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Koningsdag Havelte
Op het Koningsdag Festival In Havelte wordt de muzikale begeleiding verzorgd
door Swingband Havelte. De Swingband treedt op tussen 10.30 en 12.30 uur op
het evenemententerrein aan de Eursingerkerkweg. Stichting Oranjecomité Havelte
presenteert daar weer een mix van activiteiten voor de kinderen uit Havelte en
omgeving.

Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp
0521 342 250

Wijkverpleging Buurtzorg Havelte...
... 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

Adverteren?

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

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

in De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp, De Molen in Nijeveen
en De Koegang in Koekange? Vraag naar de combinatietarieven.
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de beste zorg thuis!

Meer informatie over De Kei?
Kijk op www.kleen.nl/dekei
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De volgende Kei verschijnt op 4 mei 2016.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 27 april
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
Molenhof
Wo. 20 april
Havelte
Zo. 24 april
Uffelte
Zo. 1 mei

19.30 uur
10.00 uur
10.00 uur

Mw. G.Bijl-Valk uit Uffelte
Mw. T. Koster uit Meppel
Ds. C. Huisman uit Meppel

T4F-tenniscompetitie

Veurjaor…
Maondenlaank lag ik in een diepe coma.
Geestelijk en lichamelijk niet in order.
Seins wurde ik wakker, um dan weer
diepe in slaop te vallen.
Slaopen is lekker um de piene van
de duustere korte dagen en lange
nachten te verdragen.
Maondenlaank in een diepe coma.
Dan iniens - een groot wonder koomt de sapstromen in mien lief
weer opgaank.
Mien gewonde geest en lief raakt
zo zachiesan weer in evenwicht met
mekaar.
De lichte zunnestraolen dringt bij mij in
de kamer naor binnen.
Ze maakt mij bliede en geeft mij weer
levenskracht.
Ze neugt uut um mit naor buten te gaon.
Ik neme het lieve locht tot mij en pruuf
de locht van het veurjaor.

Kindernevendienst

Ik buge veur de natuur die wakker
wordt, die zo graag op gaank wil komen.
En kiek, de sapstromen stroomt weer.
Mien fruitboompies draagt tuulties en
hebt knoppies. Het jonge gruun zöcht
zien weg naor een mooi en vruchtbaar
nei leven.
Ze wilt greuien, bleuien en zult vruchten
dragen, die ze weer an mij ofstaon zult,
en an de meinsen mit wie ik delen zal.
Vol van dit nuvere gebeuren hoop ik, dat
ik ok een schiere en vruchtbare tied
tegemoet mag gaon.
En met oe. Dus vrouwlu gooi het
wintergoed uut en laot de zunne an
jullie tere vellegies likken.
En manlu, kiek naor de opweiende
zomerjurkies en laot jullie sappen weer
stromen.
Machiel Sol, Havelte

Zondag 10 april ging de T4F-competitie
van start. Voor Havelte kwamen
Robert Jan Vedder en Michel Drenth
uit. Twee invallers werden geleverd
door TennisMeppel, die waren nl. vrij
geroosterd, te weten Feline Zeeman
en Jort Jorna. Robert Jan en Jort
speelden een heroische strijd van twee
en een half uur en verloren beiden
met 8-10 in de super tiebreak, maar
wonnen de Herendubbel in twee sets.
Feline en Michel waren in hun drie
partijen duidelijk de meerderen van de
Giethoornse spelers.
Uitslag Giethoorn-TCHavelte: 2-4.
Uitslag Nijeveen-Steenwijk: 5-1.

Te koop

Diepvrieskast
4 laden

Tel. 0521 - 34 17 35

Lenteliedje
O Lente!
Laat me leven in je geurende bloesems
laat me de klank liefhebben van je
melodie
laat me los-gaan in vervuld- lente-gevoel
Laat me op-gaan en rijpen in de
komende zomer!
Vers en kiek van Gem uit Havelte
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Opening
Officieel gedeelte door de burgemeester
om 14:00 uur!
Wat:
Wanneer:
Tijd:
Waar:
Voor wie:

Feestelijke
officiële opening
Zaterdag 23 april
10:00-17:00 uur
Lindenlaan 54a
te Uffelte
Iedereen!

Wat is er zoal te zien:
-Ons geheel gerenoveerde
pand
-Al onze tuin- en parkmachines
-De Uffelter Band ‘Barre Barre’
-Het Dolmar Carving team:
Nederlands
Kampioen
Sculptuurzagen!

Wat is er zoal te krijgen:
-Informatie
-Een goede indruk
-Gezelligheid
-Een hapje en een drankje
Wat is er zoal te doen
voor kinderen:
-Springkussen
-Popcornmachine
-Schminken

Graag tot ziens op zaterdag 23 april!
Met vriendelijke groet, Frank en Linda van Dijk.

Tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs
Na een geslaagde tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs 2 & 3 april 2016 in de Veldkei te Havelte
willen we langs deze weg alle sponsors, vrijwilligers, kleding-/ speelgoedinbrengers en bezoekers bedanken.
Gelukkig waren er ook dit jaar weer veel enthousiaste vrijwilligers om te helpen.
Natuurlijk vergeten we ook onze
sponsors niet: AH Abe Brouwer,
Comfortuin, Bouwbedrijf Bruins,
Bruggeman en DA Margo. Samen met
deze sponsors, vrijwilligers, kleding-/
speelgoedinbrengers en bezoekers
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kunnen we elk half jaar weer een
super fijne beurs organiseren en onze
goede doelen steunen en daar zijn we
natuurlijk ontzettend trots op. Er is
weer heel veel kleding en speelgoed
naar een nieuwe eigenaar gegaan.
De opbrengst van deze zomerbeurs
bedraagt ± €2800,-.
Ons hoofddoel is de
Havelter jeugd van
0 t/m 12 jaar. Met
deze opbrengst
sponsoren wij
de Havelter
kerstmarkt,
het Havelter
Oranje Comité
beiden met de
kinderactiviteiten,
de kindermiddag
van het Havelter
Volksfeest, de
Voedselbank

Westerveld, het
schoolzwemmen van OBS ‘de Bosrank’
en zwembad ‘De Kerkvlekken’.
De overgebleven kleding wordt elke
beurs aangeboden aan verschillende
goede doelen waaronder bijv.
kledingbank Westerveld.
Voor meer info kijk op: www.
kledingbeurshavelte.nl of Facebook:
Kledingbeurs Havelte
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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

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

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’

Adverteren in De Kei?
Kijk op www.kleen.nl/dekei

Wedstrijden mountainbikevereniging Havelte
In het weekend van 23 en 24 april organiseert mountainbikevereniging Havelte wedstrijden voor de jeugd en volwassenen.
Beide dagen zijn de activiteiten op de site, de voormalige Amerikaanse basis, aan de Ruiterweg in Havelterberg.

Op zaterdag 23 april wordt gestart
met de Rabo LJC, de landelijke
jeugdcompetitie. De jeugd van 8 tot en
met 14 jaar kan zich hier meten met
sportieve leeftijdgenoten uit het hele
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land. De wedstrijden starten om half
elf met de jongste jeugd, de oudste en
laatste groep start om kwart over 3.
Aan de start een twintigtal leden van de
organiserende vereniging. Opgeven kan
via de website van de KNWU of op de
dag zelf op het terrein.
In samenwerking met Rabobank
Zuidwest Drenthe is op dezelfde dag
de dikke bandenrace . Een mooie
kans voor de jeugd van 7 tot en met
12 jaar om kennis te maken met het
mountainbiken. Inschrijven kan op het
terrein vanaf 13.00 uur of via email:
wbosscha@ziggo.nl Deelnemen
mag op een fiets met een banddikte
van minimaal 28 millimeter. Er zijn
helmen en maximaal 15 fietsen te leen.
Deelname is gratis, je krijgt een leuke
attentie. Voor drinken en EHBO wordt
gezorgd. De dikke bandenrace wordt
verreden in 3 leeftijdsklassen voor
jongens en meisjes en start om 14.00
uur.

Op zondag 24 april wordt de Koningscup
verreden. Mede dankzij de financiële
ondersteuning van de vaste vereniging
sponsoren en de terreineigenaar is
het weer mogelijk dit evenement te
organiseren. We verwachten weer
veel regionale en landelijke toppers
aan de start. Het programma bestaat
uit de volgende categorieën: 9.15 uur
funklasse heren, 10.30 uur Masters 40+,
12.00 uur Nieuwelingen, 12:02 uur Elite/
beloften/amateur vrouwen, 12.04 uur
nieuwelingen meisjes/junior vrouwen.
’s Middags gevolgd door: 13.30 uur elite/
belofte mannen, 13.32 uur junioren,
15.15 uur amateurs/sportklasse en om
15.17 uur masters 30+.
Licentiehouders kunnen zich inschrijven
via KNWU evenementen. Voor
inschrijven van de funklasse mail je naar
wbosscha@ziggo.nl. Meer informatie
vind u op www.mtbhavelte.nl.
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Als ik een hoed zou dragen…..
(Doedelblog)

Als ik een hoed zou dragen, dan zaten er nu een aantal pluimen op.
Of veren? Nee, die steek je ergens anders in en een pluim gaat op je hoed.
Ik zou er bijna verlegen van worden.
Mijn tweewekelijkse Doedelblog
schrijf ik duidelijk niet alleen voor
mijzelf, want ik merk aan de reacties
en complimenten dat het veel gelezen
wordt. Dat doet mij goed. Een dankje-wel aan al mijn lezers is hier zeker op
zijn plaats!
En dan word ik ook nog eens in een
winkel door een vreemde aangesproken,
die mij een mooie en vrolijke vrouw
vindt.
Ja, dat zijn complimenten die mijn dag
niet meer stuk kunnen maken. Daar
word ik blij van. Het is ook leuk om
te zien hoe steeds meer mensen hun
bijdrage leveren aan dit regioblad.
Met een foto, gedichtje of iets anders.
Precies zoals de bedoeling is.
Velen vinden alles zo vanzelfsprekend
dat ze er niet aan denken om elkaar
eens een compliment of waarderend
woord te geven, terwijl dat juist zoveel

positiefs kan opleveren. Wat
zou het je werkspirit verhogen
als je baas, voor wie je al
jarenlang werkt, je eens een
compliment gaf. Niet een losse
flodder die voorbij vliegt, maar
één die met aandacht gegeven wordt. Je
voelt je gezien en gewaardeerd.
Het maakt het leven voor iedereen
een stuk vrolijker. Trouwens, een
leuke gewoonte om minstens één
keer per dag, zomaar, desnoods tegen
een vreemde, iets aardigs te zeggen.
Bewaar het niet speciaal voor Nationale
Complimentendag (die overigens net is
geweest op 1 maart.)
Voor mij is het gewoon om spontaan te
reageren bij iets leuks of positiefs wat
mij opvalt aan een persoon. Dan zeg ik
dat direct.
En het kan van alles zijn: Een cassière
met mooi gelakte nagels, een telefoniste
met een duidelijke en vriendelijke stem,
een wandelaarster
die ik ooit eens
voorbij fietste en
waarbij het mij
opviel dat die
vrouw zulk prachtig
grijs haar had. Niet
uit een potje, maar
heel natuurlijk.
Ik ben gestopt en
moest het haar
toch even zeggen.
Ze vond het leuk
en er ontstond
een heel gezellig
gesprek met een
Vrolijke doedel
wildvreemde.

Veer in je gat doedel

Een andere keer was het een
medewerker van een tuincentrum die
mij met alle geduld van de wereld een
foutieve kassabon uitlegde. Hij had er
zelf ook moeite mee, want door korting
op korting raakten niet alleen de kassa,
maar ook de verkopers van slag. Hij
blééf vriendelijk. Dat was een pluim
waard.
Complimenten incasseren blijkt voor
velen nogal moeilijk. Ze worden er
verlegen van, weten niets te zeggen of
krijgen een rood hoofd. Alleen maar
omdat ze het niet gewend zijn. Het
krijgen ervan is strelend voor je ego en
dat mag best, als het eerlijk gemeend is.
En niet alleen als er een topprestatie
geleverd wordt of een wedstrijd
gewonnen. Ook alledaagse dingen
kunnen benadrukt worden. Ik denk dat
velen hierdoor meer zelfvertrouwen
kunnen krijgen.
Het grappige is, dat het ook te merken is
bij mijn Doedelcursisten. Ze dachten in
het begin dat ze niet konden tekenen en
nu maken ze de mooiste plaatjes. Hun
zelfvertrouwen groeit.
Ik ben benieuwd hoeveel pluimen of
veren ik straks in de regio tegenkom! Zie
je het al voor je?
Yvonne Casander
www.facebook.com/artschoolofpainting
www.ArtSchoolOfPainting.nl

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
De Kei - 1e jaargang nr. 8 - 20 april 2016

respect@uitvaartverzorgingkiers.nl
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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.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Webdesign en realisatie

Uw digitale
visitekaartje

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

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

www.kleen.nl

Agenda
1 maart t/m 26 april Expositie cursisten Aquarelgroep van Yvonne Casander - De Veldkei - ma-vr 9.00-17.00 uur
20 april
De Kei nr. 8
20 april
Voorlichtingsavond brandpreventie door het Rode Kruis - Over Entinghe te Dwingeloo - aanvang 20.00 uur
20 april
Algemene ledenvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
21 april
Jaarvergadering Dorpsgemeenschap Darp / Havelterberg / Busselte - De Stobbe Darp - 20.00 uur
21/22 april Bloemenactie t.b.v. restauratiefonds kerken Havelte, Uffelte
22 april
Gezellige middag verzorgd door de proeverij Apetito - De Veldkei Havelte - 14.00 uur
23 april	Officiële Feestelijke Opening bedrijfspand Van Dijk Tuin & Park te Uffelte. Iedereen is van harte welkom - 10.0017.00 uur.
Vrijmarkt met aansluitend Koningsnacht - Piet Soerplein - 18.00 tot 01.00 uur
26 april
Koningsspelen - evenemententerrein (Rugby) Havelte - 10.00 tot 13.00 uur
27 april
Koningsdag in Darp - dorpsplein Darp - vanaf 10.00 uur
27 april
Drentenierdersmiddag - Groningerweg 6 in Diever - 15.00-17.00 uur
28 april
De Kei nr. 9
4 mei
De Kei nr. 10
18 mei
Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur
18 mei
29 mei
10-jarig bestaan Popkoor Voices4U uit Havelte - Clemenskerk Havelte - 14.30 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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Dorpsgemeenschap
Darp / Havelterberg / Busselte
Koningsdag in Darp
Op woensdag 27 april wordt er vanaf
10.00 uur koningsdag gevierd in Darp.
Iedereen uit Darp, Havelterberg en
Busselte is van harte welkom op het
dorpsplein in Darp. De dag zal voor ieder
wat wils bieden.
We beginnen ‘s morgens om 10.00 uur.

Voor de kinderen tot 6 jaar is er een
kleurwedstrijd en knutselen. Voor de
kinderen vanaf 6 jaar is er in de ochtend
een vossenjacht. Na afloop zullen we
traditiegetrouw samen ballonnen
oplaten. Voor de kinderen is er drinken
en een versnapering. Vanaf 14.00 uur
is er voor iedereen vanaf 12 jaar een

darttournooi. Opgave kan ter plekke bij
café Het Buitenbeentje. Het café is de
hele dag geopend.
De dag wordt georganiseerd door de
club van 50, D.V.S.V., de feestcommissie,
café Het Buitenbeentje en de
dorpsgemeenschap Darp, Havelterberg
en Busselte.

SvGIETHOORNse lanceert Tennis for fun! jeugdcompetitie
“Een tenniscompetitie waarin de fun voorop staat en in teamverband spelenderwijs leren door succeservaring en sportief
gedrag.” Dat is de motivatie achter de oprichting van de splinternieuwe Tennis for fun! Jeugdcompetitie.
Initiatiefnemer voor deze vernieuwende
vorm van competitie is de jeugdafdeling
van svGIETHOORNse. Na een korte
mailwisseling met omliggende
jeugdafdelingen bleek er veel animo
voor te zijn voor deelname. Acht
verschillende organisaties hebben zich
aangemeld, goed voor in totaal zes
teams. Het team van svGIETHOORNse
bestaat uit 8 kinderen tussen de 11 en
15 jaar oud. De wedstrijden worden in
april en mei op zondagen gehouden.
Telkens spelen er per team vier kinderen
tegelijk, jongens en meisjes door elkaar
op de diverse tennisparken.
Er vallen punten te winnen voor het hele
team, door het winnen van wedstrijden.

Adverteren?

Maar ook worden er per wedstrijd via
het scoreformulier punten uitgedeeld
voor de creatiefste speler én voor de
sportiefste speler van je team. Wie dit
wekelijks beoordeelt? De tegenstander!
De tussenstanden zijn voor iedereen te
volgen op https://www.facebook.com/
tennisomdathetleukis/
Met tennis kan jong en oud zich
op elk niveau ontwikkelen. De
tennisbeleving onder prestatiegerichte
kinderen en de meer recreatief
spelende kinderen kan echter nogal
verschillen. Met ”Tennis for Fun!” is
de verwachting dat kinderen die graag
recreatief tennissen op een positieve

manier wedstrijden gaan spelen en ook
teambeleving ervaren. Daardoor halen
ze het beste uit zichzelf.
Als afsluiter wordt op 5 juni met alle
deelnemende teams een “Funtoernooi”
gehouden op het tenniscomplex
in Havelte. Silvester Jorna van
TennisMeppel stelt hiervoor mooie
prijzen beschikbaar. Niet alleen voor
het team met de meeste punten. Maar
ook voor de door de jeugd zelf gekozen
“Ultimate Funplayer” en “Ultimate
Freestyler”. svGIETHOORNse beoogt
met “Tennis for fun!” een nieuwe
stroming neer te zetten binnen het
recreatieve jeugdtennis in de regio.

in De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp,
De Molen in Nijeveen en
De Koegang in Koekange? Vraag naar de combinatietarieven
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0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

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
De Kei - 1e jaargang nr. 8 - 20 april 2016

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
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4 mei
Sinds 2010 heeft de Havelter
begraafplaats een klein, maar
indrukwekkend oorlogsmonument.
Het glazen kunstwerk staat op een
strategische plek en heeft de prachtige
tekst van Jan Blei:
Nooit meer als toen
het ondraaglijke
doen
maar helen

Een ‘KEI’ van een foto
Het waterwingebied van Vitens
grenst aan Darp. Aansluitend
aan de bebouwing is door deze
watermaatschappijgrond ter beschikking
gesteld om Wadi’s aan te leggen.
Een Wadi is een bufferingslaagte, die
tijdelijk met regenwater gevuld kan
zijn. Wadi is een Arabisch woord, wat
‘droogstaand rivierdal’ betekent. Door
een krachtenbundeling van Gemeente,
Provincie, Waterschap en Vitens is een
gescheiden rioolstelsel gerealiseerd
voor zowel regen- áls afvalwater.
Om in tijden van veel neerslag het

Wadi in Darp. Foto: Henk Mulder, Havelte

riool niet te zwaar te belasten loopt
het water deels weg via de Wadi’s,
die een ondergrond van keileem
hebben om eventuele ongewenste
stoffen niet in het waterwingebied
te laten doordringen. Samen met de
wandelpaden en de – nu nog jonge
vegetatie – zal dit terrein tot een mooi
natuurgebied gaan uitgroeien. Een infobord van Vitens aan de Westerlaan /
Veldweg in Darp geeft U leuke weetjes
en de plattegrond wijst de weg door dit
mooie gebied op de Havelterberg.                                                                                                                                   
tekst: Henk Mulder, Havelte  

wat gebroken is
van vreugde verstoken is
en verstaan
vrijheid moet gedaan
Op 4 mei kunnen we in de dorpskerk
van Havelte de jaarlijkse herdenking
bijwonen en de slachtoffers gedenken
van de tweede wereldoorlog maar ook
hen, die door oorlogsgeweld, waar
ook in de wereld, om het leven zijn
gekomen.
‘Brussel’ ligt nog vers in het geheugen..
dieneke smink

“ik was
verdrietig
en nu blij”
meisje 7 jaar

Klussenbedrijf

"Klusjes & Zo"

Voor al uw praktische klussen in en om het huis
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen
Tel: 0522-492099 of 06-51384374

kindercoachsusanne.nl ikleerlerenmeppel.nl
of bel ons op 06 10720559
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Weidelint 46 Nijeveen
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Jaarvergadering Dorpsgemeenschap
Darp, Havelterberg en Busselte
In de afgelopen 10 jaar is er veel in de dorpen gedaan. De herinrichting van zowel Havelterberg als ook Darp zijn daar wel
de mooiste voorbeelden van. Welke wensen hebben we voor de toekomst? We horen dat graag op de jaarvergadering van
de dorpsgemeenschap. Ideeën groot en klein zijn welkom. Voorbeelden uit andere dorpen in de omgeving zullen worden
gepresenteerd. Ook zal de stand van zaken van de glasvezelaanleg toegelicht worden.
Deze onderwerpen komen allemaal aan
bod na de pauze van de jaarvergadering
van de vereniging dorpsgemeenschap
Darp, Havelterberg, Busselte. De
vergadering vindt plaats op donderdag
21 april 2016, aanvang 20.00 uur, in de
Stobbe te Darp. Voor de pauze zijn er de
gebruikelijke agendapunten waaronder

goedkeuring van de begroting voor 2016
en de verkiezing van bestuursleden.
Luuk Boerema en Gerrie Vink treden
af en zijn niet herkiesbaar. We zoeken
nog leden voor het bestuur. Lijkt het
je leuk om je in te zetten voor de
dorpen, dan kun je je melden bij een
van de bestuursleden, bijvoorbeeld bij

Hennie Schans (0521 341055). Ook als
je vragen hebt kun je bij hen terecht.
Vergaderstukken zijn vanaf een week
van te voren te vinden op www.darphavelterberg-busselte.nl.
Iedereen is welkom. We hopen je te
treffen op 21 april!

Kaartclub de Brink Havelte
Maandag 21 maart werd in De Rand
van Havelte, de laatste kaartavond van
het seizoen 2015-2016 gehouden.
De avond stond in het teken van het
uitreiken van prijzen: kaarten voor
paaseieren (1e prijs André Warders ),
hoogste score op een avond (Anton
Bolding 6183 pnt), de meeste pitten
gespeeld (Anton Bolding 54), de laatste
maandprijs van het seizoen (Piet
Hogewoning) en de uitreiking van de
kampioensbeker.
Het verloop van de kampioensrace bleef
tot het einde van het seizoen spannend.
Dirk Knoop bleef met zijn hoge scores
gedurende het gehele seizoen aanspraak
maken op de eindoverwinning.
Maar het lukte Anton Bolding met
o.a. hoogste score op een avond en
de meeste pitten uiteindelijk toch als
winnaar te eindigen.
Iedereen was blij voor Anton omdat

Ria Götz overhandigt de kampioensbeker aan Anto Bolding. Foto: Wiebe Bethlehem.

hij de laatste jaren er zo dicht bij was
geweest. Het was dan ook voor hem een
bijzonder moment toen hij uit handen

van de oudste speelster van de club,
onder luid applaus, de wisselbeker kreeg
uitgereikt.

Een ‘KEI’ van een foto

PROEF DE SFEER
IN ONS RESTAURANT
Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027
info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl
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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.
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Jan Bison,
aanstormend talent in De Veldkei
Vrijdag 15 april is een dag geweest waar Havelte nog lang over zal
praten. Na de nachtelijke plofkraak stond er namelijk nog meer
vuurwerk op de agenda. Ditmaal van biljartvereniging De Veldkei die
in de middag haar clubkampioenschap hield.
Zeven afgevaardigden van de evenzovele
groepen namen het op tegen de
winnaar van vorig jaar, Jacob Kunst,
niet toevallig ook voorzitter van de
vereniging. Via een ingewikkeld Belgisch
puntensysteem werd uitgerekend wie

De voorzitter met de dames van de administratie.

zichzelf en de anderen
overtroffen had. Dat bleek
aan het eind van een lange
speeldag Jan Bison te zijn,
die pas dit seizoen de
gelederen heeft versterkt.
Kortom, een aanwinst
voor de vereniging. Met
gepaste trots kon Jacob
Kunst hem de wisseltrofee
overhandigen.
De voorzitter met de glunderende winnaar. Foto’s Rimmert Brandsma.
Nummers 2 en 3 werden
respectievelijk Egbert Haveman en
de sfeer? Fantastisch. Waardering
Bertus Mulder. Uiteraard kregen de acht
voor elkaars prestaties en oog voor
deelnemers een medaille en werden
details die de leek zouden zijn ontgaan.
ze voor het nageslacht vereeuwigd
Niet onvermeld mag blijven dat de
door clubfotograaf Rimmert Brandsma.
schrijfsters die de stand bijhielden, met
Opvallend was de grote opkomst van
bloemen werden bedacht en dat de
leden die het spektakel van nabij wilden
organisatie door Hans Muller en Geert
meemaken en als beste stuurlui aan de
Jans, zoals gebruikelijk, in professionele
kant de diverse partijen analyseerden
handen was. Maar dat is eigenlijk geen
en van commentaar voorzagen. En
nieuws.

Top kwaliteit Zweeds tuinhout
19 x 145 geschaafd
19 x 135 rabat
16 x 160 grijs geïmpregneerd

ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?

€ 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

€ 2.25 p/m
€ 3.75 p/m

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

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG
AFGEWIKKELD VIA MEDIATION
Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl

10

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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Men Universe Netherlands 2016
Victor van Dijk uit Havelte is met zijn 20 jaar één van de jongste finalisten die
meedoet aan de modellenwedstrijd Men Universe Netherlands 2016.
Victor is geen standaard model. In
het dagelijks leven werkt hij veel met
zijn handen. Door de week loopt hij
stage bij Hoekstra Yachting BV als
interieurbouwer en in het weekend is hij
te vinden op het rugbyveld. Zijn lange
haren maken hem uniek en daarnaast
is hij ook nog de enige finalist uit het
Noorden.
De winnaar van Men Universe
Netherlands mag naar de Dominicaanse

Republiek om te strijden voor de titel
“mooiste man van de wereld”. Hierbij
kunnen jullie hem helpen door op hem
te stemmen. Stemmen kan op www.
menuniverse.nl, ook kan je hier een
ticket kopen om de finale op zondag 1
mei in Club Villa Thalia te Rotterdam bij
te wonen.
Victor is te volgen op weg naar de finale,
via zijn pagina: MU16 Victor van Dijk.

Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van de Dorpsgemeenschap
Havelte nodigt haar leden uit voor
de algemene ledenvergadering op
woensdag 20 april om 20.00 uur in de
grote zaal van de Veldkei.
Behalve een overzicht van de
activiteiten en de financiën van
vorig jaar wordt de aanmoediging/
waarderingsprijs ‘De Parel van Havelte’
uitgereikt, en neemt het bestuur
afscheid van 3 personen.
Na de pauze zal de Film “Vanaf de
Havelterberg gezien” van Wim van Velzel
vertoond worden.
In deze film, gaan twee leerlingen
op bezoek bij zeven ouderen in
de voormalige gemeente Havelte.
Deze mensen waren in de Tweede
Wereldoorlog jong. Katja en Mare
vragen hen naar hun ervaringen uit de
oorlog. In de hoofdrollen: Jan Been,

Drentenierdersmiddag

Arend Jetten, Aaltje Kiers-van Gijssel,
Hendrikje Timens-Schenkel, Hendrik
Jan Veldman, Jenny Hoogeveen-Slagter,
Jan Snoeken, Katja Breman en Mare
Haagsma. De filmt duurt ca 40 minuten
en is vrij toegankelijk voor leden van de
dorpsgemeenschap. Niet leden kunnen
tegen contante betaling van € 5 euro lid
worden van de Dorpsgemeenschap.
Bestuur Dorpsgemeenschap Havelte
info@dorpsgemeenschaphavelte.nl
www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Hart voor Havelte

Drentenierders zijn wat oudere
levensgenieters die zijn neergestreken
in ons mooie Drenthe, vaak na een
druk arbeidsleven vol afwisseling.
Drentenierders willen de mensen
om hen heen leren kennen, nieuwe
contacten leggen, samen aan activiteiten
deelnemen en wellicht nieuwe dingen
uitproberen. Drentenierdersmiddagen
worden eens in de maand georganiseerd met uitzondering van de
zomermaanden. Donderdag 28 april
staat in het teken van de kostuums die
bij de Shakespeare voorstellingen in
Diever worden gebruikt. Enkele mensen
van de kostuumgroep vertellen hoe
de kostuums tot stand komen en laten
voorbeelden zien van gebruikte stoffen
en kostuums. Daarna is het een gezellig
samenzijn.
De toegang is gratis en van tevoren
opgeven is niet nodig. De tijden zijn
van 15.00 tot 17.00 uur. Voor meer
informatie zie onze website www.
drentenierders.nl of bel 0521-342557.

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING
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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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Koningsdag vier je met een lekkernij
van Bakkerij Bergman
Piet Soerplein 3 7971 CR Havelte Tel. 0521-342368
12
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