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Verras je moeder
met een cadeaubon
Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17, 7973 KZ Darp
0521 342 250

LED-verlichting voor Havelter Tennisvereniging HTC
Tennisvereniging HTC Havelte is enkele jaren geleden begonnen met
het inzetten op duurzaamheid. Het clubgebouw is geïsoleerd, er zijn
zonnepanelen geplaatst en er zijn diverse water- en energiebesparende
maatregelen doorgevoerd. Als voorlopig laatste stap wordt de bestaande
verlichting vervangen door LED-verlichting. Dit betekent opnieuw een forse
energiebesparing. De levensduur wordt geschat op 30.000 branduren.
De speciaal voor dit project in het
leven geroepen LED-commissie
zegt: “Het kiezen van een goede
leverancier met de beste techniek
tegen een aanvaardbare prijs was
een behoorlijke klus. Na bezoeken
aan verenigingen, die al over
deze verlichting beschikten, en na
verschillende aanbiedingen vergeleken
te hebben, zijn we uitgekomen bij een
partij, die al vele jaren specialist is op
het gebied van sportveldverlichting.
Dankzij subsidiemogelijkheden
van het rijk en van de gemeente
Westerveld kan deze investering
verantwoord worden genomen. Naast
het investeren in duurzaamheid heeft
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deze LED-verlichting als bijkomend
voordeel, dat het tennissen in de
avonduren een heel andere beleving
geeft, omdat deze verlichting het
daglicht redelijk benadert”.
De leden van HTC hebben inmiddels
de voordelen van deze verlichting
kunnen ervaren en zijn zeer
enthousiast.
Tennissers van andere verenigingen
kunnen er binnenkort ook van
genieten tijdens het HTC Fysio
Havelte Open Toernooi, welke wordt
gehouden 17 juni tot en met 25
juni. Ook andere verenigingen, die
overwegen om over te stappen op
LED-verlichting, zijn van harte welkom.

Vele  SABO  gazonmaaiers  
in  de  ACTIE!!!  

Ook  voor  onderhoud,  reparatie  
én  verhuur  bent  u  bij  ons  aan  
het  juiste  adres:    
Lindenlaan  54a  te  Uffelte  
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 24 mei 2017.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 17 mei
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

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.

Kerkdiensten
PKN Havelte/Uffelte
Zo. 14 mei
Havelte
Molenhof
Wo. 17 mei
Zo. 21 mei
Havelte

10.00 uur
19.30 uur
10.00 uur

Ds. V. Top
Mw. G. Bijl-Valk
Ds. Th. Veenstra uit Assen

Kinderkerk, jeugdkerk
Kindernevendienst

Bezoek de stand en maak kans op een rondvlucht met een heteluchtballon

Open Monumentendag Westerveld op Lentefair in Frederiksoord
Bezoekers van de Lentefair in Frederiksoord op zaterdag 13 en zondag 14 mei 2017, maken bij de stand Open
Monumentendag Westerveld kans op een rondvlucht met een heteluchtballon! Gemeente Westerveld schrijft hiervoor
een prijsvraag uit. Bezoekers kunnen deelnemen door bij de stand Open Monumentendag Westerveld een flyer,
met daarop de prijsvraag, op te halen. Onder alle juiste inzendingen wordt de rondvlucht verloot. Daarnaast maken
bezoekers van de facebookpagina Open Monumentendag Westerveld kans op vrijkaartjes voor museum ´De Koloniehof´
of een gratis ritje met de Kolonietram. Voor elke honderdste persoon, die de pagina liked zijn er twee vrijkaartjes.
Open Monumentenweekend
Westerveld
Gemeente Westerveld is dit jaar
gastheer voor de Landelijke opening
Open Monumentendag op donderdag
7 september 2017 met het thema
‘Boeren, burgers en buitenlui’.
Aansluitend organiseert de gemeente
het Open Monumentenweekend
Westerveld, met allerlei activiteiten

en evenementen. Op de Lentefair
wordt alvast ‘een tipje van de sluier
opgelicht’ en loopt er tussen 12.00
uur en 15.00 uur een dorpsomroeper
rond om bezoekers te informeren
over het Open Monumentenweekend.
Uiteraard kunt u in de stand van
Open Monumentendag Westerveld
ook terecht voor informatie over
dit bijzondere weekend. Daarnaast

vindt u in de stand diverse fietsen wandelroutes, informatie
over cultuurhistorie en erfgoed
in Westerveld en het UNESCO
nominatiedossier voor de Koloniën
van Weldadigheid.
De stand Open Monumentendag
Westerveld is herkenbaar aan de vlag
met het geel-blauwe logo van Open
Monumentendag.

Gauw naar SiS,
omdat het bijna moederdag is!
Leuke cadeauartikelen op voorraad, en anders een cadeaubon:
leuk om te geven en te ontvangen.

Siska Koster

Dr. Hauschka therapeut/(sport)masseur
Jan Harmskamp 52, Havelte • tel.: 06-204 628 47 • www.sishavelte.nl
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Dromen van bomen -1Na vorige laatste-dromen in Drenthekeer, begin ik hier weer -als weleer- te
dichten..
‘n Tipje van de bomensluier op te
lichten.
Het gaat hier over versgevormde
wortels zgn. ‘versvoeten’,

Keitjes
wat kan je ermee / verder zonder
‘moeten’.
In deze lente worden dromen versterkt
door het lentelicht van bomen,
ik begin hier met een serie ‘dromen
van bomen’ nr. 1 de groene Linde.
Onder de groene linde lagen wij
tesamen, nu ben ik er alleen bij...
het was begin mei en warm. Ik miste
die tedere arm om me heen
maar naar het scheen miste de linde
mij niet; zij koestert slechts het
stil verdriet en neemt dat in haar groei
en bloeien op, totaal, tot aan
de top van haar boom, een lichtgroene lentedroom:
Teder en licht dicht bebladerde takken
een bast zo
lichtend, zonder last van schijn of zijn.
Ik daar beneden voel me klein en toch
beschermd; doorlaatbaar vrij.
Zo gaat het mij in de schone maand
mei! Blijheid, vrijheid, groeit
in mij..op verse voeten ga ik met de
streken van alle winden mee,
ik ga vrij-uit als een linde-lente-bruid…
gedichtsel van Gem uit Havelte

PKN Clemenskerk Havelte
Zondag 14 mei, aanvang 10.00 uur

Op zondag 14 mei is de Havelter Swing Band te gast. Zij spelen een aantal
muziekstukken die zeker in de kerk goed tot hun recht komen, gezien de
prachtige akoestiek in de Clemenskerk. Voorganger is Ds. Vijko Top.
De muziekstijl van de Swingband
varieert van Jazz, Latin tot Musical
en alles wat daar tussen zit. De band
heeft een eigen zangeres.
De band bestaat verder uit:
Altsaxofoon, tenorsaxofoon
baritonsax, trombone, trompet,

Mijn kleine stukjes tekst in De Kei
noem ik ‘Keitjes’. Ik bedacht de
titel naar aanleiding van het liedje
gezongen door Paul de Leeuw:
“Ik heb een steen verlegd in een rivier
op aarde, het water gaat er anders dan
voorheen”…
Dat is de bedoeling van mijn kleine
steentjes/keitjes, misschien wordt
het er iets anders van als men mijn
bijdragen leest. Zoals bij onderstaande
bijvoorbeeld:
De kinderen uit Havelte hoeven geen
verzoek in te dienen bij de gemeente
om te mogen stoepkrijten, er zijn in
het oude dorp Havelte namelijk geen
stoepen.
Het is een ramp om op de openbare
rijweg te moeten wandelen met stok,
rollator (wandelwagen) of te rijden
met een scootmobiel.
De straten lopen allemaal af naar
de goot, goed voor de afvoer van
regenwater, maar het loopt heel lastig
en veilig voel je je ook niet op de
rijweg. Dus pleit ik om in het ‘oude’
dorp stoepen aan te leggen.
Maar of dit ‘keitje’ zal helpen om
ons ouderen veilig en prettig te laten
wandelen? Natuurlijk niet.
Dat kost kapitalen en de gemeente
heeft daar natuurlijk geen geld voor.
Ik denk zelfs dat ik met een hunebed
nog niets bereik!
dieneke smink

althoorn, gitaar, drums, percussie,
contrabas en piano.
Uiteraard wordt er ook gewoon
gezongen in deze viering.
Van harte welkom, na afloop is er
gelegenheid tot koffiedrinken en
elkaar te ontmoeten.

Particuliere advertentie
Heeft u iets te koop?
Zet het in De Kei!
e 0,26 per mm. Min. advertentiebedrag e 7,50

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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Vogel
Voor al uw schilderwerk en wandafwerking

Ontwerp

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

Ontwerp en opmaak
Wij verzorgen de vormgeving en lay-out van o.a. huisstijlen, logo’s, magazines, advertenties en websites.
Voor al uw grafische communicatie, van concept tot afwerking, kunt u bij ons terecht.

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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Bij de volgende piep kan
het menens zijn
Vuur, hoest, geld en hete min (=hartstocht)
Houdt men nooit terdege in
(Jacob Cats)

Archeologen weten het zeker: een
zekere Ak moet er als eerste mens in
geslaagd zijn een vuurtje te maken.
Hij houdt een demonstratie voor
zijn familie, waarna een geblakerde
oom Uk de volgende dag beteuterd
opmerkt dat neeflief beter eerst de
vrijwillige brandweer had kunnen
uitvinden. Steek geen vuur aan dat
je niet kunt doven, zo memoreert
een Chinees spreekwoord deze
gebeurtenis. En Cor Melchers, in het
dagelijks leven veelgevraagd hovenier
en lid van de vrijwillige brandweer
Havelte, zal dat vurig beamen.
Melchers (Balk, 1975): ‘Zo’n tien
jaar geleden werd mij gevraagd
lid te worden. Ik heb tijdens een
oefenavond de sfeer en mensen
leren kennen. Na een medische
keuring waarin vooral gelet wordt
op je uithoudingsvermogen, heb ik
twee jaar lang een avond per week
tijd besteed aan de opleiding plus
nog zelfstudie. Wie bij de vrijwillige
brandweer wil, moet minimaal 18 jaar
zijn, dicht bij de kazerne wonen of
werken en toestemming hebben van
zijn werkgever. Wanneer je opgepiept
wordt, moet je namelijk wel meteen
op weg kunnen. In principe moet je
altijd op je pieper reageren, maar als
je echt niet weg kunt, moet je verstek
laten gaan.
We rukken met minimaal zes man
uit: een chauffeur, een bevelvoerder
en vier manschappen; met de
tankautospuit (TAS). Wie later bij
de kazerne aankomt, kan de PM in,
een manschappenwagen die een
aanhanger met 1000 liter water kan
trekken. Ook de waterwagen met
14.000 liter water – altijd paraat en
gevuld – gaat mee, omdat we de
brandkraan niet meer gebruiken.
Je moet er niet alleen lichamelijk,
maar ook geestelijk tegen kunnen,
omdat je soms toch wel nare situaties
tegenkomt: verkeersongevallen
bijvoorbeeld. Maar je hebt altijd steun
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aan elkaar. Wij zijn dan ook goed op
elkaar ingewerkt, een hecht team. Je
moet blindelings op elkaar kunnen
vertrouwen als je ergens naar binnen
gaat met dikke rook en verzengende
hitte.
Gelukkig komen we ook grappige
situaties tegen. Zo hebben we in
Uffelte eens een kaketoe uit een
boom moeten halen. Dat beest zou
niet kunnen vliegen. Maar zodra we
dichtbij waren, vloog hij weer op. Het
enige wat we kregen, was de slappe
lach.’
Eisen
‘Ook voor vrouwen is er plaats bij
de brandweer, zoals bij Meppel.
Vrouwen kunnen toch weer anders
tegen een bepaalde situatie aankijken
dan mannen. Het heeft dus zeker
meerwaarde om vrouwen in je korps
te hebben. Je hoeft echt niet groot,
breed en sterk te zijn. Wel moet je een
goede conditie hebben.
Onze eenheid telt negentien mannen,
één TAS, één waterwagen, één PM
met motorspuitaanhanger en logistiek
voertuig. Wij verzorgen namelijk
ook de aanvoer van ademlucht,
brandstof, koffie en broodjes voor de
brandweermensen bij grote branden.
Op de foto van 2015 staan minder
dan negentien mannen, omdat toen
niet iedereen aanwezig kon zijn en
de fotograaf zijn ‘selfie-stick’ had
vergeten. Bovendien wisselt de
samenstelling van jaar tot jaar door
verhuizing of zo. Het merendeel woont
in Havelte, maar we hebben ook
jongens uit Steenwijk en Meppel die
in Havelte werken en overdag direct
oproepbaar zijn. De dag is altijd lastig
te vullen, want wie in Havelte woont,
maar elders werkt, kan niet op tijd bij
de kazerne zijn. ’s Avonds en ’s nachts
is dat meestal geen probleem.

Ons rayon loopt van net buiten
Uffelte tot en met Wapserveen, de
snelweg van de afslagen 5 tot 3, en
van de spoorlijn tot de Oude Vaart.
Binnen vijftien minuten na melding
moeten we ter plaatse zijn. Maar we
zijn natuurlijk altijd te laat; anders
had men ons niet hoeven roepen.
Soms ontstaan er stress-situaties als
een brug open staat of het verkeer
zo vast staat, dat je niet verder komt.
Of dat mensen op de rem gaan staan
als je hen achterop komt. Niet doen,
gewoon doorrijden. Desnoods wat
harder tot wij erlangs kunnen.
Soms komen we ter assistentie in
Steenwijk of Meppel. Als ergens een
tekort aan bluswater dreigt, komen
wij met de waterwagen. We helpen
natuurbranden te blussen, meestal
één of twee keer per jaar. Zeker in
droge zomers. Dan heb je natuurlijk
altijd van die droeftoeters die zo
nodig een brandende peuk moeten
wegschieten of een barbecue moeten
houden waar dat niet mag.’
Wat te doen bij rampen? Tankauto’s
die ontploffen, een giftrein die
ontspoort, ontsnapte gassen,
asbestwolken?
‘Daar is een protocollenboek voor, dat
opgeslagen zit in de computer van de
auto. We krijgen door welke nummers
op de oranje schildjes staan die een
vervoerder van gevaarlijke stoffen op
zijn wagen heeft. Dat nummer toets je
in en dan krijg je te lezen wat je moet
doen: blussen met water of schuim.
Welk pak je aan moet: je bluspak
met ademlucht, of je chemiepak
daaroverheen. Sommige korpsen
hebben zelfs gaspakken die helemaal
luchtdicht zijn. Kortom, de brandweer
kan letterlijk en figuurlijk wel wat aan.’
Tekst: Jan van Helvoort
Foto: Vrijwillige Brandweer Havelte
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Lenteconcert Havelte, een muzikaal feest
Wat was het een muzikaal feest in de Clemenskerk in Havelte op 23 april. Het
Lenteconcert zondagmiddag van drie koren samen trok ruim 130 toehoorders.
Buiten woei een koude noordwestenwind, binnen werd er hartverwarmend
gezongen. Het publiek werd getrakteerd op een heel mooi en gevarieerd
programma, met amateurkunst uit de regio op hoog niveau.
Het kleine vrouwenkoor LaMuze
onder leiding van dirigente Angélica
Braam liet zes liederen horen met een
breed repertoire uit allerlei landen
en verschillende tijden. Het moeilijke,
klassieke Sanctus werd gevolgd door
een Ode aan het Noorderlicht, waarbij
één koorlid onwaarschijnlijk lang één
noot kon aanhouden. Farnell’s Do not
stand at my grave and weep kreeg
begeleiding van de fijne klanken van
de dwarsfluit.
Heel vrolijk speelde pianiste Jeannette
Kostwinder het Dirait-on, dansend
buitelden de vrouwenstemmen door
dit lied.
Het publiek klapte zich de handen
warm en dat verdiende dit
sympathieke koor van slechts dertien
leden.
Ook het mannenkoor Dook stond
onder leiding van dezelfde dirigente.
Het koor trad nog maar voor de
tweede keer op, dat was niet te
merken. The Sound of Silence werd
fluisterzacht gestart, pas halverwege
mochten de mannenstemmen
aanzwellen. En dat deden ze uit volle

borst. Het jubelende Adiemus van
Jenkins klonk harmonieus samen
met de dwarsfluit. Het plezier van de
mannen straalde over op het publiek
bij Sixteens Tons, dat swingend en met
vingerknip de kerk in galmde.
Voorzichtig deden hier en daar wat
toehoorders mee. Bij de bekendere
liederen is te merken dat het publiek
graag mee zingt of klapt. Misschien
is dat een idee voor een volgend
concert?
Na de pauze betrad het vrouwenkoor
Liesterkrallen het podium. Dirigent
Martin Glas maakte menig echtgenoot
jaloers. Eén van de mannen merkte
met pretlichtjes in de ogen op dat het
lang geleden was, dat zijn vrouw zó
naar hem opkeek. De concentratie
spatte er dan ook vanaf. Bij The Seal
Lullaby golfden de stemmen mooi
als de golven van de zee langs en
achter elkaar aan. Het Pie Jesu was
daarentegen heel verstild.
Na een klassiek intermezzo van
pianiste Ellen Wynia met violiste
Mazarine Wensvoort, de vaste

begeleiders van Liesterkrallen,
vertolkten de 55 vrouwen een medley
uit Les Miserables. Het eeuwenoude
Thou knowest Lord van Purcell
toonde de eenheid van het grote
koor. Overigens vraagt Liesterkrallen
nieuwe alten. De repetities van het
koor vinden plaats in De Veldkei in
Havelte, op maandagmorgen. Een keer
op proef meedoen mag altijd.
Het publiek wachtte nog een
apotheose, en dat was een klapstuk.
Het hele gezelschap van drie koren
samen telde ongeveer tachtig zangers
en zangeressen. De ruimte was bijna
te klein. Braam dirigeerde You are the
new day met verve. Fantastisch hoe
de koren zonder samen te oefenen
dit stuk presenteerden. Dirigent Glas
sloot tenslotte het concert af met zijn
interpretatie van het Russische Tibie
Paiom. Hij daagde de elf mannen van
Dook uit, om boven de bijna zeventig
vrouwen uit te komen. Dat lukte!
Wat een mooi einde van een prachtige
middag.
Plaats: Clemenskerk Havelte
Tijd: Zondagmiddag 23 april
Toeschouwers: 135
Beoordeling: ****
Liesbeth Hermans

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

Voor al uw
rietdekkerswerken
Egginkstraat 26 + 25
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759
B.g.g. 0521-351566
www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027
www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
Vrijblijvend prijsopgave.
info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl
Vrijblijvend prijsopgave
Voor al uw rietdekkerswerken
Egginkstraat 26
De Kei - 2e jaargang nr. 10 - 10 mei 2017
7975 PH Uffelte
Tel: 0521-344328/0650556759

PROEF DE SFEER
IN ONS RESTAURANT
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Top kwaliteit Lariks / Douglas fijn bezaagd
20 x 200 300 cm & 400 cm lang
100 x 100 300 cm lang
150 x 150 300 cm lang

€ 1.95 p/m
€ 15.00 p/st
€ 35.00 p/st

Zweeds rabat (gedroogd!!)
24 x 200
24 x 175
24 x 200
24 x 200

Douglas 300 cm & 400 cm lang
Zwart geïmpregneerd 420 cm
Grijs geïmpregneerd 420 cm
Geimpr. & 2x zwart gespoten

€
€
€
€

2.50 p/m
2.75 p/m
3.25 p/m
4.25 p/m

Steigerplank (gedroogd!!)
29 x 195
27 x 195
30 x 195

Fijn bezaagd 360 cm lang
Geschaafd 450 cm lang
Vintage grijs geïmp. 500 cm

€ 8.00 p/st
€ 13.50 p/st
€ 17.50 p/st

Afscheid
dokter Van Egmond
Op 1 juni is het zover en zal dokter Chiel van
Egmond stoppen als huisarts in Havelte.
Na 26 jaar zal zijn plek worden overgenomen door
dokter Chantal Visser.
Ter gelegenheid hiervan is er een afscheid
georganiseerd. De Huisartsenmaatschap Havelte
nodigt u hiervoor uit in de feesttent van Uffelte op

woensdag 31 mei
van 16.30 tot 18.30 uur
De tent staat op het feestterrein aan de
Schoolstraat.
Huisartsenpraktijk
Havelte

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl

G.P.M. van Egmond
H.E. Barkema
A. Buiten-Cremers

Agenda
10 mei
De Kei nr. 10
10 mei
Voorjaarsmarkt - Molenhof, Havelte - 14.00-16.30 uur
12 mei
Filmhuis Havelte; Florence Foster Jenkins - De Veldkei Havelte - 20.00 uur
14 mei
Moederdag
Havelter Swingband te gast - Clemenskerk - 10.00 uur
14 mei
16 mei
Ophalen oud papier Havelte
17 mei
Vergadering bestuur Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei, Havelte - 19.30-22.30 uur
17 mei	Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte; Inez Timmer intern. zangeres en actrice - De Veldkei Havelte 19.45 uur
18 mei o.v.b. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
20 mei	Vaarexcursie in de Wieden; Vogelwacht Uffelte e.o. - vertrek parkeerplaats zwembad - vertrek 07.00 uur,
terug 12.30 uur
24 mei
De Kei nr. 11
2 t/m 5 juni Uffelter School- en Volksfeest:
3 juni
Optocht Versierde Wagens - 9.00 uur
5 juni
Koffieconcert met het Golden Oldies duo en Ken Besuijen - 11.00 uur
7 juni
10 juni
13 juni
21 juni
21 juni
5 juli

De Kei nr. 12
Volksdansbal met Huub de Jong - De Uelenspieghel Uffelte - 20.00 uur
Ophalen oud papier Havelte
De Kei nr. 13
Vergadering bestuur Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei, Havelte - 19.30-22.30 uur
De Kei nr. 14

Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke donderdagmiddag:

Gymnastiek voor ouderen - De Veldkei - 12.45-13.30 uur
Schaken - De Veldkei - tussen 13.30 en 16.00 uur
Handwerken Rode Kruis - De Veldkei - van 13.30-15.30 uur voor ouderen e.o. gehandicapten
Koersbal - De Veldkei Havelte - 14.30 uur
Werelddans - De Veldkei Havelte - 13.30 uur
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Film:
Florence Foster Jenkins
12 mei in de Veldkei te Havelte
Florence Foster Jenkins vertelt
het waargebeurde verhaal van de
gelijknamige legendarische New
Yorkse erfgename die er alles aan
deed om haar droom, een groots
zangeres worden, uit te laten komen.
De stem die ze in haar hoofd hoorde
was prachtig, maar voor anderen
klonk haar gezang vreselijk vals. Haar
echtgenoot en manager, St. Clair
Bayfield, een aristocratische Engelse
acteur, was vastbesloten om zijn
geliefde Florence tegen de waarheid
te beschermen. Wanneer Florence
besluit een openbaar concert in
Carnegie Hall te geven, komt hij voor
de grootste uitdaging van zijn leven te
staan.
Een hilarische, leuke film met Meryl
Streep en Hugh Grant.
Aanvang 20.00 uur, zaal open om
19.30 uur. Entree: € 6,00.

Foto: Klaas Brandsma

Een ‘KEI’ van een foto
Aan de pomp in Havelte. Van Helomaweg in Havelte.

Uw

elaar in
NVM mak

uw regio

AANKOOP - VERKOOP - TAXATIES

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

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

Als u kiest voor Zandbergen
makelaardij, kiest u voor:

De beste verkoopresultaten
De beste klantbeoordelingen
De beste marketing

Zandbergen makelaardij
Egginklaan 2-4
7971 CA Havelte
Tel. (0521) 34 00 43
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Beoordelingen

De beste presentaties

Verkoop

9,3

In de afgelopen 2 jaar
beoordeelden klanten
deze makelaar:
Lokale marktkennis
Deskundigheid
Service en begeleiding
Prijs / kwaliteit

9,3
9,3
9,5
9,1

www.zandbergenmakelaardij.nl
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In 2017 bestaat de Tuinkring Ruinerwold 50 jaar
De Tuinkring is destijds ontstaan omdat er behoefte was aan een organisatie, die in de periode van het zomerfeest de
versierde en verlichte tuinen organiseerde. Drommen mensen kwamen toen overdag en vooral ’s avonds door de straten
om de vele, vaak sprookjesachtige taferelen te aanschouwen. De deelnemende tuinen werden door de juryleden van de
Tuinkring beoordeeld en tijdens het zomerfeest werden de trotse prijswinnaars bekend gemaakt. Er werd onderscheid
gemaakt tussen bijvoorbeeld boeren- en burgertuinen.
De tuinkeuringen vinden ook nu nog
twee keer per jaar plaats bij de leden,
die zich daarvoor hebben aangemeld.
Ook nu nog worden de prijzen op
of nabij het zomerfeest Ruinerwold
bekendgemaakt.
De Tuinkring Ruinerwold heeft nog
steeds ruim 300 leden en is daarmee
een van de grootste verenigingen
in het gebied van de voormalige
gemeente Ruinerwold.
De Tuinkring heeft zich in de loop
van de tijd steeds meer gericht
op bredere behoeften van zijn
leden. Hierbij valt te denken aan de
gezamenlijke inkoop van compost,
de plantenruilbeurs, de workshops,

informatie-avonden, excursies,
cursussen en het organiseren van de
jaarlijkse bloemschikwedstrijd. De
bewoners van ’t Vonder worden elk
jaar letterlijk in de bloemetjes gezet
door het vervangen van de beplanting
in de vele bloembakken.
Op 13 mei organiseert de Tuinkring
Ruinerwold de lustrum tuinmarkt
in en rond museumboerderij De
Karstenhoeve. Dit jaar zal dit van 10.00
tot 17.00 uur plaatsvinden onder het
motto “Feest in de tuun”. De tuin en
het buitenleven staan hierbij centraal,
met informatie, advies, demonstraties
en creativiteit. Gespecialiseerde
kwekers zijn aanwezig, verder

onder andere originele woon- en
tuinaccessoires, kunst en lekkernijen.
Ook het befaamde zangkoor
Fluitekruid zal weer van de partij zijn.
Sinds kort maakt de Tuinkring
gebruik van de nieuwe website www.
tuinkringruinerwold.nl. Hierop vindt
u de actuele informatie over de
tuinmarkt, maar ook over andere
activiteiten van de tuinkring in
Ruinerwold.
Lid worden? Meld u via de website
aan bij het secretariaat. Voor slechts
€ 5,- per jaar kunt meeprofiteren
van alle voordelen, die de Tuinkring
Ruinerwold aan zijn leden biedt.

Stichting Vrienden van De Veldkei in de sluimerstand
Op 20 april 2017 is de opheffingsvergadering van Stichting Vrienden van De Veldkei gehouden. Het doel, behoud van ons
dorpshuis, lijkt bereikt. Woord en daad zijn nu aan anderen. Nu is opheffing een wel erg absoluut begrip, want is er nog
leven na de Stichting?
Zeker, beschouw het als een
winterslaap. Bepaalde functies
zijn uitgeschakeld, maar het hart
klopt gestaag door. Opgeheven is
de bankrekening waarop de vele
donateurs en machtiginggevers
zo gul hun giften hebben gestort.
Dank nogmaals daarvoor: het geld
is goed besteed. Na een zorgvuldige
toelichting van de staat van baten en
lasten werd het bestuur met algemene
instemming décharge verleend,
zoals dat zo mooi heet. Tijdens de
rondvraag werden de bestuursleden
dan ook uitvoerig en gemeend
gecomplimenteerd voor hun inzet en
deskundigheid.
De website van de Stichting gaat op
19 juni aanstaande ‘op zwart’ en een
volgende stap kan zijn de Stichting
uit te schrijven bij de Kamer van
Koophandel, maar zo ver is dat laatste
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nog niet. Zo wil de Stichting nog
toegankelijk blijven voor degenen die
informatie willen of voor partijen die
advies of hand- en spandiensten van
de Stichting verlangen.
Een belangrijke aanwezige tijdens
de vergadering was Eric Boers,
bedrijfsleider Accommodaties van
Welzijn MensenWerk (WMW),
te weten onder andere alle
dorpshuizen die WMW beheert: vijf
in de gemeente Westerveld, zoals
De Veldkei, en twee in Meppel/
Nijeveen. WMW heeft voor wat de
renovatie van De Veldkei betreft een
bouwcommissie geïnstalleerd die
advies geeft voor de inrichting en
opknapbeurt van De Veldkei. Zo houdt
zij zich bezig met de infrastructuur
van het gebouw: de elektrische
leidingen, het sanitair, de verwarming,
de riolering en dergelijke. De plannen

voor de inrichting zijn grotendeels
klaar. Een architect uit Groningen heeft
schetsen gemaakt in opdracht van
WMW. De (tijdelijke) bouwcommissie
nodigt vaste gebruikers (huurders)
uit om deel te nemen aan de
gedachtevorming voor de inrichting en
dergelijke. Eric Boers is de voorzitter
van die commissie. Daarnaast zal nog
een permanente evenementen- of
activiteitencommissie in het leven
worden geroepen om ideeën voor
de bestemming van het recreatiefculturele deel van De Veldkei te
ontwikkelen. Geïnteresseerden
kunnen zich bij hem aanmelden.
Een woord van waardering en
erkentelijkheid is ook op zijn plaats
voor Eric Boers en de directeur/
bestuurder mevrouw C. Vollenberg,
die zich uitstekend hebben ingezet
voor het behoud van De Veldkei.
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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

  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
Op
woensdag t/m zondag
en  supervers  ijs.  Ook  meenemen!  
geopend
voor pizza en ijs!
Voor  onze  menulijst  en  de  openingstijden  

Voor menu en openingstijden:
zie website
zie  website.  
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’

Lekker en gezond eten zonder zelf te koken?
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis!
Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden.
1x in de week of iedere dag, zonder abonnement.
Warm of koelvers thuisbezorgd!

Maaltijdservice Thuis

www.zzwd.nl

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

Showrekken
Showrekken
in verschillende maten
in verschillende maten

Leuk voor Moederdag!
Het Noteboompje.nl
Het Noteboompje.nl

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
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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 (indonesische massage)
energetische sportmassage / therapieën
sportmassage
orthomoleculair gerichte conculten
te volgen opleidingen;
energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen
cursus;
mediteren

tel; 06-33674073
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Vacature
Dorpsgemeenschap Havelte zoekt enthousiaste

Vrijwilliger (m/v)
www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Incasso ledengeld
Indien u een machtiging tot incasso
hebt afgegeven, dan zal de contributie
medio mei worden afgeschreven van
uw bankrekening. De leden zonder
machtiging krijgen een factuur
thuisgestuurd, via email of via de post.
Zoals vorig jaar al is bekend
gemaakt en vastgesteld op de
laatst gehouden ledenvergadering,
is het contributiebedrag voor de
Dorpsgemeenschap Havelte verhoogd
van vier naar vijf euro.
Dit bericht wordt via email naar de
leden van de Dorpsgemeenschap
Havelte toegestuurd. Heeft u
geen email ontvangen van de
Dorpsgemeenschap, dan is uw
emailadres bij ons niet bekend.
Wilt u zo vriendelijk zijn een mailtje
(met vermelding van uw naam) te
versturen naar penningmeester@
dorpsgemeenschaphavelte.nl.

Draag je Havelte een warm hart toe en wil je het bestuur van de
Dorpsgemeenschap Havelte ondersteunen, dan zijn we op zoek naar jou.
Wij als Dorpsgemeenschap zijn een vereniging met leden en vormen al sinds
1997 het aanspreekpunt voor bewoners uit ons dorp. Wij houden ons bezig
met diverse onderwerpen die in ons dorp spelen zoals woningbouw, verkeer,
openbare ruimte etc.
De komende jaren staan ook voor Havelte belangrijke thema’s op de agenda
zoals: vergrijzing van de bevolking, behoud van voorzieningen, zorg en
welzijn, wonen etc.
Vind je het belangrijk dat vertegenwoordigers uit de Havelter samenleving
belangrijke gesprekspartners zijn, dan nodigen we je uit om te reageren.
We vinden het belangrijk dat je beschikt over:
• humor
• tijd (ca. 1 uur per week…)
• kennis van het dorp en haar samenleving
Op dit moment zijn we op zoek naar een vrijwilliger voor de functie van
website beheerder (beheer en onderhoud website en het onderhouden van
contacten via Facebook / Twitter / Instagram en Whatsapp)
Reactie kun je sturen per email: info@dorpsgemeenschaphavelte.nl
Bestuur Dorpsgemeenschap Havelte

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Lid worden?
Wilt u lid worden van de Dorpsgemeenschap Havelte dan kunt u het volgende aanmeldformulier invullen en sturen naar:
Secretariaat Dorpsgemeenschap Havelte
Korhoenweg 9
7971 DL HAVELTE
of aanmelden via onze website www.dorpsgemeenschaphavelte.nl
Aanmeldformulier
Naam: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Postcode: ................................................................................

Woonplaats: ...........................................................................................................................................................................................

Telefoon: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Emailadres: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bankrekeningnummer (IBAN): ...................................................................................................................................................................................................................................................................
BIC nummer bank: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Handtekening: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Met het plaatsen van uw handtekening machtigt u Dorpsgemeenschap Havelte om de jaarlijkse contributie van uw
rekening af te schrijven.
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Hart voor Havelte

11

12

De Kei - 2e jaargang nr. 10 - 10 mei 2017

