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Doe mee! Tel de vogels in jouw eigen omgeving!
Hou je van het kijken naar vogels en ken je ongeveer
30 bekende vogelsoorten in jouw buurt? Of vind je
het leuk om meer vogelsoorten te leren kennen én ze
ook te tellen dicht bij huis? Kom dan op 8 maart naar
wegrestaurant Frederikshaven in Uffelte en hoor meer
over hoe jij ook stadsvogels kunt gaan tellen voor
Sovon!
Sovon Vogelonderzoek Nederland
organiseert allerlei tellingen van
vogels door heel Nederland. Een
van die tellingen is de MUS-telling.
Bij deze telling volgens het Meetnet
Urbane Soorten worden broedvogels
in stedelijk gebied geteld. Drie keer
in de periode van april tot half juli
gaan overal in Nederland vrijwillige
vogeltellers enkele uren op pad
om de vogels in dorpen en steden
te tellen. Met al deze telgegevens
gaat Sovon aan de slag en kunnen
we veel informatie verzamelen over
het voorkomen en wel en wee van
onze spreeuwen, Turkse tortels,
huismussen, merels, groenlingen,
koolmezen, gierzwaluwen, kauwtjes en
andere fladderaars die in onze tuinen,
wegbermen, industrieterreinen, en
parken voedsel zoeken en nesten
bouwen.
Heb je het plan om mee te doen,
of wil je meer weten over de MUStelling? Vind je het leuk om te zien

Huismus, Jan Schoppers

welke informatie uit de achterliggende
10 jaar MUS-telling gekomen is?
Kom dan luisteren naar wat MUScoördinator Jan Schoppers van
Sovon hier over te vertellen heeft!
In samenwerking met Vogelwacht
Uffelte organiseert hij op donderdag 8
maart in Uffelte een avond waarin je
meer hoort over het doel van MUS, de
telmethode, welke vogelsoorten erbij
horen en wat we daarover te weten
zijn gekomen door MUS en er komen
natuurlijk ook ervaringen van MUStellers langs.
Van harte welkom! We hopen u en
jou te ontmoeten en samen meer
gegevens te verzamelen over onze
gevederde vrienden in het stedelijke
gebied in je eigen omgeving.
Wil je alvast meer informatie? Kijk dan
op http://www.sovon.nl/nl/MUS
Vragen over de avond kan je stellen
aan jan.schoppers@sovon.nl .
Aanmelden niet verplicht, wel gewenst
via mail aan Jan Schoppers.
Donderdag 8 maart, 20.00 - 22.00 uur
Wegrestaurant Frederikshaven
Rijksweg 41, 7975 RV Uffelte.

MUS-tellers tijdens de avondtelling in juli,
Jan Schoppers.
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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp
0521 342 250

0521 34 46 54

Een SABO motormaaier…
Iets voor u…?

Momenteel bij ons in de actie!
Meld u nu aan voor
de winterbeurt
van uw maaier!
Wij realiseren deze graag voor u
voor een eerlijke prijs incl.
gratis haal- en brengservice.
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 14 maart 2018.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 7 maart
mailen naar: dekei@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen,

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255 449
www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: 0522 - 85 85 80

Belangrijke Informatie
BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003
CENTRUM BIRU KAI, Natuurgeneeskundige praktijk
Marktstraat 4, 7941 KR Meppel, tel. 0522 23 01 73.
Behandeling volgens afspraak.

INEKE KNOL INDIVIDUEEL-, RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT,
counsellor, docent, supervisor, (team)coach en trainer.
BIJ IK, Dorpsstraat 66, 7948 BT Nijeveen. 0522-259308
06-17067004. Tel.spreekuur: wo. en vr. 8.30-9.00 uur.

Kerkdiensten PKN Havelte/Uffelte
Wo. 28 febr. Havelte
Zo. 4 mrt. Uffelte

19.00 uur
10.00 uur

Vesper Ds. V. Top
Ds. A. Westra

Wo. 7 mrt.
Zo. 11 mrt.

Havelte
Havelte

Laat je horen op saxofoon
of trompet

19.00 uur
10.00 uur

Vesper Ds. A. Westra
Ds. V. Top, kinderkerk

Adverteren?

Korte cursus BoScala Swingkids
Havelte – De jeugd in Westerveld
krijgt de mogelijkheid om te
ontdekken hoe leuk het is om
een blaasinstrument te bespelen.
Kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen
zich aanmelden voor een korte
cursus saxofoon of trompet in OBS De
Bosrank in Havelte. De lessen vinden
plaats op de woensdag van 13.00 tot
14.00 uur en starten op 14 maart.
Onder de titel BoScala Swingkids
krijgen ze 5 lessen van vakdocenten

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

Clemens Bollinger en Jennifer Krale
van Scala Centrum voor de Kunsten.
Muziekvereniging De Bosnimf
uit Havelte stelt de instrumenten
beschikbaar. De kinderen sluiten af
met een spetterend optreden samen
met de MuziekKids Westerveld
op maandag 23 april. Deelname
kost € 35,-. Aanmelden om mee te
doen kan tot woensdag 7 maart via
www.ontdekscala.nl (muziek/korte
cursussen).
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Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

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

Maaltijdservice Thuis
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www.zzwd.nl

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

Aan de Gemeentebeslissers
Zuinigheid met vlijt
Bouwt huizen als kastelen
En wie zich niet op tijd verschoont
Krijgt luizen als kamelen
Met dat versje zijn veel mensen van
mijn generatie groot geworden. Wij
van vóór, in of net ná de oorlog weten
als geen ander wat het betekent om
zuinig te moeten zijn.
Op je kleren en zeker op je schoenen,
zuinig op je speelgoed en je fiets.
Zuinig op het eten, wij zijn van de club
“Nooit iets weggooien”.
Daarom denk ik dat onze
‘Gemeentebeslissers’ zich eens

moeten realiseren of de Veldkei, dat
grote, ruime gemeenschapshuis,
waar zo ontzettend veel mensen
plezier aan en in beleven, met de
grond gelijk moet worden gemaakt of
gerenoveerd.
De huidige plaats is in veel opzichten
doelmatig.
Voor ouderen die in die omgeving
wonen een welkome activiteitenplek
en gemakkelijk te bereiken.
Er is veel parkeergelegenheid.
Er is een royale zaal voor toneel-en
filmvoorstellingen, vergaderingen, enz.
Er wordt hartstochtelijk gebiljart.
De Liesterkrallen repeteren er met

plezier. De bibliotheek hóórt er
gewoon en J&J-Drukkerij is een vast
gegeven.
De kleine ruimtes zijn knus... maar
inderdaad de Veldkei is zeer gedateerd
en aan een flinke opknapbeurt toe.
Dus (het is mijn mening!) stop met
onderzoeken, niemand weet hoe de
situatie is over tien jaar en gebruik de
60.000 euro zo spoedig mogelijk voor
de renovatie van dat goede dorpshuis!
De Veldkei en de bezoekers zijn het
meer dan waard.
dieneke smink

Op reis naar Havelte
Misschien was het nog de DABO
of toch al een DVM-bus
die ons die zaterdag naar Havelte
bracht
om er het hunebed te zien.
Brood en ranja mee want
het was een lange reis
dachten we vooraf, helemaal
van Meppel naar Havelte.

We stopten overal en zagen
in de ramen boerderijen en bomen
koeien in het gras en we zwaaiden
naar een boer op een zwarte fiets.
Het was een mooie reis naar Havelte
de bus wist de weg ook terug
naar Meppel en we gaven de chauffeur
een extra stuiver en een hand.		
			Arjen Boswijk

DE KIERS-MANIER:

T 0522 - 70 30 00 | T 0521 - 38 17 90

De familiewensen samenvoegen
met respect, stijl en kwaliteit,
zonder daarbij het kostenaspect
uit het oog te verliezen.

dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingkiers.nl
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respect@uitvaartverzorgingkiers.nl
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Foto: Wim van Velzel

Een ‘KEI’ van een foto

De contouren van het Informatiecentrum bij de Toegangspoort van het Holtingerveld zijn al goed zichtbaar.

NLDOET 2018: HTC doet ook mee!
Tijdens de landelijke vrijwilligersactie NLDOET op zaterdag 10 maart 2018 gaat
ook de Havelter Tennis Club aan de slag.
Het motto van deze actie is ‘de grote
voorjaarsschoonmaak’. Tijdens
deze vrijwilligersactie wordt het
clubgebouw grondig gereinigd, zowel
de binnenkant met kleedruimtes en
douches als ook de keuken en berging.
En niet te vergeten het hart van de
club: de bar en ontmoetingsruimte. De
buitenkant zal worden schoongemaakt
en waar nodig een kleine reparatie
of likje verf. Alle ramen worden
gewassen, binnen en buiten.

Omdat het tennispark omringd is door
hoge bomen en veel struiken zal er
ook nu weer flink gesnoeid moeten
worden. Het terras en de paden
rondom moeten geveegd. En uiteraard
moet al het afval worden afgevoerd
zodat het park er na deze zaterdag
weer totaal opgefrist bij ligt, klaar
voor het nieuwe competitieseizoen,
klaar om eigen leden en gasten te
ontvangen.

We beginnen deze actie om 09.30 uur
met een kop koffie en sluiten rond
14.00 uur af met een gezamenlijke
lunch. We verwachten veel
enthousiaste leden, maar ook nietleden zijn van harte welkom.
Aanmelden kan via de website van
NLDOET, maar ook door je op te
geven bij het secretariaat van de HTC,
secretariaat@htchavelte.nl

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT
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MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
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Vespers in de Clemenskerk, Havelte
Na een dag vol indrukken je hoofd leegmaken. Dat is de bedoeling van een
vesper. Vespers zijn korte vieringen aan het begin van de avond. Er wordt
een lied gezongen, uit de Bijbel gelezen en er is tijd om te mediteren. Een
geestelijke cooling down dus. Zo kom je weer op het spoor wat belangrijk is,
waar jij voor leeft.
In de tijd voor Pasen worden er in de
Clemenskerk vier vespers gehouden,
steeds op woensdagavond om 19.00
uur. Wat jij eraan kunt beleven is
persoonlijk. De één wordt geraakt
door de sfeer in de eeuwenoude kerk,
de ander mijmert over wat hij of zij
heeft meegemaakt. Hoe dan ook, als
het goed is, ga je na afloop weer wat
lichter naar huis.

Voor meer info: www.pkn-havelte.nl
of mail dominee@pkn-havelte.nl
Data: Woensdagavond 28 februari,
7 maart, 14 maart, 21 maart,
van 19.00-19.30 uur.
Plaats: Clemenskerk, Havelte
Organisatie: Pauline van der Zee, Vijko
Top, Aukje Westra

Het reumafonds Uffelte
zoekt collectanten
Wilt u een klein stukje van uw eigen
straat lopen?
U zou ons enorm ermee helpen!!
De collecte is in de week van 19 tot en
met 24 maart a.s.
Bel of app:
06-83973049 Geertje Timmerman
06-53649578 Antoinette Koopal

Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Zwolle!
Zondag 22 april kun je in Zwolle meedoen met het hardloop- en
wandelevenement MS Motion dat georganiseerd wordt door het Nationaal MS
Fonds. Meedoen met MS Motion betekent dat je je steentje bijdraagt aan een
wereld zonder MS.
De kracht van beweging
MS Motion is een uitdagend en
gezellig evenement voor iedereen.
Het Nationaal MS Fonds gelooft in de
kracht van beweging. Zelf MS hebben,
iemand kennen met MS of zin hebben
in een sportieve uitdaging; er is altijd
een goede reden om je in te schrijven
voor MS Motion!

fysieke tegenprestatie geld op te halen
voor onderzoek naar de genezing van
de chronische ziekte MS. Meer geld
voor onderzoek is hard nodig, want
het aantal MS-patiënten blijft stijgen.
In Nederland hebben meer dan 17.000
mensen MS, maar liefst 1 op de 1.000
mensen dus. Ieder jaar komen daar
ongeveer 800 mensen bij.

Sponsorevenement
Deelnemers van MS Motion maken
zich sterk tegen MS door met een

Zwolle
Atletiekbaan Wim Peters van
atletiekvereniging P.E.C. 1910

vormt het start- en finishpunt van
MS Motion Zwolle. Het complex
is gelegen aan de noordkant van
Zwolle en is omgeven door prachtige
natuur zoals het Westerveldse Bos
en het Zwarte Water. Al lopende
kom je langs pittoreske dorpjes,
landgoederen, bossen en heide. Een
landschap waar je volop ruimte en
rust vindt.
Doe mee!
Je kunt je individueel of als team
inschrijven voor een van de hardloopof wandelafstanden via de website
www.msmotion.nl. Samen staan we
sterker tegen MS!

Annerie
KREMER
uitvaartzorg

‘

  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
Op
woensdag t/m zondag open
supervers  ijs.  Ook  meenemen!  
voor en  
heerlijk
ijs en verse pizza’s!

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd,
rust en aandacht die nodig is.

0522 - 245021

Voor  onze  menulijst  en  de  openingstijden  
zie  website.  

Voor menu en openingstijden: zie website

Annerie, Sigrid & Marieke

Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl
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Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl
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Speciale gasten op manifestatie Progressief Westerveld op 10 maart in De Veldkei
Op zaterdagmiddag 10 maart verwelkomt Progressief Westerveld een keur
aan Westerveldse bewoners in de Veldkei in Havelte. Zij hebben één ding
gemeen: hun bijdrage aan de leefbaarheid en de toekomst van Westerveld en
de wereld daarbuiten. Twee bijzondere gasten op deze middag zijn Harcourt
Klinefelter, voormalig perschef en speechschrijver van Martin Luther King,
en Rob Chrispijn, tekstschrijver voor Herman van Veen, Liesbeth List, Angela
Groothuizen en vele anderen.
Tegen de achtergrond van de
verkiezingen vroeg Progressie
Westerveld aan inspirerende, bekende
en onbekende Westervelders om
te vertellen over hun leven en hun
passie. Harcourt Klinefelter en Rob
Chrispijn zijn twee van die bijzondere
mensen.
Samen met ML King
Harcourt Klinefelter, geboren en
getogen vlakbij New York, sloot zich
in 1965 aan bij het team van Martin
Luther King. Hij werkte nauw met
hem samen en zorgde ervoor dat
King ’s speeches werden uitgezonden
op de Amerikaanse radiozenders.

Na de moord op King verhuisde hij
met zijn Nederlandse echtgenote
naar Wilhelminaoord en werkte
hij aan de Volkshogeschool in
Havelte. Tegenwoordig woont hij in
Steenwijkerwold. Ondanks zijn 80 jaar
is hij samen met zijn vrouw nog steeds
‘all over the world’ actief om het
gedachtengoed van King uit te dragen.
Klinefelter neemt ons op 10 maart
mee in de tijd van ML King.
Tekstschrijver en paddenstoelexpert
Rob Chrispijn werkt al meer dan 40
jaar samen met Herman van Veen.
Voor hem, en nog tientallen andere
Nederlandse artiesten, schreef hij

Martin Luther King en
Harcourt Klinefelter (eigen foto)

Rob Crispijn (eigen foto)

teksten die heel Nederland kent. In
veel opzichten is hij autodidact en een
veelzijdig man. Zo is hij medeauteur
van een indrukwekkende encyclopedie
over Paddenstoelen in Drenthe en is
hij een verdienstelijk natuurfotograaf.
Rob vertelt over zijn vak als
tekstschrijver, de samenwerking
met o.a. Herman van Veen en geeft
zijn visie op natuur en landschap in
Westerveld.
Iedereen is welkom op 10 maart en de
entree is gratis.

Groen schoolplein basisschool de Bosrank
Basisschool de Bosrank in Havelte heeft weer een mooie stap gemaakt
bij het realiseren van een groen schoolplein. In januari is een prachtige
pergola gebouwd door Comfortuin. Deze pergola is gefinancierd uit de
opbrengst van een sponsorloop gehouden door de leerlingen van de
school. De pergola staat voor de lokalen aan de zuidkant. Deze neemt
het directe zonlicht weg, waardoor de zonwering minder snel gesloten
hoeft te worden. Ook is het een lange toegangspoort geworden naar de
hoofdingang.

Dorpsgemeenschap Havelte is
ook enthousiast over het groene
schoolplein en heeft daarom de
beplanting gesponsord van de
pergola. Op vrijdag 16 februari
hebben de leerlingen van groep 8
de plantjes in de grond gezet samen
met leden van het bestuur van de
Dorpsgemeenschap, de heer Van den
Brink en mevrouw Vingerhoets-De
Wilde. De leerlingen werkten hard
en in een mum van tijd zaten onder
andere druif en clematis in de
plantgaten. Hopelijk slaan de plantjes
goed aan en zal de pergola een
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groene poort gaan vormen. Ook zal
de pergola in de toekomst aangekleed
worden met nestkastjes voor vogels,
insectenhotels en voederplekken
voor vogels, zodat het volop leeft
en beweegt in de pergola. Er wordt
in ieder geval nu al geslalomd en
gedraaid om de palen tijdens de pauze.
Basisschool de Bosrank is erg
blij met de ondersteuning van
Dorpsgemeenschap Havelte.
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Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

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

Agenda
28 feb.
Diabetescafé - De Plataan, Vledderstraat 3 Meppel - 19.30-±22.00 uur
3 maart	Gezellige middag De Senioren Westerveld; de muzikale Familie Tuinman - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur Iedereen is van harte welkom.
3 maart
Werkochtend GroenGroep Havelte - 9.00 uur
6 maart
Film ‘Garbage Warrior’ - Winkelsteeg 5, Uffelte - 20.30 uur
7 maart	Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Lezing over De Nederlandse onderzeebotendienst - Veldkei Havelte
8 maart
Lezing door Mus-coördinator Jan Schoppers - Rest. Frederikshaven Uffelte - 20.00-22.00 uur
V.a. 10 maart	Cursus ‘Mus - Mees - Merel’; Vogelwacht Uffelte e.o. - Wapserveen (info: vogelwachtuffelte.nl - 8.00-10.30 uur
11 maart
Jubileumconcert ‘De Brincksanghers’ - De Meenthe, Steenwijk - 14.30 uur
14 maart
De Kei nr. 5
15 maart
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
16 maart
Bingomiddag - De Senioren Westerveld - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur. Iedereen is van harte welkom.
16 of 17 maart Afsluitende activiteit GroenGroep Havelte - 9.00 uur
21 maart 	
Vrouwenvereniging Havelte, Doe-avond
22 maart
‘Pronk eens met je eigen veren’ door leden van de Vogelwacht - De Veldkei, Veldkamp 77 Havelte - 20.00 uur
3 april 	
Ophalen oud papier Havelte
4 april
Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Lezing Louis Zeegers over ziekte van Lyme - Veldkei Havelte
6 april
Tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs - de Veldkei Havelte - 20.00-21.30 uur.
7 april
Tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs - de Veldkei Havelte - 9.00-10.00 uur.
Weekend Thaise massage, de Uelenspieghel in Uffelte
6-8 april
8 april
Fietsexcursie omgeving Dwingeloo o.l.v. Geert Drogt; Vogelwacht Uffelte e.o. - 9.00 -16.00 uur
Vrouwenvereniging Havelte, 50 jaar bestaan!!
18 april
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 woensdagmiddag:   Sjoelen - De Veldkei, Havelte - 13.30 – 15.45 uur
Elke donderdagmiddag: Werelddans - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur
Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur
Elke vrijdagmorgen:
De Kei - 3e jaargang nr. 4 - 28 februari 2018
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Kinderkledingbeurs Havelte organiseert 2ehands
zomerkinderkleding- 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 april
2018 van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Op zaterdag 7 april 2018 is de beurs
geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur.
U vindt op deze beurs naast
zomerkleding 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
met instructie vanaf dinsdag 6 maart
2018 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 april 2018 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.

Bureaus
op maat gemaakt

Het Noteboompje.nl

Reica Reizen
Samen met u op reis
Onze meerdaagse reizen in 2018
! Kaprun Oostenrijk
9 t/m 17 juni
! Spreewald
24 t/m 30 juni
! Beieren
9 t/m 15 september
! Dolomieten met Almabtrieb
25 sept t/m 3 oktober
! Herfstkleuren in de
Saksische Schweiz
21 t/m 26 oktober
Kijk voor meer informatie op:
www.reicareizen.nl of bel 0521-350429
Ook voor onze dagtochten
8

Lariks / Douglas fijn bezaagd
16 x 150
20 x 200

400 cm lang € 1.50 p/m
400 cm lang € 1.95 p/m

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

fijn bezaagd
400 cm lang € 9.00 p/st
Vintage grijs geïmp. 500 cm
€ 3.50 p/m

Vlonderplanken
28 x 145
21 x 140
25 x 145

Grenen geïmpregneerd
Bangkirai 125 & 150 lang
Bangkirai 125 & 150 lang

€ 2.25 p/m
€ 3.50 p/m
€ 4.50 p/m

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl

De Kei - 3e jaargang nr. 4 - 28 februari 2018

GROTE VERLOTING 2017
t.b.v. basisschool ‘De Rozebottel’

t.b.v. basisschool

‘De Rozebottel’

3e prijs: Zomerpakket
Naam

...........................................................................

Adres

...........................................................................

Plaats

...........................................................................

NO- 1001

De trekking zal plaatsvinden op donderdag

1 juni 2017.

ranjeperv
e Zw a
..V.VOWann
eena
v.v Wanneperv
rt
een
Opgericht 1 april

1949

e-Wetering’ e.o.

VERLOTING
1e prijs
2e t/m 10e prijs

Verloting goedgekeurd
door het gemeentebestuur

Woonplaats

van Steenwijkerland

Naam

2.000

Feestcommissie ‘Scheerwold
De trekking vindt
plaats
tijdens de ponymarkt
op zaterdag
12 augustus 2017
om 13.30 uur in
de
feesttent te Scheerwolde.

Adres

Prijs per lot e 0,50. Aantal loten

No 0001

rt

HOOFDSPONSOR

2e prijs: Terrashaard

V

1e prijs: Kinderpicknicktafel

Heel

Aantal loten: 2500

: Stalen ros
: Diverse leuke

Prijs per lot: € 1,-

VAN CONCEPT
TOT AFWERKIN
G

Noteboomstraat
68
7941 XA Meppel

T 0522 255 449
drukkerij@kleen.nl

KROES

wenst

prijzen

NO- 1001

Ontwerp | Druk
| Print | Reclame

#HEELNIJEV1
VOGELVERENIGING

NO- 1001

Naam:

Adres:

1e prijs E 200,2e prijs E 125,3e prijs E 75,-

een

DE EDELZANGER

Fijne

STEENWIJKERWOLD

4e prijs E 50,5e prijs E 25,6e t/m 15e prijs VLEESPRIJZEN

Feestweek

Aantal loten: 3000. Prijs per lot e 0,50
uur
Trekking 25 november 2017 om ± 15.00
het noorden)
in Hotel Gelderingen (het paradijs van

Hotel Gelderingen
Steenwijkerwold

Paradijs van het Noorden

WOLDSTRAAT 61-65,
7941 LG MEPPEL,
TEL 0522-246619
VENEWEG 117, 7946
LJ WANNEPERVEEN,
TEL 0522-281203
WWW.LANTINGA-VE
RSHUIS.NL | INFO@LANTINGA-V
ERSHUIS.NL

NO- 1001

VERKOOP VAN NIEUWE EN
GEBRUIKTE AUTO’S
APK-STATION
ROETMETING
ALLE REPARATIES

Sportpark ’De Bovenb

oer’

Sportpark ’De
Bovenboer’

J. GROENINK

Kon. Wilhelminalaan 12-14
- 382732
8384 GH Wilhelminaoord, tel. 0521
www.autobedrijferma.nl

Café De Karre

Tel.:

info@kroesnijeveen.nl

www.kroesnijeveen.nl

Informatieavond over
hoogsensitiviteit (hooggevoeligheid)

njjee ZZ
Orraan
w
w
.. O
a

te Koekange

Wolden onder registratienummer:
Goedgekeurd door Gemeente De
Z.17-53720/D.17-90790

te Koekange

No 0001

0522 49 26 80

Tukseweg 186 - 8334 RX Tuk
Tel. 0521-515393 - www.dekarre.nl

Verenigingsdrukwerk
Wij verzorgen periodieken, programmaboekjes, lotenbloks, flyers, posters,
reclameborden en meer voor verenigingen in Meppel en omstreken.

www.kleen.nl

VERLOTING 2017

Denk jij dat je hoogsensitief bent?
Of je kind? Twijfel je nog of heb je vragen?
Dan ben je van harte welkom op een van de informatieavonden die ik over dit onderwerp organiseer.
Data: dinsdag 13 maart 2018 en woensdag 11 april 2018
Adres: Weidelint 26 in Nijeveen
Kosten: € 12,50 p.p. inclusief koffie/thee
Aanvang: 19.30 uur. Max. aantal deelnemers: 8
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar:
ike@mille-pattes.nl

Textieldruk en borduren
Voor zowel zakelijk als particulier textieldruk en borduurwerk kunt u
bij ons terecht. Voor bedrijven en verenigingen drukken of borduren wij
logo’s op bedrijfs- en sportkleding, handdoeken etc.
Voorbeelden van particulier borduurwerk zijn: handdoeken, t-shirts,
truien en babyartikelen, zoals slabbetjes, badcapes en knuffels.

coaching vanuit het hart
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl

weidelint 26
7948 cg nijeveen

t 0522 49 06 63
m 06 101 631 98

e ike@mille-pattes.nl
i www.mille-pattes.nl

Project ‘militaire wandelingen’ gaat weer van start
Op donderdag 8 maart om 14.00 uur starten de ‘militaire wandelingen’ weer.
Onder begeleiding van een militair van de Johannes Postkazerne in Havelte
kunnen alle 55+’ers uit de gemeente Westerveld weer wandelen. Er zijn drie
groepen waardoor iedereen op eigen niveau een afstand kan wandelen. De
afstanden zijn minder dan 3 kilometer, 4 à 5 kilometer en 6 à 7 kilometer.
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 tijdelijk hun eigen
functie niet kunnen uitoefenen.
Daarom leveren zij een bijdrage aan
een mooi woon- en leefklimaat in de
omgeving van de kazerne.

Militaire wandeling
De wandelingen starten drie keer per
maand vanuit Echos Home Het Baken
in Havelte en één keer per maand
wordt er gewandeld vanaf de USA Site
in Havelterberg. Na het wandelen is er
tijd voor een kopje koffie of thee. Dit
is op eigen kosten. Deelname aan het
wandelen is kosteloos.
Westerveld in actie
Westerveld in actie! is de uitvoering
van het programma bewegen

Vogel

en gezondheid van de gemeente
Westerveld. Hiervoor hebben de
beweegcoaches werkgroepen
opgericht in de vier hoofdkernen van
de gemeente. Het doel van Westerveld
in actie! is het stimuleren van een
gezonde leefstijl onder alle inwoners
van de gemeente Westerveld.
Voor meer informatie en opgave
kunnen geïnteresseerden contact
opnemen met de beweegcoach van de
gemeente Westerveld via 14 0521 of
een e-mail sturen naar:
beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl

Voor al uw
schilderwerk en wandafwerking
Ruiterweg 57 7974 HA Havelterberg
M 06 233 836 35 T 0521 511 792 E j_vogel@zonnet.nl
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Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen
In gesprek met Reinard en Carla Tuin

Zolang de mens bestaat, heeft hij – en zij natuurlijk – gereisd,
getrokken, gezworven. Soms uit noodzaak, soms uit verveling,
vaker uit nieuwsgierigheid. Het zit kennelijk in ons bloed.
Al wist schrijver Simon Carmiggelt al: ‘Dat is het voordeel van
reizen: het verruimt de blik en scherpt ons in hoe verrukkelijk
het thuis is.’
Reinard en Carla Tuin uit Uffelte
hebben de juiste combinatie gevonden
door als Reica Reizen – we herkennen
de voornamen in de bedrijfsnaam –
reizen aan te bieden waarin men zich
op weg thuis voelt. Wat is het succes
van hun formule?
Reinard (Wapserveen 1959): ‘Ik denk
de kleinschaligheid. Wie met ons op
reis gaat, weet zich verzekerd van
persoonlijke aandacht en kwaliteit.
De gezelschappen zijn ook heel
homogeen: zelfde regio, vrijwel
altijd zelfde leeftijdscategorie, zelfde
streektaal, zelfde doel. Dan voel je je
meteen al een stuk meer op je gemak.
Onze klanten – en al jarenlang ook
vaste klanten – komen van Emmeloord
tot Emmen en alles wat daartussen
ligt.’
Carla (Joure 1957): ‘We zijn ruim
twintig jaar geleden begonnen met
een wintersportreis. Eerst met familie
en vrienden en pas veel later met
meerdaagse reizen voor ouderen. Het
jongere publiek kiest toch voor andere
reizen. Ouderen willen graag meer
georganiseerde, verzorgde reizen, wat
meer rust- en stopplaatsen. Omdat we
zelf ook wat ouder zijn, begrijpen we
ze misschien ook beter.
Voor Boom Reizen reed altijd een
bus van Boerhof. Een collega van
Reinard zou een rit rijden naar Berlijn,
maar was plotseling verhinderd.
Toen werd Reinard gevraagd of hij
die rit niet kon overnemen. Hij kreeg
alleen geen gids mee en moest
alles zelf organiseren. Dat vroeg om
improvisatie, maar het bleek een
succes. Reinard kende Berlijn al goed,
anders begin je er natuurlijk niet aan.
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Hij nam de opdracht alleen aan op
één voorwaarde: dat ik zou meegaan.
En dat was in orde. Voor die tijd was
Reinard vaak dagenlang onderweg
en was ik alleen met de kinderen. Ik
heb zijn werk vaak vervloekt. Maar
toen we samen weg konden, werd
het ineens leuk. We zijn helemaal op
elkaar ingespeeld. Je kunt elkaar dan
ook makkelijker corrigeren en sneller
op iets wijzen.’
Reinard: ‘Omdat we voor een wat
ouder publiek meerdaagse reizen
aanbieden, hebben we een AED
(Automatische Externe Defibrillator)
aan boord. Alle twee zijn we voor de
bediening ervan opgeleid en houden
we met jaarlijkse opfriscursussen
onze EHBO-kennis bij. Wij bieden
dit jaar meerdaagse reizen aan.
In juni gaan we bijvoorbeeld naar
Kaprun (Oostenrijk) en wat later
naar het Spreewald (Duitsland). In
september naar het Beierse Woud. In
oktober naar de Dolomieten (Italië)
en een week na terugkomst naar
de Sächsische Schweiz (Duitsland).
Op www.reicareizen.nl kun je ons
programma volgen. En je inschrijven
als je belangstelling hebt.’
Carla: ‘We reizen met een luxe
touringcar van de firma Boerhof
uit Meppel. Die is aangesloten
bij de ANVR en de Stichting
Garantiefonds Reisgelden. Onze
annuleringsvoorwaarden zijn gelijk
aan de ANVR-voorwaarden. Dus dat is
wat ons betreft ook verzorgd.’
De Chinese schrijver Lin Yutang
(1895-1976) merkte eens op: ‘Een
goede reiziger is iemand die niet weet

waar hij heen gaat en een volmaakte
reiziger weet niet waar hij vandaan
komt.’
Carla: ‘Volmaakte mensen bestaan
niet, dus richten wij ons ook op die
goede reiziger die niet weet waar hij
aankomt. Wij organiseren namelijk
elk jaar verrassingstochten: Tweede
Paasdag en Tweede Pinksterdag. Dat
zijn dagtochten hier in Nederland;
meestal een evenement of een
soort excursie. Het is een doorslaand
succes. We hebben in vorige jaren
bijvoorbeeld zandsculpturen
bewonderd en een tuinenroute in
Noord-Holland gevolgd. Wat het dit
jaar wordt, kan ik niet verklappen,
maar mensen vinden het prachtig
eens aangenaam verrast te worden.
Inmiddels hebben we veel vaste
groepen die al jaren met ons
meegaan: een ouderenbond, een
bond van plattelandsvrouwen,
buurtverenigingen. Dagtochten
kunnen helemaal ‘op maat’ worden
georganiseerd. Wanneer de kinderen
bijvoorbeeld hun ouders voor hun
zoveel-jarige trouwfeest een dagtocht
met familie en vrienden willen
aanbieden, kan dat tot in de kleinste
details, tot in de puntjes worden
geregeld. Wij zorgen voor een goede
prijs-kwaliteitverhouding.’
Reinard: ‘Ook bedrijven, (semi-)
overheidsorganisaties en verenigingen
kunnen we op die manier helpen
om ‘teambuilding’ gestalte te geven.
Daarnaast verzorgen we ook alleen
het vervoer naar en van een concert
of ander evenement.’
Carla: ‘De mooiste reis vond ik
persoonlijk Boedapest. Daar
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hebben we prima contacten aan
overgehouden: een hotelier die er
echt alles aan doet om het de mensen
naar de zin te maken. We zijn daar
al vier keer geweest. Die reis loopt
dan ook altijd goed. De Dolomietenreis vinden wij ook heel fijn. Doen
we ook al jaren. En de Kaprun-reis is

ook een verzekerd succes: Oostenrijk
is een prachtig land en mensen
komen er ook graag. Er is een goede
dienstverlening, de hotels zijn altijd
goed, de mensen zijn vriendelijk en
je kunt je er redelijk verstaanbaar
maken. Wij staan achter elke reis die
we aanbieden. Als het ons niets lijkt,

gaan we er niet mee door. Ook wij
moeten ons er prettig bij voelen. En
dat gebeurt als onze klanten tevreden
zijn.’
Tekst: Jan van Helvoort
Foto: Reica Reizen

Wegens groot succes van instaptraining bij Survivalrun Havelte in 2017 start in
2018 een nieuwe groep op 4 maart
Afgelopen najaar is Survivalrun
Havelte met een instaptraining
gestart voor mensen die geen
ervaring hebben met de sport
maar graag laagdrempelig wilden
beginnen. Deze instaptraining was
een groot succes met gemiddeld
zo’n 20 personen op de training elke
zondag.
Een flink aantal van deze leden
heeft de stap nu gemaakt naar onze
reguliere trainingen. Op zondag
4 maart start Survivalrun Havelte
daarom weer met een nieuwe
trainingsgroep op de zondagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur. Deze
instaptraining is speciaal bedoeld voor
volwassenen zonder ervaring in de
survivalrunsport maar met de wens
om door te stromen naar de reguliere
survivaltraining die meerdere malen
per week gegeven wordt. Trainer Maik
Blomsma van Survival Havelte heeft
veel ervaring met beginnende sporters
en heeft zin om met deze nieuwe
groep enthousiastelingen aan de slag

te gaan! Deze training is in het leven
geroepen vanwege de toenemende
vraag naar een beginnerstraining
waarin vooral de survival technieken
worden aangeleerd maar ook naar
een goede basisconditie wordt
toegewerkt. Deelnemers bepalen
zelf wanneer ze de stap van deze
instapgroep richting de reguliere
trainingen willen maken.

Voor al uw
rietdekkerswerken
Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
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De kosten voor deelname bedragen 45
euro per persoon voor de trainingen
van maart tot en met juni. Voor dit
bedrag kan ook van de reguliere
survivalrunning of bootcamptrainingen
gebruik worden gemaakt. Voor meer
informatie of opgave kan worden
gemaild naar info@survivalhavelte.nl

Een ‘KEI’ van een foto
Heeft u een bijdrage voor de rubriek
een ‘Kei’ van een foto? Mail uw foto en bijschrift
o.v.v. ‘Kei van een foto’ dan naar: dekei@kleen.nl.
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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C-O-N-C-E-R-T

ZONDAG 11 MAART 2018 14.30 uur
ENTREE 10,- - EURO p.p.
Kaarten te reserveren: aan de kassa, online of telefonisch
0521-514004
Meer informatie op: www.brincksanghers.nl
12
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