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Meer informatie over De Kei?
Kijk op www.kleen.nl/dekei

Wijkverpleging Buurtzorg Havelte...
...  zorg door een klein team met 

vertrouwde gezichten
...  zorg wordt vergoed door de zorg-

verzekeraar, u betaalt geen eigen 
bijdrage 

... geen lidmaatschap nodig

... ook voor hulpmiddelen

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

de beste zorg thuis!

Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

Groener schoolplein voor OBS De Bosrank

Op basisschool OBS De Bosrank te Havelte is een groepje enthousiaste ouders 
in samenwerking met de directie begonnen met het realiseren van een groener 
schoolplein. 

Uit onderzoek is gebleken dat een 
natuurrijk schoolplein goed is voor 
de schoolprestaties, pestgedrag helpt 
voorkomen en vooral gewoon erg leuk 
is voor de kinderen. De plannen voor 
verandering liggen al een poosje klaar, 
maar het kost tijd en geld om dit te 
realiseren. Deze werkgroep is daar 
achter de schermen mee bezig. Kleine 
veranderingen zijn al gerealiseerd 
en een symbolische start voor de 

kinderen was het gereedmaken en 
inzaaien van een braakliggend stukje 
schoolplein. Een wilde bloemen-
mengsel is hier enthousiast ingezaaid 
door kinderen uit verschillende 
groepen. Het groeizame weer maakt 
dat de plantjes de grond uit schieten 
waardoor er binnenkort genoten kan 
worden van bloemen en de insecten 
die daar op af komen.
De werkgroep kan nog medestrijders 

gebruiken bij 
het verder 
realiseren van 
de plannen. 
Mocht u 
groene vingers 
hebben, 
handig zijn, 

of de weg weten in het aanvragen 
van ondersteunende subsidies dan 
kunnen zij u hard gebruiken. Ook 
mensen die niet verbonden zijn 
aan de school zijn daarbij van harte 
welkom. U kunt hiervoor geheel 
vrijblijvend een mailtje sturen naar 
schoolpleinbosrank@xs4all.nl
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De volgende Kei verschijnt op 27 juli 2016. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 20 juli 
e-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 - 85 85 80

T 0522 255 449
www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

Kerkdiensten
PKN Havelte/Uffelte
Zo. 17 juli Havelte 10.00 uur Mw. G. Bijl-Valk uit Uffelte Kindernevendienst
Zo. 24 juli Havelte 10.00 uur Mw. T. Koster uit Meppel Kindernevendienst

Erfgoeddag Westerveld, .... een stap in het verleden

Op zaterdag 2 juli werd de 1e Erfgoeddag Westerveld gehouden! Het geheel 
werd georganiseerd door de ‘Historische Vereniging Havelte e.o.’ én de 
Gemeente Westerveld. Meer als een jaar hebben de voorbereidingen gekost, 
waarvoor álle betrokkenen een dikke pluim verdienen!! 

Het Klakkelmansgilde ‘in actie’ bij de Clemenskerk Foto: Henk Mulder, Havelte

Op meerdere locaties konden 
activiteiten bezocht worden, zoals:
- schapendrijven bij de schaapskooi
- meerijden met de ‘Heide Express’
-  twee exposities en de film ‘Vanaf de 

Havelterberg gezien’ van Wim van 
Velzel

- wandelen en fietsen langs 
rijksmonumenten. 
Een ander hoogtepunt was een 
historische begrafenis verzorgd door 
de stichting ‘Het Klakkelmansgilde’ 
uit Zwolle. De stoet trok van het 
Landgoed Overcinge via het centrum 
naar de Clemenskerk van Havelte 
alwaar de begrafenisplechtigheid 
plaatsvond. Hoe triest ook, het was 
een prachtig gezicht!! 
                                

De dag werd afgesloten in de 
Speulkoele, waar Wim van der Wijk 
de 1e ‘Erfgoedprijs Westerveld’ 
ontving uit handen van de Voorzitter 
van de Historische Vereniging, Klaas 
Molenkamp. Wim komt de prijs meer 
dan toe, vanwege zijn tomeloze inzet 
voor bekendheid én behoud van het 
cultureel en archeologisch erfgoed van 
onze Gemeente, wat o.a. uit meerdere 
publicaties van zijn hand is gebleken! 
Met een hapje en een drankje werd 
nog lang nagepraat.
Tot over 2 jaar, als Vledder en 
omstreken onder de loep worden 
genomen.    
                 
Tekst: Henk Mulder, Havelte

Bully

Er worden veel honden uitgelaten in 
Havelte. Ze zijn allemaal lief, leuk, heel 
bijzonder, soms oud.
Een van de leukste honden is Bully. 
Ik weet niet zijn échte naam, maar hij 
is gewoon een echte Bully.
Het is een lelijk hondje met zijn 
platgeslagen snoet, zijn stoere 
mannelijke borstkas, zijn zwiepende 
achterlijfje en de kromme voorpootjes 
die het geheel aansturen.
Bully is een vondeling, hij lag langs de 
kant van de weg, maar hij heeft een 
geweldig goed tehuis gekregen.
Zijn vlekkerige bruine vacht glanst als 
gepoetste schoenen, hij springt niet 
tegen je op (dat kan hij niet eens!)
en zijn bazin kan hem ‘lezen’.
Zij weet wat hij denkt, wat hij heeft 
meegemaakt en wat hij wil.
Ook al zijn het veronderstellingen: ik 
geloof haar. 
Zij is de ware hondenmoeder.
Ik word zo vrolijk als ik Bully en zijn 
bazinnetje zie.
In Havelte.

dineke smink

De volgende Kei is de 
laatste voor de zomerstop.

De eerstvolgende Kei 
na de zomerstop verschijnt 
op 24 augustus.
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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

Is elke verandering ook een verbetering?

Op 1 maart jongstleden verscheen een persbericht van Zorgcollectief 
Zuidwest-Drenthe (ZZWD) waarin werd meegedeeld dat de vernieuwing van 
woonzorgcentrum De Molenhof in Havelte op 7 maart van start zou gaan. 
Inmiddels kunnen we de krater die de slopers hebben achtergelaten, van 
bijna alle kanten bewonderen. In opdracht van Actium, de eigenaar van De 
Molenhof, zullen 24 (zorg)-woningen en 6 gastenverblijven worden gebouwd. 

Activiteitencentrum
Onzeker is echter de toekomst van 
het huidige dorpshuis De Veldkei. 
Men overweegt het te slopen of 
een andere bestemming te geven 
en een nieuw dorpshuis onder te 
brengen bij het woonzorgcentrum 
De Molenhof, schuin ertegenover. 
Dat klinkt veelbelovend, maar hoe 
komt dat nieuwe dorpshuis eruit 
te zien? Is het even groot als De 
Veldkei? Kan het al die gebruikers en 
bezoekers wel onderbrengen? Een 
korte inventarisatie leert ons dat 
er vier zangverenigingen met ruim 
honderd leden, een biljartvereniging 
met 86 leden, een muziekvereniging 
met zo’n 20 leden wekelijks, zo 
niet dagelijks gebruikmaken van De 
Veldkei. En dan noemen we nog niet 
eens de volksdansgroep, de ANBO-
gymnastiek en –bingovereniging, 
de Jeugdsoos, Welfare Havelte, 
Koersbal, de EHBO-groep, de Tai Chi-
beoefenaars, de enthousiaste sjoelers, 
kaarters, bridgers en schutters, 
terwijl De Veldkei ook onderdak 
biedt aan ‘Video op locatie’ en een 
Filmhuis. O ja, en De Veldkei wordt 
ook gebruikt als vergaderruimte voor 
de Woensdagavondsoos, Vrouwen 
van nu, de Vereniging van Eigenaren 
Buitengoed Blanckenbergh (120 

leden), de Vrouwenvereniging en 
de Dorpsgemeenschap (zo’n 280 
leden). En laten we het Eethuisje 
niet vergeten. Dat Havelte een 
sociaal-cultureel centrum nodig 
heeft, is volgens ons dan ook geen 
discussiepunt. En dat De Veldkei als 
gebouw daarvoor geschikt is gebleken, 
zal evenmin iemand in twijfel trekken. 

Gezonde reserves
Maar of dat ook zal opgaan voor 
het Dorpshuis dat men van plan is 
neer te zetten in of bij De Molenhof-
nieuwe stijl, is nog maar de vraag. 
De plannen zijn vooralsnog tamelijk 
vaag, wat ons als oude en nieuwe 
Drenten toch wat achterdochtig 
maakt. Miljoenen in een project 
investeren en dan niet weten hoe 
alles er precies zal komen uit te zien? 
Dat kunnen wij ons niet voorstellen 
van deskundige ontwikkelaars en 
gemeentepolitici en ambtenaren met 
verantwoordelijkheidsbesef.

Een halve kei is beter dan een lege dop?
Tijdens een inloopavond waar de 
gemeente de plannen voor een 
dorpshuis op de locatie van De 
Molenhof uiteenzette, werd een 
plankaart getoond met daarop een 
bouwvak van 1000 vierkante meter, 

ingeklemd tussen het oude deel 
van De Molenhof en de geplande 
nieuwbouw. Meer dan de helft kleiner 
dan De Veldkei dus. En waar waren de 
parkeerplaatsen getekend? Of moeten 
de gebruikers die van de omwonenden 
gebruiken? Kan een dergelijke locatie 
wel zoveel gebruikers herbergen? Of 
zal het grootste deel ervan zijn heil 
elders moeten zoeken en als dat niet 
lukt, zichzelf maar moeten opheffen?

Stichting 
Om de ontwikkelingen op de voet 
te volgen en namens de gebruikers 
de belangen te behartigen heeft een 
aantal van hen de Stichting Vrienden 
van De Veldkei opgericht. ZZWD 
laat in het bovengenoemde bericht 
weten dat gebruikers en betrokkenen 
worden betrokken bij het ontwerp van 
een ‘mogelijk’ – hier fronsen wij het 
voorhoofd – nieuw dorpshuis. Maar 
waarom een goed functionerende 
faciliteit slopen om maar af te 
wachten wat ervoor in de plaats komt? 
De Stichting vraagt alle Havelters en 
al diegenen die het sociaal-culturele 
leven in kleine gemeenschappen 
een warm hart toedragen, om steun; 
helaas ook financiële, omdat de 
juridische kant van de zaak geld kost. 
Binnenkort wordt een website 
toegankelijk met alle informatie over 
de gang van zaken, voor zover die 
ons als stichting bekend is: www.
stichtingvriendenvandeveldkei.nl. Wij 
houden u in elk geval op de hoogte via 
dit blad onder het motto ‘Je weet wat 
je hebt en niet wat je krijgt’.
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Havelte Open toernooi wederom 
groot succes

Het zit er weer op. De jaarlijkse krachttoer om het Havelte 
Open tennistoernooi tot een goed einde te brengen heeft 
tot een enorm succes geleid. Liefst 132 tennissers uit 
Westerveld en verre omstreken namen van 18 t/m 26 
juni deel aan dit tennistoernooi, georganiseerd door de 
wedstrijdcommissie van de Havelter tennisclub. 

Dat noodweer zette de tennisbanen 
gedurende enige tijd blank, waardoor 
verschillende finales een stuk later dan 
gepland konden worden uitgespeeld.
 
De deelnemers lieten over het 
algemeen fraai tennis zien met veel 
spannende wedstrijden. Alles verliep 
in een uiterst sportieve en gezellige 
sfeer, kenmerk voor toernooi, dat de 
Havelter Tennisclub HTC elk jaar in juni 
organiseert. 

De finalisten in 2016 zijn:
Herenenkel A: 1. Juul van der Laan 
2. Harald Koopman (Havelte) 
Herenenkel B: 1. Marc Nuyten 
2. Roelof Pruntel (Uffelte)
Herenenkel C: 1. Klaas-Wolter Schaap 
2. Geert Lanjouw (Havelte)
Damesenkel A: 1. Esmee Molenbuur 

2. Iris Schokker
Damesenkel B: 1. Agnes Haverman 
2. Ageeth Hulzebos
Herendubbel A: 1. Harald en Martijn 
Koopman (Havelte)  2. Johan Haar/
Bastiaan Tuin (Havelte)
Herendubbel B: 1. Henry Strijker/
Maurice Vermeul 2. Mark Hoogeveen/
Luco Huisman (Havelte)
Herendubbel C: 1. William de Lange/
Geert Lanjouw (Havelte) 2. André 
Kreuze/Martijn Plooij (Havelte/Uffelte)
Damesdubbel A: 1. Tamar Burmeister/
Amber Eliane Schraa 2. Ingrid Oelen/
Jenneke Roorda
Damesdubbel B: 1. Lotte Potiek/Marije 
Vonk 2. Gerda van Beek/Mirjam 
Mutsters
Damesdubbel C: 1. Annette Kloek/
Roelie Stevens (Havelte) 2. Christy 
Addink/Anja de Wit (Havelte)
Gemengddubbel A: 1. Anne Jan 
Osinga/Tamar Burmeister 2. Martijn 
Doze/Annalies Dolstra
Gemengddubbel B: 1. Johan Haar/
Hennie Brugging (Havelte) 2. Luco 
Huisman/Jacolien Huisman (Havelte)
Gemengddubbel C: 1. Martin van ‘t 
Ende/Ingrid Luning 2. Auke Kuipers/
Petra Posthuma de Boer (Uffelte) 
Gemengddubbel D: 1. Ivor de Rooy/
Linda Veld (Havelte) 2. Erik Jorritsma/
Sylvia Geraerds Thesingh.

Foto’s: Arne Lanjouw

Op de vier banen aan de Binnenesweg 
in Havelte werden in 15 onderdelen 
150 wedstrijden afgewerkt. Een 
gigantische klus, die onder leiding van 
Hennie Brugging en haar secondanten 
vakkundig werd afgewerkt.

De klus was dit jaar extra moeilijk 
omdat 45 meer deelnemers zich voor 
dit evenement hadden ingeschreven 
dan in voorgaande afleveringen. 
De HTC-organisatoren werden 
gelukkig geholpen door de gunstige 
weersomstandigheden. Slechts op 
één avond moesten acht partijen 
worden afgelast en doorgeschoven 
naar een latere datum. En de finalisten 
en vele belangstellenden hadden 
op zondag, de afsluitende finaledag, 
pech dat ‘s middags een korte maar 
hevige hoosbui Havelte teisterde. 

De prijswinnaars van het Havelte Open gezamenlijk in jubelstemming na afloop van de finales. 

Een hoosbui op de finaledag zet het tennispark een tijdje onder water. 
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Relaxed op vakantie? Eerst langs SiS!
 

Wimpers/wenkbrauwen verven, benen/rug/oksels of borstkas harsen  
en alle massages in juli en augustus met  20% korting!

Siska Koster
Dr. Hauschka therapeute/masseuse

Dreeslaan 18, Havelte • tel.: 06-204 628 47 • www.sishavelte.nl

Chenelva Faken en Julian Roeters clubkampioenen 
bij SV Dynamiek 

Zaterdagmiddag 2 juli hield SV Dynamiek uit Havelte haar jaarlijkse 
clubkampioenschappen. Het is een spannend moment voor alle turners en 
turnsters van SV Dynamiek. Na wekenlang trainen onder leiding van Herma 
Scheppink, konden de kinderen eindelijk hun prestaties laten zien. De tribunes 
zaten vol met ouders, opa’s en oma’s, broers en zussen en nog veel meer 
mensen die allemaal kwamen kijken wat de turners en turnsters het afgelopen 
seizoen hebben geleerd. 

In de eerste ronde waren de jongere 
meisjes aan de beurt. Allemaal hebben 
ze hun best gedaan om op het podium 
te komen. Iedereen ging naar huis met 
een diploma en een vaantje.  
In de tweede ronde waren het 
voornamelijk de meisjes van de 
selectie  en de jongens die konden 
laten zien wat ze geleerd hadden. 
Er werd strak geturnd en ook hier 
werden veel medailles uitgereikt. Aan 
het eind van de middag werd duidelijk 
dat Chenelva Faken de hoogste score 
had geturnd en zich bij de meisjes 
wederom clubkampioen mag noemen. 
Bij de jongens mocht Julian Roeters de 
beker mee naar huis nemen.  

De uitslagen:
Meisjes:
Groep 3/4 niv. 16: 1. Fleur Koster 

Groep 5/6 niv. 15: 1. Britt Wobben, 
2. Jasmijn Kassies
Groep 3/4 niv. 15: 1. Tara Ems, 
2. Dominique Roeters
Selectie A2, instap D2: 1. Kim van den 
Berg, 2. Marit Gomarus
Groep 5/6 niv. 14: 1. Evelien Tichelaar
Groep 3/4 niv. 14: 1. Zoë Everts, 
2. Britt Kuiper
Groep 5/6 niv. 13: Naima Smit, 
2. Maud Snoeken, 3. Jana Trompetter
Groep 5/6 niv. 12: 1. Tess Manden
Groep 7/8 niv. 12: 1. Iris Dekker
Groep 7/8 niv. 11: 1. Annemijn 
Barkema
Selectie A2 pupil 1 D2: 1. Mette Bril
Selectie A2 pupil 2  D2: 1.Jolien Wijma
Selectie Jeugd D2: Emma Barelds
Selectie A1 div. 6 G: 1. Chenelva Faken, 
2. Sophie Barelds, 3. Jilde DoekSelectie 
A1 div. 6 F: 1. Kristel Abee

Jongens:
1. Julian Roeters, 2. Jin Gritter 

SV Dynamiek kijkt weer terug op een 
geslaagde middag, met dank aan 
leiding, alle assistenten, juryleden en 
iedereen die heeft meegeholpen om 
deze middag tot een succes te maken.

Gedicht De mol

Er was eens een mol.
Die maakte een hol.
Van blaadjes en takjes.
Toen werd het heel strakjes
Na het harde werk, 
ging hij naar de kerk.
Daarna ging hij spelen.

En samen met zijn vriendjes koekjes delen. 
En knutselen en tekenen. 
En leuke sommetjes uitrekenen.
Daarna moest hij naar bed. 
En niet te vergeten met…….
Met zijn knuffel.
En het molletje heet Snuffel.

einde

Gedicht:
Hannah (8) uit Havelterberg
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PROEF DE SFEER
  IN ONS RESTAURANT

Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027

info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl

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.

Maak je sterk tegen MS

Collectanten gezocht!

Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke 
huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten met een 
collectebus langs de deur om geld in te zamelen voor mensen met Multiple 
Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Zo weten we nog niet 
waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen.

De collecte is een van de belangrijkste 
bronnen van inkomsten voor het 
Nationaal MS Fonds. We ontvangen 
geen subsidies en zijn volkomen 
afhankelijk van donaties en giften. 
Door de collecte kunnen we ons 
werk blijven doen en investeren in 
innovatieve onderzoeken om MS te 
genezen.

Wil jij je ook sterk maken tegen MS?
Om de jaarlijkse collecte nog 

succesvoller te maken, zijn we op 
zoek naar nieuwe collectanten 
en coördinatoren. Een avondje 
collecteren kost maar 2 uur van je tijd. 
Hou je van regelen en organiseren 
en heb je ongeveer 10 uur over, dan 
kun je al aan de slag als collecte-
coördinator.
Kijk op de website www.mscollecte.nl 
voor meer informatie en meld je snel 
aan. Samen maken we ons sterk tegen 
MS!

Keivers van de pers

Zomerzot!

In de zomerzon..
ben ik gelukkig,
in een duinpannetje:
zgn licht geroosterd opgedist..
een smakelijke zomer, Havelters

van Gem, vers & foto

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening:
altijd scherp!

WONING GEKOCHT 

HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?

De volgende Kei is de laatste voor de zomerstop.

De eerstvolgende Kei na de zomerstop verschijnt op 
24 augustus.
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Heeft u 
een aankondiging 

van een evenement 
of activiteit? 

Laat het gratis in 
de agenda plaatsen.

(Commerciële agendapunten 
in overleg)

13 juli De Kei nr. 14
27 juli De Kei nr. 15 - laatste Kei voor de zomerstop
23-25 aug. Havelter Fietsdriedaagse - start vanuit PMT vanaf 9.15 uur
24 aug. De Kei nr. 16
24 aug. Interclubwedstrijden; org. Mountain-bikevereniging Havelte e.o. - op de Havelterberg
24 aug. Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - de Veldkei, Veldkamp 77 - 20.00 uur
1 t/m 4 sept. Havelterfeest!
  7 sept. De Kei nr. 17
21 sept. De Kei nr. 18
  5 okt. De Kei nr. 19
  5 okt. Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur
13 okt.  Lezing over het Waddeneiland Texel door Erwin van Laar (€ 3,00 niet-leden) - 

De Veldkei Havelte - 20.00 uur 
19 okt. De Kei nr. 20
  2 nov. De Kei nr. 21
  2 nov. Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur
15 nov.  Lezing ‘Vogels in mijn werk’ door Erik van Ommen (€ 3,00 voor niet leden) - 

CR ’t Knooppunt, Dorpsstraat 21 Havelte - 20.00 uur
16 nov. De Kei nr. 22
30 nov. De Kei nr. 23
14 dec. De Kei nr. 24 - laatste Kei van 2016
17 dec. Kerstmarkt Havelte!
22 dec. Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur

Agenda

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

Oeveraseweg 7  Havelte  0521-342992
Houthandelwevers.nl

Top kwaliteit Zweeds tuinhout
19 x 145 geschaafd € 1.50 p/m
19 x 135 rabat € 1.50 p/m
16 x 160 grijs geïmpregneerd € 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 € 2.25 p/m
30 x 195 grijs geïmpregneerd € 3.75 p/m
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energetisch therapeut / sportmasseur verzorger                          Martijn Haveman

behandeling;  opleidingen;                      

Pedjit (oosterse massage)               energetisch sportmasseur

energetische sportmassage / therapieën               stabielmassage onderbeen

ontspanningsmassage

magnetiseren cursus;

kruiden therapie meditatie

Locatie   veendijk 29   7971 RN Havelte   ( Drenthe)
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Martijn Haveman

Locatie Veendijk 29 7971 RN Havelte (Drenthe)
info@spirit-treatments.nl www.spirit-treatments.nl 
tel. 06-33674073

behandeling; 
Pedjit (oosterse massage) 
energetische sportmassage / therapieën
ontspanningsmassage
magnetiseren
kruiden therapie 

opleidingen;
energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen

cursus;
meditatie

‘De Notendop’ en ‘Notice’ brengen Liefde door het lied

In een goed bezette Havelter dorpskerk was het zaterdagavond genieten toen de toon van het concert verrassend werd 
gezet door het jeugdkoor Notice met een bewerking van ‘All you need is love’. Het muzikale thema van deze avond 
was namelijk ‘Liefde’, en dit werd in verschillende lied- en dichtvormen uitgevoerd door kinderkoor ‘de Notendop’  en 
jeugdkoor ‘Notice’. De invulling van deze avond werd een gevarieerde mix van liedjes en songs van deze tijd, hier en 
daar aangevuld met poëzie.

Het kinderkoor zong enthousiast 
een uitgebreid scala aan liedjes 
uit verschillende landen, zoals o.a. 
het Spaanse ’Un poquito’ en het 
Israëlische ‘Simi jadech’. Ook klonk 
het bekende ‘Love is all’ en natuurlijk 
een lied over het thema van alle tijden 
‘Wie o wie, wie is er op wie?’. 

De jongste kinderen zongen met 
overtuiging hun liedjes over liefde 
voor dieren, zoals het aandoenlijke 
‘Knuffelbeer’ en ‘Floortje de Cavia’. 
Het sprankelende ’Sugar time’, het 
fraaie melodieuze à capella gezongen 
Zweeds lied ‘Sov pa min arm’ en 
‘Sarabande’ door Notice kregen 
veel waardering door de mooie 
driestemmige samenzang. 

Verrassend was de voor deze 
gelegenheid samengestelde nieuwe 
loot aan de Havelter zangboom, 
namelijk het ‘moeders van het 
kinderkoor’, die samen met hun 
kinderen met veel overtuiging ‘Samen 
voor altijd’ brachten. 

Als finale zongen alle groepen 
gezamenlijk het bijzondere Afrikaanse 
lied ‘L´abe igi orombo’ en lieten 
het publiek naar huis gaan met 
de boodschap, ‘All you need is 
love’. Liefdeswensen die werden 
uitgestrooid en gedragen door 
akoestische vleugels op deze unieke 
plek die daarvoor gemaakt leek te zijn.

Van twee jeugdkoorleden, Mirte 
Bergman en Manon Jager, die meer 

dan twaalf jaar lid zijn geweest, 
werd afscheid genomen. Zij kregen 
een mooi aandenken voor hun 
enthousiaste bijdragen aan het koor.

De muzikale leiding was in handen 
van de dirigenten Lucie Brandsma 
(jeugdkoor) en Marjolein Hessels 
(kinderkoor) en de uitstekende 
pianobegeleiding was Ellen Wynia’s 
aandeel. Aankleding van de ruimte 
met fleurige accenten werd verzorgd 
door Gea Bergman. 

Al met al een geslaagd concert en nu 
op naar het 25-jarig jubileum van het 
koor!

Havelte, 25 juni 2016
Een toeschouwer
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Een ‘KEI’ van een foto

Bijzondere vlinderwaarneming
in het Holtingerveld
Deze vlinder is donderdagmiddag door 
R. Brandsma gefotografeerd in het 
Holtingerveld te Havelte.
Daar het uiterlijk van de vlinder niet 
lijkt op een inheemse vlindersoort 
werd contact opgenomen met de 
Vlinderstichting.
Van hen kwam het volgende 
antwoord: “De vlinder is kennelijk 
ontsnapt uit een in de buurt 
zijnde vlindertuin. Het is de oranje 
passiebloemvlinder (Dryas julia) uit de 
onderfamilie Heliconiidae. 
Hij komt voor in diverse uitvoeringen”.
 
Tekst en foto: R. Brandsma

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

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

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

A-examen trompet Swingkids

Dinsdag 5 juli zijn Thessa van der Waardt en Stan Boersma geslaagd voor hun 
A-examen trompet. Dit voorjaar hebben ze eerst al een schriftelijk theorie 
examen afgelegd en nu is het examen met goed gevolg met een praktijk 
examen afgesloten.

Stan en Thessa maken deel uit van de 
Swingkids, leerlingband van MV De 
Bosnimf. 
Deze band bestaat uit 3 trompetten, 
een trombone, altsaxofoon, drummer 
en gitarist.
De bandleden zien graag meer spelers 
komen. Speel je al een tijd piano, 
gitaar of een blaasinstrument en lijkt 
het je leuk om in een band te spelen, 
kom dan eens langs bij de repetitie 
in ontmoetingscentrum De Veldkei in 
Havelte.

Na de vakantie start de repetitie weer 
op maandag 5 september van 18.30 
tot 19.15 uur. 

Marrie Otter, 0521-341496  
info@debosnimf.nl
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Noordeinde 9, Meppel
T  0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

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

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’

Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
en  supervers  ijs.  Ook  meenemen!  

Voor  onze  menulijst  en  de  openingstijden  
zie  website.  

In de zomermaanden juli en augustus
bakken we elke dag pizza’s!

Voor onze menulijst en de openingstijden
zie website.

Zon en wind doedel

Parasoldoedel

Boeiend verval
(Doedelblog)

In mijn tuin heb ik een vijvertje. Je weet wel, zo`n 
niervormige, grijze bak. Er zitten vissen in. Omdat de tuin 
op het zuiden ligt, is het er, als de zon schijnt, bloedheet. 
Ik hou daar wel van, maar de vissen vinden dat niet zo 
leuk. De pomp die in het vijvertje zat is al lang ter ziele. 

verbogen. Mooier 
zou hij toch niet 
worden. Na een 
paar heerlijke 
vakantieweken 
kwam ik weer 
thuis. Ik keek door het keukenraam 
naar hoe de planten het tijdens 
mijn afwezigheid in de warme 
zomerzon hadden volgehouden. 
Ik kreeg een enorme lachbui! De 
parasol, vóór mijn vertrek nog in 
redelijke staat, weliswaar verbleekt 
en een ietsepietsie verbogen, zag 
er nu onherkenbaar uit. Allemaal 
scheuren en gaten. De stof hing er in 
flarden aan, de baleinen waren nu 

allemaal compleet 
verbogen. Het 
leek iets van een 
andere planeet. 
Voor het doel, de 
vissen beschermen 
tegen de zon, was 
hij absoluut niet 
meer geschikt. 
Een wangedrocht. 
Gelukkig leefden 
de wortelvissen, 
zoals mijn 
kleinzoon ze 
noemde, nog 
wel. De parasol 

liet ik staan, wel twee weken lang. 
En waarom? Het hele tafereel boeide 
me. Zulke prachtige vormen. Iedere 
morgen keek ik er met plezier naar. 
Door de wind veranderde het losse 
skelet (nee, niet van de vissen, maar 
van de parasol) steeds van vorm. Het 
inspireerde me. Tot wat? 
Dat weet ik nog niet, maar het hele 
plaatje van verval doet iets met mij. 
Het beroert mijn creatieve gevoel. Ik 
wil er iets mee. Sowieso een Doedel 
van maken. Dus heb ik mijn camera 
gepakt voor een serie  foto’s. Die kan 
ik gebruiken als aanzet voor een nieuw 
schilderij: licht en donker, vormen 
en restvormen, vreemde hoeken. Ik 
ben benieuwd wat het gaat worden. 
Misschien niet direct nu, maar het 
beeldmateriaal heb ik in ieder geval 
om er in de toekomst iets mee te gaan 
doen. Verval boeit me.

Yvonne Casander 
www.facebook.com/
artschoolofpainting 
www.ArtSchoolOfPainting.nl

Nu hou ik van vis: gebakken, gestoofd, 
uit de oven. Maar om dat nu mijn 
eigen vissen aan te doen, gaat me 
een beetje te ver. Daar heb ik een 
oplossing voor gevonden: een parasol 
boven het water.
In het begin haalde ik die met slecht 
weer of als de dag voorbij was, weg. 
Later bleef hij gewoon staan. Hij werd 
een fleurig onderdeel van mijn tuin. 
Een soort reuzebloem. Van lieverlee 
verbleekte de kleur en de stof werd 
poreus. Toen ik drie weken op vakantie 
zou gaan, heb ik hem rustig laten 
staan. Ook al had de wind, die hier 
soms aardig te keer kan gaan, de 
baleinen van de parasol al eens iets 
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De kudde van de Ondernemers moest 
zeker nog veel meer groeien als het 
aan de burgervader ligt.
Hierna mochten de 18 ondernemers 
hun eigen schaap onthullen. 
Burgemeester Jager en herder Jelle 
Kootstra onthulden daarna de herder 
en hond van deze bijzondere kudde.
Onder genot van een hapje en 

drankje werden de onderlinge 
contacten versterkt en nieuwe 
contacten gemaakt.
Het is een goede zaak dat 
ondernemers zich verbinden aan 
een toeristische trekpleister zoals de 
Holtinger Schaapskudde. Dit komt niet 
alleen de kudde ten goede maar ook 
het Holtigerveld.

Opening Kunstwerk 
Kudde van de 
Ondernemers

Onder grote belangstelling werd 
woensdagavond 6 juli het kunstwerk 
Kudde van de Ondernemers onthuld.
Voorzitter van de Holtinger 
Schaapskudde Duco Heun heette in 
de lammerenkooi de ondernemers, 
genodigden en burgemeester Jager 
van harte welkom.

Hij ging kort in op hoe de actie Kudde 
van de Ondernemers tot stand was 
gekomen.
Tevens gaf hij aan hoe de Stichting 
probeert om de schaapjes op het 
droge te krijgen en te houden.
Burgemeester Jager ging in op de 
verbinding van ondernemers met het 
voortbestaan van de kudde.
De schaapskooi heeft uitstraling naar 
de regio. Niet alleen naar het Drents 
Friese Woud, maar ook richting De 
Weerribben. Hij richtte zich dan ook 
tot de ondernemers in de hele regio. 

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame

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. W
e

b
d

e
si

g
n
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Dit object is een greep uit ons aanbod, voor een volledig overzicht verwijzen wij naar 

www.aarn inkmake laars .n l
Tel. 0522 - 49 04 34 Bemiddeling in: woonhuizen, bedrijfsmatig o.g., taxaties

IN PRIJS VERLAAGD!

Inruil bespreekbaar van een woonhuis 
in Nijeveen. I.o met verkoper.

Voorzien van kunststof kozijnen 

Forse garage

Onderhoudsvriendelijke tuin

3 slaapkamers

Uitzicht over landerijen vanuit woonkamer

Vraagprijs € 280.000,-

Het Nieveen 34, Nijeveen
 


