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Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

0521 34 46 54

OER-wandeling  rond en in Diever
Het OERmuseum organiseert een OER-wandeling  rond en in Diever op zaterdag 
29 juni 2019. Start bij het Oermuseum, Brink 7 te Diever om 14.00 uur. 
De wandeling duurt ongeveer 2 uur en eindigt weer bij het museum.

De wandeling met een ervaren 
gids start bij het museum en gaat 
dan rich  ng het hunebed aan de 
Groningerweg en loopt via de loca  e 
van een door professor Van Giff en 
opgegraven steenkist, langs een 
gra  euvel. Vervolgens wandelen we 
over het landgoed De Heezeberg met 
prach  ge stuwwallen. We eindigen in 
het oude Diever en gaan uiteindelijk 
weer terug naar het museum. 
U komt veel te weten over het 
ontstaan van het land zoals u het 

nu ziet, enerzijds door de natuur 
gevormd, anderzijds door de mens 
veranderd... En natuurlijk ziet u de 
bijzondere nalatenschappen uit de 
prehistorie. De gids zal u er alles over 
vertellen. 

Kijk voor tarieven (€ 5,00 p.p. en 
€ 4,00 voor kinderen) en andere 
wandelmomenten op 
www.oermuseum.nl.
Aanmelden op 0521-591445 of mail 
naar wandelingen@oermuseum.nl.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

Adverteren?
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De volgende Kei verschijnt op 10 juli 2019. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 3 juli  
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

30 juni Havelte 10.00 uur Ds. A. Westra 

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)

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Voor al uw 
rietdekkerswerken

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
 06 50556759

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.

‘

Werkgroep Havelte e.o. in ac  e!
De werkgroep Havelte e.o. in ac  e! werkt hard aan een posi  eve gezondheid voor alle inwoners van Havelte en 
omgeving.

Sport- en beweegwijzer 55+ 
De werkgroep ontwikkelt een 
overzichtelijke wijzer waarin al het 
sport- en beweegaanbod van Havelte 
en omgeving voor inwoners ouder 
dan 55 jaar zijn opgenomen. Op deze 
manier kunt u eenvoudig de weg 
vinden naar sporten en bewegen in 
de nabije omgeving. De beweegwijzer 
wordt na de zomervakan  e 
verspreid en geplaatst op 
www.gemeentewesterveld.nl. 

UITmarkt in de Veldkei
Op vrijdag 20 september 2019  is de 
werkgroep aanwezig op de UITmarkt 
in de Veldkei. De werkgroep zorgt voor 

een interac  ef onderdeel, gezonde 
lekkernijen en beweeglijke muziek.

Uw mening telt
De werkgroep komt graag in contact 
met inwoners en organisa  es om 
samen na te denken over posi  eve 
gezondheid en een gezonde 
leefs  jl voor inwoners uit Havelte 
en omgeving. U kunt contact 
opnemen met de beweegcoaches 
van de gemeente Westerveld 
per e-mail beweegcoaches@
gemeentewesterveld.nl of telefonisch 
via 14-0521.
De werkgroep Havelte e.o. in ac  e! is 
onderdeel van het project Westerveld 

in ac  e: het uitvoeringsprogramma 
van de no   e bewegen en 
gezondheid van de gemeente 
Westerveld. Onder begeleiding van 
een beweegcoach van de gemeente 
denkt de werkgroep mee over 
ac  viteiten in het kader van bewegen 
en gezondheid. Op dit moment zijn 
ac  ef in de werkgroep: Henk Nijsingh 
(Dorpsgemeenschap Uff elte), Margriet 
Bolhuis (Leefs  jlmentor), Henk van 
der Meer (WMW), Nicolien Klein 
(gewichtsconsulent SMART), Piet 
Hogewoning (inwoner Havelte), Jeroen 
Fokkens (Fysiotherapie de Prak  jk) 
en Ellis Manenschijn (Beweegcoach 
gemeente Westerveld).

  7 juli Havelte 10.00 uur Ds. V. Top 
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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

  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! 

Keitje

Torpedo 
Wij hebben een klein verlies geleden, 
een verliesje!
Ik zou er niet over schrijven, ik zou het 
zeker niet aan de grote klok hangen 
als het voor mij persoonlijk toch een 
nederlaag(je) betekent. Ik heb hem 
niet kunnen redden.
En, het vervelendste is dat ik er met 
mooi weer direct mee geconfronteerd 
word.
Onze grote, wat zeg ik, onze enorme 
goudvis is weg.
Ja, ik weet hoe.
Er kwam een reiger gevlogen met een 
vis in zijn bek…
U kent het liedje vast wel...
Ik heb die goudvis in verhalen 
beschreven, ik heb er zelfs een heel 
boekje aan gewijd omdat hij belangrijk 
was.
Drie jaar geleden was hij, als 
goudwindetje, in de vijver losgelaten 
uit zo’n grote plas  c waterzak uit een 
tuincentrum met broers of zusjes.
Ik heb geen idee van welk geslacht 
onze vissen zijn. Onze goudwinde 

groeide als kool.
Hij was buiten propor  e, vet en lui.
Iemand vroeg is het koikarper? Kun je 
nagaan.
Ik heb de vis met mijn dag- en 
nachtrust proberen te beschermen,  
ik was druk met het verjagen van een 
gulzige reiger.
Ik moet toch een keer in slaap zijn 
gesukkeld want op een vroege 
ochtend was de vis weg.
Alle andere vissen hebben nu stress, 
misschien wel een burnout, ik zie ze 
nauwelijks nog, de grote dikke, onze 
‘torpedo’ is niet meer.
Mijn man zegt: Het is niet jouw schuld, 
de vis hee   zichzelf te aantrekkelijk 
gemaakt, daar kan geen reiger 
weerstand aan bieden.
Maar ik mis mijn oranje schooier.
Enfi n, uiteindelijk komen er weer 
nieuwe dikke goudvissen.
En reigers natuurlijk.
Dat is de natuur.

Dieneke Smink

Workshop 
“Kleitable  en en 
Amule  en”
Het OERmuseum organiseert op 
zaterdag 29 juni 2019 een workshop 
“Kleitable  en en Amule  en”.
Plaats: Oermuseum Brink 7 te Diever 
van 14.00 tot 16.00 uur.

Kleitable  en zijn de eerste 
geschri  en waarbij in de vorm van 
het spijkerschri   hele administra  es 
uit de oer  jd  bewaard zijn gebleven. 
Oeroude patronen in klei dus. 
Een aantal van deze patronen zijn 
duizenden jaren oud en hebben 
vroeger ongetwijfeld een symbolische 
betekenis gehad. Maak je daar met 
deze patronen een amulet mee dan 
worden de krachten van het symbool 
le  erlijk overgedragen op de drager 
ervan. 
Deelname kost inclusief materialen 
€ 5,00 p.p., graag ter plaatse te 
voldoen. 
Graag aanmelden via 
workshops@oermuseum.nl. 
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De naaktslak met 

uitgestoken horens 

neemt me op de korrel 

als ik naar de hosta kijk. 
 

Louis

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

Bifocale glazen 
voor € 75,- 

per glas
(tot 31-08, week 29 en 30 gesloten)

Open op
Dinsdag • Donderdag • Vrijdag 

09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur

Woensdag • Zaterdag 09.30-12.00 uur 

0522 47 33 28

Oosterstraat 2 • 7963 AC  Ruinen

Busvervoer naar musea voor vmbo-scholen 
uitgebreid

Na een succesvolle pilot in Zuidoost-Drenthe kunnen volgend 
schooljaar alle vmbo- en prak  jkscholen in Drenthe deelnemen aan 
het project Culturele Mobiliteit. Dit betekent dat deze scholen met 
de leerlingen in de eerste en tweede klassen goedkoop met de bus 
naar de Drentse musea kunnen reizen. De provincie stelt hiervoor 
30.000 euro beschikbaar. Het project Culturele Mobiliteit moet er 
voor zorgen dat meer vmbo-leerlingen kennismaken met kunst en 
de historische verhalen van Drenthe.

De resultaten van de pilot met 
de vmbo-scholen in Emmen, 
Coevorden, Borger-Odoorn en 
Roden waren posi  ef. In de eerste 
vier maanden van 2019 werden 
bijna 1200 jongeren van elf scholen 
per bus naar het Drents Museum, 
Drents Archief, Gevangenismuseum 
en Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork vervoerd. In de musea 
namen zij deel aan een educa  ef 
programma, waar ze kennis maakten 
met beeldende kunst en bijvoorbeeld 
de strafgeschiedenis in Nederland. 
Het enthousiasme van de scholen 
en leerlingen was aanleiding voor de 
provincie om het project uit te breiden 

naar alle vmbo-scholen in Drenthe. 
Eén van de deelnemende scholen 
aan de pilot: “Het is goed voor het 
leerklimaat om eens wat anders te 
doen dan in de school te zijn. Het is 
heel leerzaam voor de leerlingen om 
in een museum te kijken.”

S  ch  ng Kunst & Cultuur hee   van de 
provincie de opdracht gekregen om ook 
in het schooljaar 2019-2020 het project 
Culturele Mobiliteit te organiseren. 
De provinciale instelling coördineert 
ook al 17 jaar het busvervoer van 
basisschoolleerlingen naar de Drentse 
musea. 

Bezoek  jdens de pilot aan Drents Archief
Foto: K&C/Sijtze Veldema

Par  culiere adverten  e

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

€ 0,26 per mm. Min. adverten  ebedrag € 7,50
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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

29 juni Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
29 juni Workshop Kleitable  en en Amule  en - Oermuseum, Brink 7, Diever - 14.00-16.00 uur
29 juni Oerwandeling Diever - Oermuseum, Brink 7, Diever - 14.00-16.00 uur
1-4 juli Zwem4daagse - Zwembad De Kerkvlekken, Havelte
1-6 juli Collecte Volksfeest Havelte
  3 juli Zomeravondcompe   e/clubkampioenschap jeugd MTB Havelte
  6 juli Klaverblad fi etstocht - start Herberg De Roskam, Dorpsstraat 27, Uff elte tussen 9.00 en 13.00 uur
  6 juli Oerwandeling Diever - Oermuseum, Brink 7, Diever - 14.00-16.00 uur
  7 juli Klaverblad wandeltocht - start Herberg De Roskam, Dorpsstraat 27, Uff elte
  9 juli Ophalen oud papier in Havelte
10 juli De Kei nr. 14
17 juli Mammoetdag, Jagers in de Oer  jd - Oermuseum, Brink 7, Diever - 10.00-17.00 uur
18 juli Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
20 juli Archeologische fi etstocht Lhee - Bospub, Bosrand 18, Dwingeloo - 10.30-12.30 uur
24 juli De Kei nr. 15 - laatste Kei voor de zomerstop
15 aug. Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur 
28 aug. De Kei nr. 16
Do. 29 aug. Ophalen van het oud papier in Havelte 
5-8 sept. Volksfeest Havelte
11 sept. De Kei nr. 17
19 sept. Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur 
25 sept. De Kei nr. 18
28 sept. 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

Vanaf juli elke dag geopend 
voor pizza en ijs!

Voor menu en openings  jden: zie website
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LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO

Lotenbloks.nl is een initiatief van 
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Lotenbloks.nl
Zoekt u lotenbloks voor uw vereniging of stichting?

Kijk op:
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Een ‘Kei’ van een foto
Foto: K. Pol

Het kal  e is 18 mei geboren en ik wist niet dat de koe drach  g was! Is zonder hulp geboren en mag tot oktober/
november bij de koe blijven. Zo kan het ook. Ze lopen aan de Rijksweg naast Max wonen!!

Klaverblad fi etstocht
Op zaterdag 6 juli 2019 wordt de Klaverblad fi etstocht 
gehouden. Tijdens de Klaverbladfi etstocht is het mogelijk te 
kiezen uit 4 lussen waarbij u na iedere route terugkomt bij het 
gezellig aangeklede terras van Herberg de Roskam.

U ontvangt een routebeschrijving en 
een leuke a  en  e. De kosten van de 
routes zijn € 5,00 p.p. en kinderen 
tot 6 jaar zijn gra  s. Alle tochten 
voeren u langs mooie vergezichten 
en historische bezienswaardigheden, 
door een verscheidenheid aan 
mooie natuur zoals heidevelden, 
zandverstuivingen en bos. 

Vier lussen
Tijdens de Klaverblad fi etstocht kunt u 
uit 5 prach  ge routes kiezen; 3 van elk 
ongeveer 19, een kindvriendelijke van 

12 en een culinaire van 
67 kilometer. Iedere 
route start en eindigt 
bij Herberg De Roskam 
aan de Dorpsstraat 27 te Uff elte.
Voor iedere route krijgt u een 
routebeschrijving samengevat in een 
mooi boekje mee. Bij Herberg de 
Roskam is EHBO aanwezig. Tevens zijn 
er op elk van de vier routes mensen 
van de EHBO aanwezig op de fi ets.

Star   jden & kosten
De star   jd is tussen 9.00 en 13.00 uur. 

en u moet voor 17.00 uur weer binnen 
zijn. Het inschrijfgeld is € 5,00 inclusief 
een kleine a  en  e aan het einde van 
de tocht.

Kijk voor meer informa  e op:
h  ps://klaverbladwandeltocht.nl/
klaverblad-fi etstocht--uff elte.html

Foto’s: Website St. Klaverblad Uff elte
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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
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s

W
oo
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la
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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 | Druk | PrintPrint || Reclam Reclam

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 - 8334
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

000111

me

Wanneperveen

Sportpark ’De Bovenboer’

v.v. Oranje Zwartv.v. Oranje Zwart
Opgericht 1 april 1949
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