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Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250
  

     

  

  

WENST  U  EEN  GELUKKIG  2017!  

  Dolmar  elektrische  kettingzaag  

€127,95  

  

         €79,95  

  

Het  is  tijd  voor  de  
winterbeurt  van  uw  
gazonmaaier...    

En  wij  verzorgen    

deze  graag  voor  u!  

Nieuwe CD van ‘De Brincksanghers’

Donderdag 15 december heeft het mannenkoor ‘De Brincksanghers’ weer een 
stukje aan zijn geschiedenis toegevoegd. Na afloop van de wekelijkse repetitie 
werd hun nieuwe CD officieel gepresenteerd. Voor deze gelegenheid was zelfs 
de Kerstman vanuit het hoge noorden naar De Veldkei in Havelte gekomen.

Kerstman overhandigt nieuwe CD van ‘De Brincksanghers’ aan dirigente Trijnie de Boer.

In aanwezigheid van de grootste 
fans van het koor, de partners van 
de leden, werd het eerste exemplaar 
van de nieuwe CD door de kerstman 
overhandigd aan de trotse dirigente 
Trijnie de Boer. Zij was zeer blij met 
het verschijnen van haar eerste CD 
met ‘De Brincksanghers’. Daarna 
kreeg de voorzitter van het koor de 
CD’s aangeboden voor de leden, die 
zeer nieuwsgierig waren naar het 
eindresultaat van hun productie.
De nieuwe CD kreeg als titel The Last 

Rose Of Summer en bevat allemaal 
songs die nog nooit eerder door ‘De 
Brincksanghers’ zijn opgenomen. 
Op het nieuwjaarsconcert van ‘De 
Brincksanghers’, op 8 januari 2017, 
zal deze nieuwe CD aan het publiek 
worden gepresenteerd. 
Tot slot werd de bijeenkomst onder 
genot van een drankje afgesloten 
met een gezellig onderonsje. Meer 
informatie over het mannenkoor ‘De 
Brincksanghers’ kunt u vinden op 
www.brincksanghers.nl.
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De volgende Kei verschijnt op 18 januari 2017. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 11 januari 
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.   8 jan.  Havelte 10.00 uur Ds. V. Top, bevestiging van ambtsdragers Kinderkerk, jeugdkerk
Zo. 15 jan. Havelte 10.00 uur Mw. ds. M. Gaastra uit Zwolle Kindernevendienst
Wo. 18 jan. Molenhof 19.30 uur Mw. G. Bijl-Valk

Belangrijke Informatie
Elkenain Bewindvoering - Kolderveen 26C - Nijeveen - T 0522 76 90 51 - Bezoek op afspraak.
Bewindvoering geeft rust aan mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen. 
Ook in geval van problematische schulden. Bewindvoerders worden aangesteld en gecontroleerd door de rechtbank. 

Autobedrijf Rink - Lindenlaan 54B - Uffelte - 06 50 20 8889 

APK
Reparaties
Onderhoud
Bandenservice

Bedankje van Voedselbank Westerveld

De afgelopen weken is er tijdens de inzamelingsactie die door RTV Drenthe werd georganiseerd in samenwerking met de 
supermarkten en de voedselbanken weer heel veel door de bevolking van de gemeente Westerveld gedoneerd. En door 
de supermarkten is weer een mooi kerstpakket beschikbaar gesteld wat in zeer goed aarde is gevallen bij de klanten. 
Evenals het door de Tippe aangeboden heerlijke diner buffet op 27 december.

Maar naast deze giften aan het 
eind van het jaar hebben we ook 
gedurende het hele jaar vele giften 
mogen ontvangen van diverse 
bedrijven, andere organisaties en 
particulieren, zowel in natura als 
financiële bijdragen: de bakkers 
in Havelte, Dwingeloo en Vledder, 
kerken in de verschillende dorpen, de 
school in Uffelte, vrouwenorgansaties, 
Kledingbank Westerveld. En voor 

de kinderen was er weer een 
mooi sinterklaascadeau van de 
kinderkledingbeursgroep in Havelte. 
Ook zijn er weer vele DE punten 
ingeleverd die ingeruild zullen worden 
voor koffie. Het is hartverwarmend 
om te mogen ervaren dat de bevolking 
van de gemeente Westerveld zich 
het lot van de minder bedeelde 
medemensen aantrekt en door 
de bijdragen de moeilijke situatie 

enigszins dragelijker maakt. Dankzij al 
deze giften is het voor de voedselbank 
mogelijk om de komende maanden 
weer een redelijk voedselpakket 
samen te stellen voor de klanten.
De voedselbank wil hierbij namens 
alle klanten iedereen die op de een 
of andere manier heeft bij gedragen 
hartelijk bedanken voor alle giften!

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
Vrijblijvend prijsopgave

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl 
Vrijblijvend prijsopgave. 

 
       Voor al  uw rietdekkerswerken       
                    Egginkstraat 26 
                   7975 PH Uffelte 
         Tel: 0521-344328/0650556759 
 
 

Voor al uw 
rietdekkerswerken

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
 06 50556759
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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

Nog geen boodschap aan Kerst

‘Vrede op aarde’ mag dan wel sinds mensenheugenis de Kerstboodschap 
zijn, maar het was nog geen Kerst. En ‘dus’ gingen de deelnemers van het 
Kersttoernooi van biljartvereniging De Veldkei op oorlogspad. 

Wel heel hoffelijk voor de strijd elkaar een hand geven, maar dat doen boksers 
ook. De 44 ‘ridders van het groene laken’ - dat van de Veldkei-tafels is overigens 
blauw - namen de handschoen op en traden op donderdag en vrijdag 15 en 16 
december tegen elkaar in het krijt. Niemand voerde wat in zijn schild, want er 
werd met open vizier gestreden om de prijzen: een vleespakket waar menig 
vegetariër met gemengde gevoelens naar zou kijken.
Wat zou de associatie tussen vlees en biljarten toch zijn? Misschien omdat 
keu (biljartstok) hetzelfde klinkt en geschreven wordt als keu (varken)? Enfin, 
hoewel de meesten volhielden dat het ging om het spel en niet om de knokkers, 
bewees de strijdlust eerder het tegendeel. Kort en goed, het aantal deelnemers 
was hoger dan in vorige jaren, evenals het aantal toeschouwers. Het spelpeil 
was hoog, de gezelligheid als vanouds en de bewondering voor elkaars techniek 
wekte argwaan.

De winnaars van de donderdag:

Van links naar rechts: Jacob Kunst (4e), Betsie Huis 
(2e), Willy Broekhof (3e), Jannes Oosten (1e) en 

Roelof van Kampen (poedelprijs)

Kortom, winnaars genoeg, zo’n 10% van het totale ledental. Goede hoop 
echter voor de meer dan 70 leden die geen prijzen in wacht sleepten: het 
bestuur overweegt in volgende toernooien meer prijzen uit te reiken. Alsof het 
Oscars waren. We zien het voor ons: een rookworst voor wie het vaakst krijtte, 
plokworst voor wie dat steeds vergat, een kogelbiefstuk voor wie de bal van tafel 
wist te stoten, een blinde vink voor de meeste missers, een klapstuk voor de 
mooiste vrouwelijke toeschouwer en een pond gehakt voor wie verschrikkelijk 
is ingemaakt. De Havelter veestapel ziet het met zorg tegemoet; met name de 
keuen.

De winnaars van de vrijdag. Het is wel 
duidelijk wie de eerste prijs won:

Geert Jans (midden) en Frens Smit 
(rechtsboven), Ab Elting: poedelprijs 

(rechtsonder), Cor Broekman (linksonder) en 
Evert van Dijk (linksboven).

Keitje

Kerstmarkt 2016 
De tijd van kerstmarkten, winterfairs, 
gezellige vuurtjes met glühwein en 
lekkere hapjes is weer voorbij.
Ook Havelte had zijn kerstfair en het 
schijnt er zeer druk te zijn geweest.
Zoals altijd had de commissie 
Volksfeest Havelte er weer een stunt bij 
bedacht, ‘het mannenplein’, leuk.
Ik heb het niet in werking gezien, ik 
was té vroeg. Mijn tip voor volgend 
jaar is dan ook, want natuurlijk 
wordt er dan weer een kerstmarkt 
georganiseerd, zouden er een paar 
invalidenparkeerplaatsen kunnen 
worden geregeld? Kunnen de 
mindervaliden ook wat later komen.
Voor rolstoelen en rollators is het ook 
bijna ondoenlijk om langs de kramen te 
lopen er liggen zoveel obstakels op de 
grond, dat moet toch anders kunnen.
Laat Havelte zich eens uitdossen in 
ouderwetse Drentse kledij, in plaats 
van het obligate  Dickenskostuum,  loof 
een prijs uit voor de mooiste Drents 
gekostumeerde  fairbezoeker en de 
mooist ingerichte kraam.
Tot besluit, wat waren de niet-
commerciële kramen zorgvuldig 
ingericht, wat waren de vrijwilligers lief 
en vriendelijk.
Dit in tegenstelling tot sommige 
‘gewone’ kramen die je op elke 
zomermarkt aantreft.
Het gaat toch om de kwaliteit en niet 
om de kwantiteit?
Meer moóie kramen, meer kerstgevoel 
heb ik het idee.
Gewoon, zomaar een paar 
opmerkingen aan de commissie 
Volksfeest Havelte, met dank voor het 
gebodene!

Dieneke Smink
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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

Lezing ‘Weidevogels’door Astrid Kant

Donderdag 12 januari geeft Astrid Kant een lezing over weidevogels. Astrid is een bevlogen weidevogelsbeschermster 
en dat komt tot uiting tijdens lezingen en in haar boek ‘Weidevogels’. Al meer dan 25 jaar zit zij regelmatig met haar 
telelens in haar zelfgemaakte schuilhutten. Zo legt zij bijvoorbeeld van zeer dichtbij het broedgedrag vast. 

Wat gebeurt er allemaal in en rond 
de nestkom en hoe weten de ouders 
hun kuikens groot te brengen? Astrid 
Kant licht graag een tipje van deze 
sluier op met de lezing van deze 
avond ‘Weidevogelkuikens’.  Tijdens 
deze lezing leert u niet alleen de 

verschillende weidevogelkuikens 
herkennen, maar vooral hun 
verschillen in levenswijze. 
Weidevogels zijn niet weg te denken 
uit het Nederlandse landschap, maar 
de aantallen nemen drastisch af. Door 
goed beheer valt wellicht toch nog 

veel te winnen en dat start met goede 
kennis.  
Aanvang: 20.00 uur        
Toegang: Gratis voor leden (niet-leden 
betalen € 3,-) 
Locatie: Café-Restaurant 
Frederikshaven, Rijksweg 41 te Uffelte.

Voor alle mannen uit de regio...

Hou je van ZINGEN, gezelligheid en humor?
Dan nodigen wij je uit om met ons mee te 

zingen op de maandagavonden in
“De Molensteen” te Uffelte vanaf 20.00 uur.

Ons repertoire is 
Nederlands, Engels, Drents en Duits.

De eerste twee maanden zijn gratis, 
dus kom gerust vrijblijvend kijken 

of het wat voor je is.

En…. na goed geoefend te hebben,
drinken we gezellig een borreltie.

WELKOM
Namens het MANNENKOOR UFFELTE

Info en/of aanmelden bij:
Voorzitter Bertus Klomp (0521351488)

Secretaris Kor Reins (0521351330)

 
 

 
 

 
 

Live pianomuziek  
op iedere 3de zondagmiddag van de 

maand vanaf 15 uur.  
Gratis entree en gratis hapjes! 
(niet in juli, augustus en september) 

 
         15 januari    – met Jan Meiborg 
         19 februari  – met Boelo Klat 
         19 maart      – met Erik Huele 
         16 april (Pasen) nog niet bekend 
 

Ook buiten deze middagen wordt de 
vleugel vaak bespeeld tijdens het diner! 

 

www.LandhotelDiever.nl 
 

Groningerweg 6, 7981 LA  Diever  Tel. 0521 - 59 41 14  
Even voorbij het Hunebed     Alle dagen open 
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Ontmoeting met Ouders

Hoe geef ik mijn kind zelfvertrouwen?  
Zondagmiddag 15 januari 2017 

De kerk in Havelte organiseert een 
middag voor ouders. 
Een middag met ruimte voor 
ontmoeting en uitwisseling 
voor ouders met kinderen in de 
basisschoolleeftijd. We nemen een 
moment om te inventariseren waar 
de behoefte ligt als het gaat om 
vervolgontmoetingen en laten ons 
inspireren door orthopedagoog 
Yvonne Bijl over het thema: 
zelfvertrouwen.  
De kinderen zijn ook van harte 
welkom, voor hen is er oppas/leuke 
activiteit. 
 
Duur: 15:00-17:30 uur 
 
Waar: Nije Wheeme, 
ontmoetingsruimte van de 
Clemenskerk te Havelte, 
Uffelterkerkweg 1.
 
Toegang: gratis
 
Graag aanmelden voor 10 januari bij 
de jeugdwerker, Marian Timmermans: 
marian@youngholy.nl 

Kinderen maken muziek

In oktober zijn er 13 kinderen 
enthousiast gestart met het 
kinderatelier saxofoon, mogelijk 
gemaakt door Scala, centrum voor 
de kunsten, MV De Bosnimf en 
basisschool de Bosrank in Havelte. 
Gisteravond mochten zij ouders, 
opa’s en oma’s laten horen wat zij in 
zo’n korte tijd al konden spelen. Ze 
hebben 3 noten geleerd en konden 
daarmee al een liedje spelen. Tevens 
konden ze kennis maken met de 
Swingkids, leerling band van MV De 
Bosnimf. 

Ter afsluiting hebben alle aspirant 
saxofoonspelers  samen met de 
Swingkids, bestaande uit trompetten, 
saxofoon, gitaar en drums, nog 
de Hey song gespeeld. 8 kinderen 
waren zo enthousiast, zij gaan na de 
kerstvakantie door in een vervolg 
atelier.

De Swingkids zijn nog op zoek naar 
iemand die piano of keyboard speelt 
om de ritmesectie aan te vullen. 
Natuurlijk zijn meer blazers meer dan 
welkom. Dus maak je muziek maar 
nog niet samen met anderen, kom 
dan vrijblijvend een kijkje nemen bij 

de repetitie op maandagavond van 
18.30 tot 19.15 uur. Een keer per 
maand spelen de Swingkids samen 
met de jeugdorkesten van VCE 
Westerveld en Advendo Diever. Zij 
vormen dan samen een groot jeugd-, 
leerlingorkest. info@debosnimf.nl

Opbrengst MS Collecteweek

De landelijke collecteweek van het Nationaal MS Fonds in november was ook 
dit jaar een groot succes! In de gemeente Westerveld is een mooi bedrag van 
€ 632,77 opgehaald. 

De collecte is de belangrijkste bron 
van inkomsten voor het Nationaal MS 
Fonds. De opbrengst van de collecte 
wordt gebruikt om te investeren in het 
verbeteren van de kwaliteit van leven 
van mensen met MS én in innovatieve 
onderzoeken om MS te genezen.  
Het Nationaal MS Fonds bedankt 
alle gevers voor hun bijdrage en alle 
collectanten en collecte-coördinatoren 
voor hun inzet. Zij zijn ook dit jaar 
weer door weer en wind op pad 
gegaan om zich sterk te maken tegen 
MS.  
Collectant gemist? Ga naar www.

mscollecte.nl en doneer online. 
Het is ook mogelijk om een donatie 
over te maken op giro 5057 
(NL 92 INGB 000000 5057) of sms 
STOPMS naar 4333 en doneer 
eenmalig €2.  
Het Nationaal MS Fonds ontvangt 
geen subsidies en is volkomen 
afhankelijk van donaties en giften. 
Wilt u zich ook sterk maken tegen MS? 
Collecteren kost maar drie uurtjes 
van uw tijd. Meld u aan als collectant 
via de website www.mscollecte.nl of 
telefonisch op (010) 591 98 39. Samen 
staan we nog sterker tegen MS!  

Gezocht: Nieuwe leden!

De Havelter Volleybal Club (HVC) is op zoek naar vrouwen die het leuk
vinden om op de donderdagavond van 20.00-21.00 uur recreatief
te volleyballen in de gymzaal aan de Havelter Schapendrift 22 in
Havelte. 

Lijkt je dit wat? Of heb je een vraag? Je kunt contact met ons opnemen 
via de mail: ymieleenstra@gmail.com. Je bent van harte welkom!!!

NIEUWE LEDEN !!!
De Havelter Volleybal Club (HVC) is op zoek naar vrouwen die het leuk 

vinden om op de donderdagavond van 20.00-21.00 uur recreatief        

te volleyballen in de gymzaal aan de Havelter Schapendrift 22 in 

Havelte. Lijkt je dit wat? Of heb je een vraag?                                  

Je kunt contact met ons opnemen via de mail: ymieleenstra@gmail.com.

Je bent van harte welkom!!!

GEZOCH
T
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60 jaar lid bij de Muziekvereniging De Bosnimf

Voorafgaande aan de studiedag van Swingband Havelte werd Mini Gol-Everts in het bijzijn van haar kinderen en 
leden van de swingband  in het zonnetje gezet. Het is 60 jaar geleden dat zij als meisje van 12 jaar lid werd van de 
Muziekvereniging de Bosnimf en zich aansloot bij het Fanfarekorps.

Het spelen heeft zij in eerste instantie 
geleerd van haar vader. Ze heeft veel 
stijlen meegemaakt. Naast het spelen 
in de Fanfare maakte ze ook muziek in 
een Boerenkapel en Tirolerkapel. Toen 
de Fanfare noodgedwongen moest 
stoppen, is ze gewoon meegegaan in 
de grote overstap naar bigbandmuziek 
en blaast ze vanaf 2012 lekker 
mee in de Swingband Havelte. Het 
bestuur heeft haar bedankt voor 
haar jarenlange inzet als muzikant en 
ook in het verleden voor bestuurlijke 
functies. Met veel plezier wordt er op 
maandagavond van 19.30 tot 21.45 
uur gerepeteerd in de Veldkei. De 
Swingband zoekt nog steeds trouwe 
leden, zoals Mini, die trombone, 
trompet of saxofoon spelen. Wie zin 
heeft om een kijkje te komen nemen 
bij een repetitie is van harte welkom. 

VogelVogel

Ruiterweg 57 7974 HA Havelterberg M 06 233 836 35 T 0521 511 792 E j_vogel@zonnet.nl

Voor al uw schilderwerk en wandafwerking
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  4 jan. De Kei nr. 1
  4 jan.  Nieuwjaarsvisite/Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte met fam. Wagenborg lezing  

Pelgrimstocht in het verre Japan - De Veldkei Havelte - 19.45 uur
  8 jan. Nieuwjaarsconcert De Brincksanghers - De Veldkei Havelte - 14.30 uur
12 jan. Lezing ‘Weidevogels’ door Astrid Kant - Café-Restaurant Frederikshaven Uffelte - 20.00 uur
13 jan. Filmhuis Havelte; De man die Ove heet - De Veldkei Havelte - 20.00 uur
14 jan.  Nieuwjaarsreceptie voor senioren - Dorpshuis De Vlasbergen Uffelte - vanaf 14.00 uur
15 jan. Live pianomuziek - Landhotel Diever - vanaf 15.00 uur
15 jan. Middag voor ouders - Ontmoetingsruimte Clemenskerk Havelte - 15.00-17.30 uur
18 jan. Ledenavond Vrouwenvereniging Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
27 jan.  Bingomiddag De Senioren Westerveld - De Veldkei Havelte - 14.00 uur. Iedereen is van harte welkom
  1 feb. Jaarvergadering Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur
  3 feb. Vogelwacht Uffelte e.o.; Heideschonen met Basisscholen Havelte en Darp
  8 feb.  Vogelwacht Uffelte e.o.; Workshop/lezing Bijenhotels, bermen en biodiversiteit 

IVN-Vogelwacht - Dorpshuis DeVlasbarg’n te Uffelte - 19.30 -22.00 uur
10 feb. Vogelwacht Uffelte e.o.; Heideschonen met Basisscholen Uffelte en Wapserveen
10 feb. Filmhuis Havelte; Carol - De Veldkei Havelte - 20.00 uur
15 feb. Ledenavond Vrouwenvereniging Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
  1 maart  Eendagsbestuur Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte.Verrassingsavond - De 

Veldkei Havelte - 19.45 uur
10 maart Filmhuis Havelte; Heaven on earth - De Veldkei Havelte - 20.00 uur
15 maart  Vogelwacht Uffelte e.o.; Film–presentatie Hans Jonkers - CR ’t Knooppunt in 

Havelte - 20.00 uur
15 maart Ledenavond Vrouwenvereniging Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
Vanaf 18 maart Vogelwacht Uffelte e.o.; Cursus “Mus, Mees en Merel” o.l.v. Martha Sol

Agenda

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

Elke maandagmiddag: Koersbal - De Veldkei Havelte - 14.30 uur
Elke donderdagmiddag: Volksdansen - De Veldkei Havelte

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992
Houthandelwevers.nl

Steigerhout Gedroogd!!
28 x 190 Fijn bezaagd 400 cm  €   2.50 p/m
27 x 190 Geschaafd 450 cm  €   3.00 p/m
30 x 195 Grijs geïmpregneerd 500 cm €   3.50 p/m

Vuren bouwhout geschaafd
19 x 45 Diverse lengtes  €   0.50 p/m
19 x 70 Diverse lengtes  €   0.75 p/m
30 x 44 215 cm lang  €   1.50 p/st
44 x 44 Diverse lengtes €   0.90 p/m

Wand & vloerplaten veer & groef
18 mm    61 x 244    €   9.95 p/st
15 mm  125 x 250  € 14.95 p/st

Gipsplaat 60 cm breed     €   1.75 p/m

Heeft u 
een aankondiging 

van een evenement 
of activiteit? 

Laat het gratis in 
de agenda plaatsen.

(Commerciële agendapunten 
in overleg)
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Terugblik feestelijk 
kerstdiner in de Veldkei

Op 14 december jl. organiseerde het 
Eethuisje in de Veldkei te Havelte 
haar jaarlijkse Kerstdiner. De avond 
was weer zeer druk bezocht en 
verliep in een uiterst geanimeerde 
sfeer. 
Het driegangendiner werd zeer 
gewaardeerd en zowel de deelnemers 
als de vrijwilligers die elke maand het 
Eethuisje organiseren vonden het een 
geslaagde avond.
Op 11 januari begint een nieuw 
seizoen eethuisjes. Elke maand op de 
tweede woensdag. Aanvang 18.30 
uur, kosten € 12,50 voor een compleet 
driegangendiner, inclusief een glas 
wijn of ander drankje. Wij hebben er 
weer zin in. U ook toch? 

Het Noteboompje.nlin verschillende maten
Showrekken
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Meer reuring bij 
schaapskooi via 
boek, stalen schapen, 
wandeling en 
midwinterhoornblazers

‘Meer reuring op de Poort.’ Met 
die woorden begroette Duco 
Heun, voorzitter van de Stichting 
Holtinger Schaapskudde woensdag 
14 december de bezoekers van een 
speciaal kuddefeestje in en rond de 
schaapskooi bij de Toegangspoort 
Holtingerveld. 

Een feestje omdat de stichting 
ter gelegenheid van haar 30-jarig 
bestaan een jubileumboek heeft 
uitgebracht. En om het feit te vieren, 
dat de ‘kudde van Ondernemers’ 
laatstelijk met negen ondersteuners 
(sponsors) is uitgebreid. Samen met 
burgemeester Rikus Jager van de 
gemeente Westerveld onthulden die 
ondernemers op het plein voor de 
kooi in Havelte/Darp negen nieuwe 
stalen schapen met de opdruk van hun 
bedrijf. Stalen schapen als blikvanger 
voor het ‘Goud van Drenthe’ zoals 
de kuddes geregeld als toeristische 
trekker worden genoemd. 

Erik van Schelven, wethouder van 
onder meer Cultuur, kreeg uit handen 
van voorzitter Heun het eerste 
exemplaar van het boek ‘Drents 
Heideschaap in het Holtingerveld’ 
uitgereikt. Met daarin de 
begeleidende boodschap: ‘het goud 

van Drenthe: niet vergeten’. 
Op die opdracht reageerde 
de wethouder, die tevens de 
algemene subsidieverordening 
in zijn portefeuille heeft, positief. 
Hij meldde dat Staatsbosbeheer, 
een van de eigenaren van het 
Holtingerveld, de vergoeding voor 
het beheer van het gebied zeer 
waarschijnlijk zal aanpassen. En dat 
het gemeentebestuur daarbij niet wil 
achterblijven, maar goede redenen 
heeft om meer te doen dan ze nu al 
doet. Bovendien wil de gemeente in 
de toekomst een bijdrage leveren om 
de wens van de stichting voor een 
ontmoetingsruimte bij de schaapskooi 
te vervullen. ,,Dat duurt wellicht 

iets langer dan 
gehoopt. Maar 
dat zal geen acht 
jaar duren, de 
periode waarin de 
plannen werden 
verwezenlijkt voor 
de huidige nieuwe 
schaapskooi 
aan de Van 
Helomaweg.’’

Vervolgens 
kregen de 
ondersteunende 
ondernemers 
en vrijwilligers, 
die aan 

het boek hebben meegewerkt 
uit handen van voorzitter Heun 
eveneens een boek en een speciaal 
brouwseltje van hoofdsponsor Abe 
Brouwer overhandigd. En gingen 
de ondernemers met een kleiner 
exemplaar van hun stalen schaap 
onder de arm naar huis. 

De Holtinger Schaapskudde was 
zaterdag 17 december met bijna 
400 schapen prominent aanwezig 
op de Kerstmarkt in Havelte, die met 
honderd kramen tot de grootste 
kerstmarkten van het Noorden wordt 
gerekend. De dag erna was het 
wederom feest in de schaapskooi. 
Toen speelde brassband Crescendo 
uit Steenwijk in de sfeervol versierde 
lammerenkooi kerstmuziek, terwijl 
poppenspeelster Audrey Spaargaren 
uit Diever samen met Aart voor jong 
en oud een kerstverhaal vertelde. En 
op 27 december (‘derde’ kerstdag) 
maakten wandel- en natuurliefhebber 
’s middags onder begeleiding van de 
klanken van midwinterhoornblazers 
een kerstwandeling. Voor nog meer 
wintersfeer zorgde die middag het 
popkoor Voices2U, terwijl jong en oud 
zich vermaakten met het luisteren 
naar een spannend winterverhaal en 
broodjes bakken bij de schaapskooi. 
Met andere woorden: plezierige 
reuring genoeg in het Holtingerveld 
ter afsluiting van 2016. 

Op de Kerstmarkt in Havelte stonden de schapen te kijk en was het boek over de jubilerende Holtinger 
Schaapskudde te koop. (Foto Gerard Veerkamp).

Burgemeester Rikus Jager (rechts) en de negen nieuwe ‘schapen’  van de kudde 
van Ondernemers drukken gezamenlijk op de knop, waarmee de stalen schapen 

worden onthuld. (Foto Jan Pruntel).
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Een ‘KEI’ van een foto

Foto: Henk Mulder, Havelte

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’

PROEF DE SFEER
  IN ONS RESTAURANT

Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027

info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl

    1x in de week of iedere dag, zonder abonnement. 

  Warm of koelvers thuisbezorgd! 

     Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

Dwingeloo, De Weyert,  T.  088-9684028 
Havelte, De Molenhof,   T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067 

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

 Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
 Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 
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Kinderkoor De Notendop 
en jeugdkoor Notice 
brengen kerstsfeer in 
Havelter schaapskooi

Op zondagmiddag 11 december 
gaf het kinderkoor De Notendop 
en jeugdkoor Notice hun jaarlijkse 
kerstconcert. Als locatie was dit 
keer gekozen voor de schaapskooi 
in Havelte, om precies te zijn in de 
lammerenkooi. Deze ruimte was 
door het bestuur van de schaapskooi 
omgetoverd tot een sfeervolle 
ambiance, een concertzaal, compleet 
met podium en verlichting. Het 
publiek werd bij aankomst in de juiste 
stemming gebracht door de heldere 
klanken van Notice die buiten het 
publiek zingend stond op te wachten. 
Binnen kon men genieten van 
glühwein en chocolademelk. Dat er 
veel makke schapen in een hok gingen 
bleek wel uit het feit dat de 200 
klaargezette stoelen te weinig bleken 
te zijn voor het toegestroomde publiek 
zodat nogal wat mensen het moesten 
doen met een staplaats. 
Het concert werd geopend door 
Notice met het lied “Torches!” waarbij 
de zangeressen zingend met toortsen 
op kwamen. Het uit bijna 30 kinderen 
samengestelde kinderkoor zong fraai 
in verschillende leeftijdsgroepen 
een uitgebreid scala kerst- en 
wintertijdliedjes. Zo zongen de 
kinderen uit groep 2t/m5 onbevangen 
hun liedjes over sneeuw en ijs en het 
bekende oud Hollandse liedje `Hoe 
leidt dit kindeke`. De kinderen uit de 
groepen 6t/m8 zongen o.a. een aantal 
mooie canons waaronder ‘Ding dong 
bell’ en “In dulce Jubilo’. Ook zongen 
ze het aandoenlijke lied ‘Flappie’. 
Notice zong onder andere een aantal 

pareltjes, zoals het swingende ‘Unto 
us is born a Son ‘en het vrolijke ‘The 
Joys of Christmas’ alsook ‘Midwinter’ 
van Bob Chilcott en het uitbundige 
driestemmige ‘Festive Noël’. Als 
instrumentaal intermezzo werd door 
koorlid Nikki Braam samen met haar 

vader Wim, 
twee keer 
een aantal 
kerstliedjes 
op klarinet 
ten gehore 
gebracht. Het 
als afsluiting 
door alle 
kinderen 
gezamenlijk 
gezongen 
‘Felice Navidad’ 

was een echte uitsmijter en het 
publiek beloonde de kinderen dan ook 
met een staande ovatie. 
De muzikale leiding was in handen van 
dirigenten Lucie Brandsma (jeugdkoor) 
en Marjolein Hessels (kinderkoor) en 
de goede pianobegeleiding was van 
Marietje Nefkens. Het geluid werd 
verzorgd door Alfred Gritter. Het was 
een zeer geslaagd concert en we zien 
uit naar het 25-jarig jubileum van het 
koor in 2017!

Notice is binnenkort nog te horen 
op zondag 18 december samen 
met het mannenkoor uit Meppel 
en het kerkkoor Havelte in de kerk 
van Havelte en op 27 december 
met Popkoor Voices4U, ook in de 
schaapskooi in Havelte. 
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Promoot uw bedrijf met een warme fleecedeken met handige draagband 

bedrukt met uw eigen logo of kijk op www.kleen.nl/relatiegeschenken

voor onze catalogus promotiemateriaal en relatiegeschenken.

U bent natuurlijk ook van harte welkom bij ons aan de Noteboomstraat

voor vrijblijvend advies of prijsopgave.


