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Vaderdag!
• Cadeaubon
• Èchte mannenproducten
• Zelf samengesteld cadeaupakket
Foto: Landschapsbeheer Drenthe, Stefan Pronk

Op excursie met Groengroep Havelte

Bosweg 17, 7973 KZ Darp
0521 342 250

Op woensdagavond 29 juni om 19.30 uur organiseren Groengroep Havelte en
Landschapsbeheer Drenthe een excursie in het Holtingerveld nabij Havelte. De
excursie is een seizoenafsluiting voor Groengroep Havelte. Uiteraard gaat de
groep volgend winter weer aan de slag in het Holtingerveld en ze kunnen nog
hulp gebruiken!
Groengroep Havelte is een
enthousiaste groep bewoners
die sinds vorig jaar in het
winterseizoen onderhoudsklussen
uitvoert in natuurterreintjes in
de buurt van Havelte. Door de
onderhoudswerkzaamheden worden
plant- en diersoorten extra beschermd
en hun leefomgeving zo optimaal
mogelijk gemaakt. Landschapsbeheer
Drenthe biedt de groep hierbij
ondersteuning door het leveren van
gereedschap en begeleiding bij de
werkzaamheden.
Versterking welkom
Versterking van de Groengroep
Havelte is van harte welkom! Heeft
u enigszins groene vingers en lijkt u
het ook leuk om een aantal keer per
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jaar de handen uit de mouwen te
steken? Ga dan mee op excursie en
maak kennis met deze enthousiaste en
gezellige vrijwilligersgroep.

Wijkverpleging Buurtzorg Havelte...

Excursie
Tijdens de excursie wordt een
wandeling gemaakt door de natuur
grenzend aan de Meerkamp te
Havelte. Daarbij wordt verteld over de
natuur, het beheer en de bijzondere
planten en dieren die leven in het
Holtingerveld. Aanmelden voor de
excursie en de activiteiten van de
Groengroep kan door contact op
te nemen met Stefan Pronk van
Landschapsbeheer Drenthe via
s.pronk@lbdrenthe.nl / 06-50744116.
Bij uw aanmelding ontvangt u meer
informatie over de excursie.

Buurtzorg Havelte e.o. is 24 uur per dag
bereikbaar: 06 - 1046 0105
havelte@buurtzorgnederland.com
www.buurtzorgnederland.com

... z org door een klein team met
vertrouwde gezichten
... z org wordt vergoed door de zorgverzekeraar, u betaalt geen eigen
bijdrage
... geen lidmaatschap nodig
... ook voor hulpmiddelen

de beste zorg thuis!

Meer informatie over De Kei?
Kijk op www.kleen.nl/dekei
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 29 juni 2016.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 22 juni
e-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 - 85 85 80

Kerkdiensten
PKN Havelte/Uffelte
Zo. 19 juni
Havelte
Zo. 26 juni
Havelte

10.00 uur
10.00 uur

Mw. G. Bijl-Valk uit Uffelte
Mw. A.J. Streutker-Betting uit Beilen

Kindernevendienst
Kindernevendienst.

Vogelschilderdag

Verrassing

Schilderen op hout met Marietta op
donderdag 30 juni en maandag 4 juli
14.00-17.00 uur

Wat een verrassing zo’n chic
Westerveldtijdschrift in de bus.
Een veelbelovend initiatief van
drie energieke, ondernemende en
creatieve dames.
Prachtig vormgegeven, in zoveelkleuren-druk en ook nog gratis.

Hou jij van vogels en/of hou je van
schilderen?
Welkom bij de vogel-schilderdag
in Uffelte. Onder leiding van de
Groningse Schilderes Marietta Rust
(‘Kunst van het Bevend Laand’) kun je
een vogel op hout schilderen.
Kosten € 10 incl. materiaal.
Informatie Annette 0521-351331.
Marietta heeft de kunstacademie
Minerva in Groningen doorlopen,
afdeling schilderen en grafiek. Zij
schildert graag de natuur, vogels en
andere dieren.
KUNST VAN HET ‘BEVEND LAAND’
is een expositie van Marietta Rust in
De Uelenspieghel tot 1 september.
Elke dag voor iedereen toegankelijk.

De Uelenspieghel, Winkelsteeg 5,
7975 AW Uffelte, 0521-350297
annette@uelenspieghel.nl
www.uelenspieghel.nl

Like De Kei op Facebook
www.facebook.com/regiobladdekei

Wij wonen al 40 jaar in Westerveld
maar er valt via dit magazine nog heel
veel te ontdekken in onze regio heb ik
gemerkt.
Als inwoner van Havelte sprak het
artikel van de Hobbitstee me bijzonder
aan.
Wat een verandering bij veertig jaar
geleden, toen het nog een zweverige,
enigszins ongeorganiseerde groep
was.
Onze zoons werden, bij een eerste
bezoek, onmiddellijk gerekruteerd
om te wieden! Wat ze overigens braaf
deden.
Tegenwoordig is De Hobbitstee een
dynamische, enthousiaste groep
mensen die op een aantrekkelijke
manier hun, en misschien ook onze,
idealen verwezenlijkt. Ik ga beslist
eens kijken.
Voor mij had deze glossy iets extra’s
omdat ik daarin meerdere personen
herkende die destijds door mij
getrouwd zijn!
Sweet memories.
dieneke smink
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Nu ook sportmassage bij SiS
Schoonheidsspecialist en Dr. Hauschka therapeut Siska Koster uit Havelte
breidt haar mogelijkheden in de salon uit. Na een studie van ruim een jaar is ze
nu ook officieel sportmasseur en gecertificeerd voor Medical Taping.
Dr. Hauschka gezichtsbehandelingen,
verven van wimpers en wenkbrauwen,
epileren en harsen, wellness massages
zoals Hotstone en de klassieke
lichaamsmassage behoorden altijd
al tot de mogelijkheden. Daar
komt nu sportmassage bij, de
sportbeoefenaar kan terecht bij Siska
om zijn lichamelijke conditie op peil
te houden, te verbeteren of eventuele
nadelige gevolgen van de sport weg te
nemen
Sporters die behoefte hebben aan
ondersteuning van de spieren tijdens
het sporten kunnen terecht voor
Medical Taping. Medical tape is een
elastische tapesoort die de spieren

in hun functie ondersteund zonder
daarbij de beweging te beperken.
Door aangedane spieren op deze
manier te behandelen wordt
het lichaamseigen herstelproces
geactiveerd.
Knip de advertentie van SiS
uit en profiteer van € 10,00
kennismakingskorting op een
sportmassage.
Wilt u meer informatie over de nieuwe
behandelingen bij SiS, dan kunt u
contact opnemen op telefoonnummer
06-20462847.
Natuurlijk blijft u voor de Dr. Hauschka
behandelingen en producten ook van
harte welkom.

Zomerconcert Kinderkoor de Notendop en
Jeugdkoor Notice
All you need is love!

Zaterdagavond 25 juni 2016 geeft
Kinderkoor de Notendop en Jeugdkoor
Notice een zomerconcert in de
Clemenskerk te Havelte, o.l.v.
dirigentes Lucie Brandsma en
Marjolein Hessels. Pianiste Ellen
Wynia.
Aanvang 19.00 uur.
Start voorverkoop 18.30 uur
Entree: volwassenen: € 5,00 en
kinderen t/m 12 jaar: € 2,50
Met speciaal optreden van dochters
en moeders van het kinderkoor met
het lied: Samen voor Altijd.

Kei-vers van de pers
Zomertijd komt aan..
op lichte lente-voetjes
sluipt ze schuchter door het groeiend
gras.
Het graanveld rijst op in de volle zon...
Wat een weelde valt er te genieten
in dit seizoen
van het volle wasdom in ons groen
Drents landje.
Van Gem uit Havelte
Foto: Floris

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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AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

Een ‘KEI’ van een foto
Heeft u ook een bijdrage voor de rubriek
Een ‘Kei’ van een foto? Mail uw foto en bijschrift
dan naar: dekei@kleen.nl.
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.

PROEF DE SFEER
IN ONS RESTAURANT

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

Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027
info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Collecte Voedselbank
Wij, als Diaconie van de PKN Gemeente Havelte willen alle mensen in Havelte, Uffelte, Darp en Havelterberg heel
hartelijk bedanken voor de geweldige opbrengst bij de inname van goederen.
Wij konden de Voedselbank verblijden
met ruim 11 ‘bananendozen’ vol
producten.
Ook de kinderen van de
kindernevendienst hebben hun
steentje bijgedragen en leuke kaarten
gemaakt om de verschillende dozen
mee op te fleuren.
De collecte had een prachtige
opbrengst, die de Voedselbank

kan gebruiken voor noodzakelijke
aanvulling. Bovendien mogen wij de
vergoeding van onze gastpredikant
Ds. Vonk uit Ens, die afgelopen zondag
voorging, ook doorgeven aan de
Voedselbank. Een geweldig gebaar!
Kortom wij zijn reuze blij dat iedereen
zo zijn bijdrage heeft geleverd.
De Voedselbank was zeer verrast door
deze fantastische opbrengst.

Men heeft de goederen inmiddels
ontvangen en nu kunnen er weer
pakketten worden samengesteld.
Nogmaals iedereen ontzettend
bedankt voor de inzet!
Namens de Voedselbank
en de Diaconie van de
PKN Gemeente Havelte

Nieuw bij SiS: Sportmassage!
Knip deze advertentie uit en ontvang
10 euro korting op uw sportmassage!

Siska Koster

Dr. Hauschka therapeute/masseuse
Dreeslaan 18, Havelte • tel.: 06-204 628 47 • www.sishavelte.nl
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Top kwaliteit Zweeds tuinhout
19 x 145 geschaafd
19 x 135 rabat
16 x 160 grijs geïmpregneerd

€ 1.50 p/m
€ 1.50 p/m
€ 2.00 p/m

Zweeds rabat

24 x 175 Douglas
€ 2.25 p/m
24 x 195 Douglas zwart
€ 2.95 p/m
24 x 195 Grijs geïmpregneerd € 3.25 p/m

Steigerplanken

28 x 190 blank vuren 500 cm
30 x 195 grijs geïmpregneerd

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

€ 2.25 p/m
€ 3.75 p/m

APK
Onderhoud - Reparatie
Airco
Accu’s - Banden - Uitlaten
Tanken - Wassen - Shoppen
Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl

Agenda
15 juni

De Kei nr. 12

15 juni

Interclubwedstrijden; org. Mountain-bikevereniging Havelte e.o. - op de Havelterberg

22 juni

Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - de Veldkei - 20.00 uur

25 juni

Zomerconcert Kinderkoor de Notendop en Jeugdkoor Notice - Clemenskerk Havelte - 19.00 ur

29 juni

De Kei nr. 13

29 juni

Excursie met Groengroep Havelte - 19.30 uur

6 juli

Interclubwedstrijden; org. Mountain-bikevereniging Havelte e.o. - op de Havelterberg

13 juli

De Kei nr. 14

27 juli

De Kei nr. 15

23-25 aug. Havelter Fietsdriedaagse - start vanuit PMT vanaf 9.15 uur
24 aug.

Interclubwedstrijden; org. Mountain-bikevereniging Havelte e.o. op de Havelterberg

24 aug.

Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - de Veldkei - 20.00 uur

1 t/m 4 september

Havelterfeest!

5 okt.

Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur

2 nov.

Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur

22 dec.

Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur
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Heeft u
een aankondiging
van een evenemen
t
of activiteit?
Laat het gratis in
de agenda plaatsen
.
(Commerciële age
ndapunten
in overleg)
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Help KORU met één euro per week!
De korfbalvereniging KORU (Uffelte) heeft plannen om binnenkort een ‘Club van 52’ op te richten. Deze club gaat er
voor zorgen dat de korfbalvereniging jaarlijks wat extra financiële armslag krijgt om spullen te kopen of activiteiten te
ondersteunen die de vereniging zich normaliter niet kan veroorloven.
Het idee voor deze club is tijdens de
ledenvergadering in maart jl. ontstaan
en nu uitgewerkt. Iedereen die KORU
een warm hart toedraagt mag aan
de ‘Club van 52’ deelnemen. De
deelnemers maken per seizoen € 52
(oftewel één euro per week) aan de
korfbalvereniging over, en beslissen
zelf over de besteding van het totale
bedrag. Bovendien worden de namen

van de deelnemers op een bord in de
kantine en op de website vermeld.
Binnenkort valt bij de inwoners
van Uffelte een flyer in de bus met
informatie over de inschrijving. Op
de website zijn de spelregels voor
deelname en inschrijfformulier
aanwezig. Op de jaarlijkse
rommelmarkt op het korfbalveld
(zaterdag 18 juni aanstaande) zijn de

spelregels en de inschrijfformulieren
eveneens verkrijgbaar, en kunnen
ingevulde formulieren al worden
ingeleverd.
Het bestuur hoopt met de oprichting
van deze ‘Club van 52’ het nog
aantrekkelijker te maken om bij de
korfbalvereniging te komen spelen of
als toeschouwer een kijkje te nemen.

Vaderdagtip!
Notitieblaadjeshouder

Voor de
allerliefste papa

Bureauset
nu voor

1995

Het Noteboompje.nl

kaarten ~ posters ~ stationery ~ woonaccessoires

Met passie gemaakt!
6

De Kei - 1e jaargang nr. 12 - 15 juni 2016

Puppy per post
(Doedelblog)

Zie je het al voor je? Zo’n klein hondje
in een enveloppe en dan door de
brievenbus. Dat kan toch niet?
Natuurlijk niet, maar toen ik jong
was had ik daar geen notie van. Mijn
allergrootste wens, die overigens pas
op latere leeftijd door mijzelf werd
vervuld, was altijd “een hond”. Hier
heb ik in een eerder blog al eens over
geschreven.
Lang, lang geleden stond er in de Gooi
en Eemlander, waarop mijn ouders
waren geabonneerd, een grote foto
op de voorpagina van Jane Mansfield.
(De nieuwe Marilyn Monroe.) Wie
kent haar nog? Een blonde stoot met
een zandloper figuur. In haar hand
hield zij een heel klein hondje vast.
Zó piepklein, dat er met gemak nog
een paar bij hadden gekund. Mijn
kinderhart smolt. Ik was helemaal
verkocht en zeurde natuurlijk direct
weer om een hond. Het was ook zo`n
lief gezicht om dat heel kleine beestje
daar in foetushouding te zien liggen.
Omdat mijn ouders niet zwichtten
voor mijn verlangende wens, besloot
ik Jane Mansfield een brief te
schrijven. Het nestje bevatte namelijk
vijf van die kleine wezentjes. Die zou
ze toch niet allemaal zelf houden?
Maar hoe moest het eigenlijk met de
taal? Engels kende ik nog niet. Mijn
ouders overtuigden mij ervan dat
mijn brief in Amerika zeker vertaald

Oog om oog doedel

zou worden. Vol enthousiasme
begon ik een smekend verhaal te
schrijven aan Jane Mansfield. Of ik
ALTUBLIEFT een hondje van haar
kreeg! Ik zag het al helemaal zitten
en was er van overtuigd dat mijn
verzoek zou worden ingewilligd. Brief
in een enveloppe, postzegel erop
en adresseren aan ……… Ik had geen
adres. “Weet je wat,“ zei mijn vader,
“we sturen hem naar de krant. Daar
weten ze vast wel waar ze woont en
sturen de brief dan door. Probleem
opgelost.
Iedere dag keek in de brievenbus of
er al antwoord was. Helaas. Geen
buitenlandse enveloppe op de mat. De
moed zonk in mijn kinderschoenen.
“Ze krijgen daar natuurlijk zoveel
brieven dat het wat langer duurt,” zei
mijn vader. Na enkele weken, toen ik al

Tand om tand doedel
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bijna de hoop had opgegeven, kwam
ie dan: een brief uit Amerika. Van
Jane Mansfield. Nou, niet persoonlijk.
De brief was geschreven door haar
secretaris, zei mijn vader. Een filmster
heeft zelf nl. helemaal geen tijd om
alle fanmail te beantwoorden. Het
was een heel vriendelijk antwoord,
maar mèt een afwijzing. De puppy’s
hadden allemaal reeds een goed
tehuis gevonden. In Amerika. Want
hoe moest zo’n klein hondje verstuurd
worden? In een enveloppe of doosje?
Dat ging toch niet! Die reis zou het
niet overleven.
Natuurlijk was ik verdrietig, maar ik
kon er, zo jong als ik was, ook begrip
voor opbrengen.
Pas jaren later kwam ik tot de
ontdekking dat alles een toneelstuk
van mijn ouders was geweest: Mijn
brief is nooit naar de krant gestuurd.
Het antwoord van de secretaris was
een rol die mijn vader op zich had
genomen. Hij heeft het overtuigend
gedaan!
Nog niet zo lang geleden kwam ik tot
de ontdekking dat Jane Mansfield alle
vijf hondjes zelf had gehouden. Ze was
dol op dieren èn kinderen. Net als ik.
Van beide kreeg ze er vijf. (Niet net als
ik, maar dat vertel ik misschien een
andere keer.)
Gelukkig heeft ze er nooit een per
post naar mij opgestuurd, hoewel een
enveloppe groot genoeg was voor een
pasgeboren Chihuahua.
Yvonne Casander
www.facebook.com/
artschoolofpainting
www.ArtSchoolOfPainting.nl
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Een ‘KEI’ van een foto
Nieuw restaurant in Havelte?
Een tafeltje reserveren is hier
echter niet mogelijk! Het
‘restaurant’ maakt namelijk
deel uit van het decor in het
openluchttheater ‘De Speulkoele’
aan de Kerklaan te Havelte.
Dit gezellige bostheater werd
in 1935 gebouwd op initiatief
van Ds. Oort. In 1984 werd de
‘Stichting Openluchttheater
Havelte’ opgericht, waarvan het
Bestuur én de vele medewerkers zich
niet alleen bezig hielden en houden
met de uitvoeringen, maar óók met
het theater zelf.

Openluchttheater ‘De Speulkoele’ in Havelte

Foto: Henk Mulder, Havelte

uitbreiding van de toiletgroep, nieuwe
genummerde kunststof zitbanken,
het cateringgebouw en in 2014 een
compleet nieuwe techniekruimte!
Na het hilarische stuk ‘Hielemaol
Hoteldebotel’ in 2015 staat dit jaar
het blijspel ‘Boerenkool met Worst’
van M. de Bildt op het programma.

Door de jaren heen werden
meerdere renovaties en
uitbreidingen uitgevoerd, zoals o.a.
de lichtinstallatie, de geluidsstudio,

In augustus staan 8 voorstellingen
gepland.
Voor nadere info: www.
openluchtspelhavelte.nl
Alvast een hele plezierige avond
gewenst!!
Tekst: Henk Mulder, Havelte

19 juni Vaderdag

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

Martijn Haveman

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

behandeling;

Martijn
Haveman
Pedjit (oosterse
massage)
energetische sportmassage / therapieën
ontspanningsmassage
magnetiseren
Locatie Veendijk 29 7971
kruiden therapie
Locatie

opleidingen;
energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen

RN Haveltecursus;
(Drenthe)
meditatie
info@spirit-treatments.nl www.spirit-treatments.nl
veendijk 29 7971 RN Havelte ( Drenthe)
tel. 06-33674073

nfo@spirit-treatments.nl

www.spirit-treatments.nl

behandeling;
Pedjit (oosterse massage)
energetische sportmassage / therapieën
ontspanningsmassage
magnetiseren
kruiden therapie
opleidingen;
energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen
cursus;
meditatie

tel; 06-33674073

Noordeinde 9, Meppel

T 0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

24/7 Bereikbaar
U bent welkom, waar u
ook verzekerd bent

Attentie: vanaf heden voor pizza’s
  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
ook open  
woensdag
en donderdag GEOPEND!
supervers  ijs.  Ook  meenemen!  
Voor
onze menulijst en dde
openingstijden
Voor  onze  menulijst  en  
e  openingstijden  
zie
website.
zie  website.  
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl
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‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’
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Werk aan de winkel voor tennissers HTC
Nu de voorjaarscompetitie is afgelopen, is dit een goed moment de prestaties
van de tennissers van HTC onder de loep te nemen. Was er vorige twee
seizoenen volop reden tot juichen omdat enkele Havelter teams kampioen waren
geworden, de aflevering van 2016 is er voor meerdere teams een om snel te
vergeten. Althans wat betreft prestaties.
Vier ploegen eindigden als laatste
in hun klasse met als gevolg
degradatie naar een lagere afdeling,
indien mogelijk. Het mannenteam
op zondag sloot de competitie als
derde af, de vrouwen als zesde, de
vrijdagavondmannen werden vierde, en
het tweede mixedteam op die avond
eindigde als zevende (een na laatste).
De 35+mannen waren tot hun eigen
verrassing bij keuze gepromoveerd naar
de zaterdag hoofdklasse. Dat was net
iets te veel van het goede, mede omdat
Bastiaan Tuin door een enkelblessure
nauwelijks aan tennissen toekwam. Het
slotduel tegen De Hertenkamp kende
een 1-5 uitslag. Johan Haar redde in zijn
single de Havelter eer. Bastiaan Tuin,
Auke Kuipers en Roelof Pruntel konden
geen succesvol vervolg geven aan die
zege.
Het zondagmannenteam had nog enige
hoop als tweede te eindigen. Maar
dan hadden ze in elk geval de laatste
wedstrijd tegen Zuidlaarder TC 3 met
6-0 moeten winnen. Het werd nu 5-1
door winst van Arne Lanjouw (enkel,
en dubbel met Luco Huisman), van
Maarten van der Gronde (enkel, en
dubbel met Willie van der Spek), en van
Willie van der Spek (enkel en dubbel).
Luco Huisman verloor zijn enkelspel.
De vrouwenploeg nam afscheid van
deze competitie met een 6-0 zege
op GLTB. Linda Veld, Tineke van der
Linden, Marjolijne de Vries en Laura Sol
waren veel te sterk voor de Groningse
vrouwen. Der HTC-vrouwen pakten
negentien punten in zeven duels, goed
voor een zesde plek.
Leerjaar
Het HTC-mixedteam maakte zijn
debuut in de zondagcompetitie en zal
dit seizoen als een leerjaar moeten
opvatten. Voor Ilja Koppers gaat die
stelling niet op, want zij scoorde veel
punten. Ook in de slotwedstrijd tegen
kampioen Cream Crackers won zij haar
enkelspel. Ze kwam daarna nog twee
keer in actie. Met Gerda Oosterveld
werd het een nipte nederlaag (6-3 4-6
en 4-6), terwijl Ilja met Martijn Boxem
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eveneens net tekortkwam (4-6 en 6-7).
Ricardo Haar en Bart Zwiers bleven op
nul staan.
Van de vrijdagavondteams belandde
het mannenteam op de vierde plaats,
een plek in de middenmoot, die ze al
drie seizoenen achtereen in de vierde
klasse bezetten. Tegen hekkensluiter
Ramele werd het een 3-2 overwinning.
Hylke de Graaf bleef ongeslagen,
eenmaal met Jurian Brekelmans en
een keer met Rob Beekmans. Johan
Pekel en André Kreuze zorgden voor het
derde punt. De duo’s Beekmans/Kreuze
en Kees Vingerhoets/Gerard Veerkamp
konden dit keer geen potten breken.
De beide mixedteams op de
vrijdagavond sluiten de rij in de eerste
klasse. Olaf en Berry Buitelaar, Jaap de
Vries, René Haartsen en Anita Trinks
van team 1 verloren met 4-0 van ATW
en werden daarmee laatste. Team 2
pakte een zeer verdienstelijk gelijkspel
tegen Skarslach. Achter de naam
van Renske Hiemstra werden twee
winstpartijen genoteerd, de ene keer
samen met invalster Petra Posthuma
de Boer, de andere keer met Jacob
Gemmeke. Roelof Kassies had met
Posthuma de Boer en Gemmeke geen
succes. Team 1 behaalde 5 punten,
team 2 twee punten meer.
De vrouwendubbelspelploeg eindigde
na 3-1 winst op LTCN als vierde in een
poule van vier. In zes duels scoorden
Fenje Pieterman, Willy Grit, Geertje
Smeding, Grietje de Vries, Hennie
Schulting en Fien Kuipers negen
punten.
Jeugd in de top
Bij de senioren mag het veelal kommer
en kwel zijn wat betreft de prestaties,
de jeugd gaf dit seizoen aan hoe het wel
moet. In de competitie ‘groen‘ eindigde
het tweede team van de Havelter
tennisclub op de tweede plaats. Pas
in laatste wedstrijd kaapte TOGO de
eerste plek weg voor de neus van de
Havelter sterren-in-de-dop: Sam Borst,
Floris Klunder, Roos Kuipers en Niels
Ouwens. Het werd in dat onderling
duel een 3-3 gelijkspel, daar waar

Roos Kuipers wordt door haar teamgenoten Sam
Borst, Floris Klunder en Niels Ouwens op handen
gedragen. Zo te zien tot haar grote genoegen.

HTC een overwinning nodig had om
de titel te pakken. TOGO behaalde 13
punten, HTC 12. Ook in het individuele
klassement eindigden de jonge HTCtennissers hoog. Van de 41 tennissers
werd Sam Borst tweede, Floris Klunder
vierde en Niels Ouwens zevende, terwijl
Roos Kuipers (tiende) ook in de top-10
belandde. Een prestatie van jewelste
voor de spelers en hun begeleider Erica
Hendriks.
Open toernooi
De HTC-wedstrijdcommissie en
tennissers staat alweer klaar voor
het volgende evenement. Vanaf
zaterdag 18 juni tot en met zondag
26 juni wordt er op de banen aan de
Binnenesweg het jaarlijkse Havelte
Open toernooi gespeeld. Meer dan
honderd deelnemers uit Westerveld
en omgeving hebben voor dit toernooi
ingeschreven. Er wordt gespeeld in vijf
categorieën: herenenkel, damesenkel,
herendubbel, damesdubbel en
gemengddubbel. Naast fraai tennis
valt er ook op ander gebied volop te
genieten. Zo staat er op vrijdag 24 juni
een snackbar op het tennispark, waar
iedereen patat, broodjes beenham,
broodjes hamburger kan kopen. DJ
DEREK verzorgt muziek. Op zaterdag 25
juni vanaf 18.00 uur een pastamaaltijd
met kip en garnituur, verzorgd door
de Rand van Havelte. Zondag 25 juni
staat op het sportpark bij goed weer
tussen 14.00 en 16.00 uur een ijskar
met verkopers van ijssalon Rimini
te wachten op gretige klanten. Net
als in voorgaande jaren regelt de
kantinecommissie dat toeschouwers
- zoals op Wimbledon - zich tegoed
kunnen doen aan de befaamde
lekkernij aardbeien met slagroom. En
er is een verloting met aantrekkelijke
prijzen.
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Webdesign en realisatie

Het digitale visitekaartje
van uw bedrijf
Steeds vaker is uw website het eerste contact met uw toekomstige klant.
Een goede verzorging van uw website is dan ook van essentieel belang
voor een goede eerste indruk.
Wij maken websites op maat, passend bij uw huisstijl.
U kunt bij ons terecht voor al uw gedrukte, maar ook voor al
uw digitale communicatie.
Heeft u vragen of wenst u een prijsopgave, neem dan contact met ons op.

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl
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Bestuursvergadering
Het bestuur van de Dorpsgemeenschap Havelte vergadert op woensdagavond
22 juni om 20.00 uur in de Veldkei. Dat is dan de laatste keer voordat we met
zomervakantie gaan.
We hebben die avond veel
agendapunten en we merken dat er
het nodige gebeurt in onze gemeente
maar ook in Havelte. Zo hebben we
afgelopen maand kennis kunnen
nemen van de voorlopige plannen
rondom de Molenhof. Een positieve
ontwikkeling vinden wij. Hoe het
gebouw zich verder ontwikkelt met
een mogelijke inbreiding van de
Veldkei dat zal het onderzoek wat
Welzijn Mensenwerk duidelijk moeten
maken. Wij blijven dat kritisch volgen.
De verbouw van het voormalige
Gemeentehuis verloopt voorspoedig,
en naar verwachting zal na de zomer
de eerste bewoner er gaan wonen.
Wij vinden dit ook een hele positieve
ontwikkeling en hopen dat de nieuwe
bewoners daar naar tevredenheid

zullen wonen. Een verscheidenheid
aan woonvormen komt de
leefbaarheid van ons dorp ten goede.
En als we het over wonen hebben, er
is binnen de Dorpsgemeenschap een
werkgroep die actief nadenkt over het
wonen in ons dorp. Op dit moment
denken zij mee om de nieuwe
woonvisie van de Gemeente vorm en
inhoud te geven.
Een vraag die ons gesteld is door
een van onze leden heeft ons aan
het denken gezet over de opvang
van zogenoemde ‘statushouders’,
vluchtelingen die voorlopig in ons land
mogen blijven in afwachting van hun
asielprocedure. Welke rol we daar als
Dorpsgemeenschap in kunnen spelen
is voor ons ook even een vraag.

Heeft u daar ideeën of suggesties
over? Wij horen het graag.
Na de zomervakantie is de volgende
vergadering op 24 augustus gepland.
Wilt u daar bij zijn of wilt u vooraf
aan de vergadering een agendapunt
inbrengen? Dat kan. Wij zijn dan vanaf
19.45 uur in de Veldkei. Dan wensen
wij iedereen een zonnige en fijne
vakantie!
Namens het bestuur, Yde Huizinga
Bestuur Dorpsgemeenschap Havelte
info@dorpsgemeenschaphavelte.nl
www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Hart voor Havelte
Weer woensdag gehaktdag?
Varieer makkelijk met Maaltijdservice Thuis !

Ook koelv
ers!

7 dagen per week vers uit eigen keuken
Stel zelf uw warme maaltijd samen
Met aandacht bereid voor u!

Maaltijdservice Thuis

Meer informatie of eerst een keer proeven?
Dwingeloo, De Weyert, tel.nr. 088-9684028
Havelte, De Molenhof, tel.nr. 088-9684048
Ruinen, locatie Jan Wierengaweg, tel.nr. 088-9684067

www.zzwd.nl

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

De Kei - 1e jaargang nr. 12 - 15 juni 2016

PROJECTSTOFFERING

Kruisstraat
6
Regenkleding
7941 AN
Meppel
Huishoudtextiel
ingang
tel.Noteboomstraat
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
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Vaderdag vier je met een ontbijt en taart
van Bakkerij Bergman
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