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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. 17 | 13 september 2017

Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

0521 34 46 54

In de ochtend worden de 
burgemeesters feestelijk ontvangen 
door leerlingen van de scholen. 
Daarna wordt het verjaardagsspel 
gespeeld onder leiding van de 
burgemeesters. Kinderen geven 
een verjaardagscadeau in de kring 
rond en moeten zo snel mogelijk 
vragen beantwoorden over kunst en 
cultuur in Drenthe. Als het cadeau 
ontploft, zijn de overige kinderen 
door naar de volgende ronde. De 
winnaar van het spel ontvangt als 
eerste het programmaboekje van 
Oktobermaand Kindermaand en mag 
met de burgemeester op de foto. De 

provinciale burgemeestersactie is een 
interactieve en feestelijke manier om 
het project te starten. 
Oktobermaand Kindermaand geeft 
kinderen de mogelijkheid om gratis 
deel te nemen aan activiteiten op 
het gebied van kunst en cultuur in 
Drenthe. Musea, theaters, muziek- en 
dansscholen, ateliers, bibliotheken en 
molens openen in de weekenden van 
oktober hun deuren voor alle kinderen 
van 4 t/m 12 jaar en organiseren 
verschillende creatieve activiteiten. 
Het is de 16e keer dat Oktobermaand 
Kindermaand wordt georganiseerd in 
Drenthe.

Burgemeesters geven startsein 16e editie 
Oktobermaand Kindermaand
 
De burgemeesters in Drenthe bezoeken op woensdag 13 september 
basisscholen in de provincie om het startsein te geven voor Oktobermaand 
Kindermaand; een maand vol kunst en cultuur voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
Zij doen dit door het “ik hou van cultuur”-verjaardagsspel te spelen.
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De volgende Kei verschijnt op 27 september 2017. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 20 september 
e-mailen naar: dekei@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen, 

Noteboomstraat 68    
7941 XA Meppel    Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)

Klachten bezorging: 0522 - 85 85 80

T 0522 255 449
www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

Kerkdiensten
PKN Havelte/Uffelte
Zo.  17 sept. Havelte 10.00 uur Ds. L. Giethoorn uit Groningen, kindernevendienst
Wo. 20 sept  Molenhof 19.30 uur Mw. G. Bijl-Valk
Zo.  24 sept. Havelte 10.00 uur Ds. A. Westra, startdienst, 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

Doe mee met de Groengroep!

De vrijwilligers van de Groengroep Havelte gaan zich voor het derde seizoen inzetten voor het onderhoud van natuur en 
landschap in hun omgeving. Het doel is het onderhouden van natuurlijke elementen ter bevordering van de planten en 
dieren die daar leven. De werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het te lijf gaan van exoten zoals de Amerikaanse vogelkers, 
de heide open houden door het uittrekken van opslag van dennen en berken, paden weer begaanbaar maken en mooie 
zichtlijnen herstellen. Juist daar waar machines te veel schade zouden doen is het handwerk van deze vrijwilligers een 
zeer welkome aanvulling. We hebben gewerkt aan het wandelpad in het Uffelter binnenveld, op de grote startbaan, de 
zandverstuiving en langs het Booisveentje in het Holtingerveld.

Landschapsbeheer Drenthe zorgt voor 
afstemming met de terreinbeheerders, 
voor duidelijke instructies en 
achtergrondkennis en voor goed 
scherp gereedschap. Je bent verzekerd 
tijdens het werk. 

Klussen, werkwijze en concrete 
afspraken zijn mede afhankelijk 
van de wensen en inbreng van de 
deelnemers. Tot nu toe gaat het zo: 
minimaal vergaderen, maximaal 
handen uit de mouwen, eens in de 
twee weken afwisselend op vrijdag- 

of zaterdagochtend, met de fiets om 
9 uur naar de werkplek en om 12 
uur weer richting huis, zelf eten en 
drinken meenemen, letten op je eigen 
veiligheid en die van de anderen, als 
je een keer niet kunt is dat geen punt, 
afmelden hoeft niet. 
De belangrijkste pluspunten aldus de 
deelnemers is het samen werken in de 
natuur voor de natuur met zichtbaar 
resultaat. 
Of je nu in Havelterberg, Darp, 
Havelte, Uffelte of elders woont: meld 
je aan en doe mee met het derde 

seizoen van de Groengroep. 
De eerste werkochtend is op vrijdag 
29 september. 

Aanmelden en contactinformatie 
Johan Jansen: 0521-342181 of 
Martje Verf: 0521-342814 of via email 
groengroephavelte@gmail.com. 
Voor meer informatie kun je 
ook contact opnemen met 
LandschapsBeheer Drenthe (LBD): 
Stefan Pronk / s.pronk@lbdrenthe.nl / 
0592-333741 / 06-50744116 / 
www.lbdrenthe.nl.
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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

Keitje

Veren

Ik heb een veer gevonden van een 
ekster.
Eksters die weken voor onrust zorgden 
rond ons huis.
Een timmerman, loodgieter en 
eksterdeskundige, niemand wist wat 
het gerommel boven onze hoofden 
in de kamer en slaapkamer was. Toen 
alle vogelnestjes leeg waren, was de 
overlast afgelopen.

En van die vervelende periode heb ik 
een veer overgehouden en die ga ik 
op een hoed zetten. Niet op één hoed, 
op alle hoeden van de feestcommissie, 
want wat was het weer een fantastisch 
volksfeest.

Van de gratis vlaggetjes tot 
kindermiddag, van cabaret tot 
beachparty en frühstücken tot en met 
de optocht.
Dertig prachtige wagens en alles wat 
er omheen liep.
Nee, ik vergeet de Franse markt niet 
waar heel Havelte die zich wilde laten 
zien, gezien werd.
Er waren alpinopetten, stokbrood, nog 
veel meer stokbrood en Franse kaas.
Heel Hollands dus.
Ik was er net toen de 
geluidsapparatuur werd getest, prima 
geluid!

Maar al met al, de feestcommissie 
verdient een enorme pluim, Havelte is 
uitgecruiset en kan terugzien op een 
geweldig mooi feest.

dieneke smink

Dwingelfietst! 
Fietsgroep in Dwingeloo voor alle volwassenen 

Dinsdag 5 september is in Dwingeloo weer de fietsgroep onder de naam 
‘Dwingelfietst’ gestart. Deze fietsgroep is bedoeld voor alle volwassenen, 
goed en minder goed ter been en woonachtig in Dwingeloo en omstreken. De 
fietsgroep wordt georganiseerd door de werkgroep ‘Dwingeloo in Actie’. Met 
de fietsgroep wordt in Dwingeloo geprobeerd om de inwoners, letterlijk, in 
beweging te krijgen en zo een gezondere leefstijl erop na te laten. 

Wekelijks wordt op dinsdag om 
19.00 uur, donderdag om 15.00 
uur en donderdag om 19.00 uur 
gefietst onder begeleiding van een 
fietsbegeleider. Dit gebeurt elke 
donderdag vanuit Over Entinghe 
als vertrekpunt. Er wordt rekening 
gehouden met de lichamelijke 
mogelijkheden van de deelnemers wat 
betreft de afstand en snelheid van het 
fietsen. Wekelijks wordt de fietstocht 
afgesloten in het dorpshuis ‘Over 
Entinghe’ met een kopje koffie/thee. 
Westerveld in actie! is de uitvoering 
van het programma bewegen 

en gezondheid van de gemeente 
Westerveld. Hiervoor hebben de 
beweegcoaches van de gemeente in 
de vier hoofdkernen werkgroepen 
opgericht. Doel van Westerveld 
in actie! is het stimuleren van een 
gezonde leefstijl onder alle inwoners 
van de gemeente Westerveld. 
Meer informatie en opgave
Voor meer informatie en opgave 
kunnen geïnteresseerden contact 
opnemen met Tim Jansen via 
het telefoonnummer 14 0521 of 
per mail via beweegcoaches@
gemeentewesterveld.nl.  

Startdienst
Zondag 24 september 2017 om 10.00 uur in de Clemenskerk in Havelte

In Frankrijk heb je wijnproeverijen, 
in Portugal eten mensen tapas. 
In Nederland wordt er van alles 
geproefd: van stamppot tot gebakjes.
En dit jaar is er de kerkproeverij. 
Een landelijke actie waarbij de 
kerkdeuren opengegooid worden en 
mensen uitgenodigd worden om een 
kerkdienst mee te maken.
De Havelter kerk is open geweest op 
de militaire beleefdag en de open 
monumentendagen. In de zomer 
zijn toeristen iedere woensdag- en 
zaterdagmiddag welkom en natuurlijk 
staat de kerkdeur iedere zondag open.

Wij concentreren ons daarom op de 
startzondag niet op openheid maar op 
proeven. 

Waar smaakt de kerk naar? Naar 
pepermunt, naar Fairtrade koffie of 
naar slappe koekjes? Welke smaken 
komen er voor in de Bijbel? Op 24 
september nemen we de tijd om te 
proeven, te praten, te luisteren en te 
zingen. Met eet- en levenslust kunnen 
we daarna weer huiswaarts gaan.  

U bent van harte welkom om mee te 
komen proeven!
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Kinderkledingbeurs Havelte 
organiseert tweedehands winterkinderkleding- en 
speelgoedbeurs

De werkgroep Kledingbeurs Havelte organiseert haar halfjaarlijkse kleding en 
speelgoedbeurs. Een gezellige tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs 
in ontmoetingscentrum ‘de Veldkei’ te Havelte.

Havelte. Er is een maximale uitgave 
van 150 prijsenveloppen. Alle kleding 
en speelgoed dient geprijsd, schoon 
en compleet te worden aangeleverd. 
Het inbrengen van de kleding en het 
speelgoed is op donderdagavond 5 
oktober 2017 van 19.00 tot 20.30 uur, 
eveneens in ‘de Veldkei’. Dit adres 
kunt u vinden op onze website.

Raadpleeg onze website www.
kledingbeurshavelte.nl voor meer 
informatie. We zijn ook te volgen via 
Facebook: Kledingbeurs Havelte.

De koopavond is op vrijdag 6 oktober 
2017 van 20.00 tot 21.30 uur.
Op zaterdag 7 oktober 2017 is de 
beurs geopend van 9.00 tot 10.00 uur. 
U vindt op deze beurs naast 
winterkleding ook een divers aanbod 
van tweedehands speelgoed. Heeft 
u zelf kleding van maat 74 t/m maat 
188 of speelgoed in te brengen 
dan kunt u de daarvoor benodigde 
prijsenveloppe+ instructie vanaf 
dinsdag 5 september 2017 ophalen 
gedurende schooltijden bij de 
kleuteringang van OBS de Bosrank in 

Swingband Havelte

Zondag 24 september, 
14.00-16.00 uur; Wijngaard Havelte, 
Slagdijk 1, 7971 RL, Havelte: 
Optreden Swingband Havelte, 
tijdens de open dag van Wijngaard 
Havelte. 

Zondag 19 november, 
14.00-17.00 uur, Landgoed Overcinge, 
Linthorst Homanlaan 1, 7971 RK 
Havelte: 
Muzikale Middag met een Jubileum 
optreden van de Swingband Havelte. 
Met muziek, beamerbeelden en 
een tentoonstelling in het kader 
van het 70-jarig Jubileum van 
muziekvereniging de Bosnimf. 
Met medewerking van de Terribell 
Jazzband en de band Jorby. 
Vrij entree, een gift wordt op prijs 
gesteld. 

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
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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

Op 9 en 10 september vond het bikefestival in 
Assen plaats. Dit jaar startte er een herenteam 
van MTB vereniging Havelte e.o. in de funklasse.  
De start was zaterdag modderig, maar gelukkig 
bleef het daarna droog en kwam het parcours er 
steeds beter bij te liggen.

Op zaterdag om 14.00 uur startte Robert Bosma 
namens het team de race. Hij had een zeer goede 
start en zette het team meteen op de eerste 
plek. Afwisselend namen Edwin Koster, Evert 
Heinhuis, Roelof Prikken, Camiel Huisjes, Geert 
van Erp, Bernhard Manssier, Johnny Jonkers en 
Herbert van Brussel de transponder over om zo, in 
estafettevorm, zoveel mogelijk ronden te rijden. 
Een sterk team dat de hele 24 uur de koppositie 
wist vast te houden. Zondag ontvingen ze de 
medailles, de zoenen van de rondemissen en de 
wisselbeker.  

Team MTB Havelte wint op bikefestival
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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

13 sept. De Kei nr. 17
16 sept. Excursie Koloniehof Frederiksoord; org. Vogelwacht Uffelte - 14.00-17.00 uur
20 sept.   Vrouwenvereniging Havelte, Lezing over Woonleefgemeenschap Herbergier in Oldeberkoop 
21 sept. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
22 sept. Bingomiddag De Senioren Westerveld. De Veldkei Havelte. 14.00 uur. Iedereen is van harte welkom.
23 sept. Mountainbikejeugddag; org. MTB Vereniging Havelte e.o.
24 sept. Optreden Swingband Havelte - Slagdijk 1, Havelte - 14.00-16.00 uur
27 sept. De Kei nr. 18
29 sept. Werkochtend GroenGroep Havelte - 9.00 uur 
29 sept. Najaarsmodeshow Wereldwinkel Havelte. 14.00 uur
  3 okt. Oud papier ophalen Havelte
  4 okt. Feestavond Vrouwen van Nu Havelte 85 jaar jubileum
  7 okt. Kleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei, Havelte - 9.00-10.00 uur
11 okt. De Kei nr. 19
13 okt. Evaluatie Volksfeest 2017 -  ‘t Knooppunt - 20.00 uur
14 okt. Werkochtend GroenGroep Havelte - 9.00 uur 
18 okt. Vrouwenvereniging Havelte, Nostalgisch kinder- en poppenwagens
19 okt. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
25 okt. De Kei nr. 20
27 okt. Werkochtend GroenGroep Havelte - 9.00 uur
  1 nov.  Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte; Carel Hilderink lezing over militaire uitzending naar oorlogsgebieden - 

Agenda

Elke maandagmiddag: Gymnastiek voor ouderen (september t/m mei) - De Veldkei, Havelte - 13.30-14.15 uur
Elke maandagmiddag: Schaken - De Veldkei, Havelte - tussen 13.30 en 16.00 uur
Elke maandagmiddag: Handwerken van het Rode Kruis - De Veldkei, Havelte - 13.30-15.30 uur
Elke maandagmiddag: Koersbal - De Veldkei, Havelte - 14.30 uur
Elke donderdagmiddag: Werelddans - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur
Elke vrijdagmorgen: Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur
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Een ‘KEI’ van een foto
Foto: Han de Kruyf, Havelte

De tamme kastanjes (Makkejannen) doen het dit seizoen uitzonderlijk goed, hier in de bossen bij Darp.

Volkstuin / Moestuin
Volkstuinvereniging ‘de Kweekhoek’ 

te Havelte

Het volkstuinencomplex met circa 30 tuintjes 
is gelegen op een prachtig stukje natuur naast 
het openluchttheater van Havelte. Naast het 
genieten van de rust van de natuur kunt u op 
uw eigen wijze uw eigen groenten en kleinfruit 
kweken.

Indien u interesse heeft, kunt u zich aanmelden 
bij de secretaris van de tuin. Indien er op dat 
moment geen tuintje vrij is, kunt u zich op 
de wachtlijst laten plaatsen. Op dit moment 
komen er twee tuintjes vrij. Het lidmaatschap 
loopt van 1 januari tot 31 december.

Aanmelden:
Secretaris / penningmeester

Toon Hurkmans
0521 343000

v.t.hurkmans@gmail.com

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
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In gesprek met

Eet je bord op!

Dat het Italiaanse Rimini een uitbundig uitgaansleven 
heeft, weet iedere jongere die daar wel eens langs is 
geweest. Dat de Italiaanse filmregisseur Federico Fellini 
(1920-1993) er geboren is, zal ook wel algemeen bekend 
zijn. Maar wie de naam Rimini noemt tegen koks, ijsmakers 
en pizzabakkers, ziet gezichten glimmen van gelukzaligheid. 
Dat komt waarschijnlijk doordat de Salone Internazionale 
di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè 
(Sigep) al sinds jaar en dag niet alleen bekend staat als het 
grootste ijs-evenement ter wereld, maar ook als beurs die 
zich richt op patisserie, brood, banket, chocolade en koffie. 
Tienduizenden belangstellenden uit binnen- en buitenland 
bezoeken jaarlijks de beurs om kennis te nemen van de 
laatste trends en thema’s, zoals ‘glutenvrij’ of ‘veganistisch’. Dan mag het geen verbazing meer wekken dat Bert en Silvia 
Klumper hun ijssalon in Havelte de naam Rimini hebben gegeven.

‘Toen wij in 2007 begonnen met de 
opstart van dit bedrijf, kregen we 
vanuit de ijswereld de vraag of we 
al naar de beurs in Rimini waren 
geweest. Dat werd dus het eerste 
bedrijfsuitje. We hebben daar zoveel 
geleerd en opgestoken, dat we onze 
zaak naar de stad hebben genoemd.’

Bert Klumper (Deventer 1956) groeide 
op in Enschede en verhuisde als 
tiener naar Heiloo, Noord-Holland: 
‘Ik heb Silvia veertig jaar geleden 
leren kennen tijdens een opleiding in 
de zorg, waar we beiden in gewerkt 
hebben. Zij is heel lang actief geweest 
in de zorgsector, maar zelf wilde ik 
omstreeks mijn veertigste mijn leven 
anders inrichten. Dat werd na lang 
zoeken een groepsaccommodatie 
in Diever. In 2007 wilden we weer 
een andere richting op. Uiteindelijk 
speelde mijn oude interesse voor ijs 
maken weer op. We besloten een 
ijssalon op te zetten, waar we zelf 
het ijs zouden maken en verkopen. 
Zelf iets maken, creatief zijn, 
experimenteren met smaken, spelen 
met kleuren, dat is veel leuker. Zo 
hebben we suikerbrood-ijs gemaakt, 
iets wat je in Italië niet snel zult 
tegenkomen. Een heel suikerbrood 
gaat in één bak ijs. Dat alles wordt 
vermalen met de machine, waardoor 
de structuur van het brood wordt 
vermengd met die van het ijs. Heerlijk.
Uiteraard word je niet zomaar 
ijsmaker. Ik heb een aantal cursussen 
gevolgd, ook in Italië waar ik het vak 
van een echte meester heb geleerd. 

Nooit te oud om te leren, dus. Na 
een voorzichtig begin besloten we 
na twee seizoenen met alleen ijs 
verkopen ons assortiment uit te 
breiden. We wilden het Italiaans 
houden en dus zijn we pizza’s gaan 
maken. Ook daarin hebben we ons 
grondig laten bijscholen. We hebben 
een pizzapletter en een oven gekocht 
en zijn ons gaan oriënteren op de 
bakprocessen. Een ervaren kok heeft 
ons de fijne kneepjes bijgebracht. We 
hebben proefavonden georganiseerd 
voor lekkerbekken om erachter te 
komen wat aansloeg. Toen we de 
juiste snaar hadden getroffen, zijn we 
ermee van start gegaan. We begonnen 
met vrijdag, zaterdag en zondag 
pizza’s aan te bieden en gelijk was het 
loeidruk. Een absoluut succesnummer. 
Aanvankelijk hadden we de pizza’s 
alleen voor de winterperiode bedoeld, 
maar het succes was zo groot, dat we 
ze nu het hele jaar door verkopen. De 
situatie is nu zo dat we ’s ochtends ijs 
maken en ’s avonds pizza’s.
Bezorgen doen we welbewust niet, 
omdat we het graag beheersbaar 
willen houden. Maar mensen kunnen 
hier hun pizza ophalen of opeten. 
Als het niet zo druk is, kun je erop 
wachten. Wil je de pizza’s op een 
bepaald tijdstip hebben, dan moet je 
even bellen om de bestelling door te 
geven. 
Wie zijn verjaardag wat wil 
opvrolijken, kan bij ons een ijskar 
huren. We hebben er twee gehad, 
maar de ene staat nu voor hotel New 
York in Rotterdam. De andere hebben 

we hier gehouden. 
Uitbreiden en er een Italiaans 
restaurant van maken? Nee, we 
hebben een uitstekend lopend 
bedrijf, maar we willen het graag 
overzichtelijk houden. Onze salon 
doet het erg goed, zelfs zo goed dat 
we gedurende december en januari 
gesloten zijn om op adem te komen. 
Dat kan de kwaliteit van ons product 
alleen maar ten goede komen.’

En zo is het. Pizza’s en ijs hebben 
trouwens meer met elkaar gemeen 
dan dat Italië zich ermee op de 
menukaart heeft gezet of dat Rimini 
er zijn faam mee heeft verdiend. 
Volgens kenners moeten mensen die 
de afwas beu waren, ooit op het idee 
zijn gekomen om hun borden op te 
eten. Want is een pizza iets anders dan 
een bord van deegwaren, knisperend 
gebakken en beladen met kaas, ham, 
tomaat, ananas, tonijn… ja, wat niet? 
Ook het ijshoorntje en ijswafeltje 
schijnen op die manier uitgevonden te 
zijn. Toen de eigenaar van een ijssalon 
schaaltjes en bakjes tekortkwam, 
bedacht zijn buurman, een bakker, 
het concept van een wafeltje onder 
het ijsje. Hoe vindingrijk is de mens! 
Waarom is men nog niet op het 
idee gekomen om eetbaar bestek te 
maken? Hoewel, na een paar happen 
zou je alleen je vingers overhouden. 
En wie ijs en pizza’s van Rimini heeft 
geproefd, zou die ook wel eens per 
ongeluk kunnen opeten.

Tekst en foto: Jan en Nettie van Helvoort
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LED IT BE

Onder dit motto gaat de Havelter Tennis Club op vrijdag 15 september 
het 85-jarig bestaan vieren en de splinternieuwe lichtinstallatie in gebruik 
nemen. Een nieuwe vorm van verlichten met ledlampen in plaats van de oude 
gasontladingslampen.

Twee grote voordelen van deze 
nieuwe verlichting zijn: 
-  een witter en constanter licht dat het 

daglicht benadert 
-  een lager energieverbruik, mede 

doordat de installatie per baan 
dimbaar is

Samen met de reeds geplaatste 
zonnecollectoren en de volledige 
isolatie van het clubhuis heeft dat 
ertoe geleid dat onze electriciteitsnota 
nul euro bedraagt. Een andere prettige 
bijkomstigheid is de lange levensduur 
van deze ledlampen (30.000 
branduren). 
Kortom, de HTC is een “groene” 
vereniging geworden.

De feestcommissie heeft een 
plezierig feest georganiseerd met 
de nadruk op de gevorderde leeftijd 
van deze club. Er is besloten een 
demonstratiewedstrijd te laten 
spelen door al wat rijpere tennissers, 
zodat een ieder met eigen ogen 
kan zien dat sporten je fit van lijf en 
geest houdt. Deze 4 mannen spelen 
actief in competitie bij de tennisclub 
Suthwalda, de Duitse Regionalliga 
Südwest en vertegenwoordigen ons 
land op nationaal en internationaal 
niveau, waarbij ettelijke 
kampioenstitels op het EK en WK zijn 
behaald.      
De demonstratiepartij start om 21.00 
uur. Mis het niet!!

Drentenierdersmiddag 

Drentenierdersmiddag op donderdag 
21 september. Drentenierders zijn 
wat oudere levensgenieters die 
zijn neergestreken in de gemeente 
Westerveld van 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. Deze keer 
is er een spreker uit eigen gelederen 
die iets over zijn hobby’s zal vertellen.
De toegang is gratis en van tevoren 
opgeven is niet nodig. De tijden zijn 
van 15.00 uur tot 17.00 uur. 
De Drentenierdersmiddagen 
worden gehouden in Het Landhotel, 
Groningerweg 6 in Diever. Voor meer 
informatie zie www.drentenierders.nl 
of bel 0521-342557.  

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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Excursie Koloniehof (museum en tram) Frederiksoord
16 september  14.00 - 17.00 uur

De Vogelwacht Uffelte e.o. organiseert op 16 september een bezoek aan museum 
De Koloniehof in Frederiksoord en een  rondrit met de kolonietram door de 
koloniën van Weldadigheid.

Bijna meer dan 200 jaar geleden 
stichtte de bevlogen generaal 
Johannes van den Bosch een sociaal 
experiment met de oprichting van 
landbouwkoloniën. Het idee was 
om paupers uit de steden naar het 
platteland te halen en hen daar 
nieuwe maatschappelijke kansen 
te bieden met opleiding en werk 
in de landbouw. Daarnaast zorgde 
de Maatschappij van Weldadigheid 
dat huisvesting, zorg en onderwijs 
gratis beschikbaar waren. De 
koloniën van Weldadigheid zijn 
uniek in de wereld en het is dan ook 
geen wonder dat begin dit jaar het 

nominatiedossier voor de status van 
Unesco Werelderfgoed is ingediend. 
Als het gaat lukken om in 2018 op de 
Werelderfgoedlijst te komen, dan valt 
dit samen met het tweehonderdjarig 
bestaan van de Maatschappij van 
Weldadigheid.
Het bezoek aan de Koloniehof 
zal bestaan uit een Powerpoint 
presentatie en een rondleiding met 
gids door het museum. Daarna staat 
een rondrit met de kolonietram door 
het gebied van de Maatschappij van 
Weldadigheid op het programma. 
Veel van de historie is nog duidelijk 
zichtbaar in het landschap en 

de karakteristieke huisjes langs 
strakke lanen en wegen die worden 
afgewisseld door monumentale 
panden vertellen een bijzonder stukje 
vaderlandse geschiedenis.
Omdat er nog plaatsen vrij zijn, 
kunnen ook niet-leden van de 
Vogelwacht Uffelte e.o. zich voor deze 
excursie aanmelden. 

Aanvang: 14.00 uur bij de Koloniehof  
in Frederiksoord 
(Koningin Wilhelminalaan 87, 
8382 GC Frederiksoord) 
Kosten:  € 12,00  (het gewenste bedrag 
graag direct overmaken bij opgave). 
Rekeningnummer NL75 RABO 0363 
3602 20, t.n.v. Vogelwacht Uffelte e.o. 
o.v.v. ‘excursie Koloniehof’)
Opgave: Via de mail: activiteiten@
vogelwachtuffelte.nl of telefonisch 
bij Greet Glotzbach (0521-341640)
        

Succesvolle start Project 
‘Militaire wandelingen’
 
Op donderdag 7 september om 
14.00 uur vond de start plaats van 
de ‘militaire wandelingen’. Onder 
begeleiding van een militair van de 
Johannes Postkazerne in Havelte 
konden 55+’ers uit de dorpen 
Havelte, Uffelte, Wapserveen, 
Darp en Havelterberg weer starten 
met wandelen. In drie groepen 
wandelde iedereen op eigen 
niveau een afstand: minder dan 3 
kilometer, 4 à 5 kilometer en 6 à 
7 kilometer. De wandeling startte 
eenmalig bij basiskamp Entre 
Nous in Frederiksoord. De andere 
wandelingen zullen starten vanuit 
Echos home Het Baken en The Site.
 
In totaal hebben 28 deelnemers 
zich opgegeven voor het project. 
De deelnemers bestaan uit mannen 
en vrouwen tussen de 55 en 80 
jaar oud, met allemaal hun eigen 
beweegredenen om mee te doen. Zij 
gaan in twee blokken van 3 maanden 
(september, oktober november en 
maart, april, mei) wekelijks op pad 
met de militairen.
 
Samenwerking
‘Militaire wandelingen’ is het 

van het programma bewegen 
en gezondheid van de gemeente 
Westerveld. Hiervoor hebben de 
beweegcoaches van de gemeente in 
de vier hoofdkernen werkgroepen 
opgericht. Doel van Westerveld 
in actie! is het stimuleren van een 
gezonde leefstijl onder alle inwoners 
van de gemeente Westerveld.
 
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de 
´militaire wandelingen´? Dan kunt u 
contact opnemen met beweegcoach 
Kim ten Klooster van de gemeente 
Westerveld via 14 0521 of een e-mail 
sturen naar: beweegcoaches@
gemeentewesterveld.nl .

vervolg op de succesvolle pilot 
‘wandelen met militairen’, gehouden 
in het voorjaar. Het initiatief is 
een samenwerking tussen de 
militairen van ‘The Colony’ en de 
beweegcoaches van de gemeente 
Westerveld. The Colony is een groep 
militair- en burgermedewerkers, die 
vanwege fysieke, mentale of andere 
persoonlijke omstandigheden hun 
eigen functie tijdelijk niet kunnen 
uitoefenen en daarom een bijdrage 
leveren aan een mooi woon- en 
leefklimaat in de omgeving van de 
kazerne.
 
Westerveld in actie
Westerveld in actie! is de uitvoering 
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MTB jeugddag MTB vereniging Havelte eo.

Op zaterdag 23 september 2017 wordt er een Mountainbike Jeugddag gehouden. Een mooie gelegenheid voor jeugd van 
7 t/m 15 jaar die wil kennismaken met het mountainbiken.
Alle verschillende onderdelen van het mountainbiken komen op een speelse manier aan bod; fietsbeheersing, obstakels, 
klimmen, dalen, bochtenwerk, snelheid, schakelen, remmen, enz. dit alles wordt uiteraard begeleid door deskundige 
MTB instructeurs. Tussen de onderdelen door zorgt MTB Havelte voor eten en drinken.

Als het je leuk lijkt om deze dag mee 
te doen moet je je vooraf bij ons 
aanmelden. De kosten voor deze 
dag zijn € 5,00. Jeugdleden van MTB 
Havelte zijn ook welkom, ook zij 
moeten zich vooraf even aanmelden.
De inschrijving start om 10 uur. Na 
het indelen in groepen en uitdelen 
van MTB’s zullen we rond 11 uur met 
het programma beginnen. De dag zal 
rond 15 uur eindigen met een korte 
wedstrijd. Toeschouwers zijn de hele 
dag welkom, vooral aanmoedigingen 
bij de wedstrijdjes vanaf 14 uur vinden 
de kinderen fijn.
Wil je wel eens lekker in het 

bos fietsen, maar heb je geen 
mountainbike? Dat is geen probleem. 
Als je het ons uiterlijk woensdag 
20 september laat weten, zorgen 
wij tegen een vergoeding van €2,50 
voor een fiets en een helm. Omdat 
het aantal mountainbikes beperkt is 
worden aanmeldingen op volgorde 
van binnenkomst afgehandeld. Als er 
geen passende fiets meer beschikbaar 
is, laten we dat weten.
Speciale fietskleding is niet 
noodzakelijk, zorg wel voor wat 
sportieve kleding waar een spat 
modder op mag komen. Geen wijde 
broekspijpen i.v.m. de fietsketting.

Aanmelden kan bij:
Marieke Bakker, jeugd@mtbhavelte.nl
06-22329526
Geef daarbij behalve je naam, adres, 
telefoonnummer en leeftijd ook door 
of je een fiets en helm nodig hebt 
voor die dag. Geef in dat laatste geval 
ook je lengte door, zodat we kunnen 
zorgen voor een passende fiets.

De locatie is de voormalige 
Amerikaanse basis, aan de Ruiterweg 
in Havelterberg. Op onze website 
www.mtbhavelte.nl staat ook 
een routebeschrijving bij het 
nieuwsbericht over deze jeugddag.

Film ‘Lion’ in De Veldkei 

Een 5-jarige Indiase jongen raakt 
verdwaald in de straten van Calcutta, 
duizenden kilometers van huis. Hij 
overleeft vele uitdagingen waarna 
hij door een stel in Australië wordt 
geadopteerd. 25 jaar later besluit hij 
op zoek te gaan naar zijn verloren 
familie.
Ontroerende en spannende film.

Film: Lion
8 september in de Veldkei te Havelte
Aanvang 20.00 uur, zaal open om 
19.30 uur. Entree: € 6,00

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.  

Vanaf september op wo. t/m zo.
heerlijk ijs en verse pizza’s!

Maandag en dinsdag gesloten.

Voor menu en openingstijden: zie website

Dromen van bomen nr. 5

Dit keer DE DEN
De den is -enigszins- zoals ik ben...
in mijn beste sterkste dagen;
geen gedoe, geen vragen
Simpelweg er zijn,
in weer en wind:
Jij Windekind, vol
uithoudingsvermogen.
Zomer en winter, bestand
tegen storm en duinzand,
straf en sterk!
Vliegden in duin...
het betere werk
van moeder Natuur...    ->

sinds dag en uur, van
wortel tot kruin, PUUR

Groet uit Havelte van Gem
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Havelte ging on Cruise, Volksfeest Havelte 2017

De inwoners van Havelte hebben het afgelopen weekend een prachtige 
cruisereis beleefd. Dat begon donderdag al nadat voorzitter Johan Pekel 
iedereen welkom aan boord had geheten en het jaarlijkse vrijwilligers 
volksfeestspeldje uitgereikt had aan Jan Oostra. Hiermee zette de commissie 
een vrijwilliger in het zonnetje. Daarna trapte de eigen Havelter cabaretgroep 
af. In het stuk, de boot in, werd het wel en wee van ‘op cruise gaan’ besproken 
en natuurlijk ook een aantal actualiteiten in het dorp onder de loep genomen. 
Ook de Facebookberichten van onze inwoners zijn voor deze groep niet veilig, 
zo bleek. Voor je het weet heeft het hele dorp het over je.

Vrijdagmiddag werd er aangemeerd 
bij een klein dorpje waar een Franse 
markt plaatsvond. Hier stonden 
onder andere de plaatselijke 
verenigingen, zoals historische 
vereniging, molen en sjoelclub. 
Verder werd er op de terrasjes 
op de markt gekaart en creatieve 
kaarsenpotjes gemaakt. De middag 
werd compleet gemaakt met een 
optreden van Havelterfeest popkoor 
Voices 4 you. Onder het genot van 
een borreltje en stokbroodje was het 
een gezellige middag voor jong en 
oud.  Vrijdagavond was het feest in de 
tent met een schuimparty op Sunny 
Island. De zwoele sfeer zat er goed in 
op deze avond. Er werd volop gedanst 
op de verzoeknummertjes die werden 
gedraaid door de DJ. 

Zaterdagmorgen liep Havelte uit voor 
de traditionele optocht. Rijendik stond 
het publiek op het Piet Soerplein 
en omgeving om ook maar een 
glimp op te kunnen vangen van de 
prachtig versierde wagens. Op deze 
prachtige zonnige ochtend werd 
Havelte getrakteerd op een hele 
mooie optocht. De wagenbouwers en 
allerhande creatievelingen hebben 

weer iets moois neergezet. Winnaars 
waren dit jaar de Biebal met ‘de 
oudste cruise ter wereld’ op 1. Groep 
Feestboek met ‘Chinees all over the 
place’ op 2 en ‘t Lok giet kroesen’ ging 
er met de 3e prijs vandoor.

Zaterdagavond, rond negenen was 
het dan zover. De hilarische BINGO 
waar iedereen met smacht naar uit 
keek. Dat was wel te merken aan de 
gigantische rij voor de ingang. Met de 
entreekaart als bingokaart in aanslag 
ging De Vermakelaar los. Met als 
hilarische ontknoping dat de hele 
tent in 1 keer een volle kaart had! 
Op dat moment begon de Rich and 
Famous band. Afgewisseld met Rene 
Karst en Ronnie Ruysdael was het een 
ouderwets gezellige avond.

Ook op de laatste dag van het Havelter 
Volksfeest werd het dorp getrakteerd 
op een prachtig zonnetje. Al vroeg 
schoven de cruisegasten aan voor 
een ontbijtje en een concert van de 
Postjagers. In de middag was er een 
vertrouwd programmaonderdeel terug 
van weggeweest, de zeskamp. Een 
groot succes met twintig teams op het 
buitendek van het cruiseschip! En dan 

nog 1 keer los voordat we aanmeren 
in de thuishaven. Met de Bijtels ging 
jong en oud de dansvloer op. En 
daarmee kijkt de feestcommissie terug 
op een heel geslaagd feest. Op naar 
het 40-jarig jubileum in 2018. 
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U laat uw klanten 
toch niet 
in de regen staan?
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Promoot uw bedrijf met een paraplu 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.
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