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Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

VERKOOP GAZONMAAIERS 

-Nieuw én gebruikt
-Groot assortiment op voorraad

-Advies op maat
-Inruil en bezorging mogelijk

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

het juiste adres:  

Lindenlaan 54a te Uffelte 

0521 34 46 54

Ondernemersfonds Westerveld helpt Vogelwacht 
Uffelte e.o. in de tuigjes

Bij de Vogelwacht Uffelte e.o. zijn ieder jaar ruim tachtig vrijwilligers actief 
om met behulp van ladders de kasten van uilen, valken en zwaluwen te 
beheren. Om de veiligheid te garanderen en aan de eisen van de ARBO-wet 
te voldoen, heeft de VWU voor deze vrijwilligers een aantal cursussen en 
praktische trainingen verzorgd voor o.a. het werken in en met klimtuigen. 
Zowel de aanschaf van klimtuigen en klimmaterialen als de cursussen hebben 
de vereniging vele duizenden euro’s gekost en bleken een behoorlijke aanslag 
op de kas van de VWU.

Ondersteuning kwam uit onverwachte 
hoek toen het Ondernemersfonds 
Westerveld besloot om een bijdrage 
te leveren en de volledige kosten voor 
de klimtuigen en materialen voor 
haar rekening nam. De VWU is hier 
ontzettend blij mee en houdt nu ook 
voldoende reserves om de komende 
jaren de veiligheid voor de vrijwilligers 
op peil te houden.
Zij dankt daarom het Ondernemers-
fonds Westerveld van harte. De 
vogelstand in onze  mooie werk- en 
leefomgeving vaart hier zeker wel bij.

Op de bijgaande foto zijn de 
vrijwilligers van de uilengroepen, 
uitgerust met hun nieuwe klimtuigen 
in het zonnetje gezet. Om hen 
heen zitten leerlingen van een 
basisschool met hun onderwijzer 
Erwin Bruulsema. Als ringer van de 
steenuilenwerkgroep greep hij de kans 
aan om zijn leerlingen kennis te laten 
maken met jonge steenuiltjes van 
ongeveer drie weken oud. Ook kon 
hij ze laten zien hoe het ringen in zijn 
werk gaat. En hopelijk geldt hier: ‘Jong 
geleerd, is oud gedaan’. 
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De volgende Kei verschijnt op 20 juni 2018. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 13 juni 
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: klachten@uwverspreider.nl

T 0522 255 449
www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

Kerkdiensten PKN Havelte/Uffelte

Wo. 20 juni Molenhof 19.30 uur Ds. V. Top 
Zo. 24 juni Havelte 10.00 uur Ds. V. Top Kindernevendienst
Zo.   1 juli Havelte 10.00 uur Mw. DS. L.P. Cnossen uit Oosterwolde Kindernevendienst

    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.

Een nieuwe opzet schaapscheerdersfeest

Stichting de Holtinger Schaapskudde en Wollig Landleven zijn een samenwerking aangegaan om het jaarlijks 
schaapscheerdersfeest groter van opzet te maken.

Naast het schapendrijven en scheren 
zal er een wolmarkt gehouden worden 
compleet met workshops. Alles op het 
gebied van wol, breien, haken, vilten, 
verven, kaarden, spinnen zal door 
diverse standhouders uit het gehele 
land worden gepresenteerd. Ook 
zijn er diverse stands met streek- en 
landlevenproducten.
Er worden diverse workshops door 
proffesionals gegeven binnen het 
thema “Van vezel tot eindproduct”, 
waarvoor u zich kunt opgeven. U kunt 

zelfs uw eigen vacht leren knippen 
onder begeleiding van de herder.
Een heel leuk programma zorgt ervoor 
dat het evenement jong en oud een 
geweldige dag zal bieden. Muziek, 
schminken, springkussen, catering, 
mannenkoor, tentoonstelling “into 
Nature”, de Heide-express en nog veel 
meer.

Het schaapscheerdersfeest zal 
plaatsvinden op 7 en 8 juli.
Locatie: De Holtinger schaapskooi,

Van Helomaweg 16,
7971 PX Havelte.
Tijd: 11.00 tot 17.00 uur.
Entree: €4,- p/p kinderen tot 14 jaar 
gratis.
Contact info: Koos Visser (Wollig 
Landleven) 06-53326779,
Marrie Pruntel (Holtinger 
schaapskudde) 06-33423109.
Opgeven voor de diverse workshops 
of deelname markt gaan via de
website van Wollig Landleven: 
www.wolliglandleven.nl
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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

De familiewensen samenvoegen 
met respect, stijl en kwaliteit, 
zonder daarbij het kostenaspect 

uit het oog te verliezen.

DE KIERS-MANIER:

T 0522 - 70 30 00  |  T 0521 - 38 17 90  
dag en nacht bereikbaar

respect@uitvaartverzorgingkiers.nl

Particuliere advertentie

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

Zwemvierdaagse 2018 
in zwembad ‘de Kerkvlekken’ Havelte
De Zwem4daagse in zwembad ‘de Kerkvlekken’ zal dit jaar plaatsvinden van 
maandag 25 juni t/m donderdag 28 juni. De Zwem4daagse wordt dit jaar voor 
de 44e keer georganiseerd in Havelte. 

Vanaf maandag 25 juni kan men 
zwemmen van 18.45 tot 19.30 uur. 
Kinderen tot 10 jaar zwemmen 250 
meter en de andere deelnemers 
zwemmen 500 meter per avond. Op 
donderdagavond worden de medailles 
uitgereikt.
Naast het zwemmen zijn er leuke 
randactiviteiten, muziek en elke avond 
een lekkere traktatie.

Kaarten zijn in de voorverkoop (20 
t/m 24 juni) verkrijgbaar voor € 5,00. 
Daarna kosten de kaarten € 7,00. 
Deelnamekaarten zijn verkrijgbaar 
aan de kassa van het zwembad. De 
Zwem4daagsecommissie zorgt voor 
een afwisselend programma en hoopt 
dan ook weer op veel deelnemers. Het 
zwembad is tijdens de Zwem4daagse 
gesloten voor andere zwemmers.

Keitje

Op is op!

Wij Westervelders zullen er aan 
moeten wennen: het geld is op.
Vroeger als ik mijn moeder vroeg 
om nóg een appel riep ze: ‘Je hebt al 
gehad, op is op en meer kost geld.’
En zo is het bij onze gemeente ook, 
denk ik.
Er is geen groenbudget meer. 
Uitgegeven aan het project Piet 
Soerplein, was ook echt nodig, en aan 
het project Meerkamp, is al aardig 
maar of dat ook zo nodig was?
Maar er schijnt dus geen cent 
over te zijn voor de rest van de 
groenvoorziening in Havelte. 
Verwaarloosde bermen, grassige 
wandelpaadjes, struiken die over het 
fietspad groeien, vijvers die niet meer 
als zodanig zijn te herkennen, gifgroen 
door het kroos en een teveel aan 
planten.
Plantsoenen vol afval en gras tussen 
de planten en struiken. Onkruid, 
onkruid, onkruid.
Het is een ergernis voor velen heb ik 
gemerkt.
Jammer jammer, op is op, het 
‘groenpotje’ is helemaal leeg, denk ik.
Tenminste, waarom wordt er dan niets 
aan het groenonderhoud van de rest 
van Havelte gedaan?
Waar zijn de Reestmondboys?
Waar zijn onze vlijtige Westerveldse 
tuinlieden?
Hoe zit dat eigenlijk met het 
‘groenbeleid’ in onze gemeente?
Het toeristenseizoen is weer 
begonnen. Ze moeten voor een  fraaie 
aanblik van Havelte maar rond het Piet 
Soerplein blijven!

dieneke smink

Laatste kampioenen 
UDI Havelte

De meiden van korfbalteam D1 zijn 
ongeslagen kampioen geworden in 
de voorjaarscompetitie op het veld. 
Dit waren de laatste kampioenen van 
Korfbalvereniging UDI. 

De in 1914 opgerichte vereniging 
houdt op te bestaan. De laatste jaren 
heeft het bestuur veel geinvesteerd 
in de promotie van de korfbalsport 
in Havelte. Helaas heeft dit weinig 
resultaat opgeleverd. Hierdoor heeft 
het bestuur in overleg met de leden 
besloten om de vereniging op te 
heffen. Het bestuur heeft de leden 
wel kunnen behouden binnen de 

korfbalsport. Na de zomer starten de 
leden bij een vereniging in één van de 
omliggende dorpen.

Ik lig languit 
en recht mijn rug. 
Denk niet vooruit, 

alleen terug.
 

Louis
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‘Affinity’ zoekt bassen en tenoren
 
Een jaar geleden is in Meppel de Close Harmony Groep ‘Affinity’ opgericht. Het is een kleine, gezellige groep bestaande 
uit een bas, twee tenoren, drie alten en drie sopranen. De groep is op zoek naar versterking; er is plek voor twee bassen 
en twee tenoren. 

De leden van Affinity hebben allen 
ruime koorervaring. De groep 
oefent eens in de twee weken op de 
dinsdagavond in het centrum van 
Meppel onder de inspirerende leiding 
van dirigente Rosemary De 
Souza. Naast het instuderen van 
het repertoire wordt door haar ook 

de nodige aandacht besteed aan 
zangtechniek. 
Het doel van de groep is om in een 
gezellige sfeer een mooi en goed 
klinkend eindresultaat te bereiken. 
Momenteel zijn ze druk bezig met 
het uitbreiden van het repertoire 
in een gevarieerd genre. Na de 

zomervakantie willen ze het graag aan 
een breder publiek laten horen.

Lijkt het je leuk om bij Affinity te 
komen zingen, neem dan contact op 
voor meer informatie (06-54756050) 
of stuur een email naar mnve05@
gmail.com.

••• • • 
COMFORTUIN 

hoveniersbedrijf 
groenvoorzieningsbedrijf 

boomverzorgi ng 
bestratingen 

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

Cowifortuivi. ...... daar �it u altijd goed!

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.  

Alle dagen geopend! 
Pizza’s van woensdag t/m zondag
Voor menu en openingstijden: zie website
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Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

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 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.

‘Fysiek Geweldig’: de training die jongeren verder helpt

‘Het gaat er niet om wat je mee maakt maar hoe je er mee om gaat en wat je er van leert.’ 
Ben je jong en heb je het gevoel dat je nu al stil staat en/of dat alles tegen zit? Dat iedereen tegen je is? Dat je tegen 
muren aan loopt en in een neerwaartse spiraal zit? 

Maar wil je graag omhoog klimmen, 
kansen zien en kansen grijpen? 
Wil jij ontdekken waar jouw krachten 
liggen en hoe jij met vertrouwen de 
toekomst aan kan? Neem dan contact 
met ons op en ga hierover in gesprek. 
Wij geven je heel graag het steuntje 
in je rug dat jij nodig hebt om je leven 
(weer) op de rails te krijgen. 

Wil jij weten hoe jij er voor kunt 
zorgen dat je je voelt zoals de persoon 
op de foto rechts? Doe dan mee met 
de 3-weekse training ‘Fysiek geweldig’. 
Wij helpen jou te ontdekken wie je 
bent, wat je wil, waar jij goed in bent 
en wat jouw passies zijn. Het doel is 
dat jij het leven fluitend tegemoet gaat 
en het beste uit jezelf haalt.

Wij dagen je uit om NU de telefoon te 
pakken of te mailen en je op te geven 

?
en dus vandaag al aan de slag te gaan 
met jouw toekomst. Je kan het! 

Training: Fysiek geweldig
Doel: jongeren een steuntje in 
de rug geven met het oog op de 
toekomst d.m.v. fysieke- en mentale 
uitdagingen.
Voor wie: voor jongeren tussen de 16 
en 23 jaar 
Duur: 3 weken, 5 dagen per week 
zonder overnachting.

Kosten: gratis
Contactgegevens voor meer 
informatie & aanmelden:
Evelyn Cymbaluk (projectleider) 
evelyn@kei-educatie.nl
+31 657873901    
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Stichting Volksfeest Havelte start met een donateurschap

Beste bewoner/bewoners, 
Zoals u gewend bent komen er begin juli vrijwilligers bij u aan de deur voor een financiële 
bijdrage aan het volksfeest. Zonder deze bijdrage is het voor ons als stichting niet mogelijk om 
activiteiten te organiseren. 
Het collecteren in de huidige vorm is anno 2018 een uitzondering. We zien vele stichtingen 
andere vormen van ondersteuning kiezen. Zo heeft de Stichting Volksfeest Havelte besloten over te gaan op een 
donateurschap. Via een donateurschap bent u vrij een bedrag te kiezen waarmee u de activiteiten die de Stichting 
Volksfeest Havelte organiseert ondersteunt. Dit donateurschap is (voor het totaal van bewoners) op uw huisadres. 

Wat gebeurt er in de collecteweek 
van 2 t/m 7 juli?
In de week van 2 t/m 7 juli komt er, 
net als andere jaren, een vrijwilliger 
bij u aan de deur. In de feestgids 
die u voorafgaand aan deze week 
in de brievenbus vindt zit een brief 
ingesloten. Onder aan de brief 
vindt u een aanmeldstrook die u 
bij de vrijwilliger kunt inleveren. 

Uw aanmelding wordt verwerkt 
in onze administratie en is tot 
wederopzegging. Mocht u, op dit 
moment, geen donateur willen 
worden maar het volksfeest wel willen 
steunen dan kan dit nog steeds door 
middel van een contante bijdrage.
Heeft u vragen over het 
donateurschap neem dan gerust 
contact met ons op via onderstaande 

contactgegevens. Wij hopen u als 
donateur te mogen verwelkomen. 

Met vriendelijke groet,  
Volksfeestcommissie Havelte

Contact secretariaat
Alyanne Hoek-Huisman
E-mail: info@volksfeesthavelte.nl 
www.volksfeesthavelte.nl 

Pascal Zegwaard nieuwe hoofdtrainer DOS’46

Pascal Zegwaard wordt de nieuwe hoofdtrainer van DOS’46. De 41-jarige Zegwaard is afkomstig 
uit Assen, waar hij vier seizoenen coach was van Overgangsklasser AVO.

Nadat nauwelijks twee weken geleden 
Gerald Aukes in Nijeveen liet weten 
na één jaar een punt te zetten achter 
zijn trainerscarrière bij DOS’46, heeft 
het bestuur snelle stappen weten 
te zetten op weg naar een nieuwe 
invulling van de technische staf. Al 
snel trad het bestuur in gesprek 
met Pascal Zegwaard, de oudere 
broer van Marco Zegwaard, die 
eerder bij DOS’46 speelde maar zijn 
spelerscarrière wegens blessureleed 
voortijdig beëindigde in Nijeveen. Ook 
de gesprekken die Pascal Zegwaard 
voerde met selectiespelers hadden 
een positief resultaat. 
DOS’46 en Zegwaard zijn met elkaar 

een contract overeengekomen voor 
een jaar met de intentie om deze 
periode te verlengen. ‘Ik bedank 
DOS’46 voor het vertrouwen dat ze 
in me hebben uitgesproken,’ aldus 
Zegwaard. ‘Het is een mooie stap, 
zulke kansen komen niet vaak voorbij. 
Ik ben ooit trainer geworden met als 
droom in de Korfbal League te werken. 
Deze droom wordt nu werkelijkheid.’
Over doelstellingen wil de Assenaar 
het nog niet hebben. ‘Ik ga eerst de 
hele situatie in kaart brengen. Ik spring 
er vol in en zie er enorm naar uit. Het 
klopt, ik heb nog nooit in de League 
gewerkt, maar ervaring krijg je door 
ervaring op te doen. Ik ga er volle bak 

voor.’
Pascal Zegwaard 
zou zijn trai-
nersloopbaan 
komend seizoen 
aanvankelijk 
voortzetten bij Overgangsklasser OWK. 
De club uit het Groningse Oostwold 
heeft, ondanks de teleurstelling over 
het feit dat Zegwaard niet komt, haar 
medewerking verleend aan de positie-
verbetering van de trainer uit Assen. 
‘Daar zijn wij OWK zeer erkentelijk 
voor,’ aldus Ron Raterman, bestuurslid 
Topkorfbal van DOS’46.

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



De Kei - 3e jaargang nr. 12 - 20 juni 2018 7

20 juni De Kei nr. 12
21 juni Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
22 juni Opening Romofashion, dames- en herenmode - Piet Soerplein 5, Havelte
22 juni Optreden Boerenblond - Openluchttheater De Speulkoele, Havelte - 20.30 uur
25-28 juni Zwemvierdaagse - Zwembad De Kerkvlekken, Havelte - 18.45-19.30 uur
2-7 juli Stichting Volksfeest Havelte komt bij u langs voor de collecte en/of aanmelding donateurschap
  4 juli De Kei nr. 13
7-8 juli Schaapscheerdersfeest, De Holtinger schaapskooi, Van Helomaweg 16, Havelte - 11.00-17.00 uur
17 juli Ophalen oud papier Havelte
18 juli De Kei nr. 14
19 juli Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
  1 aug. De Kei nr. 15 - laatste Kei voor de zomerstop
16 aug. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
  4-6 sept.  Pro Rege Natuurfiets3daagse - Echos Home Het Baken (PMT gebouw) -  

J. Postweg 5, Darp
  5 sept. De Kei nr. 16
19 sept. De Kei nr. 17
20 sept. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
  3 okt. De Kei nr. 18
  3 okt. Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Modeshow - Veldkei Havelte
17 okt. De Kei nr. 19
18 okt. 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 donderdagmiddag: Werelddans - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur
Elke vrijdagmorgen: Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur

Heeft u 
een aankondiging 

van een evenement 
of activiteit? 

Laat het gratis in 
de agenda plaatsen.

(Commerciële agendapunten 
in overleg)

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992
Houthandelwevers.nl

Top Kwaliteit Lariks / Douglas (gedroogd!!)
16 x 140  Fijn bezaagd 400 lang € 1.50 p/m
20 x 200  Fijn bezaagd 300 & 400 lang € 1.95 p/m
17 x 140 geschaafd 180 lang  € 1.95 p/m
16 x 115 geschaafd veer/groef 300 cm lang  € 0.90 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 Zwart of grijs geïmpregn.  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
21 x 145 Lariks 400 cm € 2.50 p/m



8 De Kei - 3e jaargang nr. 12 - 20 juni 2018

Into Nature is terug deze zomer
Internationale kunst in het Drentse landschap  

Into Nature is een tweejaarlijkse beeldende kunstroute 
in het Drentse landschap met werken van internationaal 
aansprekende kunstenaars. Na de fascinerende eerste 
editie in 2016 in Noord-Drenthe is Into Nature dit jaar te 
zien in de zuidwesthoek van de provincie. 
Van 1 juli t/m 16 september kunnen bezoekers op zoek 
naar spectaculaire kunstwerken van onder meer Matthew 
Day Jackson, David Claerbout, Sarah van Sonsbeeck en 
Lotte Geeven. 

Deze zomer is het thema Into Nature: 
Out of Darkness en fietsen en 
wandelen bezoekers langs de grens 
van Drenthe, Friesland en Overijssel. 
Er zijn kunstwerken te ontdekken in 
uiteenlopende landschapstypes waar 
de mens al duizenden jaren zoekt naar 
zijn verhouding met de natuur. De 
route start in Frederiksoord, midden 
in de Koloniën van Weldadigheid 
(nominatie UNESCO-werelderfgoed). 
De andere startlocatie is een van de 
donkerste plaatsen van Nederland: het 
Holtingerveld. Zo ontstaat een contrast 
tussen Frederiksoord als product van 
de Verlichting en de duisternis van 
het Holtingerveld. Speciaal voor Into 
Nature zijn de schaapskooi, het Huis 
van Weldadigheid, het Sterrebos en 
de voormalige Tuinbouwschool -waar 
de natuur inmiddels zijn eigen weg 
gevonden heeft- beschikbaar gesteld 
als expositielocaties.
Het team van curatoren, onder leiding 

van Hans den Hartog Jager, heeft 
een internationale mix van zeventien 
vooraanstaande kunstenaars 
naar Drenthe weten te trekken. 
Zo heeft Adrián Villar Rojas uit 
Argentinië speciaal voor Into Nature 
tientallen vogelnesten nagebouwd 
die dit voorjaar zijn geplaatst op 
verschillende locaties langs de route. 
Het Britse kunstenaarsduo Heather 
& Ivan Morison maakt een installatie 
op het Holtingerveld die ook te huur 
zal zijn als overnachtingslocatie. 
Onderweg in het landschap komen 
bezoekers een filminstallatie tegen 
die Anne Geene (winnares Volkskrant 
Beeldende Kunst Prijs 2018) maakte 
met Arjan de Nooy. De IJslandse 
kunstenaar Olafur Eliasson toont een 
bijzonder lichtkunstwerk. En zo is er 
nog veel meer: zoals de ‘remake’ van 
Jungle Book, een spectaculaire ingreep 
in de kassen in Frederiksoord en een 
groot geheim bij een hunebed.

Into Nature: Out of Darkness is te 
zien van 1 juli t/m 16 september 
op dinsdag t/m zondag van 11.00 
- 17.00 uur in Frederiksoord en op 
het Holtingerveld. Op de website 
van Into Nature en via social media 
is alle informatie te vinden over het 
programma, de kunstenaars, locaties 
en tickets. Zie www.intonature.net.

Into Nature is een initiatief van de 
samenwerkende kunstinstellingen het 
Drents Museum, Stichting Kunst & 
Cultuur, Stichting Kunst in Kolderveen 
(KiK) en Museum De Buitenplaats. Into 
Nature is mede mogelijk gemaakt 
door de provincie Drenthe, gemeente 
Westerveld, Leeuwarden-Fryslân 2018, 
de Maatschappij van Weldadigheid, 
Stichting Holtinger Schaapskudde, 
het Prins Bernhard Cultuurfonds 
(Laboratorio), het Mondriaanfonds, 
Stichting Beringer Hazewinkel, BPD 
Cultuurfonds en Staatsbosbeheer.

Into Nature - campagnebeeld - Heleen Haijtema

Uitvoering SV Dynamiek Havelte

SV Dynamiek uit Havelte hield zaterdag 16 juni haar 2-jaarlijkse uitvoering. 
Een volle sportzaal in MFA Meesters Erve genoot van de turn-, en 
freerunningkunsten van de leden. Aan het begin van de voorstelling werden de 
8 prijswinnaars van afgelopen seizoen in het zonnetje gezet. 

SV Dynamiek was succesvol in 
verschillende klassen op de RWS-B 
en -C en het freerunningevent in 
Staphorst. Voor de relatief kleine 
vereniging een mooi resultaat. 
De juryleden die het mogelijk maken 
dat de kinderen mee kunnen doen 
aan wedstrijden werden met een 
bloemetje verrast en hartelijk bedankt 
voor hun inzet. 
Daarna kon de voorstelling van start 
gaan: geheel in stijl van de jaren 
‘70 qua kleding en op muziek lieten 
de kinderen zien wat ze afgelopen 

jaar geleerd hebben. Het werd een 
wervelende show qua licht, geluid en 
beweging. Een genot voor oog en oor. 
De gehele show was door trainster 
Herma bedacht en geregisseerd. 
In de pauze werd de zaal omgebouwd 
om de 3 groepen Freerunners in actie 
te zien. Mooi op elkaar afgestemd 
vertoonden zij hun kunsten. Een waar 
spektakel. 
Na afloop van de prachtige 
voorstelling bedankte het bestuur vol 
trots alle leden voor hun geweldige 
inzet.
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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

Reica Reizen   
Samen met u op reis 

Kijk voor meer informatie op: 
  www.reicareizen.nl of bel 0521-350429 
  Ook voor onze dagtochten  

Zomerverrassingstocht
12 juli 2018

Deze dagtocht is inclusief:
2x Koffie met gebak

Lunch incl. kroket
3 gangen diner

€ 57,50
Opstapplaats o.a.:

Uffelte 7.30 uur Frederikshaven
Havelte 7.40 uur Piet Soerplein

Meppel 8.15 uur NS Station

Reica Reizen    
Samen met u op re is 

 
 
 
 

       
 
 
        
        
 
 
 

 
 

Kijk voor meer informatie op: 
  www.reicareizen.nl of bel 0521-350429 
  Ook voor onze meerdaagse reizen 
  

 
 

Zomerverrassingstocht 
12 juli 2018 

Deze dagtocht is inclusief: 
2x Koffie met gebak 

Lunch incl. kroket 
3 gangen diner 

€ 57,50 
Opstapplaats o.a.: 

Uffelte 7.30 uur Frederikshaven 
Havelte 7.40 uur Piet Soerplein 

Meppel 8.15 uur NS Station 
 

Elektrische Kolonie Express

Begin mei 2018 heeft de Stichting 
Weldadig Oord (SWO) een Elektrische 
Kolonie Express aangeschaft. De 
SWO heeft tot doel het meerdaags 
toerisme in het gebied van de 
vrije koloniën van Weldadigheid 
te stimuleren. Dit gebied loopt 
van Willemsoord in Overijssel tot 
aan Zorgvlied in Drenthe en omvat 
natuurlijk ook de koloniedorpen 
Frederiksoord en Wilhelminaoord. 

De Elektrische Kolonie Express kan 
door de inmiddels meer dan 50 
aangesloten recreatieve bedrijven 
en instellingen in ons gebied, ingezet 
worden voor creatieve, nieuwe 
manieren om gasten met ons gebied 
kennis te laten maken.

De Weldadige Oorden B&B de 
Bakkerij Frederiksoord, Logement 
Frederiksoord, het Huygens Huys 
Frederiksoord, B&B de Nijenshof en 
B&B 54 in Nijensleek, café de Steen in 
Willemsoord en camping Zonnekamp 

in Zorgvlied organiseren inmiddels 
tochten door het gebied.
 
Op deze manier ontdekken onze 
gasten, maar ook bewoners, de Vrije 
Koloniën van Weldadigheid eens op 
een hele andere manier. Maak een 
belevingstocht met de Elektrische 
Kolonie Express. Geniet onder leiding 
van een ervaren gids van de prachtige 
natuur en volg het gedachtegoed van 
Generaal Johannes van den Bosch. 

Bent u met z’n tweeën of juist met een 
grotere groep? Er zijn verschillende 
mogelijkheden. De Kolonie Express 
biedt plaats aan maximaal 12 
volwassenen en twee kinderen. Leuk 
als individueel uitje maar ook voor 
een dagje uit met de hele familie of 
vriendengroep. 

Voor meer informatie zie 
www.weldadigoord.nl/beleven
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Bestel nu voordelig uw rubberlook schrijfwaren

In de maanden juni en juli is het wel heel aantrekkelijk om uw bedrijfslogo 

te laten schitteren op een van de rubberlook soft touch pennen.

We hebben in deze maanden een 10% kortingsactie op onze 9 modellen 

moderne rubberlook pennen. Daarnaast betaalt u deze maanden ook geen 

instelkosten bij bestelling van deze pennen.

Uw logo valt door de matte rubberlook van de pen positief in de kijker 

bij gebruiker en omstander. De speciale designs zorgen daarnaast voor 

een stoere twist en ze liggen ook nog eens extreem goed in de hand.

Actie geldig tot en met 25 juli 2018.

ACTIE
10% korting 
& geen instelkosten

op rubberlook pennen

in juni en juli
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Een ‘KEI’ van een foto
Foto: Han de Kruyf, Havelte

“Spoorwegverbinding door natuurgebied”
De eerste rails in Holtinge zijn gelegd voor de toekomstige smalspoor fietsrail-verbinding van 2,6 km tussen het 
oorlogsmuseum in Uffelte en vlindertuin in Havelte.

Fancy Fair in de Clemenskerk te Havelte 
groot succes

Zaterdag 9 juni was er een Fancy Fair voor het meerjarig project van de 
diaconie: WanaZiwi. Het is een gezellige en gevarieerde fair geworden die goed 
werd bezocht. 

Vrijdagavond kon de gemeente spullen 
inbrengen. Hier is massaal gehoor aan 
gegeven. We werden overweldigd 
door zoveel boeken, glossy’s, 
tuinpotten, stekjes en zelfgemaakte 
lekkernijen. Verder was er een 
patchworkkraam en kunst die door 
kunstenaars uit Havelte en Uffelte 
geschonken werd voor verkoop. Een 
uitgebreide kraam van WanaZiwi met 
o.a. tassen, kussen- en laptophoezen. 
Ook kon er genoten worden van 
een ontspannen stoelmassage of 
een wandeling maken o.l.v. een gids 
over het domineespaadje met een 
versnapering in de pastorietuin.  
Groot succes had het ‘Rad van 
Fortuin’. We waren overspoeld 
met prijzen, mede door de gulle 
medewerking van onze plaatselijke 
middenstand. Daardoor ging bijna 
iedereen met een prijs naar huis. 

Dank gaat uit naar de inzet van de 
vele vrijwilligers, de massale inbreng 
van de gemeente, de sponsoren van 
prijzen en de betrokkenheid van de 
bezoekers. Daardoor is de fair een 
groot succes geworden.  
De teller loopt nog, mocht u de fair 
hebben gemist maar toch een donatie 
willen geven, kan dat op rekening van 
de diaconie t/m 23 juni:  NL57 RABO 
0363 3545 30 o.v.v. WanaZiwi Fair. De 
gehele opbrengst van de Fancy Fair 
en de donaties gaan naar WanaZiwi. 
In de kerkdienst van zondag 24 juni 
wordt de cheque overhandigd aan de 
ambassadrices Alyanne Hoek-Huisman 
uit Havelte en Nienke Munting uit 
Lexwoude.  Dan wordt het exacte 
bedrag bekend gemaakt.

Meer informatie over dit project kunt 
u vinden op www.wanaziwi.nl.

De Kei voor iedereen

De Kei is zijn derde jaar ingegaan en 
blijkt een gat in de markt te vullen. 
Begrijpelijk, want iedereen is het meest 
geïnteresseerd in wat er in de directe 
omgeving gebeurt of gebeurd is. 

Die directe omgeving bestaat overigens 
echt niet alleen uit Havelte, maar 
zeer zeker ook uit Uffelte, Darp en 
Havelterberg. Kortom, uit Westerveld-
Zuid. 
Wie iets wil publiceren in De Kei 
(aankondiging, mededeling, verslag) is 
welkom. Uiteraard behoudt de redactie 
zich het recht voor onbetamelijke 
kopij / taalgebruik niet te plaatsen. 
Niet-commerciële kopij is gratis. Voor 
reclame geldt een vriendelijk en 
laagdrempelig tarief. Ook biedt De Kei 
ondernemers de mogelijkheid zich te 
laten interviewen voor een (gratis!) 
artikel in De Kei met de voorwaarde 
daarna te adverteren in het blad. 

Vraag naar de voorwaarden bij:
Alie Kleen (0522-255 449) of schrijf 
naar drukkerij@kleen.nl. 
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*Nieuw * Nieuw * Nieuw*

Vrijdag 22 juni
opent Romofashion een 2e filiaal

Piet Soerplein 5
Havelte

Dames- en Herenmode

Bekende merken zoals:
Carsjeans, Gabbiano, Petrol, MOD, Solid,

Jacqueline de Young, Yest, PDJ, Norfy, Desires,
en nog veel meer...


