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Nieuwe trainingsgroepen voor Survivalrun Havelte
Dit najaar is er voor iedereen die lekker buiten wil bewegen weer keus om in te
stromen in een van de nieuwe trainingsgroepen van Survivalrun Havelte.
Instapsurvival voor
volwassenen
Voor volwassenen is er
per 1 oktober weer de
mogelijkheid om te starten
in onze instapgroep. Hier
worden de basistechnieken
voor Survivalrun aangeleerd
en gewerkt aan een goede
basisconditie.
De trainingen zijn elke
zondagmorgen van 11.00 tot
12.00 uur en starten vanaf de
Survivalrunbaan bij de IJsbaan
in Havelte.
De contributie bedraagt 33 euro
tot het einde van het jaar.
Bootcamp op maandagavond
en woensdagochtend
Bootcamp bij Survivalrun
Havelte is er voor iedereen
die lekker buiten actief wil zijn
met een enthousiaste groep
volwassenen. Vanaf september
is er ook de mogelijkheid om op
maandagavond te komen. De
trainingen zijn van 19.00 tot 20.00
uur. Samen werk je in de omgeving
van Havelte aan een goede conditie
en maak je daarnaast beperkt
gebruik van de hindernissen op de
Survivalrunbaan.
Mini Survival voor kinderen van
6-8 jaar oud
Dinsdag 18 september zijn we gestart
met een nieuwe jeugdgroep voor
kinderen van 6-8 jaar oud!
De trainingen zijn van 17.30 tot
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Wij zijn gesloten van
18 t/m 27 oktober
Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17, 7973 KZ Darp
0521 342 250

0521 34 46 54

De tijd van blad blazen
komt er weer aan…!
18.30 uur en zijn op en rond de
Survivalrunbaan in Havelte.
Spelenderwijs leren we de kinderen de
basistechnieken van Survivalrunning
en bereiden we hen voorzichting
voor op misschien wel hun eerste
Survivalrunwedstrijd...
Wilt u met een van deze nieuwe
trainingen meedoen, uw kind
opgeven, of meedoen op een van de
vele bestaande trainingmomenten?
Stuur dan even een mail naar
info@survivalhavelte.nl.
Meer info vind je op
www.survivalhavelte.nl.

Nu van €99,voor €69,-

Elektrische Alpina bladblazer
3-in-1!
Blazen, zuigen én versnipperen!
Ook voor onderhoud, reparatie
én verhuur bent u bij ons aan
het juiste adres!
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De volgende Kei verschijnt op 3 oktober 2018.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 26 september
mailen naar: dekei@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen,

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:
0522-255449 of dekei@kleen.nl

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.

Kerkdiensten PKN Havelte/Uffelte
Zo. 23 sept.
Zo. 30 sept.

Havelte
Havelte

10.00 uur
10.00 uur

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.

Ds. A. Westra
Mw. ds. T. Braam uit Dwingeloo

Kindernevendienst
Kindernevendienst

Uitnodiging verantwoordingsavond Volksfeest
Havelte 12 oktober a.s.

Een ‘KEI’ van een foto

Beste feestvierders!
Bedankt voor jullie dansjes, (sportieve) inzet en gezelligheid! Wij kijken terug
op een geslaagd volksfeest. Op vrijdag 12 oktober organiseren we de jaarlijkse
verantwoordingsavond.

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’.

Vanaf 20.00 blikken we, onder het
genot van een kopje koffie, terug op de
verschillende onderdelen en financiën,
en is er ruimte voor vragen. Ook
nemen we afscheid van een aantal van
onze vaste vrijwilligers en kondigen we
het thema voor 2019 aan.

Elk onderwerp is goed,
mits gefotografeerd in het
verspreidingsgebied. Als u wilt,
kunt u bij uw foto een verhaaltje
schrijven.

Let op: prijzengeld voor jullie wagen
of straat/boog nog niet ontvangen?
Vergeet dan niet om dit tussen 19.30
en 20.00 bij ons op te halen.
We hopen jullie te zien op 12 oktober
bij de Rand van Havelte.

We zien uw inzending graag
tegemoet.

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

Met een potloodje...
Het bestaat nog.
Weliswaar in ons buurdorp Diever
maar toch.
Een kleine winkel, propvol
manufacturen, je kunt er je kont niet
keren maar zo knus!
Ik had iets gekocht en kon het pas na
4! weken terugbrengen.
Geen probleem, zei de verkoopster.
Het zit nog in een doosje, je hebt de
bon nog, ik neem het terug.
In de veronderstelling dat ik mijn geld
niet terug zou krijgen zocht ik iets uit
wat ik nodig had. Een centimeter en
paar antislipsokken.
Hoeveel geld heb ik nog over?
Vroeg ik.
Met een potloodje, vlijmscherp puntje,
rekende de verkoopster het uit.
Aftrekken optellen, niks geen
elektronisch gedoe, gewoon zoals ze
het geleerd had op de lagere school.
Op een klein blocnotevelletje liet ze
me het zien.
Je krijgt gewoon het geld terug hoor,
zei ze.
Je hoeft niet alles te besteden.
Hoera, hoera voor dat liefelijke kleine
Van-alles-wat-winkeltje in Diever.
Waar je je geld terugkrijgt als je iets
gekocht hebt wat niet goed is, waar je
geen rinkelende kassa’s hoort maar het
gekras van een klein potloodje.
Waar ze alles hebben wat je niet
verwacht. Ja, inderdaad verwacht geen
modieuze jonge meiden kleding maar
daar is het internet voor.
Dit is een winkel voor mij.
Hier word ik rustig van.
dieneke smink

Activiteiten oktober en november van
de Vogelwacht Uffelte e.o.
Woensdag 10 oktober 2018
Vogelwacht Uffelte e.o.; Lezing:
Kiekendieven van Nederland het
jaarrond
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Eetcafé Cafetaria “de
Molensteen”, Rijksweg 34 in Uffelte

Donderdag 15 november 2018
Vogelwacht Uffelte e.o.; Lezing:
Markerwadden door André Donker
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Ontmoetingscentrum de
Veldkei, Veldkamp 77 in Havelte

Met vriendelijke groet,
Activiteitencommissie Vogelwacht Uffelte e.o.

Exposities in De Veldkei te Havelte
Keramiek van Ria Bontje uit Diever en schilderijen van Egbert Allema uit
Havelte worden in De Veldkei te Havelte geëxposeerd tot en met 5 november.
Openingstijden: op werkdagen overdag en regelmatig ook ’s avonds.
Ria maakt schalen, vazen en andere
objecten van aardewerk, voorzien
van glazuur en/of gedecoreerd met
(gekleurde) slibs of engobes. Zij maakt
meestal ronde, organische vormen.
Ria start vanuit een basisplan en al
werkende ontstaat het kunstwerk
onder haar handen. Daarbij durft zij
af te wijken van wat zij in haar hoofd
had. Het vuur van de keramiekoven
doet dit ook, zodat het uiteindelijke
werkstuk dikwijls een aangename
verrassing is.

Voor Egbert Allema is het de
eerste keer dat hij exposeert. De
verscheidenheid in zijn werk toont
aan hoe hij voortdurend nieuwe
uitdagingen zoekt. Een landschap of
andere beeldimpressie roept soms
vanuit zichzelf al zoveel inspiratie
op om er wat mee te doen. Egbert
kreeg zes jaar les van Ineke van Tiel en
zeven jaar geleden begon hij lessen te
nemen bij Ellen de Jongh. Hij schildert
zowel abstract als figuratief.

Vrouwen van Nu organiseren modeshow
Vrouwen van Nu afd. Havelte
organiseren woensdag 3 oktober een
modeshow in samenwerking met Elja
Mode en Bennen Schoenen Steenwijk,
Briluniek Meppel en Qnipp haarstudio
Havelte. Er wordt geshowd door eigen
leden.

Ook niet-leden zijn van harte welkom.
Locatie: Ontmoetingscentrum
De Veldkei.
Aanvang 19.45 uur.
Kosten voor niet leden 8 euro incl.
2 keer koffie.

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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DOS’46 pakt zege in eerste veldwedstrijd
DOS’46 heeft in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen een knappe
overwinning behaald in Delft. Fortuna/Delta Logistiek, vorig jaar verliezend
finalist in zowel de zaal- als de veldcompetitie, werd met 17-19 verslagen.
DOS’46 begon in de volgende
opstelling aan het duel:
Aanval: Fenna de Jong, Geertje
Hoekstra, Jelmer Jonker ©, Leander
Zwolle. Verdediging: Nienke
Hintzbergen, Kim Petersen, Max
Malestein, Harjan Visscher.
Opstelling Fortuna/Delta Logistiek:
Aanval: Mirjam Maltha, Fleur Hoek,
Joren van Nieuwenhuijzen, Tim
Heemskerk. Verdediging: Marcel
Segaar, Nik van der Steen, Claire van
Oosten, Roos van Groen.
De Nijeveners begonnen sterk aan
het duel en pakten na 3 minuten
spelen een 1-4 voorsprong. Fortuna
ging direct in de achtervolging en zij
kwamen niet alleen langszij, maar
pakten op hun beurt een voorsprong

van 2 doelpunten na ongeveer 22
minuten spelen.
Nienke Hintzbergen zorgde met een
afstandsschot voor de aansluitingstreffer vlak voor de rust (8-7).
Na de rust zorgden Nienke Hintzbergen
en Jelmer Jonker ervoor dat DOS’46
weer de leiding overnam en dit
uitbouwde tot een gaatje van 3. In
het verloop van de tweede helft bleef
het verschil steeds 2 doelpunten in
het voordeel van de uitploeg, totdat
10 minuten voor tijd door goals van
Max Malestein en Harjan Visscher, de
voorsprong werd uitgebouwd tot een
verschil van 4 (14-18).
Fortuna kwam nog terug tot 16-18,
maar drie minuten voor het einde
zorgde Kim Petersen met een kort

schot voor de beslissing. Het
laatste doelpunt was enkel voor de
statistieken en zo nam het eerste team
knap de 2 punten mee naar Nijeveen.
Scores DOS’46:
Jelmer Jonker 5, Nienke Hintzbergen
5, Harjan Visscher 3, Kim Petersen 3,
Geertje Hoekstra 2, Max Malestein 1.
Helaas kon het 2e team hun wedstrijd
niet omzetten in een overwinning, zij
verloren met 17-15.
Volgende week staat er een
thuiswedstrijd op de planning. DOS’46
1 neemt het dan op tegen Tempo en
het 2e speelt tegen KCC/SOnatural 2.

MTB jeugddag MTB ver. Havelte e.o.
Op zaterdag 22 september 2018 wordt er een Mountainbike
Jeugddag gehouden. Een mooie gelegenheid voor jeugd van
7 t/m 15 jaar die wil kennismaken met het mountainbiken.
Alle verschillende onderdelen van het
mountainbiken komen op een speelse
manier aan bod; fietsbeheersing,
obstakels, klimmen, dalen,
bochtenwerk, snelheid, schakelen,
remmen, enz. dit alles wordt uiteraard
begeleid door deskundige MTB
instructeurs. Tussen de onderdelen
door zorgt MTB Havelte voor eten en
drinken.
Als het je leuk lijkt om deze dag mee
te doen moet je je vooraf bij ons
aanmelden. De kosten voor deze
dag zijn € 5,00. Jeugdleden van MTB
Havelte zijn ook welkom, ook zij
moeten zich vooraf even aanmelden.
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De inschrijving start
om 10 uur. Na het
indelen in groepen
en uitdelen van
MTB’s zullen we
rond 11 uur met
het programma
beginnen. De dag
zal rond 15 uur eindigen met een korte
wedstrijd. Toeschouwers zijn de hele
dag welkom, vooral aanmoedigingen
bij de wedstrijdjes vanaf 14 uur vinden
de kinderen fijn.
Wil je wel eens lekker in het
bos fietsen, maar heb je geen
mountainbike? Dat is geen probleem,
als je het ons uiterlijk woensdag
19 september laat weten, zorgen
wij tegen een vergoeding van € 2,50
voor een fiets en een helm. Omdat
het aantal mountainbikes beperkt is
worden aanmeldingen op volgorde
van binnenkomst afgehandeld. Als er
geen passende fiets meer beschikbaar
is, laten we dat weten.
Speciale fietskleding is niet
noodzakelijk, zorg wel voor wat

sportieve kleding waar een spat
modder op mag komen. Geen wijde
broekspijpen i.v.m. de fietsketting.
Aanmelden kan bij:
Herbert van Brussel
Jeugd@mtbhavelte.nl, 06-45056533
Geef daarbij behalve je naam, adres,
telefoonnummer en leeftijd ook door
of je een fiets en helm nodig hebt
voor die dag. Geef in dat laatste geval
ook je lengte door, zodat we kunnen
zorgen voor een passende fiets.
De locatie is de voormalige
Amerikaanse basis, aan de Ruiterweg
in Havelterberg. Op onze website
www.mtbhavelte.nl staat ook
een routebeschrijving bij het
nieuwsbericht over deze jeugddag.
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Een busreisje Tapijtmuseum en Friese meren
op 4 oktober voor 55-plussers

Drentenierdersmiddag

Vanaf Havelte gaan we eerst naar het tapijtmuseum in Genemuiden, waar
wij gastvrij worden ontvangen met een heerlijk kopje koffie of thee met wat
lekkers.
Aansluitend krijgen wij demonstraties
van mensen die betrokken zijn
geweest in de productie van het tapijt.
Ook is er een rijke collectie te zien van
alle soorten vloerbedekking door de
jaren heen, houten weefgetouwen,
de gebruiksvoorwerpen en nog
veel meer om op te noemen. Als
afsluiting kunnen wij het winkeltje
bezoeken. Na dit bezoek vertrekt
de bus richting Belt-Schutsloot voor
een 3-gangen diner. Hierna gaan
we een prachtige route maken naar
Friesland. In Terherne aangekomen
kunnen we 2 uur lang genieten
van een mooie rondvaart over de

Terkaplester, Goëngarijpster Poelen
en het Snekermeer. Onderweg wordt
alles verteld over deze prachtige
omgeving. Na de rondvaart vertrekken
we richting huis en we verwachten om
18.00 uur in Havelte te zijn. De kosten
voor deze dag zijn € 49,00.
Vertrek: 8.00 uur vanaf Dingspilhuus
te Diever, 8.10 uur Grand Café de Brink
(Brink 30) te Dwingeloo en 8.20 uur
De Veldkei te Havelte.
Liefhebbers die meewillen kunnen zich
opgeven. Graag voor 28 september bij
Roelie Ballema, tel. 0521-343830 en
Paula de Wit, tel. 0521-345623.

Adverteren?

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

Drentenierdersmiddag op donderdag
20 september. Drentenierders zijn
wat oudere levensgenieters die
zijn neergestreken in de gemeente
Westerveld van ons mooie Drenthe,
vaak na een druk arbeidsleven vol
afwisseling.
Het is een informele middag met als
doel: bijpraten met bekenden,
nieuwe mensen leren kennen,
contacten leggen, afspraken maken
om gezamelijk activitieten te gaan
ondernemen.
Drentenierdersmiddagen worden eens
in de maand georganiseerd.
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 onze website
www.drentenierders.nl of bel 0521342557.

Herfstkleuren in de Sächsische Schweiz
(Duitsland) 21 t/m 26 oktober 2018

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

De verzorging van deze reis is op basis van
half pension inclusief alle excursies en entrees.

Vertrekgarantie

Op reis met mensen
uit eigen regio en veel extra’s

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

Kijk voor meer informatie op:
www.reicareizen.nl of bel 0521-350429
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www.schoorsteenvegerij.com
Tel. 0522 25 12 72
of antwoordapparaat
of 06 53 47 55 45

SCHOORSTEENTECHNIEK
Afdeling Vegen
Wij vegen van bovenaf

met ladder + hoogwerker

zodat wij Uw riet of pannen niet aanraken
met de ladder.
Boven in de schoorsteen kunnen wij onder de uitgang het kwetsbare deel
van Uw schoorsteen zien, beter behandelen en bouwkundig bekijken.
Daar boven ontstaan bijna alle schoorsteenbranden.
Ik heb officieel aannemerspapieren met
SER-verklaring van kundigheid B en U.
Meerdere certificaten van o.a. ASPB.

Wij vegen van onderaf

middels kunststof of
stalen borstels of met
Rotary Power Sweeping
Altijd bijna 98% stofvrij
Wij werken nu meer dan 30 jaar en nooit
hadden mijn klanten brand door verkeerd
geveegde schoorstenen. Nu zeggen
verzekeringen dat uw goederen en huis
gedekt zijn, doch nooit uw persoonlijke
spullen. Wij hopen dat, door zo goed
mogelijk werk te leveren, te voorkomen.

Nu rekenen wij in 2018 1e kanaal 55 euro en tweede en volgende 50 euro.
In 2019 1e kanaal 60 euro en tweede en volgende 50 euro per kanaal.
Betaling na werk gelijk per kas of telefonische overboeking.
Met vriendelijke groet, Dekker J.J.
Indien nodig gebruiken wij kosteloos een camera.

Open wijngaardeniersdag op Wijngoed Havelte
Peter en Winie Pels hebben in 2005 Wijngoed Havelte opgezet. In de loop der
jaren is dit een begrip in Drenthe en omstreken geworden. De kwaliteit van de
geproduceerde wijnen uit deze wijngaard is in 2017 en 2018 gewaardeerd met
diverse medailles.
Op Wijngoed Havelte treft u een
hectare aan wijnstokken aan van
diverse druivensoorten. Deze rassen
zijn ontwikkeld voor dit klimaat en
kunnen zich goed meten aan de
reguliere soorten die in de voor ons
bekende wijnlanden staan.
Op zondag 23 september zetten Peter
en Winie de deuren van hun wijngaard
open. Van 13.00 uur tot 17.00 uur

bent u van harte welkom op de open
wijngaardeniersdag op Wijngoed
Havelte. Naast de wijnen van Peter
en Winie zijn er diverse kraampjes en
foodtrucks op de wijngaard, tevens is
er live muziek aanwezig.
Wijngoed Havelte
Slagdijk 1
7971 RL Havelte
www.wijngoedhavelte.nl

Bureaus
op maat gemaakt

Het Noteboompje.nl
6

De Kei - 3e jaargang nr. 17 - 19 september 2018

Annerie
KREMER
uitvaartzorg

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

Martijn Haveman

magnetiseren
kruiden therapie

cursus;

‘

Praktijk voor:
behandeling;
opleidingen;
energetische sportmassage / therapieën
Pedjit (oosterse
massage)
energetisch
sportmasseur
Pedjit (Indonesische massage)
stabielmassage onderbeen
energetische sportmassage / therapieën
orthomoleculair gerichte consulten
ontspanningsmassage

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

Locatie

0522 - 245021

Annerie, Sigrid & Marieke

Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

meditatie
Energetisch therapeut / sportmasseur
veendijk 29 7971 RN Havelte ( Drenthe)
Martijn Haveman

nfo@spirit-treatments.nl

www.spirit-treatments.nl

tel; 06-33674073

www.spirit-treatments.nl 06-33674073

Swingband op Wijngoed Havelte!
Hartelijk welkom bij het optreden van de Swingband Havelte! De band, met zangeres Yoanique Hillen, speelt op zondag
23 september tussen 14.00 en 16.30 uur op Wijngoed Havelte, Slagdijk 1.
Het repertoire van de bigband bestaat
uit jazzklassiekers, blues, funk en pop.
Denkt u aan Stevie Wonders ‘You are
the Sunshine of my Life’, ‘A Night like
this’ van Caro Emerald, ‘Route 66’ en

‘Time after Time’. Op deze hopelijk
stralende dag mag “Blue Skies”
natuurlijk niet ontbreken. Kortom,
het optreden van de Swingband
van muziekvereniging De Bosnimf

is een reden temeer om de open
Wijngaardeniersdag 2018 te bezoeken!
De toegang is gratis. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met
Jan Willink (willinklinden@ziggo.nl).

Agenda
19 sept. De Kei nr. 17
20 sept. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
21 sept. Bingomiddag - De Senioren Westerveld - De Veldkei Havelte - 14.00 uur,
Iedereen is van harte welkom
22 sept. Mountainbike jeugddag
22 sept. Obstacle Fun Run - start en finish Schaapskooi Holtingerveld
23 sept. Open Wijngaardeniersdag - Wijngoed Havelte, Slagdijk 1 - 13.00-17.00 uur
Heeft u
23 sept. Optreden Swingband Havelte - Wijngoed Havelte, Slagdijk 1 - 14.00-16.30 uur
een aankondiging
23 sept. Bruce Springsteen Event - Clemenskerk, Havelte - 19.30 uur
van een evenemen
2 okt. Ophalen oud papier Havelte
t
of activiteit?
3 okt. De Kei nr. 18
Laat het gratis in
3 okt. Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Modeshow - Veldkei Havelte - 19.45 uur
4 okt. Busreisje voor 55-plussers
de agenda plaatsen
.
10 okt. Lezing Vogelwacht Uffelte - De Molensteen, Uffelte - 20.00 uur
(Commerciële age
ndapunten
12 okt. Verantwoordingsavond Volksfeest Havelte - Rand van Havelte - 20.00 uur
in overleg)
12 okt. Film Three Billboards Outside Ebbing Missouri - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
17 okt. De Kei nr. 19
18 okt. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
26 okt.	Bingomiddag - De Senioren Westerveld - De Veldkei Havelte - 14.00 uur. Iedereen is van harte welkom.
27 okt. Dwingelderveld-loop - start terrein zwembad De Paasbergen, Dwingeloo - 10.30 uur
27 okt. AVD cross - start terrein zwembad De Paasbergen, Dwingeloo - 12.15 uur
31 okt. De Kei nr. 20
3 nov. Hondenfluisteraar geeft lezing - Holtinger Schaapskooi, Havelte - 14.00-16.00 uur
7 nov.	Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Lezing H. Louwsma Klimaatverandering - Veldkei Havelte
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
Elke woensdagmiddag:   Sjoelen - De Veldkei, Havelte - 14.30-15.45 uur
De Kei - 3e jaargang nr. 17 - 19 september 2018
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Klusbus

Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Tel. 06 33 67 40 73

Vanaf september op wo. t/m zo.
  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
en  
supervers  ijs.  Ook  meenemen!  
heerlijk
ijs en verse pizza’s!
Maandag en dinsdag gesloten.

Voor  onze  menulijst  en  de  openingstijden  
zie  website.  
Voor menu en openingstijden:
zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

Aandacht voor evenwicht, vitaliteit, ademhaling en
ontspanning met stoelyoga
Vanaf donderdag 4 oktober zullen er weer stoelyoga-lessen gegeven worden
in de Veldkei te Havelte. Wegens grote opkomst en enthousiasme van de
deelnemers voor de zomer, worden weer lessen gegeven in 2 groepen.
U kunt zelf kiezen:
donderdags van 9.30-10.20 of van
10.30- 11.20 uur.
Data: 4, 11, 18, 25 oktober,
1 en 8 november 2018.
De kosten zijn 45 euro voor 6 lessen.
Opgeven kunt u via mailadres:

groenhavelte@gmail.com of
telefonisch: 0521-341520 of mobiel
06-30191541.
U ontvangt dan de gegevens hoe u
kunt betalen. Yogadocente Marijke
Groen van Yogastudio Drenthe
verzorgt de lessen weer.

HTC
Als een licht smeulend vuur
schuift hij over de baan.
Zijn ooit keiharde service
wordt eenvoudig geretourneerd
door de jonge opponent.
Nog een laatste dubbele fout.
Louis

•••
••

COMFORTUIN
hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf
boomverzorging
bestratingen

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel
06 10 18 14 17
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BRUCE SPRINGSTEEN EVENT
Songs van Bruce Springsteen
live gespeeld door muzikanten uit Nijeveen,
van Glory Days tot het uiteenspatten van de American Dream
Over heilige krachten die mensen er weer bovenop helpen
Toelichting bij de songs door Vijko Top
Clemenskerk Havelte
Zondag 23 september 19.30 uur
Toegang gratis
Info: dominee@pkn-havelte.nl

Dromen en spiritualiteit

Psychologe dr. Barbara Koning vertelt
over de betekenis van dromen
Clemenskerk Havelte
Donderdag 4 oktober 20.00 uur
Toegang gratis
Info: dominee@pkn-havelte.nl

De Kei - 3e jaargang nr. 17 - 19 september 2018
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Voor al uw
rietdekkerswerken

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Ontwerp en opmaak

Huisstijl drukwerk

Digitaal printen

Gepersonaliseerd drukwerk

XXL printen

Promotioneel drukwerk

Fullcolour drukwerk

Familiedrukwerk

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255 449
E drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

Oproep KWF Havelte
In de eerste week van september 2018 zijn de collectanten van Havelte
(voormalige gemeente) weer op pad geweest i.v.m. de jaarlijkse collecte voor
het KWF. Hiermee is een bedrag opgehaald van € 4751,-. Een mooie opbrengst
en hard nodig om nog meer onderzoek te kunnen doen.
De afdeling Havelte kent al decennia
lang een constante groep coördinatoren
en collectanten, waarvan sommigen al
30 of 40 jaar “tellen en/of lopen”. Dat is
prachtig en daar zijn we trots op! Maar
het betekent ook dat bij sommigen de

leeftijd gaat meespelen. Vandaar dat
KWF Havelte een oproep doet voor
tenminste 2 nieuwe coördinatoren
(1 of 2 voor Dorp Havelte en 1
voor Wapserveen) en voor nieuwe
collectanten. De routes zijn niet lang:

meestal zijn deze te belopen in één
avond/dagdeel.
Draagt u het KWF een warm hart toe
en zou u zich één keer per jaar, in de
eerste week van september, één à
twee avonden (of dagdelen) willen
inzetten, of zou u een wijk willen
coördineren (bussen gereedmaken,
rondbrengen en weer innemen), neem
dan contact op met Femmie Prikken,
0521-342563.

Hondenfluisteraar Klaas Wijnberg komt naar de
Holtinger Schaapskooi
De bekende hondenfluisteraar Klaas Wijnberg komt op 3 november a.s. een
lezing geven over zijn nieuwe boek “De Mensenhond”.
De lezing vindt plaats in de lammerenkooi van de Holtinger Schaapskudde, Van
Helomaweg 16 in Havelte en is van 14.00 tot 16.00 uur.
De toegang tot de lezing kost € 12,50 en is inclusief consumptie en iets lekkers.
Het is mogelijk om ter plekke het nieuwe boek van Klaas te kopen.
De Holtinger schaapskudde heeft in
2013 de schaapskooi en lammerenkooi
betrokken op de Holtinger Poort.
De kooi is gebouwd als potstal, met
houten gebinten en rieten daken. In
de sfeervolle lammerenkooi houdt
Klaas zijn lezing.
Klaas Wijnberg woont op Ameland en
heeft de belangrijkste boodschap te
vertellen dat hondentraining anders
kan en anders moet in het belang van
de hond.
Vanuit 35 jaar ervaring als
hondentrainer heeft hij hiervoor de
Stapcontact-methode ontwikkeld.
Een methode, een manier van leven,
waarbij de communicatie tussen baas
en hond op een natuurlijke manier
10

plaatsvindt. Omgaan met je hond op
basis van kennis en vooral ook emotie.
Tijdens de lezing legt hij uit hoe
mensen een betere band met hun
viervoeter kunnen opbouwen, door op
een natuurlijke, eerlijke, primitieve en
emotionele manier te communiceren
met hun hond. Dat communiceren
gebeurt non-verbaal en voornamelijk
door oogcontact en handgebaren. Een
hond is volgens Klaas namelijk niet
op (onze) taal ingesteld. Vandaar het
‘fluisteren’ met de hond.
Correctiemanieren zijn grommen (diep
keelgeluid of de letter R op de laagst
mogelijke toon uitgesproken: Rrrrrrr),
keelbijten (het snel en kort met duimen wijsvinger beetpakken van het

keelvel, dus niet het nekvel) of een
hand over de snuit klemmen.
“De Mensenhond” is het derde boek
wat Klaas heeft geschreven. De andere
boeken zijn “De Puppyfluisteraar” en
“De Hondenfluisteraar”.
De rode draad van het nieuwe boek
is “Start met opvoeden en stop met
trainen” en “Laat de hond weer hond
zijn”.
Bent u (als hondeneigenaar) ook
nieuwsgierig naar zijn filosofie en
nieuwe boek over mens en hond, kom
dan 3 november a.s. naar de Holtinger
Schaapskooi.
U kunt zich opgeven via email tot
21 oktober a.s.: secretariaat@
deholtingerschaapskudde.nl
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Foto: Han de Kruyf, Havelte

Een ‘KEI’ van een foto

De Holtinger schaapskudde zorgt voor opstoppingen op de Startbaan tussen de Helomaweg en de Kolonieweg.

WONING GEKOCHT
HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?

Top Kwaliteit Lariks / Douglas (gedroogd!!)
16 x 140
20 x 200
17 x 140
16 x 115

Fijn bezaagd
400 lang
Fijn bezaagd
300 & 400 lang
geschaafd
180 lang
geschaafd veer/groef 300 cm lang

€ 1.50 p/m
€ 1.95 p/m
€ 1.95 p/m
€ 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
21 x 140
25 x 145
21 x 145

Vuren geïmpregneerd
Bangkiray
125 & 150 lang
Bangkiray
125 & 150 lang
Lariks
400 cm

€ 2.50 p/m
€ 3.50 p/m
€ 4.50 p/m
€ 2.50 p/m

STOTIJN

notariaat & mediation
Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven
en UITSTEKENDE dienstverlening:

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
De Kei - 3e jaargang nr. 17 - 19 september 2018
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te Koekange

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

te Koekange

1e prijs: Kinderpicknicktafel

No 0001

3e prijs: Zomerpakket

Naam

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

Adres

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

Plaats

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

NO- 1001

De trekking zal plaatsvinden op donderdag

v

Wanneperveen
Opgericht 1 april

rt

1949

rwolde-Wetering’ e.o.

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

Woonplaats

Verloting goedgeke
urd
door het gemeente
bestuur
van Steenwijkerland

Naam

2.000

1 juni 2017.

Feestcommissie ‘Schee
De trekking vindt
plaats
tijdens de ponymark
t
op zaterdag
12 augustus 2017
om 13.30 uur in
feesttent te Scheerwo de
lde.

Adres

Prijs per lot e 0,50. Aantal loten

No 0001

njjee ZZ
Orraan
w
w
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V
n
a
r
j
V
e Zw aa
.
eena
.v. . Wanneperv

rt

HOOFDSPONSOR

2e prijs: Terrashaard

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@LA
NTINGA-VERSHUIS.
NL

NO- 1001

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

Sportpark ’De Bov

enboer’

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

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

t.b.v. basisschool ‘De Rozebottel’

t.b.v. basisschool

‘De Rozebottel’

V

GROTE VERLOTING 2017

VERLOTING 2017

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.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl
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