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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp
0521 342 250
  
10-jarig jubileum ‘Havelte Buitengewoon!’

  

  
2017 is een jubileumjaar; Havelte Buitengewoon wordt
namelijk voor de 10e
keer georganiseerd.
   alle deelnemers iedereen
Met zelfgemaakte, creatieve handletterborden heten
van harte welkom!
  
olijfolie en overheerlijke baksels
De feestelijke decembermaand nadert
  
(van pepernoten
tot taart). Kijk
en opnieuw zet een groep Havelter
eens rond in de schoonheidssalon
ondernemers haar deuren open.
  
of nagelstudio.
En sta even stil
Dit jaar maar liefst 16 ondernemers
op 10 locaties ! De historische en
bij de prachtige tekeningen en
schilderijen
authentieke locaties zoals de molen
   van de natuur om ons
heen. Ook de dagbesteding is creatief
en de burgemeesterskamer van het
voormalig gemeentehuis zijn uiteraard vertegenwoordigd
en biedt een
  
schat aan cadeautjes. Tip van dit
te bezichtigen.
jaar; geniet,
Havelte Buitengewoon biedt een
   tijdens deze gezellige
jubileumronde, van een buitengewoon
aanbod dat varieert van lekker ‘sfeer’
lekker kop
proeven tot een schoonmaakles.
     koffie of lunch bij één van
U kunt inspiratie opdoen op het
onze horeca-deelnemers.
gebied van creatief bloemwerk,
  
De deelnemers van ‘Havelte
de laatste woontrends bekijken en
vintage spullen aanschaffen. Uw
Buitengewoon!’
heten u van harte
  
welkom en wensen u een sfeervolle
smaakpapillen worden getest met
jubileumronde!
een glas Havelter wijn, Italiaanse
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Het  is  er  weer  tijd  voor…  
Blad  blazen!  
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Bij  ons  volop  verkrijgbaar!  
  

Wij  verzorgen  ook  graag  de  
winterbeurt  van  uw  gazonmaaier  
incl.  gratis  haal-‐  en  brengservice!    
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De volgende Kei verschijnt op 22 november 2017.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 15 november
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

Kerkdiensten
PKN Havelte/Uffelte
Zo. 12 nov.
Havelte
Wo. 15 nov.
Molenhof
Zo. 19 nov.
Havelte

10.00 uur
19.30 uur
10.00 uur

Ds. V. Top
Ds. V. Top
Mw. J. Doeven uit Zuidwolde

Oogstdankdienst, kinderkerk
Viering Heilig Avondmaal
Kindernevendienst

Nacht zonder dak: 11 november in Havelte

Slaap jij in de vakantie wel eens buiten? Als het lekker warm is en eigenlijk binnen te benauwd om goed te kunnen
slapen? Gewoon met je luchtbed of matras en een laken of slaapzak kijken naar de sterren? Zou je dat ook doen als het
koud is en regent, als er geen huis of caravan is om naar terug te gaan??
Voor heel veel kinderen is dat laatste
realiteit; dat moeten ze elke dag.
Om hen te helpen is de actie Nacht
Zonder Dak bedacht. Zie ook www.
nachtzonderdak.nl.
Nacht Zonder Dak is een actie
van Tear waarbij je met je groep één
nacht doorbrengt in een zelfgemaakt
krotje van plastic en kartonnen dozen.
Een uniek evenement waarbij
bewustwording, samen plezier maken
en iets doen voor anderen hand in
hand gaan. De opbrengst van de actie
gaat naar straatjongerenprojecten van
Tear.
In 2015 organiseerden ruim 100
jeugdgroepen een Nacht Zonder
Dak. Meer dan 2.500 jongeren
haalden 235.000 euro binnen voor
straatjongeren. “Een fantastisch
resultaat”, aldus Joost van Dieren,

coördinator Nacht Zonder Dak: “Nacht
Zonder Dak brengt de realiteit van
straatjongeren en armoede dichterbij.
Nederlandse jongeren leven vaak in
een ‘bubble’ van materiële voorspoed.
Door mee te doen aan Nacht Zonder
Dak kijken jongeren verder dan hun
eigen wereld. Tieners merken dat ze,
hoe jong ook, in actie kunnen komen
tegen armoede en onrecht.”
Op 11 november (niet voor niets
op Sint Maarten) gaan we met de
jongeren van de PKN kerk te Havelte
en ook alle andere jongeren die mee
willen doen een nacht doorbrengen
in de open lucht op het Piet Soerplein
van Havelte.
De jongeren die meedoen hebben als
taak zo veel mogelijk sponsorgeld in
te zamelen, om de actie ook financieel
een succes te laten worden en we

PROEF DE SFEER
IN ONS RESTAURANT
Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027
info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl
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zoveel mogelijk jongeren in derde
wereldlanden kunnen helpen. Daarbij
kunt u natuurlijk ook helpen: doneer
gul als de vraag komt, of bezoek ons
op 11 november ’s avonds tijdens onze
actie.
Van harte welkom!

Aangeboden

MOOI SCHILDERIJ
Voorstelling boerderij met stookhok
(bakhuis) in Havelte of naaste omgeving, geschilderd in 1968 door Joop
Nijmeyer, werd later een bekend
kunstschilder, recent overleden.
Formaat breed 143 cm, hoog 89 cm.
Ook geschikt voor openbare ruimtes.
Prijs in overleg, zeer betaalbaar.
H. Brouwer, Middenweg 45, 7906 LJ
Hoogeveen, hbrouwer27@ziggo.nl

Nog even!
  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
supervers  ijs.  Ook  meenemen!  
Open  
zaterdag
25 november zijn we
dit seizoen voor ’t laatst
geopend.
Voor  onze  menulijst  en  
de  openingstijden  
Voor ons menu enzie  website.  
de openingstijden: zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl
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Keitje

Warm
Er zijn mensen die fluitend met twee
vingers in hun neus de middelbare
school doen en daarna even
gemakkelijk een universitaire studie
afronden.
Er zijn mensen die, van alles wat ze
aanpakken, een succes van maken.
Maar er zijn ook mensen die via een
lange weg hun doel bereiken.
En vaak zijn dat degenen die midden
in de samenleving staan omdat ze
hebben ervaren, en daarom weten,
dat iets bereiken niet altijd vanzelf
gaat.
Dat dat offers vraagt, dat je daar lange
adem voor moet hebben, maar vooral
enorm veel doorzettingsvermogen.
Dat heeft hij, onze supermarkteigenaar
Abe.
Niet eens zijn middelbare school
afgemaakt, maar laat hem maar
schuiven, die jongen.
Kijk eens wat hij nu is, een franchiser
met een prachtige supermarkt. Een
warm mens met oog voor oud en
jong, voor personeel en klant, voor
ondernemers en het dorp.
Een mens midden in de samenleving.
Je zou willen weten hoe heb je dat
gedaan Abe?
Op 12 november 2017 gaat hij ons
erover vertellen. Iedereen is welkom
in de Clemenskerk in Havelte.
Van 15.30 tot 16.30 uur.
Met een hapje en een drankje.
dieneke smink

‘De
Brincksanghers’
in ‘De Poele’
Op zaterdag 11
november a.s. geeft het
Havelter mannenkoor
‘De Brincksanghers’ een concert in wijkcentrum ‘De Poele’ te Meppel.
Het koor bestaat uit een 30-tal leden.
Onder enthousiaste leiding van
dirigente Trijnie de Boer brengen
‘De Brincksanghers’ Engelstalige
countrynummers, evergreens en
Ierse folksongs ten gehore. Daarnaast
worden er ook Duits-, Frans- en
Nederlandstalige nummers gezongen.
De prettig in het gehoor liggende
liederen worden afwisselend muzikaal

begeleid met keyboard, accordeon of
banjo. Voor meer info kijk op: www.
brincksanghers.nl
Nieuwsgierig geworden? Kom dan
zaterdagavond 11 november naar ‘De
Poele’ in Meppel. Het concert begint
om 20.00 uur. De entree bedraagt
slechts € 6,-. Inclusief een gratis kop
koffie!

Iets nieuws in de kerk van Havelte, het Dorpsgesprek
Bekende en minder bekende inwoners van Havelte en omgeving gaan met ons
praten over wat hen drijft in het leven.
Het eerste gesprek is op zondagmiddag 12 november en u wordt uitgenodigd
daarbij aanwezig te zijn. Van harte welkom!
Dorpsgesprek
Zondagmiddag 12 november
Van vakkenvuller tot directeur. Hij lijkt
de vleesgeworden American dream,
hij is ‘onze’ Abe Brouwer.
Abe maakte de middelbare school niet
af en verliet zijn geboortedorp om in
de Randstad aan het werk te gaan.
Hij begon op de onderste trede en
klom op, dankzij hard werken en
talent voor ondernemerschap. Hij
heeft hart voor zijn zaak en hart voor
onze dorpen.
In dit eerste dorpsgesprek gaan we

met Abe Brouwer in gesprek over
ziel en zakelijkheid. Wat maakt een
ondernemer mee? Wat vindt hij
lastig, waar haalt hij de moed om te
investeren vandaan? Na afloop van
het gesprek worden er hapjes en
drankjes geserveerd.
Datum:
zondag 12 november 2017
Plaats:
Clemenskerk Havelte
Tijd:
16.30 – 17.30 uur
Meer info:	Vijko Top & Aukje Westra,
dorpsdominees.
Mail:
dominee@pkn-havelte.nl

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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3

Vogelwacht Uffelte e.o.
organiseert lezing

Beleef de IJsseldelta in
alle jaargetijden
Natuurfotograaf Philip Friskorn
verzorgt op 9 november een lezing
over de IJsseldelta. Dit gebied tussen
Zwolle en de monding van de IJssel in
het Ketelmeer is in 2005 aangewezen
als een van de twintig Nationale
Landschappen en kreeg vanaf
dat moment de naam ‘Nationaal
Landschap IJsseldelta’.
Tot de delta behoren ook een deel
van de Overijsselse Vecht en het
Zwarte water met de oeroude
polders Mastenbroek en de
Koekoek. Deze polders vormen een
bijzonder cultuurlandschap, maar
de uiterwaarden van de IJssel en de
eilanden in de IJsselmonding staan
bloot aan de grillen van de rivier. Door
het nationaal project ‘ruimte voor

de rivier’ zijn ook oude meanders
van de IJssel weer open gemaakt en
zij zorgen, behalve voor geweldige
natuurwaarden, voor het bergen van
water als er een groot wateraanbod
via de Rijn in de IJssel stroomt. De
grote rijkdom aan flora en fauna wordt

Vlonderplanken (heel mooi!!)

28 x 145 Grenen geïmpr. 450 & 500 cm
21 x 140 Lariks 400 cm lang

benadrukt door de terugkeer van de
Zeearend op het Vogeleiland in het
Zwartemeer.
Aanvang: 20.00 uur. Plaats: De Veldkei,
Veldkamp 77, 7971 BX, Havelte
Toegang: gratis (leden).
Niet-leden betalen 3 euro.

€ 2.25 p/m
€ 2.25 p/m

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 geïmpr. 420 cm & 570 cm
Grijs geïmpregneerd 420 cm
Geimpr. & 2x zwart gespoten

Steigerplank (gedroogd!!)

29 x 195 Fijn bezaagd 400 cm lang
27 x 195 Geschaafd 450 cm lang
30 x 195 Vintage grijs geïmp. 500 cm

€
€
€
€

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

€ 10.00 p/st
€ 13.50 p/st
€ 17.50 p/st

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

APK
Onderhoud - Reparatie
Airco
Accu’s - Banden - Uitlaten
Tanken - Wassen - Shoppen
Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl
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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

Wij hebben ruimte voor

nieuwe gastouders

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’

Voor al uw
rietdekkerswerken

Net als thuis, maar tóch een beetje anders
dat is volgens ons gastouderopvang.
Doomijn biedt deze opvang is
samenwerking met een tal van gastouders
onder andere in de regio Havelte.

Ook gastouder worden?
Beschik je over goede pedagogische kwaliteiten,
naast een kwalificerende diploma. En vind je
het leuk om in je eigen vertrouwde omgeving
met kinderen te werken? Meld je dan nu aan
als gastouder bij Doomijn of neem vrijblijvend
contact met ons op via:

Egginkstraat 26 + 25
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759
B.g.g. 0521-351566
(038) 421 45 21
www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
of mail naar:
www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
Vrijblijvend prijsopgave.
gastouderopvang@doomijn.nl
Vrijblijvend prijsopgave
Voor al uw rietdekkerswerken
Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel: 0521-344328/0650556759

Agenda

8 nov.
De Kei nr. 21
10 nov.
Jaarvergadering ALV biljartvereniging De Veldkei - aanvang 10.00 uur
10 nov.
Film ‘The Sense of an Ending’ - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
11 nov.
Werkochtend GroenGroep Havelte - 9.00 uur
11 nov.
Rommelmarkt tbv OBS de Veldwikke - de Stobbe te Darp - 09.30-12.30 uur
11 nov.
Concert Havelter Mannenkoor De Brincksanghers - Wijkcentrum De Poele, Meppel
Vrouwenvereniging Havelte, bingo
15 nov.
16 nov.
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
17 nov.
Bingomiddag De Senioren Westerveld - De Veldkei Havelte - 14.00 uur. Iedereen is van harte welkom.
Buurtschap Darp 70 jaar - Buurthuis De Stobbe, Darp
18 nov.
19 nov.	70-jarig jubileum Muziekvereniging de Bosnimf met een optreden van de Swingband Havelte ; met medewerking
van de Terribell Jazzband (dixieland) en Jorby (pop/jazz) - Landgoed Overcinge - 14.00-17.00 uur
22 nov.
De Kei nr. 22
Werkochtend Groengroep Havelte - 9.00 uur
24 nov.
24-25 nov. Kleindierenshow - sporthal Havelte
25 nov.
Toneelgroep Sleen - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur
25 nov.
Sinterklaasintocht van Havelte - 17.45 uur bij de brug
6 dec.
De Kei nr. 23
8 dec.
Film ‘Retour en Bourgogne - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
9 dec.
Werkochtend GroenGroep Havelte - 9.00 uur
12 dec.
Oud papier ophalen Havelte
20 dec.
De Kei nr. 24
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 woensdagmiddag:   Sjoelen - De Veldkei, Havelte - 13.30 – 15.45 uur
Elke donderdagmiddag: Werelddans - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur
Elke vrijdagmorgen:
Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur
De Kei - 2e jaargang nr. 21 - 8 november 2017
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URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

PROJECTSTOFFERING

Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting groot succes
In de week van 8 tot en met 14 oktober collecteerden in heel Nederland meer dan 50.000 vrijwilligers voor de
Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Darp, Havelte, Uffelte en Wapserveen gingen de collectanten langs de
deuren. En met succes! Gezamenlijk werd een bedrag van € 1194,21 opgehaald. De opbrengsten van de collecte stelt de
Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten.
Al meer dan 40 jaar voert de
Nederlandse Brandwonden Stichting
haar strijd tegen littekens. Dit doet zij
op drie fronten: het voorkomen van
brandwonden, het verbeteren van
de behandeling (door onderzoek) en

het bevorderen van de psychosociale
nazorg en begeleiding. Dankzij
de collecte kan de Nederlandse
Brandwonden Stichting haar
activiteiten voortzetten.
Namens de plaatselijke

collecteorganisator dankt de
Brandwonden Stichting alle
collectanten en gulle gevers in Darp,
Havelte, Uffelte en Wapserveen voor
hun bijdrage aan ‘de strijd tegen de
littekens’.

Drentenierdersmiddag
Drentenierdersmiddag op donderdag
16 november. 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.
De middag is bedoeld als een gezellig
samenzijn en het a-capella kwartet
Fiere zal als afwisseling enkele
Engelstalige en Drentstalige liederen
ten gehore brengen.
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 0521-342557.
6

Foto: Klaas Brandsma

Een ‘KEI’ van een foto
Aan de grens in Havelterberg. Grenspaal aan de grens met Overijssel.
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Aftrap werkgroep JonginHavelte
Tijdens de herfstvakantie hebben een aantal enthousiaste jongeren uit Havelte op de maandagmiddag een
sportevenement georganiseerd.
De jeugd kon voetballen in de pannakooi, korfballen, knots-hockeyen en bunkertrefbal spelen.
Een zeer geslaagde middag en een prachtige aftrap van ‘JonginHavelte’.

Havelter jeugd
organiseert eigen sportevenement.

Werkgroep JonginHavelte is ontstaan
op initiatief van een aantal betrokken
inwoners van Havelte bestaande
uit; Hans Krol, Janny Mones, Sandra
Schrotenboer en Roel Veld.
E.e.a. in nauwe samenwerking met, en
sturing door de jongerenwerker van
Stichting Welzijn Meppel-Westerveld,
Dennis Donker.
Het doel van de werkgroep is de
jongeren, de jeugd van Havelte te
enthousiasmeren en een platform
te bieden van waaruit zij zelf kunnen
gaan participeren in de Havelter
gemeenschap.

Adverteren?

Te denken valt aan het organiseren
van activiteiten op sportgebied, met
ouderen, kinderen, etc., maar ook
mogelijkheden creëren om in het dorp
je eigen talenten te gaan ontwikkelen
en zorg dragen dat het dorp voor de
jeugd leefbaar is en blijft.
Daarnaast is door deze werkgroep
een jeugdraad geformeerd, welke als
spreekbuis kan functioneren richting
Dorpsgemeenschap Havelte en mee
kan praten over bijvoorbeeld wonen,
fysieke omgeving en de wensen en
doelen van de jeugd in kaart kan
brengen.
Begin september is hiervoor al
een behoeftepeiling gehouden op
de vrijdagavond van het Havelter
Volksfeest. 70 zeer enthousiaste
jongeren hebben op deze avond
een enquête ingevuld en afgelopen
woensdag -25 oktober- zijn de
uitkomsten met deze groep besproken
in ontmoetingscentrum de Veldkei.
Samen met de jeugd gaat nu
onderzocht worden welke wensen
en activiteiten er ontplooid en
gerealiseerd kunnen gaan worden.
Diezelfde avond is een jeugdraad
geformeerd bestaande uit 6 Havelters,
allen rond 18 jaar oud.

Deze ‘toekomst van Havelte’ gaat zich
buigen en gaat brainstormen, tezamen
met hun eigen achterban, over wat er
speelt en leeft onder de opgroeiende
jeugd, wat er te wensen valt en hoe zij
hun toekomst zien in hun eigen Parel
van Drenthe!
De werkgroep JonginHavelte zal hierin
een ondersteunende rol gaan spelen.

Leden Jeugdraad Havelte

Een ieder die graag mee wil denken/
organiseren, etc. wordt door de
werkgroep en de jeugdraad van harte
uitgenodigd om contact op te nemen
via de facebookpagina JongInHavelte.

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

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

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

www.zzwd.nl
De Kei - 2e jaargang nr. 21 - 8 november 2017

Dwingeloo, De Weyert, T. 088-9684028
Havelte, De Molenhof, T. 088-9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067
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Muzikale Middag van 70
jarige Muziekvereniging
De Bosnimf
Muziekvereniging De Bosnimf
uit Havelte viert op zondag 19
november in Landgoed Overcinge
met een muzikale middag het feit
dat zij in 1947, 70 jaar geleden,
werd heropgericht. Heropgericht,
want ook in de jaren daarvoor
werd er al in verenigingsverband
gemusiceerd. In een brief uit 1889
worden plannen opgevat om in de
voormalige gemeente Havelte een
muziekkorps op te richten. In een
latere brief uit 1915 staat de naam
van het fanfarekorps ”De Boschnimf”.
Een bijzondere naam voor een
muziekkorps en een naam die
vandaag de dag, 102 jaar later, nog
steeds gebruikt wordt!
De verenging presenteerde zich als
fanfarekorps en heeft ook lange tijd
een malletband gehad. Door een
teruglopend ledenaantal is 5 jaar
geleden besloten verder te gaan als
Swingband Havelte. Dat houdt in dat
er nu sprake is van een ritme sectie
(drums en percussie, piano, gitaar,
bas), een blazerssectie (trompet,

trombone en saxofoon) en een
zangeres en uiteraard verandering van
repertoire. In deze samenstelling kan
er niet meer lopend op straat gespeeld
worden maar worden evenementen
in Havelte en omgeving opgeluisterd
met swingende muziek. De band
staat onder enthousiaste leiding van
dirigent Hildo Flierman.
Tijdens het jubileumjaar zijn er al een
aantal momenten geweest waarin
Swingband Havelte aandacht vroeg
voor haar historie, onder andere
met publicaties in Onsen Spiker (het
blad van de Historische Vereniging
Havelte e.o.) en een klein overzicht
van 70 jaar Bosnimf in dorpshuis De
Veldkei in Havelte. Als afsluiting van
het jubileumjaar organiseert zij deze

muzikale middag. Vanaf 14.00 uur
worden de bezoekers verwelkomd
met dixielandmuziek van de Terribell
Jazzband uit Zwolle. Tevens is er
gelegenheid om in foto’s een overzicht
van ”70 jaar Bosnimf” te bekijken.
Om 15.00 uur begint het optreden van
de Swingband met zang van Yoanique
Hillen en Nora Tanger. Ook hierbij
staat door de keuze van de nummers
de geschiedenis van de vereniging
centraal.
Na afloop van het optreden kan nog
worden nagepraat en geborreld terwijl
de band Jorby uit Deventer eigen
pop- en jazznummers speelt. Een
mooi muzikaal initiatief in een mooie
omgeving.
De toegang is gratis.

Bijeenkomsten over nieuw dorpshuis
Samenwerking
Op dit moment beschikt Havelte over
een ruime hoeveelheid aan gebouwen
waarin de maatschappelijke
voorzieningen zijn gehuisvest. Welzijn
MensenWerk en Zorgcollectief
Zuidwest-Drenthe (ZZWD) zijn
bezig met eigen ontwikkelingen
als renovatie van De Veldkei dan
wel uitbreiding en nieuwbouw van
een paviljoen ter vervanging van
De Molenhof. Op initiatief van de
gemeente Westerveld is gekeken wat
samenwerking kan opleveren voor
de hele dorpsgemeenschap, Welzijn
MensenWerk en ZZWD. Het resultaat
is dat Welzijn MensenWerk, ZZWD
en de gemeente bereid zijn samen
onderzoek te doen en een plan te
maken voor een nieuw dorpshuis in
Havelte.
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In gesprek met inwoners van Havelte
Vanzelfsprekend vinden alle drie de
partijen draagvlak onder de inwoners
van Havelte voor zo’n ontwikkeling
belangrijk. Daarom willen wij
persoonlijk met inwoners in gesprek.
Wij nodigen u graag uit voor de
volgende bijeenkomsten:
• Donderdag 9 november 19.30
uur (inloop vanaf 19.00 uur) in
‘t Knooppunt. De bestuurders
informeren u over bijvoorbeeld de
achtergrond en het waarom van de
samenwerking, wat dat oplevert
voor de gehele gemeenschap en
bijdraagt aan de leefbaarheid van
Havelte en de locatie van een nieuw
dorpshuis.
• Dinsdag 14 november tijdens
de inloopbijeenkomst tussen
19.00 en 20.30 uur in De Veldkei.
Misschien heeft u na 9 november
nog allerlei vragen. Tijdens de

inloopbijeenkomst staan de mensen
van Welzijn Mensenwwerk, ZZWD
en de gemeente klaar om uw vragen
te beantwoorden.
Ook in de toekomst moet Havelte
natuurlijk een levendig en leefbaar
dorp blijven.
Het is daarom belangrijk dat allerlei
maatschappelijke voorzieningen
blijven bestaan. Met elkaar moet goed
worden gekeken welke voorzieningen
er nodig zijn, wat voor huisvesting
daarbij hoort en hoe dit financieel
haalbaar blijft.
Daarnaast zijn inwoners,
(maatschappelijke) organisaties,
ondernemers en de gemeente met
elkaar in gesprek over de ruimtelijke
(her)inrichting van de dorpskern, het
zogenoemde Ruimtelijk Actieplan
Havelte. Een onderdeel van dit plan is
het Piet Soerplein.
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