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wenst u

Fijne 
Paasdagen!

Zoemen en bloemen in Drenthe
Een groepje enthousiaste bewoners van Uff elte slaat de handen ineen om 
de bermen in en rond Uff elte weer te laten bloeien. Bloeiende bermen zijn 
immers van onschatbare waarde voor bijen in vlinders. Helpt u mee? 

Op donderdagavond 18 april  van 
19.30 tot plus minus 21.15 uur zal er 
in de huiskamer van Kampeerterrein 
de Blauwe Haan in Uff elte een 
bijeenkomst zijn over dit onderwerp.  
Niels van Ligten van ecologisch 
hoveniersbedrijf Klavertje 4 uit 
Wapserveen zal een presenta  e 
geven over bloemrijke bermen en het 
beheer daarvan. Hoe kan je bermen 
weer laten bloeien? Maaien of zaaien? 
Welke bloemen zijn dan te verwachten 
en hoe raakt dit aan de bijen en 
vlinders.   
Rutger de Vries van Landschapsbeheer 
Drenthe zal wat dieper ingaan op 
het belang voor insecten. De Vries: 
”De provincie Drenthe hee   maar 
liefst 4000 ha berm. Een enorme 
oppervlakte die niet alleen van nut 
kan zijn voor insecten maar ook heel 
goed kan func  oneren als verbinding 
tussen (natuur)-gebieden”.

Prak  sche aanpak
Ini  a  efnemers Anne  e en Janneke: 
“We hopen met deze avond dat 
Uff eltenaren, waaronder ook de 
bewoners van vakan  eparkjes zich 
willen aansluiten bij dit ini  a  ef.  
Vele handen maken licht werk. 
Zo maken we Uff elte nog mooier 
en helpen we de insecten. Voor 
belangstellenden van deze avond ligt 
een zakje met bloemenmengsel klaar 
zodat men meteen aan de slag kan in 
eigen tuin”. Daarnaast worden er nog 
vijf mezennestkastjes verloot.  
Wij hopen u te zien en samen met u 
onder het genot van een kopje koffi  e/ 
thee en lekkers tot goede ideeën te 
komen. 
Voor meer informa  e kunt 
u contact opnemen met de 
ini  a  efnemers: Janneke van den 
Engel tel. 0521-351269 info@
blauwehaan.nl
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De volgende Kei verschijnt op 1 mei 2019. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 24 april  
mailen naar: dekei@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen, 

Noteboomstraat 68    
7941 XA Meppel    Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: 
0522-255449 of dekei@kleen.nl

T 0522 255 449
www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

Kerkdiensten PKN Havelte/Uff elte

17 april Molenhof 19.30 uur Ds. V. Top Paasviering, Heilig Avondmaal 
18 april Havelte 19.30 uur Ds. A. Westra Wi  e donderdag, Heilig Avondmaal 
19 april Havelte 20.00 uur Ds. V. Top Goede Vrijdag Ma  eüspassie 
20 april Havelte 20.00 uur Ds. V. Top S  lle zaterdag Blues-Event 
21 april Havelte 10.00 uur Ds. A. Westra Pasen m.m.v. Kerkkoor 
28 april Havelte 10.00 uur Ds. Mw. W. van der Linden (Steenwijk) 

Belangrijke Informa  e
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 € 43,00 • 2 regels € 52,00 
• 3 regels € 73,00 • 4 regels € 94,- per jaar (excl. BTW)
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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

De familiewensen samenvoegen 
met respect, stijl en kwaliteit, 
zonder daarbij het kostenaspect 

uit het oog te verliezen.

DE KIERS-MANIER:

T 0522 - 70 30 00  |  T 0521 - 38 17 90  
dag en nacht bereikbaar

respect@uitvaartverzorgingkiers.nl

Keitje

Etalage benen  
Ik heb zulke zere benen, zegt een 
nichtje. Ik kan beslist niet lang lopen. 
Hoe zou dat komen? Gelukkig zijn er 
veel winkels bij mij in de buurt, ik sta 
voor elke etalage even s  l. 
Jij hebt etalage benen zeg ik, dat is 
pijnlijk en las  g. Misschien moet je er 
eens mee naar een dokter.
Dat advies gaf ik ook aan een vriend 
die met dezelfde kwaal kampte.
Hij woont in een dorp zonder enige 
voorzieningen en kan dus niet voor 
elke ruit s  lstaan.
Ik probeer wel elke dag een eindje 
te lopen, zegt hij, maar ik moet 
steeds even s  lstaan. Ik ben nu een 
‘babbeltje-expert’ geworden. Ik klamp 
iedereen aan voor een praatje.
Gezellig hoor en ik sta toch even s  l.
Ik heb geen etalage benen maar sta 
ook heel regelma  g s  l  jdens mijn 
wandelingen om naar al het bloeiends 
te kijken. Mooier dan alle etalages 
waar dan ook.
De magnolia’s spuiten hun bloemen 
de lucht in.
De krokussen en blauwe drui  es zijn 
nog nooit zo groot en mooi geweest. 
Er zijn al pinksterbloemen!
Tulpen en hyacinten kleuren de tuinen 
tot het mooiste schilderspalet.
Gele forsythia, speenkruid, narcissen.
En dan de viooltjes, hele randen wilde 
viooltjes om ons te plezieren.
Het is een feest om van dit alles te 
genieten. Geen winkel in de buurt 
maar de natuur maakt alles goed.
Ik zou zeggen, nog even niet naar de 
dokter maar gewoon een rondje dorp, 
dat is zeker ook genezend.

dieneke smink

Succesvolle tweedehands Kinderkleding- en 
Speelgoedbeurs in Havelte
In het weekend van 5 en 6 april 2019 werd in de Veldkei in Havelte voor het 
27ste jaar de tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs georganiseerd. 
Via deze weg willen we alle vrijwilligers en kleding- en speelgoedinbrengers 
bedanken. En natuurlijk ook de sponsoren.

 De opbrengst van deze zomerbeurs is 
2750 euro.
De kleding die niet verkocht werd 
op de beurs, is aangeboden aan 
verschillende goede doelen. Dit zijn 
Onderwijs voor Gambia, Kledingbank 
Westerveld en S  ch  ng ORA. 
Het doel van S  ch  ng Kinderkleding- 
en speelgoedbeurs Havelte is het 
sponsoren van ac  viteiten die ten 
goede komen aan de Havelter jeugd 
van 0 t/m 13 jaar. Met de opbrengst 
van de beurzen sponsort de S  ch  ng 
o.a. de Havelter kerstmarkt en het 
Havelter Oranje Comité met de 

kinderac  viteiten, de kindermiddag 
van het Havelter Volksfeest, de 
Voedselbank Westerveld en het 
schoolzwemmen van OBS de Bosrank. 
(Sport) verenigingen in Havelte 
kunnen een verzoek bij de s  ch  ng 
indienen voor een sponsorbedrag. 
Rugbyclub The Big Stones hee   dit 
onlangs gedaan voor materialen en de 
survivalvereniging hee   een dona  e 
gekregen voor een nieuw onderdeel 
van de survivalbaan. 
Voor meer informa  e over het 
aanvragen van een sponsorbedrag: 
www.kledingbeurshavelte.nl

Gezellige middag in de Veldkei met Menu Complet
Op zaterdag 11 mei om 14.00 uur organiseert “De Senioren Westerveld” een 
gezellige middag in het dorpshuis “De Veldkei” te Havelte. 

Deze middag treedt het duo 
“Menu Complet” op met mooie 
herkenbare luisterliedjes, gezellige 
meezingliedjes en streektaalmuziek 
afgewisseld met voordrachten of 
sketch. 

Het wordt een prach  ge show; een 
middag om van te genieten.
De toegang is € 5,00 per persoon en 
iedereen is hier van harte welkom.
Graag zien we u op deze gezellige 
middag!

Reumafonds collecte Uff elte
Ook dit jaar hee   Uff elte weer gul 
gegeven aan de collectanten van het 
Reumafonds. De opbrengst van de 
collecte in Uff elte was € 798,55.

Namens het reumafonds en alle 
collectanten heel erg bedankt voor uw 
ondersteuning.
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Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992
Houthandelwevers.nl

Lariks fijn bezaagd
20 x 200   300 & 400 lang € 1.95 p/m

Douglas geschaafd / gedroogd
17 x 145   180 lang € 3.50 p/st
18 x 165 veer + groef 250 lang € 1.85 p/m

Zweeds rabat
28 x 145 Geïmpregneerd 420 lang € 1.50 p/m
28 x 145 Siberisch Lariks  400 lang € 1.75 p/m
24 x 195 Douglas 300 & 400 lang € 2.50 p/m
24 x 195 Zwart geïmpregneerd 400 lang € 2.95 p/m

Vlonderplanken
28 x 145 Douglas 400 lang € 2.50 p/m
21 x 145 Hardhout 125 & 150 lang € 3.50 p/m
25 x 145 Hardhout 125 & 150 lang € 4.50 p/m

Bevrijdingsconcerten met historisch accent
De Tweede Wereldoorlog was een periode van angst, onderdrukking en geweld. Ieder jaar wordt het einde van die  jd 
uitvoerig herdacht. Voor twee koren – uit Oosterwolde en Havelte – vormt dit de aanleiding tot het geven van twee 
bevrijdingsconcerten op 5 en 8 mei a.s. met medewerking van het koperkwartet High Moor Brass.

Twee data in 1945 hebben in dit 
verband een bijzondere betekenis. 
Op 5 mei viert ons land jaarlijks 
de bevrijding; op 8 mei (Victory in 
Europe-day) capituleerde Duitsland 
in de rest van Europa. Juist op die 
twee dagen geven de gezamenlijke 
koren “De Lofstem” en het 
“Kerkkoor Havelte” – beide o.l.v. 
Johan Rodenhuis - twee concerten 
in de regio. Het programma omvat 
enkele liederen die herinneren aan 
de vrijheidsstrijd van ons land in 
het verleden, zoals “Gelukkig is het 
land”. Daarnaast wordt een keur 
aan melodieën uit de jaren rond de 
Tweede Wereldoorlog gezongen 
en gespeeld, variërend van het 
imposante “Land of Hope and Glory” 
tot de nostalgische medley “Vera Lynn 
Forever” met daarin o.m. “We ‘ll meet 
again” en “From the  me you say 
goodbye”. In “I have a dream” wordt 

het verlangen naar blijvende vrede 
nog eens duidelijk uitgesproken.
De koren worden bij verschillende 
nummers begeleid door Ruth Pos en 
Jannie Oos  ngh (piano en orgel) en 
het koperkwartet “High Moor Brass” 
o.l.v. Mar  n Oosterwijk. Zij leveren 
ook een solis  sche  bijdrage aan deze 
bijzondere concerten. Zo vertolkt het 
koperkwartet o.m. “Fanfare” van G.F. 
Händel.
Op zondag 5 mei begint het concert 
in de Clemenskerk in Havelte om 
16.00 uur; op woensdag 8 mei is ieder 
welkom in “De Schutse” in Appelscha 
om 19.30 uur. De toegang is vrij; bij de 
uitgang is een collecte. 

Kortom: 
-  Bevrijdingsconcert “Kerkkoor 

Havelte”
- Zondag 5 mei 2019, 16.00 uur
- Sint Clemenskerk, Uff elterkerkweg 1, 

7971 PP  Havelte
- Uitvoerenden:
 - “Kerkkoor Havelte”
 -  Chr. gem. koor “De Lofstem” 

Oosterwolde
   Beide koren o.l.v. Johan Rodenhuis
 -  Koperkwartet “High Moor Brass” 

o.l.v. Mar  n Oosterwijk
  -  Ruth Pos / Jannie Oos  ngh (piano / 

orgel)

Eventuele nadere informa  e is te 
verkrijgen bij: Rick Schuring, tel. 0521-
345219, e-mail: janenrickschuring@
gmail.com

Zoals het klokje thuis  kt, 
 kt het in de kroeg ook.

Lorki
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Vierde edi  e van het Gekleurd Grijs Fes  val in Diever 

In Diever wordt op zaterdag 20 april 2019 de vierde edi  e 
van het Gekleurd Grijs Fes  val georganiseerd. Dit gra  s 
toegankelijke seniorenfes  val biedt muziek, theater, dans, 
workshops, exposi  es en een markt met aandacht voor 
gezondheid, bewegen en lifestyle. Het fes  val is één van de 
grootste voor senioren in Drenthe en vindt dit jaar plaats in 
de mul  func  onele accommoda  e Stad en Esch. 

Tijdens het fes  val kunnen bezoekers 
kennismaken met kunst en cultuur 
en mee doen aan allerlei culturele 
ac  viteiten. Het programma biedt 
ook ac  viteiten op het gebied van 
gezondheid en s  muleert senioren 
lichamelijk en geestelijk ac  ef te 
blijven. De presenta  e van het 
Gekleurd Grijs Fes  val is in handen 
van presentator en journalist Jacques 
d’Ancona.  

Openingsvoorstelling 
Het fes  val duurt van 13.30 tot 20.30 
uur en start met de dansvoorstelling 
Leef van choreograaf Mar  en 
Bruggink. In deze voorstelling laten 
senioren zien dat zij alles uit het leven 
halen en volop genieten. 

Livemuziek
De gehele dag is er livemuziek van Bibi 
Wemmenhove, singer-songwriter en 
winnares van Westerveld Got Talent 
2017, The Harmony Shakers en het 
Popkoor Dwingeloo. De band The 
Woodies brengt de muziek van The 
Everly Brothers tot leven en The Single 
Guys draaien de hele dag -ouderwets- 
plaatjes in de foyer. Big Band 

Coevorden sluit het 
fes  val af met een 
mix van jazz, pop en 
rock.

Crea  eve 
ac  viteiten
De MFA in Diever hee   verschillende 
ruimtes met ac  viteiten. Bezoekers 
kunnen aanschuiven bij de crea  eve 
tafel van Kreakracht, kunnen 
schilderen, de djembé leren bespelen 
of een tangoles volgen. Meedoen met 
een workshop yoga, virtual reality, het 
fi  e brein of theater kan ook. Naast 
de optredens en de workshops zijn 
er verschillende randac  viteiten. De 
fes  valmarkt biedt inspira  e over 
gezondheid, bewegen, kunst, cultuur, 
zorg en welzijn. En er zijn presenta  es 
van Scala centrum voor de kunsten, 
gitaardocent Gerard Eummelen, 
ac  viteitencentrum De Uelenspieghel 
en opera-ensemble Frizzare. 

Pendelbus
In Diever rijdt tussen 13.30 en 17.00 
uur een gra  s pendelbus vanuit het 
centrum, parkeerplaats Dingspilhuus, 
naar de fes  valloca  e. 

   
Het Gekleurd Grijs Fes  val is 
onderdeel van het provinciale project 
Gekleurd Grijs, een project van 
S  ch  ng Kunst & Cultuur. Gekleurd 
Grijs wil zoveel mogelijk senioren 
bereiken en mobiliseren door de inzet 
van kunsten. De hele maand april 
ze  en ruim tach  g theaters, musea, 
kunstenaars, orkesten, muziek- en 
kunstencentra hun deuren wijd 
open voor senioren en organiseren 
kunstzinnige en crea  eve ac  viteiten 
onder te  tel ‘Gekleurd Grijs in 
Ac  e!’. Op www.gekleurdgrijs.nl 
is een overzicht te vinden van alle 
ac  viteiten. 
Gekleurd Grijs Fes  val is mogelijk 
dankzij fi nanciële bijdragen van de 
gemeente Westerveld, S  ch  ng Fonds 
Bercoop, Ondernemersvereniging 
Diever en de provincie Drenthe.

Annie Manden-Brals 
een halve eeuw koorlid
Tijdens de jaarvergadering van het Kerkkoor Havelte werd Annie 
Manden t.g.v. haar 50 jaar lidmaatschap in het zonnetje gezet 
en werden haar bloemen en een 
een leuke a  en  e (ke   ng met vioolsleutel) overhandigd.

Annie is al die jaren niet alleen een 
trouw lid geweest, maar beheerde tot 
2002 ook 10 jaar lang het secretariaat. 
Daarna hee   zij zich ook meerdere 
keren als commissielid ingezet voor de 
jubileumvieringen. 
Ondanks haar lichamelijke 
beperkingen laat ze zich niet 
uit het veld slaan en is ze 
zeer getrouw aanwezig op de 

donderochtendrepe   es.
Zo ook bij de concerten en 
de speciale kerkdiensten 
waaraan het Kerkkoor 
haar medewerking 
verleent. Haar mo  o 
al die jaren: Zingen 
maakt blij en de warme 
onderlinge contcacten die 
sterken mij.
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De mini’s van The Big Stones uit Havelte fi ksen het! 
Zij mogen op het Nederland Kampioenschap Rugby voor mini’s (onder 12 jaar) 
in Naarden op 11 mei gaan laten zien wat ze waard zijn. Het team van The Big 
Stones is een combina  e met RC Drachten. Afgelopen zaterdag hebben zij op 
de velden bij RC Dwingeloo de voorronden gespeeld. 

gelijk gespeeld tegen het team uit 
Emmen, zij werden tweede en mogen 
ook hun rugbykunsten laten zien in 
Naarden. 
Alle andere wedstrijden werden door 
onze jonge rugbyers overtuigend 
gewonnen.

Tijdens de wedstrijden werd er 
mooi rugby gespeeld en alle vijf de 

wedstrijden werd er alles gegeven om 
dit te behalen. Er werd één weds  jd 

Scholen en organisa  es werken aan Muziekakkoord Drenthe
Méér Muziek in de Klas Lokaal s  muleert structureel muziekonderwijs op alle basisscholen

Scholen, culturele instellingen, Pabo’s, muziekverenigingen en overheden in Drenthe gaan zich samen inze  en voor 
meer en beter muziekonderwijs op alle basisscholen in deze provincie. De ruim twin  g par  jen tekenen op 20 juni 
een samenwerkingsovereenkomst waarin de afspraken rond muziekeduca  e zijn vastgelegd voor de komende jaren. 
Muziekakkoord Drenthe is onderdeel van Méér Muziek in de Klas Lokaal. Doel van het akkoord is dat muziekonderwijs 
weer structureel onderdeel wordt van het lesprogramma op alle basisscholen. 

Mirjam Pauwels, ambassadeur van 
de s  ch  ng Méér Muziek in de Klas: 
“Het was de laatste jaren niet op 
alle scholen meer vanzelfsprekend 
dat kinderen muziekles kregen. 
Muziekakkoord Drenthe zorgt 
ervoor dat er straks in nog meer 
Drentse basisschoolklassen weer 
wordt gezongen, op instrumenten 
wordt gespeeld, naar muziek wordt 
geluisterd of op muziek wordt 
gedanst. Er zijn in Drenthe veel goede 
ini  a  even om hier verandering in te 
brengen, maar ik hoop dat nog meer 
organisa  es zich aansluiten, zodat we 
alle kinderen bereiken.”

Ondertekening Akkoord
Het Muziekakkoord Drenthe wordt op 
20 juni 2019 ondertekend door alle 
samenwerkingspartners  jdens een 
muzikale bijeenkomst in Theater De 

Tamboer in Hoogeveen in het bijzijn 
van honderden kinderen.
De partners zijn ervan overtuigd 
dat muziek het inlevingsvermogen, 
de sociale binding en de crea  viteit 
van kinderen s  muleert en daarmee 
hoort bij de brede vorming van het 
kind. Muziek leert kinderen om naar 
elkaar te luisteren en open te staan 
voor elkaars verschillen. Ook helpt 
muziek kinderen bij het ontdekken 
van hun talenten en de verwerking 
van andere leerstof, zoals taal en 
rekenen. Muziek maken gee   energie, 
durf en zelfvertrouwen. Dankzij de 
landelijke subsidieregeling Impuls 
Muziekonderwijs werken op dit 
moment al bijna zes  g Drentse 
basisscholen aan de verbetering 
van hun muziekonderwijs. Deze 
s  mulans werkt uitstekend. 
Leerkrachten worden geschoold door 

vakleerkrachten muziek, zodat zij 
zelfstandig aan de slag kunnen.

Over Méér Muziek in de Klas Lokaal
Het Muziekakkoord Drenthe is 
onderdeel van het programma 
Méér Muziek in de Klas Lokaal, 
om duurzame verankering van 
muziekonderwijs op basisscholen in 
de regio te realiseren. Dit gebeurt 
door regionale par  jen met elkaar te 
verbinden en te laten samenwerken. 
Eerder werden er convenanten 
getekend in onder andere Zeeland, 
Limburg, Friesland, De Liemers en 
de stad Groningen. Het programma 
is opgezet door de s  ch  ng Méér 
Muziek in de Klas, een landelijke 
s  ch  ng die ervoor wil zorgen dat alle 
1,6 miljoen kinderen op de basisschool 
structureel muziekonderwijs krijgen. 
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17 april  Vrouwenvereniging Havelte; Doe-avond
17 april  Tradi  oneel Paastoernooi - biljartvereniging De Veldkei - aanvang 19.00 uur - De Veldkei Havelte
17 april Ma  eus Passion - Clemenskerk, Havelte - 20.00 uur
18 april Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
18 april Bijeenkomst ‘Zoemen en bloemen’ - Kampeerterrein De Blauwe Haan, Uff elte - 19.30 uur
19 april  Bingomiddag - De Senioren Westerveld - De Veldkei Havelte - 14.00 uur - Iedereen is van harte welkom
19 april Ma  eus Passion - Clemenskerk, Havelte - 20.00 uur
20 april Excursie in het Hunzedal o.l.v. Dick Schoppers (organisa  e Vogelwacht Uff elte e.o.)
20 april Gekleurd Grijs - Stad en Esch, Diever - 13.30-20.30 uur
20 april Blues en Folk - Clemenskerk, Havelte - 20.00 uur
22 april Kraomschudden - Schaapskooi Havelte - 12.00-16.00 uur
24-25 april Bloemenac  e - kerkje Uff elte en aan huis in de dorpen
27 april Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
30 april Koffi  e-inloop - De Veldkei, Havelte - 9.00-11.00 uur
  1 mei De Kei nr. 9
  1 mei  Ledenavond Vrouwen van Nu Havelte; Lezing Reine Westerhof namens de S  ch  ng K.N.G.F. hulphonden - 

De Veldkei, Havelte
  3 mei Proefrit duofi etsen - De Veldkei, Havelte - 10.00 uur
  5 mei Vier de Vrijheid - Toegangspoort Hol  ngerveld, Van Helomaweg 18, Havelte - terrein geopend vanaf 10.30 uur
  5 mei Bevrijdingsconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00 uur
10 mei Jaarlijkse clubkampioenschappen - biljartvereniging De Veldkei - aanvang 09.00 uur - De Veldkei Havelte 
11 mei Excursie naar ‘het Bargerveen’ o.l.v. Erik Bloeming (organisa  e Vogelwacht Uff elte e.o.)
11 mei Gezellige middag; Duo Menu Complet - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur
14 mei Ophalen oud papier in Havelte
15 mei De Kei nr. 10
16 mei Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur 
21-23 mei Pro Rege Fietsdriedaagse - start Echos Home Het Baken, J. Postweg 5, Darp
25 mei Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
28 mei Koffi  e-inloop - De Veldkei, Havelte - 9.00-11.00 uur
11 juni Ophalen oud papier in Havelte
20 juni Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
25 juni Koffi  e-inloop - De Veldkei, Havelte - 9.00-11.00 uur
29 juni Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
 9 juli Ophalen oud papier in Havelte
18 juli Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
15 aug. Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur 
19 sept. Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur 
28 sept. Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
2 okt. Ledenavond Vrouwen van Nu Havelte; Remedica. Voorlich  ngsbijeenkomst gezond bewegen - De Veldkei Havelte
26 okt. Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur

Agenda

Elke maandagmiddag: Gymnas  ek 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: Welfare Handwerkgroep in de Veldkei Havelte van 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

Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251
www.pizzariminihavelte.nl

Op woensdag t/m zondag open 
voor heerlijk ijs en verse pizza’s!

Voor menu en openings  jden: zie website

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

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

We zien uw inzending graag tegemoet.
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KREMER
uitvaartzorg

Annerie

0522 - 245021
Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

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

‘

  Af en  toe, 1x in de week of iedere dag!

Warm of koelvers thuisbezorgd!

   Dagelijks keuze uit vers bereide maal jden!

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

www.zzwd.nlMaal jdservice Thuis

 Lekkerr enn gezondd etenn zonderr zelff  tee koken??  
 Bestell uww maaltijdd bijj Maaltijdservicee Thuis! 

Koffi  e-inloop De Veldkei met rollatorcheck 
Op 30 april is er weer de maandelijkse koffi  e-inloop in de Veldkei in Havelte. 
Het  voorjaar is begonnen, een periode om weer naar buiten te gaan. Als u 
daarbij een rollator nodig hee  , dan is het fi jn als deze in orde is. Daarom is bij 
de koffi  e-inloop van april Vredenburg Tweewielers aanwezig voor het doen van 
een gra  s rollatorcheck. Tevens gee   fysiotherapeut Mar  jn Ma   jssen  ps en 
adviezen over het gebruik van de rollator.

Koffi  e-inloop
Vanaf afgelopen januari is er iedere 
laatste dinsdag van de maand van 
9.00 tot 11.00 uur een koffi  e-inloop 
in de Veldkei in Havelte. Tijdens de 
koffi  e-inloop kan er een gezellig 
kopje koffi  e gedronken worden met 
andere bezoekers. Daarnaast is er de 
mogelijkheid om vragen te stellen 
over zorg, welzijn, lee  aarheid, 
vrijwilligerswerk, enzovoort. Tijdens 
de koffi  e-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 
allerlei vragen rondom zorg en 

welzijn terecht. Zodra de hulpvraag 
duidelijk is, maken de vrijwilligers een 
verbinding tussen vraag en antwoord. 
Dat kan door informa  e of advies te 
geven. Maar ook door bijvoorbeeld 
een andere vrijwilliger of organisa  e 
in te schakelen.

Aanleiding om te starten met deze 
koffi  e-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 hee   ook gevolgen voor de 
inwoners van Havelte en omstreken, 
zeker omdat dit een regio is die sterk 
vergrijst. De koffi  e-inloop speelt hierop 

in door een gezellige ontmoe  ngsplek 
te zijn en een plek waar je makkelijk 
met vragen terecht kunt.

Voor informa  e 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 koffi  e of thee gra  s, 
daarna normaal tarief.
Loca  e: Dorpshuis de 
Veldkei, Veldkamp 77, 7971 BX Havelte
Data tot aan de zomervakan  e: 30 
april, 28 mei, 25 juni

Brandeveen
Twee gaaien in de voorjaarszon

weten van geen wijken
Ze leggen de jonge mussen

het zwijgen op.

Louis
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Praktijk voor: 
energetische sportmassage / therapieën
Pedjit (Indonesische massage)
orthomoleculair gerichte consulten 

Energetisch therapeut / sportmasseur 
Martijn Haveman

www.spirit-treatments.nl   06-33674073

Klusbus
Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Tel. 06 33 67 40 73

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

notariaat & mediation
Stotijn

Kaartclub De Brink
Eind maart was in de Rand van Havelte de laatste 
kaartavond van het seizoen 2018-2019.
Deze avond die normaliter in het teken staat van het 
bekend maken van de Kampioen, werd nu overschaduwd 
door de mededeling van de voorzi  er, Anton Bolding, dat 
de gezondheid van Ria Götz snel achteruit ging.

De inmiddels op 1 april jl. overleden 
Ria was sinds 1993 lid van de 
kaartclub en verzorgde al 21 jaar 
de wedstrijdadministra  e tevens 
deed zij, samen met Wil Heupink, 
iedere maand de aankoop van de 
maandprijzen.
Dat Ria een gewaardeerd lid was 
geweest  bleek wel  jdens de 
uitvaartdienst in de Clementkerk 
in Havelte waar de meeste 
clubleden aanwezig waren en Duco 
Heun namens de kaartclub een 
afscheidswoord sprak.
Aan het eind van de kaartavond 
maakte Anton de winnaar van het jaar 
bekend:

Peter van Dijk 
was met vlag en 
wimpel kampioen 
geworden met 
een straatlengte 
voorsprong op 
nummer 2 Jaap 
Soer.
Anton had ook nog 
een bemoedigend 
woord voor Piet 
Hogewoning, 
die als laatste 
was geëindigd. 
Slechts 2 punten 
verschil met de op 
1 na laatste Tony 
Tammmeling.
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel 

Verenigingsdrukwerk

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.

reclameborden en meer voor verenigingen in Meppel en omstreken.

Naam ...........................................................................

Adres ...........................................................................

Plaats ...........................................................................

VERLOTING 2017
t.b.v. basisschool 

GROTE VERLOTING 2017

Goedgekeurd door Gemeente De Wolden onder registratienummer:

Z.17-53720/D.17-90790  

€

De trekking zal plaatsvinden op donderdag 1 juni 2017.
NO 0001

NO 0001

Adres ...........................................................................

Plaats ...........................................................................
De trekking zal plaatsvinden op donderdag 1 ju

N  000

Feestcommissie ‘Scheerwolde-Wetering’ e.o.

N
aa

m

Ad
re

s

W
oo

np
la

at
s

VERLOTING

1e prijs  : Stalen ros
2e t/m 10e prijs: Diverse leuke prijzen

Aantal loten: 2500 Prijs per lot: € 1,-

VAN CONCEPT TOT AFWERKINGNoteboomstraat 68
7941 XA  Meppel

T 0522 255 449
drukkerij@kleen.nl Ontwerp | Druk | Print | Reclame

De trekking vindt plaatstijdens de ponymarkt 
op zaterdag 12 augustus 2017om 13.30 uur in defeesttent te Scheerwolde.

Verloting goedgekeurddoor het gemeentebestuurvan Steenwijkerland 

NO- 1001

NO- 1001

ppel drukkerij@kleen.nl Ontwerp p | Druk uk | Print Print || ReclamReclam

Naam:

Adres:

Tel.:

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

J. GROENINK
Kon. Wilhelminalaan 12-14
8384 GH  Wilhelminaoord, tel. 0521 - 382732

www.autobedrijferma.nl

Hotel Gelderingen 
Steenwijkerwold

Paradijs van het Noorden

Café De KarreCafé De Karre

Tukseweg 186 - 8334 RX  Tuk eg 186 - 833
Tel. 0521-515393 - www.dekarre.nl

VOGELVERENIGING  DE EDELZANGER  STEENWIJKERWO

1e prijs € 200,- 4e prijs € 50,-

2e prijs € 125,- 5e prijs € 25,-

3e prijs €   75,- 6e t/m 15e prijs VLEESPRIJZEN

Aantal loten: 3000. Prijs per lot € 0,50

Trekking 25 november 2017 om ± 15.00 uur

in Hotel Gelderingen (het paradijs van het noorden)

NO- 1001

NO- 1001

OLD

uni 2017.

eenn

00111

me

Wanneperveen

Sportpark ’De Bovenboer’

v.v. Oranje Zwartv.v. Oranje Zwart
Opgericht 1 april 1949
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Een ‘Kei’ van foto
Foto: Nicole van den Brink, Havelte

Mijn zoon hee   zijn hele jeugd 
doorgebracht in Havelte. Hij 
studeert nu in Del  . 5e jaar 
Werktuigbouwkunde. Wanneer je 
bij een studentenvereniging zit (zijn 
studentenvereniging heet Vigiel) is het 
een beetje de gewoonte dat je een 
21-diner houdt in je ouderlijk huis. 
Ondertussen is S  jn al 23 maar een 

verlaten feestje vindt iedereen nog 
steeds erg leuk! Twee weken geleden 
was het zover. Voor 24 studenten 
een 6-gangen-diner in elkaar gezet. 
Het leek S  jn erg leuk om er een 
Drents  ntje aan te geven. Na het 
welkomstwoord mochten zijn vrienden 
uit een grote bak twee klompen bij 
elkaar zoeken. Op klompen (die we 

overal vandaan hebben gehaald!) met 
de Havelter vlag voorop, liep iedereen 
het bos in achter de Jan Harmskamp. 
Er was een krat bier verstopt, wat snel 
werd gevonden. Uiteraard weer op de 
klompen huiswaarts, waar een heerlijk 
diner klaar stond. De studenten 
vonden het een erg leuk idee, maar 
hadden wel wat last van de wreef!

Drentenierdersmiddag op donderdag 18 april
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,
samen aan ac  viteiten deelnemen en wellicht nieuwe dingen uitproberen.

Bloemenac  e 2019 
op woensdag 24 en donderdag 25 april

De jaarlijkse bloemenac  e vindt plaats 
in de week na Pasen, in Havelte, 
Uff elte, Darp, Busselte, Havelterberg, 
en de Veendijk. 
Bent u niet thuis: bel of mail uw 
bestelling door! Dan wordt 
uw bestelling bij u thuisbezorgd! 
Mail uw bestelling op  jd 
naar: groenhavelte@gmail.com of 
0521-341520.
Op 24 en 25 april kunt u ook in 
het kerkje van Uff elte uw planten 
uitzoeken, gaarne contant. 

De Bloemenac  e-commissie

De middag bedoeld als een gezellig 
samenzijn om oude contacten aan te 
halen en nieuwe contacten te leggen. 
De toegang is gra  s en van tevoren 
opgeven is niet nodig. De  jden zijn 
van 15.00 uur tot 17.00 uur. 

De Drentenierdersmiddagen 
worden gehouden in Het Landhotel, 
Groningerweg 6 in Diever. 
Voor meer informa  e zie onze website 
www.drentenierders.nl of bel 0521-
342557.
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Kraomschudden en gouden eieren zoeken bij de 
Hol  nger schaapskudde
Op paasmaandag 22 april a.s. organiseert de S  ch  ng Hol  nger Schaapskudde 
tussen 12.00 uur en 16.00 uur het jaarlijkse kraomschudden. 
Iedereen is van harte welkom bij de schaapskooi aan de van Helomaweg in 
Havelte, om daar de geboorte van de lammetjes te vieren. 

Kinderplezier
Het kraomschudden staat steeds 
weer garant voor veel kinderplezier. 
Deze keer zijn er weer 120 paaseieren 
verstopt bij de kooi. Daartussen 
zi  en drie gouden paaseieren. Wie 
die vindt krijgt een leuke a  en  e. 
Kinderen kunnen vanaf half drie 
gaan zoeken naar de eieren. Als dat 
nog niet genoeg is kunnen ze zich 
laten schminken en gli  ertatoo’s 
laten ze  en door Wompel Pompel. 
Net als alle jaren kunnen ze zich ook 
vermaken met het voeren van de 
schapen. Kleine zakjes brokjes zijn te 
koop. 
Natuurlijk mogen de lammetjes ook 
geaaid worden. Vind je ze erg lief, dan 
kun je met het lammetje op de foto. 
Anne  e Hagemeier maakt tegen een 
vergoeding een prach  ge foto. 
De schaapherders zijn aanwezig om 
vragen over het Drents Heideschaap 

en het scheperen van de kudde te 
beantwoorden.
Wie dat niet leuk vindt kan gaan kijken 
bij de Vogelwacht. Daar kun je een 
uilenbal uitpluizen.
Aly en Marianne geven demonstra  es 
en uitleg over het vilten van vachten 
en over de workshop die zij de 
komende  jd gaan geven in de 
lammerenkooi.
En om het allemaal gezellig te maken 
is er muziek van Duo Please. Voor 
alle groten is er koffi  e, thee e.d. Voor 
de kinderen is er gra  s ranja met 
paaseitjes. De ijskar uit Ruinerwold 
is aanwezig met  ijs en er is patat, 
suikerspinnen en popcorn.

Steun voor de kudde
De gelegenheid van het 
Kraomschudden wordt door de 
s  ch  ng aangegrepen om aandacht te 
vragen voor het behoud van de kudde. 

De Hol  nger schaapskudde ontvangt 
vergoedingen en subsidies o.a. van de 
provincie Drenthe en de Gemeente 
Westerveld, maar de omvang is niet 
voldoende voor alle kosten. Zonder de 
steun van donateurs en sponsoren zal 
de kudde verdwijnen. 

Meer informa  e over de dag en over 
de Hol  nger Schaapskudde vindt u op 
www.dehol  ngerschaapskudde.nl.

Corso Frederiksoord bouwt een feestje op de weg
Op woensdag 3 april werden de maque  es gepresenteerd door de 
corsobouwers. De verschillende soorten maque  es gaven het idee of de sfeer 
weer van hun te bouwen wagens die  jdens in Corso Frederiksoord op 14 & 15 
september 2019 te bewonderen zijn met als thema ‘Feest’. 

Deze avond had een grote 
opkomst met als aanwezigen de 
12 corsogroepen, commissieleden en 
bestuur. Het geheel werd geleid door 
de nieuwe voorzi  er Joost O   nk, die 
iedereen op de hoogte bracht van de 
lopende ontwikkelingen. 
De corsogroepen presenteerden 
hun plannen met onder andere als 
onderwerpen: Oktoberfest, 
Gay-Pride, Zwarte Cross en gemaskerd 
bal. 
Ook gingen de corsobouwers 
met hun maque  es in feestelijke 
sferen op de foto die alvast te zien 
zijn op de Facebook pagina van 
Corsofrederiksoord. 
 

Dit jaar verwelkomen wij een nieuwe 
corsogroep uit Wapse genaamd 
‘Wapserplein’.
De naam is ontstaan omdat zij met 
hun bedrijven uit Wapse samen op 
het plein van de ondernemersbeurs 
stonden.
En een nieuwe mozaïekgroep uit 
Wilhelminaoord zal zorgen dat in 
de omgeving nog een mooi mozaïek 
werk bij komt te staan. En net zoals de 
wagens zullen de mozaïekgroepen ook 
worden beoordeeld op hun crea  viteit 
en kundigheid. 
De mozaïeken zijn overigens al te 
bewonderen verspreid in de omgeving  
voor het corsoweekend van start gaat.

   
Tijdens de 59ste edi  e van het Corso 
Frederiksoord  zullen op zaterdag 
14 september de corsowagens over 
de weg rijden in Frederiksoord en 
zal het feest in de middag en avond 
te bewonderen zijn. Maar er zal 
ook weer een kindercorso voorop 
meerijden met kinderen uit de 
omgeving die zich hebben opgegeven 
en met hun versierde fi ets of wagen 
vooraan de stoet rijden.  Op zondag 
15 september kunt u de wagens 
bewonderen op het terrein van de 
Tuinen in Frederiksoord. Ook zal daar 
vermaak en een hapje & drankje zijn 
voor jong en oud. 

Voor meer informa  e kunt u naar onze 
website: www.corsofrederiksoord.nl   
U kunt ook alle ontwikkelingen volgen 
op onze Facebook &Twi  er account. 
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