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OER-wandelingen

Het OERmuseum organiseert een OER-wandeling rond en in Diever op zaterdag 
27 juli 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.

Het OERmuseum organiseert een OER-wandeling rond de Havelterberg op 
zaterdag 27 juli 2019. Start om 14:00 uur bij het informa  ecentrum (TIP), 
Helomaweg 16 te Havelte van de toegangspoort Hol  ngerveld. 

De wandelingen met een ervaren gids 
duren ongeveer 2 uur en eindigen 
waar ze zijn begonnen.
De toegangspoort vindt u net 
ten noorden van Havelte aan de 
doorgaande weg rich  ng Wapse-
Frederiksoord-Vledder. Er is een groot 
en gra  s parkeerterrein. De gids van 
het museum wacht de groep op bij de 
glazen informa  ecentrum.
De excursie voert over de 
adembenemend mooie Havelterberg, 
langs groepen gra  euvels en 
prach  ge hunebedden. Daarnaast ziet 

u in het gebied nog diverse sporen 
van de Tweede Wereldoorlog, zoals 
bomkraters, plaatsen van hangars en 
een landingsbaan. Op deze historische 
plekken ontwikkelen zich bijzondere 
natuurwaarden.
De kosten zijn € 5,00 p.p.(kinderen 
betalen € 4,00), graag ter plaatse aan 
de gids te voldoen met gepast geld. 
Deze wandeling kan ook op verzoek 
worden gelopen. U kunt zich daartoe 
aanmelden als groep. Mail naar 
wandelingen@oermuseum.nl
De groepsgroo  e is 25 deelnemers.

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

Wij wensen 

iedereen een fi jne 

en zonnige vakantie

0521 34 46 54
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De volgende Kei verschijnt op 21 augustus 2019. 
Kopij hiervoor uiterlijk donderdag 15 augustus  
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

28 juli Havelte 10.00 uur Ds. B. Metselaar  (Beilen) 

  4 aug. Havelte 10.00 uur Ds. R. Kloosterziel (Ruinerwold) 

11 aug. Havelte 10.00 uur Ds. A. Westra 

18 aug. Havelte 10.00 uur Ds. V. Top Speulkoeledienst

25 aug. Havelte 10.00 uur Ds. A. Westra Belijdenisdienst m.m.v. Projectkoor en trompe   st 

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

Korenbloemen 
Wij zijn blij met onze huisartsen in 
Havelte.
Ik denk vaak, stel dat we in Afrika 
woonden en voor onze pijnen uren…
Enfi n u begrijpt wat ik bedoel.
Onze eerste huisarts hee   mij eens 
een harde klap gegeven! Gelukkig!
Tijdens de bevalling van ons eerste 
kind, begon ik te hyperven  leren. De 
dokter gaf me een fl inke klap in mijn 
gezicht en zei: dat kan ik er nu niet bij 
hebben. ‘t Hyperven  leren stopte, 
onze zoon is gezond geboren en wij 
hebben de dokter niet aangeklaagd!!
In Drenthe wonend zochten en 
vonden we een nieuwe huisarts. Als ik 
hem bezocht was zijn vraag meestal: 
Wat denk je er zelf van?
Hallo, wie is hier de dokter?
Voor mij was die aanpak echter de 
juiste. Ik wist heel goed wat ik niet 
goed deed en waardoor ik weer in de 
kreukels lag. 
Toen ik eens, helemaal vers  jfd 
van de spierpijn, op bed lag kwam 
diezelfde huisarts met een armvol 
korenbloemen bij mijn bed zi  en.
Uit je eigen achtertuin zei hij.
Ik knapte er meteen van op.
Die achtertuin was in Uff elte, de 
akkers ingezaaid met graan, rogge, 
haver, gerst, tarwe en dus ook s  kvol 
met korenbloemen, klaprozen en 
margrieten. Kom daar nu nog eens 
om. Nu zie je eindeloze akkers met 
mais en lelies.
Daarom ben ik zo blij met de wilde 
bloementuinen en bermen die overal 
in Havelte en omstreken te zien zijn.
Dan is het weer een heel klein beetje 
zoals vroeger.

Dieneke Smink

Speulkoeledienst zondag  18 augustus 2019 
om 10.00 uur

Bij goed weer gaan we kerken 
onder het groene bladerdak van de 
Speulkoele, het openluch  heater 
van Havelte. Het is al  jd weer 
een bijzondere ervaring daar een 
kerkdienst bij te wonen.

Mocht het te voch  g en/of te koud 
zijn dan zoeken we de beschu   ng 
op van de Clemenskerk, 
dan ook aanvang 10.00 uur. 

Iedereen van harte welkom.

S  jn de Wild uit Meppel 
wint Popsport Drenthe 

De winnaar van Popsport 2019, 
categorie singer-songwriter is S  jn de 
Wild uit Meppel. Hij hee  , volgens 
de jury, de afgelopen maanden het 
best gepresteerd in het provinciale 
coachingsprogramma. S  jn 
stroomt nu door naar het landelijk 
workshopprogramma van Popsport 
met de beste talenten uit andere 
provincies. 
 
Popsport is een coachingsprogramma 
voor jonge getalenteerde singer-
songwriters, bands en dj/producers. 
Deelnemers worden in het eerste deel 
van het programma gecoacht door 
Drentse professionals uit de popsector. 
Deze professionals begeleiden de 
jongeren met het schrijven van 
muzieknummers en helpen hen met 
het verbeteren van hun technische 
vaardigheden. Een optreden op 

S  jn  jdens de fi nale van 14 juli 2019 in de concertzaal 
van Groothuis in Emmen. Foto: K&C/Sijtze Veldema. 

het Bevrijdingsfes  val Drenthe is 
onderdeel van het traject. 

in De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp, De Molen in Nijeveen 
en De Koegang in Koekange? Vraag naar de combinatietarieven.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

Adverteren?
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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

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.

‘
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

Weer STOELYOGA in de Veldkei! 

Vanaf donderdag 12 september zullen er weer 6x STOELYOGA-lessen gegeven 
worden in de Veldkei te Havelte. Deze keer in de Grote Zaal. Iedereen welkom! 
Ervaar hoe je, ook thuis, op een stoel yoga kan doen! 

Losse lessen 10 euro als u niet elke 
week kunt komen. 
Graag opgeven tel. 0521-341520 of 
via mail: groenhavelte@gmail. mobiel 
06-30191541. Yogadocente Marijke 
Groen van www.yogastudiodrenthe.nl 
verzorgt de lessen weer. 
Hoop u weer te zien! 

Data: 12, 19, 26 september, 3, 10, 
17 oktober. Tijd: van 10.00-11.00 uur.
Aandacht voor evenwicht, juiste 
ademhaling en geestelijk ontspannen. 
Oefeningen op een stoel. De kosten 
zijn 50 euro voor 6 lessen, te betalen 
aan de zaal bij de 1e les of per bank. 

Senryû

Als hij zeker weet 

dat ze slaapt vertelt hij zacht 

dat hij van haar houdt.

Louis



De Kei - 4e jaargang nr. 15 - 24 juli 2019 5

24 juli De Kei nr. 15 - laatste Kei voor de zomerstop
27 juli Oerwandeling Havelterberg - Informa  ecentrum Toegangspoort Hol  ngerveld - 14.00-16.00 uur
27 juli Oerwandeling Diever - Oermuseum, Brink 7 Diever - 14.00-16.00 uur
27 juli Concert Chamadron door Ingeborg van Dokkum - buiten bij de Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
  3 aug. Oerwandeling Diever - Oermuseum, Brink 7 Diever - 14.00-16.00 uur 
  3 aug. Concert Chamadron door Frits Kaan - buiten bij de Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
10 aug. Concert Chamadron door Jaap Heeringa - buiten bij de Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
14 aug. Franse Fratsen, Openluchtspel Havelte - Openluch  heater De Speulkoele - 20.30 uur
15 aug. Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur 
16 aug. Franse Fratsen, Openluchtspel Havelte - Openluch  heater De Speulkoele - 20.30 uur
17 aug. Archeologische fi etstocht Lhee - Bospub, Bosrand 18 Dwingeloo - 10.30-12.30 uur
17 aug. Oerwandeling rond de Havelterberg - Informa  ecentrum Toegangspoort Hol  ngerveld - 14.00-16.00 uur
17 aug. Concert Chamadron door Cees Roubos - buiten bij de Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
21 aug. Franse Fratsen, Openluchtspel Havelte - Openluch  heater De Speulkoele - 20.30 uur
24 aug. Concert Chamadron door Cees Roubos - buiten bij de Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
24 aug.  Franse Fratsen, Openluchtspel Havelte - Openluch  heater De Speulkoele - 19.00 uur
21 aug. De Kei nr. 16
28 aug. Franse Fratsen, Openluchtspel Havelte - Openluch  heater De Speulkoele - 20.30 uur
Do. 29 aug. Ophalen van het oud papier in Havelte 
30 aug. Franse Fratsen, Openluchtspel Havelte - Openluch  heater De Speulkoele - 20.30 uur
31 aug. Oerwandeling Diever - Oermuseum, Brink 7 Diever - 14.00-16.00 uur
31 aug. Concert Chamadron door Arend Nijmeijer - buiten bij de Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
  4 sept. De Kei nr. 17
  5-8 sept. Volksfeest Havelte
  7 sept. Nederlands Kampioenschap Vuistbijlmaken - Oermuseum, Brink 7 Diever - 14.00-17.00 uur 
  7 sept. Oerwandeling Diever - Oermuseum, Brink 7 Diever - 14.00-16.00 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 donderdagmiddag: Werelddans - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur
Elke vrijdagmorgen: Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

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

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO

Open Meezingavond Popkoor 4Fun
Popkoor 4 Fun uit Uff elte organiseert na de zomerstop een open meezingavond. Deze wordt gehouden in dorpshuis de 
Vlasbarg’n in Uff elte, het vaste honk van het koor. De avond begint om 20.00 uur en voor een heerlijk kopje koffi  e of 
thee staat de deur al eerder open.

Na een gezellige afslui  ng van 
het afgelopen seizoen kijken we 
bestuurlijk al weer uit naar het seizoen 
2019-2020. Hier staat een aantal leuke 
optredens al op de kooragenda maar 
daar verklappen we nog niets van. 
Houd hiervoor onze Facebookpagina 
en ook de lokale media goed in 
de gaten. In aanloop naar deze 

ac  viteiten is het damespopkoor op 
zoek naar koorleden. We beginnen 
weer op 3 september aanstaande en 
dat lijkt ons een goed moment om 
kort daarop een meezingavond te 
organiseren. Deze vindt plaats op 17 
september aanstaande in het Uff elter 
dorpshuis de Vlasbarg’n. We beginnen 
om 20.00 uur en voor de koffi  e staat 

de deur al open.  ‘Met name de hoge 
stemmen kunnen nog wel versterking 
gebruiken. Uiteraard zijn ook de lagere 
stemmen van harte welkom’, aldus de 
voorzi  er. Wij hopen op een leuke, 
gezellige en vooral muzikale avond. En 
misschien leuk om te weten mocht er 
serieuze belangstelling zijn, de eerste 
drie kooravonden zijn geheel gra  s!
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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

Foto’s en tekst: R. Brandsma, Havelte

‘Keien’ van foto’s
Een middagje Hol  ngerveld/
Uff elterzand levert soms een schat 
aan levende wezens. Naast de vele 
insecten die foerageren op het 
zandblauwtje, dat in het Uff elterzand 
in volle bloei staat op dit moment, 
is er op andere plaatsen ook volop 
insectenleven.
Op de foto’s een heideblauwtje, 
een boomblauwtje, een eikenpage, 
noordse witsnuitlibel en een zeldzame 
venwitsnuitlibel.
Via mijnwaarneming.nl zijn de 
vermelde  soorten goedgekeurd en als 
waarneming geregistreerd.
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Erepenning voor duofi etsen uitgereikt 

Het jubileumfeest van S  ch  ng Samen op de Duofi ets op 12 juli was er één 
met veel emo  es. Voorop stond het succes en plezier van het gezamenlijk 
duofi etsen door honderden vrijwilligers en deelnemers in de dorpen Vledder, 
Havelte en Diever. Maar ook was er onderhuids het gemis van de in 2017 
plotseling overleden oprichter Mar  n Jacobs. Voorzi  er Peter Rommelse reikte 
postuum aan zijn vrouw Will Jacobs én aan mede-oprichter Leo Wissink een 
erepenning uit voor hun grote verdienste. 

“Mar  n was de bedenker, de 
geestelijk vader, de ini  a  efnemer 
en de opbouwer. Zijn kracht was 
mensen voor zich in te nemen en 
enthousiast te maken voor zijn 
project. Samen met Leo Wissink 
hee   hij dat idee vanaf het begin 
uitgewerkt tot de unieke vorm die 
nu op veel plaatsen in Nederland 
navolging hee   gekregen,” vertelde 
Peter Rommelse. Overigens kregen 
ze daar veel steun bij, met de hulp 
van Kor Reins lukte het bijvoorbeeld 
om via het Rode Kruis een deel van 
de fi etsen aan te schaff en. Sindsdien 
ze  en vele vrijwilligers zich ervoor in 
om de s  ch  ng draaiende te houden. 
Peter Rommelse noemde daarbij 
ook de makers van de fi etsschema’s, 
de eigenaar van de fi etsstalling, de 
technische dienst, de dagleiders, 
de vele sponsoren, de gemeente en 
iedereen die de s  ch  ng een warm 
hart toe draagt. 

Burgemeester Rikus Jager prees de 
organisa  e van S  ch  ng Samen op de 
duofi ets. “Prach  g dat deze ac  viteit 
door al deze mensen in stand wordt 
gehouden. Niet voor iedereen is het 
vanzelfsprekend om even ‘op ‘e fi etse’ 
te gaan. Door het duofi etsen wordt dit 
nu al  en jaar lang mogelijk gemaakt 
voor veel inwoners van Westerveld, 
die dat zelf niet meer kunnen, maar 
wel graag willen. Samen genietend 
en al fi etsend komen op die manier 
de gesprekken op gang.” Net als zijn 
voorganger burgemeester Tryntsje 
Slagman, die in 2009 meedeed aan 
de allereerste fi etstocht, ziet hij een 
grote meerwaarde van het duofi etsen 
door de ongedwongen manier om 
met elkaar om te gaan. Deelnemer én 
vrijwilliger beleven evenveel plezier.”

Nieuwe mensen welkom
Nieuwe deelnemers én vrijwilligers 
zijn al  jd welkom om mee te doen 

aan de fi etstochten die vanaf mei tot 
september verdeeld over de dorpen 
gehouden worden. Per week worden 
de groepen ingedeeld, zodat er steeds 
een wisselende samenstelling is. 
Onder leiding van een dagleider 
- tevens verkeersregelaar - wordt een 
mooie afwisselende route gefi etst met 
onderweg pauze met koffi  e. Soms bij 
een horecabedrijf, maar soms ook op 
uitnodiging bij mensen thuis of op 
hun terras. Peter Rommelse: “Veel 
mensen dragen ons een warm hart toe 
en nodigen ons uit of dragen op een 
andere manier bij aan ons fi etsproject. 
Ook in de sponsoring merken we hoe 
het duofi etsen gewaardeerd wordt 
door de samenleving.”

Meer informa  e: Peter Rommelse 
0521-388192.

Leo Wissink en Will Jacobs 
ontvingen een erepenning

Westerveld krijgt Energiecoach aan huis

Dinsdag 16 juli 2019 hee   het college het plan om Energiecoaches in te ze  en in de gemeente Westerveld goedgekeurd. 
De opleiding en inzet van Energiecoaches is een ini  a  ef van de Energie Coöpera  e Westerveld om inwoners van 
Westerveld te helpen met het verduurzamen van hun woning.

“De Energiecoaches gaan de inwoners 
van de gemeente Westerveld advies 
geven over het verduurzamen van 
hun woning. Vanuit de gemeente 
Westerveld ondersteunen we dit 
ini  a  ef omdat het bijdraagt aan een 
duurzamer Westerveld en omdat de 
coaches die ingezet worden ook uit 
de gemeente Westerveld komen. Zo 
wordt het een energieadvies voor 
en door mensen uit onze mooie 
gemeente.” Aldus wethouder Doeven.

Energiecoach
Op aanvraag brengt de Energiecoach 
een bezoek aan de woning en 
gaat samen met de bewoner ‘aan 
de keukentafel’ aan de slag. De 
Energiecoach maakt een overzicht 

van laagdrempelige maatregelen waar 
de bewoner zelf mee aan de slag kan 
gaan– de zogenaamde ‘verkennende 
energiescan’. De woningschil (isola  e), 
apparaten en verlich  ng (verbruik en 
instelling) en gedrag (b.v. douche  jd) 
komen daarbij aan de orde.
Evert Blomsma, secretaris van de 
Energie Coöpera  e Westerveld: ”De 
Energiecoach hee   zich op andere 
plaatsen in Nederland al bewezen. 
We hebben hoge verwach  ngen 
ten aanzien van de bijdrage die dit 
kan geven in de samenleving zowel 
wat betre   de besparingen op de 
energierekening, maar ook wat 
betre   een beter bewustzijn van het 
energieverbruik. We gaan er van uit 
dat na een ronde van laagdrempelige 

maatregelen, mensen zich beter 
kunnen oriënteren op meer dras  sche 
maatregelen in hun woning“.

Opleiding
Na de zomer start de opleiding van 
vijf dagdelen. De opleiding behandelt 
technische begrippen, sociale- en 
communica  evaardigheden en 
het opstellen van de verkennende 
energiescan.

Energiecoach worden?
Op de website van de Energie 
Coopera  e Westerveld, 
www.ecwesterveld.nl/energiecoach-
worden/ staat meer informa  e én een 
aanmeldingsformulier.
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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.
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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
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me

Wanneperveen

Sportpark ’De Bovenboer’

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