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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp
0521 342 250
De HTC-jeugdleden en hun ouders luiden met fraai tennis het nieuwe jaar in.

Tennisjeugd HTC wijdt nieuwe jaar in
De jeugdspelers van de Havelter Tennisclub HTC hebben het nieuwe jaar
ingeluid met een bijzonder toernooi. Samen met hun ouders speelden ze op
zaterdag 18 januari een dubbelspeltoernooi. Zo’n derƟg HTC’ers speelden
’s avonds onder kunstlicht de sterren van de hemel.
Iedereen speelde zes par jtjes,
waarbij de kind/ouderkoppels steeds
in twin g minuten zoveel mogelijk
punten bij elkaar probeerden
te kken. Maar niet alleen
op spor ef gebied lieten
ze zich van hun beste kant
zien. Allereerst moest er
op het nieuwe jaar worden
geproost. En met hulp
van de ouders had de
jeugdcommissie voor een
extra feestelijke maal jd
gezorgd: pannenkoeken!
Het Nieuwjaarsevenement,
dat de HTC-jeugdcommissie

voor de tweede achtereenvolgende
keer organiseerde, krijgt volgend jaar
ongetwijfeld een vervolg.

Op het nieuwe jaar brachten de HTC’ers een toost uit.
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 19 februari 2020.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 13 februari
mailen naar: dekei@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen,

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255 449
www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

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

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
COACHING van par culieren en medewerkers
Erik de Min, Havelte, www.plusdemin.nl, 06 8343 6455

Kerkdiensten PKN Havelte/Uﬀelte
9 feb.
16 feb.

Havelte
Havelte

10.00 uur
10 00 uur

Ds. Aukje Westra
Ds. Vijko Top

Avondmaal aandacht voor kinderen
m.m.v. cantorij Nijeveen

Repair Café in De Veldkei Havelte

Nieuw leven voor kapo e spullen
Havelte krijgt een eigen Repair Café in dorpshuis De Veldkei. Een Repair Café is een gra s bijeenkomst waar
buurtbewoners samen kapo e spullen repareren. Broodroosters, lampen, waterkokers, fietsen, radio’s: met een beetje
handigheid krijgen ze een nieuw leven. Een mooie manier om samen de afvalberg te verkleinen. Op zaterdag 8 februari
gaat de eerste bijeenkomst van start in De Veldkei.
Deskundige vrijwilligers
Elke 2de zaterdag van de maand
staan vrijwilligers met repara ekennis
klaar om te helpen. Bezoekers nemen
kapo e spullen mee van huis. In het
Repair Café gaan zij samen met de
vrijwilligers aan de slag. Zo is er al jd
wat te leren en kunnen buurtgenoten
elkaar op een nieuwe manier
ontmoeten. Ook als mensen niets te
repareren hebben, is het leuk langs te
komen. Bijvoorbeeld om te helpen bij

een repara e van iemand anders.
Of om gewoon eens te komen kijken.
Repareren is leuk
Vrijwilliger Vincent van der Kallen:
“Repara e bespaart geld en kostbare
grondstoﬀen. Zo dragen we bij aan de
beperking van de CO2-uitstoot. Wat we
vooral willen laten zien: repareren is leuk
en vaak heel gemakkelijk. Het mooie
is dat samen repareren tot nieuwe
contacten in de buurt kan leiden.”

MINDFULNESS WESTERVELD
Geef je nu op voor een training MindIulness.
In 8 ochtenden leer je beter om te gaan met
stress en moeilijke situaties. Je leert meer te
ontspannen, voor jezelf te zorgen en signalen
van stress te herkennen.

Repair Café Havelte is nog op
zoek naar vrijwilligers met
repara evaardigheden voor
speelgoed, meubels en kleding.
Repair Café Havelte: elke 2de
zaterdag van de maand. Tijd: van
10.00-14.00 uur. Loca e: De Veldkei,
Veldkamp 77, 7971 BX Havelte. Voor
meer informa e: Vincent van der
Kallen, tel: 06-13 07 37 40, e-mail:
repaircafehavelte@gmail.com.

Start: 21 februari, van 09.30 tot 12.00 uur.
Kosten: € 350,- inclusief werkboek en
geluidsbestanden. Locatie: Dorpsstraat 13,
Uffelte. Aanmelden via
info@mindfulnesswesterveld.nl Vragen of
meer informatie: Angelique van Veen,
0611046173.

Het is een training in stressreductie, voor
iedereen, ook bij burnout en klachten die
daarmee samenhangen. De training wordt
vaak vanuit aanvullende verzekering (deels)
vergoed.
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Flint

Poëziealbum
Toen mijn dochters klein waren
hadden zij een poëziealbum waarin
familieleden, vriendinnen en
klasgenoten hun versjes, rijmpjes en
gedichtjes schreven in hun mooiste
handschriŌ. Vaak heel origineel, soms
ook overgenomen uit bestaande
albums. De gliƩerende poëzieplaatjes
en de vele bijschriŌen in de kantlijn
maakten van elke bijdrage een
kunstwerkje. Vriendenboekjes met
standaardvragen, zoals die later
werden gebruikt, bestonden nog niet.
Het openingsgedichtje vormde de
start, daarna papa en mama, oma’s en
opa’s en zo verder. “Dit album behoort
aan mij zolang ik hoop te leven.

Marga is mijn naam, bij geboorte mij
gegeven.”
De gedichtjes bestonden uit grapjes,
zoals “In Havelte is een ongeluk
gebeurd, Corrie heeŌ haar broek
gescheurd.”, adviezen zoals: “26
november is de dag die je nooit
vergeten mag.” BeloŌen zoals: “Jou
vergeten, wat denk je wel? Ik krijg nog
eerder kippenvel.” Liefde zoals: “Rozen
verwelken, bloemen vergaan, maar
onze liefde blijŌ bestaan.”
Ik wil, ondanks het risico dat ik
verdacht zal worden van ernsƟge
nostalgie, een lans breken voor het

poëziealbum, omdat ik denk dat
het een beroep doet op creaƟviteit,
sociaal gedrag en originaliteit. Wellicht
willen de leraren van basisschool “De
Bosrank” een promoƟe opnemen
in het taalonderwijs. Een Abe AH
spaaracƟe voor kinderen zou prachƟg
zijn. Sparen voor een album en
poëzieplaatjes geniet mijn voorkeur
boven voetbalplaatjes en zegels voor
servies of handdoeken.
“Een vrolijk hart, een blij gemoed,
geeŌ meer geluk, dan geld en goed.”
Gheraert Leeu

ReparaƟestudio Wim is verhuisd
Dorpshuis De Veldkei in Havelte is weer een ondernemer rijker. Wim van
Braam, van ReparaƟestudio Wim, heeŌ zijn intrek genomen in een gedeelte
van het pand. Wim repareert al meer dan 20 jaar houten blaasinstrumenten,
zoals dwarsfluiten, saxofoons en klarineƩen.
In de 4,5 jaar dat hij nu
eigen ondernemer is, heeŌ
hij al een indrukwekkende
klantenkring opgebouwd. Zowel
muziekverenigingen, muziekscholen
als professionele muzikanten weten
de weg naar Havelte te vinden. Wim
werkte eerst vanuit een ruimte in zijn
eigen huis. Zijn wens was al langere
Ɵjd om in de buurt iets groters te
vinden. Een enthousiaste Wim: “De
eerste jaren is het erg fijn en veilig om
vanuit je eigen huis een onderneming
te starten. Maar nu is het Ɵjd om uit

te breiden en naar een locaƟe te gaan
waar voldoende parkeergelegenheid
is en ik mijn klanten goed kan
ontvangen”.
Op vrijdag 7 en zaterdag 8
februari houdt Wim Open Huis om
geïnteresseerden de gelegenheid
te geven om zijn studio te bekijken.
Iedereen is op vrijdag tussen 16.00 20.00 uur en op zaterdag van 10.00
- 15.00 uur van harte welkom in zijn
studio in dorpshuis De Veldkei. De
reparaƟestudio heeŌ een eigen ingang
aan de Molenweg.

DE KIERS-MANIER:

T 0522 - 70 30 00 | T 0521 - 38 17 90

De familiewensen samenvoegen
met respect, stijl en kwaliteit,
zonder daarbij het kostenaspect
uit het oog te verliezen.

dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingkiers.nl
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respect@uitvaartverzorgingkiers.nl
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Jeugdtoernooi van The Big Stones
Hoi! Dit is Ghislaine/Gigi (voor mijn voormalige teamgenoten: Annie ;-) dankjewel Ad Wagemakers), oud-speelster van
The Big Stones en nog een regelmaƟg geziene gast bij deze mooie club. Een paar maanden geleden vroeg Harro mij - mooi
op Ɵjd, want deze acƟeve rugbyster is druk - of ik weer beschikbaar was voor het fluiten van een aantal jeugdwedstrijden.
- Ja hoor, kom maar door! Vorig jaar was ik gevraagd door The Big Stones (mijn allereerste rugbyclub 2006-2009, waar ik
de prachƟge kneepjes van het vak heb mogen leren) of ik geïnteresseerd was om een Scheidsrechterscursus te volgen in
Heerenveen. Zodat ik zo nu en dan wat wedstrijden kon fluiten. Natuurlijk zeg ik ja tegen mijn ‘moederclub’. Inmiddels
heb ik alweer aardig wat toernooitjes achter de rug bij The Big Stones en geniet ik er elke keer weer van.
Zo ook afgelopen zaterdag. Ik
whatsappte Harro: “Om welke
lee ijdscategorie gaat het nu?” “Mini’s,” zei Harro. “Ok top, dan pak ik
die regels erbij die dag!” Er is namelijk
nogal een significant verschil in het
fluiten van jeugd en het fluiten van
senioren. Hoe jonger je bent, hoe
meer er op veiligheid wordt gelet
en speelplezier meer voorop staat.
Ook hee het veld bij bijna elke
lee ijdscategorie andere afme ngen,
ander aantal spelers, wel/geen scrum,
wel/geen hand-oﬀ, andere tackle
regels... Dat is het stukje huiswerk
doen steeds wel even waard als jeugd
ref ;-)! Een mooie besteding van de
vrijdagavond vooraf aan het toernooi,
kopje thee erbij...
Het Mini’s toernooi star e die zaterdag
om 13.00 uur. Om 12.00 uur sprong ik
op mijn mountainbike vanaf Nijeveen,
in een zo neonkleurrijk mogelijke
rugby ou it (je moet als ref toch op
zien te vallen tussen die kleintjes). Het
was droog en behoorlijk fris, maar die
dag op het Havelter rugbyveld hebben
we zo’n beetje alle weertypes op
onze bakkes gekregen: hagel, regen,
wind, zon en bewolking. Tussen de
wedstrijden door dat ik even niet floot,
was het zodanig koud dat ik toch echt
mijn rugbytrui moest aantrekken. Zelfs
de gra s knuﬀels van het zoontje van
Frank van rugbyclub Emmen, de man
van mijn teamgenoot Janneke Peet én
scrum trainer van mijn team (“Hey nou
zeg ben jij hier ook, wat leeuuuuuuk”),
maakte mij niet warm XD. Of ik moet
gewoon wat meer eten voor een extra
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mannen en vrouwen en zij zich dus
laagje isola e, dat kan natuurlijk ook.
grotendeels alleen maar hoeven te
Enfin, het was weer een fantas sche
dag om te fluiten op het jeugdtoernooi focussen op inzichtelijk en tac sch
spel? Heerlijk! Was ik maar zo jong
van The Big Stones. Er waren maar
begonnen ;)
liefst 7 rugbyclubs vertegenwoordigd:
Emmen, Leeuwarden, Heerenveen,
Bedankt dat ik weer mocht fluiten en
Havelte, Dwingeloo, Drachten en
ik kijk uit naar het volgende toernooi,
Groningen. Sommigen hadden een
eigen team, anderen hadden een
mooi clusterteam. Robert, Ad, Niels en Gigi
ik hadden de eer
om de wedstrijden
te fluiten en wat
Vuren geschaafd
was het weer tof.
21 x 45
diverse lengtes
€ 0.50 p/m
Er zi en op die
18 x 80
250 cm lang
€ 1.95 p/st
lee ijd al hele
42 x 46
260 cm lang
€ 1.95 p/st
mooie ac es
Rockwool
50 mm dik
€ 3.95 m²
tussen; lijntjes, oﬀRockwool
70
mm
dik
€ 5.50 m²
loads, tac eken of
Gipsplaten
div.
maten
€ 3.50 m²
bepaalde manieren
van samenwerken
Wand & vloerdelen veer + groef
waar sommige
Vuren 18mm dik div. maten
€ 8.50 m²
senioren niet van
Grenen
21 x 194 r.o v+g
€ 12.50 m²
durven te dromen.
Het maakt echt een
Wandpanelen
verschil wanneer
60 x 240
Kant & klaar
€ 7.50 m²
je op zo’n jonge
lee ijd start met
rugbyen of als je
al volwassen bent.
Kinderen leren
immers ook sneller
en makkelijker
dan volwassenen,
ook dat is een feit.
Prach g toch hoe
zij over 10 jaar de
basis vlekkeloos
beheersen, zijn
Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992
uitgegroeid tot
gezonde, fysieke
Houthandelwevers.nl
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Clemenskerk Havelte, zondagmiddag 16 februari. Aanvang 16.30 uur

Dorpsgesprek
met kolonel buiten dienst Ad Wagemakers
Ad Wagemakers is een geboren Dordtenaar, die na zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in Assen
is geplaatst om daar zijn eerste officiersfuncties te vervullen. Zo is hij samen met Jeanneke in Drenthe terecht
gekomen en er niet meer weggegaan. In 2018 is hij als kolonel der Stoottroepen met functioneel leeftijdsontslag
(FLO) gegaan.
In zijn 38-jarige loopbaan heeft hij de Koninklijke Landmacht zien veranderen van een dienstplichtig kader-militie
leger in de Koude Oorlog naar een expeditionaire krijgsmacht bestaande uit beroepsmilitairen. Het inzetgebied
veranderde van de Noord-Duitse Laagvlakte naar hele andere plaatsen op de wereld, zoals Bosnië-Herzegovina
en Afghanistan, crisisgebieden waar hij naar uitgezonden werd. Ad heeft vele staf- en commandantenfuncties
op verschillende niveaus en binnen diverse functiegebieden vervuld. Niet alleen binnen zijn werk maar ook privé
heeft hij het nodige meegemaakt. Dit alles heeft hij gecombineerd met zijn grote passie rugby. In het dorpsgesprek van 16 februari komt hij hier graag over vertellen.
Tijdens ‘Het Dorpsgesprek’ vertelt iemand uit het dorp over wat haar of hem bezielt. Er is alle ruimte om vragen
te stellen en in gesprek te gaan met de verteller. Het duurt maximaal een uur. Na afloop is er een hapje en een
drankje.

Toegang gratis

BEZORG(ST)ER GEZOCHT
Voor al uw
rietdekkerswerken

Voor de bezorging van folders en
weekbladen zijn wij op zoek naar jou!
x Heb jij de leeftijd van 13 MDDUof ouder?
x Vind je het leuk om geld te
verdienen met maar 1 keer in de
week bezorgen?
x Vind jij buiten werken niet erg?
x Is vroeg opstaan ook niet jouw ding?

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Reageer snel!
(0528) – 262 850
Of stuur een e-mail naar:
Eezorgers@uwverspreider.nl
Direct aanmelden? Ga
naar www.uwverspreider.nl
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Foto: Han de Kruyf, Havelte

Een ‘Kei’ van een foto

Het ganzenpaartje moet op deze grijze dag wel even geduld hebben voordat ze groen licht krijgen bij de sluis in Uﬀelte....

Gevulde koekentocht groot succes!
Zondagochtend 19 februari verzamelden bijna 100 leden van de MTB
vereniging Havelte zich op het Piet Soerplein om deel te nemen aan de gevulde
koekentocht.
In het verleden werd deze toertocht
gehouden in Dwingeloo met
medewerking van Vos Banket. Nu
met de komst van Bakkerij Strampel
in Havelte werd de tocht weer nieuw
leven ingeblazen.
De doelstelling om -in clubverbandjong en oud, spor ef en recrea ef
met elkaar te verbinden werd volledig

6

gehaald. Tijdens het fietsen en ook in
de pauze ging het gesprek veelal over
fietservaringen en werden nieuwe
contacten gelegd en oude banden
aangehaald.
Om half 10 vertrok een lange stoet
van MTB’ers voor de gezamenlijke
recrea eve rit.
In het bos aangekomen bleek het al

snel ondoenlijk om de meute bij elkaar
te houden en werd het een gezellige
chaos. Maar op het afgesproken
rustpunt hergroepeerde de groep zich
en reed in een kalm tempo rich ng
het Piet Soerplein. Hier had intussen
bakker Strampel warme gevulde
koeken, koﬃe, thee en fris klaargezet.
Na de pauze werd de groep in drieën
gesplitst en onder begeleiding van
de trainers konden de spor eve,
recrea eve en jongste fietsers zich nog
een keertje in het zweet rijden.
Al met al was het een mooie en
geslaagde morgen die volgend jaar,
m.m.v. Bakkerij Strampel, zeker weer
herhaald gaat worden!
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PARKET - PVC - LAMINAAT
Nieuw - Renovatie - Reparatie

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

APK
Onderhoud - Reparatie
Airco
Accu’s - Banden - Uitlaten
Tanken - Wassen - Shoppen

VLOERENMEESTERS sinds 1974
Joost Baltussen, Dikkesteenweg 8, 7971 CB Havelte
06-54 366 770, info@vloerenmeesters.nl

Agenda
5 feb.
9 feb.
11-12 feb.
14 feb.
14 feb.
15 feb.
16 feb.
19 feb.
19 feb.
20 feb.
22 feb.
22 feb.
25 feb.
4 maart
4 maart
4 maart
14 maart
17 maart
18 maart
18 maart
19 maart

Vrouwen van Nu Havelte; Jaarvergadering; Janny Roggen over centrale inning, optreden Zomaar
Gespreksdienst - Clemenskerk, Havelte - 10.00 uur
Fi est 55+ - De Veldkei, Havelte
Bingomiddag De senioren Westerveld - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur - Iedereen is van harte welkom
Valen jnsconcert Popkoor 4Fun - Dorpshuis De Vlasbarg’n Uﬀelte - 20.00 uur
Toneelstuk toneelvereniging ’t Olde Bessien - Buurthuis De Stobbe, Darp - 20.00 uur
Dorpsgesprek met Ad Wagemakers - Clemenskerk, Havelte - 16.30 uur
De Kei nr. 4
Vrouwenvereniging Havelte; Middenvelders
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Groningerweg 6, Diever - 15.00-17.00 uur
Hardloopwedstrijd De Oer.-cross; org. De Sprinter - Voormalige Amerikaanse basis, Havelterberg
Toneelstuk toneelvereniging ’t Olde Bessien - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
Jaarvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
De Kei nr. 5
Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Dhr. en mw. Jannenga, lezing over reis naar Antarc ca.
Lezing “Werken aan de Drentse biodiversiteit”; org. Vogelwacht Uﬀelte e.o. - De Molensteen, Uﬀelte - 20.00 uur
Bingo t.b.v. Durango Line and Show Dancers - De Stobbe, Darp - 20.00 uur
Oud papier Havelte
De Kei nr. 6
Vrouwenvereniging Havelte; Ton Henzen
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Groningerweg 6, Diever - 15.00-17.00 uur

Elke maandagmorgen:
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke woensdagmiddag:
Elke woensdagmiddag:
Elke donderdagmiddag:
Elke donderdagavond
Elke vrijdagmorgen:
Elke 2e za. v.d. maand:

Zangrepe e De Listerkrallen - De Veldkei - 9.30-11.30 uur
Gymnas ek voor ouderen (september t/m mei) - De Veldkei, Havelte - 13.30-14.15 uur
Schaken - De Veldkei, Havelte - tussen 13.30 en 16.00 uur
Welfare Handwerkgroep in de Veldkei Havelte van 13.30 - 15.30 uur.
Sjoelen - De Veldkei, Havelte - 13.30-15.45 uur - info: 0521-343418
Bridgen - De Veldkei, Havelte - tussen 13.30 en 17.00 uur (sept. tot mei)
Werelddans - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur
Repe e De Brincksanghers - De Veldkei, Havelte - 20.00-21.30 uur
Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur
Repaircafé Havelte - De Veldkei, Havelte - 10.00-14.00 uur
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Hof van Havelte. Waar?

In Havelte - gemeente Westerveld – ZW Drenthe
In oktober 2019 is er van start gegaan met een oproep in de lokale uitgave De Kei.
Renée Luiks-Jensma, de iniƟaƟefneemster, heeŌ daarop in november 2019 een bijeenkomst georganiseerd. Renée LuiksJensma heeŌ haar wens, visie en het concept Knarrenhof uitgelegd aan de bijna 30 aanwezigen. De geïnteresseerden
zijn aangeraden om zich in te schrijven bij Knarrenhof.nl.
Op dit moment (22 januari 2020)
hebben zich 30 deelnemers voor een
1- of 2-pers. woning aangemeld. Om
het voor iedereen mogelijk te maken
zal dit een mix zijn van koop en huur.
Tijdens de voorlich ngsbijeenkomst
in november is er een oproep gedaan
voor mensen die zich extra willen
inze en voor realisa e van een
Knarrenhof in Havelte. 7 personen
hebben zich aangemeld en vormen
nu samen het voorlopige bestuur. Het
bestuur - zie onderaan hun namen hee unaniem gekozen voor de naam
Hof van Havelte.
Het bestuur is zich op dit moment aan
het oriënteren op beschikbare grond
in Havelte. Bij voorkeur op max. 1,5
km van de winkels.
8

Op woensdag 22 januari 2020
hebben we gesproken met de drie (3)
beleidsadviseurs op het gebied van
Ruimtelijke Ontwikkeling, Ruimte &
Wonen en Grondzaken & Vastgoed van
de gemeente Westerveld. We hadden
een posi ef gesprek. Over en weer
ideeën uitgewisseld. Intern wordt er
gekeken naar de (on-)mogelijkheden.
Medio februari ontvangen wij een
terugkoppeling van de gemeente.
Mocht u interesse hebben in een
Bestuur Hof van Havelte:
Greetje Bredenhoﬀ-van Uﬀelen
Han de Kruyf
Renée Luiks-Jensma
Marijke König
Berthy van der Ham-Tuijtel
René Ouwerkerk
vacature
E-mailadres Hof van Havelte

woning in de toekoms ge Hof van
Havelte en nog niet ingeschreven
staan bij de Knarrenhof.nl vragen wij u
dit alsnog te doen. Toewijzing woning
gebeurt mede op basis van moment
van inschrijving. Kosten inschrijving
eenmalig € 15,-.
Zodra er meer duidelijkheid is
t.a.v. een reële kans op een loca e
zal er een bijeenkomst worden
georganiseerd waar De Knarrenhof
een presenta e zal houden.

Voorzi er
Penningmeester - Ledenregistra e
Contactpersoon naar Knarrenhof NL
Contactpersoon loca e werving
Contact met deelnemers, media & PR
Contact met deelnemers, media & PR
Secretaris
hofvanhavelte@hotmail.com
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AV de Sprinter
organiseert nieuwe
hardloopwedstrijd
Naast de succesvolle Hunebedloop,
4 van Meppel, Meppel City Run en
Reest Run organiseert AV De Sprinter
een nieuw hardloopevenement in
2020: De OER.-cross Havelterberg.
Een groep van vijf enthousiaste
hardlopers van De Sprinter
nemen het voortouw. Eén van die
organisatoren en hardlooptrainer
Albert Pieter Venema: “Crossen is
ontzeƩend goed voor hardlopers
van ieder niveau. Je kracht,
uithoudingsvermogen en coördinaƟe
krijgen een flinke boost!”
De Cross zal plaatsvinden op 22
februari 2020 op de voormalige
Amerikaanse basis in Havelterberg.
Het parcours is uitdagend, piƫg voor
zowel recreanten als wedstrijdlopers
en loopt door bosrijk, heuvelachƟg
gebied.
Met dank aan een aantal plaatselijke
ondernemers uit Havelte en omgeving
zijn er leuke prijzen te winnen voor de

Foto: Albert Piter Venema

nummers 1-2-3. Jeugd en volwassenen
zijn in verschillende categorieën
ingedeeld.
De OER.-Cross is toegankelijk voor
iedere hardloper. Voor de fanaƟeke
wedstrijdloper kan het nog een mooie
mogelijkheid zijn om de vorm te
testen voor het NK Cross dat een week

Wachten op winter
Ik wacht
Ik hunker, ik smacht, ik zoek en ik wacht.
Op de wind en de kou en de git zwarte
nacht.
Als de regen gaat spoelen, en de wind
loeit om huis.
Dan voel ik het leven, dan voel ik me
thuis.
Ik wacht op de sneeuw met fonkel en
pracht.
SmeƩeloos wit in een donkere nacht.

Ik wacht op de hagel in striemende
vlagen.
Zuchtende luchten in duistere dagen.
Ik wacht op de maan, met haar lachend
gezicht.
Voor even het duistere ritme verlicht.
Ik hunker en smacht.
Naar het ijs van smaragd.
Dat is mijn winter.
Ik wacht.
ZwaanƟna

later gehouden wordt in Kraggenburg.
AV De Sprinter hoopt op 22 februari
een mooie eerste ediƟe neer te zeƩen
van de OER. Cross.
De inschrijving is geopend: digitaal via
de website van de AV de Sprinter.

Adverteren?
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

KLEINSCHALIG KINDERDAGVERBLIJF
met alle aandacht voor uw kind.
Flexibel, vertrouwd, een tweede thuis.
SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

Ook container verhuur
www.loonbedrijfleffers.nl
Havelte/Diever
0521-341285
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Dagopvang en Buitenschoolse opvang mogelijk
informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.
Linthorst Homanstraat 22
7973 KG DARP
06 22 14 97 84
www.kdv-bso-darp.nl
info@kdv-bso-darp.nl
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Geloof

Zoekt u lotenbloks voor
uw vereniging of stichting?

Hij luistert naar de dominee,

Kijk op:

AlƟjd naar de Heer.

soms ook naar de pastoor.

Lotenbloks.nl
Lotenbloks.nl is een initiatief van

Na de dienst weer buiten:
“Godver….. het regent weer!”

Louis

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

URZO

WONINGINRICHTING
PROJECTINRICHTING

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

VERLOTING 2019

GROTE VERLOTING 2019
QJH

t.b.v. basisschool
WH.RHNDQJH

LQ
HSULMVWZHHSHUVRRQVOLJEHGYRRULQGHWX
HSULMVGHOLJHSLFNQLFNWDV
RQ.RHNDQJH
LRQ.RHNDQJH
HSULMVNHHUJUDWLVNQLSSHQELM+DLUIDVKL

NO 0001

Naam

...........................................................................

Adres

...........................................................................

Plaats

...........................................................................

VOGELVERENIGING

Naam:

Adres:

WEYEDVLVVFKRRO¶'H5R]HERWWHO·WH.RHND

Wolden onder registratie nummer:
Goedgekeurd door Gemeente De
Z.131010/D.203749

¶'H5R]HERWWHO·

NO- 1001

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

PROJECTSTOFFERING

NO 0001

. Oranje Z
v.v Wanneperv wart
een

$DQWDOORW
3ULMVSHUORW€$DQWDOORWHQ

2019
uni 2019.
ju
6 juni
De trekking zal plaatsvinden op donderdag uuste picknicktafel
pic
robu
ten goede aan een robuuste
De opbrengst van de loten komt
voor op het schoolplein.

DE EDELZANGER

1e prijs € 200,2e prijs € 125,3e prijs € 75,Aantal loten: 3000. Prijs per lot € 0,50
uur
Trekking 8 december 2018 om ± 15.00
het noorden)
in Hotel Gelderingen (het paradijs van

Opgericht 1

april 1949

D
STEENWIJKERWOLD

4e prijs € 50,5e prijs € 25,6e t/m 15e prijs VLEESPRIJZEN

Sportpark ’De

NO- 1001

Bovenboer’

VERKOOP VAN NIEUWE EN
GEBRUIKTE AUTO’S

Hotel Gelderingen
Steenwijkerwold

Paradijs van het Noorden

APK-STATION
ROETMETING
ALLE REPARATIES

J. GROENINK

Kon. Wilhelminalaan 12-14
- 382732
8384 GH Wilhelminaoord, tel. 0521
www.autobedrijferma.nl

Café De Karre
Tel.:
833 RX Tuk
eg 186 - 8334
Tukseweg
Tel. 0521-515393 - www.dekarre.nl

Verenigingsdrukwerk
:LMYHU]RUJHQSHULRGLHNHQSURJUDPPDERHNMHVORWHQEORNVà\HUVSRVWHUV
reclameborden en meer voor verenigingen in Meppel en omstreken.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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www.kleen.nl

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl
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Groot bevrijdingsconcert, wie doet mee?
In het kader van de 75 jarig herdenking van de bevrijding heeŌ de gemeente Westerveld een uitgebreid- en feestelijk
programma opgesteld. In dit kader organiseert het kerkkoor Havelte op 5 mei a.s. in samenwerking met de High Moore
Brass een bevrijdingsconcert in de Clemenskerk in Havelte.
Het kerkkoor Havelte bestaat al 87
jaar en heeŌ zich de laatste jaren
ontwikkeld als een volwaardig
koor, dat jaarlijks een acƟef en vol
programma heeŌ. Het koor staat
onder leiding van Johan Rodenhuis en
de vaste begeleidster/pianiste is Ruth
Pos.
De High Moore Brass is een
koperkwartet uit Hoogeveen onder
leiding van MarƟn Oosterwijk.
Het kwartet heeŌ een grote naam
verworven in Nederland en treedt

regelmaƟg op in het hele land.
Voor dit concert, waar o.a. liederen
van Vera Lynn worden uitgevoerd,
worden gastleden uit de gehele
gemeente Westerveld uitgenodigd om
hieraan deel te nemen.
Het concert begint om 16.00 uur en
zal ruim een uur duren.
De repeƟƟes zijn op onderdagmorgen
van 09.30 uur tot 11.15 uur in de Nije
Wheeme, naast de Clemenskerk in
Havelte.
De 1e repeƟƟe vindt plaats op

‘t Olde Bessien speelt “Bed en Breekvast”
Toneelvereniging ’t Olde Bessien uit Darp speelt dit jaar “Bed en Breekvast”
op verschillende locaƟes in de gemeente Westerveld. Zoals gebruikelijk is
de première in eigen huis. Deze vindt plaats op zaterdag 15 februari 2020
in buurthuis de Stobbe in Darp.
Vervolgens wordt er nog in de Veldkei in Havelte gespeeld op zaterdag
22 februari 2020.
Ook dit jaar verschijnt ’t Olde Bessien
na vele repeƟƟes weer ten tonele in
Darp en Havelte.
Onder leiding van regisseur Erik
Bakker heeŌ iedere speler zich de rol
in “Bed en Breekvast” eigen gemaakt.
Het toneelstuk is een blijspel in drie
bedrijven, geschreven door Adriaan
Vellinga.
Het is een hilarisch stuk welke
gedurende de repeƟƟes al vele
lachspieren heeŌ losgewerkt.
De première vindt plaats in De Stobbe

in Darp op zaterdagavond 15 februari.
Op zaterdag 22 februari wordt
gespeeld in ontmoeƟngscentrum De
Veldkei in Havelte.
Beide voorstellingen beginnen om
20.00 uur. Gedurende de avond wordt
er een verloƟng gehouden. In Darp
wordt afgesloten met gezellige livemuziek. Dit alles wordt mede mogelijk
gemaakt door de diverse sponsoren.
Kaarten zijn voorafgaand aan de
voorstelling verkrijgbaar aan de zaal.
Komt allen, maar wees op Ɵjd, want
in verband met de
scherpe veiligheidsmaatregelen geldt dat
vol, ook echt vol is.
Voor onze try-out op
vrijdag 14 februari
nodigen we de jeugd
t/m 15 jaar uit Darp
en Havelte uit om
te komen kijken in
De Stobbe in Darp.
Aanvang 19.30 uur.
Toegang graƟs.
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donderdag 5 maart a.s.
Voor nadere informaƟe en voor
opgave kunt u contact opnemen met
de voorziƩer van het koor, Mevr. Rick
Schuring, 0521 345219
Ook kunt u mailen naar
janenrickschuring@gmail.com
Als het u lijkt om eens in een koor mee
te doen aan een blij concert, meld u
dan aan.
Graag verwelkomen we u.
Het bestuur

Liefde in acƟe

Gespreksdienst
Een man struikelt op
het troƩoir, zijn rollator
schiet voor hem uit.
Voorbijgangers helpen hem
voorzichƟg overeind.
Een student aan de Technische
Universiteit in DelŌ steekt al zijn
energie in het schoner maken van
vliegtuigmotoren.
Een blogger komt uit voor het feit dat
ze transgender is en steunt daarmee
de transgenders in heel de wereld.
Er zijn legio voorbeelden te noemen
van onverschilligheid, maar daar staan
nog veel meer voorbeelden tegenover
van omzien naar elkaar. Wat maakt dat
we ons inzeƩen voor anderen en voor
een betere wereld? En wat maakt dat
we het soms ernsƟg af laten weten?
In de gespreksdienst van 9 februari
vertellen we elkaar van onze beste
en onze mindere momenten. Wat
helpt om op koers te blijven? We eten
samen brood en drinken druivensap,
net als Jezus en zijn vrienden. Teken
van hoop. De kinderen versieren de
bordjes en de bekers.
Datum: 9 februari 2020
Plaats: Clemenskerk Havelte
Aanvang: 10.00 uur
Info: dominee@pkn-Havelte.nl
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Fittest 55+
Gratis meet- en testmoment van uw fitheid!

Inwoners van Havelte, Darp, Havelterberg, Uffelte en Wapserveen van 55
jaar en ouder kunnen op dinsdag 11 februari of woensdag 12 februari
2020 een gratis fittest doen in de Veldkei in Havelte. De fittest duurt
ongeveer 30 minuten. De test laat zien hoe fit en gezond u op dit moment
bent en wat u kunt doen om dit te behouden of te verbeteren. De test meet
onder andere de lenigheid, kracht, balans, uithoudingsvermogen, bloeddruk
en bloedsuiker.
Tijdens de fittest zijn verschillende specialisten aanwezig voor advies, zoals
een fysiotherapeut, verpleegkundige, welzijnswerker, lifestylecoach en een
beweegcoach van de gemeente Westerveld.
Bent u nieuwsgierig naar uw fitheid? Meld u aan vóór 10 februari 2020 per e-mail
via beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl of telefonisch via 14 0521
Neem contact op met de beweegcoaches
als u vervoer nodig heeft om naar de
Veldkei in Havelte te komen
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