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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp

Vriendenconcert Mannenkoor Uffelte

0521 342 250

samen met Aalt en Anja Westerman

Zondagmorgen 7 april a.s. vindt er weer een uniek optreden plaats in
café restaurant De Molensteen aan de Rijksweg in Uffelte. Dan geeft het
Mannenkoor Uffelte, samen met Aalt Westerman en dochter Anja, een
koffieconcert.
Dit concert, waarbij de ”Vrienden van
het Mannenkoor Uffelte” vrij entree
hebben, belooft weer een heel mooi
concert te worden, temeer daar het
koor, onder de bezielende leiding
van dirigent Bert Koster, ook dit jaar
weer een aantal mooie nieuwe liedjes
heeft ingestudeerd. En er wordt altijd
geprobeerd, om een extra dimensie
te geven aan de concerten, door een
combinatie te maken met bevriende
koren of muzikanten. Dit keer zijn dat
Aalt en Anja Westerman, met een
heel mooi Streektaalrepertoire! En
met hele gezellige meezingliedjes!!
Het belooft dus een fantastisch mooie
en gevarieerde morgen te worden.
De entree voor dit unieke optreden
voor niet-vrienden is slechts € 7,50
per persoon. Dat mag dus niemand
missen! Het Mannenkoor Uffelte
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bestaat uit mannen uit Uffelte,
maar ook uit omliggende dorpen als
Havelte, Wittelte, Ruinerwold, Ruinen,
Hees, enzovoort. Het koor heeft een
zeer gevarieerd repertoire, waarbij
het zingen van liedjes in de eigen
Drentse streektaal, een belangrijk
onderdeel is. En daarnaast staan er
vele heel gezellige Nederlandstalige
liedjes op het repertoire, maar ook
wordt er Engels en Duits gezongen.
Mocht U daar belangstelling voor
hebben, kom dan eens een keer
(gratis) meeoefenen of luisteren op
maandagavond in De Molensteen
te Uffelte, de thuisbasis van het
koor. Zingen met elkaar is gezellig en
gezond!!
Het concert begint zondag 7 april
om 11.00 uur. (zaal open 10.30 uur).

0521 34 46 54

- ACTIE – ACTIE – ACTIE Bij aankoop van een nieuwe
SABO benzine motormaaier

-3 jaar GARANTIE
-3 jaar GRATIS ONDERHOUD
-SABO PRESENTJE
Kom langs voor advies en
meer informatie over deze
SUPER MOOIE UNIEKE ACTIE!
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 3 april 2019.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 27 maart
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
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.

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003
REGELVERMELDING: • 1 regel e 43,00 • 2 regels e 52,00
• 3 regels e 73,00 • 4 regels e 94,- per jaar (excl. BTW)

Kerkdiensten PKN Havelte/Uffelte
20 maart Molenhof
Havelte
24 maart Havelte
27 maart Havelte

19.30 uur
19.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

Mw. G. Bijl-Valk
Ds. A. Westra, Vesper
Ds. Mw. D. Kits (Bovensmilde), 3e zondag 40-dagentijd
Ds. A. Westra, Vesper

Tina Turner Passion m.m.v. Popkoor Afslag Nijeveen
Zondagmorgen 31 maart om 10.00 uur in de Clemenskerk te Havelte.

zegt de ene: Pas op een slak voor je,

Op zondagmorgen 31 maart wordt het levensverhaal van Tina Turner verteld.
Dit jaar wordt ze tachtig! Het is een levensverhaal met veel verdriet door het
overlijden van geliefden. Van grove vernederingen vanwege haar huidskleur.
Mishandelingen en verkrachtingen vanwege haar vrouw zijn. Maar het is
vooral ook het levensverhaal van een ongelooflijk veerkrachtige vrouw.
Ze kwam er altijd weer bovenop. Mede dankzij haar geloof. Ik ben een
boeddhistische baptiste, zegt ze. Of ben ik een baptistische boedddhiste?
Haar indrukwekkende levensverhaal
wordt verteld door Vijko Top en de
muziek wordt verzorgd door Popkoor
‘Afslag Nijeveen’. Let wel: niet alle
songs die het koor brengt zijn van
Tina Turner. Dat heeft het koor niet
in het repertoire. Bijvoorbeeld ook

Twee Belgen lopen op het trottoir

de U2-song ‘I still haven’t found what
I’m looking for’ zal klinken. Omdat
het aansluit bij een bepaalde fase van
Tina’s leven.
En, het is geen kerkdienst: er is muziek
en tekst. Van harte welkom! Kosten:
vrijwillige bijdrage bij de uitgang.

zegt die andere: Ik heb hem al gezien
hij loopt al een kwartier voor me.
Lorki

Particuliere advertentie

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

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, loc. Hofweg-Molenweg, T. 088-9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067
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Keitje

Vespers in de Clemenskerk

Het was op zo’n druilerige
zondagmorgen. Zo’n intens treurige,
verregende zondagmorgen.
Geen mens op straat, de hond moet
zijn plas ophouden tot de zon schijnt,
er zijn geen auto’s vol mensen op
weg naar familiebezoek. Ik dacht, zou
Havelte de sportiefste gemeente van
Westerveld zijn?
Op die zondagmorgen reed ik
namelijk naar de kerk in Wapserveen,
vroeg, zeker voor zo’n ongezellige
zondagmorgen, als ik op de van
Helomaweg in de verte een ‘geel
gevaar’ zie. Het blijkt, dichterbij
gekomen, een verkeersregelaar te zijn
gehuld in een kanariegeel regenpak
met een zwarte helm op. Hij zou zo
met het ‘gele hesjes (plus broek)
protest’ mee kunnen doen.
De gele man laat op dat moment een
paar fietsers los uit het bos.
Mountainbikers die, zwoegend en
zwetend, de modderige laatste meters
uit het bos de weg op schieten.
Dit is leuk moet ik denken. Dit is een
sport, dit doen mensen voor hun
zondagse lol. Onherkenbaar, doornat
en van onder tot boven onder de vette
modder je sport beoefenen.
Dit vindt de verkeersregelaar leuk,
dit vindt de mountainbiker het
aller-leukste en dit vindt de vrouw/
moeder/vriendin van de fietser leuk.
(ik denk aan de was!)
Dus conclusie, als zij het allemaal leuk
vinden en er verder zich niemand
op straat waagt omdat het zulk
hondenweer is, dan moet Havelte
wel de sportiefste gemeente van
Westerveld zijn.
Anders kan ik het niet verklaren.

Een avonddienst in de kerk heet een vesper. Het woord
is afgeleid van het Latijnse vespera, wat avond betekent. Op weg naar Pasen
willen we in vier vespers bewust de overgang van dag naar nacht maken.

Sportiefste		

Dieneke Smink

Er wordt niet veel gesproken; in deze
korte bijeenkomst is er ruimte voor
inkeer. We luisteren naar teksten
uit de Bijbel, er is muziek, piano,
dwarsfluit en cello, en er worden
meditatieve liederen gezongen.
Een half uur om los te komen van
de drukte van de dag en contact te

maken met wat je inspireert en draagt.
U bent welkom.
Plaats Clemenskerk Havelte
Data 20 en 27 maart, 3 en 10 april
Tijd
19.00-19.30 uur
Meer informatie:
dominee@pkn-havelte.nl

Eierverkoopactie S.V. Dynamiek
In de week van 25 tot 30 maart zullen de jeugdleden van sportvereniging
Dynamiek uit Havelte aan de deur komen om scharreleieren te verkopen. Met
de opbrengst van deze actie kunnen we de clubkampioenschappen op 22 juni
bekostigen. Daarnaast is er geld nodig voor vervanging van de wedstrijd-outfit
van de selectieturnsters en willen we een gezellige danceparty houden voor al
onze jeugdleden.
Vanaf januari zijn onze
selectieturnsters al op verschillende
wedstrijden RWS-B uitgekomen
met goede resultaten: op 25 mei
worden de toestelfinales gehouden
en daar hebben zich 9 turnsters voor
geplaatst: Soscha de Koning, Lois
Baaiman, Lynn Hilberts, Lieke Heupink,
Merel Meijering, Kim van den Berg,
Mette Bril, Annemiek Piest en Jilde
Doek. De oefeningen vinden plaats
op de balk, vloer, brug en dan nog de
sprong.
Op 13 april zijn de Drentse
kampioenschappen en daar hebben
Soscha, Lieke en Annemiek zich voor
geplaatst. Voor onze kleine vereniging
is dit een heel mooi resultaat. We zijn
dan ook een trots bestuur met een

speciale dank aan trainster Herma
Scheppink.
Spannend wordt het ook nog voor
een aantal turnsters die mee gaan
doen met de RWS-C wedstrijden. Deze
wedstrijden zijn voor onze meiden
die ook het 2e uur turnen. Deze
wedstrijden worden gehouden op
23 maart en 18 mei in Slagharen en
Smilde.
We hopen van harte dat u ons
wilt ondersteunen door eieren te
kopen. Heeft u de verkoper gemist?
Via svdynamiek@gmail.com of via
Facebook: Sportvereniging Dynamiek
Havelte, kunt u ook een bestelling
plaatsen. We zien uw bestelling graag
tegemoet.

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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Lariks fijn bezaagd
20 x 200

300 & 400 lang € 1.95 p/m

Douglas geschaafd / gedroogd

180 lang € 3.50 p/st
250 lang € 1.85 p/m

17 x 145
18 x 165 veer + groef

Zweeds rabat

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

28 x 145
28 x 145
24 x 195
24 x 195

Geïmpregneerd
420 lang
Siberisch Lariks
400 lang
Douglas
300 & 400 lang
Zwart geïmpregneerd
400 lang

Vlonderplanken
28 x 145 Douglas
21 x 145 Hardhout
25 x 145 Hardhout

€ 1.50 p/m
€ 1.75 p/m
€ 2.50 p/m
€ 2.95 p/m

400 lang € 2.50 p/m
125 & 150 lang € 3.50 p/m
125 & 150 lang € 4.50 p/m

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

Houthandelwevers.nl

Koffie-inloop De Veldkei in het teken van belastingaangifte 2018
Op 26 maart is er weer de maandelijkse koffie-inloop in de Veldkei in Havelte. Omdat er in deze periode van het jaar
de belastingaangifte gedaan moet worden, is er bij deze koffie-inloop iemand aanwezig die tips en adviezen geeft met
betrekking tot de belastingaangifte 2018.
Koffie-inloop
Vanaf afgelopen januari is er iedere
laatste dinsdag van de maand van
9.00 tot 11.00 een koffie-inloop in
de Veldkei in Havelte. Tijdens de
koffie-inloop kan er een gezellig
kopje koffie gedronken worden met
andere bezoekers. Daarnaast is er de
mogelijkheid om vragen te stellen
over zorg, welzijn, leefbaarheid,
vrijwilligerswerk, enzovoort. Tijdens
de koffie-inloop is een sociaal werker
van Welzijn MensenWerk aanwezig,
een fysiotherapeut en een vrijwilliger
van het Centraal Meldpunt.
Centraal Meldpunt
Bij het Centraal Meldpunt in De
Veldkei kunnen bewoners met alle
soorten vragen rondom zorg en
welzijn terecht. Zodra de hulpvraag
duidelijk is, maken de vrijwilligers een
verbinding tussen vraag en antwoord.
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Dat kan door informatie of advies te
geven. Maar ook door bijvoorbeeld
een andere vrijwilliger of organisatie
in te schakelen.
Aanleiding om te starten met deze
koffie-inloop is dat er door de
landelijke ontwikkelingen de afgelopen
jaren veel veranderd is op het gebied
van zorg en welzijn. Zoals het langer
zelfstandig wonen, meer een beroep
doen op naastbetrokkenen en een
toenemende mate van eenzaamheid.
Dat heeft ook gevolgen voor de
inwoners van Havelte en omstreken,
zeker omdat dit een regio is die sterk
vergrijst. De koffie-inloop speelt hierop
in door een gezellige ontmoetingsplek
te zijn en een plek waar je makkelijk
met vragen terecht kunt.
Voor informatie kunt u terecht bij
Eric Boers (e.boers@welzijnmw.nl

06-20065395) of Henk v/d Meer (h.vd.
meer@welzijnmw.nl 06-30441876)
Kosten: 1e kopje koffie of thee gratis,
daarna normaal tarief.
Locatie: Dorpshuis de Veldkei,
Veldkamp 77, 7971 BX Havelte
Data tot aan de zomervakantie:
26 maart, 30 april, 28 mei, 25 juni

Weggeëbd
Zijn leven bestond uit
onverklaarbare keuzes
voor schoonheid en precisie.
Alle snaren die hij ooit liet trillen
klinken nog na.
Steeds zachter.
Louis
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Voorbereiding bouw ‘Paviljoen’ in Havelte gestart
Actium en Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD) realiseren in Havelte
ontmoetingsruimten op het braakliggende terrein tussen de 24 nieuwe
zorgwoningen aan de Molenweg en de 19 voormalige aanleunwoningen van
De Molenhof aan de Hofweg. ‘Het Paviljoen’ met een oppervlakte van ca.
400 vierkante meter krijgt met beide wooncomplexen een directe verbinding.
Daarbij wordt bij de woningen aan de Hofweg een nieuwe entree met lift en
trappenhuis gerealiseerd. Als alles volgens verwachting loopt, start de bouw
direct na de zomer. De ruimten kunnen dan in het voorjaar van 2020 in gebruik
genomen worden.
In januari 2018 verhuisden de
bewoners van verzorgingshuis De
Molenhof naar de door Actium
nieuw gebouwde zorgwoningen.
Vervolgens werd De Molenhof
gesloopt met de bedoeling op de
vrijkomende grond aanvullende
voorzieningen te realiseren zoals een
gemeenschappelijke huiskamer en
een ruimte met een restaurantfunctie.
De ontwikkeling en bouw daarvan
werden opgeschort, omdat diverse
partijen zich afvroegen of op die plek
misschien een nieuw dorpshuis zou

kunnen komen ter vervanging van
De Veldkei. Gemeente Westerveld,
Welzijn MensenWerk en ZZWD
presenteerden daarvoor een idee.
Na felle discussies binnen het dorp
haalde dat voorstel het niet. Dit
betekende dat Welzijn MensenWerk
aan de slag ging met De Veldkei en
ZZWD de draad weer moest oppakken
om de gewenste voorzieningen
met de werknaam ‘het Paviljoen’ te
realiseren. Samen met Actium wordt
daar nu vorm aangegeven. Actium is
opdrachtgever en wordt eigenaar van

de nieuwe voorziening. ZZWD gaat de
ontmoetingsruimten huren.
Naar de realisatie van de
ontmoetingsruimten wordt door de
bewoners van beide wooncomplexen
reikhalzend uitgekeken, weet Gerard
Schoep (directeur van ZZWD): “Laat
ik er niet omheen draaien, het gemis
van een adequate ontmoetingsruimte
zoals voorheen in De Molenhof laat
zich voelen. Het letterlijke gat tussen
de 24 nieuwe appartementen aan
de Molenweg en de 19 voormalige
aanleunwoningen aan de Hofweg
schept een ongewenste afstand. Het
is belangrijk dat er voor de bewoners
nu concreet zicht is op ‘het Paviljoen’
zoals we beoogden bij de plannen
over vervanging van De Molenhof.
Mooi dat de bewoners daar over een
jaar gebruik van kunnen maken”.

BEDRIJF OVERNEMEN OF STARTEN?

altijd scherp!

DESKUNDIG , TREFZEKER
EN VOORDELIG:
T: de Wijk 0522 - 440 473
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Stotijn

notariaat & mediation

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

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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Kinderkledingbeurs Havelte organiseert
tweedehands Zomerkinderkleding- 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 april
2019 van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Op zaterdag 6 april 2019 is de beurs
geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur.
Bezoekers krijgen op zaterdag 10%
korting op hun gehele aankoopbedrag.
U vindt deze beurs naast
zomerkleding ook een divers aanbod
van tweedehands speelgoed. Het
inbrengen van de kleding en het
speelgoed is donderdagavond
4 april 2019 van 19.00 tot 20.30 uur,
eveneens in “de Veldkei”. Dit adres
kunt u vinden op onze website.
Raadpleeg onze website www.

Adverteren?

kledingbeurshavelte.nl voor meer
informatie. We zijn ook te volgen via
Facebook: Kledingbeurs Havelte.
Heeft u zelf kleding van maat 74 t/m
maat 188 of speelgoed in te brengen
dan kunt u de daarvoor benodigde
prijs-enveloppe+ instructie ophalen
gedurende schooltijden bij de kleuteringang van OBS de Bosrank in Havelte.
Er is een maximale uitgave van 150
prijs-enveloppen.
Alle kleding en speelgoed dient
geprijsd, schoon en compleet te
worden aangeleverd.
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0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

Drentenierdersmiddag
Drentenierdersmiddag op donderdag
21 maart. 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.
De heer Heilco Koomen zal een korte
lezing geven over de Maatschappij van
Weldadigheid, verder is de middag
bedoeld als een gezellig samenzijn.
De toegang is gratis en van tevoren
opgeven is niet nodig. De tijden zijn
van 15.00 uur tot 17.00 uur.
De Drentenierdersmiddagen
worden gehouden in Het Landhotel,
Groningerweg 6 in Diever.
Voor meer informatie zie onze website
www.drentenierders.nl of bel 0521342557.

Tina Turner passion
Over verdriet, vernedering
en veerkracht

Clemenskerk Havelte
Zondag 31 maart 10.00 uur
M.m.v. popkoor Afslag Nijeveen
Met songs van Tina Turner en anderen
Info: dominee@pkn-havelte.nl en pkn-havelte.nl
6
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Klusbus

Martijn
Op woensdag t/m zondag open
voor heerlijk ijs en verse pizza’s!
Voor menu en openingstijden: zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

Voor klusjes in en rond het huis

Tel. 06 33 67 40 73

Agenda
20 maart Vrouwenvereniging Havelte; Modeshow
20 maart Vesper - Clemenskerk, Havelte - 19.00-19.30 uur
21 maart Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
26 maart Koffie-inloop - De Veldkei, Havelte - 9.00-11.00 uur
27 maart Vesper - Clemenskerk, Havelte - 19.00-19.30 uur
29 maart Open Dag Havelter Tennisclub - 19.00-22.00 uur
30 maart ABBA project; org. Popkoor 4 Fun - De Vlasbarg’n, Uffelte
30 maart Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
30 maart Zangvogelexcursie in het Holtingerveld (organisatie Vogelwacht Uffelte e.o.)
30 maart	Historische Vereniging Havelte e.o.: gratis toegang tot Erfgoedhuus de Spikerhof, Boskampsbrugweg 2 te Havelte
- 13.30-16.00 uur
31 maart Tina Turner Passion - Clemenskerk, Havelte - 10.00 uur
31 maart Open Dag Havelter Tennisclub - 13.00-16.00 uur
Ophalen oud papier in Havelte
2 april
De Kei nr. 7
3 april
Ledenavond Vrouwen van Nu Havelte; Het eendagsbestuur verzorgt de avond - De Veldkei Havelte
3 april
Vesper - Clemenskerk, Havelte - 19.00-19.30 uur
3 april
Algemene Ledenvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
3 april
Kinderkleding-/speelgoedbeurs - De Veldkei, Havelte - 20.00-21.30 uur
5 april
Kinderkleding-/speelgoedbeurs - De Veldkei, Havelte - 9.00-10.00 uur
6 april
Rommelmarkt Dos’46 - Evenemententerrein Nijeveen - 13.00 uur
6 april
7 april	Vriendenconcert Mannenkoor Uffelte m.m.v. Aalt en Anja Westerman - De Molensteen, Uffelte - 11.00 uur
10 april
Vesper - Clemenskerk, Havelte - 19.00-19.30 uur
14 april
Voorjaarsbeurs - Eursingerlaan 6, Hoek Havelte - 11.00-16.00 uur
17 april
De Kei nr. 8
17 april
Vrouwenvereniging Havelte; Doe-avond
18 april
Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
19 april	Bingomiddag - De Senioren Westerveld - De Veldkei Havelte - 14.00 uur - Iedereen is van harte welkom
20 april
Excursie in het Hunzedal o.l.v. Dick Schoppers (organisatie Vogelwacht Uffelte e.o.)
24-25 april Bloemenactie - kerkje Uffelte en aan huis in de dorpen
27 april
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
30 april
Koffie-inloop - De Veldkei, Havelte - 9.00-11.00 uur
De Kei nr. 9
1 mei
1 mei	Ledenavond Vrouwen van Nu Havelte; Lezing Reine Westerhof namens de Stichting K.N.G.F. hulphonden De Veldkei Havelte
Excursie naar ‘het Bargerveen’ o.l.v. Erik Bloeming (organisatie Vogelwacht Uffelte e.o.)
11 mei
Gezellige middag; Duo Menu Complet - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur
11 mei
14 mei
Ophalen oud papier in Havelte
De Kei nr. 10
15 mei
Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
16 mei
21-23 mei Pro Rege Fietsdriedaagse - start Echos Home Het Baken, J. Postweg 5, Darp
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke woensdagmiddag:
Elke donderdagmiddag:
Elke vrijdagmorgen:

Gymnastiek voor ouderen (september t/m mei) - De Veldkei, Havelte - 13.30-14.15 uur
Schaken - De Veldkei, Havelte - tussen 13.30 en 16.00 uur
Welfare Handwerkgroep in de Veldkei Havelte van 13.30 - 15.30 uur.
Sjoelen - De Veldkei, Havelte - 13.30-15.45 uur
Werelddans - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur
Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur
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COMFORTUIN
hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf
boomverzorging
bestratingen

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel
06 10 18 14 17
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Hierbij nodigen wij u (leden en niet leden) van harte uit voor de jaarlijkse algemene
ledenvergadering op woensdag 3 april in de Bosnimfzaal van De Veldkei, aanvang
om 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.45 uur.
In het eerste deel van de vergadering
praten we over het wel en wee van de
vereniging en haar bestuur.
Na de pauze is er een informeel

informatief programma, waarin u
onder andere wordt geïnformeerd
over de stand van zaken rond de
verbouwing van de Veldkei.

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Hart voor Havelte
Een ‘KEI’ van een foto
energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

Martijn Haveman

magnetiseren
kruiden therapie

cursus;
meditatie

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

Locatie veendijk 29 7971 RN Havelte ( Drenthe)
nfo@spirit-treatments.nl

www.spirit-treatments.nl

Elk onderwerp is goed, mits gefotografeerd in het
verspreidingsgebied. Als u wilt, kunt u bij uw foto
een verhaaltje schrijven.

tel; 06-33674073

www.spirit-treatments.nl 06-33674073
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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’.

We zien uw inzending graag tegemoet.
De Kei - 4e jaargang nr. 6 - 20 maart 2019

Annerie
KREMER
uitvaartzorg

‘

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

0522 - 245021

Annerie, Sigrid & Marieke

Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Wie zijn die mensen op uw stemlijst?

Op 20 maart kan bij de waterschapsverkiezingen gestemd worden op
kandidaten van de Algemene Waterschapspartij, de AWP WDODelta.
Een interessante groep kandidaten die zich graag aan u voorstelt.
Binnen de kandidatenlijst van AWP
WDODelta is veel deskundigheid en
affiniteit met water aanwezig. Ook
geeft de spreiding in het waterschapgebied en relatie met de omgeving
een goed inzicht in wat er leeft onder
inwoners en andere belangen in de
regio. Lijsttrekker Arja Doornbos geeft
aan: “AWP staat voor evenwichtig
waterbeheer, waarbij naast landbouw,
natuur en bedrijfsleven, vooral de
inwoner beter op de agenda wordt
gezet. Geen politieke agenda’s maar
deskundigheid en samen met mensen
van gemeente partijen de lokale
oriëntatie versterken.” AWP bouwt
bruggen tussen de verschillende
waterbelangen zodat er écht meters
gemaakt worden voor klimaat,
waterkwaliteit en waterbeheer.
Klimaat en veiligheid dulden geen
uitstel”.
Arja Doornbos brengt
negentien jaar ervaring mee als
waterschapsbestuurder, haar
professionele kennis als agrarisch
milieukundige en projectleider in
ruimtelijke projecten. Bijzonder
op de kieslijst van AWP zijn vier
vrouwen bij de eerste zes kandidaten.
Twee generaties met een moeder
en zoon op de lijst die het belang
van waterbeheer voor de toekomst
onderstrepen. Veel deskundigheid op
het vlak van water, landbouw, natuur,
gebiedsinrichting en drinkwaterwinning, gecombineerd met mensen
van lokale partijen die de verbinding
met de mensen en het gebied
versterken.
De Kei - 4e jaargang nr. 6 - 20 maart 2019

Hoogeveen) op 8 is jarenlang raadslid
en betrokken bij de waterhuishouding
Noordscheschut. Op 9 staat Ad
Verstraaten (Heino) met jarenlange
ervaring in de waterzuivering en
waterkwaliteit. Op 10 staat Jacob
de Vegt (Grafhorst), deskundig
op het vlak van geohydrologie
en voor het drinkwaterbedrijf
Vitens beheerder geweest van het
grondwatermeetnet met 1500
meetlocaties en projectleider voor
oppervlaktewateraanvoerplannen.
Op 11 staat oceanoloog Frans
van Dongen (Diever), in zijn vrije
tijd vrijwilliger voor metingen
grondwaterstanden TNO.
Breng uw stem uit op 20 maart 2019,
voor goed waterbeheer!
Meer lezen over AWP WDODelta
en het AWP Lied? https://www.
algemenewaterschapspartij.nl/
waterschappen/drents-overijsselsedelta/
https://www.youtube.com/
watch?v=nNeiOF7Q5ww

De nummer 2 op de lijst is Jan van
Oorschot (Hoogeveen), die zijn
ervaring als juridisch adviseur bij
waterschappen meebrengt en al
eerder bestuurslid is geweest voor het
AWP. Op 3 staat Geke Kiers (Uffelte),
journalist ruimtelijke plannen,
hoogwaterveiligheidsprojecten,
klimaat en natuur, met tien jaar
ervaring in de gemeenteraad. Rianne
Zefat (Zwolle) heeft de hogere
landbouwopleiding gedaan en woont
dichtbij de Overijsselse Vecht, het
gebied van de kievitsbloem. Als imker
is zij zich bewust van het belang van
biodiversiteit. Jan Vonk (Meppel) heeft
zich als raadslid in de jaren 70 sterk
gemaakt voor de grachten in Meppel
en werkt al bijna twintig jaar samen
met waterschap vanuit de lokale
politiek. Nummer 6, Georgine Somer
(Giethoorn) is architect en daarbij
gespecialiseerd in
landschaps-inrichting
en planologie, erfgoed
en aardbevingsproblematiek.
Jongste kandidaat
Dewi de Ruiter (22)
op nummer 7 doet
een opleiding land- en
watermanagement
en is van jongs af aan
betrokken bij water
via de Zeeverkenners
en is bovendien
matroos geweest
11 kandidaten AWP WDODelta, bij de Overijsselse Vecht.
op een Tallschip.
V.l.n.r.: Arja Doornbos, Dewi de Ruiter, Jan van Oorschot, Georgine Somer, Jacob
Jan Stoefzand
de Vecht, Jan Vonk, Jan Stoefzand, Rianne Zefat. Inzet foto’s: Geke Kiers, Frans van
Dongen en Ad Verstraaten.
(Noordscheschut/
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Foto: Arend Nijmeijer

Een ‘Kei’ van foto
Zicht vanuit de kap van de Havelter molen.

Rommelmarkt DOS’46
DOS’46 houdt zaterdag 6 april de
jaarlijkse rommelmarkt in Nijeveen
op het evenemententerrein
tegenover sporthal De Eendracht.
De traditionele markt van de
korfbalvereniging beleeft dit jaar haar
43ste editie. De aanvang is om 13.00
uur, de entree bedraagt 2 euro.
De ophaaldag vindt plaats op zaterdag
30 maart. Vanaf 9.30 uur komen de
wagens langs om spullen op te halen
in Nijeveen en een groot deel van het
buitengebied. DOS’46 haalt huisaan-huis op in Nijeveen, Kolderveen,
Nijeveense Bovenboer, Kolderveense
Bovenboer, De Klosse en een deel
van de Veendijk. De ophalers nemen
alleen goed verkoopbare spullen mee
en geen grof vuil, witgoed, matrassen,
televisies met toeter en grote meubels
zoals bankstellen en grote fauteuils.

Particuliere advertentie
Heeft u iets te koop?
Zet het in De Kei!
e 0,26 per mm. Min. advertentiebedrag e 7,50
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Wilbert Leendertse versterkt technische staf
DOS’46
DOS’46 heeft voor volgend seizoen Wilbert Leendertse toegevoegd aan de
technische staf van de A-selectie. Leendertse, in het dagelijks leven werkzaam
als teamleider bij Landstede, is bezig aan zijn zesde seizoen als trainer/coach
bij ASVD Korfbal in Dronten. ASVD is momenteel koploper in de eerste klasse.
Op het veld is het team van Leendertse middenmoter in de overgangsklasse.
‘DOS’46 is blij met deze ervaren
toevoeging aan de technische staf,’
aldus voorzitter Frank Meulenkamp.
Wilbert Leendertse geeft aan prettige
gesprekken te hebben gehad met de
club uit Nijeveen.
‘Hieruit sprak
gedrevenheid, de
wil om vooruit te
kijken en verder
te ontwikkelen.
Dit past bij mij,’
aldus Leendertse.
‘Ik hoop met mijn
opgedane ervaring
een bijdrage te
kunnen leveren
aan de verdere
ontwikkeling van
de selectie.’ Na
drie seizoenen

stopt Peter Lageweg als onderdeel van
de technische staf.
Of Casper Boom betrokken blijft bij de
begeleiding van de A-selectie is nog
niet bekend.
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Maak kennis met tennis op de Open Dag van HTC
Op vrijdagavond 29 maart van 19.00 tot 22.00 uur en op zondagmiddag
31 maart van 13.00 tot 16.00 uur organiseert de Havelter Tennis Club (HTC)
een OPEN DAG.
Mensen die interesse hebben in de tennissport kunnen dan kennis komen
maken met deze leuke sport. De professionele tennistrainer van HTC Mark
Cossee is aanwezig om zijn tips & tricks te delen met de geïnteresseerde
toekomstige spelers of zelfs uit te proberen. Rackets en ballen zijn aanwezig.
Ook veel clubleden zijn bij dit
evenement present waardoor de
aspirant spelers tegelijk kennis
kunnen maken met de gemoedelijke
en sportieve sfeer binnen de
tennisclub. Dus een goed moment om
naar de Binnenesweg 2 in Havelte
te komen en neem je familieleden,
buren en vrienden mee. Iedereen is
welkom, jong en oud!
Er is een actief jeugdteam bij HTC

en ieder jaar worden er speciale
evenementen door de jeugdcommissie
voor de zeer jonge spelers
georganiseerd. Speciale jeugdlessen
onder leiding van de tennistrainer zijn
beschikbaar.
Nederland heeft één van de
grootste centraal georganiseerde
tenniscompetities ter wereld. Iedereen
die lid is van de HTC vereniging kan
competitie spelen. Er is een zeer

divers competitieaanbod voor
zowel senioren
als voor de jeugd,
op iedere dag van
de week, voor
elke leeftijd, voor
zowel beginnende
spelers als voor
topspelers en voor
iedereen daar
tussenin. Kortom, ook voor jou is er
een competitie die bij je past!
Het tennispark van HTC is het meest
duurzame tennispark in de regio
met vier all-weather banen, een
kunstgras baan, LED - lichtinstallatie
en een sfeervol clubhuis voorzien van
zonnepanelen.

Stukje Natuur: Grote zijdebij
De honingbij zal bij veel mensen wel bekend zijn. Ik denk zelfs dat bij de meeste mensen wel een potje honing in de
kast staat. De honingbij is echter geen wilde bij, menig imker zorgt ervoor dat wij van deze zoetigheid kunnen genieten.
Daarnaast zorgen honingbijen ook voor de bestuiving van veel bloemen. Echter naast de honingbij zorgen vele wilde
bijensoorten ook voor de bestuiving van bloemen. Daarvan zijn er meerdere tientallen, sommige websites hebben het
over meer dan 200 bijensoorten, andere zelfs over meer dan 300.
Een van de vele bijensoorten is
de grote zijdebij, vrij algemeen
in Nederland. Hij lijkt wel wat op
de honingbij, echter de heldere
dwarsbanden op zijn achterlijf
ontbreken en zijn borststuk is
donkerbruin behaard. Belangrijk
kenmerk is dat hij vroeg in het
voorjaar tevoorschijn komt. Vanaf
maart tot halverwege juni, met een
piek in april. In het Duits is zijn naam
dan ook niet voor niets FrühlingsSeidenbiene.
De locatie waar je hem het beste kunt
zien moet wel aan twee voorwaarden
voldoen. Ten eerste moet er een

zanderige bodem zijn en ten tweede
moeten er wilgen groeien.
De zandgrond gebruikt de grote
zijdebij om voor het nageslacht te
zorgen. Daarin kan hij gemakkelijk een
lange nestgang graven om daar de
eitjes te leggen. Deze nestgang is dan
uiteraard voorzien van voedsel, voor
als het eitje uitkomt. Zo’n nestgang is
meestal horizontaal gegraven en kan
wel een meter diep zijn. De gehele
ontwikkeling van de grote zijdebij
vindt in deze nestgang plaats, in het
vroege voorjaar komt een volwassen
insect weer tevoorschijn.
De wilgen zijn nodig voor zijn

voedselvoorziening. In het voorjaar
staan veel wilgensoorten in bloei,
omdat deze bomen veelvuldig gebruik
maken van windbestuiving. Doordat
er nog geen bladeren aan de bomen
zitten, heeft het stuifmeel zodoende
een goede kans om tot bestuiving te
komen. De boswilg, de geoorde wilg,
de grauwe wilg en de kruipwilg zijn
vooral in trek bij de grote zijdebij.
Aangezien de kruipwilg vooral in de
duinen groeit, is hij daar een algemene
verschijning.
Paul Mentink
(paul@paulmentink.nl)

Zoekt u lotenbloks voor uw vereniging of stichting?
Kijk op:

Lotenbloks.nl
Lotenbloks.nl is een initiatief van
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te Koekange

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

te Koekange

1e prijs: Kinderpicknicktafel

No 0001

3e prijs: Zomerpakket

Naam

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

Adres

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

Plaats

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

NO- 1001

De trekking zal plaatsvinden op donderdag

v

Wanneperveen
Opgericht 1 april

rt

1949

rwolde-Wetering’ e.o.

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

Woonplaats

Verloting goedgeke
urd
door het gemeente
bestuur
van Steenwijkerland

Naam

2.000

1 juni 2017.

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

Adres

Prijs per lot e 0,50. Aantal loten

No 0001

njjee ZZ
Orraan
w
w
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V
n
a
r
j
V
e Zw aa
.
eena
.v. . Wanneperv

rt

HOOFDSPONSOR

2e prijs: Terrashaard

Heel

Aantal loten: 2500

: Stalen ros
: Diverse leuke

Prijs per lot: € 1,-

VAN CONCEPT
TOT AFWERKIN
G

Noteboomstraat
68
7941 XA Meppel

T 0522 255 449
drukkerij@kleen.nl

KROES

wenst

prijzen

NO- 1001

Ontwerp | Druk
| Print | Reclame

#HEELNIJEV1

VOGELVERENIGING

NO- 1001

Naam:

Adres:

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

een

DE EDELZANGER

Fijne

STEENWIJKERWOLD

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

Feestweek

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

Hotel Gelderingen
Steenwijkerwold

Paradijs van het Noorden

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

NO- 1001

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

Sportpark ’De Bov

enboer’

Sportpark ’De
Bovenboer’

J. GROENINK

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

Café De Karre

Tel.:

info@kroesnijeveen.nl

www.kroesnijeveen.nl

0522 49 26 80

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

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

www.kleen.nl

t.b.v. basisschool ‘De Rozebottel’

t.b.v. basisschool

‘De Rozebottel’

V

GROTE VERLOTING 2017

VERLOTING 2017

Textieldruk en borduren
Voor zowel zakelijk als particulier textieldruk en borduurwerk kunt u
bij ons terecht. Voor bedrijven en verenigingen drukken of borduren wij
logo’s op bedrijfs- en sportkleding, handdoeken etc.
Voorbeelden van particulier borduurwerk zijn: handdoeken, t-shirts,
truien en babyartikelen, zoals slabbetjes, badcapes en knuffels.
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Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl
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