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Wij zijn gesloten van
18 t/m 27 oktober

623 deelnemers aan de Parel van Drenthetocht
in Havelte
Onder werkelijk ideale omstandigheden hebben ruim 620 fietsers zich zaterdag
vermaakt met de 20ste AH ABE de Parel van Drenthe MTB toertocht. Nog
nooit was het zo warm op de tweede zaterdag in oktober. Omdat het parcours
er fantastisch bij lag en het zonnetje er vroeg bij was, werd er flink gezweet
in de bossen van Holtinge, Havelte Oost en West en het Waterwingebied
Havelterberg.
De route wordt ieder jaar
aangepast en dit jaar was de
Havelter Schaapskooi het draai- en
middelpunt. Nieuw was het feit,
dat de verkeersregelaars allemaal
gediplomeerde mensen zijn geworden
die bevoegd zijn het verkeer te
regelen. De deelnemers waren prima
te spreken over de route, de mooie
natuur en de enorme afwisseling in
de route. Ook de vrijwilligers kregen
een pluim. Havelte heeft alles te
bieden voor een gevarieerde MTBtocht. Als extraatje was er voor iedere
deelnemer na afloop een heerlijke
hamburger die werden gebakken
door Ab Smeding en Ineke HeinhuisJoosten. Ze hadden het na afloop veel
drukker dan de EHBO die een rustige
dag had.
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Alles verliep vlekkeloos op één ding
na. Helaas worden er altijd bordjes
verhangen en zijn de route-uitzetters
’s morgens weer in de weer om alles te
repareren. Dat is jammer en vervelend
omdat de organisatie altijd alles keurig
opruimt en geen sporen achterlaat.
Geef iedereen de ruimte om kort een
mooie tocht te fietsen. Drenthe is de
fietsprovincie bij uitstek! Laat dan de
spullen hangen.
Ook verdient de familie Rudie en
Gerrie Elting een groot compliment.
Belangeloos stellen ze hun
accommodatie beschikbaar en zijn
ze zeer gastvrij. Je hebt er zo maar
600 gasten bij en dat is op een mooie
oktoberdag maar mooi meegenomen.
In 2019 wordt de AH ABE de
Pareltocht gehouden op zaterdag
12 oktober.

Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17, 7973 KZ Darp
0521 342 250

0521 34 46 54

Het is er weer tijd voor…
Blad blazen!

Dolmar hand- én ruggedragen
bladblazers op benzine.

Bij ons ook andere merken en
types bladblazers op voorraad.
Al verkrijgbaar vanaf €69,-!!!
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 31 oktober 2018.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 24 oktober
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:
0522-255449 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. 21 okt. Havelte
10.00 uur
10.00 uur
Zo. 28 okt. Havelte
				
Zo. 28 okt. Havelte
19.30 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.M. Gaastra uit Zwolle, kindernevendienst
Ds. V. Top, viering Heilig Avondmaal m.m.v. Het kerkkoor o.l.v. J. Rodenhuis,
Kindernevendienst.
“Zin in Popmuziek” met Brabantse Popmuzikanten.

Oerwandeling rond de Havelterberg

Foute liedjes

Het OERmuseum organiseert een OER-wandeling rond de Havelterberg op
zaterdag 20 oktober 2018. Start om 14.00 uur bij het informatiecentrum (TIP),
Helomaweg 16 van 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 WapseFrederiksoord-Vledder. Er is een groot
en gratis parkeerterrein. De gids van
het museum wacht de groep op bij het
glazen informatiecentrum.
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, wandelingen@
oermuseum.nl.

We kennen ze allemaal:
Berend Botje ging uit varen
met zijn bootje naar zuidlaren;
De weg was recht, de weg was krom,
maar daar had Berend toch niks mee
te maken?
Hij was toch met de boot?
Lorki

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

Klusbus
SCHOORSTEENTECHNIEK
Afdeling Vegen
www.schoorsteenvegerij.com
Tel. 0522 25 12 72
of antwoordapparaat
of 06 53 47 55 45
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Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Tel. 06 33 67 40 73
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Keitje

28 oktober 2018

Prachttijd

De boodschap van Beyoncé

De kleinste school van Nederland (Obs
Genne in Hasselt) mag open blijven tot
eind augustus volgend jaar.
Zes, soms, negen leerlingen is echt te
weinig.

Zondag 28 oktober komt er een grote groep Brabantse muzikanten naar
Havelte. In de Clemenskerk zingen en spelen ze popsongs, onder ander van
Byoncé. Beyoncé is één van meest succesvolle zangeressen in de wereld.

Wat mogen wij blij zijn met de
bloeiende basisschool in Havelte.
Wij genieten iedere ochtend en
middag van de kinderen die naar en
uit school komen.
De stoeiende jongens, de giebelende
en beppende meisjes...
Wat een zegen dat we nog steeds
leerkrachten hebben en niet van die
idioot volle klassen. Dat was in mijn
tijd wel anders.
In 1953 begon ik mijn stageperiode
als kleuterleidster. Hulpjuf heette dat
toen. Ik was die hulpjuf en begon met
48 kinderen in het gymlokaal.
Gelukkig hadden we toen klassikaal
onderwijs, had ik een duidelijke stem,
van nature gezag en ik regisseerde al
toneelstukjes bij de gidsen, ook dat
was in mijn voordeel.
Begeleiding was er niet bij. Af en toe
keek de directrice van het overvolle
kleuterschooltje door het bovenlichtje
van de gymlokaaldeur of alles goed
ging. Dat was het.
Regels en wetten werden aangepast
aan de omstandigheden.
Een geweldige leerschool. Nu zou
zoiets onmiddellijk door de arbowet
verboden worden.
Toen vond ik het een prachttijd.
En nu, na meer dan zestig jaar erop
terugkijkend, nog steeds trouwens.

Ze begon als frontvrouw van de
meidengroep Destiny’s Child. In
2003 besliste ze om solo te gaan. Ze
trouwde met rapper en producer
Jay-Z, maar het huwelijk is niet zo
rooskleurig. Beyoncé zingt over liefde
en kracht.
Muziek van Beyonce, Evanescence,
Rihanna, Ed Sheeran en John Mayor

gespeeld door Brabantse muzikanten.
Toelichting door Vijko Top
Datum: zondag 28 oktober
Tijd: 16.30 uur
Plaats: Clemenskerk Havelte
Toegang gratis, bij de uitgang kun je,
als je dat wilt, een vrijwillige bijdrage
geven.
Info: dominee@pkn-havelte.nl

30 oktober 2018

Een goed gesprek
Eén van de buren is ernstig ziek, jij wilt bij hem langs. Maar je aarzelt, want wat
moet je zeggen? Je wilt meeleven, maar wat mag je vragen en wat niet? Of je
komt een kennis tegen in het dorp. Ze heeft het moeilijk, ze is er vol van. Je wilt
wel luisteren, maar je hebt maar een paar minuten. Hoe doe je dat, aandacht
hebben voor haar verhaal én je eigen tijd in de gaten houden?
Twee ontmoetingen, twee
mogelijkheden tot gesprek. Maar
hoe zorg je voor een goed gesprek?
Op dinsdagavond 30 oktober is er
een bijeenkomst waarin dit geoefend
wordt. Deelnemers krijgen op
deze avond praktische handvatten
aangereikt. Vijf stappen om in contact
te komen met de ander en jezelf niet
te verliezen. Iedereen is welkom.
De avond wordt geleid door
Stieneke Allema, medewerker bij

de telefonische
hulpdienst Sensoor
en Aukje Westra,
predikant.
Datum: dinsdag
30 oktober 2018
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: Nije Wheeme (de zaal naast de
Clemenskerk)
Toegang vrij.
Info: dominee@pkn-havelte.nl

www.facebook.com/regiobladdekei

Dieneke Smink

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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Jubileumkeuzemenu € 25,-Gerechten van 10 jaar geleden in een nieuw jasje

Gemarineerde gegrilde gamba’s op spies
Geitenkaassalade met appel en hazelnoten
Mosterdsoep met metworst

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

~~~~

Zonnevis met tagliatelle en oa gorgonzola
Rumpsteak in peperkorst
Vegetarische strûdel

APK
Onderhoud - Reparatie
Airco
Accu’s - Banden - Uitlaten

~~~~

Crème brûlée met sinaasappel ijs
Zachte chocoladetaart met mousse
Koffie met huisgemaakte friandises
Aankomende zondag (21/10) weer
pianomiddag vanaf 16.00 uur.
Gratis entree

Tanken - Wassen - Shoppen

www.LandhotelDiever.nl
Groningerweg 6, 7981 LA Diever Tel. 0521 - 59 41 14

HUWELIJKSE VOORWAARDEN | SAMENLEEFCONTRACT?

altijd scherp!
GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD BIJ:
T: de Wijk 0522 - 440 473
4

STOTIJN

notariaat & mediation

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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Tennistrainer bereikt mijlpaal bij HTC in Havelte
In 2008 startte Mark Cossee, toen nog maar 17 jaar oud, met het geven van
zijn eerste tennislessen op de gravelbanen van de Havelter Tennisclub (HTC).
In dat jaar ging het om lessen die hij kon en mocht geven als vervanger, onder
het mentorschap van Sylvester Jorna en de Stichting Tennis Academie Drenthe.
Vanaf dat jaar is het aantal lessen verder gestegen tot ruim 17 uur en heeft hij
zijn vakdiploma’s gehaald. Met ingang van 2010 werkt hij volledig zelfstandig,
maar nog wel onder de paraplu van STAD. De laatste jaren echter staat hij als
ZZP-er op eigen benen.
Aanvankelijk was de fiets voor hem
het enige middel van vervoer, ook ging
hij wel hardlopend terug naar huis.
Heel incidenteel werd hij gebracht
en/of gehaald. Na het behalen van
zijn rijbewijs en het aanschaffen van
een auto was het vervoersprobleem
opgelost.
Mark heeft in de afgelopen jaren
vele jonge kinderen en volwassenen
de basistechnieken aangeleerd
en hun vaardigheden vergroot. Ze

vooral vreugde laten beleven aan het
tennisspelletje.
Een jaarlijks terugkerend hoogtepunt
is het tenniskamp voor de jeugd.
Vaak gehouden in Nijeveen en dit jaar
voor het eerst op het tennispark in
Havelte. De deelnemers komen van de
omringende verenigingen en zijn voor,
tijdens en na het tenniskamp laaiend
enthousiast.
Op vrijdag 28 september was er
tijdens een bijeenkomst met bestuur,

commissies en leden een feestelijke
samenkomst om dit jubileum te
vieren.

Geslaagde tweedehands winterkleding en speelgoedbeurs Havelte
Na een geslaagde tweedehands winterkleding en speelgoedbeurs in de Veldkei
te Havelte in het weekend van 5 en 6 oktober 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 28e jaar een feit en daar zijn we
natuurlijk ontzettend trots op.
De opbrengst van de afgelopen beurs
is ongeveer 2300 euro!
Ons hoofddoel is het sponseren van

activiteiten die ten goede komen
van de Havelter jeugd van 0 t/m 13
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.
Zoals de rugbyclub The Big Stones
dit heeft gedaan voor materialen en
de Survival-vereniging een donatie
voor een nieuw onderdeel in de
survivalbaan heeft mogen ontvangen.
Alle kleding die na de beurs
overgebleven is wordt elke beurs
aangeboden aan verschillende goede
doelen. Dit zijn Onderwijs voor
Gambia, de Kledingbank Westerveld
en Stichting ORA.

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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De boodschap
van Beyoncé

Brabantse muzikanten zingen popsongs van
Beyoncé, Evanescence, Rihanna,
Ed Sheeran en John Mayor

Toelichting door Vijko Top
Datum zondagmiddag 28 oktober
16.30 uur
Tijd
Plaats Clemenskerk Havelte
Toegang gratis, mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te geven
dominee@pkn-havelte.nl
Info
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Annerie
KREMER
uitvaartzorg

‘

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!

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

0522 - 245021

Maandag en dinsdag gesloten.

Voor  onze  menulijst  en  de  openingstijden  
zie  website.  
Voor menu en openingstijden:
zie website

Annerie, Sigrid & Marieke

Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

Agenda
17 okt.
Vrouwenvereniging Havelte; Dhr. Koopman, dia’s van de natuur
17 okt.
Netwerkbijeenkomst ‘Meedoen in Havelte’ - De Veldkei, Havelte - 17.30-19.30 uur
Heeft u
18 okt.
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
een aankondiging
20 okt.
Oer-wandeling rond de Havelterberg - start Toegangspoort Holtingerveld - 14.00 uur
van een evenemen
21 okt.
Pianomiddag - Landhotel Diever - vanaf 16.00 uur
t
of activiteit?
26 okt.	Bingomiddag - De Senioren Westerveld - De Veldkei Havelte - 14.00 uur
Laat het gratis in
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
de agenda plaatsen
.
28 okt.
De boodschap van Beyoncé - Clemenskerk Havelte - 16.30 uur
(Commerciële age
ndapunten
29 okt.
Popshop, music4you, samen spelen in een band - De Veldkei, Havelte - 17.00-18.00 uur
in overleg)
31 okt.
De Kei nr. 20
3 nov.
Hondenfluisteraar geeft lezing - Holtinger Schaapskooi, Havelte - 14.00-16.00 uur
5 nov.
Popshop, music4you, samen spelen in een band - De Veldkei, Havelte - 17.00-18.00 uur
7 nov.
Jaarlijkse bazar handwerkgroep Rode Kruis - De Veldkei Havelte - 13.30-16.00 uur
7 nov.
Welfare; org. Rode Kruis - De Veldkei, Havelte - 14.30-16.30 uur
7 nov.	Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Lezing H. Louwsma Klimaatverandering - Veldkei Havelte
9 nov.
Film Darkest Hour - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
12 nov.
Popshop, music4you, samen spelen in een band - De Veldkei, Havelte - 17.00-18.00 uur
13 nov.
Ophalen oud papier Havelte
14 nov.
De Kei nr. 21
15 nov.
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
15 nov.
Lezing Vogelwacht Uffelte - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
17 nov.
Toneelmiddag - De Toneelgroep Sleen - De Veldkei Havelte - 14.00 uur
18 nov.	Jaarconcert Muziekver. de Bosnimf m.m.v. Swingband Havelte e.a. - Landgoed Overcinge - 14.00-17.00 uur
21 nov.
Vrouwenvereniging Havelte; Kobie Kijk in de Vegte leest voor uit eigen werk
28 nov.
De Kei nr. 22
11 dec.
Ophalen oud papier Havelte
12 dec.
De Kei nr. 23
14 dec.
Film Una Mujer Fantastica - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
19 dec.
Vrouwenvereniging Havelte; Kerst
20 dec.
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
20 dec.
Vrouwen van Nu Havelte; Kerstavond
22 dec.
Kerstmarkt
16 jan.
Vrouwenvereniging Havelte; Bingo
20 feb.
Vrouwenvereniging Havelte; Jaarvergadering met Aalt Westerman
20 maart Vrouwenvereniging Havelte; Modeshow
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
De Kei - 3e jaargang nr. 19 - 17 oktober 2018
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Stukje Natuur hanenpoot
Voor menigeen is de uitvinding van de typemachine en de computer een uitkomst. Ik bedoel voor personen, waarvan
hun handschrift (nagenoeg) onleesbaar is. Met een dergelijk apparaat krijg je in ieder geval een leesbaar product. Bij
onleesbare handschriften spreekt men ook wel van hanenpoten.
In mijn moestuin kom ik jammer
genoeg ook hanenpoten tegen. Dit
slaat natuurlijk niet op een onleesbaar
handschrift, het betreft hier planten.
De hanenpoot is een grassoort,
waarop zich zogenaamde schijnaren
bevinden, die als duidelijke vingers
aan weerszijden van een vrij lange
bloeistengel schuin omhoog steken.
Voor sommige personen roept dit
blijkbaar het beeld op van de poot van
een haan.
Het feit dat ik hier de term jammer
genoeg gebruik heeft wel degelijk
een reden. Hanenpoot wordt als één
van de beruchtste onkruiden op de
wereld beschouwd. Het is namelijk in
staat om de opbrengst van een gewas,
waarin het als onkruid voorkomt,
aanzienlijk te reduceren. Het kan
tevens de opneembare stikstof in
de grond met 80% verminderen.
Inmiddels is hanenpoot als onkruid

bekend in 36 verschillende gewassen,
in zowel tropische als in gematigde
streken. Daarnaast is hanenpoot
drager van verschillende (schadelijke)
mozaïekvirussen en kan het in hooi
door de hoge nitraatconcentratie giftig
zijn voor vee.
In tegenstelling tot veel andere
grassoorten is de hanenpoot een
eenjarige plant. Je zou kunnen zeggen
dat dit gunstig is. Echter als je bedenkt
dat één plant vele duizenden zaden in
een groeiseizoen kan produceren, dan
is het begrijpelijk dat het tot een plaag
kan uitgroeien.
Hanenpoot bestaat uit een stevige
pol met een uitgebreid wortelstelsel
en kan een hoogte van een meter
behalen. Bij voorkeur groeit hij op
omgewerkte, voedselrijke grond.
Geen wonder dat ik hem in mijn
moestuin tegenkom. Verder zijn
akkers, industrieterreinen en bermen

Showrekken
in verschillende maten
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favoriete groeiplaatsen. In Europa is
het een veel voorkomende plant op
maïsakkers. Vooral door het veelvuldig
gebruik van drijfmest. Buiten Europa
komt hij vrijwel overal voor, met
uitzondering van tropisch Afrika.
Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)

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.

Het Noteboompje.nl
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COMFORTUIN
hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf
boomverzorging
bestratingen

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

Vogel
Voor al uw schilderwerk
en wandafwerking

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

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

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
Locatie

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Havelte
De lucht voelt zacht,
het water lacht,
de lijster lacht.
Nooit gedacht.
Wat een leven,
ik blijf nog even.
Louis

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

nfo@spirit-treatments.nl

Rode Kruis Westerveld organiseert ‘Welfare’
Op woensdag 7 november a.s. organiseert het Rode Kruis Westerveld haar
bekende ‘Welfare’ in de Veldkei te Havelte.
Er zijn weer prachtige producten
gemaakt door een groot aantal
vrijwilligers. Voor Sinterklaas en Kerst
zijn er originele kadootjes te vinden.
Ook wordt er een verloting gehouden

waarbij mooie prijzen zijn te winnen.
De middag begint om 14.30 uur. En
duurt tot 16.30 uur.
Wij heten u van harte welkom!

Drentenierdersmiddag

Swingen in Overcinge!
Graag nodig ik u uit voor het jaarconcert van Swingband Havelte op zondag
18 november 2018 in landgoed Overcinge.
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tel; 06-33674073

www.spirit-treatments.nl 06-33674073

Beste Muziekliefhebber,

Voor u treden op:
- Drummers in de Dop, een groep
jeugdige slagwerkers onder leiding
van dirigent Petra Dijkstra.  
- Muziekkids Westerveld,
het jeugdorkest van drie
muziekverenigingen in de gemeente
Westerveld onder leiding van dirigent
Jennifer Krale.
- Swingband Havelte onder leiding van
dirigent Hildo Flierman.
- Yoanique Hillen, de vaste gastzangeres
van Swingband Havelte. Zij is
afgestudeerd aan het   Artez
Conservatorium Zwolle.
- Job Huiskamp, gastcellist studerend
aan het Artez Conservatorium Zwolle.
- Notice (Vocal Young Ladies Choir)
uit Havelte onder leiding van Lucy
Brandsma.
- Terribell Jazzband (Dixieland)
uit Zwolle, bekend van o.a. ons
jaarconcert in 2017.

www.spirit-treatments.nl

Het thema van dit jaar is: ”Reizen”.
Swingband Havelte maakt een
muzikale reis, samen met onze
gasten en begeleid door zogenoemde
soundscapes.
Locatie: Landgoed Overcinge, Linthorst
Homanlaan 1, 7971 RK, Havelte.
Tijd: 14.00-17.00 uur
Entree: donateur/ introduce € 5,00;
overige bezoekers € 7,50; < 16 jaar
gratis
Voor meer informatie of boekingen
van Swingband Havelte kunt u contact
opnemen met Jan Willink.
Ik begroet u graag op 18 november!
Met vriendelijke groet.
Jan Willink                                                                                                                                          
06-29884884

Drentenierdersmiddag op
donderdag 18 oktober.
Drentenierders zijn wat oudere
levensgenieters die zijn neergestreken
in de gemeente Westerveld van ons
mooie Drenthe, vaak na een druk
arbeidsleven vol afwisseling.
Drentenierdersmiddagen worden eens
in de maand georganiseerd.
Tijdens de middag zal mevrouw Joke
Reuderink een korte lezing geven over
de rode vliegenzwam.
De toegang is gratis en van tevoren
opgeven is niet nodig. De tijden zijn
van 15.00 uur tot 17.00 uur.
Na afloop is er een aanschuifdiner
waarvoor men zich desgewenst in de
loop van de middag kan opgeven.
De Drentenierdersmiddagen
worden gehouden in Het Landhotel,
Groningerweg 6 in Diever.
Voor meer informatie zie onze website
www.drentenierders.nl of bel 0521342557.
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Adverteren?

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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

Een kijkje in de wereld van het gunnen
Ben jij een zelfstandig professional en wil je meer weten over hoe je jouw professionele doelen sneller kunt behalen met
inzet van jouw persoonlijke gunfactor? Kom dan op 29 oktober om 19.30 uur naar de Gasfabriek in Meppel voor een
presentatie van Gertien Beijering van De Gunfactor.
Gertien neemt je in een praktische
sessie mee in de wereld van het
gunnen. Je krijgt verrassende inzichten
over de factoren die het gedrag,
de beslissingen en de mening van
mensen over jou mede bepalen
terwijl ze je website bezoeken, je live
ontmoeten of op een andere manier
met jou in contact treden.
‘Wat mensen veelal vergeten is dat
beslissingen worden genomen in
het onderbewuste van mensen.
Dit onderbewuste wordt onder
andere gevoed door het gevoel
van vertrouwen, de herkenning

Een ‘KEI’ van een foto

van gemeenschappelijkheden en
de indrukken die je wekt tijdens
contactmomenten met jouw houding,
communicatie, gedrag, zichtbaarheid
en vindbaarheid. En toch proberen
wij anderen altijd te overtuigen op
basis van de inhoud die wij te bieden
hebben als professional,’ zegt Gertien.
Tijdens de sessie gaat Gertien in op
eenvoudig toepasbare technieken
rondom het gunproces, beïnvloeding,
het creëren van vertrouwen en
personal branding.
Deze avond wordt georganiseerd voor
alle ZP’ers in Meppel, De Wolden,

Westerveld en omgeving in de
Gasfabriek Meppel, Gasgracht 3, 7941
KG Meppel. Het programma start om
19.30 uur met een rondleiding door de
Gasfabriek.
De sessie met Gertien begint
om 20.15 uur. De avond is gratis
voor deelnemers van ZP Netwerk
Westerveld, ZP Meppel en ZP Bruisend
De Wolden. Niet-deelnemers zijn ook
van harte welkom en betalen voor
deze avond € 17,50.
Aanmelden uiterlijk 22 oktober via
ledenadmin@zpnetwerkwesterveld.nl.

Foto: Ineke Kuik

Meeuwenveen in Uffelte.
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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
.O
.O
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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