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Adverteren?

Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

0521 34 46 54

Nu de vakan  eperiode voor velen zo langzamerhand achter de rug is, komen 
de werkzaamheden van welke aard dan ook, weer op ons af.
Zo ook het vele vrijwilligerswerk, waaronder dat van het bestuur van de 
Dorpsgemeenschap Havelte.

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Gelukkig zien we in ons mooie dorp 
Havelte enorm veel, door vrijwilligers 
tot stand gebrachte ac  viteiten 
gerealiseerd worden,  hierdoor bieden 
zich vele gevarieerde mogelijkheden 
aan.

Wij als bestuur van de 
Dorpsgemeenschap Havelte zijn 
o.a. bijzonder trots op het tot stand 
gekomen vernieuwde Pieter Soerplein, 
de Brink en nog een aantal nader uit 
te voeren plannen.

Na realisa  e van werkzaamheden, is 
het de taak van ons bestuur, om weer 
verder vooruit te kijken.
Immers “S  lstand is achteruitgang”.

Op dinsdag 27 augustus a.s. is onze 
eerste bestuursvergadering gepland.  
Op de agenda staat als één van de 

belangrijkste punten, een vooruitblik 
en planning van ac  viteiten voor de 
komende periode.

Als bestuur zouden wij graag zien, 
dat in die plannen de wensen van 
de inwoners van Havelte worden 
meegenomen.
Daarom ons verzoek aan U allen, kom 
met Uw voorstellen en ideeën.

U bent daarnaast al  jd welkom aan 
het begin van de bestuursvergadering, 
tussen 19.30 en 20.00 uur, om deze 
toe te lichten.
Wij verzoeken Uw komst te melden 
bij onze secretaris,  Huib de Wit, 
parkkamp@ziggo.nl

Wilt U meedenken en uitvoer 
geven aan  het beleid van de 
Dorpsgemeenschap Havelte, dan bent 
hartelijk welkom in ons bestuur.
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De volgende Kei verschijnt op 4 september 2019. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 28 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

25 aug. Havelte 10.00 uur Ds. A. Westra 
Belijdenisdienst m.m.v. Projectkoor en trompe   st 
1 sept. Uff elte 10.00 uur Ds. D. van Veen (Assen)

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

Klusbus
Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73
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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

Column ‘Keitje’ stopt
Vanwege gezondheidsredenen stopt Dieneke Smink met het schrijven van haar 
‘Keitjes’. Veel lezers en wij zullen de mooie columns gaan missen.
Dieneke, bedankt voor de mooie bijdragen aan De Kei. Wij wensen u en uw man 
alle goeds toe.

De redac  e 

Ze worden  jdens het klussen wel 
afgeleid door de aanwezigheid van 
buurvrouw Isabelle, met wie ze 
nauwelijks kunnen communiceren. 
De mannen worden ondersteund door 
Bibi, de Nederlandse makelaar, die 
al enige  jd op het Franse pla  eland 
woont.
Het thuisfront in de vorm van vrouw 
Evelien en dochter Sophie, houden de 
boel in gaten via Skype. Zal Gerard de 
bouwval op  jd weten af te hebben, 
voor de komst van zijn vrouw en 
dochter?

Het Openluchtspel Havelte nodigt 
iedereen van harte uit om te komen 
kijken bij Franse Fratsen. Een 
voorstelling over het najagen van 
dromen, het ouder worden en de 
liefde.

De speeldata zijn: woensdag 21, 
zaterdag 24 (afwijkende aanvangs  jd 
19:00 uur), woensdag 28 en 
vrijdag 30 augustus. Aanvang van 
deze voorstellingen 20.30 uur. De 
entreeprijs is €9,-. Onze catering staat 
klaar met koffi  e, thee, een lekkere 
koek en verder kan natuurlijk in de 
pauze de rode wijn, met borrelhapjes 
en warme worst niet ontbreken!
Het is vanaf dit seizoen niet meer 
mogelijk om zitplaatsen te reserveren. 
De kaartverkoop gaat via onze 
website: openluchtspelhavelte.nl of 
men kan terecht bij de TIP in Havelte, 
van Helomaweg 18, Havelte (bij 
toegangspoort Hol  ngerveld). 

Namens het bestuur Openluchtspel 
Havelte, Ineke van der Veen

Goede ontvangst voor “Franse Fratsen” van 
Openluchtspel Havelte
Op woensdag 17 juli jl. was de première van het stuk “Franse Fratsen”, een 
bewerking van het stuk “Bravo!” geschreven door Haye van der Heijden. Het 
debuut van de nieuwe regisseur Sabine Osinga is erg goed ontvangen. Het 
sfeervolle theater aan de Kerklaan in Havelte is het decor van een idyllisch 
huisje, waar Gerard en Aeldert hard aan de slag gaan, om er een echt paleisje 
van te maken, want het huisje, dat op internet zo prach  g leek, blijkt toch wat 
bouwvalliger te zijn dan gedacht.

Kinderkledingbeurs 
Havelte organiseert 
tweedehands 
winterkinderkleding- en 
speelgoedbeurs
De werkgroep Kledingbeurs Havelte 
organiseert haar hal  aarlijkse 
kleding en speelgoedbeurs. 
Een gezellige tweedehands 
kinderkleding- en speelgoedbeurs in 
ontmoe  ngscentrum “de Veldkei” te 
Havelte.

De koopavond is op vrijdag 4 oktober 
2019 van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Op zaterdag 5 oktober 2019 is de 
beurs geopend van 9.00 uur tot 10.00 
uur. 

U vindt deze beurs naast kleding ook 
een divers aanbod van tweedehands 
speelgoed. Hee   u zelf kleding van 
maat 74 t/m maat 188 of speelgoed 
in te brengen dan kunt u de daarvoor 
benodigde prijsenveloppe+ instruc  e 
vanaf dinsdag 27 augustus 2019 
ophalen gedurende school  jden bij 
de kleuteringang van OBS. de Bosrank 
in Havelte. Er is een maximale uitgave 
van 150 prijsenveloppen. Alle kleding 
en speelgoed dient geprijsd, schoon 
en compleet te worden aangeleverd. 
Het inbrengen van de kleding en het 
speelgoed is op donderdagavond 3 
oktober 2019 van 19.00 tot 20.30 uur, 
eveneens in “de Veldkei”. Dit adres 
kunt u vinden op onze website.
Raadpleeg onze website www.
kledingbeurshavelte.nl voor meer 
informa  e. We zijn ook te volgen via 
Facebook: Kledingbeurs Havelte.
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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
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 rond de Havelterberg - Informa  ecentrum Toegangspoort Hol  ngerveld - 14.00 tot 16.00 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
  7 sept. Concert Chamadron door Cees Roubos - buiten bij de Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
12 sept. Start stoelyoga - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.00 uur
13-14 sept. Nachtelijke Beleving; Plekken van Plezier - Dwingeloo
14 sept. Open monumentendag. Het Schultehuus is voor iedereen gra  s te bezich  gen.
14 sept. Concert Chamadron door Cees Roubos - buiten bij de Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
15 sept. Archeologische fi etstocht Lhee - Bospub, Bosrand 18, Dwingeloo - 14.00-16.00 uur
17 sept. Open meezingavond Popkoor 4Fun - Uff elter dorpshuis de Vlasbarg’n - 20.00 uur
17, 24 sept. Medita  etraining - Clemenskerk Havelte - 19.30-21.30 uur
18 sept. De Kei nr. 18
19 sept. Stoelyoga - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.00 uur 
19 sept. Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur 
24 sept. Bestuursvergadering van de Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei, Havelte - 19.30 uur
26 sept. Stoelyoga - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.00 uur  
27 sept. Werken op de hei - organisa  e Vogelwacht Uff elte e.o. - 09.00-12.00 uur    
28 sept. Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
28 sept. Oerwandeling Diever - Oermuseum, Brink 7, Diever - 14.00-16.00 uur
29 sept. Workshop “Oereten” - Oermuseum, Brink 7, Diever - 14.00-16.00 uur 
  1 okt. Ophalen van het oud papier in Havelte 
  1, 8, 15 okt. Medita  etraining - Clemenskerk Havelte - 19.30-21.30 uur
  2 okt. De Kei nr. 19
  2 okt.  Ledenavond Vrouwen van Nu Havelte; Remedica. Voorlich  ngsbijeenkomst gezond bewegen - De Veldkei Havelte
  3 okt. Stoelyoga - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.00 uur
  4 okt. Werken op de hei - organisa  e Vogelwacht Uff elte e.o.; 09.00-12.00 uur    
  4 okt. Koopavond Kinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei, Havelte - 20.00-21.30 uur
  5 okt. Kinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei, Havelte - 9.00-10.00 uur
  9 okt. Natuurfi lm “het Noorderplantsoen” - Hilco Jansma; org. Vogelwacht Uff elte e.o.  - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur 
10 okt. Stoelyoga - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.00 uur
12 okt. Vondstendag (na  onale archeologiedagen) - Oermuseum, Brink 7, Diever - 13.00-17.00 uur 
17 okt. Stoelyoga - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.00 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 - info: 0521-343418
Elke woensdagmiddag:   Bridgen - De Veldkei, Havelte - tussen 13.30 en 17.00 uur (sept. tot mei)
Elke donderdagmiddag: Werelddans - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur
Elke vrijdagmorgen: Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur

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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lAlles voor uw club!

Reclameborden
Textieldruk
Clubbladen

Lotenbloks
Websitebouw

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

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

Energetisch therapeut / sportmasseur 
Martijn Haveman

www.spirit-treatments.nl   06-33674073

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 staan een aantal leuke optredens al op de 
kooragenda maar daar verklappen we nog niets van. 
Houdt 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 
3 kooravonden zijn geheel gra  s!
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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.

‘

Dwingeloo, bridgen voor iedereen
Op de donderdagen 5 en 12 september ‘19  organiseert bridgeclub 
“Dieverbridge” ’s middags vrij bridgen. Zowel leden als niet-leden kunnen er 
aan mee doen. Er wordt gespeeld in 2 lijnen.

Er is een lijn voor beginners en 
thuisbridgers. In deze lijn wordt niet 
op  jd gespeeld. Het is een mooie 
gelegenheid om kennis te maken met 
het bridgen in verenigingsverband. 
Men zal dan merken dat bridgen 
ontspannend en gezellig is.
De andere lijn is voor meer ervaren 
bridgers. Na de vakan  e lekker de 
draad weer oppakken.

Aanmelden van tevoren is niet nodig 
en er is geen inschrijfgeld.

Kom op donderdag 5 en 12 september 
tussen 13.15 en 13.30 uur naar 
het dorpshuis “Over En  nghe” in 
Dwingeloo, En  ngheweg 13.

Voor meer informa  e telefoon 0521 
592145, 0521 343831, 0521 592850, 
0521 591340 of 0521 591923.

De reguliere compe   e begint 
op dinsdagavond 17 en op 
donderdagmiddag 21 september.

De Hunebedbridgers
Het komende winterseizoen gaan 
we weer volop aan het bridgen in de 
Veldkei te Havelte.

Bridge een boeiend spel van bieden 
en uitspelen in tweetallen tegen 
elkaar. Dus ontspanning door te doen, 
compe   e voor de spanning en dus 
de adrenaline en dat in een gezellige 
omgeving. Kortom  het is voor 
iedereen een gezonde bezigheid en je 
komt er nog eens uit.
In de Veldkei spelen we elke 
woensdagmiddag van 13.30 tot ong. 
17.00 uur. Dit van half september tot 
en met half april .
Hee   U interesse! Verdere inlich  ngen 
worden u graag verstrekt door J. van 
Es, tel. 0521-351436 of 0623062701.

Senryû
Zij bleef lang bij hem 

zonder enig talent voor 
ondergeschiktheid.

Louis
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?

Bifocale glazen 
voor € 75,- 

per glas
(geldig tot 31-08)

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

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

Vanaf september is Rimini geopend 
van donderdag t/m zondag!

Voor menu en openings  jden: zie website
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Verenigingsdrukwerk
reclameborden en meer voor verenigingen in Meppel en omstreken.

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

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

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

VERLOTING 2018
t.b.v. basisschool 

GROTE VERLOTING 2018

Goedgekeurd door Gemeente De Wolden onder registratie nummer:
Z.054693/D.081718  

De trekking zal plaatsvinden op donderdag 7 juni 2018.

De opbrengst van de loten komt ten goede aan een schaduwdoek voor 

op het schoolplein en buitenspelmateriaal.

NO 0001

NO 0001 €

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

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

De trekking zal plaatsvinden op donderdag 7 ju

De opbrengst van de loten komt ten goede aan een sch
op het schoolplein en buitenspelmateriaa

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  STEENWIJKERWOLD

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 8 december 2018 om ± 15.00 uur

in Hotel Gelderingen (het paradijs van het noorden)

NO- 1001

NO- 1001

D

uni 2018uni 2018
haduwdo
al.

Wanneperveen

Sportpark ’De Bovenboer’

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

Foto: Han de Kruyf, Havelte

Een ‘Kei’ van een foto
Zomaar gespot op een warme zomerdag in het Hol  ngerveld; dit vosje waande zich onbespied in het hoge gras....
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