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Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

0521 34 46 54

Oorlogsverhalen gezocht
Op 3, 4 en 5 mei gaat Roestvrij theater in het teken van 75 jaar vrijheid en in 
samenwerking met Theater Na de Dam een voorstelling maken in Dwingeloo 
en in Diever. Voor deze voorstelling zijn ze nog op zoek naar ouderen die hun 
verhaal over de oorlog willen delen.

De spelers tussen de 14 en 25 
jaar, die eveneens nog gezocht 
worden, verdiepen zich samen met 
theatermakers Leander Breen en 
Dorien Folkers in de geschiedenis 
van Dwingeloo en Diever ten  jde 
van de Tweede Wereldoorlog. De 
spelers gaan in gesprek met ouderen 
in de buurt over hun herinneringen. 
Die gesprekken gebruiken ze als 
basisinspira  e voor de voorstelling. 
Centraal staat het verhaal over de 
brug die in een nacht door vrijwilligers 
is gebouwd om Diever te bevrijden. 
De opdracht van de Canadese 
commandant luidde: “maak mij een 
brug, geschikt voor maximaal 9-tons 
wagens en zorg, dat die morgenvroeg 
half zeven klaar is.” Die hele nacht 
zwoegende vrijwilligers om 10 
minuten voor de vastgestelde  jd de 
brug gereed te hebben, waardoor de 

geallieerde colonnes naar het westen 
konden.
Naast de geschiedenis van ouderen 
en het verhaal over de noodbrug gaan 
de spelers ook naar Amsterdam om 
inspira  e op te doen. Daar ontmoeten 
zij alle andere 400 jongeren die in 
34 projecten door het hele land mee 
spelen  jdens Theater Na de Dam.

Wilt u uw verhaal of die van een 
familielid over de Tweede Wereld 
Oorlog delen met jongeren? 
Neem dan contact op met Leander 
via leander@roestvrijtheater.nl 
of bel 06-51020433 (voorkeur gaat 
uit naar mailen). Ben je tussen de 
14 en 25 jaar oud en lijkt het je 
interessant om als speler mee te 
doen? Meld je dan aan voor 15 maart 
via www.roestvrijtheater.nl.
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De volgende Kei verschijnt op 1 april 2020. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 25 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

18 maart Havelte 19.00 uur Ds. Aukje Westra 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

Dieverbridge

Krentenbloesemdrive

In april bloeien in Dwingeloo de krentenbossen. Dieverbridge organiseert dan 
weer de tradi  onele Krentenbloesemdrive op zaterdag 25 april 2020 in Dwingeloo.

Verwacht wordt dat er een kleine 100 
deelnemers zullen meedoen aan deze 
sfeervolle drive in de fraai vernieuwde 

zaal van hotel de Brink. Voor meer 
Informa  e: tel. 06-15636256 of m ail 
7991cw35@hetnet.nl.

Die Dorfplatz 
Musikanten annuleren 
hun eerstkomende 
concerten

Beste lie  ebber van de 
Egerländermuziek,

Naar aanleiding van de landelijke 
ontwikkelingen met betrekking 
tot het Coronavirus hee   de kapel 
Die Dorfplatz Musikanten moeten 
besluiten om  hun concerten, die de 
komende periode op het programma 
staan, niet door te laten gaan.

Zo gaan de concerten in Bakkeveen 
op 22 maart en in Havelte op 29 
maart niet door.

Dit is erg vervelend voor ons en 
voor u als fan en bezoeker van 
onze concerten , echter wij vinden 
dat de gezondheid van een ieder 
voorop staat. We blijven uiteraard de  
ontwikkelingen volgen en brengen u 
op de hoogte zodra de concerten weer 
kunnen beginnen.

Wij hopen u allen zo spoedig mogelijk 
weer te kunnen begroeten in 
goede gezondheid op één van onze 
concerten.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Die Dorfplatz Musikanten
Telefoon 06 49835235

LET OP!
In verband met het coronavirus zou het kunnen zijn dat bepaalde ac  viteiten afgelast/opgeschort worden.

Voor meer informa  e adviseren wij u contact op te nemen met de organisa  e.

De redac  e van De Kei
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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

Ode aan Carrie

Ik vind haar even sympathiek 
en deskundig als haar sport 
verslaggevende vader Evert; Carrie 
ten Napel. Wat een verademing 
tussen de vele “snelle”, over-alerte 
en bijdehandse presentatoren in het 
huidige medialand. 

Ik leerde haar kennen door 
programma’s als Hunebed Highway, 
Tijd voor Max en Op 1 en raakte onder 
de indruk van de oprechtheid die ze 
uitstraalt. Vriendelijk, empathisch,  
beheerst, posi  ef, verfi jnd, intelligent, 
humoris  sch, spontaan, accuraat en 
zorgvuldig in de benadering van haar 
gasten en collega’s. Haar oogcontact, 
gebaren en lichaamshouding  tonen 
begrip voor hoe haar gesprekspartners 
zich voelen en wat dat voor impact op 
hen hee  . Niet louter oog voor het 
eigenbelang en de druk van de veel, 
zo niet alles bepalende kijkcijfers. Haar 
gasten voelen zich hierdoor begrepen, 
veilig en geaccepteerd. 

In 1876 schreef Robert Burns in “To a 
Louse”: “Gaf een of andere Macht ons 
maar het vermogen om onszelf te zien 
zoals anderen ons zien. Dat zou ons 
verlossen van vele blunders en dwaze 
ideeën.” 

Anno 2020 zou “Hilversum” zeer 
gebaat zijn met dit vermogen. Wellicht 
vormt Carrie, een parel voor Drenthe, 
de door mij gewenste kentering.

Gheraert Leeu

1e fase herstelmaatregelen grote startbaan 
afgerond   

  Er was lawaai, er was overlast, maar de eerste fase van de herstelmaatregelen 
aan de Grote Startbaan is nu afgerond. Dat betekent rust, voor plant, dier en 
voor u als wandelaar en aanwonende. Wel zal één dezer weken de aannemer 
het zandpad nog egaliseren. Dat kan pas als de terreinomstandigheden het 
mogelijk maken. Daarna, pas na het broedseizoen op het einde van de zomer, 
begint Natuurmonumenten met de 2e fase van de werkzaamheden.  

Wat hebben we gedaan
Natuurmonumenten hee   een groot 
aantal bomen en struiken verwijderd. 
Het doel was om een Grote Startbaan 
te krijgen die ‘open’ is in het midden 
met verdeeld staande struiken en her 
en der karakteris  eke bomen aan de 
randen. De bijzondere planten die hier 
voorkomen, krijgen op deze manier 
weer meer ruimte. 

Wat gaan we doen
In de zomer vindt een detec  e-
onderzoek plaats. Vroeger was dit 
een militaire start- en landingsbaan. 
Ona  ankelijke specialisten zullen 
onderzoeken of er inderdaad geen 
explosieven meer liggen. 

Na het broedseizoen, in de 
nazomer, start de 2e fase 
van de herstelmaatregelen. 
Natuurmonumenten verpulvert 
dan de stronken en haalt de rijke 
humuslaag van het dichtgegroeide 
natuurgebied weg. Op plekken die 
door luchtvervuiling verzuurd zijn, 
komt er een kalkgi  . 

Ter vervanging van de gekapte bomen 
zal Natuurmonumenten elders bomen 
gaan planten. Dit is geen verplich  ng, 
maar een uitvloeisel van de 
ledenraadpleging in 2019. Er is toen 

afgesproken dat Natuurmonumenten 
onder bepaalde voorwaarden bomen 
kan kappen. Bijvoorbeeld als het gaat 
om open heidelandschappen open 
te houden of om kwetsbare natuur 
te laten overleven (zoals op de Grote 
Startbaan aan de orde is).
Eén van de voorwaarden is dat iedere 
gekapte boom gecompenseerd wordt. 
Dat zal ook gebeuren. Nu is nog niet 
bekend waar en wanneer. 

Wat betekent het voor u? 
Ook  jdens de 2e fase hee   u 
gedurende een korte periode overlast. 
U zult machines horen en zien. 
Natuurmonumenten probeert de 
overlast te beperken. 

Bron: Natuurmonumenten
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Gemeentebelangen 
Westerveld bindt ook 
strijd aan

Samen doen, dat geldt voor het 
besturen van een gemeente maar 
ook bij het  bestrijden van de 
processierups. Zij hee   met het 
aanbieden van nestkastjes aan alle 
kernen in de gemeente Westerveld 
haar dank willen uitspreken aan de 
inwoners. ‘Dankzij de inbreng van 
de inwoners bouwen we aan een 
daadkrach  g, sociaal en energiek 
Westerveld’, zegt frac  evoorzi  er 
Janny Mones.

De nestkastjes zijn gemaakt door 
leerlingen van groep 7 en 8 van 
OBS De Hoekstee in Vledder. Elke 
dinsdagmiddag wordt er op school 
gebouwd, geboord en geschroefd. 
Dit onder supervisie van de ‘opa’s’. 
Momenteel wordt de hand gelegd 
aan de laatsten van de ongeveer 
160 nestkastjes. Het maken van de 
nestkastjes is een idee van leerling 
Rob Bijlsma. Rekenen hee   hij niet 
zoveel mee, zegt Rob. Hij werkt liever 

met zijn handen. Als vervolgopleiding 
hee   hij dan ook gekozen voor het 
Terra College.

Hopende dat deze gi   bijdraagt 
aan het terugdringen van de 
processierups, want dat is, zoals ook 
het besturen van een gemeente, 
samen doen! De opbrengst van de 
nestkastjes? Daar gaan de leerlingen 
ook SAMEN iets leuks mee doen.

Hiphop in Drenthe krijgt boost
Professionaliseren via ‘Bridging the Gap’ 

Zes rappers in Drenthe krijgen de kans om mee te doen aan ‘Bridging the 
Gap’, een talentontwikkelingstraject van S  ch  ng Kunst & Cultuur en Scala 
Centrum voor de Kunsten. De instellingen slaan een brug van Drenthe naar 
professionele begeleiding en opnames in Amsterdam, het mekka van de urban 
muziek, om hiphop in Drenthe een zetje te geven.

Projectleiders Zukarn Withagen en 
Erik de Vries willen de hiphopscene in 
Drenthe een impuls geven. Aanmelden 
om mee te doen kan tot 22 maart 
2020 door een fi lmpje met een korte 
introduc  e en performance te sturen 
naar bridgingthegap@ontdekscala.nl. 
Een vakjury, met onder meer ar  st 
& repertoire manager en producer 
Bjorn Sno van Aces Music Records, 

selecteert de 
talenten die 
in de tweede 
hel   van maart 
kunnen starten 
met het traject. 
Meer informa  e 
over ‘Bridging 
the Gap’ en de 
voorwaarden 

zijn te vinden op ontdekscala.nl en 
kunstencultuur.nl.
Zukarn Withagen (ar  s  ek leider): 
‘In Drenthe zijn de faciliteiten, 
professionele begeleiding en 
netwerkmogelijkheden voor 
raptalenten beperkt, waardoor ze in 
hun ontwikkeling begrensd worden. 
De bekende studio’s en bijna alle grote 
hiphopar  esten zijn geves  gd in het 
westen van het land. Wij brengen 
talentvolle rappers graag naar de 
Randstad om zich verder te kunnen 
professionaliseren.’

Studio van Bjorn Sno in Amsterdam
Het hele ontwikkelingstraject duurt 
ruim vier maanden en begint met 
coachingsgesprekken, workshops, 
huiswerkopdrachten en een 

inspira  esessie. Vervolgens gaan de 
talenten met een coach en Bjorn Sno 
aan het werk in zijn professionele 
opnamestudio in Amsterdam. 
Bekende rappers zoals Lange Frans 
en Baas B, Brace, Nega  v, Greengang, 
Djaga Djaga en 3 of a kind gingen hen 
daar voor.

Optreden Bevrijdingsfes  val Drenthe 
en Vogelpop
De rappers werken toe naar een live 
optreden op het Bevrijdingsfes  val 
Drenthe en een releaseparty op 
Vogelpop op 24 juli 2020. De opnames 
worden tevens gestreamd op 
Spo  fy. Alle ontwikkelingen rond de 
deelnemers zijn te zijner  jd te volgen 
via social media.
Zukarn: ‘We hopen dat ‘Bridging 
the Gap’ een succes blijkt en we er 
een vervolg aan kunnen geven. Met 
de deelnemers gaan we na die drie 
maanden kijken wat het traject hee   
gebracht en welke vervolgstappen ze 
kunnen ze  en.’
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Saar aan Huis maakt langer thuis wonen mogelijk

Met ingang van 1 maart is de ves  ging van Saar aan Huis voor onder andere de 
regio Havelte, Koekange en Nijeveen van start gegaan. Saar aan Huis verzorgt 
aanvullende mantelzorg aan ouderen, maar ook aan anderen die (  jdelijk) 
aandacht nodig hebben. 

Bij Saar aan Huis kunt u terecht 
voor allerlei andere vormen van 
ondersteuning zoals licht huishoudelijk 
werk, gezamenlijk koken, persoonlijke 
verzorging en begeleiding bij 
doktersbezoek. Saar aan Huis levert 
geen medische zorg.
Saar aan Huis is een landelijke 
organisa  e met een regionaal karakter. 
Inmiddels zijn er ruim 35 ves  gingen 
verspreid over het land.
Ves  gingsmanagers Conny Rietema 
en Bob Assenberg verzorgen vanuit 
Dwingeloo het gebied waaronder de 

gemeenten Meppel, Staphorst, 
Hoogeveen, Steenwijkerland, De 
Wolden en Westerveld . Belangrijkste 
taak is het samenbrengen van de 
vraag van de cliënt met een passende 
Saar; een Saar snapt wat nodig is! De 
werkzaamheden kunnen zijn samen 
boodschappen doen en koken tot 
mee gaan naar de huisarts of gewoon 
een spelletje spelen. De Saar’s zijn 
zorgvuldig geselecteerd, hebben 
ruime levenservaring en doen de 
dienstverlening vanuit het hart. Conny 
Rietema en Bob Assenberg zorgen 
telkens voor een Saar die past bij de 
cliënt en gaan daarom met beide 
vooraf in gesprek. Daarmee is helder 
wat cliënt en Saar van elkaar kunnen 
verwachten en elkaar kunnen bieden. 
Conny en Bob hebben zowel ervaring 
in mantelzorg als in dienstverlening 
en werving en selec  e. Die ervaring 

maakt dat zij snel zicht hebben welke 
Saar in welke situa  e past. Daarmee 
is er vrijwel geen wach   jd als een 
cliënt zich meldt en kan een Saar, na 
een introduc  e, snel bij de cliënt aan 
de slag.  
Saar aan Huis biedt par  culiere 
hulp waarbij het tarief vanaf € 23 
per uur is inclusief BTW. Besteding 
vanuit een PGB behoort (ook) tot de 
mogelijkheden.

Wilt u vrijblijvende informa  e over 
Saar aan Huis Meppel e.o. 
kijk op www.saaraanhuis.nl/meppel of 
bel 0522-215033.

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

Varifocus voor 
€ 100,- per glas

(huismerk)
(tot 28-03-2020)

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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Vriendenconcert Mannenkoor Uff elte
samen met JICIpop uit Diever

Zondagmorgen 5 april a.s. vindt er weer een uniek 
optreden plaats in café restaurant  De Molensteen aan de 
Rijksweg in Uff elte. Dan gee   het Mannenkoor Uff elte, 
samen met JICIpop uit Diever, een koffi  econcert. 

Dit concert, waarbij de ”Vrienden van 
het Mannenkoor Uff elte” vrij entree 
hebben, beloo   weer een heel mooi 
concert te worden, temeer daar het 
koor, onder de bezielende leiding 
van dirigent Bert Koster, ook dit jaar 
weer een aantal mooie nieuwe liedjes 
hee   ingestudeerd. En er wordt al  jd 
geprobeerd, om een extra dimensie 
te geven aan de concerten, door een 
combina  e te maken met bevriende 

koren of muzikanten. Dit keer is dat 
JICIpop uit Diever met popmuziek 
vanaf 1950 tot heden, o.a. een ABBA-
medley, Geef mij je angst en Feeling 
good. Deze enthousiaste dames zingen 
driestemmig (soms 2 of 4-stemmig).
Het beloo   dus weer een fantas  sch 
mooie en gevarieerde morgen te 
worden, met prach  ge koorzang 
en bijzondere en zeer gezellige 
meezingliedjes van JICIpop.  De entree 

voor dit unieke optreden 
voor niet-vrienden is slechts 
€ 7,50 per persoon. Dat mag 
dus niemand missen!  Het 
Mannenkoor Uff elte bestaat 
uit mannen uit Uff elte, 
maar ook uit omliggende 
dorpen als Havelte, Wi  elte, 
Ruinerwold, Ruinen, Hees 
en zelfs uit Steenwijk. 

Het koor hee   een zeer gevarieerd 
repertoire, waarbij het zingen van 
liedjes in de eigen Drentse streektaal, 
een belangrijk onderdeel is. En 
daarnaast staan er vele heel gezellige 
Nederlandstalige liedjes op het 
repertoire, maar ook wordt er Engels 
en Duits gezongen. Mocht U daar 
belangstelling voor hebben, kom dan 
eens een keer (gra  s) meeoefenen 
of luisteren op maandagavond in De 
Molensteen te Uff elte, de thuisbasis 
van het koor. Zingen met elkaar is 
gezellig en gezond!!
Het concert begint zondag 5 april om 
11.00 uur (zaal open 10.30 uur).
En denk er om! Vol is vol!! Kaarten 
zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij 
De Molensteen, tel. 0521-351220, bij 
Roelof de Jonge, tel. 06-30257990 en 
bij Kor Reins, tel. 0521-351330.
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Paasbrunch
 Landhotel D ever

Het luxe buffet is inclusief: 

Croissantjes en zoete broodjes  
Brownies en muffins

Gekookte eitjes en roerei
 Broodjes uit de oven

Verschillende soorten beleg

Verschillende soorten belegde broodjes
met onder andere: 

carpaccio, geitenkaas en zalm

Yoghurt met muesli
Salade van vers fruit

Hartige quiche
Mediterraanse salade van tonijn met

diverse gerookte
vissoorten.

 Smoothie / jus d'orange / koffie / thee

1 2 E N 1 3 A P R I L
1 1 . 3 0 T O T 1 3 . 3 0 U U R

€ 2 3 , 5 0 . K I N D E R E N € 1 2 , 5 0
R E S E R V E R E N I S G E W E N S T

I N F O @ L A N D H O T E L D I E V E R . N L
0 5 2 1 - 5 9 4 1 1 4

PARKET - PVC - LAMINAAT
Nieuw - Renovatie - Reparatie

VLOERENMEESTERS sinds 1974

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

Foto: Anna Kootstra, Havelte
Een ‘Kei’ van een foto
Het is voorjaar in de Dorpstraat van Havelte.

Onze kerk en corona
Is het u opgevallen? Afgelopen zondag 
waren de kerkklokken s  l! In navolging 
van de landelijke maatregelen tegen 
verspreiding van het coronavirus 
hee   de kerkenraad besloten om de 
kerkdiensten in de maand maart niet 
door te laten gaan. 

Een besluit dat met het verstand 
genomen is, maar dat in ons hart botst 
met het karakter als schuilplaats en 
ontmoe  ngsplek, juist in een periode 
dat dit gewenst is. Voor kleinschaliger 
ac  viteiten wordt per keer bekeken of 
deze wel doorgaan of niet. Voor meer 
en actuele informa  e hierover kunt u 
de website www.pkn-havelte.nl of de 
facebook pagina van de protestantse 
gemeente Havelte raadplegen. Wat wel 
doorgaat is de bloemengroet vanuit 
de kerk. Er zijn de komende weken 
weliswaar geen bloemen uit de dienst, 
maar er blijven mensen voor wie een 
bloemetje een opsteker kan zijn. Rond 
het weekend worden deze gebracht. Over 
het doorgaan van ac  viteiten in april 
zoals kerkdiensten voor en met Pasen 
en de uitvoeringen van Ma  heus Passie 
wordt in de komende  jd besloten. 
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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
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
  1 april De Kei nr. 7
  1 april Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Tim Jansen, beweegcoach Westerveld
  1 april Vesper; Anna Selderijk - Clemenskerk, Havelte - 19.00 uur
  3 april Koopavond Kinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei, Havelte - 20.00-21.30 uur
  4 april Kinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei, Havelte - 9.00-10.00 uur
  5 april Vriendenconcert Mannenkoor Uff elte, i.s.m. JICIpop Diever - De Molensteen, Uff elte - 11.00 uur, zaal open 10.30 uur
  5 april Ma  heus Passion - Clemenskerk, Havelte - 20.00 uur
  8 april Ma  heus Passion - Clemenskerk, Havelte - 20.00 uur
10 april Ma  heus Passion - Clemenskerk, Havelte - 20.00 uur
12-13 april Paasbrunch - Landhotel, Diever - 11.30-13.30 uur
13 april  Kraomschudden; lammetjesdag met ac  viteiten voor kinderen in en rondom de kooi van de Hol  nger Schaapskudde
15 april De Kei nr. 8
15 april Vrouwenvereniging Havelte; Eigen leden  
16 april Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Groningerweg 6, Diever - 15.00-17.00 uur
21 april  Oud papier Havelte
21 april Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
24 april Bingomiddag- De Senioren Westerveld- De Veldkei, Havelte- 14.00 uur- Iedereen is van harte welkom.

Agenda

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

Klusbus
Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73

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

Energetisch therapeut / sportmasseur 
Martijn Haveman

www.spirit-treatments.nl   06-33674073

www.loonbedrijfleffers.nl 
Havelte/Diever 
0521-341285 

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP

kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet 

Ook container verhuur 

LET OP!
In verband met het coronavirus zou het kunnen zijn dat bepaalde ac  viteiten afgelast/opgeschort worden.

Voor meer informa  e adviseren wij u contact op te nemen met de organisa  e.

De redac  e van De Kei
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