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EGO accutuingereedschap 
in de ACTIE!!! 

Geen stank, geen lawaai 
én geen gedoe! 

Kom langs voor  
meer info en/of  

een demonstratie! 

0521 34 46 54

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
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Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

Nationale 
wedstrijden MTB 
op de Havelterberg

Voor de twintigste keer 
organiseert Mountainbike-
vereniging Havelte op 
zondag 29 april haar 
jaarlijkse Internationale 
Mountainbikewedstrijd de 
Koningscup. Op dit moment 
zijn er al ruim 300 inschrijvingen, waaronder veel regionale toppers als 
Gerben Mos, Nederlands kampioen bij de amateurs Hielke Heijs en voormalig 
wereldkampioen op de weg Erik Dekker. Zaterdag 28 april wordt de Nationale 
Jeugd Rabobank Het Drentse Land cup verreden. Ruim 250 jongeren zullen aan 
de start verschijnen.  

Havelterberg kent een rijke 
fietshistorie. In de afgelopen jaren 
hebben vele nationale maar ook 
internationale toppers op het podium 
gestaan.  
Daarnaast is de Havelterberg eigenlijk 
een uniek stukje Nederland. U ziet nog 
een wachttoren op het terrein staan. 
De laatste overblijfselen van de koude 
oorlog.  

Het wedstrijdparcours ligt op 
defensieterrein en dat geeft de sport 
wel de juiste kick en voldoende 
mogelijkheden om grootschalige 
evenementen te organiseren. 
Trouwens, u kunt prachtig fietsen 
in deze bosrijke omgeving en er ligt 
één van de mooiste MTB routes in 
Nederland, met een lengte van ca. 
20 km. Daarnaast is er nu ook aan 
de oostzijde van Havelte een route 
gerealiseerd met een lengte van ca. 
27 km. Dus recreatief toeren is goed 
mogelijk.

De MTB vereniging Havelte is bekend 
door de grote jeugdafdeling en het 
enthousiasme om zich in te zetten 

voor de jongste mountainbikers. De 
vereniging heeft ca. 500 leden en is 
de grootste sportvereniging in de 
gemeente Westerveld. Ongeveer 100 
leden zijn jonger dan 18 jaar. Een club 
met pit! 

Dit drukke weekend zijn ruim 
vijftig vrijwilligers actief om u in de 
gelegenheid te stellen te fietsen en te 
genieten. Reeds een aantal maanden 
zijn commissieleden actief om deze 
wedstrijden in goede banen te leiden. 
Het past hier ons een compliment 
te maken voor het feit dat iedereen 
belangeloos zijn medewerking heeft 
toegezegd. Het is fantastisch zoveel 
enthousiasme te ervaren. Ook de 
KNWU, haar juryleden en de EHBO 
verdienen een grote pluim. Ze zijn  2 
hele dagen lang aanwezig. Super!  

De wedstrijden beginnen zaterdag om 
10.30 uur en zondag zullen de eerste 
renners al starten om 9.15 uur.
Het is zeker de moeite waard om een 
kijkje te nemen op de voormalige 
Amerikaanse basis aan de Ruiterweg 
te Havelterberg.
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De volgende Kei verschijnt op 9 mei 2018. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 2 mei 
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of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen, 
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Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)

Klachten bezorging: klachten@uwverspreider.nl

T 0522 255 449
www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

Kerkdiensten PKN Havelte/Uffelte

Zo. 29 april Havelte 10.00 uur Ds. Th. Veenstra uit Assen Kindernevendienst
Zo.   6 mei Uffelte 10.00 uur Mw. T. Koster uit Meppel

    Af en  toe, 1x in de week of iedere dag! 

  Warm of koelvers thuisbezorgd! 

     Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden! 

 

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

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

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

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.

In het heetst van de strijd

En heet ging het eraan toe op 20 april jongstleden in De Veldkei. Na een lange 
dag en onder tropische temperaturen mocht Hans Nieuwenhuizen zich de 
nieuwe clubkampioen 2018 noemen van biljartvereniging De Veldkei. 

Overtuigend met een score van 77: 
maar liefst 8 en meer punten op de 
naaste belagers. Hans Muller (69 
punten), Henk Ballema (67 punten) en 
onttroond clubkampioen Frits Postma 
(66 punten) werden respectievelijk 
tweede, derde en vierde. Daarna een 
gat van 11 en meer punten met de 
rest van het ‘linkerrijtje’. Maar voldaan 
achterover leunen zal er voor de 
kopgroep niet bij zijn. Michel Platje 
(55 pnt.), Tom Blaauw (54 pnt.), Harrie 

Westerhof (53 pnt.) en Fransien van 
Sonsbeek (50 pnt.) hebben succes 
geroken en zullen zeker van zich laten 
horen; bijvoorbeeld met het komende 
Kersttoernooi. En de onvolprezen 
wedstrijdleider Geert Jans stond erbij 
en keek er tevreden naar.

V.l.n.r. Henk Ballema, Hans Nieuwenhuizen en Hans Muller
Foto: Rimmert Brandsma

Particuliere advertentie

Heeft u iets te koop? 
Zet het in De Kei! 
e 0,26 per mm. Min. advertentiebedrag e 7,50
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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

Gewoontedieren 

Wij mensen zijn gewoontedieren.
Het is een staande uitdrukking 
geworden en ik houd niet van dat 
gezegde. Het suggereert dat we 
klakkeloos aan dingen voorbij gaan.
Toch moet ik toegeven dat een 
gewoonte er gemakkelijk insluipt.
Neem nou de bibliotheek in Havelte.
Al jaren weet ik dat in de Veldkei de 
bibliotheek gevestigd is, wie weet dat 
nu niet?
Onlangs vroeg een nieuw-ingezetene, 
‘Waar is toch de bibliotheek? Men 
zegt in de Veldkei maar ik zie nergens 
een bord.’
Dat klopte want als je aan de 
Molenweg bent kun je niet zien dat 
de ingang van de bibliotheek aan de 
Veldkamp is.
Eyeopener!
Zo ook in fysiopraktijk in Havelte 
die ik de laatste tijd veelvuldig moet 
bezoeken.
Nooit aan gedacht maar met de 
rollator is het ronduit lastig om de 
toegangsdeur, die naar buiten open 
gaat, te openen zeker met een harde 
wind.
Scootmobielen en rolstoelen kunnen 
zonder hulp niet eens binnenkomen.
Klantonvriendelijk dus!! 
Ik hoorde dat ik niet de eerste ben die 
daarover klaagt.
Dus, aan de eigenaren van dat 
gebouw, zo spoedig mogelijk een 
schuifdeur.
Volgens mij is het zelfs verplicht om 
een ingang gehandicaptenvriendelijk 
te maken.

dieneke smink

Geslaagde tweedehands zomerkleding- en 
speelgoedbeurs

Na een geslaagde tweedehands zomerkleding- en speelgoedbeurs in de Veldkei 
te Havelte in het weekend  5 t/m 7 april 2018 willen we langs deze weg alle 
vrijwilligers en kleding-/ speelgoedinbrengers bedanken. 

Natuurlijk vergeten we ook onze 
sponsoren niet:  AH Abe Brouwer, 
COMFORTUIN, Bouwbedrijf Bruins, 
Bruggeman en CommVorm. Mede 
dankzij hen is deze beurs al voor 
het 27e jaar een feit en daar zijn we 
natuurlijk ontzettend trots op. 
De opbrengst van de afgelopen 
zomerbeurs is 2350 euro!

Ons hoofddoel is het sponseren van 
activiteiten die ten goede komen van 
de Havelter jeugd van 0 t/m 12 jaar. 
Met deze opbrengst  sponsoren wij 

de Havelter kerstmarkt, het Havelter 
Oranje Comité beiden met de 
kinderactiviteiten, de kindermiddag 
van het Havelter Volksfeest, de 
Voedselbank Westerveld, het 
schoolzwemmen van OBS ‘de Bosrank’,  
zwembad ‘De Kerkvlekken’. Verder 
kunnen de verschillende (sport)-
verenigingen in Havelte een verzoek 
indienen voor een sponsorbedrag.
Alle kleding die na de beurs 
overgebleven is wordt elke beurs 
aangeboden aan verschillende goede 
doelen.

OER-wandeling rond de Havelterberg

Het OERmuseum organiseert een OER-wandeling rond de Havelterberg op 
woensdag 2 mei. Start om 14.00 uur bij de ingang van de schaapskooi bij 
de toegangspoort Holtingerveld. De wandeling met een ervaren gids duurt 
ongeveer 2 uur en eindigt weer bij de schaapskooi.

De toegangspoort vindt u net 
ten noorden van Havelte aan de 
doorgaande weg richting Wapse-
Frederiksoord-Vledder. Er is een groot 
en gratis parkeerterrein. De gids van 
het museum wacht de groep op bij de 
schaapskooi. 
De excursie voert over de 
adembenemend mooie Havelterberg, 
langs groepen grafheuvels en 
prachtige hunebedden. Daarnaast ziet 
u in het gebied nog diverse sporen 
van de Tweede Wereldoorlog, zoals 
bomkraters, plaatsen van hangars en 

een landingsbaan. Op deze historische 
plekken ontwikkelen zich bijzondere 
natuurwaarden. 
De kosten zijn € 4,00 p.p.(kinderen 
betalen € 3,00), graag ter plaatse aan 
de gids te voldoen met gepast geld.  
Deze wandeling kan ook op verzoek 
worden gelopen. U kunt zich daartoe 
aanmelden als groep. 
Mail naar 
wandelingen@oermuseum.nl. 
De groepsgrootte is maximaal 
25 personen. 
Zie ook www.oermuseum.nl.
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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

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Voor al uw 
rietdekkerswerken

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
 06 50556759

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.

Vrijwilligers gezocht voor het Chamadron

De meeste inwoners of toeristen van Havelte zijn zich niet bewust van het feit 
dat er zich binnen de dorpskern een uniek muziekinstrument bevindt. Het 
Chamadron is nl. uniek in zijn soort en staat notabene in de kerktoren van de 
Clemenskerk. 

De naam Chamadron is afgeleid 
van het woord Chamade. Dit is 
een orgelregister van horizontaal 
geplaatste trompetten. Een dergelijk 
register komt oorspronkelijk voor 
op Spaans-Portugese orgels. In het 
geval van het Chamadron betreft het 
een reeks van vijftig trompetten, die 
horizontaal in de toren van de PKN 
kerk van Havelte zijn opgesteld en 
d.m.v. een klavier kunnen worden 
bespeeld. Zowel het instrument zelf 
als de naam Chamadron zijn creaties 
van organist Cees Roubos. Vanaf 1 juni 
tot en met de open monumentendag 
in het 2e weekend van september 
wordt het Chamadron iedere zaterdag 
bespeeld van 16.00 – 16.30 uur. 
Daarna bestaat de gelegenheid 
de toren te beklimmen en het 
instrument te bezichtigen. Als men de 
uitdaging aandurft mag er zelfs op het 

Chamadron gespeeld worden.
De bestuurlijke zaken zijn 
ondergebracht in de stichting 
‘Vrienden van het Chamadron’. Een 
aantal enthousiaste vrijwilligers 
probeert jaar in jaar uit Cees Roubos 
en vele gastchamadronisten in de 
gelegenheid te stellen muziek te 
maken op dit unieke instrument. In 
de afgelopen jaren is de spoeling 
aan beschikbare vrijwilligers dun 
geworden en dus wil het bestuur 
belangstellenden in de gelegenheid 
stellen om vrijwilliger te worden. 
De activiteiten bestaan uit op één 
zaterdag in de maand aanwezig zijn bij 
het concert. Lichte werkzaamheden 
zoals het klaar zetten van de stoelen 
en de informatietafel, het instrueren 
van bezoekers, het beantwoorden 
van vragen, het toezien op orde 
en netheid en het opruimen van 

gebruikte materialen. Uiteraard 
worden kandidaatleden zorgvuldig 
ingewerkt en begeleid. 
Hebt u interesse dan kunt u contact 
opnemen met de secretaris van 
de stichting ‘Vrienden van het 
Chamadron’, Kees Oosterhof, 
tel. 0524-552670 of via email 
keesoosterhof@kpnmail.nl

De windrimpels op 
de Drentse Hoofdvaart 
stromen richting Diever. 
Ze fronsen een beetje.
 
Louis

Particuliere advertentie

Heeft u iets te koop? 
Zet het in De Kei! 

e 0,26 per mm. 
Min. advertentiebedrag e 7,50
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Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992
Houthandelwevers.nl

Top Kwaliteit Lariks / Douglas fijn bezaagd
16 x 140   400 lang € 1.50 p/m
20 x 200   300 & 400 lang € 1.95 p/m
 
Zweeds rabat (gedroogd!!)
28 x 145 Siberisch Lariks  400 lang € 1.75 p/st
24 x 175 (Zwart) geïmpregneerd 420 lang € 2.75 p/m
24 x 195 Grijs geïmpregneerd  420 lang € 3.25 p/m
 
Vlonderplanken
28 x 145  Vuren geïmpregneerd   € 2.25 p/m
21 x 140  Bangkiray  125 & 150 lang € 3.50 p/m
25 x 145  Bangkiray  125 & 150 lang  € 4.50 p/m

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

‘The best of’
Concert Popkoor Voices4U en Vrouwenkoor Meander

Zondag 13 mei aanstaande geven Popkoor Voices4U 
uit Havelte en Vrouwenkoor Meander uit De Wijk een 
gezamenlijk concert in de Clemenskerk in Havelte.
Onder de titel “The Best Of” brengen de koren de mooiste 
en meest favoriete liedjes uit hun repertoire ten gehore. 
Het samen optreden van een popkoor en een vrouwenkoor 
geeft een bijzonder resultaat en een afwisselend 
programma.

Popkoor Voices4U uit Havelte
Beide koren staan onder leiding van 
onze veelzijdige dirigente Jannie Kroes. 
Ellen Wynia is onze  vaste pianiste. 

De 
bandoneon, 
bespeeld 
door Wil 
Boonstra, 
zorgt samen 
met Ellen 
Wynia voor 
een warm 
en prachtig 

intermezzo.  De koren, de bandoneon 
en piano werken harmonieus samen in 
elkaars repertoire.

Het wordt 
een gezellig 
en gevarieerd 
programma met 
twee koren die u 
een mooie muzikale 
middag aanbieden. 
Kom luisteren 
en genieten in 
de Clemenskerk, 
Uffelterkerkweg 1, 
Havelte

Aanvang concert: 
14.30 uur.
Clemenskerk open 
vanaf: 14.00 uur.

Vrouwenkoor Meander uit de Wijk

Bandoneon Wil Boonstra 
en piano Ellen Wynia

Einde concert: 17.00 uur.
Entree: € 8,00, inclusief koffie/thee/limonade.
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Een ‘KEI’ van een foto
Foto: Roelof en Alie Hendriks

Onze 5 kinderen op de hunebedden in Havelte, gemaakt ter gelegenheid van onze 45-jarige trouwdag.

••• • • 
COMFORTUIN 

hoveniersbedrijf 
groenvoorzieningsbedrijf 

boomverzorgi ng 
bestratingen 

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel 
06 10 18 14 17

Cowifortuivi. ...... daar �it u altijd goed!
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25 april De Kei nr. 8
28 april Nationale Jeugd Het Drentse Land cup; org. Mountainbikevereniging Havelte
28 april OER-wandeling Diever - start OER-museum, Brink 7, Diever - 14.00 uur
29 april Internationale Mountainbikewedstrijd de Koningscup; org. Mountainbikevereniging Havelte
  2 mei OER-wandeling Havelterberg - start ingang schaapskooi - 14.00 uur
  4 mei Duofietsen; proefrit - De Veldkei, Havelte - 10.00 uur
  4 mei Herdenking Havelte - Dorpskerk Havelte - 19.00 uur
  5 mei Open Dag Hunehuis - Hunebeddenweg 1, Darp - 10.00-16.00 uur
  8 mei Ophalen oud papier Havelte
  9 mei De Kei nr. 9
13 mei Concert Popkoor Voices4U / Vrouwenkoor Meander - Clemenskerk Havelte - 14.30 uur
14 mei Start cursus Valpreventie - Praktijk Fysiotherapie Havelte - 14.00-15.00 uur
16 mei Inloopmiddag Kinderhuis Maminka - Veendijk 22a, Havelte - 14.00-16.00 uur
16 mei Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Eendagsbestuur - Veldkei Havelte
17 mei  Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur 
25 mei Wandelexcursie ‘Kiersche Wijdepad’ o.l.v. Geert Drogt; Vogelwacht Uffelte e.o.
23 mei De Kei nr. 10
12 juni Ophalen oud papier Havelte
21 juni Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
17 juli Ophalen oud papier Havelte
19 juli Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
16 aug. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
20 sept. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur

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 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

 

Cursus valpreventie 
 

Heeft u moeite met bewegen?  
Bent u bang te vallen of bent u ten val gekomen?  
Dan kan een cursus valpreventie u mogelijk helpen! 

 

Locatie: Praktijk Fysiotherapie Havelte 

Duur: 6 weken 

Kosten: € 50,- 

Groep: Maximaal 6 personen per groep  

Start: 14 mei 2018 van 14.00 – 15.00 uur 

 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen  
met ons secretariaat. 
 

      Bospad 2                             T: 0521-342083 
  7971 AZ Havelte                 E: info@praktijkfysio.nl 
                                                 I: www.praktijkfysio.nl 

 
  

TE KOOP

Set winterbanden 
met lichtmetalen velgen

 

Petlas Snowmaster  225/55/17  101V
Zeer goede winterbanden

Tel. 0522 259 877
b.g.g. 0522 255 449
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Relatiegeschenken
Promoot uw bedrijf met een relatiegeschenk bedrukt met uw eigen logo, 

zoals een keycord, dopper, pet, speelkaarten, pennen 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.

Praktijk voor HSP-begeleiding & coaching

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

Kijk voor meer informatie op de website: 
www.mille-pattes.nl

Ike Piest-van der Ree
gecertificeerd HSP begeleider

Praktijk voor 
HSP-begeleiding, coaching 
en training beelddenkers
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Adverteren?

Hunehuis houdt open dag op 
bevrijdingsdag  

Op mooie dagen passeren vele fietsers en wandelaars 
het Hunehuis op de heuvel aan de Hunebeddenweg 1 op 
het Holtingerveld bij Darp. Toch kent lang niet iedereen 
de unieke mogelijkheden van dit NIVON natuurhotel. 
Daarom houdt het Hunehuis op zaterdag 5 mei open dag. 
Van 10.00 tot 16.00 uur kunnen bezoekers kennismaken 
met de accommodatie en een indruk krijgen van de 
activiteiten. Voor kinderen zijn er vanaf 12.00 uur leuke 
activiteiten.    

Tijdens de Open Dag zijn er tussen 
10.00 en 16.00 uur rondleidingen 
in het natuurhotel en op het 
kampeerterrein. Er zijn demonstraties 
glas in lood maken, wilgentenen 
vlechten en Qigong (Chinese 
bewegingsleer). Deelnemers tonen 
de werken, die ze maakten tijdens 
een schildercursus in het Hunehuis. 
Hunehuis-voorzitter Geke Kiers: 
“Vaak horen we van mensen die in de 
omgeving wonen dat ze het huis wel 
kennen, maar dat ze er nog nooit zijn 
geweest. We zijn trots op ons huis en 
willen daarom juist graag aan mensen 
uit de buurt laten zien wat wij te 
bieden hebben.”

Insectenhotel maken  
Op het terrein wordt uitleg gegeven 

over de natuur rondom het huis. Vanaf 
12.00 uur kunnen kinderen zelf een 
insectenhotel maken of schat zoeken 
in de schervenkist. Ook komt de 
Holtinger schaapskudde die middag 
langs. Natuurlijk is er koffie, thee en 
fris. En er is een informatiestand over 
de mogelijkheden van vrijwilligerswerk 
bij het Hunehuis en de andere 
noordelijke NIVON-huizen, Allardsoog 
en De Hondsrug en kampeerterrein 
De Meenthe, die eveneens Open Dag 
houden. 

Vrijwilligersorganisatie 
Het Hunehuis is onderdeel van 
natuurvriendenorganisatie NIVON. 
Een sfeervol en betaalbaar ‘doe-
het-zelf’-hotel met kampeerterrein 
dat volledig door vrijwilligers wordt 

beheerd. De 29 kamers bieden ruimte 
aan zowel individuele gasten, families 
als aan groepen. Door het jaar heen 
heeft het huis gevarieerde activiteiten 
en arrangementen. Het eenvoudige 
natuurkampeerterrein is toegankelijk 
voor tentkampeerders. Er is een 
uitdagende kinderspeelplaats en in de 
directe omgeving zijn kinderattracties. 
De omgeving is ideaal voor fietsers en 
wandelaars, die van natuur en cultuur 
houden.    
 
Hunehuis
Hunebeddenweg 1 
Darp
Tel. 088-0990981
 
Meer informatie: 
Geke Kiers, tel. 06-50604566 

Kaartclub de Brink Havelte

Maandag 26 maart werd in De Rand van Havelte, de laatste kaartavond van het 
seizoen 2017-2018 gehouden.
De avond stond in het teken van het uitreiken van prijzen en het uitdelen van 
paaseieren aan alle vaste spelers en de groep van invallers. 

De uitreiking van de kampioensbeker 
aan de kampioen Anton Bolding was 
het hoogtepunt van de avond en van 
het hele seizoen.
Anton had al een aantal jaren dicht 
bij het kampioenschap gezeten maar 
werd steeds naar het tweede plan 
verwezen. Nu zag hij echter kans 
met een eindsprint “Herbstmeister” 
Wieger Toering nog te passeren.  
In nog twee categorieën is Anton op 

de eerste plaats geëindigd.
-  hoogste puntenaantal op een avond: 

6.351 punten
- de meeste pitten: 47
Dit alles zorgde er voor dat hij 
kampioen werd met 134.538 punten.
Wieger had een totaalscore van 
132.851.
Na de prijsuitreiking nam Anton 
geëmotioneerd alle felicitaties in 
ontvangst.

Ria Götz, de oudste dame van de club, reikt de 
kampioensbokaal uit aan Anton Bolding

Na afloop van de officiële wedstrijden 
werd er nog een tijdje gezellig 
nagekaart. 

Spreuke 
Ik zag haar wel zitten, 
maar ze zag mij niet staan!

Lorki



10 De Kei - 3e jaargang nr. 8 - 25 april 2018

4 mei herdenking Havelte
“Geef vrijheid door”

Vrijdagavond 4 mei zal in de dorpskerk van Havelte vanaf 
19.00 uur de jaarlijkse herdenking van alle slachtoffers van 
oorlogsgeweld tijdens WO II en daarna plaatsvinden.

Kinderen uit groep 7 en 8 van de 
basisschool uit Darp en groep 7 uit 
Havelte doen mee met het voordragen 
van een zelf gemaakt gedicht.
Een vertegenwoordiger van de 
gemeenteraad zal een toespraak 
houden. Verder verleent Anna 
Selderijk haar medewerking. Haar 
grootvader heeft in een Japans 
interneringskamp gezeten en veel 
tekeningen van het kampleven 
gemaakt die bewaard zijn gebleven.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd  
door een klarinet-ensemble uit 
Havelte. 
Mieke Kok en Ellen Rustige gaan twee 
liederen zingen en begeleiden zichzelf 
daarbij op de gitaar.
De bijeenkomst wordt afgesloten 
met een stille tocht naar het  
herdenkingsmonument vlak bij de 
kerk. De stoet zal langs het oorlogsgraf 

van Anton W. Siedenburg gaan, 
twee tamboers met omfloerste trom 
voorop.
Bij het herdenkingsmonument 
wordt een krans gelegd door de 
gemeentelijke vertegenwoordigers.
Alle kinderen gaan daarna een 
kleurig boeket van diverse bloemen 
opbouwen als symbool van 
verscheidenheid in mensen die 
gezamenlijk de vrijheid willen delen. 
Wij nodigen u uit om op 4 mei aan 
deze herdenking mee te doen om te 
laten zien dat vrijheid ons veel waard 
is, juist en vooral in deze tijd.
Diegenen die alleen aan de stille tocht 
en de kranslegging deelnemen worden 
verzocht uiterlijk 19.45 uur bij de kerk 
aanwezig te zijn. Via de website van 
PKN Havelte is de herdenking live te 
volgen tot het moment waarop de 
stille tocht begint.

Archeologische 
fietstocht rond Lhee

Het OERmuseum organiseert een 
archeologische fietstocht rond Lhee 
op zaterdag 28 april 2018. Start 
bij de muziekkoepel op de Brink 
in Dwingeloo om 10.30 uur. De 
fietstocht duurt ongeveer 2 uur en 
eindigt weer bij de muziekkoepel.

Tijdens de mooie fietstocht valt er 
veel te vertellen. U wordt begeleid 
door 2 enthousiaste vrijwilligers van 
het OERmuseum. De tocht is zo’n 12 
km lang en duurt 2 uur. De kosten zijn  
€ 4,00 per persoon, te voldoen ter 
plekke aan de gids. (graag met gepast 
geld betalen) 

KREMER
uitvaartzorg

Annerie

0522 - 245021 
Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Sigrid & MariekeAnnerie,

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

‘

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.  

Op woensdag t/m zondag open 
voor heerlijk ijs en verse pizza’s!

Voor menu en openingstijden: zie website

OER-wandeling rond en in Diever

Het OERmuseum organiseert een OER-wandeling rond en in Diever op zaterdag 
28 april 2018. Start bij het Oermuseum, Brink 7 te Diever om 14.00 uur. De 
wandeling duurt ongeveer 2 uur en eindigt weer bij het museum.

De wandeling met een ervaren 
gids start bij het museum en gaat 
dan richting het hunebed aan de 
Groningerweg en loopt via de locatie 
van een door professor Van Giffen 
opgegraven steenkist, langs een 
grafheuvel. Vervolgens gaat het over 
het landgoed De Heezeberg met 

prachtige stuwwallen. We eindigen in 
het oude Diever en gaan uiteindelijk 
weer terug naar het museum. U komt 
veel te weten over het ontstaan van 
het land zoals u het nu ziet, enerzijds 
door de natuur gevormd, anderzijds 
door de mens veranderd……. 
En natuurlijk ziet u de bijzondere 

nalatenschappen uit de prehistorie. De 
gids zal u er alles over vertellen. 
De wandeling kan overdag worden 
gecombineerd met een bezoek aan 
het museum. 
Kijk voor tarieven (€ 4,00 p.p.) 
en andere wandelmomenten op 
www.oermuseum.nl.

Aanmelden op 0521-591445 of mail 
naar wandelingen@oermuseum.nl  
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Maak kennis met het natuurvriendenhuis 

Het Hunehuis 
van het NIVON tijdens de 

OPEN DAG 
op zaterdag 5 mei 2018 van 10.00 tot 16.00 uur

www.hunehuis.nl 

Laat je rondleiden en ontdek wat ons moderne 

en duurzaam gebouwde vakantieverblijf 

op de Havelterberg, dat ook geschikt is voor 

familiebijeenkomsten, te bieden heeft. 

Er vinden verschillende activiteiten plaats en er 

is een informatiestand met de mogelijkheden 

voor vrijwilligerswerk.

Kom kennismaken en laat je verrassen!

Het adres: 
Hunebeddenweg 1
Darp

Duofietsen Havelte plaatst nieuwe 
sponsorborden

Samen op de Duofiets Havelte maakt zich klaar voor het 
nieuwe fietsseizoen. De Stichting is bijzonder blij het 
seizoen te kunnen starten met twee nieuwe sponsoren. 
Loonbedrijf Leffers en de Rand van Havelte steunen het 
Stichting Samen op de Duofiets met ieder een eigen 
reclamebord en een jaarlijkse bijdrage aan de Stichting.  

Wiebe en Bea Bethlehem (Rand van Havelte) en Jos Leffers (Loonbedrijf Leffers) 
en sponsorcommissielid Geke Kiers (Samen op de Duofiets) 

Wiebe Bethlehem van de Rand 
van Havelte vindt het een prachtig 
project. Daarom is het voor hem 
bijna vanzelfsprekend om hier aan 
mee te doen. “Mensen die niet meer 
zelfstandig kunnen fietsen gaan samen 
met iemand anders op pad. Naar 
buiten en lekker in beweging, dat is 
genieten voor twee.” Jos Leffers van 
het Loonbedrijf ziet de duofietsers 
vaak langs fietsen. “Ook al ben ik 
nu 45, als ik de duofietsers langs zie 
komen, dan hoop ik dat als ik later zelf 
oud ben, er ook iemand is die met mij 
een middag op de fiets op pad wil.” 

Samen op de duofiets is een 
fietsproject voor ouderen en 

mensen met 
een beperking, 
die er niet meer 
in slagen om 
zelfstandig op de 
fiets naar buiten 
te gaan, maar dat 
nog wel erg graag 
willen. Samen 
met vrijwilligers 
wordt er in het 
zomerseizoen bijna dagelijks op 
verschillende plaatsen in de gemeente 
gefietst. De Stichting heeft vele 
sponsoren en ‘vrienden van samen 
op de duofiets’. Met hun bijdrage 
kan het onderhoud van de fietsen en 
aanhanger worden betaald. Bovendien 

dekt dit de vaste kosten, zoals 
stalling, verzekering, transport én de 
reservering voor de nieuwe fietsen.
 
Heeft u belangstelling voor 
duofietsen? Kijk op de website 
www.samenopdeduofiets.nl. 
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