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EGO  accu  tuinmachines    
in  de  ACTIE!!!  

  
    
  
  
  

  

Geen  stank,  geen  lawaai  
én  geen  gedoe!  

Kom  langs  voor    
meer  info  en/of    

een  demonstratie!  

De Kei
Uitgave van
Drukkerij Kleen V.O.F.

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel
T 0522 255449
E dekei@kleen.nl
I www.kleen.nl

Tweewekelijks regioblad voor Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp | Oplage: 2.750 ex. | 2e jaargang nr. 15 | 19 juli 2017

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

Wij wensen 

iedereen een fijne 

en zonnige vakantie

Nieuwe lakens uitgedeeld

Wanneer de regio Noord met vakantie gaat, ligt heel Nederland pas echt 
plat. Heel de regio? Nee, een kleine gemeenschap in Zuidwest-Drenthe zal 
blijven gonzen van bedrijvigheid. Tijdens de vakantieperiode worden de drie 
biljarttafels van de vereniging waarnaar De Veldkei is vernoemd, van nieuwe 
lakens voorzien. 

Ooit waren die groen van kleur, 
maar toen die door de (huidige) 
blauwe werden vervangen, was dat 
een hele verandering voor de leden 
die toen al dan niet aangenaam 
verrast werden. Enfin, wat ervan 
zij, de kleur van de nieuwe lakens 
zullen wij in een volgend nummer 
kunnen onthullen. Enkele suggesties 
voor de lakenspanners: kersenrood, 
zalmroze, violet of kastanjebruin zijn 
op dit moment de kleuren die het 
de komende seizoenen helemaal 
gaan maken. Voor dit precisiewerkje 
is een periode uitgetrokken die 
loopt van 7 tot en met 25 augustus. 
Vanzelfsprekend is De Veldkei dan 
voor biljarters en nieuwsgierigen 
gesloten.

O ja, en over de vereniging gesproken, 
binnenkort wordt haar nieuwe website 

actief. Nieuwtjes, achtergronden, 
technieken, speeltijden, 
toernooiaankondigingen en -verslagen 
zullen de inhoud ervan vormen. Het 
archief met sterke verhalen en foto’s 
van echte klasbakken die de ballen 
alle hoeken van de tafel lieten zien, zal 
zeker tot de verbeelding spreken. 

En verder? Op 1 september (van 
13.30 tot 16.00 uur) presenteert de 
biljartvereniging De Veldkei zich op 
de Franse markt tijdens het volksfeest 
Havelte. Dames en heren van alle 
leeftijden en spelniveaus zijn hierbij 
van harte uitgenodigd kennis te 
maken met een bloeiende vereniging 
die gezelligheid en ontspanning de 
absolute voorwaarde acht voor dit zo 
mooie spel. En dat straks ook nog eens 
op nieuwe lakens. Was de vakantie 
maar voorbij…

Damesbiljart januari 2016 
Foto: Nettie van Helvoort
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De volgende Kei verschijnt op 30 augustus 2017. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 23 augustus 
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.   23 juli Havelte 10.00 uur Mw. T. Koster uit Meppel Kindernevendienst
Zo.   30 juli Havelte 10.00 uur Ds. D. van Veen uit Assen Kindernevendienst
Zo.  6 aug. Havelte 10.00 uur Ds. R. Kloosterziel uit Ruinerwold Kindernevendienst
Zo.  13 aug. Havelte 10.00 uur Ds. A. Westra, Viering Heilig Avondmaal Kindernevendienst
Wo.  16 aug. Molenhof 19.30 uur Ds. V. Top
Zo.   20 aug. Havelte 10.00 uur Ds. V. Top, dienst in de Speulkoele Kindernevendienst
Zo.   27 aug. Havelte 10.00 uur Ds. H.W. v. Veldhuizen uit Hasselt Kindernevendienst

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

Collectanten gezocht Nationaal MS Fonds

Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte om geld in te zamelen 
voor onderzoek naar de ziekte Multiple Sclerose.
 
MS is een chronische ziekte van 
het centrale zenuwstelsel. In 
Nederland hebben meer dan 
17.000 mensen MS, en jaarlijks 
krijgen 800 mensen de diagnose. 
De eerste ziekteverschijnselen 
openbaren zich meestal tussen 
het 20e en 40e levensjaar en het 
is de meest invaliderende ziekte 
onder jonge mensen in Nederland. 
Veelvoorkomende klachten van 
MS zijn moeheid, oogklachten, 

krachtverlies, coördinatiestoornissen, 
blaasproblemen en gevoels-
stoornissen.
 
Over de ziekte MS is nog veel 
onbekend. Onderzoekers weten nog 
niet waardoor MS veroorzaakt wordt 
en hoe het genezen kan worden. 
Met de opbrengst van de collecte 
investeert het Nationaal MS Fonds in 
innovatieve onderzoeken om MS te 
genezen.
 

Wil jij dat mensen met MS zich beter 
voelen door jou?
Word collectant. Help MS-patiënten. 
Collecteren is niet moeilijk en kost 
maar 2 uur van je tijd. En het is nog 
leuk ook.
 
Kijk op de website www.mscollecte.nl 
voor meer informatie en meld je snel 
aan. Samen staan we sterker tegen 
MS!



De Kei - 2e jaargang nr. 15 - 19 juli 2017 3

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

21e Havelter Fiets 3 daagse van Pit Pro Rege

De Stichting Fietsevenementen PIT Pro Rege (opgericht in 1997) organiseert - 
ook weer in 2017 - op 6 plaatsen in Nederland een fiets3daagse. De Stichting 
stelt zich ten doel het bevorderen van het recreatief toerfietsen.

Dit jaar organiseert de Stichting  in 
Havelte van: dinsdag 22 augustus 
t/m donderdag 24 augustus de 21e 
Havelter Fiets-3-daagse Pit Pro Rege.

Start en finish bij Echo-Home “Het 
Baken”. “Heerlijk fietsen door de 
natuur rond Havelte.” 
De afstanden zijn 40 km en 60 km. 
De gemiddelde leeftijd van de 
deelnemers van onze fietstochten is 
50+. Ook fietsen bij ons opa’s en oma’s 
met hun kleinkinderen. 
De routes zijn ook zeer geschikt voor 
E-bikes. De routes zijn niet uitgepijld.
Kosten voorinschrijving (voor 16 aug.) 
€ 7,00 voor volwassenen en € 4,50 
voor kinderen t/m 12 jaar. 

Na 16 aug. € 9,50 volwassenen en 
kinderen € 5,50. 
Dagkaart € 4,00, kinderen € 2,50. 
Elke deelnemer ontvangt een 
uitgebreide routebeschrijving (geen 
knooppunten omschrijving). Drie 
dagen fietsen geeft recht op een 
medaille.

Uitgebreide informatie en aanmelding: 
via Echo-Home Het Baken, 
J. Postweg 5, Darp, tel. 0521-341297 
of via www.fietsenprorege.nl

Namens de afdeling Havelte,
Penningmeester a.i.,
Henk de Goede
h.de.goede@ziggo.nl

Keitje

Kobaltblauw 

Die laatste vorstdag heeft ze de das 
omgedaan, mijn mooie hortensia’s 
in wit, roze, paars en die fantastische 
kobaltblauwe.
De eerste schuchtere knoppen had ik 
al begroet.
Sinds wij in Havelte wonen hebben wij 
hortensia’s en ik ben ieder jaar weer 
blij met die kleurenpracht.
Toen de vorstnacht.
Ik had niet eens door hoe desastreus 
die laatste ‘onder nulnacht’ was 
geweest.
Op een ochtend houd ik mijn 
wekelijkse tuininspectie en tot mijn 
verbijstering hebben bijna alle struiken 
bruine toppen.
Ik heb er gewoon een slechte dag van 
gehad.
Geen bloeiende sierheesters dit jaar.
Alles bevroren!
Dacht ik.
Want opnieuw heb ik bewezen bitter 
weinig plantenkennis te hebben.
Ja, de roze hortensia doet niets, de 
lichtblauwe is beeldschoon, de witte 
valt om door zijn bloemenpracht maar 
de kobaltblauwe is nog nooit zo bláuw 
geweest. Veel minder bloemen zeker, 
kleiner ook, geen volle struik, maar ze 
bloeit.
Misschien bloeien ze om mij te 
troosten, of om me te laten weten dat 
ik echt niet hoef te wanhopen bij elk 
láát nachtvorstje. Het komt altijd weer 
goed.

Echt waar, er bloeien weer overal 
volop hortensia’s in Havelte.

dieneke smink

Open boerderijendag Ruinerwold 
op zaterdag 29 juli 2017

Het ene jaar lukt het vlot om een aantal bedrijven te vinden die mee willen 
doen aan de boerderijendag, het andere jaar moeten we wat langer zoeken 
maar ook dit jaar is het weer gelukt. We hebben een goede mix van nostalgie, 
up to date en wat men noemt, verwant aan de agrarische sector kunnen vinden.

De start is bij de museumboerderij De 
Karstenhoeve Ruinerwold, Dr. Larijweg 
21, maar het is ook mogelijk om op 
elk willekeurig deelnemend bedrijf te 
starten. Het is dit jaar een fietsroute 
van ongeveer 33 km, maar er is een 
alternatieve autoroute.
Waar nodig zal de route bepijld zijn.
Er is een programmaboekje met de 
routebeschrijving.

Op de bedrijven zullen diverse 
toeleveranciers en andere relaties een 
stand inrichten.
Bij hen kunt u terecht voor informatie 
over goederen en diensten die zij aan 
de verschillende bedrijven leveren.
Deze boerderijendag wordt 
georganiseerd door:
Commissie Boerderijendag, Vrouwen 
van Nu, LTO-Noord.
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Pas op voor de Buren

Na een erg regenachtige dag gingen wij woensdag 12 juli jl. richting de Speulkoele in Havelte, voor de jaarlijkse 
uitvoering van de Stichting Openluchtspel Havelte. Gelukkig sloeg het weer om in een mooie zomeravond.

Aangekomen in de Speulkoele werden 
we aangenaam verrast door de 
gezellige ambiance van dit theater in 
het bos. Het decor bestond uit een 
mooie woning met een fraai ingerichte 
tuin. De tribune was goed gevuld en 
om 20.30 uur begon de voorstelling. 
Het bleek een hilarisch, komisch, 
verwarrend blijspel.
De spelers zaten goed in hun rol, 
speelden met overtuiging en wisten 

het publiek kostelijk te vermaken. 
Vooral de ‘slow motion scene’ vonden 
we geweldig.

Door de aanschaf van de nieuwe 
geluidsapparatuur was alles goed te 
verstaan. De tussendoor gedraaide 
muziekstukjes waren zeer goed 
gekozen en getimed. 

Na afloop werden de spelers door het 

Mammoetdagen in Diever

Het OERmuseum organiseert 2 Mammoetdagen rond het 
museum op de Brink te Diever op woensdag 26 juli en 
donderdag 27 juli, beide dagen van 13:00 tot 17:00 uur. 
Ook voor deelnemers aan de fietsvierdaagse.

Onder het waakzame oog van onze 
baby-mammoet vinden op de Brink 
van Diever de traditionele mam-
moetdagen plaats. Van de duizenden 
mammoeten die eertijds door Drenthe 
trokken zijn een paar inspirerende 
exemplaren overgebleven. Het OER-
museum exposeert een deel van de 
collectie botten van ijstijddieren die in 
Westerveld zijn gevonden. 
Het OERmuseum organiseert deze 
dagen om een beter begrip van onze 
prehistorie, waarin specialisten, 
amateurs en belangstellenden, jong en 
oud elkaar helpen een stukje oeroude 
cultuur te beleven. Twee dagen waarin 
we werken met vondsten en materia-
len uit de oorspronkelijke omgeving: 
zuid west Drenthe en waarin we 
de mammoet centraal stellen in de 

beleving van een 
tastbare oertijd.

Programma: 
Wo 26 juli van 
13.00 tot 17.00 uur 
(zie ook www.
oermuseum.nl)
Activiteiten rond het thema 
‘Mammoetjager’. Toen er nog 
overal mammoeten rondzwierven 
in Westerveld floreerde de 
actiegroep ‘lekker dier’ nog op zijn 
oorspronkelijke uitgangspunten. De 
middelen om het doel te bereiken 
waren beperkt. Pijl en boog 
waren nog niet uitgevonden en de 
mammoetjager was aangewezen 
op zijn speer, moed, vaardigheid 
en slimme trucjes. En juist al deze 

onderdelen zitten in 
de activiteiten van 
deze middag. De 
jonge deelnemers 
worden graag 
geholpen door 
de ouders en 
omgekeerd. 
Deelname € 4,00 
voor de hele middag, 
met alles wat 
erbij hoort. Je zelf 
gemaakte speer mag 
je mee naar huis 

nemen. Mammoetspek smaakt heel 
bijzonder. Ook voor steppevegetariërs 
aanbevolen.

Programma: 
Do 27 juli van 13.00 tot 17.00 uur 
(zie ook www.oermuseum.nl)
Van 10:00 tot 12:00 uur is er 
het nationaal kampioenschap 
vuistbijlmalen en om 13.00 uur start 
de workshop ‘Maak zelf een Hoko-
mes’. Hoko-messen werden pas 
veel later in de préhistorie gemaakt. 
Het zijn messen van vuursteen 
met een houten handvat. Kunstig 
met wilgenteen aaneengebonden. 
Dit oermes is uitermate handig 
bij survivaltochten, het eten van 
biefstukken en het doorsnijden van 
een touwtje. De deelnemers aan de 
workshop worden deskundig geholpen 
door leden van de Nederlandse 
Vuursteenwerkgroep en het Educatief 
Team van het Oermuseum. Laat je 
even inschrijven aan het begin. De 
prijs is €4,- voor een inspirerende 
middag en een vlijmscherp mes aan 
de riem.

publiek bedankt met een daverend 
applaus. Ook al de vrijwilligers die 
deze avonden mogelijk maken -en 
dat zijn er heel veel- werden in het 
zonnetje gezet. 

Wij hebben genoten...
Wij hebben gelachen...
Wij gaan volgend jaar beslist weer!! 

Joop en Mariejan
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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.  

Tot eind augustus elke dag 
geopend voor pizza en ijs!
Voor menu en openingstijden: zie website

    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! 

OER-wandeling rond en in Diever

Het OERmuseum organiseert een OER-wandeling rond en in Diever op zaterdag 22 juli 2017. Start bij het hunebed aan 
de Groningerweg te Diever, om 14:00 uur. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en eindigt weer bij het hunebed.

De wandeling met een ervaren 
gids start bij het hunebed aan de 
Groningerweg en loopt via de locatie 
van een door professor Van Giffen 
opgegraven steenkist, langs een 
grafheuvel. Vervolgens gaat het over 
het landgoed De Heezeberg met 
prachtige stuwwallen. We eindigen in 
het oude Diever en gaan uiteindelijk 
weer terug naar het hunebed. U 

komt veel te weten over het ontstaan 
van het land zoals u het nu ziet, 
enerzijds door de natuur gevormd, 
anderzijds door de mens veranderd 
... En natuurlijk ziet u de bijzondere 
nalatenschappen uit de prehistorie. De 
gids zal u er alles over vertellen. 
De wandeling duurt ca. twee uur en 
kan overdag worden gecombineerd 
met een bezoek aan het museum. De 

kosten zijn € 4 p.p., graag ter plaatse 
aan de gids te voldoen met gepast 
geld. 
Deze wandeling kan ook op 
verzoek worden gelopen op andere 
momenten. U kunt zich daartoe 
aanmelden. Bel naar 0521-591445 of 
mail naar wandelingen@oermuseum.
nl. De groepsgrootte is maximaal 25 
personen.

De Kei

Dit is de laatste Kei voor de 
zomerstop. De eerstvolgende Kei na 
de zomerstop verschijnt 30 augustus. 
De inleverdatum voor de kopij is 23 
augustus. Stuurt u ook uw artikel in?
De redactie wenst een ieder 
een fijne vakantie.

Uitslag kleurwedstrijd

De winnaar van de kleurwedstrijd is 
bekend. Tristan Mol uit Havelte heeft 
de kleurplaat uit Kei nr. 13 het mooist 
ingekleurd. Van harte gefeliciteerd!
Hij kan zijn prijs op komen halen bij 
Drukkerij Kleen, Noteboomstraat 68 
in Meppel.

Hoe je het bekijkt

Bloot, naakt, of zonder kleren, het is 
allemaal hetzelfde, hoor je beweren, 
maar ik zie liever een blote tante Jo, 
dan oom Henk zonder kleren. 

LORKI
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www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Hart voor Havelte

Resultaten onderzoek werkgroep wonen
 
De werkgroep wonen maakt onderdeel uit van de Dorpsgemeenschap 
Havelte. De werkgroep wonen heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan 
naar de beleving van het huidige voorzieningenniveau in ons dorp Havelte. 
Daarnaast zijn wensen en behoeften geïnventariseerd, die door het bestuur 
van de Dorpsgemeenschap Havelte worden meegenomen bij de huidige en 
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de (her)inrichting van ons 
dorp.

Als we over een vitaal dorp spreken 
dan blijkt dat wonen zeer nauw 
verbonden is met het aanbod en 
het niveau van de voorzieningen. 
Het is prettig en fijn wonen als die 
voorzieningen goed aansluiten op 
de wensen en behoeften van haar 
bewoners. Tegelijk zien we dat een 
evenwichtige bevolkingsopbouw 
bepalend is voor het in stand 
houden van de noodzakelijke en 
gewenste voorzieningen. Het huidige 
voorzieningenniveau binnen ons dorp 
wordt draaiende gehouden door 
actieve vrijwilligers, leden en klanten. 
Tegelijkertijd bereiken ons signalen 
dat het aantal vrijwilligers, jongeren 
en klanten afneemt. Op dit moment 
zien we al een behoorlijke krimp in het 
ledenbestand van verenigingen en het 
aantal actieve vrijwilligers voor diverse 
activiteiten (jong en oud) neemt af. Als 

deze trend zich blijft voorzetten dan 
zal hiermee ook de leefbaarheid van 
ons dorp worden aangetast.
We hebben geconstateerd dat de 
vitaliteit van een dorp samenhangt 
met opbouw en samenstelling van 
de bevolking. De Havelter bevolking 
is duidelijk aan het vergrijzen. De 
toename van het aantal ouderen in 
ons dorp brengt die evenwichtige 
bevolkingsopbouw in gevaar. Om 
dat evenwicht te herstellen zal 
meer aandacht moeten zijn voor 
de doelgroep jonge gezinnen. Het 
aantrekken van jonge gezinnen en 
voorkomen dat doorstromers naar 
elders verhuizen vraagt om een 
gevarieerd aanbod van betaalbare 
woningen met een passend 
voorzieningen niveau. Het wonen in 
Havelte wordt dan met name voor 
deze doelgroep aantrekkelijker en het 

zal een extra impuls geven aan het 
huidige voorzieningenniveau, waar 
uiteindelijk alle bewoners van Havelte 
baat bij hebben.
 
Als werkgroep wonen zetten wij ons 
in voor: ‘een Havelte waar het mooi 
wonen is voor iedereen, van starter 
tot en met ouderen’. Maar specifiek 
gaan wij ons richten op het vergroten 
van de aantrekkelijkheid voor jonge 
gezinnen om hier te komen wonen én 
om in Havelte te blijven wonen. 
 
Namens de werkgroep Wonen,
Erik Berger
Mark Breeuwsma
Robert Haartsen
Herman Lubbers
Annelies Melchers
Kees Vingerhoets
Marije Vingerhoets

Zij straalt en schenkt haar vruchtjes, 
onverbloemd.
Zij heeft vleugels, is een MUZE voor de 
dichter.
Zij is bescheiden maar gerichter kan 
een boom niet zijn.
Haar blad, als vrucht-vleugels fijn van 
snit en dansend...
een wervelende rondedans tot aan de 
grond.
Zij is als een ‘bomen-moeder’ die haar 
kindjes vrijlaat in de vlucht, zodra ze 
zijn gekoesterd,
geniet ook zij van hun vrijheidsvlucht.
Ze richt haar ogen dankbaar naar lucht 
en zon.
Ach, mooie boom, jij vruchtbaar 
wezen...
waar jij van droomt, kunnen we lezen
in ‘de Kei”, tot na de zomer. We 
dichten door, maar nu eerst:

een zomertje vrij! Geniet ervan
zegt Gem uit Havelte.  

Dromen van bomen 4

ESDOORN
In bomenland is er een fijngetand-
blad, in ‘t engels ‘Maple leaf’, bij ons
de esdoorn genoemd.

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 

o.v.v. ‘Een kei van een foto’.

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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Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992
Houthandelwevers.nl

Vlonderplanken (heel mooi!!) 
  28 x 145  Grenen geïmpr. 450 & 500 cm €    2.25 p/m
  21 x 140  Lariks 400 cm lang €    2.25 p/m

Top kwaliteit Lariks / Douglas fijn bezaagd
  20 x 200 300 cm & 400 cm lang  €    1.95 p/m
100 x 100 300 cm lang    €  15.00 p/st
150 x 150 300 cm lang    €  35.00 p/st

Zweeds rabat (gedroogd!!)  
  24 x 200 Douglas 300 cm & 400 cm lang   €    2.50 p/m
  24 x 175 Zwart geïmpregneerd 570 cm   €    2.75 p/m
  24 x 200 Grijs geïmpregneerd 420 cm  €    3.25 p/m
  24 x 200 Geimpr. & 2x zwart gespoten   €    4.25 p/m

Steigerplank (gedroogd!!)
  29 x 195 Fijn bezaagd 360 cm lang    €    8.00 p/st
  27 x 195 Geschaafd 450 cm lang     €  13.50 p/st
  30 x 195 Vintage grijs geïmp. 500 cm    €  17.50 p/st

19 juli De Kei nr. 15 - laatste Kei voor de zomerstop
22 juli OERwandeling rond en in Diever - start hunebed, Groningerweg Diever - 14.00 uur
26-27 juli Mammoetdagen; org. OERmuseum - De Brink, Diever - 13.00-17.00 uur
29 juli Open Boerderijendag Ruinerwold - start De Karstenhoeve, Dr. Larijweg 21
29 juli OERwandeling rond de Havelterberg - start ingang schaapskooi toegangspoort Holtingerveld - 14.00 uur
22 t/m 24 aug. 21e Pro Rege Fiets3daagse Havelte vanuit Echos-Home Het Baken, J. Postweg 5 Darp - start 9.15 uur
25 aug. Voorverkoop tickets voor het Volksfeest Havelte in de rugbykantine
29 aug. Straatjurering Volksfeest Havelte 
30 aug. De Kei nr. 16
31 aug. Havelte on Cruise - kindermiddag en cabaret 
  1 sept. Havelte on Cruise - Franse markt en partytime op Hawaii
  2 sept. Havelte on Cruise - Optocht in Rio en showtime in Benidorm met Hilarische Bingo
  3 sept.  Havelte on Cruise - Frühstücken mit de Postjagers, binnen- en buitendeksactiviteiten en afsluiting met de 

BIJTELS
  6 sept. (wo.) Oud papier ophalen Havelte 
13 sept. De Kei nr. 17
21 sept. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
27 sept. De Kei nr. 18
  3 okt. Oud papier ophalen Havelte
  4 okt. Feestavond Vrouwen van Nu Havelte 85 jaar jubileum
19 okt. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
  1 nov.  Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte; Carel Hilderink lezing over militaire uitzending naar 

oorlogsgebieden - De Veldkei Havelte - 19.45 uur

Agenda

Elke maandagmiddag: Gymnastiek voor ouderen - De Veldkei - 12.45-13.30 uur
Elke maandagmiddag: Schaken - De Veldkei - tussen 13.30 en 16.00 uur
Elke maandagmiddag: Koersbal - De Veldkei Havelte - 14.30 uur
Elke donderdagmiddag: Werelddans - De Veldkei Havelte - 13.30 uur
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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 + 25
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
 06 50556759
B.g.g. 0521-351566

PROEF DE SFEER
  IN ONS RESTAURANT

Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027

info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl

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

OER-wandeling rond de Havelterberg
Het OERmuseum organiseert een OER-wandeling rond de Havelterberg op zaterdag 29 juli 2017. Start om 14:00 uur bij 
de ingang van de schaapskooi bij de toegangspoort Holtingerveld. De wandeling met een ervaren gids duurt ongeveer  
2 uur en eindigt weer bij de schaapskooi.

De toegangspoort vindt u net 
ten noorden van Havelte aan de 
doorgaande weg richting Wapse-
Frederiksoord-Vledder. Er is een groot 
en gratis parkeerterrein. De gids van 
het museum wacht de groep op bij de 
schaapskooi. 
De excursie voert over de 
adembenemend mooie Havelterberg, 

langs groepen grafheuvels en 
prachtige hunebedden. Daarnaast ziet 
u in het gebied nog diverse sporen 
van de Tweede Wereldoorlog, zoals 
bomkraters, plaatsen van hangars en 
een landingsbaan. Op deze historische 
plekken ontwikkelen zich bijzondere 
natuurwaarden. 
De kosten zijn € 4,00 p.p., graag ter 

plaatse aan de gids te voldoen met 
gepast geld.  
Deze wandeling kan ook op verzoek 
worden gelopen. U kunt zich daartoe 
aanmelden als groep. Mail naar 
wandelingen@oermuseum.nl. 
De groepsgrootte is maximaal 
25 personen. 
Zie ook www.oermuseum.nl.
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Een ‘KEI’ van een foto
Zo op het eerste gezicht een zeer bloeiend aardappelseizoen in Havelte!

Locatie bij Clemenskerk Havelte Foto: Han de Kruyf, Havelte

Volksfeest Havelte introduceert de Franse Markt op vrijdagmiddag! 

Op vrijdagmiddag komt de cruise aan bij een Franse markt. Op deze lokale markt (in de feesttent) is van alles te zien en 
te beleven. Vele Havelter kraamhouders staan voor u klaar om te vertellen over hun vereniging/stichting. 

Er is tijd om gezellig met elkaar bij 
te kletsen onder het genot van een 
borreltje en stokbroodje. Daarnaast 
is geheel in stijl met een Franse markt 
de hele middag muziek van het duo 
Pigalle en een gastoptreden van het 
plaatselijke popkoor Voices4You. En 

er wordt gezorgd voor een dansvloer 
voor de liefhebbers. Komt allen en 
geniet van een de ongedwongen sfeer. 
De markt is van 13.30 tot 16.00, er is 
geen entree. 
Meer info: 
www.volksfeesthavelte.nl 

Niet vergeten: 
je kunt je al opgeven voor 
diverse onderdelen via www.
volksfeesthavelte.nl of info@
volksfeesthavelte.nl
- Straten    - Bogen     - Tuinen 
- Stamtafel voor de Hilarische Bingo

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel www.kleen.nl

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. 

Ontwerp en opmaak

O
n

tw
e

rp

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

info@dedrenthseroos.nl
www.dedrenthseroos.nl

Commissieweg 357957 NC  De Wijk

T  0528-391933M  06-24454487

info@kroesnijeveen.nl           www.kroesnijeveen.nl           0522 49 26 80

Heel  KROES

Feestweek
Fijne

een
#HEELNIJEV1 

wenst
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Nationaal kampioenschap 
‘vuistbijlen maken’

Het OERmuseum organiseert op donderdag 27 juli van 10.00 tot 
12.00 uur het nationaal kampioenschap ‘vuistbijlen maken’ op 
de Brink in Diever.

Het maken van een vuistbijl is 
een oeroude menselijke kunst. 
Na 60.000 jaar van afwezigheid is 
het kampioenschap sinds enkele 
jaren weer terug in Drenthe. Deze 
kunst werd honderdduizenden 
jaren van generatie op generatie 
doorgegeven. Het werkmateriaal 
was keiharde, splijtbare steen zoals 
kwartsiet, helleflint of bij voorkeur 
vuursteen. Het beeldhouwen van 
de ruwe steen tot een bruikbaar 
product vereist de vaardigheid een 
stappenplan te bedenken, om uit 
een bepaald brok steen, met enkele 
of meerdere gerichte klappen het 
beoogde werktuig te slaan. Het staat 

voor wetenschappers 
buiten kijf dat het 
ontwikkelen van deze 
kunst gelijke tred hield 
met het ontwikkelen 
en vergroten van ons 
brein. Het bewerken 
van steen is dus een 
belangrijke drijfveer 
geweest voor de ontwikkeling van 
onze hersenen. Reden genoeg om het 
vuistbijlmaken weer volop ter hand 
te nemen. Kampioenen uit het Homo 
erectus tijdperk en de Neanderthaler 
tijd gingen je vooraf.
Deelnemers kunnen zich inschrijven 
via de website van het Oermuseum 

(www.oermuseum.nl). Hier staan ook 
de voorwaarden voor deelname te 
lezen. Aan het eind van de twee uur 
durende wedstrijdperiode worden de 
gemaakte vuistbijlen ter beoordeling 
voorgelegd aan de jury, die hieruit de 
’kampioen vuistbijl maken’ voor 2017 
kiest.

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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl
Adverteren?

Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl
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Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

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

Zomervakantie! Fi
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Dit is de laatste Kei voor de zomerstop.

De eerstvolgende Kei na de zomerstop verschijnt 

op 30 augustus a.s.

Wij wensen u 

een heel fijne en zonnige zomer(vakantie) toe!


