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Gesloten van
16 t/m 23 februari

“Het dagboek van EƩy Hillesum”

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

Een muziektheatervoorstelling op zondagavond 10 maart 2019 om 19.30 uur
in de Clemenskerk in Havelte. Uitgevoerd door de vocalgroep Choral.
Haar leven werd gekleurd door haar
onstuimige en soms grillige karakter,
haar Joodse a omst en de Tweede
Wereldoorlog. E y beschrij een grote
persoonlijke innerlijke ontwikkeling. Ze
zoekt naar liefde, naar verbinding met
zichzelf en anderen, de dingen achter
de dingen, naar God. Haar dagboeken
tonen een levenskunstenares die
onder moeilijke omstandigheden
steeds meer in staat is posi viteit te
benadrukken en zichzelf en haar eigen
lot te accepteren. Ze ziet zichzelf niet
als slachtoﬀer, overgeleverd aan de
machten en krachten die inbeukten
op haar bestaan. Haar oproep is om,
onder welke omstandigheid dan ook,
de antwoorden in jezelf te zoeken
en in jezelf de dingen te verbeteren.
Deze levenskunst, inspira e en kracht
probeert vocaalgroep Choral in dit
programma vorm te geven.
Een prach ge ontroerende
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voorstelling, om nooit te vergeten.
Het vocale ensemble bestaat uit zo’n
15 leden.
Met Abke Bruins hee Choral een
geweldige actrice weten te vinden
voor de voorstelling over E y
Hillesum. Niet voor niets hee Abke
een Musical Award gewonnen,
uitgereikt op twee oktober 2011 in
het nieuwe De La Mar Theater in
Amsterdam voor: beste vrouwelijke
hoofdrol in de musical: Je Anne.
Kaarten: verkrijgbaar bij de Readshop
Havelte.
Reserveren kan via:
e y-hillesum@pkn-havelte.nl
Vermeld uw naam en het aantal te
reserveren kaarten. U krijgt geen
beves ging van uw reservering.
Gereserveerde kaarten zijn tot 19.15
uur af te halen bij de kerk.
Entree: € 8,- p.p. incl. koﬃe/thee na
afloop. De voorstelling duurt 1 uur.
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 6 maart 2019.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 27 februari
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 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)

Kerkdiensten PKN Havelte/Uﬀelte
20 feb. Molenhof
24 feb. Havelte
3 maart Uﬀelte

19.30 uur
10.00 uur
10.00 uur

Ds. A. Westra
P. van den Briel-Moerman (Heerenveen)
Ds. V. Top

Kindernevendienst

Kinderkledingbeurs Havelte organiseert tweedehands zomerkinderkledingen speelgoedbeurs
De werkgroep Kledingbeurs Havelte organiseert haar hal aarlijkse kleding en speelgoedbeurs. Een gezellige
tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in ontmoe ngscentrum ‘De Veldkei’ te Havelte.
De koopavond is op vrijdag 5 april
2019 van 20.00 tot 21.30 uur.
Op zaterdag 6 april 2019 is de beurs
geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur.
U vindt deze beurs naast winterkleding
ook een divers aanbod van
tweedehands speelgoed. Hee u zelf
kleding van maat 74 t/m maat 188 of
speelgoed in te brengen dan kunt u de
daarvoor benodigde prijsenveloppe+
instruc e vanaf maandag 25 februari
ophalen gedurende school jden bij

de kleuter-ingang van OBS de Bosrank
in Havelte. Er is een maximale uitgave
van 150 prijsenveloppen. Alle kleding
en speelgoed dient geprijsd, schoon
en compleet te worden aangeleverd.
Het inbrengen van de kleding en het
speelgoed is op donderdagavond 4
april 2019 van 19.00 tot 20.30 uur,
eveneens in ‘De Veldkei’. Dit adres
kunt u vinden op onze website.
Raadpleeg onze website www.
kledingbeurshavelte.nl voor meer

informa e. We zijn ook te volgen via
Facebook: Kledingbeurs Havelte.
De bomen verwisselen
en de kinderen tellen tot en.
Een blik krijgt een trap
en tolt even rond.
Het hart zit op de goede plaats.
Is nog niet aan stuiteren toegekomen.
Louis

Lekkerr en
n gezond
d eten
n zonderr zelff te
e koken?
?
Bestell uw
w maaltijd
d bijj Maaltijdservice
e Thuis!
Dagelijks keuze uit vers bereide maalƟjden!
Af en toe, 1x in de week of iedere dag!
Warm of koelvers thuisbezorgd!

MaalƟjdservice Thuis
2

www.zzwd.nl

Dwingeloo, De Weyert, T. 088-9684028
Havelte, loc. Hofweg-Molenweg, T. 088-9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067
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Keitje

Veldkeikrant
Nu kan het niet meer!
Niemand kan nog zeggen: ‘Ik wist het niet.’
Of, ze doen alles achter onze rug om of, wij worden nergens
in gekend.
Wij kunnen nu allemaal ons zegje doen, onze stem laten
horen, onze plannen bekendmaken, nieuwe visies lanceren,
dat kunnen wij, inwoners van Havelte en omstreken.
Waarover?
Over de Veldkei.
Wij hebben (dat hoop ik maar) allemaal de Ac viteitenkrant
van de Veldkei in de bus gehad en zo niet, dan ligt er vast
nog wel eentje op u te wachten in het desbetreﬀende
ontmoe ngscentrum.
Het hee mij verrast deze krant.
Er wordt gesproken over bruisende ac viteiten en zo is
maar het.
Ik wist niet dat er zoveel werd georganiseerd en dat zoveel
mensen er aan deelnemen en plezier aan beleven.

Het reumafonds Uﬀelte
zoekt collectanten
Wilt u een klein stukje van uw eigen
straat lopen? U zou ons enorm ermee
helpen!!
De collecte is in de week van 18 tot en
met 23 maart a.s.
Bel of app:
06-83973049 Geertje Timmerman
06-53649578 Antoine e Koopal

Par culiere adverten e

Hee u iets te koop?
Zet het in De Kei!
€ 0,26 per mm. Min. adverten ebedrag € 7,50

En inderdaad wij kunnen niet zonder onze Veldkei en dat
blijkt. Maar nu wordt van u gevraagd of u mee wilt denken
over de renova eplannen.
De Veldkei als huiskamer van het dorp.
Dat klinkt veelbelovend.
Het is niet het eerste ontmoe ngscentrum die deze status
promoot. Sommigen heel succesvol.
Zou dat ook mogelijk zijn in ons dorp?
Bij de krant is een enquêteformulier ingesloten.
U kunt dat invullen.
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich uitspreken.
Voor of tegen is allemaal belangrijk.
Doet u het niet? Even goede vrienden maar dan ook niet
achteraf mopperen, ze doen maar, ik weet nergens van…
Ik, op mijn lee ijd, zal geen gebruik meer maken van de
‘huiskamer’ van Havelte.
Maar ik ga nu het enquêteformulier invullen.
Dieneke Smink

22 februari ’s middags 14.00 uur

Filmhuis Havelte
Meester Kikker
De meester hee een geheim: af en
toe verandert hij in een kikker. Hij
hoe maar aan zo'n beest te denken
en het kan al misgaan.
Als de school een gemene nieuwe
directeur krijgt met de veelzeggende
achternaam Stork, loopt de meester
serieus gevaar.
Het gees ge kinderboek van Paul van
Loon (Dol e Weerwol e) werd door
de regisseur van Brammetje Baas
bewerkt tot een vrolijke, preten eloze
familiefilm vol oer-Hollandse decors.
Aanvang 14.00 uur, zaal open om
13.30 uur.

Reserveren kan bij Lourens Koomans
0521 340460 of per email: koomans@
wxs.nl
Volwassenbegeleiding gra s bij
kinderen tot 10 jaar.

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
De Kei - 4e jaargang nr. 4 - 20 februari 2019

respect@uitvaartverzorgingkiers.nl
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Benjamins van rc the Big Stones
in clubtenue!
Zeer tot genoegen van het bestuur van rugby club
The Big Stones heeŌ de sponsorcommissie ook
voor de allerkleinste spelers nu een sponsor weten
te vinden en kunnen ook zij, als volwaardige spelers,
in de eigen clubkleuren het veld in.
The Big Stones is al langere Ɵjd
acƟef om over de hele breedte
de rugby-sport meer onder de
aandacht te brengen. De laatste Ɵjd
resulteerde dit in een toenemend
aantal aanmeldingen. De club groeit
en spelers weten op steeds jongere
leeŌijd de weg naar het Stonehome
(het clubhuis) te vinden. Was het
voor de oudere jeugd en de senioren
al mogelijk om een compleet team
in het veld te brengen, door deze
ontwikkeling is het nu ook voor de
Benjamins mogelijk om, samen met
andere clubs uit de omgeving, een
team te vormen en wedstrijden te
spelen. Want trainen is leuk, maar
wedstrijdjes spelen is nóg leuker.

De jongste spelers van The Big Stones,
met hun begeleider en coach, trots in het nieuwe tenue.

administraƟekantoor algert.nl en
selfstorage Mini Opslag Meppel,
hebben de handen ineen geslagen en
het benodigde geld op tafel gelegd.
Desgevraagd antwoordde één van
hen: “Ik vind het belangrijk om de
jeugd sporƟviteit en wederzijds
respect bij te brengen. Ook voor mij
als ondernemer is dat belangrijk.
Zo zie ik veel overeenkomsten
tussen mijn werk en rugby. Nou ja,
en je kunt er niet vroeg genoeg mee

Twee Meppeler ondernemers,

Hierbij wordt u uitgenodigd aanwezig te zijn op

de ledenvergadering van “De Laatste Eer” Havelte
op

maandag 4 maart 2019 om 20.00 uur
in “De Veldkei” te Havelte.
Agenda:
1. Opening.
2. Ingekomen stukken.
3. Notulen ledenvergadering 5 maart 2018.
4. Jaarverslag penningmeester.
5. Jaarverslag secretaris.
6. Verslag kascommissie.
7. Benoeming nieuw lid kascommissie: dhr. H. Huisman.
8. Vaststellen contributie.
9. Vastellen verzorgingspakket.
10. Pauze.
11. Bestuursverkiezingen.
Aftredend: mevr. A. Martens-v.d. Laan (stelt zich niet herkiesbaar)
Aftredend: mevr. M. Stapel-Schoonvelde (stelt zich herkiesbaar)
12. Rondvraag.
13. Sluiting.
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beginnen natuurlijk, dus om dit voor
de Benjamins te doen is dan een
logische stap.’ De ander vult aan: ‘En
dat rugby een ruige sport zou zijn,
dat weet ik inmiddels beter. Er wordt
hard gestreden om de punten, dat is
waar. Maar ik word ook wel heel blij
wanneer ik de spelertjes, na afloop
van een wedstrijd, een erehaag zie
maken voor de tegenstanders; of er nu
gewonnen of verloren is. Waar vind je
dat nog?’
Dat rc The Big Stones op de goede
weg is blijkt wel uit het feit dat
ook de overkoepelende landelijke
rugbybond nauw betrokken wordt
bij de verdere ontwikkeling. Zo heeŌ
de club een project gestart onder de
naam ‘train de trainer’ waarbij de
trainers en begeleiders van The Big
Stones regelmaƟg masterclasses en
trainingen volgen, waarvoor trainers
en/of spelers van het naƟonale team
worden aangetrokken. Verder wordt
er binnen de club veel gedaan om een
hechte onderlinge band te creëren
en zijn er een aantal commissies die
hard werken om meer bekendheid te
geven aan de club en zijn sport. Er zijn
regelmaƟg acƟviteiten op en langs het
veld, voor alle leeŌijden.
Nieuwsgierig geworden?
Op dinsdag- en donderdagavond
wordt er getraind op het veld in het
centrum van Havelte. De jongsten
eerst en daarna de ouderen. Kom
gerust eens langs; een keertje
meetrainen kan alƟjd maar pas wel
op: het gevaar bestaat dat je het leuk
gaat vinden…
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Top Kwaliteit Lariks / Douglas (gedroogd!!)
16 x 140
20 x 200
17 x 140
16 x 115

   
 
  voor
 
Rimini
is
weer
open
      
heerlijk
ijs en verse pizza’s!
          

Voor menu en openingsƟ
zie website
    jden:

 

 

 

 

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

Annerie
KREMER
uitvaartzorg

‘

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

0522 - 245021

$̭ʆ˒ ƾ˔ͦG ǚȝ˒̃

Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl

Agenda
20 feb.
Vrouwenvereniging Havelte; Jaarvergadering met Aalt Westerman
21 feb.
Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
22 feb.
Filmhuis Havelte - Kinderfilm Meester Kikker - 14.00 uur - Zaal open 13.30 uur
23 feb.
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
23 feb.
Toneelstuk ’t Olde Bessien - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
26 feb.
Koﬃe-inloop - De Veldkei, Havelte - 9.00-11.00 uur
4 maart Ledenvergadering van “De Laatste Eer” Havelte - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
5 maart Ophalen oud papier in Havelte
6 maart De Kei nr. 5
6 maart Ledenavond Vrouwen van Nu Havelte; Huite Zonderland vertelt over de sport van zoon Epke - De Veldkei Havelte
9 maart tot half juni Cursus vogelgeluiden o.l.v. Martha Sol (organisa e Vogelwacht Uﬀelte e.o.)
14 maart Lezing door Geert de Vries (organisa e Vogelwacht Uﬀelte e.o.)
15 maart Bingomiddag - De Senioren Westerveld - De Veldkei Havelte - 14.00 uur - Iedereen is van harte welkom
16 maart ABBA project; org. Popkoor 4 Fun - De Vlasbarg’n, Uﬀelte
16 maart Bingo; Durango Line and Show Dancers - De Stobbe, Linthorsthomanstraat 22, Darp - 20.00 uur
20 maart De Kei nr. 6
20 maart Vrouwenvereniging Havelte; Modeshow
21 maart Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
26 maart Koﬃe-inloop - De Veldkei, Havelte - 9.00-11.00 uur
30 maart ABBA project; org. Popkoor 4 Fun - De Vlasbarg’n, Uﬀelte
30 maart Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
30 maart Zangvogelexcursie in het Hol ngerveld (organisa e Vogelwacht Uﬀelte e.o.)
2 april
Ophalen oud papier in Havelte
3 april
De Kei nr. 7
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: Welfare Handwerkgroep in de Veldkei Havelte van 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
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Klusbus

Martijn
Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

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

Voor klusjes in en rond het huis

Tel. 06 33 67 40 73

Praktijk voor:
energetische sportmassage / therapieën
Pedjit (Indonesische massage)
orthomoleculair gerichte consulten
Energetisch therapeut / sportmasseur
Martijn Haveman
www.spirit-treatments.nl 06-33674073

Koﬃe-inloop De Veldkei Havelte

Drentenierdersmiddag

Op dinsdag 26 februari is er weer een Koﬃe-inloop van 9.00 tot 11.00 uur in
de Veldkei in Havelte. Tijdens de koﬃe-inloop kan er een gezellig kopje koﬃe
gedronken worden met andere bezoekers. Daarnaast is er de mogelijkheid om
vragen te stellen over zorg, welzijn, lee aarheid, vrijwilligerswerk, enzovoort.
Tijdens de koﬃe-inloop is een sociaal werker van Welzijn MensenWerk
aanwezig, een fysiotherapeut en een vrijwilliger van het Centraal Meldpunt.
De Koﬃe-inloop is iedere laatste dinsdag van de maand.

Drentenierdersmiddag op donderdag
21 februari. Drentenierders zijn
wat oudere levensgenieters die
zijn neergestreken in de gemeente
Westerveld van ons mooie Drenthe,
vaak na een druk arbeidsleven vol
afwisseling.

Bij het Centraal Meldpunt in De
Veldkei kunnen bewoners met alle
soorten vragen rondom zorg- en
welzijnsonderwerpen terecht. Zodra
de hulpvraag duidelijk is, maken de
vrijwilligers een verbinding tussen vraag
en antwoord. Dat kan door informa e
of advies te geven. Maar ook door
bijvoorbeeld een andere vrijwilliger of
organisa e in te schakelen.
Aanleiding om te starten met deze
koﬃe-inloop is dat er door de landelijke
ontwikkelingen de afgelopen jaren veel
veranderd is op het gebied van zorg
en welzijn. Zoals het langer zelfstandig
wonen, meer een beroep doen op
naastbetrokkenen en toenemende
mate van eenzaamheid. Dat hee
6

ook gevolgen voor de inwoners van
Havelte en omstreken, zeker omdat
dit een regio is die sterk vergrijst. De
koﬃe-inloop speelt hierop in door een
gezellige ontmoe ngsplek te zijn en
een plek waar je makkelijk met vragen
terecht kunt.
Voor informa e kunt u terecht bij
Eric Boers (e.boers@welzijnmw.nl
0620065395) of Henk v/d Meer
(h.vd.meer@welzijnmw.nl 0630441876)
Kosten: 1e kopje koﬃe of thee gra s,
daarna normaal tarief.
Loca e: Dorpshuis de Veldkei,
Veldkamp 77, 7971 BX Havelte
Data: 26 februari, 26 maart, 30 april,
28 mei, 25 juni

Drentenierders willen de mensen
om hen heen leren kennen, nieuwe
contacten leggen, samen aan
ac viteiten deelnemen en wellicht
nieuwe dingen uitproberen.
De middag is bedoeld als een gezellig
samenzijn. Drentenierdersmiddagen
worden eens in de maand
georganiseerd.
De toegang is gra s en van tevoren
opgeven is niet nodig. De jden zijn
van 15.00 uur tot 17.00 uur.
De Drentenierdersmiddagen
worden gehouden in Het Landhotel,
Groningerweg 6 in Diever.
Voor meer informa e zie onze website
www.drentenierders.nl of bel 0521342557.
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Een ‘KEI’ van een foto

Foto: Han de Kruyf, Havelte

Mooi spiegelbeeld in de Genieput bij Havelte.
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MTB-Wedstrijd Ronostrand
Op 10 februari 2019 werd de laatste wedstrijd in de wintercup noord gereden.
Het waren naƩe rondes in de voormiddag voor de jeugd met veel regen maar
dat weerhield de jeugd van Havelte er niet van om erg goed hun best te doen.
De resultaten waren dan ook vaak op het podium zichtbaar.
voorop. Helaas voor YveƩe was
Maureen Abma haar 1 sec. voor op
de streep. Maar een welverdiende 2e
plek waar ze hard voor gereden heeŌ.

Hierna waren Hidde OƩer en Rick
Tissingh aan de beurt. Ook zij reden
fantasƟsch. Hidde had erg last van
zijn buik wat zelfs voor de omstanders
zichtbaar was Ɵjdens de race en
haalde hierdoor de 4e plek wat zeker
erg goed gedaan was. Ook Rick gaat
de laatste Ɵjd hard vooruit wat goed
was voor een 6e plek en dat in een
veld van 16 fietsers!! Maar helaas voor
de heren in deze categorie reden er
ook 4 super dames mee. Deze waren
allemaal goed voor de 2e, 3e, 4e en
5e plek, waarvan de nr 2 en 3 weer
voor Havelte op het podium mochten.
YveƩe en Inge Vermeer reden mooi

Dagprijs dames:
YveƩe Vermeer en Inge Vermeer

Klassementsbokaal:
Jens OƩer

In de laatste race voor de jeugd kwam
Nick Methorst nog in acƟe, hij had
net als Hidde erge last van de buik
maar wist toch nog op de 3e plek te
eindigen na een harde lange wedstrijd.
Na de ochtend werd het gelukkig
droog want ook in de middag kwam
Havelte in acƟe. Deze keer kwam
Gaby Vermeer uit bij de Nieuwelinge
meisjes. Ook zij heeŌ een mooie
wedstrijd gereden en de 3e plek
bemachƟgd. Nummer 1 en 2 waren
ver vooruit maar 4 en 5 konden haar
zeker niet bijhouden deze keer.
Alle rijders waren blij met de behaalde
medailles. Maar er werden deze dag
ook bokalen uitgedeeld want het was

Klassementsprijs: YveƩe Vermeer
en Inge Vermeer

Dametjes:
Lieke Capelle

de finale van de wintercup. Hierbij
kleurden de podia weer mooi rood.
Cat 1: Jens 3e;
dametjes: Lieke Capelle 1e
Cat 2 en 3: Stan Kemper 3e
Cat 4 en 5: Hidde OƩer 2e; dames:
YveƩe Vermeer 2e, Inge Vermeer 3e
Cat 6 en 7: Nick Methorst 3e
We hebben als Havelte een super
wintercompeƟƟe gereden en hopelijk
zijn we met grote getalen weer in de
zomer op de wedstrijden te vinden als
club! Zowel in het noorden als in de
rest van het land. GO HAVELTE!!
Nancy Vermeer

Dagprijs: Gaby

Hidde OƩer

Ontwerp en opmaak
Wij verzorgen de vormgeving en lay-out van o.a. huisstijlen,
ORJRpVPDJD]LQHVDGYHUWHQWLHVHQZHEVLWHV9RRUDOXZJUDßVFKH
FRPPXQLFDWLHYDQFRQFHSWWRWDIZHUNLQJNXQWXELMRQVWHUHFKW
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Ontwerp

Jens OƩer behaalde een 3e plek in
cat. 1 en Lieke Capelle behaalde bij
de dametjes weer de 1e plek. In de
cat. 2 en 3 fietste Colin Beugelink,
Stan Kemper en Casper Bezembinder
respecƟevelijk op een 4e, 5e en 7e
plek.
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