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Meld u nu aan voor de 
WINTERBEURT van uw 

gazonmaaier! 

 

 

 
 

Dolmar hand- én ruggedragen 
bladblazers op benzine. 

 
 
 

Bij ons ook andere merken en 
types bladblazers op voorraad.  

Al verkrijgbaar vanaf €69,-!!!  

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

Tweewekelijks regioblad voor Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp | Oplage: 2.930 ex. | 3e jaargang nr. 22 | 28 november 2018

Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

0521 34 46 54

18 november te Overcinge in Havelte 

Swingband Havelte in Overcinge
      
”Een zomerse tip voor dit najaar”, met die woorden werd Swingen in 
Overcinge, het jaarconcert van Swingband Havelte (zie foto), aangekondigd 
en dat klopte helemaal. Het idee om een muzikale reis te maken en hiervoor 
muzikale vrienden uit te nodigen was bijzonder verrassend en veelzijdig.

De kick off werd gedaan door de 
Drummers in de Dop, een band 
bestaande uit jeugdige slagwerkers 
uit de gemeente Westerveld o.l.v. 
Petra Dijkstra. Direct gevolgd door 
de Muziekkids Westerveld, een band 
met jeugdleden van de verschillende 
orkesten uit de gemeente. Een warm 
idee om beide bandjes aan het begin 
van het concert een podium te geven.
Vervolgens reisde de Swingband 
verder, voornamelijk door de 
Verenigde Staten, de bakermat van de 
swing. Met zangeres Yoanique Hillen, 
zij kan door haar veelzijdige inzet 
bij de band wel huisvriendin van de 
Swingband genoemd worden, en de 
bijzondere bijdrage van Job Huiskamp 
op de cello in de nummers Shape of 
my Heart en Summertime. Verrassend 
was het optreden van het Havelter 

Vocal Young Ladies Choir “Notice”, vier 
zangeressen o.l.v. Lucie Brandsma, 
met een aantal songs en een prachtige 
vocale inbreng in het nummer Hotel 
California. De Terribell Jazzband nam 
in Route 66 plotseling de solo’s van 
de Swingband over. Opvallend was 
het ingetogen spel van Yvette Hekker 
op trompet en het gedegen solospel 
van Ingrid Dijkstra op afwisselend de 
sopraan- en tenorsax. Tegelijkertijd 
was het jaarconcert voor Swingband 
Havelte de gelegenheid om de nieuwe 
zangeres Sabine Veen voor te stellen 
aan het enthousiaste publiek. Het 
muzikale evenement bereikte een 
hoogtepunt met een gezamenlijke 
swingende vertolking van de zomerhit 
‘Havana’, waarna de middag werd 
afgesloten met dixieland muziek van 
de Terribell Jazzband. 
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De volgende Kei verschijnt op 12 december 2018. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 5 december 
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: 
0522-255449 of dekei@kleen.nl

T 0522 255 449
www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

Kerkdiensten PKN Havelte/Uffelte

Zo.     2 dec. Uffelte 10.00 uur Ds. A. Westra
Zo.     9 dec. Havelte  10.00 uur Ds. V. Top Kinderkerk
Zo.  16 dec. Havelte 10.00 uur Ds. A. Westra Kindernevendienst
Wo. 19 dec. Molenhof 19.30 uur Ds. V. Top Kerstviering
Zo.  23 dec. Havelte 10.00 uur Mw. A. Streutker-Betting uit Beilen Kindernevendienst
Ma.  24 dec. Havelte 22.00 uur Ds. V. Top  Kerstnachtdienst m.m.v. Michael en 

Janneke uit Meppel (zang en gitaar)

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.

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.

‘

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.

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
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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

Keitje

Schatje 

En dat is het, een schatje, dat 
koolmeesje.
Je raakt meteen vertederd als je haar 
(het kan niet anders dan een meisje 
zijn) zo voor het raam ziet fladderen.
Vertederd door de hardnekkigheid 
waarmee ze zichzelf in het raam ziet 
en denkt dat het een soortgenootje is.
Vertederd omdat ze steeds ‘s middags 
acte de présence geeft.
Daar komt ze, tijdens onze tea time en 
fladdert een tijdje voor en tegen het 
kamerraam.
Maar het vertedert mij ook omdat 
niemand haar af kan leren dat dat 
wanhopige tegen het raam opvliegen 
nutteloos is en daarom zo aandoenlijk.
Ach schatje roep ik iedere middag 
houd er toch mee op.
Het is niet een concurrente, het is 
geen gewild jongens-koolmeesje,  
je ziet jezelf in het raam. Verspil je 
energie niet.
Arm vogeltje. Van al dat wanhopige 
pikken is ze broodmager geworden.

Zijn onze ramen te schoon?
Is schatje te dom?
Moeten wij haar verjagen?
Nee, het is de natuur.
Wij doen niets.

Maar, op een dag als de zon wegblijft, 
als het regenachtig is en grauw, komt 
ons kleine vogeltje niet meer en vliegt 
ze niet meer wanhopig tegen onze 
vuile ramen op.
En we zullen schatje nog missen ook.

Dieneke Smink

Het optreden begint om 14.30 uur.  
Het Mannenkoor Uffelte is, onder 
de bezielende leiding van dirigent 
Bert Koster, al een tijdje druk aan 
het oefenen om een mooi en vooral 
gezellig Kerstrepertoire ten gehore 
te kunnen brengen. En het zingen 
in onze eigen Drentse taal wordt 
daarbij niet vergeten. Dit maakt het 
concert uniek!!  De entree bedraagt 
slechts 7 euro, inclusief een kopje 
koffie of thee en in verband met de 

beperkte capaciteit van de kerk in 
Uffelte, is kaarten reserveren absoluut 
noodzakelijk!
De kaarten zijn verkrijgbaar bij Kor 
Reins, Dorpsstraat 24 te Uffelte, tel. 
0521-351330 en bij Bertus Klomp, 
Dorpsstraat 2A te Uffelte, tel 0521-
351488. 
Het Mannenkoor Uffelte rekent op 
een mooi concert!  
Bespreek uw kaarten tijdig. 
Vol is vol!!

Uniek Kerstconcert Mannenkoor Uffelte

Het Mannenkoor Uffelte geeft op zondag 9 december een Kerstconcert
in de Uffelter kerk (Schoolstraat 5 te Uffelte).

Zorgeloosheid in het 
verzorgingstehuis 

wordt bij mijn tante 
volkomen verkeerd begrepen.

Zorgwekkend. 
 

Louis
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••• • • 
COMFORTUIN 

hoveniersbedrijf 
groenvoorzieningsbedrijf 

boomverzorgi ng 
bestratingen 

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

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

 
WERKEN 

 
KOM  

 
OOK  

 
ZORG!  

 
IN DE 

   Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe 

 Kijk voor onze vacatures op  www.zzwd.nl  
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    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! 

Jubilarissen bij KWF afdeling Havelte

KWF afdeling Havelte heeft onlangs 2 vrijwilligers gehuldigd. 

Lummy Willems kreeg de zilveren 
krab voor 25 jaar inzet als secretaris 
en wijkhoofd. Als aanspreekpunt, 
organisator en gastvrouw stond zij 
al die jaren klaar voor de afdeling 
en zorgde dat de collectes in goede 
banen werden geleid. Daarnaast 
collecteerde zij jaarlijks de vacante 
wijken en haar eigen wijk. Dat laatste 
blijft zij doen. Lummy neemt echter 
afscheid als secretaris en wijkhoofd. 
Hiermee is een vacature vrij gekomen 
van wijkhoofd voor Havelte Dorp.

Ook Martha 
Sol werd 
onderscheiden met 
de zilveren krab. 
Dit voor 25 jaar 
inzet als wijkhoofd 
in Wapserveen. 
Hiermee stopt haar 
werk voor het KWF: 
inmiddels is deze 
vacature opgevuld.
Wilt u zich inzetten voor het KWF, 
bijvoorbeeld als wijkhoofd voor 

Havelte Dorp, of als collectant, neem 
dan contact op met Femmie Prikken, 
tel: 0521-342563.

Sinterklaasintocht Havelte

Ook de kinderen van Havelte zagen zaterdagavond Sinterklaas en vele Pieten 
arriveren met de verlichte boot. De Havelter Ondernemers Club zorgde met 
deze koude temperaturen voor een warm welkom, met een beker warme 
chocolademelk in de hand, Sinterklaasliedjes gespeeld door de Pietenband en 
voor alle kinderen een lichtstaaf, werd de Sint sfeervol ontvangen. 

Al snel zagen de kinderen dat een 
aantal Pieten bijzondere baretten 
droegen, de Piet met de verlichte 
SinterKerstbaret trok dan ook veel 
bekijks. Waarom zij deze baretten 
droegen werd al snel duidelijk op het 
PietSoerPlein waar aansluitend voor 
Sinterklaas een modeshow van nieuwe 
baretten werd opgevoerd. Piet Paris, 
de ModePiet, had vele bijzondere 
modellen ontworpen, tot hilariteit van 
de kinderen zagen zij de snoepbaret, 
een cadeaubaret en zelfs een tuintje-
op-mijn-hoofdbaret voorbij komen. 
Ook de vouwjuf had haar best gedaan 
en een prachtige stoere Pietenbaret 
gevouwen, helaas bleek deze niet 
bestand tegen de Hollandse regen. 
Uiteindelijk besloot Sinterklaas met 
hoofdPiet dat de traditionele baret het 
beste bij een Piet past, maar dan wel 
met een immense veer vol glitters.
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28 nov. De Kei nr. 22
30 nov.  Bingomiddag - De Senioren Westerveld - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur - Iedereen is van harte welkom.
  1 dec. ‘De Spikerhof’ (gratis) geopend voor belangstellenden - 13.30-16.00 uur
  9 dec. Kerstconcert Mannenkoor Uffelte - de kerk aan de Schoolstraat te Uffelte - 14.30 uur
11 dec. Ophalen oud papier Havelte
12 dec. De Kei nr. 23
13 dec. Kerstfair - KC de Vuursteen en de Wiekslag, Wapserveen
14 dec. Film Una Mujer Fantastica - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
15 dec. ‘De Spikerhof’ (gratis) geopend voor belangstellenden - 13.30-16.00 uur
19 dec. Vrouwenvereniging Havelte; Kerst
19 dec. Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei, Havelte - 19.30 uur
20 dec. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
20 dec. Vrouwen van Nu Havelte; Kerstavond
20-21 dec. Kersttoernooi Biljartvereniging De Veldkei - De Veldkei, Havelte - beide dagen 09.30 uur
22 dec. Kerstmarkt
  8 jan. Ophalen oud papier in Havelte
16 jan. Vrouwenvereniging Havelte; Bingo
  5 feb. Ophalen oud papier in Havelte
20 feb. Vrouwenvereniging Havelte; Jaarvergadering met Aalt Westerman
  5 maart Ophalen oud papier in Havelte

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

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   € 2.50 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

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen
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www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Voor al uw 
rietdekkerswerken

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
 06 50556759

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

ZORG ERVOOR DAT ALLES 

PERFECT IS GEREGELD
altijd scherp!

SCHENKINGEN DOEN?

STOTIJN 
notariaat & mediation

Ike Piest-van der Ree

gecertificeerd HSP begeleider
gecertificeerd Beeld en Brein coach

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

TE KOOP
Set winterbanden 

met lichtmetalen velgen
 

Petlas Snowmaster  225/55/17  101V
Zeer goede winterbanden, 6 mm profiel

Tel. 0522 259 877
b.g.g. 0522 255 449

Op zondagmorgen 9 december Clemenskerk Havelte: 

Vocaal Ensemble Cantabile, aanvang 10.00 uur
 
In deze viering ontvangen we het vocaal ensemble ‘Cantabile’ tijdens de kerkdienst. Een 12-tal vrouwen en mannen uit 
Alteveer e.o. nemen ons zingend en sprekend mee in het thema ‘Goede Aarde’. Dit project is geschreven door Eppie 
Dam (tekst) en Hindrik van der Meer (muziek).

Het vertelt ons met bijbelse beelden 
van de diepere zin en betekenis 
van het leven. Juist in de donkere 
Adventsperiode, waarin de natuur wat 
minder gastvrij aanvoelt, is er meer 
tijd en ruimte voor de verhalen in ons 

leven. Zijn dat losse verhalen of is er 
een samenhang? Gaan die verhalen 
met ons op de loop, zoals de wind 
met de herfstbladeren, of vinden onze 
ervaringen onderdak in een heilig 
levensritme? 

Het wordt op zondagmorgen 
een afwisseling van liederen en 
teksten met ook veel zang door de 
aanwezigen.

Vijko Top
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Benefietavond Alzheimer Nederland 
groot succes

Angelique Bangma van Challenge2move hardloopgroep 
Havelte organiseerde vrijdagavond 16 november een 
benefietbuffet ten bate van Alzheimer Nederland. Elk jaar 
zet Challenge2move hardloopgroep Havelte zich in voor een 
goede doelen actie. Dit jaar was het Alzheimer Nederland.

The Dick Rosewater band met Angelique Bangma van Challenge2move Havelte 
Foto: R. Otten

De lopers hebben ervaringen met 
deze nare ziekte. In hun dagelijkse 
werkzaamheden als mantelzorgers, 
als familie. 

De avond was helemaal uitverkocht. 
Theehuis ’t Hunebed zorgde voor het 
heerlijke buffet en prachtige locatie. 
Door middel van een veiling werd 
er extra geld opgehaald. De veiling 
werd mede mogelijk gemaakt door 
lokale ondernemers. Marry Timmer 
uit Uffelte voerde deze veiling op 

grandioze wijze 
uit. De voetjes 
kwamen al snel 
van de vloer 
door The Dick 
Rosewater band 
uit Meppel. De 
band zei gelijk de 
eerste dag mee te willen werken aan 
dit mooie concept. Romano Broersma 
kwam uit Amsterdam over en trad 
met zijn Nederlandstalige nummers op 
waardoor de sfeer hilarisch werd. Om 

vervolgens door de band de avond af 
te laten sluiten.

Opbrengst Benefietbuffet Alzheimer 
Nederland: 1020 Euro!

Historische Vereniging Havelte e.o.

Kalender 2019

De kalendercommissie van de Historische Vereniging Havelte e.o. is er weer in geslaagd 
een prachtige kalender met schitterende (oude) foto’s voor het jaar 2019 te ontwikkelen. Opgericht 1989

De kalender 
is nu al 
beschikbaar. 
U kunt deze 
‘historische’ 
kalender 
bestellen. Dat 
kan via het 
secretariaat: 
telefoon-
nummer 

0521 - 51 81 86 (Klaas Molenkamp) 
of via Sannie Bolding, Jan Baaiman 
of Jaap Oosten. De verkoopprijs aan 
leden is € 7,50. Voor niet-leden kost 
de kalender € 10,-. Uiteraard kunt u 
ook uw bestelling doorgeven tijdens 
de openstelling van ‘de Spikerhof’ op 
de zaterdagmiddagen. In december 
zijn wij op de zaterdagmiddagen 1 en 
15 december geopend van 13.30 tot 
16.00 uur.

U mag uw bestelling ook per 
mail doorgeven aan: j.bolding3@
kpnplanet.nl.

Indien u woonachtig bent in één 
van de dorpen uit de voormalige 
gemeente Havelte, wordt de kalender, 
na de bestelling, zonder bijkomende 
kosten bij u thuis bezorgd. 

Het Noteboompje.nl

MET O.A. RUIMTE VOOR ADRESSEN
VERJAARDAGSKALENDER

JAARKALENDER 

Cadeautip Agenda



10 De Kei - 3e jaargang nr. 22 - 28 november 2018

w
w

w
.k

le
e

n
.n

l

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel 

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.

Handdoek met naam e 16,50
Knuffel Paard met naam e 17,50
Knuffel Aap met naam e 17,50
Knuffel Hond met naam e 25,00

Cadeautip voor 
de feestdagen
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Een ‘KEI’ van een foto
Foto: R. Brandsma, Havelte

In het Holtingerveld deze gekraagde aardster op de foto gezet.
De foto door een deskundige laten beoordelen. Hij mailde mij dit antwoord: Met een duidelijke hof rond de gerafelde 
ostiole. Nog jong, maar de slippen gaan zeker openscheuren: Gekraagde aardster.

Inzamelingsactie voor Voedselbank bij supermarkten 

Dit jaar wordt door RTV Drenthe voor het laatst een grote inzamelingsactie 
gehouden voor de Voedselbanken in Drenthe. De actie loopt van 8 tot en met 
14 december a.s. in samenwerking met supermarkten in de hele provincie. 
Ook de supermarkten in Westerveld: AH René Brouwer in Dwingeloo, AH Abe 
Brouwer in Havelte, COOP fam. Slager in Diever en COOP Doede Simonides in 
Vledder werken hieraan weer mee. 
Uiteraard hopen we dat deze inzamelingsactie voor veel inwoners van de 
gemeente Westerveld weer reden zal zijn om bij de genoemde supermarkten 
één of meer producten te doneren voor de klanten van de voedselbank. 

Helaas moeten we constateren dat 
dit nog steeds heel noodzakelijk is. 
In de gemeente Westerveld maken 
ongeveer 30 huishoudingen gebruik 
van het aanbod van de voedselbank, 
provinciaal worden 3500 monden 
gevoed. Jammer genoeg is het aanbod 
van volwaardige producten vaak 
niet evenredig met de behoefte en 
is de actie om wel goede houdbare 
producten in te zamelen dan ook 
zeer welkom, zo niet noodzakelijk om 
de komende tijd pakketten voor de 
klanten samen te stellen, waarmee 
een aantal redelijk gezonde maaltijden 

gemaakt kunnen worden. 
OPROEP vanuit Voedselbank 
Westerveld aan alle inwoners, die het 
kunnen missen: wilt u iets doneren 
voor de mensen in onze gemeente, 
die door wat voor oorzaak dan ook, 
tijdelijk niet meer in staat zijn om 
zelf voldoende te voorzien in hun 
dagelijkse behoefte aan eten en 
drinken. In de supermarkten zijn 
lijstjes beschikbaar met te doneren 
producten. Alleen houdbare 
producten worden gevraagd, zodat 
die enige tijd opgeslagen kunnen 
worden en in de loop van de komende 

maanden in de pakketten gedaan 
kunnen worden. En ook DE punten zijn 
altijd van harte welkom; die worden 
ingeruild voor koffie voor de klanten.
Op zaterdag 8 december zullen 
vrijwilligers in de supermarkten 
aanwezig zijn om de klanten extra op 
de actie te attenderen en eventueel 
vragen te beantwoorden. 

Uiteraard houdt VB Westerveld 
zich het hele jaar door aanbevolen 
voor giften, zowel in natura 
als financieel (per bank: rek.
nr. NL55RABO0101056672 m.v.v. 
Westerveld). 

Op de website van Voedselbank 
Zuidwest Drenthe, waar VB 
Westerveld, samen met Meppel en 
Hoogeveen deel van uitmaakt, vindt u 
meer informatie over de voedselbank: 
www.voedselbankzuidwestdrenthe.
nl. Het mailadres en telefoonnummer 
staan daarop vermeld. 
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