in de zorg en het
welzijnswerk. ‘Meedoen in Havelte’ was het motto dat een Werkgroep van
de Dorpsgemeenschap Havelte aan deze bijeenkomst gaf. Aanleiding was het
door de overheden ingezette beleid om mensen langer zelfstandig, actief en
betrokken te houden bij het wonen en leven in de eigen woning en buurt.
De bijeenkomst begon met soep
en een broodje. Daarna volgde een
kennismakingsronde en vertelde Abe

Brouwer over zijn sociale initiatieven.
Vervolgens zijn in kleinere groepen
allerlei inzichten, ideeën, vragen en
knelpunten uitgewisseld.
Dit gebeurde aan de
hand van stellingen die
diverse organisaties als
uitdaging en knelpunt
hadden ingebracht.
Zo vertelde een
vereniging dat zij graag
maatschappelijk actief
wil worden en vroeg
naar ideeën daarvoor.
Iemand wilde graag
weten met wie er zinvol

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

samengewerkt kan worden, een ander
hoe beter naar elkaar doorverwezen
kan worden. Zo kwamen veel mooie
ideeën op tafel en werden bijzondere
ervaringen uitgewisseld. Veel
deelnemers zeiden dat ze dit initiatief
waardeerden en vonden het erg
plezierig om weer nieuwe mensen te
leren kennen
De Werkgroep gaat de deelnemers
binnenkort informeren over alle
uitkomsten van de avond en komt dan
ook met een voorstel hoe en waaraan
een mogelijk vervolg gegeven kan
worden.
Een volgende netwerkbijeenkomst ligt
dus in het verschiet.

ALV Dorpsgemeenschap Havelte met presentatie door wijkagent Nijenhuis
Dorpgemeenschap Havelte houdt op 21 november a.s. de Algemene Ledenvergadering. Deze vindt plaats in de Veldkei
te Havelte. De vergadering begint om 20.00 uur. De zaal is geopend vanaf 19.45 uur.
Na het officiële gedeelte is vanaf
± 21.00 uur een presentatie die voor
alle Havelters interessant is. Wijkagent
Bert Nijenhuis geeft informatie
over inbraakpreventie en WABP
(WhatsAppBuurtPreventie).

De gehele vergadering is toegankelijk
voor iedereen. Niet-leden kunnen
echter niet deelnemen aan eventuele
stemmingen.
Wilt u als niet-lid alleen de presentatie
van Bert Nijenhuis bijwonen, dan bent

u vanaf 21.00 uur welkom.
De laatste bestuursvergadering van
2018 is op 19 december om 19.30 uur
in De Veldkei te Havelte.

Hart voor Havelte

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

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

Martijn Haveman

magnetiseren
kruiden therapie

cursus;

Praktijk voor:
behandeling;
opleidingen;
energetische sportmassage / therapieën
Pedjit (oosterse
massage)
Pedjit
(Indonesische massage) energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen
energetische sportmassage / therapieën
orthomoleculair gerichte consulten
ontspanningsmassage
Locatie

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
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meditatie
Energetisch therapeut / sportmasseur
veendijk 29 7971 RN Havelte ( Drenthe)
Martijn Haveman

nfo@spirit-treatments.nl

www.spirit-treatments.nl

tel; 06-33674073

www.spirit-treatments.nl 06-33674073
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Challenge2move Hardloopgroep Havelte in actie voor Alzheimer Nederland
Elk jaar zorgt Challenge2move voor een goede doelen actie. Vorig jaar hadden
we groot succes met de sponsorloop voor het Longfonds. Dit jaar is de actie
voor Alzheimer Nederland.
Wij zetten ons graag in. Dit keer niet
door zelf te bewegen. Middels een
benefietavond op 16 november 2018
proberen we zoveel mogelijk geld op
te halen. De avond is in Theehuis

Foto: A. Bangma

De lopers hebben ervaringen met
deze nare ziekte. In hun dagelijkse
werkzaamheden, als mantelzorgers,
als familie. Wat een impact heeft deze
ziekte op levens. Onderzoek is nodig!

‘t Hunebed van 18.00 tot 00.30 uur.
Zij verzorgen voor deze actie de locatie
en een lopend buffet.
De The Dick Rosewater band uit
Meppel verleent haar medewerking
en zorgt ervoor dat de voetjes van
de vloer komen middels live muziek.
Ook wordt er een bijzondere veiling
gehouden met een veilingmeesteres
die wij niet beter hadden kunnen
bedenken. Als klap op de al geweldige
avond komt er een Mysterie guest
over uit Amsterdam. Voor de mensen
die bekend zijn met Donderdag
MeppelDag Mokum zullen hem vast
herkennen.
De locatie heeft als maximum 80
personen gesteld; deze is inmiddels
helemaal UITVERKOCHT.
Mocht u desondanks Alzheimer
Nederland een warm hart toedragen
dan kunt u een bijdrage leveren via de
volgende link:
https://sportieveacties.
inactievooralzheimer.nl/actie/
angelique-bangma/doneren

Swingband Havelte/Muziekvereniging De Bosnimf
Afgelopen maandag was de laatste workshop om samen muziek te maken.
De deelnemers speelden op altsaxofoon, sopraansaxofoon, blokfluit, bugel,
piano, basgitaar, gitaar en drums. Een heel gevarieerd gezelschap, die vol
enthousiasme samen muziek maakten.
De eerste keer was het nog wat
aarzelend. Maar naar verloop van
tijd werd er door iedereen al stukjes
geïmproviseerd. Nu zit het er al weer
op. Maandag 19 november, 18.45 uur
in ontmoetingscentrum de Veldkei
te Havelte, laten de kinderen hun
ouders, broertjes, zusjes en andere
belangstellenden horen wat er in 5
workshops gedaan is. Kom luisteren
als je wil zien en horen hoe het was.

Ook bij de Swingband zijn alle secties
meer leden welkom. Ben je op zoek
naar een plaats om samen muziek
te maken of naar een ander orkest

of band. Sta je aan het begin van je
muzikale carrière of heb je een wat
langere ervaring. Kom dan langs op
de repetitieavond. Dit is op maandag
avond in ontmoetingscentrum De
Veldkei vanaf 19.30 uur en kijk of het
wat voor je is. Iedereen is welkom.
Inlichtingen: Jan Willink 0521-342457.

Als er nu jongelui zijn die een blaas-,
strijk-,slag-, toets of snaarinstrument
bespelen en minstens een jaar
les hebben, en denken, ik heb
wat gemist, die kunnen altijd
een kijkje komen nemen tijdens
een repetitie van de Swingkids,
leerlingorkest van muziekvereniging
De Bosnimf. Er wordt gerepeteerd op
maandagavond vanaf 18.45 uur in
ontmoetingscentrum De Veldkei.
De Kei - 3e jaargang nr. 21 - 14 november 2018
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IJSCLUB HAVELTE
Jaarvergadering
op dinsdag 20 november 2018
om 20.00 uur
in de kantine van de IJsbaan
Agenda ter tafel
Voor degenen, die nog geen lid zijn,
bestaat de gelegenheid om lidmaatschapskaarten
te kopen voor aanvang van de jaarvergadering
van 19.30 tot 20.00 uur.
Leden die reeds hebben betaald kunnen ook op
genoemd tijdstip hun lidmaatschapskaart afhalen.

TE KOOP
Set winterbanden
met lichtmetalen velgen
Petlas Snowmaster 225/55/17 101V
Zeer goede winterbanden
Tel. 0522 259 877
b.g.g. 0522 255 449

Tarieven Lidmaatschapskaarten:
Gezinnen € 7,50
Individuele leden € 5,Inwoners van 18 jaar en ouder dienen
individueel lid te zijn.
NA 1 DECEMBER WORDEN DE TARIEVEN
MET 50% VERHOOGD.

Wedstrijdverslag LDODK – DOS’46 (27-33)
DOS’46 is het nieuwe Korfbal League seizoen uitstekend begonnen. In de derby van het noorden werd er met 27-33 van
concurrent LDODK gewonnen. Na de 1-0 en 2-1 in het voordeel van de gastheer was het DOS’46 dat de wedstrijd volledig
onder controle had en via een 12-17 ruststand de punten mee nam naar Nijeveen.
DOS’46 begon in de volgende
opstelling:
Eerste aanval: Geertje Hoekstra,
Fenna de Jong, Jelmer Jonker en
Leander Zwolle.
Eerste verdediging: Nienke
Hintzbergen, Kim Petersen, Max
Malestein en Harjan Visscher.
In een volle sporthal, waar de
Grifteside goed vertegenwoordigd
en hoorbaar was, was het LDODK dat
de score opende. Geertje Hoekstra
maakte gelijk met een afstandsschot
waarna LDODK antwoordde; 2-1.
Door doelpunten van Nienke
Hintzbergen, Fenna de Jong, Jelmer
Jonker en Harjan Visscher liepen de
bezoekers uit Nijeveen uit naar een
2-5 tussenstand na 10 minuten. Deze
voorsprong heeft de ploeg van Pascal
Zegwaard en Rick Wessel niet meer
weggegeven. LDODK kwam af en
10

toe dichtbij, maar DOS’46 counterde
gelijk. Via 4-5, 7-8 en 8-9 bleef het
lange tijd spannend. DOS’46 kon
vervolgens uitlopen door doelpunten
van het herenkwartet naar 9-14. De
kleedkamers werden opgezocht met
een 12-17 tussenstand.
In de tweede helft bleef DOS’46 met
dezelfde energie spelen, iets waar
LDODK zichtbaar moeite mee had
en veel passingsfouten maakte. Een
goedverzorgde rebound bij DOS’46
hielp om uit te lopen naar een 14-22
tussenstand. In deze fase probeerde
LDODK iets te forceren met wissels
en werd het 20-25 met nog 10
minuten te spelen. Op 22-27 werd
Geertje Hoekstra gewisseld voor
Marieke Klaver en bij 22-28 maakte
Latisha van Halen haar debuut in de
hoofdmacht van DOS’46. Verdedigend
moest van Halen het spel van LDODK

ontregelen en aanvallend mocht
Klaver het proberen. Doelpunten
vielen om en om en daardoor
kon LDODK nooit dichterbij dan 4
doelpunten verschil komen. Met twee
rake afstandsschoten maakte Jelmer
Jonker een einde aan alle hoop voor
de thuisploeg; 24-30. Jesse de Jong
mocht nog invallen en vond met
een goed getimede doorloopbal de
korf. Max Malestein nam vanaf de
strafworpstip het laatste doelpunt
voor zijn rekening; 27-33.
Doelpunten DOS’46: Jelmer Jonker 10,
Max Malestein 7, Nienke Hintzbergen
3, Fenna de Jong 3, Harjan Visscher 3,
Geertje Hoekstra 2, Kim Petersen 2,
Leander Zwolle 2 en Jesse de Jong 1.
DOS’46 2 wist haar wedstrijd tegen
LDODK net niet te winnen, in de
laatste minuut viel de beslissing;
23-22.
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Levendig jubileumconcert Liesterkrallen
In de prachtige, eeuwenoude Clemenskerk van Havelte was zondagmiddag het podium vrijgemaakt voor
De Liesterkrallen. In stijlvol zwart met wit gekleed zongen ruim vijftig vrouwen in een vlot tempo een keur aan liederen
uit hun brede repertoire. De prachtige akoestiek van de kerk verhoogde de feestvreugde, want feest was het!
De trouwe fans van dit koor, dat het
dertigjarig jubileum viert, mochten
horen hoe dirigent Martin Glas “zijn”
dames telkens weer durft uit te dagen,
zoals bij het lastige Tantum Ergo
van Fauré. Dit werd voor het eerst
gezongen, een romantische stuk met
veel dynamiek en halve tonen. Hier
en daar nog wat onzeker, maar dat is
begrijpelijk, wanneer men weet, dat
dit stuk in drie maanden ingestudeerd
is. Net als Nigra Sum van Casals, waar
het zangplezier van afspatte.
Het samenspel tussen dirigent en
koorleden was zeer geconcentreerd

Een ‘KEI’ van een foto

en dat kwam de harmonie beslist ten
goede. Als een chauffeur bestuurde
Glas de verschillende partijen. De
sopranen iets erbij, de alten wat gas
terug. Met één vinger dirigeerde de
dirigent zijn zangeressen. Pianiste
Maaike van de Berg ondersteunde het
koor met dezelfde concentratie en
klaterend pianospel.
Het feestprogramma was prachtig
samengesteld. Korte blokjes
zorgden voor veel variatie, waarbij
gastzangeres Miréya Derksen veel
indruk maakte. Een plaatje om te
zien, en een genot om naar deze

sopraan van nog maar achttien jaar te
luisteren. Elke noot van deze zangeres
was ráák, haar presentatie warm en
ontspannen.
Bij een feestje hoort een taart met een
kers erop, en dat was het bekende You
are the new day. Martin Glas daagde
het publiek uit om dit slotlied mee te
zingen, het lukte Miréya om boven
bijna tweehonderd aanwezigen uit te
komen, een krachtige afsluiting van
een levendige middag.

Foto: Buurtzorg

Een ‘kei’ van een team!
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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.

www.kleen.nl

Textieldruk en borduren

Cadeautip voor
de feestdagen
Handdoek met naam
Knuffel Paard met naam
Knuffel Aap met naam
Knuffel Hond met naam

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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e 16,50
e 17,50
e 17,50
e 25,00

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl

De Kei - 3e jaargang nr. 21 - 14 november 2018

