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Vele  SABO  gazonmaaiers    
in  de  ACTIE!!!  

  
    
  
  
  

  

  

  

Ook  voor  onderhoud,  reparatie  
én  verhuur  bent  u  bij  ons  aan  

het  juiste  adres:    

Lindenlaan  54a  te  Uffelte  

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. 18 | 27 september 2017

Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

0521 34 46 54

Lezing OERmuseum

Het OERmuseum organiseert op donderdag 28 september 2017 een lezing 
“Erven uit het veld: de archeologie van een raatakkercomplex te Westeinde”.
Plaats: Oermuseum/Schultehuus Brink 7 te Diever. Start 19.30 uur.

In de bossen en de bodem 
van Westeinde zijn sporen van 
begravingen, woonplaatsen en akkers 
van gemeenschappen uit de ijzertijd te 
vinden. Het Groninger Instituut voor 
Archeologie van de Rijksuniversiteit 
Groningen heeft de afgelopen 
jaren archeologisch veldonderzoek 
uitgevoerd in een tientallen hectare 
groot raatakkercomplex. Daarbij 
zijn de akkerwallen en akkers 
zelf onderzocht. Er zijn onder 
andere woonerven uit de ijzertijd 
aangetroffen, maar ook zijn de 

archeologen veel te weten gekomen 
over de akkerbouw uit die periode. In 
deze lezing praat onderzoeker Stijn 
Arnoldussen u bij over de resultaten 
tot nu toe. Ook wordt de prangende 
vraag opgelost wanneer en waarom 
deze uitgestrekte systemen van 
omwalde akkers ooit ontstonden. 
In verband met het beperkte aantal 
zitplaatsen is reserveren noodzakelijk 
via: reserveren@schultehuus.nl of via 
tel. nr. 0521-594811. 
De toegangsprijs is € 3,- inclusief een 
pauzedrankje. 
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De volgende Kei verschijnt op 11 oktober 2017. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 4 oktober 
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.  24 sept. Havelte  10.00 uur Ds. A. Westra, startdienst, kindernevendienst
Zo.     1 okt.  Uffelte  10.00 uur Ds. V. Top 
Zo.     8 okt. Havelte  10.00 uur Mw. drs. L. Vos uit Zwolle

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger                          Martijn Haveman

behandeling;  opleidingen;                      

Pedjit (oosterse massage)               energetisch sportmasseur

energetische sportmassage / therapieën               stabielmassage onderbeen

ontspanningsmassage

magnetiseren cursus;

kruiden therapie meditatie

Locatie   veendijk 29   7971 RN Havelte   ( Drenthe)

nfo@spirit-treatments.nl              www.spirit-treatments.nl        tel; 06-33674073

behandeling; 
Pedjit (indonesische massage)
energetische sportmassage / therapieën
sportmassage
orthomoleculair gerichte conculten 

Wij starten 14 oktober 2017 met de opleiding energetisch sportmasseur

Locatie: Veendijk 29 
7971 RN Havelte (Drenthe)
tel. 06-33674073

te volgen opleidingen;
energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen

cursus;
mediteren

info@spirit-treatments.nl
www.spirit-treatments.nl

Gemeente zet nog steeds in op glasvezel 

In de ontwikkeling van een glasvezelnetwerk in Westerveld is een verschil van inzicht ontstaan tussen de deelnemers/
financiers. Westerveld op Glas (WOG) geeft aan dat zij door de moeizame samenwerking met de gemeente en RENDO 
geen heil ziet in een verder overleg. Een belangrijk punt hierin is een voorstel over een wijziging in het organisatiemodel, 
waarbij RENDO een nadrukkelijke rol krijgt. De gemeente wil het beeld dat door WOG geschetst wordt nuanceren. 

Allereerst moeten we vaststellen dat 
het voorstel voor een andere invulling 
van het organisatiemodel door alle 
potentiële financiers (provincie, 
bank, RENDO en gemeente) is 
omarmd. Anders dan berichten van 
WOG doen vermoeden, is er tot 
op heden nog geen akkoord op de 
financiering door de provincie. Ook 
daar moeten zowel de businesscase 
als de organisatievorm nog getoetst 
worden. Daarbij kan het beeld 
ontstaan dat Westerveld de inwoners 
de zeggenschap zou ontnemen. 
Dat is niet aan de orde. Ook in het 
gewijzigde organisatiemodel houden 
de inwoners zeggenschap. 

De gemeente heeft altijd het doel 
voor ogen gehad om snel internet 
aan te bieden zonder commerciële 
insteek. Daarom vindt het college 
van Westerveld het van groot 
belang dat ‘snel internet’ via een 
glasvezelnetwerk wordt aangelegd. 
Over de manier waarop is verschil van 
mening met één partij, te weten WOG. 
Om een aantal redenen vindt het 
college van Westerveld samen met de 
andere financiers dat een alternatief 
organisatiemodel de voorkeur heeft. 
•  Volgens de gemeente heeft de 

vergelijkbare aanpak in de gemeente 
de Wolden laten zien dat dit 
uitvoerbaar is;

•   De constructie van WOG met een 
privaat aandeelhouderschap draagt 
volgens de gezamenlijke financiers 
een kwetsbaarheid in zich, vooral op 
het gebied van continuïteit;

•   Er blijven vragen bij de businesscase, 
met grote financiële risico’s.

De gemeente en RENDO kijken 
inmiddels ook naar alternatieven 
om zo snel als mogelijk glasvezel aan 
te leggen. In de Kop van Overijssel 
werkt RENDO samen met CIF 
(infrastructuur). Het is een reële optie 
om op dezelfde wijze de gemeente 
Westerveld te verglazen.  
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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

Onzalig

Er zijn mannen en vrouwen die mooi 
grijs worden. Sommigen zelfs zilverwit. 
Er zijn jonge vrouwen die nemen een 
voorschot op de ouderdom en laten 
het zilverwit bleken.
In Havelte zie ik heel veel ouderen met 
een prachtige, zilvergrijze haardos.
Ik ben daar jaloers op.
Ik heb van dat vuilniszakkengrijs haar.
Vuilniszakken die straks niet meer 
opgehaald worden en die, ook 
wij ‘Grijzen’,  persoonlijk in een 
ondergrondse vuilopslagbewaarplaats 
moeten gooien. 
Dus wat zien wij in de komende tijd als 
de onzalige huisvuilplannen doorgaan? 
Rollators met vuilniszakken, wandel- 
en kinderwagens met huisvuilzakken. 
Bakfietsen met, in plaats van kinderen, 
vuilniszakken.
Fietsendragers en scootmobielen 
beladen met grijze zakken. 
Moeders met fietskinderzitjes vol 
huisvuil. Allemaal op weg naar de 
ondergrondse stortplaats.
Als u het mij vraagt: ik vind het een 
vuil(nis) plan!
Maar ja, mij wordt niets gevraagd.

dieneke smink

Rode Kruis Westerveld

Bewegen, Vallen En Opstaan…

Op donderdag 18 oktober a.s. organiseert het Rode Kruis Westerveld 
een informatieve avond over bewegen, vallen en opstaan. We hebben 
fysiotherapeut Robert Vukmanic van fysiopraktijk Havelte bereid gevonden om 
op deze avond ons iets meer te vertellen over dit onderwerp. NIet alleen over 
vallen (valpreventie), maar ook wat zou je kunnen doen om fit te blijven? Door 
middel van interactie met vrijwilligers zal hij laten zien hoe je beter in balans 
kunt blijven.

Bijvoorbeeld door zoiets simpels als 
door anders op te staan vanuit je 
stoel. Hoe sta je nu op en hoe zou je 
het anders kunnen doen. Wat doe je 
met rugklachten? Men is geneigd om 
rust te houden, terwijl zijn motto is; 
Rust roest! Blijf in beweging. Kortom, 
het belooft een interessante avond 

te worden. Deze avond is bedoeld 
voor alle inwoners van Westerveld en 
andere geïnteresseerden. De avond 
wordt gehouden op 18 oktober 2017 
in de Veldkei in Havelte. De zaal
gaat open om 19.30 uur en de avond 
begint om 20.00 uur. Een kopje koffie 
en wat lekkers staat voor u klaar!

Diaconie houdt inzameling voor de Voedselbank

Op 8 oktober willen wij als Diaconie voor de Voedselbank een inzameling 
van goederen houden. De goederen zijn bestemd voor alle cliënten van de 
gemeente Westerveld. De armoede ligt vaak op de loer vlak om de hoek. 

Houdbare goederen zijn een welkome 
aanvulling voor de organisatie van de 
Voedselbank. 
Zij kunnen dit dan naar eigen inzicht 
gebruiken om zo een compleet 
pakket te maken, dat twee wekelijks 
uitgedeeld kan worden aan de 
cliënten.
Wij vragen u allemaal, als u 8 oktober 
naar de kerk komt, om iets mee te 
nemen voor deze inzameling. Graag 
alleen houdbare producten (minstens 
nog een maand houdbaar) die zij 
een tijdje kunnen opslaan zoals: rijst, 
pasta’s, soepen, sausen, houdbare 
melk, blikken of potten groente, suiker, 
thee, tandpasta, broodbeleg. 

Vooral koffie en wasmiddelen zijn zeer 
welkom.
Wij zorgen dan dat alles weer bij de 
Voedselbank komt. 
Laten wij de cliënten weer extra blij 
maken!

P.S. Mocht u zondags niet in de 
gelegenheid zijn, dan kan u uw 
goederen ook brengen op zaterdag 7 
oktober tussen 11.00 en 12.00 uur in 
de Nije Wheeme naast de kerk.
Van harte aanbevolen en alvast 
hartelijk bedankt.

Namens de Diaconie,
Anneke Mulder

Haiku

Bruingroene mossen
nemen langzaam bezit van
een vergeten graf.

Louis
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In gesprek met

Voor haar geknipt 

Wist u dat mannenhoofdhaar 40 tot 50 centimeter lang kan worden en 
vrouwenhoofdhaar wel tot 70 of 80 centimeter? En dat volgens het Guinness 
Book of Records bij een Chinese mevrouw het langste hoofdhaar is gemeten 
(ruim 5,6 meter)? En dat blonde mensen gemiddeld zo’n 140.000 haren op hun 
hoofd hebben, bruinharigen tussen de 100.000 en 110.000 en roodharigen 
‘slechts’ 85.000 tot 90.000? Geen haar op ons hoofd die daaraan denkt als 
we op de kappersstoel zitten. Maar zeker als we bedenken dat een bundel 
vrouwenhaar van een vierkante centimeter een trekkracht van 1600 kilogram 
heeft, terwijl eenzelfde hoeveelheid mannelijk haar slechts 720 kilogram zou 
kunnen dragen, groeit ons respect voor het werk dat een kapper dagelijks 
moet verrichten. 

Nu heeft de kapper sinds 
mensenheugenis niet te klagen over 
gebrek aan respect. Mozart, Paisiello 
en Rossini hebben zelfs opera’s aan 
Figaro, de barbier van Sevilla gewijd. 
Op de website van Schwarzkopf 
(http://www.schwarzkopf.be/nl/
home.html) – wel even doorrollen 
op het scherm – zijn tal van feiten 
en fabels over haar te vinden: zijden 
kussens zijn beter voor je haar dan 
katoenen, ketchup laat je blonde 
haar weer stralen – en het staat ook 
pittiger – en ook mayonaise is goed 
voor je haar vanwege olie, azijn en 
eigeel, al zal niet iedereen naar een 
patatje-oorlog willen ruiken. Maar 
feit of fabel, Jacqueline Munsterman 
van Jacqueline’s Haarmode aan de 
Bosweg in Darp staat gelukkig met 
beide benen op de grond. Ze laat zich 
geen knollen voor citroenen verkopen. 
Trouwens, de geopende schaar van 
haar uithangbord liet er al geen twijfel 
over bestaan dat met onwillig haar 
korte metten worden gemaakt. Wie is 
Jacqueline Munsterman?

‘Ik ben in 1974 in het ziekenhuis van 
Meppel ter wereld gekomen, maar 
ik woon mijn leven lang al in Darp. 
De opleiding voor kapster heb ik in 
Hoogeveen gevolgd. Ik ben in 1993 
hier thuis begonnen met mijn salon, 
maar toen De Stobbe werd uitgebreid, 
bleef er een stukje groen over dat 
aan mijn huis grensde. Dat heb ik 
kunnen kopen en vervolgens heb 
ik daarop mijn salon laten bouwen. 
In januari 1996 is die geopend. Het 
leuke is dat ik nog steeds klanten 
heb vanaf het allereerste begin. Het 
overgrote deel komt uit Havelte. Linda 
is als zestienjarige stagiaire bij mij 

gekomen en nu alweer dertien jaar 
mijn zeer gewaardeerde collega. Wij 
knippen iedereen, jong en oud. Zieken 
en mensen die slecht ter been zijn, 
bezoeken we thuis. De contacten die 
we in al die jaren hebben opgebouwd, 
willen we niet kwijt doordat mensen 
om wat voor reden ook hier niet meer 
kunnen komen. Contact met andere 
mensen is zo belangrijk voor ze. En 
voor ons.

Scherp oog, vaste hand
De kappersopleiding bestaat uit twee 
delen. Eerst leer je permanenten, 
knippen en föhnen bij zowel vrouwen 
als mannen. Heb je dat diploma 
binnen, dan ga je door met het 
tweede deel waarin je leert snijden, 
watergolven, omvormen, kleuren, 
vlechten en opsteken. Maar niet 
iedereen is geknipt voor dit vak. Je 
moet aanleg hebben. Natuurlijk, je 
moet oog hebben voor wat mogelijk 
is met het haar dat je onder de schaar 
hebt, je moet creatief zijn, kunnen 
improviseren, een vaste hand hebben. 
Maar vooral moet je op sociaal gebied 
vaardig zijn. Je moet geduld hebben 
en aandacht willen geven aan je 
klanten. Kun je dat niet, dan lopen ze 
weg.
Klanten willen stabiliteit. Ze weten 
hier bij wie ze in de stoel zitten. 
De gezelligheid en de mond-tot-
mondreclame zijn onze troeven. Wij 
knippen altijd op afspraak. Als je komt, 
ben je aan de beurt. We zijn zondag en 
maandag gesloten, maar de rest van 
de week open; ook dinsdagavond. 
Mijn specialiteit? Ik denk knippen 
en kleuren. Daar moet je oog voor 
hebben. Je moet ook zien welk 
kapsel, welke kleur het beste passen 

bij iemand. Ook de stijlen moet 
je beheersen. Je ziet krullen weer 
wat vaker. Die zijn makkelijk, geven 
stevigheid, terwijl het haar op een 
natuurlijke wijze kan drogen. Het blijft 
beter zitten. Verder zie je veel variaties 
op de boblijn. Veel mannen willen 
nu weer een kuif en kort geschoren 
slapen. Een kapsel straalt, net als 
kleding, een boodschap uit: dit ben 
ik, of dit wil ik zijn. Mannenkapsels 
vind ik wat knippen betreft veel 
gevarieerder, terwijl vrouwen het 
meer in kleurschakeringen zoeken. 
Maar altijd fijn om te doen is het haar 
van bruidjes of meisjes die naar een 
gala-avond gaan ‘op chic’.
Als je ziek bent, of moe, of onder 
spanning staat, zie je dat vaak aan 
het haar. Medicijngebruik kan ook 
van invloed zijn. Aan ons dan om 
daar wat aan te doen. Maar dat 
lukt niet altijd, omdat de huid en de 
gelaatsuitdrukkingen natuurlijk het 
plaatje volledig maken.
Mannen en vrouwen zijn even ijdel. 
Je moet natuurlijk niet overdrijven, 
maar er goed verzorgd bij lopen, 
is een teken van respect voor je 
omgeving. Loop je er onverzorgd bij, 
dan lijkt het wel of het je niets kan 
schelen hoe een ander over je denkt. 
Dat kan positief uitgelegd worden, 
maar ook negatief worden opgevat. 
Dus neus- en oorharen graag tijdig 
weghalen, wenkbrauwen bijknippen 
én regelmatig naar de kapper gaan 
om weer door een ringetje gehaald te 
kunnen worden. Het oog wil immers 
ook wat.

Tekst en foto: Jan en Nettie van Helvoort
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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 geïmpr. 420 cm & 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 400 cm lang    € 10.00 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

27 sept. De Kei nr. 18
28 sept. Lezing OERmuseum - OERmuseum, Brink 7, Diever - 19.30 uur
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
  6 okt. Koopavond Kinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei, Havelte -20.00-21.30 uur
  7 okt. Kinderkleding- 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 
14 okt.  Dag van de ouderen m.m.v. gezelligheidskoor De Pelikaan uit Hoogeveen - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur
18 okt. Vrouwenvereniging Havelte, Nostalgisch kinder- en poppenwagens
18 okt. Informatieve avond over bewegen, vallen, opstaan; org. Rode Kruis - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
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 - 

De Veldkei Havelte - 19.45 uur
  4 nov. Nationale natuurwerkdag - 9.30 uur 
  7 nov. Oud papier ophalen Havelte

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening:
altijd scherp!

NATIONALE OPEN HUIZEN DAG za. 30 SEPTEMBER  a.s! 

GAAT U EEN WONING BEKIJKEN OF WELLICHT KOPEN?

NOTARIS NODIG...? WEES WELKOM!

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

STOTIJN 
notariaat & mediation
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Een ‘KEI’ van een foto Foto: Desiré de Jong

Kerkje van Havelte, 5 juli 2017

Relax & Care

Najaarsschoonmaak voor je huid?? 
Afspraak bij SiS!!

Zon, zee, strand en zwembad hebben ongetwijfeld  
invloed gehad op uw huid. Wilt u deze weer reinigen  

met pure producten van Dr. Hauschka? Bel SiS.

Siska Koster
Sport masseur/Schoonheidsspecialist/Dr. Hauschka therapeut

Jan Harmskamp 52, Havelte • tel.: 06-204 628 47 • www.sishavelte.nl

10 euro korting op een gezichts-behandeling inoktober!

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
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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

Dynamiek maakt hoge sprongen dankzij Stichting 
Kinderkleding en Speelgoedbeurs Havelte

“We zijn ontzettend verwend door Stichting Kinderkleding en Speelgoedbeurs 
Havelte”. Dat waren de woorden die geschreven werden in de nieuwsbrief voor 
de leden van SV Dynamiek Havelte. Onlangs werd er een financiële bijdrage 
gedaan vanuit Stichting Kinderkleding en Speelgoedbeurs Havelte aan SV 
Dynamiek Havelte. 

Zij organiseren elk half jaar een beurs 
waar tweedehands kinderkleding en 
speelgoed van eigenaar wisselt. De 
opbrengst van elke beurs komt ten 
goede aan de Havelter jeugd van 0 t/m 
13 jaar. 
Ditmaal heeft SV Dynamiek Havelte 
een aanvraag gedaan voor een nieuwe 

Plankoline. De kinderen kunnen 
hierdoor sprongen beter oefenen en 
beter uitvoeren.
Stichting Kinderkleding en 
Speelgoedbeurs Havelte is natuurlijk 
superblij om met de opbrengst van de 
beurzen zulke goede Havelter doelen 
te kunnen steunen.
                                 

Gezellige middag voor 
alle ouderen
Op zaterdag 14 oktober om 14.00 
uur zaal open om 13.30 uur is er een 
gezellige middag voor alle ouderen 
uit de gemeente Westerveld.

Deze middag treedt het 
Gezelligheidskoor ‘De Pelikaan’ uit 
Hoogeveen voor u op. 
Toegangsprijs 12.50 p.p. plus 
gezamenlijke broodmaaltijd.
Kaartverkoop tot en met 12 oktober 
aan de zaal Veldkei Havelte.
Iedereen is van harte welkom. 
Graag zien wij u op deze gezellige 
middag in de Veldkei te Havelte. 

Buurtschap Darp 70 jaar
Het nieuwe Darp opgebouwd na de 
oorlog bestaat 70 jaar.
In het kader van dit heugelijke 
gebeuren wordt er op 18 november in 
het buurthuis de Stobbe te Darp een 
avond georganiseerd voor en door de 
bewoners.

Deze avond is gratis toegankelijk; 
consumpties voor eigen rekening.  
Oud-dorpsbewoners en alle 
omliggende dorpen zijn van harte 
welkom. Het zal een avond worden 
met zang {H Beugel. H Ringenier en de 
witte kat M. de Jonge} dans, sketches, 

een mysterie guest, kortom voor elk 
wat wils. Dit mag u niet missen.
Zelf meedoen? Dan kun je bij deze 
heren terecht: Jan Mulder, tel. 
341824;  Jan Boers, tel. 341845; Wilco 
Ems, tel. 343717; Theo Mulder, tel. 
343447. Tot 18 november!

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen
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Acacia
Zij is de freule onder alle bomen. 
Welwillend in mijn leven gekomen 
destijds met gratie en geurige 
bloesems erbij; Hier in dit Drents 
land een wonder.. zij houdt toch ook 
van zand en zee? Dat voel ik met 
haar mee, deze ‘Grande dame’ vol 
schoonheid! 
Ja, zij voelt zich gevleid... dat ze komt 
in de krant, van dit stoer ‘Eikenland’, 
merci, mes amis: 
groet van Gem uit Havelte

       Een enkele keer, 1x in de week of iedere dag 

       Warm of koelvers thuisbezorgd 

 

 

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

 

www.zzwd.nl  

 Lekker en gezond eten zonder zelf te koken?  
 Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

Dromen van bomen -6-

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.
De koopavond is op vrijdag 6 oktober 2017 van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Op zaterdag 7 oktober 2017 is de beurs geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur. 

U vindt 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 ophalen gedurende 
schooltijden bij de kleuteringang 

van OBS de Bosrank in 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.

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.

Kijk op www.kleen.nl/dekei

Adverteren in De Kei?


