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Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

0521 34 46 54

Vij  onderdduizendste overnach  ng in het Hunehuis
Het Nivon-natuurvriendenhuis in Darp (bij Havelte) vierde feest: vrijdag 
13 september 2019 ontving het Hunehuis de gelukkige gast die de 
vij  onderdduizendste overnach  ng realiseerde  sinds haar bestaan. Een mooi 
bewijs dat het Hunehuis in trek is bij de brede doelgroep van natuurlie  ebbers.

Het Hunehuis, een van de der  en 
natuurvriendenhuizen van het 
NIVON, bestaat nu negenentach  g 
jaar en is oorspronkelijk gebouwd als 
kamphuis voor de Arbeiders Jeugd 
Centrale. Na de Tweede Wereldoorlog 
werd het Hunehuis aangekocht 
door het NIVON, een landelijke 
vereniging met een groen en sociaal 
hart. De natuurvriendenhuizen en 
kampeerterreinen worden helemaal 
gerund door vrijwilligers.
In 2004 is het huis uitgebreid 
en gerenoveerd. Het is een 
prach  g gebouw geworden waar 
het fi jn toeven is en waar alle 
faciliteiten aanwezig zijn. In dit 
“doe het zelf-natuurhotel” kunnen 
natuurlie  ebbers, wandelaars en 
fi etsers vrij genieten van de fraaie 
natuur en omgeving. Boeken kan het 

beste per mail: hunehuis@nivon.nl of 
via de website: hunehuis.nl
Er worden ook veel leuke en 
gevarieerde ac  viteiten georganiseerd, 
van: Bridge midweek tot Schilderen en 
van Heidewandelen tot Quilt Bee of 
Nietsdoen met Verzorging. Prak  sch 
voor elk wat wils. Zie ook de website: 
hunehuis.nl
Mevrouw Van de Hoop was de 
gelukkige gast die de vij  onderd-
duizendste overnach  ng in natuur-
vriendenhuis het Hunehuis te Darp 
realiseerde. Leuke bijkoms  gheid 
is dat mevrouw de Hoop jarenlang 
trouw lid is van het NIVON. Voor déze 
bijzondere mijlpaal ontving zij een 
mooie bos bloemen, een oorkonde 
en een tegoedbon voor vier gra  s 
overnach  ngen voor twee personen in 
het Hunehuis. 
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De volgende Kei verschijnt op 2 oktober 2019. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 25 september  
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

18 sept. Molenhof 19.30 uur Ds. V. Top 
22 sept. Havelte 10.00 uur Ds. V. Top  Interac  eve dienst muzikale medewerking van Maarten en 

Mirjam Vos, Gemeenteberaad
29 sept. Havelte 10.00 uur Dhr. Van Engen (Noordwolde) 

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)

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

Klusbus
Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73

Varifocus voor 
€ 100,- per glas

(huismerk)
(geldig tot 01-10-2019)

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
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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

Een fl int
De vorige week haalde de Haagse 
wethouder Richard de Mos het 
journaal na zijn uitspraak dat hij nog 
niet dood gevonden wilde worden 
in de provincie Drenthe. Vervolgens 
accepteerde hij de uitnodiging van 
gedeputeerde Brink (VVD). Voorzien 
van een ADO-sjaaltje bezocht hij onder 
meer het TT – circuit en het Astron 
controlecentrum te Westerbork. Tot 
zijn genoegen mocht hij ook nog 
een stukje op een tractor rijden. De 
geluksvogel! Als dank beloofde hij 
Drenthe een prominente plaats in 
Madurodam en betoonde hij spijt van 
zijn opmerking.
De zgn. Welvaartsindicator 2019 
toont aan dat de provincie Drenthe 
heel hoog scoort op het gebied van 
Welvaart. Den Haag blijkt één van de 
vijf minst gelukkige steden te zijn.
Wat zou ik de heer de Mos graag een 
rondleiding geven in en rondom het 
mooie Havelte. In plaats van extreme 
luchtvervuiling, zorgwekkende crimi-
naliteit, geestdodend gebruik van vele 
middelen en permanente onenigheid 
tussen de vele minderheden, zou ik 
hem kennis laten maken met de prach-
 ge heidevelden, de bossen die moei-

teloos de vergelijking met Kijkduin en 
het Haagse bos doorstaan en bovenal 
met een solidaire en pre   ge dorps-
gemeenschap. Hij zou opkijken van 
het prach  ge Havelte zonder grenzen, 
waar de inwoners elkaar steunen waar 
mogelijk, waar het geluk je toelacht 
en waar unieke zaken plaatsvinden. 
Zo ontdekte ik onlangs dat Havelte de 
prosecco rups koestert en dat Tempta-
 on Weiland zich in Havelte bevindt. 

Kom daar maar eens om in Den Haag.

Gheraert Leeu

Voor alle 55-plussers Westerveld

12 oktober: 2-recht 2-averecht in De Veldkei te Havelte, aanvang 14.00 uur, zaal 
open 13.30 uur.

Aankondiging: schoolkor  altoernooi 2019 

Over een paar weken is het weer  jd voor het jaarlijkse schoolkor  altoernooi! 
Het toernooi wordt georganiseerd door de kor  alverenigingen KORU uit 
Uff elte en MV uit Wapserveen en zal plaatsvinden op woensdagmiddag  9 
oktober op het sportveld van Wapserveen. We starten om 14.30 uur met de 
eerste wedstrijden. 

Alle basisschoolleerlingen van groep 
3 t/m groep 8 zijn uitgenodigd om 
mee te doen. De scholen hebben 
de offi  ciële uitnodiging inmiddels 
ontvangen. Geef je samen met je 

vriendjes en vriendinnetjes op bij 
je meester of juf en doe ook mee! 
We hopen dat we jullie op 9 oktober 
allemaal mogen verwelkomen in 
Wapserveen.   

Kaartverkoop € 12,50 tot 9 oktober bij 
Hennie Hoogeveen, Molenkampweg 
23, Havelte, tel. 342208; J. Westerhof, 
Eeselaan 2, Havelte, tel. 341370; 

F. Winters, Midden 61, Wapserveen, 
tel. 321255; W. O  ens, De Goorn 50, 
Uff elte, tel. 350165; M. Tuut-Oort, 
Schierbosweg 3, Darp, tel. 341663.

Uitmarkt Havelte

Op vrijdag 20 september 2019 van 16.00-20.00 uur vindt de UITmarkt plaats
in de Veldkei in Havelte. De UITmarkt is een start van het nieuwe ac  viteiten-
seizoen, waar bezoekers kennis kunnen maken met allerlei organisa  es die 
ac  ef zijn in de Veldkei.
 
Deze middag laten de verschillende 
verenigingen hun ac  viteit zien en 
kunnen de bezoekers  meedoen en 
krijgen informa  e over de mogelijk-
heden van deelname. De deel-
nemende verenigingen bieden zeer 
uiteenlopende ac  viteiten aan op het 
gebied van: sport, crea  viteit, zang, 
spel, muziek, educa  e, kunst en eten. 

De UITmarkt wordt in en rondom 
de Veldkei gehouden en iedereen 
is welkom, van jong tot oud. Het 
buitenterrein van de Veldkei is 
ingericht voor de jeugd, waar diverse 
sport- en spelac  viteiten onder 
begeleiding worden aangeboden.
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Drentenierdersmiddag
Drentenierdersmiddag op 
donderdag 19 september. 
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.
De middag is bedoeld als een gezellig 
samenzijn om oude contacten aan te 
halen en nieuwe contacten te leggen. 
De toegang is gra  s en van te voren 
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.
 

Burgemeesters geven startsein Kindermaand

In de maand oktober mogen kinderen 
in de basisschoollee  ijd gra  s 
naar musea, theater en andere 
culturele instellingen. Het is Oktober 
Kindermaand. Op basisscholen 
verspreid door de hele provincie 
geven burgemeesters woensdag 18 
en donderdag 19 september 2019 
het startsein voor deze speciale 
ac  emaand. 

De burgemeesters bezoeken een 
school in de eigen gemeente en 
spelen daar met de leerlingen het 
Kindermaand-spel. De burgemeesters 
willen met het spel kinderen 
enthousiast maken voor kunst, cultuur 
en natuur in Drenthe en de crea  eve 
ac  viteiten waar ze met hun ouders 
aan deel kunnen nemen  jdens de 
ac  emaand.
Het evenement Oktober Kindermaand 
is een tradi  e in Drenthe. Alle 
kinderen in Drenthe zijn er de 
afgelopen jaren groot mee geworden. 
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar 

in alle Drentse gemeenten kunnen 
tal van ac  viteiten bezoeken in 
musea, molens, theaters en ateliers. 
Alle workshops, voorstellingen en 
rondleidingen zijn voor de kinderen, 
en vaak ook hun ouders, gra  s 
toegankelijk. 
Op alle scholen waar de 
burgemeesters komen wordt een 
welkom voorbereid. Soms is dat 
een lied, soms een dans en soms 
een erehaag. Na een toelich  ng 
op het project wordt het spel 
gespeeld. De winnaar van dit spel 
mag met de burgemeester en 
burgemeesterske   ng op de foto.
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18 sept. Vrouwenvereniging Havelte; Hanneke Luning
19 sept. Stoelyoga - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.00 uur 
19 sept. Drentenierdersmiddag - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur 
22 sept. Open Dag Keramiek Atelier - Lindenlaan 67, Uff elte - 14.00-17.00 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. Bingomiddag - De Senioren Westerveld - De Veldkei, Havelte - 14.00 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. Busreisje Senioren Westerveld
  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
11 okt. Filmhuis Havelte; Werk ohne Autor
12 okt. Vondstendag (na  onale archeologiedagen) - Oermuseum, Brink 7, Diever - 13.00-17.00 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

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

Energetisch therapeut / sportmasseur 
Martijn Haveman

www.spirit-treatments.nl   06-33674073

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.

‘

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

notariaat & mediation
Stotijn
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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: Han de Kruyf, Havelte
Een ‘Kei’ van een foto
Flower-power in de Drentse Hoofdvaart... daar word je toch blij van!
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Open dag keramiek atelier

Zondag 22 september van 14.00 tot 17.00 uur is het atelier van Anna Selderijk, 
Lindenlaan 67, Uff elte open. Als het nodig is brandt de houtkachel. Je bent van 
harte welkom. 

Er is informa  e over de cursussen 
“klei, handopbouw” die in oktober 
van start gaan. En als je wilt kan je wat 
maken van een bolletje klei.  
Anna Selderijk is ruim twin  g jaar 

met klei aan het werk. Ze hee   veel 
ervaring met hand opbouw van 
grote po  en en beelden,  waaronder 
“vuursculpturen”. Informa  e kun je 
vinden op www.annaselderijk.nl.
 

Jeugdleden gezocht

Bij kor  alvereniging Moedig 
Voorwaarts in Wapserveen zijn we 
op zoek naar nieuwe jeugdleden! We 
hebben ruimte voor alle kinderen in 
de lee  ijd (bijna) 5 tot en met 12 jaar. 

Laat het ons snel weten als het jou 
leuk lijkt om te kor  allen en je bent 
van harte welkom om een keer mee 
te trainen op de vrijdagavond op ons 
sportveld in Wapserveen. Kinderen 
van 5 tot en met 8 jaar trainen van 
18.30 tot 19.30 uur en 9 tot en met 
12 jaar van 19.30 tot 20.30 uur. Wil je 
meer informa  e of lijkt het jou leuk 
een keer mee te doen? 
Stuur dan een mailtje naar 
secretaris@moedigvoorwaarts.nl.

Een busreisje op 9 oktober
De Senioren Westerveld

Vanaf Havelte gaan we eerst naar Epe voor een kopje koffi  e of thee met 
wat lekkers. Vervolgens gaan we een prach  ge toeris  sche route maken 
naar Scherpenzeel waar een heerlijk 3-gangen diner voor ons klaarstaat. De 
chauff eur vertelt ons alles over deze mooie omgeving. 

Na lekker te hebben gegeten stappen 
we in de bus  en gaan naar één van 
de grootste Oude Ambachten en 
Speelgoedmuseum in Terschuur met 
ruim 160 ambachten, winkeltjes en 
compleet ingerichte werkplaatsen van 
vroeger. Naast de oude ambachten 
is er ook een verzameling van oude 
herkenbare an  eke speelgoed. 
Regelma  g zijn er verschillende 
exposi  es van ambachten. Als 
afslui  ng kunt u rondkijken in 
het leuke winkeltje. Dit prach  ge 
museum is rolstoelvriendelijk, hee   
geen drempels en beschikt over 
gelegenheid om even uit te rusten en 

te genieten van een drankje. Na dit 
indrukwekkende bezoek vertrekken 
we rich  ng huis en verwachten om 
ongeveer 18.00 uur in Havelte te zijn. 

De kosten voor deze dag zijn € 52,00 
per persoon en iedereen is van harte 
welkom.
Vertrek: 8.45 uur vanaf Dingspilhuus 
te Diever, 8.55 uur Grand café de 
Brink (Brink 30) te Dwingeloo en 
9.15 uur De Veldkei te Havelte.                                           
Lie  ebbers die meewillen kunnen 
zich opgeven. Graag voor 4 oktober 
bij Roelie Ballema tel. 0521-343830 of 
Paula de Wit tel. 0521-345623.

Tanka

Het lawaai van jou 
uit  de stad waarin je woont

nadert mijn dorpje
maar hier tussen de bomen

zingen alleen de vogels.

Louis

Interac  eve kerkdienst en live-muziek
Clemenskerk te Havelte. Zondagmorgen 22 september.

Twee professionele muzikanten laten een aantal popsongs horen: Maarten Vos 
en Miriam Meier. Maarten is o.a. m uziekdocent aan basisschool de Bosrank te 
Havelte. Natuurlijk worden er ook gewone kerkliederen gezongen.

Het interac  eve thema is ontleend 
aan een boek van rela  etherapeute 
Esther Perel. Zij signaleert grote 
verschillen tussen rela  es vroeger 

en nu. De verwach  ngen zijn 
tegenwoordig veel te hoog, beweert 
ze. Onrealis  sch hoog.
Hee   Esther Perel gelijk? Of overdrij   
ze? Daarover gaan we in gesprek.

Voorganger: ds. Vijko Top 
Aanvang: 10.00 uur

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

Adverteren?

Mannen die vroeger op verjaardagen 
eindeloos konden discussiëren 
(zeuren) over voetbal, auto’s, 

gemeentebestuur en vrouwen...

Diezelfde mannen praten nu over: 
spreekuur, pillen en table  en, 
cholesterol, bloedprikken en 

verpleegsters.

Lorki
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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.
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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
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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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