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Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

0521 34 46 54

We zijn een leuke en gevarieerde 
groep van 16 personen. 
De mondharmonicaspelers spelen 
samen met twee gitaristen en twee 
trekharmonica’s. Dit alles onder 
leiding van onze dirigent Chris 
Heidema.
We spelen véél (oude) bekende 
liedjes. Wij brengen een mooi en goed 
muzikaal programma en treden graag 

voor u op. Iedereen die van muziek 
houdt, kan hiervan mee genieten.
Iedereen die zin hee   om mee te 
doen, te luisteren of die informa  e wil 
hebben, is van harte welkom op de 
vrijdagochtend in “de Veldkei”.

Telefonisch zijn we te bereiken onder 
de nummers (0521) 85 29 22 en 
(0522) 28 23 24.

Mogen we ons even voorstellen....
Wij zijn de mondharmonicaclub “De Deurdouwers” uit Havelte. We zijn 
opgericht op 1 oktober 1991. Wekelijks oefenen we op de vrijdagmorgen in het 
dorpshuis “De Veldkei” in Havelte. 

 Vespers in de Veer  gdagen  jd
Clemenskerk Havelte om 19.00 uur

In de Veer  gdagen  jd worden vier Vespers gehouden in het open deel van de 
Clemenskerk.

Een Vesper is een korte, sobere 
“kerkdienst” die ‘s avonds plaats vindt. 
Wij zingen, lezen, bidden, worden s  l 
en komen zo op het spoor van wie wij 
zijn, hoe wij in het leven staan en hoe 
onze rela  e met de ander en met God 
is.
De Vespers beginnen om 19.00 uur en 

eindigen ongeveer 25 minuten later.
Op woensdag 11 maart gaat voor 
Pauline van der Zee;
woensdag 18 maart is de voorganger 
Aukje Westra; op 25 maart Vijko Top;
en op 1 april Anna Selderijk.
Mw. Anneke de Wi   of dhr. Bert Knol 
begeleiden de samenzang.
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De volgende Kei verschijnt op 18 maart 2020. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 11 maart  
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

  8 maart Havelte 10.00 uur Ds. Vijko Top M.m.v. mannenkoor Steenwijk, aandacht voor kinderen
11 maart Havelte 19.00 uur Mw. P. vd Zee (Havelte) Vesper
15 maart Havelte 10.00 uur Mw. Ds. G. Jongsma (Staphorst)
18 maart Havelte 19.00 uur Ds. Aukje Westra Vesper
 Molenhof 19.30 uur Greet Bijl
22 maart Havelte 10.00 uur Mw. P. vd Zee (Havelte) Taizé dienst
25 maart Havelte 19.00 uur Ds. Vijko Top  Vesper

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

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

Uw NVM makelaar in uw regio

     Als u kiest voor Zandbergen 
     makelaardij, kiest u voor:

     De beste presentaties

     De beste verkoopresultaten

     De beste klantbeoordelingen

     De beste marketing

AANKOOP - VERKOOP - TAXATIES

Beoordelingen

Verkoop    9,1
In de afgelopen 2 jaar 
beoordeelden  klanten 
deze makelaar:

Lokale marktkennis 9,1
Deskundigheid  9,2
Service en begeleiding 9,1
Prijs / kwaliteit  9,0

Zandbergen makelaardij  
Egginklaan 2-4
7971 CA  Havelte  

Tel. (0521) 34 00 43  
 www.zandbergenmakelaardij.nl
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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

Flint

Neit te glvoeen
Met enige regelmaat sta ik verbaasd 
over de bijzondere capaciteiten 
van het menselijk brein. Dat hee   
doorgaans niet direct betrekking op 
menselijke ac  viteiten zoals getoond 
in het acht-uur-journaal, maar 
meer op onderzoeksgegevens van 
wetenschappers.

Onderstaande bevinding vormt 
volgens mij een enorme opluch  ng 
voor mensen die de spelling van de 
Nederlandse taal niet gemakkelijk 
vinden. Voel je niet geremd om je 
gedachten op papier of het scherm 
te plaatsen, want het is duidelijk dat 
de ontvanger snel meeleest, ook de 
kri  sche speller.

Vlgones een oznrdeeok op een 
Eglnese uvinretsiet mkaat het niet uit 
in wlkee vloogdre de l  eers in een 
wrood saatn, het einge wat blegnaijrk 
is, is dat de eretse en de lyaatse l  eer 
op de jiutse patals saatn. De rset van 
de l  eers mgoen wilikueirg gpletaast 
wdoren en je knut vrelvogens gwoeon 
lzeen wat er saa  . Dit kmot odmat we 
niet ekle l  eer op zcih lzeen, maar het 
wrood als gheeel.

Is dit een aanmoediging om onze 
prach  ge taal niet serieus te nemen? 
Zeker niet. Alleen een hart onder de 
riem voor mensen die zich geremd 
voelen wanneer zij de pen ter hand 
nemen of het toetsenbord gebruiken. 
Ook een rela  verend gebaar naar 
het  strenge vingertje van de 
“schoolmeesters” onder ons.

Gheraert Leeu

Clemenskerk Havelte
8 maart, aanvang 10.00 uur

Zondag 8 maart werkt het Christelijk 
Steenwijker Mannenkoor mee aan de 
dienst. Het koor komt met ruim zes  g 
mannen naar Havelte toe. 

De dirigent is Marco Hoorn en ze 
brengen een goede organist mee: 
Arjan Kroes.
Op de website www.
mannenkoorsteenwijk.nl is te lezen: 
‘Onze mo  va  e is om met onze 
liederen God in deze wereld groot te 
maken.’ 
Iedereen van harte welkom. 

Kinderkledingbeurs Havelte organiseert 
tweedehands zomerkinderkleding- 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 3 april 
2020 van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Op zaterdag 4 april 2020 is de beurs 
geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur. 
Bezoekers ontvangen op zaterdag 10% 
kor  ng op hun aankoopbedrag. 

U vindt op 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 maandag 24 februari 
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 
2 april 2020 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.

Uitleg over de Ma  eus 
Passion door mw. Tine 
Nouwen
In de week voor Pasen wordt de 
Ma  eus Passion 3 keer uitgevoerd in 
de Clemenskerk in Havelte. Althans, 
een verkorte versie van de Ma  eus 
Passion.
Wie meer wil weten over de inhoud 
en de opbouw van de Ma  eus Passion 
kan op woensdagavond 4 maart 
luisteren naar mw. Tine Nouwen. 
Zij is musicologe.
Aanvang 20.00 uur. Clemenskerk, 
Havelte. Toegang gra  s. 
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Bosbad de Paasbergen 
heet nu Beleefpark Dwingeloo
Beleefpark Dwingeloo opent op 21 maart de deuren en heet iedereen van 
harte welkom gra  s een kijkje te komen nemen.  

What’s in a name? Nou, heel wat. Want wie gaat kijken bij het zwembad in 
Dwingeloo, zal zien dat er een fl inke verandering hee   plaatsgevonden. Naast 
het zwembad, dat nog steeds onveranderd aantrekkelijk is om lekker in te 
spelen of baantjes te trekken, wordt het omliggende terrein nu ook volledig 
benut. Op maar liefst 26 plaatsen zijn, mede dankzij fi nanciële ondersteuning 
door het ondernemersfonds Westerveld en met inzet van Leadersubsidie, 
natuurlijke speeltoestellen geplaatst of chill-plekken gecreëerd. 

Doordat zwemmen niet meer 
de enige ac  viteit is, kan het 
seizoen verlengd worden en kan 
vanaf 21 maart t/m 19 april  ieder 
weekend al genoten worden van 
de klim- en klautertoestellen en de 
waterspeelplaats (zaterdag en zondag 
geopend van 13.00- 17.00 uur).
Vanaf 24 april (meivakan  e) kan het 
zwembassin ook gebruikt worden. Ook 
na het sluiten van het zwemseizoen 
begin september blij   het beleefpark 
nog in de weekenden geopend. Pas na 
de herfstvakan  e gaat het park dan 
uiteindelijk in winterslaap.
Ondanks deze enorme uitbreiding 

van het aanbod hee   het 
s  ch  ngsbestuur, ook vrijwilligers, 
besloten dat de tarieven ongewijzigd 
blijven. Sterker; tot en met 19 april, 
hee   iedereen gra  s toegang. 
Intussen wordt er hard gewerkt 
om alles op  jd af te krijgen, maar 
valt er ook nog veel te doen. Het 
bestuur gee   aan dat extra (klus)
handen zeer welkom zijn om 
eenvoudige  mmerklussen te klaren, 
schoonmaakwerkzaamheden te 
verrichten of groenonderhoud vorm 
te geven. Vrijwilligers kunnen zich 
melden via beleefpark@gmail.com of 
spontaan langskomen. 

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992
Houthandelwevers.nl

Vuren geschaafd
21 x 45 diverse lengtes €   0.50 p/m
18 x 80 250 cm lang €   1.95 p/st
42 x 46 260 cm lang €   1.95 p/st

Rockwool   50 mm dik €   3.95 m²
Rockwool   70 mm dik €   5.50 m²
Gipsplaten div. maten €   3.50 m²

Wand & vloerdelen  veer + groef
Vuren 18mm dik div. maten €   8.50 m²
Grenen 21 x 194 r.o v+g € 12.50 m²

Wandpanelen   
60 x 240 Kant & klaar €   7.50 m²

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

Op woensdag t/m zondag open 
voor heerlijk ijs en verse pizza’s!

Voor menu en openings  jden: zie website

Een ‘KEI’ van een foto
Hee   u ook een bijdrage voor de rubriek Een ‘Kei’ 
van een foto? Mail uw foto en bijschri   dan naar: 
dekei@kleen.nl o.v.v. ‘Een kei van een foto’.

Elk onderwerp is goed, mits gefotografeerd in het 
verspreidingsgebied. Als u wilt, kunt u bij uw foto 
een verhaaltje schrijven.

We zien uw inzending graag tegemoet.

June
Op haar bankje voor het raam, 

zo klein.

Ze zwaait, ze lacht, 
ze ziet me gaan.

Haar handje 
tegen het raamkozijn.

Hoe lang zal ze 
mijn kleinkind zijn?

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?
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PARKET - PVC - LAMINAAT
Nieuw - Renovatie - Reparatie

VLOERENMEESTERS sinds 1974

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

BEGRAFENISVERENIGING 
“DE LAATSTE EER”

HAVELTE
Hierbij wordt u uitgenodigd aanwezig te zijn 
op de ledenvergadering van ‘’De Laatste Eer” 
te Havelte op maandag 16 maart 2020 
om 20.00 uur in “De Veldkei” te Havelte.

Agenda:
  1. Opening.
  2. Ingekomen stukken.
  3. Notulen ledenvergadering 4 maart 2019.
  4. Jaarverslag penningmeester.
  5. Jaarverslag secretaris.
  6. Verslag kascommissie.
  7. Benoeming nieuw lid kascommissie:  
 mevr. J. Klempau-Oosting.
  8. Vaststellen contributie.
  9. Vaststellen verzorgingspakket.
10. Pauze.
11. Bestuursverkiezingen.
  Aftredend: dhr.C.Schulting (stelt zich herkiesbaar)
  Aftredend: dhr.E.Haveman (stelt zich herkiesbaar)
12. Rondvraag.
13. Sluiting. 

Jeugd zet wilde eend op de foto voor Vogelfes  val
Kinderen uit groep 6, 7 en 8 van vij  ien basisscholen in Westerveld en drie scholen in Ruinerwold gaan de komende 
weken op pad om de wilde eend te fotograferen.

De wilde eend is de vogel van het het jaar 2020 (foto Geert Drogt).

Dat doen ze in het kader van een 
fotowedstrijd, die de Vogelwacht 
Uff elte e.o. hee   georganiseerd 
ter gelegenheid van een speciaal 
Vogelfes  val. Dat fes  val vindt plaats 
op woensdag 29 april van ‘s morgens 
elf tot ‘s middags vier uur bij de 
Hol  nger Schaapskooi in Havelte.
Op die dag  jdens de 

voorjaarsvakan  e presenteren alle 
werkgroepen van de Vogelwacht zich. 
Zij willen dan met name jongeren 
laten kennismaken met allerlei 
aspecten van de natuur en met alles 
wat met vogels te maken hee  . 
  
De organisatoren van de fotowedstrijd 
hebben gekozen voor de wilde eend, 

omdat die in 2020 
de ‘vogel van het 
jaar‘ is. Een jury 
van regionale top-
natuurfotografen 
beoordeelt 
welke kinderen 
de origineelste, 
mooiste, leukste, 
verrassendste 
kijk op de wilde 
eend hee  . In 
elke lee  ijdsgroep 
zijn drie prijzen te 
winnen. Tijdens 
het Vogelfes  val 

zullen bovendien de negen beste 
foto’s op groot formaat worden 
tentoongesteld. Burgemeester Jager 
zal op die dag de prijzen uitreiken. De 
scholieren kunnen tot 15 april hun 
foto’s inzenden naar het e-mailadres 
jeugdcommissievwu@gmail.com met 
vermelding van hun naam, de naam 
van de school en de schoolgroep.

De Vogelwacht Uff elte e.o. hee   
kortgeleden een nieuwe werkgroep 
Jeugd in het leven geroepen. Mede 
daarom hee   de Vogelwacht nog 
twee wedstrijden uitgeschreven voor 
de scholieren van groep 6, 7 en 8. 
Eén wedstrijd wie het mooiste logo 
van de Jeugdwerkgroep ontwerpt. En 
wie bedenkt de leukste naam voor 
die werkgroep? Die winnaars krijgen 
uit handen van de burgmeester een 
prach  ge verrekijker cadeau. Ook bij 
deze inzendingen dienen de kinderen 
hun naam, de naam van hun school en 
schoolgroep te vermelden.
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“Is dit het moment” om te (ver)kopen?
Zandbergen Makelaardij, hypotheekadviseur Erik Berger 
en Notariaat Sto  jn organiseren een informa  edag op 
28 maart 2020 voor woningzoekers én verkopers. 

De woningmarkt in de gemeente Westerveld, Meppel 
en Steenwijkerland is nog steeds in beweging. In de 
afgelopen periode zijn er veel woningen verkocht. Vaak 
is de opbrengst van de woning voor de verkopers een 
aangename verrassing. Dit laatste spreekt ook vaak b uren, 
vrienden en rela  es aan. Wellicht hee   het u ook aan het 
denken gezet en is dit ook voor u een goed moment om te 
verkopen en/of te kopen.

Twijfelt u? 
Veel mensen dromen van een 
volgend huis: die ene woning op de 
hoek met dat mooie uitzicht? Dat 
favoriete wijkje of wonen in het 
buitengebied. Vaak zijn er prak  sche 
redenen waarom er naar een grotere 
of kleinere woning verhuisd wordt: 
omdat de kinderen de deur uit zijn 
of juist komen, samenwonen of 
zijn er andere zorgbehoe  en. Veel 
mensen blijven echter alleen dromen 
en denken dat het niet mogelijk is. 
Dan is het goed om te weten dat er 
verschillende ontwikkelingen zijn 
en waarom het juist nu een goed 
moment is om uw woning te verkopen 
en/of te kopen. 

NVM-Makelaar Gerben Zandbergen: 
“Ontwikkelingen op de woningmarkt 
bieden nu ook kansen”
Makelaar Gerben Zandbergen van 
Zandbergen Makelaardij gee   
aan dat de enorme prijss  jgingen 
lijken te minderen. Er is veel vraag 
naar bepaalde woningen, zoals 
appartementen, twee-onder-
één kapwoningen en vrijstaande 

woningen. In iedere gemeente en 
soms ook per wijk is de situa  e 
anders en dit hee   eff ect op 
de woningprijzen. Wat goed is 
om te weten is dat u misschien 
overwaarde hee   op uw huis. 
Een gra  s waardebepaling van 
Gerben Zandbergen, uw NVM 
Makelaar, kan dit voor u in kaart 
brengen. In combina  e met de 
lage hypotheekrente en goede 
fi nancieringsmogelijkheden, zou u 
die stap naar een volgende woning 
nu toch al kunnen maken. Uw ne  o 
woonlasten zouden niet eens veel 
hoeven te veranderen in bepaalde 
situa  es.

Wilt u weten of dit voor u het 
moment is om te verkopen en/of te 
kopen? 
Kom naar onze informa  edag. 
Makelaarskantoor Zandbergen 
Makelaardij te Havelte organiseert 
samen met hypotheekadviseur Erik 
Berger, Hypotheekshop en notaris 
Johan Sto  jn, Sto  jn Notariaat de 
“Is dit het moment”-informa  edag. 

Informa  edag
Tijdens deze dag hoort u alle 
details over de woningmarkt in uw 
woonplaats. Verder krijgt u inzicht in 
de vraag- en aanbodaantallen van alle 
type woningen. Wij wijzen u op alle 
mogelijkheden die relevant kunnen zijn 
als u kleiner of groter wilt wonen of 
lagere woonlasten wilt. Mogelijkheden 
voor een zo guns  g mogelijke 
hypotheek, alle relevante zaken van de 
notaris en  ps over verduurzaming. 

“Is dit het moment?”
28 maart 2020 
van 11.00 uur tot 15.00 uur 
Kantoor Zandbergen Makelaardij
Egginklaan 2-4, 7971 CA Havelte

Wij zien uw komst graag tegemoet. 
Bent u niet in de gelegenheid om op 
28 maart langs te komen, maar wel 
geïnteresseerd in onze werkwijze? 
Plan dan vandaag nog een vrijblijvend 
gesprek én waardebepaling met 
Gerben Zandbergen, NVM-makelaar. 
Telefoon: 0521-340043, 
E-mail: info@zandbergenmakelaardij.nl 

KLEINSCHALIG KINDERDAGVERBLIJF
met alle aandacht voor uw kind.

Flexibel, vertrouwd, een tweede thuis.
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

www.loonbedrijfleffers.nl 
Havelte/Diever 
0521-341285 

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP

kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet 

Ook container verhuur 
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Inschrijving Havelter Survivalrun gaat hard
Op zaterdag 1 februari, 7.00 uur ’s morgens gingen er meer wekkers dan 
gebruikelijk. De inschrijving voor de Havelter Survivalrun opende, en als je 
zeker wilde zijn van een plekje, moest je er vroeg bij zijn. Na amper 2 uur 
waren er al 100 deelnemers. De 7,5km zwaar en 6,5km koppel volwassenen 
zi  en ondertussen vol. En van de overige 1000 startplekken zijn de meeste 
ook al vergeven, dus als je toch nog mee wilt doen, twijfel dan niet langer. 
Inschrijven kan tot 1 april, maar vol = vol!

De afgelopen jaren komt op 
Moederdag de wedstrijdjeugd, in 
de categorieën 10-11jr, 12-14jr en 
15-17jr, uit heel het land naar de 
gemeente Westerveld. Nieuw voor 
deze negende edi  e is de Korte 
Survivalrun (KSR) wedstrijdcategorie, 
hiervoor kunnen alleen volwassen met 
een wedstrijdlicen  e zich inschrijven. 
Van de wedstrijdcategorieën wordt er 
jaarlijks een klassement opgemaakt 
waar de beste zeven survivalruns 
meetellen.

Open Nederlands Kampioenschap JSR
Een extra reden om dit jaar mee 
te doen, is om te oefenen voor het 
Nederlands Kampioenschap voor de 
Jeugd Survivalrun. Bij de  ende edi  e 
van de Havelter Survivalrun, 9 mei 

2021, zal het Wilhelmus klinken bij de 
prijsuitreikingen van de Nederlands 
Kampioenen Jeugd Survivalrun! Een 
mooie extra glans aan dit tweede 
lustrum.
Naast de wedstrijdcategorieën, zijn er 
ook dit jaar weer veel mogelijkheden 
om de survivalrun recrea  ef te lopen. 
Of je nou met je dochter, nee  e, 
buurman of klasgenootje wil lopen; bij 
de 4,5km en 6,5km afstand zijn veel 
op  es om te kijken of survivalrun wat 
voor jou is! Er volgen nog twee clinics, 
gegeven door Survivalruncoaches, 
om je vertrouwd te maken met de 
hindernissen. Hou de Facebook van 
Survivalrun Havelte in de gaten!
Naast de Havelter Survivalrun op 
10 mei, wordt er dit jaar weer een 
Sport Heroes Survivalrun Challenge 

georganiseerd. Zo’n 600 kinderen 
van het speciaal onderwijs uit heel 
Noord-Oost Nederland komen op 
23 april naar Havelte om zich helemaal 
te buiten te gaan op de hindernissen. 
Ieder jaar een heel leuk evenement, 
wat zonder de inzet van het 433 
Herstelpeloton uit de Johannes Post 
Kazerne niet gerealiseerd kan worden. 
Een geweldige dag, met heel veel blije 
gezichten. 
Moedig je vriend, buurvrouw, 
moeder of kind aan en geniet van het 
landschap rondom Havelte. Zet 10 mei 
in de agenda, of je nou meedoet, of 
gaat aanmoedigen.

Vrijwilligers
Verder zijn voor de organisa  e vele 
handen nodig. Lijkt het je nou leuk 
een dag(deel) te helpen, mail dan 
naar vrijwilligersHSR@gmail.com. 
Of het nou voor 23 april of 10 mei is, 
vrijwilligers zijn al  jd welkom; 
als verkeersregelaar, jurypost of bij 
de shirt uitgi  e. Samen maken we 
er een geweldige dag van!
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  4 maart Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Dhr. en mw. Jannenga, lezing over reis naar Antarc  ca
  4 maart Uitleg over de Ma  eus Passion - Clemenskerk, Havelte - 20.00 uur
  4 maart  Lezing “Werken aan de Drentse biodiversiteit”; org. Vogelwacht Uff elte e.o. - De Molensteen, Uff elte - 20.00 uur
  7 maart Permacultuur in De Uelenspieghel - Uff elte - 10.00-17.00 uur
  8 maart Dienst m.m.v. Chr. Steenwijker Mannenkoor - Clemenskerk, Havelte - 10.00 uur
11 maart Vesper; Pauline van der Zee - Clemenskerk, Havelte - 19.00 uur
13 maart Bingomiddag; De Senioren Westerveld- De Veldkei, Havelte - 14.00 uur - Iedereen is van harte welkom
14 maart Bingo t.b.v. Durango Line and Show Dancers - De Stobbe, Darp - 20.00 uur
16 maart Ledenvergadering Begrafenisvereniging De Laatste Eer - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
17 maart  Oud papier Havelte
18 maart De Kei nr. 6
18 maart Vrouwenvereniging Havelte; Ton Henzen           
18 maart Vesper; Aukje Westra - Clemenskerk, Havelte - 19.00 uur
18 maart Lezing Historische Vereniging Havelte e.o. - Wegrestaurant Frederikshaven, Uff elte - 20.00 uur
19 maart Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Groningerweg 6, Diever - 15.00-17.00 uur
21 maart Beleefpark Dwingeloo voorheen Bosbad de Paasbergen opent de deuren
24 maart Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
25 maart  Alzheimer Trefpunt Westerveld; Leven met demen  e - Overen  nghe, En  ngheweg 13, Dwingeloo - 14.30-16.00 uur
25 maart Vesper; Vijko Top - Clemenskerk, Havelte - 19.00 uur
28 maart Informa  edag over de woningmarkt - kantoor Zandbergen Makelaardij, Egginklaan 2-4, Havelte - 11.00-15.00 uur

Agenda
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Lezing havezate Oldengaerde
De Historische Vereniging Havelte e.o. organiseert op woensdag 18 maart een lezing in wegrestaurant ‘Frederikshaven’ in 
Uff elte over de geschiedenis van havezathe Oldengaerde en haar bewoners. 

Erwin de Leeuw is Oldengaerde 
deskundige en werkzaam bij het Drents 
Archief. Tijdens de lezing neemt hij de 
toehoorders mee op een reis door de 
eeuwen. De aanwezigen maken kennis 

met de eerste bewoners van deze 
historische buitenplaats, aan de hand 
van oude documenten. Met behulp van 
oude en nieuwe foto’s van huis, interieur 
en omgeving krijgen de aanwezigen een 

goed beeld van de geschiedenis van 
havezate Oldengaerde.
De lezing begint om 20.00 uur. Leden 
van de Historische Vereniging Havelte 
e.o. hebben gra  s toegang. 
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