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Gesloten van
16 t/m 23 februari

Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17

7973 KZ Darp
0521 342 250

0521 34 46 54

Verrassing op concert Brincksanghers

Zondag, 6 januari, hee   het Havelter mannenkoor “De Brincksanghers” zijn 
tradi  onele nieuwjaarsconcert gehouden. Samen met  gastkoor “Just Fun”uit 
Zuidwolde werd voor het publiek in “De Veldkei” een breed repertoire aan 
liederen ten gehore gebracht. Van oude evergreens als Whispering Hope tot 
aan moderne nummers als Viva la vida. Zeer veel waardering van het publiek 
was er voor de solo van Piet de Rover met het moeilijke nummer Autumn 
leaves. 

Tijdens dit concert konden de 
“De Brincksanghers” zich presenteren 
met maar liefst zes nieuwe leden, 
die zich na de 
zomervakan  e hadden 
aangemeld.

Na de verdiende 
bedankjes en 
bloemen die waren 
uitgedeeld, werd het 
nieuwjaarsconcert 
afgesloten met een 
feestelijk slotlied van 
beide koren samen met 
het publiek. Na een 
staande ova  e ging 

iedereen met een voldaan muzikaal 
gevoel huiswaarts.
De verrassing van deze middag was 

het onaangekondigde 
optreden van de 12 jaar 
oude Tim van de Ham uit 
Wateren. 
Na de pauze kwam deze 
jonge ar  est op met zijn 
Steirische harmonika 
en bracht met enkele 
typisch Oostenrijkse 
nummers de zaal vol in 
vervoering. Tijdens zijn 
“Zugabe” ontstonden 
spontaan enkele 
polonaises in de zaal. 
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De volgende Kei verschijnt op 6 februari 2019. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 30 januari  
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/Uff elte
27 jan. Havelte 10.00 uur Inspira  edienst
  3 feb. Uff elte 10.00 uur Ds.  Mw. G. Jongsma (Staphorst)

Belangrijke Informa  e
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.

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003

REGELVERMELDING: • 1 regel € 43,00 • 2 regels € 52,00 
• 3 regels € 73,00 • 4 regels € 94,- per jaar (excl. BTW)

in De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg 

en Darp? Steun uw regioblad.

Vraag naar de tarieven.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

Adverteren?

AH Abe Hunebedloop 26 januari 2019

Op zaterdag 26 januari 2019 wordt weer de AH Abe Hunebedloop, de 14e 
edi  e, georganiseerd door AV de Sprinter. Start en fi nish is zoals al  jd op het 
Sportpark de Meerkamp, bij VV Havelte. De start is om 12.00 uur. De Canicross 
start 10 minuten na de ‘gewone’ start.

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

  Warm of koelvers thuisbezorgd! 

     Dagelijks keuze uit vers bereide maal jden! 

 

Dwingeloo, De Weyert,  T.  088-9684028 
Havelte, loc. Hofweg-Molenweg,   T. 088-9684048 

Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067 
www.zzwd.nl Maal jdservice Thuis 

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

Je kunt kiezen uit de volgende 
afstanden: 5,5 km; 7,5 km; 7,5 km 
Canicross; 15,2 km. Alle afstanden zijn 
één grote ronde. 
De na-inschrijving kost € 9,00. Dit is 
inclusief een consump  e in de kan  ne 
van VV Havelte. De na-inschrijving is 
in de kan  ne van VV Havelte, vanaf 
10.00 uur tot een kwar  er voor de 
start. Er is alleen een na-inschrijving 
als het deelnemersaantal van 750 niet 
is gehaald.

Het parcours gaat over grotendeels 
verharde paden dor de prach  ge 
omgeving van Havelte.
Uiteraard kom je langs de 
Hunebeddden, gra  euvels en de 
schaapskooi.
Voor nummer 1-2-3 in elke categorie is 
er een prijs in natura.
Op het Sportpark zijn kleedkamers, 
EHBO en verzorging, bouillon, water 
en fruit.

De wereld

de wereld is een schowspel, 
het leven een optreden, 
je komt, je ziet, je gaat.

Lorki
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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

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

uit het oog te verliezen.

DE KIERS-MANIER:

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

respect@uitvaartverzorgingkiers.nl

Keitje

Regenboog

Een van de fi jnste dingen na 
dagenlange plensbuien is de 
regenboog..
Meestal één, soms een dubbele.
Het mooiste is als ze zich zo duidelijk 
a  ekenen dat je de primaire kleuren 
duidelijk kunt onderscheiden.
Op de kleuterkweek kregen we 
een heel lesuur informa  e over de 
regenboog en de kleuren die je kon 
mengen om nieuwe kleuren te krijgen.
Van die les heb ik tot op de dag van 
vandaag plezier gehad.

Veel kinderen krijgen onderwijs op 
de Regenboogschool en de verklaring 
voor die naam, zo las ik ergens, is dat 
een veelkleurige kinderschare is als de 
veelkleurige regenboog.
Nog steeds kan ik ontroerd raken door 
zo’n veelkleurige boog aan de hemel 
en al  jd denk dan aan het liedje van 
mijn meest geliefde zanger Ede Staal:
“t Hef nog nooit nog nooit zo donker 
west of t wer al  ed wel weer licht.”
Daarom was ik zo gelukkig toen ik de 
regenboogvlag bij de Havelter kerk 
fi er zag wapperen. Fier, als ui  ng 
van anders denken dan de Nashville-
verklaring-ondertekenaars.
Niemand van welke geaardheid dan 
ook wordt buitengesloten door de 
meeste kerken in Nederland.
Dat de vlag wappert bij de 
Clemenskerk in Havelte zegt genoeg.
Iedereen is welkom laat dat duidelijk 
zijn…
 
t Hef nog nooit zo donker west… 
zo hoopvol moeten we blijven.

dieneke smink 

Swing-in met Swingband Havelte

Spelen in een band? Dan is Swingband Havelte de perfecte 
keuze! Vanaf dag één speel je bij ons mee! Naast samenspel 
is er natuurlijk ook ruimte voor eigen muzikale inbreng en 
instrumentale ontwikkeling. Crea  viteit, enthousiasme, ontmoe  ng en het 
podium staan bij ons centraal. Jaarlijks knallen we een paar maal ‘on stage’. 
Het repertoire varieert van swing en jazz tot pop, funk en la  n.

Maak je talent zichtbaar en kom 
meespelen op je eigen instrument op 
de speciale Swing-in repe   eavonden 
op de maandagen 28 januari en 4, 
11 en 18 februari. Vanaf 19.30 uur 
in ontmoe  ngscentrum De Veldkei, 
Veldkamp 77, 7971 BX Havelte. 

Nagenoeg alle instrumenten zijn 
welkom!  Er zijn geen kosten aan 
de Swing-in verbonden, maar graag 
horen we vooraf of je komt, want dan 
zorgen wij dat je  jdig de (blad)muziek 
ontvangt. Informa  e en opgave: 
info@debosnimf.com of 06-55840586 
Marrie O  er. 

Informa  eavond over reanimeren

Op maandagavond 18 februari wordt in de Veldkei een informa  eavond over 
reanimeren gehouden.
De avond wordt georganiseerd door de S  ch  ng Reanima  enetwerk Havelte in 
samenwerking met de plaatselijke EHBO. 

Aan de orde komen: wat is 
reanimeren, wanneer doe je dat, hoe 
kan je het leren en hoe werkt het 
netwerk van HartslagNu. Dit laatste 
is erg actueel omdat landelijk veel 
reclame gemaakt wordt door de 
Harts  ch  ng en HartslagNu om in 
buurten ac  es te ontwikkelen om een 
AED aan te schaff en.  Zoveel mogelijk 
verenigingen  uit Havelte zijn al voor 

deze avond uitgenodigd om de leden 
te s  muleren deze avond te bezoeken, 
maar de avond is ook vrij toegankelijk 
voor iedereen die belangstelling hee   
voor dit onderwerp. 
Voor inlich  ngen en aanmelding, 
graag voor 10 februari,  e-mail:  
aednetwerkhavelte@kpnmail.nl of tel. 
343222. De bijeenkomst begint om 
20.00 uur. 

Par  culiere adverten  e

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

€ 0,26 per mm. 
Min. adverten  ebedrag € 7,50

Senryû

Toen ze hier aankwam
bleek haar vertrek voorbereid 

en fraai ingericht.

Louis
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Mountainbikers strijden op de Havelterberg 

De eerste wedstrijd werd weer verreden van de wintercompe   e 
georganiseerd door Mountainbikevereniging Havelte en S  ch  ng Steenwijk 
2000. Ondanks het herfstach  ge weer kwamen er toch ruim 120 deelnemers 
naar de Havelterberg,  waar parcours ontwerper Peter Beijne weer een 
uitdagend rondje had bedacht. Als eerste mocht de jeugd aantreden. Er 
was hierbij een hele groep renners uit Twente aangevuld met jongens en 
meisjes uit heel noord Nederland, die de strijd aan zijn gegaan met de lokale 
favorieten.

Rond 12.00 uur was het de beurt 
aan de jeugd vanaf 15 jaar en de 
senioren. Tijdens deze wedstrijd 
werd tevens het clubkampioenschap 
van Mountainbikevereniging Havelte 
2018 gehouden, dat wegens een 
overbeze  e agenda nog geen 
doorgang hee   kunnen vinden. 
Michiel van Goor mag zich het 
komende jaar de beste van Havelte 
noemen. De eindoverwinning in de 
totale race ging met grote overmacht 
naar Erik Groen (voormalig lid 
van de organiserende vereniging) 
momenteel woonach  g in Apeldoorn 
en uitkomende voor Stappenbelt-
Specialized mountainbike team.

De organisa  e kijkt terug op een 
geslaagd evenement. De volgende 
wedstrijd is op 3 februari op de 
fl anken van de 
Woldberg bij 
Steenwijk, waar 
ongetwijfeld weer 
een leuk parcours 
zal worden 
gebouwd door 
de plaatselijke 
vrijwilligers. 
Daarna keren we 
op 17 februari 
terug op de 
Havelterberg en 
de fi nale is dan 

Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251
www.pizzariminihavelte.nl

Vanaf vrijdag 25 januari 
is Rimini op 

vrijdag, zaterdag en zondag 
weer open voor

heerlijk ijs 
en 

verse pizza’s!

Voor menu en openings  jden: 
zie website.

Klusbus
Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Tel. 06 33 67 40 73

weer op de Woldberg. Mocht je nog 
aan en van de wedstrijden mee willen 
doen dan kun je je tot en met vrijdag 
1 februari aanmelden op wedstrijd@
mtbhavelte.nl. 

Voor verdere informa  e en de 
uitslagen van afgelopen zondag 
verwijzen we u naar de website 
www.mtbhavelte.nl. 
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23 jan. De Kei nr. 2
23 jan. Lezing over Huiszwaluwen door Arend J. van Dijk (organisa  e Vogelwacht Uff elte e.o.)
26 jan. Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
26 jan. Hunebedloop - Start Sportpark De Meerkamp bij VV Havelte - 12.00 uur
27 jan. Taal an Taofel - De Brink, Dwingeloo - 11.00-14.00 uur
  2 feb.  Gezellige middag met optreden van Luuks Nijsingh; org. Rode Kruis - De Veldkei, 

Havelte - 14.00 uur
  3 feb. Whiskey-diner - Landhotel Diever - 17.00 uur
  3, 10, 24 feb. Concert Dorfplatz Musikanten - Het Meer, Vledder - 15.00 uur (24 feb. 14.00 uur)
  5 feb. Ophalen oud papier in Havelte
  6 feb. De Kei nr. 3
  6 feb.  Ledenavond Vrouwen van Nu Havelte; Jaarvergadering, na de pauze Ellen Seldenthuis 

projectleider in Ghana - De Veldkei Havelte
  6 feb.  Lezing over  Bonte Vliegenvangers door Chris  aan Both (organisa  e Vogelwacht Uff elte e.o.)
  8 feb.  Bingomiddag; De Senioren Westerveld - De Veldkei Havelte - 14.00 uur - Iedereen is van harte welkom
15 feb. Try-out toneelstuk ’t Olde Bessien - De Stobbe, Darp - 19.30 uur
16 feb. Toneelstuk ’t Olde Bessien - De Stobbe, Darp - 20.00 uur
20 feb. De Kei nr. 4
20 feb. Vrouwenvereniging Havelte; Jaarvergadering met Aalt Westerman
21 feb. Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
23 feb. Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
16 feb. Toneelstuk ’t Olde Bessien - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur

Agenda

Elke maandagmiddag: Gymnas  ek 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

Hee   u 
een aankondiging 

van een evenement 
of ac  viteit? 

Laat het gra  s in 
de agenda plaatsen.

(Commerciële agendapunten 
in overleg)
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 Zeemuseum Miramar en het Oermuseum organiseren 
samen een lezing van Dick Mol en Bas van Geel op 
woensdagavond 30 januari in Zeemuseum Miramar, 
Vledderweg 25 te Vledder.

Neushoorns en reuzenherten uit de 
Noordzee en mammoeten uit Nijensleek

Opgave: reserveren@schultehuus.nl
Kosten: € 10 (incl. Koffi  e)
Tijd: 19.30-21.30 uur.  

De zuidelijke bocht van de Noordzee 
tussen de Britse Eilanden en het 
vaste land van Europa is een ware 
schatkamer voor ijs  jdpaleontologie 
en archeologie. Ooit was dit deel 
van het noordelijk halfrond droog 
land en werd het bewoond door een 
ijs  jdfauna: er graasden mammoeten, 
neushoorns, steppewisenten, 
reuzenherten en ook leeuwen en 
hyena’s. Een fauna die nu verdwenen 
is. Dick Mol neemt het publiek mee de 
Noordzee op. Op een ware expedi  e, 
op jacht naar dierlijke  overblijfselen 
uit het ijs  jdvak, uitgevoerd met 
een boomkorko  er die normaal 
gebruikt wordt op platvissen te vissen. 

Tijdens een CSI, 
een “crime scene 
inves  ga  on” stellen we vast hoe 
die fauna er uit hee   gezien, hoe 
het landschap gevormd was en 
waarom dat nu allemaal verdwenen 
is. Oorzaak misschien de drama  sche 
klimaatsveranderingen aan het einde 
van het ijs  jdvak, zo’n 11.700 jaren 
geleden?
Om meer te weten te komen over 
het landschap en de planten die 
voorkwamen  jdens de laatste 
ijs  jd bestudeert Bas van Geel 
fossiel stuifmeel, zaden en andere 
herkenbare plantenresten. De 
permanent bevroren bodems in 
Siberië en Alaska leveren veel 
interessante vondsten op. De inhoud 
van de maag en de darmen van 
diersoorten uit de laatste ijs  jd gee   

ons informa  e over het dieet van die 
soorten. Een nieuwe ontwikkeling in 
het onderzoek betre   goed bewaard 
gebleven stuifmeel opgeslagen in 
plooien in de kiezen van reuzenherten 
en andere grote grazers. De meeste 
kiezen komen uit het gebied van 
de huidige Noordzee, want  jdens 
de laatste ijs  jd was de zeespiegel 
meer dan honderd meter lager dan 
tegenwoordig. Bas van Geel zal in zijn
lezing ook ingaan op de grote verande-
ringen die zijn opgetreden aan het
eind van de laatste ijs  jd en de drama-
 sche gevolgen voor uitgestorven 

grote zoogdieren zoals mammoeten 
en reuzenherten. Mammoethaar en 
enkele markante bo  en zullen die 
avond aanwezig zijn.

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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Praktijk voor: 
energetische sportmassage / therapieën
Pedjit (Indonesische massage)
orthomoleculair gerichte consulten 

Energetisch therapeut / sportmasseur 
Martijn Haveman

www.spirit-treatments.nl   06-33674073

KREMER
uitvaartzorg

Annerie

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

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

‘

ABBA Project in Uff elte

Vindt u de muziek van ABBA ook zo leuk ? Evenals het zingen in een koor? 
Hee   u enig koorervaring ? Geef je op en kom dan zaterdag 16 en zaterdag 
31 maart 2019 naar de Vlasbarg’n in Uff elte.

Popkoor 4 Fun organiseert hier in 
samenwerking met Stemprak  jk Rina 
Nass een ABBA project voor vrouwen. 
Dit project beslaat twee zaterdagen 
van 10.00 uur tot 16.00 uur op 
zaterdag 16 en zaterdag 31 maart 
2019.
Vindt u het leuk om ABBA nummers 
te zingen ? Zing gezellig met ons mee. 
Geef je nu op! Deelname bedraagt 
€ 30 per persoon. Op deze beide 
zaterdagen gaan we met een groep 
vrouwen 8 nummers instuderen van 
de populaire Zweedse groep ABBA. 
Op de tweede zaterdag sluiten we 
dit project af met een miniconcert 
bestaande uit de 8 ingestudeerde 
nummers voor onze eigen fans. De 
entree voor dit miniconcert is gra  s.

Gedurende het project zingen we 
vierstemmige nummers, onder 
andere Dancing Queen, Mamma 
Mia en natuurlijk mag Waterloo 
niet ontbreken. Wanneer jullie je 
inschrijven voor dit project krijgen 
jullie de oefenbestanden met 
bladmuziek via de mail toegestuurd 
zodat je thuis kunt oefenen.
Het inschrijven geschiedt middels een 
mailtje naar stemprak  jk@rinanass.
nl onder vermelding van ABBA project 
Popkoor 4 Fun Uff elte. Naast de 
volledige naam- en adresgegevens, 
telefoonnummer en email, ook graag 
vermelden om welke stemgroep het 
gaat, te weten sopraan 1, sopraan 
2, alt 1 of alt 2. Deelname bedraagt 
€ 30 per persoon exclusief lunch en 
consump  es, inclusief bladmuziek en 
oefenbestanden.
Ben je enthousiast geworden of wil je 
meer informa  e, ga dan naar www.
rinanass.nl of telefonisch 06-543 25 
770. Direct opgeven mag ook via mail, 
stemprak  jk@rinanass.nl

Woensdag 6 februari

Lezing over Bonte 
Vliegenvangers 
door Chris  aan Both  

Bonte vliegenvangers het jaar rond: 
Broeden, trekken en overwintering in 
een snel veranderende wereld. 

Trekvogels zoals bonte vliegenvangers 
kunnen zich niet gemakkelijk 
aanpassen aan klimaatsverandering, 
omdat ze in Afrika niet weten 
wanneer het voorjaar in hun 
broedgebied begint. We zien echter 
wel dat ze steeds eerder aankomen 
in het voorjaar, dus op de één of 
andere manier weten ze zich wel 
aan te passen. In dit verhaal vertelt 
Chris  aan over zijn onderzoek aan 
de Rijksuniversiteit Groningen, 
waarin vliegenvangers met kleine 
dataloggertjes zijn uitgerust, zodat 
men goed kan zien hoe ze trekken, 
en over onderzoek dat momenteel in 
Afrika wordt gedaan. Verder gee   hij 
een overzicht over het onderzoek in 
het Dwingelderveld, waar sinds 2007 
met nestkasten een grote popula  e 
vliegenvangers wordt onderzocht.  
Ongeveer 10 jaar geleden hebben 
een aantal nestkastcontroleurs van de 
Vogelwacht ook een bijdrage geleverd 
door bonte vliegenvangers te ringen 
op de nestkastroutes in ons eigen 
werkgebied. We zijn dus erg benieuwd 
wat er tot nu bereikt is door het team 
van Chris  aan Both.  
Aanvang: 20.00 uur 
(zaal open vanaf 19.30 uur)   
Loca  e: Cafétaria ‘De Molensteen’ , 
Rijksweg 34, 7975 RT Uff elte
Gra  s voor leden. 
Niet-leden betalen 3 euro.   
  

Een ‘KEI’ van een foto

Hee   u ook een bijdrage voor de rubriek Een ‘Kei’ van een foto? Mail 
uw foto en bijschri   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.
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Een ‘KEI’ van een foto
Foto: Anneke Huijser, Uff elte

’Keien’ gezien vanaf de Havelterberg.

‘Taal an Taofel’ met proza, poëzie en muziek

Lie  ebbers van literatuur, streektaal, muziek en lekker eten zijn zondag 27 
januari van harte welkom in hotel De Brink in Dwingeloo. Van 11.00 tot 14.00 
uur vindt daar ’Taal an Taofel’ plaats. Dit is een inni  a  ef van het Huus van de 
Taol/S  ch  ng Het Drentse Boek.

Op deze zondag zijn als gastschrijvers/
zanger/muzikant uitgenodigd: Suze 
Sanders met poëzie, Jan Wierenga, 
proza en Annemiek Drent verzorgt het 
muzikale gedeelte.
Zowel voor als na de pauze komen 
de gasten voor het voetlicht met 
(muzikale) voordrachten uit eigen 
werk. Suze Sanders hee   reeds 
vele boeken op haar naam staan. 
Jan Wierenga, welbekend uit 
de journalis  eke wereld en zijn 
jarenlange  columns in het Dagblad 
van het Noorden. Annemiek Drenth 
schrij   en zingt Drentse liedjes, 

haar werk is onder andere bekroond 
met het winnen van het Drentse 
liedjesfes  val.
Tussendoor worden de bezoekers 
culinair verrast. 
De organisatoren van de Zuidwest 
Drentse edi  e van ‘Taal an Taofel’, 
Ans en Koop Klok uit Dwingeloo en 
Geesje en Tinus Oos  ng uit Havelte 
hopen weer veel bezoekers te kunnen 
verwelkomen.

Opgeven kan tot en met vrijdag 
25 januari, T: 0521-342063 of 
E: j.oos  ng01@home.nl.

Rode Kruis Afdeling Westerveld zal 
voor u een gezellige middag verzorgen 
met een optreden van Luuks Nijsingh 
uit Nieuwleusen op zaterdag 
2 februari 2019 in ontmoe  ngs-
centrum De Veldkei, Veldkamp 77 
te Havelte. 

Aanvang 14.00 uur 
Zaal open 13.30 uur 

Voor iedereen toegankelijk.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 250
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /NLD ([Gebaseerd op '[Kleinste bestandsgrootte]'] Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


