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Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

0521 34 46 54

Welzijnsac  viteiten
Het Rode Kruis in Westerveld 
hee   twee welzijnsac  viteiten die 
plaatsvinden in het dorpshuis De 
Veldkei van Welzijn MensenWerk. 
De Soos, waar mensen uit Westerveld 
met een verstandelijke beperking 
kunnen deelnemen aan diverse 
ac  viteiten. En Welfare Havelte, 
een crea  eve groep mensen die 
zich bezighouden met handwerken. 
Voor de Soos zijn we op zoek naar 
vrijwilligers die affi  niteit hebben met 
de doelgroep en  jdens de ac  viteiten 
begeleiding kunnen bieden.

Rode Kruis 
Conform de landelijke doelstelling 
houdt het Rode Kruis Westerveld zich 
bezig met het geven van hulp aan 
mensen in nood. Ze willen menselijk 

lijden voorkomen en verzachten. 
Levens en gezondheid beschermen 
en respect waarborgen voor ieder 
mens. Zij le  en in het bijzonder op de 
mensen die het meest kwetsbaar zijn: 
zij die zonder hulp niet overleven of in 
slechte gezondheid raken.

Welzijn MensenWerk
Welzijn MensenWerk ondersteunt 
inwoners die een duwtje in de rug 
nodig hebben. Dorpshuizen zijn 
daarbij een laagdrempelige plek 
waar inwoners ges  muleerd worden 
mee te doen aan ac  viteiten, hun 
talenten kunnen ontwikkelen en 
verantwoordelijkheid nemen voor 
hun eigen leven. Iedereen doet 
mee, dorpen en wijken lee  aar en 
vrijwilligers aan zet. Dat verbetert 
welzijn, voor een betekenisvol leven.

(V.l.n.r.): mevrouw A.C. Koomans (Rode Kruis Westerveld), 
mevrouw E. Greuter (Welzijn MensenWerk), K.A. Reins (Rode Kruis Westerveld).  

Inten  eovereenkomst Rode Kruis Westerveld en 
Welzijn MensenWerk
Op dinsdag 26 maart is in De Veldkei de inten  eovereenkomst ondertekend 
van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Westerveld en Welzijn MensenWerk 
(WMW). Met deze overeenkomst ondersteunt Welzijn MensenWerk de 
welzijnsac  viteiten van het Rode Kruis in Westerveld. Deze neventaken 
worden per 1 april 2019 niet meer ondersteund vanuit de landelijke organisa  e 
van het Rode Kruis, omdat hulp bij rampen en confl icten hun kerntaak is.
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per stuk of meer kopen. Hoe meer, 
hoe voordeliger! Bent u niet thuis of 
op vakan  e  jdens deze dagen, belt 
of mailt u dan van tevoren met één 
van de commissieleden en wij zorgen 
dat uw bestelling bij u thuis wordt 
bezorgd! Op 24 en 25 april kunt u ook 
in het kerkje van Uff elte uw planten 
kopen. OPROEP: Wij zijn nog op zoek 
naar nieuwe venters; hee   u 2 uurtjes 
 jd meld u zich dan s.v.p. aan bij de 

commissie. 
Voor bestellingen of aanmelden:
Jan Mannes 341600, Klaas Smit 
341065, Frans Hiemstra 342453, 
Kor Reins 351330 (voor Uff elte), 

Bloemenac  e 2019 PKN-kerk Havelte-Uff elte 24 en 25 april

De volgende Kei verschijnt op 3 april 2019. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 27 maart  
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

  3 april Havelte 19.00 uur Ds. V. Top, Vesper 
  7 april Uff elte 10.00 uur Ds. A. Westra 5e zondag 40-dagen  jd 
10 april Havelte 19.00 uur Mw. P. van der Zee (Havelte) Vesper 
14 april Havelte 10.00 uur Ds. V. Top Palmpasen  Aandacht voor kinderen en Kerk op Schoot 
17 april Molenhof 19.30 Ds. V. Top Paasviering, Heilig Avondmaal 

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)

  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.nlMaal jdservice Thuis

 Lekkerr enn gezondd etenn zonderr zelff  tee koken??  
 Bestell uww maaltijdd bijj Maaltijdservicee Thuis! 

De jaarlijkse bloemenac  e ten bate 
van het restaura  efonds van de 
kerken in Havelte en Uff elte is dit jaar 
na Pasen: op woensdag 24 april en 
donderdag 25 april. 

Zoals alle andere jaren gaan de 
vrijwilligers met hun aanhanger 
met planten op pad, in en rondom 
Havelte, Uff elte, Darp, Busselte, 
Havelterberg en de Veendijk. De 
éénjarigen, zoals diverse soorten 
Geraniums, Spaanse margrieten, 
Fuchsia’s, Verbena’s, Helychrisum,  
zijn van uitstekende kwaliteit en 
komen vers van de kweker. U kunt 

Marijke Groen 341520 of per e-mail 
groenhavelte@gmail.com
Hopend op weer een mooi resultaat!  
De Bloemenac  e-commissie 
contact: Marijke Groen, secretariaat. 
06-30191541 0521-341520 
groenhavelte@gmail.com)

WEER TERUG IN HAVELTE
Roelie Jans - de Groot
De Berkenhof/kamer 20

Boskampsbrugweg 2
7971 CL Havelte

Nieuw tel.nr. 0521-208004
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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

Verkreukeld 
Onze laatste bouvier was een 
bijzondere hond in veel opzichten.
Ze had een verkreukeld oor, was 
daardoor de laatste uit het nest, een 
kneusje dus. 
Wij vonden haar de mooiste!
Ze was een gemakkelijke hond, 
bijzonder introvert voor zover honden 
dat al kunnen zijn, kwam nooit gezellig 
bij je zi  en. Ze voelde, als ik nog maar 
dácht, ik ga de hond uitlaten, dan 
stond ze al bij mijn stoel. Ze bla  e 
zelden maar jammerde als ze iets 
wilde en ze kon televisie kijken.
Als mijn man naar een 
voetbalwedstrijd keek werd ze 
helemaal agressief. Dan bla  e ze en 
rende langs de tv heen en weer. Van 
die schoppende en rennende mannen 
raakte ze fi naal van streek. De tv 
moest uit of op een andere zender.
Daarentegen  wilde-dierenfi lms vond 
ze fantas  sch. Daar werd ze helemaal 
rus  g van. Dus als ze eens las  g was 
ze  en wij haar voor een programma 
met wilde dierenfi lms.
We hebben geen hond meer maar nu 
zou ik haar vóór de prach  ge dia’s van 
Machiel de Vos ze  en.
Weliswaar geen bewegende beelden 
maar zulke prach  ge foto’s van de 
natuur, dieren, mensen, bloemen 
en insecten, daar zou, ook al zijn het 
s  lstaande beelden, onze bouvier heel 
rus  g van zijn geworden.
Voor prach  ge foto’s van o.a wilde 
dieren hoe   u niet ver weg. U bezoekt 
de prach  ge website van onze eigen 
natuurgids Machiel de Vos.
Onze eigen ‘Havelter’ natuurfotograaf.

Dieneke Smink

Blues en Folk op zaterdag 20 april! 
Met de blues-folkforma  e ‘Moorland’
Clemenskerk Havelte, Aanvang 20.00 uur

Een vertelling in (blues-)muziek, beeld en woord op S  lle Zaterdag.
Bluesmuziek vertelt van verdrie  ge ervaringen in de liefde, in het werk, 
gezondheid en van al die andere tegenslagen in het leven. Zingen over verdriet 
en tegenslagen maakt mensen weer krach  ger en levenslus  ger. Het li  eken 
blij  , maar er is ook weer ruimte om te leven. En dat is precies de reden dat 
we bluesmuziek in de kerk laten horen en zien op deze zaterdag.

S  lle Zaterdag is de dag ná Goede 
Vrijdag. Goede Vrijdag staat voor alles 
wat fout kan gaan in het leven. Maar 
S  lle Zaterdag is ook de dag vó or 
Pasen. De dag bij uitstek waarop God 
zijn onwrikbare liefde voor de mens 
laat zien. De dag waarop God laat 
zien dat Hij/Zij geloo   in de mens en 
menselijkheid. Pasen is een explosie 
van heilige en menselijke kracht en 

vitaliteit. Kortom, wat past er beter 
tussen Goede Vrijdag en Paasmorgen 
dan bluesmuziek?
De vijf muzikanten van de blues-
folkforma  e Moorland uit Ansen e.o. 
laten songs horen waarin alle hoeken 
en gaten van het leven bezongen 
wordt. Ze zingen ook gospels. 
Meezingen kan ook. De toegang is 
gra  s.

Ma  heus Passion van Bach in Havelte
Op 17 en 19 april  om 20.00 uur zal in de Clemenskerk een verkorte 
Ma  heuspassion worden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de koralen worden 
gezongen en de tekst van het Ma  heusevangelie door lectoren wordt gelezen. 
Het geheel duurt ca. 75 minuten.

Dit project is ontstaan naar een idee 
van dirigente Jannie Kroes  en werd 
enthousiast ontvangen door de 
protestantse gemeente Havelte-Darp-
Uff elte. Jannie Kroes  is er in geslaagd 
een projectkoor en -orkest te vormen 
van zangers en musici uit Havelte 
en omstreken. Er wordt al sinds 
november hard gerepeteerd.
De toegang is gra  s, maar u moet 
wel een toegangsbewijs hebben 
in verband met de te verwachten 
belangstelling. 
Inmiddels zijn ALLE kaarten al 

uitgegeven en zijn er geen 
kaarten meer beschikbaar voor 
beide data.

Werkmanshanden
 

Groeven 
in brons perkament, 
doorbloede aderen 

onder wisselend pigment.
 

Louis
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Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992
Houthandelwevers.nl

Lariks fijn bezaagd
20 x 200   300 & 400 lang € 1.95 p/m

Douglas geschaafd / gedroogd
17 x 145   180 lang € 3.50 p/st
18 x 165 veer + groef 250 lang € 1.85 p/m

Zweeds rabat
28 x 145 Geïmpregneerd 420 lang € 1.50 p/m
28 x 145 Siberisch Lariks  400 lang € 1.75 p/m
24 x 195 Douglas 300 & 400 lang € 2.50 p/m
24 x 195 Zwart geïmpregneerd 400 lang € 2.95 p/m

Vlonderplanken
28 x 145 Douglas 400 lang € 2.50 p/m
21 x 145 Hardhout 125 & 150 lang € 3.50 p/m
25 x 145 Hardhout 125 & 150 lang € 4.50 p/m

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  
drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame
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Verenigingsdrukwerk
reclameborden en meer voor verenigingen in Meppel en omstreken.

Naam ...........................................................................

Adres ...........................................................................

Plaats ...........................................................................

VERLOTING 2018
t.b.v. basisschool 

GROTE VERLOTING 2018

Goedgekeurd door Gemeente De Wolden onder registratie nummer:

Z.054693/D.081718  

De trekking zal plaatsvinden op donderdag 7 juni 2018.

De opbrengst van de loten komt ten goede aan een schaduwdoek voor 

op het schoolplein en buitenspelmateriaal.

NO 0001

NO 0001 €

Adres ...........................................................................

Plaats ...........................................................................

De trekking zal plaatsvinden op donderdag 7 ju

De opbrengst van de loten komt ten goede aan een sch

op het schoolplein en buitenspelmateriaa

Naam:

Adres:

Tel.:

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

J. GROENINK
Kon. Wilhelminalaan 12-14
8384 GH  Wilhelminaoord, tel. 0521 - 382732

www.autobedrijferma.nl

Hotel Gelderingen 
Steenwijkerwold

Paradijs van het Noorden

Café De KarreCafé De Karre

Tukseweg 186 - 8334 RX  Tuk eg 186 833
Tel. 0521-515393 - www.dekarre.nl

VOGELVERENIGING  DE EDELZANGER  STEENWIJKERWOLD

1e prijs € 200,- 4e prijs € 50,-

2e prijs € 125,- 5e prijs € 25,-

3e prijs €   75,- 6e t/m 15e prijs VLEESPRIJZEN

Aantal loten: 3000. Prijs per lot € 0,50

Trekking 8 december 2018 om ± 15.00 uur

in Hotel Gelderingen (het paradijs van het noorden)

NO- 1001

NO- 1001

D

uni 2018uni 2018
haduwdo
al.

Wanneperveen

Sportpark ’De Bovenboer’

v.v. Oranje Zwartv.v. Oranje Zwart
Opgericht 1 april 1949
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Ac  emaand Gekleurd Grijs in Westerveld
De hele maand april ac  viteiten voor senioren 

Onder de  tel ‘Gekleurd Grijs in Ac  e!’ openen zo’n 80 theaters, 
musea, kunstenaars, orkesten, muziek- en kunstencentra 
in Drenthe in april hun deuren speciaal voor senioren. De 
organisa  es bieden een breed scala aan crea  eve ac  viteiten, 
voorstellingen en tentoonstellingen. Ook in Westerveld. 

Museum Valse Kunst in Vledder biedt 
dagelijks in april een rondleiding door 
het museum, waarin de trucs van 
vervalsers belicht worden. Ook is in 
het museum een collec  e onvervalste 
glaskunst en schilderkunst te zien en 
is er een tentoonstelling van Noord-
Nederlandse kunstenaars. In Miramar 
Zeemuseum worden verschillende 
zee-scha  en getoond van oprichtster 
Jeanne Warners. Na een rondgang 
door het museum kan er, met en 
zonder (klein)kinderen, geknutseld 
worden aan de grote tafel. De 
medewerkers van Bezoekerscentrum 
Dwingelderveld in Ruinen geven vier 
middagen een uitleg over de natuur 
van het Dwingelderveld en tonen oude 

fotobeelden van het natuurgebied. In 
Bibliotheek Diever kunnen bezoekers 
op 16 april genieten van korte 
verhalen, grappige gedichten en 
mooie boekfragmenten. Iedereen kan 
meedoen, ook mensen die niet lid zijn 
van de bibliotheek. 
De exacte data,  jden en kosten 
van alle ac  viteiten in de 
provincie zijn te vinden op de 
website www.gekleurdgrijs.nl 
of in het programmaboekje dat 
onder andere bij bibliotheken en 
welzijnsorganisa  es te verkrijgen is. 

Fes  val 
Op zaterdag 20 april 2019 vindt het 
gra  s toegankelijke Gekleurd Grijs 

Fes  val plaats in Diever. Een fes  val 
voor jong en oud, met muziek, theater, 
dans, workshops, exposi  es en een 
gezellige fes  valmarkt. 

Gekleurd Grijs is een project van 
S  ch  ng Kunst & Cultuur (K&C). 
Met Gekleurd Grijs wil K&C zoveel 
mogelijk senioren s  muleren op 
pad te gaan naar voorstellingen, 
rondleidingen, tentoonstellingen en 
ac  ef deel te nemen aan workshops. 
Meedoen aan kunstzinnige en 
crea  eve ac  viteiten verbindt, 
brengt levensvreugde en is goed 
voor de gezondheid, het welbevinden 
en de persoonlijke ontwikkeling, 
meent de organisa  e.

Foto: K&C | Sijtze Veldema
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  3 april Ledenavond Vrouwen van Nu Havelte; Het eendagsbestuur verzorgt de avond - De Veldkei Havelte
  3 april Vesper - Clemenskerk, Havelte - 19.00-19.30 uur
  3 april Algemene Ledenvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
  5 april Rugby Rumoer RC The Big Stones - sportveld Havelte - 17.00-20.00 uur
  5 april Kinderkleding-/speelgoedbeurs - De Veldkei, Havelte - 20.00-21.30 uur
  6 april Kinderkleding-/speelgoedbeurs - De Veldkei, Havelte - 9.00-10.00 uur
  6 april Rommelmarkt Dos’46 - Evenemententerrein Nijeveen - 13.00 uur
  7 april  Vriendenconcert Mannenkoor Uff elte m.m.v. Aalt en Anja Westerman - De Molensteen, Uff elte - 11.00 uur
10 april Vesper - Clemenskerk, Havelte - 19.00-19.30 uur
14 april Voorjaarsbeurs - Eursingerlaan 6, Hoek Havelte - 11.00-16.00 uur
17 april De Kei nr. 8
17 april  Vrouwenvereniging Havelte; Doe-avond
17 april  Traditioneel Paastoernooi - biljartvereniging De Veldkei - aanvang 19.00 uur - De Veldkei Havelte
17 april Ma  eus Passion - Clemenskerk, Havelte - 20.00 uur
18 april Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
19 april  Bingomiddag - De Senioren Westerveld - De Veldkei Havelte - 14.00 uur - Iedereen is van harte welkom
19 april Ma  eus Passion - Clemenskerk, Havelte - 20.00 uur
20 april Excursie in het Hunzedal o.l.v. Dick Schoppers (organisa  e Vogelwacht Uff elte e.o.)
20 april Blues en Folk - Clemenskerk, Havelte - 20.00 uur
24-25 april Bloemenac  e - kerkje Uff elte en aan huis in de dorpen
27 april Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
30 april Koffi  e-inloop - De Veldkei, Havelte - 9.00-11.00 uur
  1 mei De Kei nr. 9
  1 mei  Ledenavond Vrouwen van Nu Havelte; Lezing Reine Westerhof namens de S  ch  ng K.N.G.F. hulphonden - 

De Veldkei Havelte
  3 mei Proefrit duofi etsen - De Veldkei, Havelte - 10.00 uur
10 mei Jaarlijkse clubkampioenschappen - biljartvereniging De Veldkei - aanvang 09.00 uur - De Veldkei Havelte 
11 mei Excursie naar ‘het Bargerveen’ o.l.v. Erik Bloeming (organisa  e Vogelwacht Uff elte e.o.)
11 mei Gezellige middag; Duo Menu Complet - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur
14 mei Ophalen oud papier in Havelte
15 mei De Kei nr. 10
16 mei Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur 
21-23 mei Pro Rege Fietsdriedaagse - start Echos Home Het Baken, J. Postweg 5, Darp
25 mei Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
28 mei Koffi  e-inloop - De Veldkei, Havelte - 9.00-11.00 uur
11 juni Ophalen oud papier in Havelte
20 juni Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
25 juni Koffi  e-inloop - De Veldkei, Havelte - 9.00-11.00 uur
29 juni Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
 9 juli Ophalen oud papier in Havelte

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: 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

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

Op woensdag t/m zondag open 
voor heerlijk ijs en verse pizza’s!

Voor menu en openings  jden: zie website

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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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.

‘

Rugby Rumoer bij RC The Big Stones Havelte
Op 5 april 2019 organiseert rugbyclub The Big Stones uit Havelte een ‘Rugby Rumoer’, een rugbyspektakel waarbij RC 
The Big Stones haar rugbyveld en clubhuis op stelten zet om oudere jeugd maar ook kinderen in de lee  ijd van 5 - 12 
jaar kennis te laten maken met alle face  en van de rugbysport. Iedereen is welkom voor een programma met sport en 
spelac  viteiten en een speciale surprise act.  Het programma is van 17.00 uur tot 20.00 uur op het sportveld aan de 
Eursingerkerkweg 2a in Havelte. Kom in sportkleding want er is veel te zien, maar meedoen is het állerleukst. Er wordt 
ook voor eten en drinken gezorgd. 

Dat het gezellig en leuk gaat worden, 
daarvan is men bij RC The Big Stones 
overtuigd. Als daar wat te doen 
is, doet ook iedereen mee. Bij een 
levende, bru isende club zijn al  jd 
spullen nodig en ac  viteiten te 
organiseren. Dat daar niet al  jd geld 
voor is zal niemand vreemd in de oren 
klinken. Gelukkig zijn er de sponsoren, 
uit heel uitlopende branches en al 
dan niet met een klik met rugby. Deze 
groep ondernemers wordt voor deze 
dag speciaal uitgenodigd om te zien en 
te ervaren wat zij mogelijk maken. Zo 
kunnen zij kennismaken met de sport, 
met leden van de club, met elkaar. Het 
bestuur en de sponsorcommissie zijn 
van mening dat het goed is om zo hun 
waardering te tonen.

Rugby staat vaak bekend als een harde 
sport. Het klopt wel dat er meestal 

hard gestreden wordt om de punten, 
maar in het veld heersen vooral 
ook discipline, respect, integriteit, 
saamhorigheid en passie. In Engeland, 
waar het spel zijn oorsprong vindt, 
zegt men dan: “Rugby is een spel 
voor hooligans, dat door heren 
wordt gespeeld”. Eigenlijk een veel 
betere omschrijving, want rugby is 
veel meer dan het brute duw- en 
trekspelletje waarvoor het vaak 
wordt aangezien. Vooral respect is 
één van de belangrijkste kenmerken 
van de sport. Respect voor elkaar, 
voor de scheidsrechter (de ref.) en de 
regels. En regels zijn er veel, waarbij 
veiligheid van de spelers voorop staat.

Veel mensen verwachten het niet 
maar rugby is écht een sport voor 
iedereen: groot, klein, dik, dun, 
jongen of meisje. Daarnaast is het een 

teamsport waarbij je echt vrienden 
maakt. De saamhorigheid in een 
team is groot, maar ook je sterkste 
tegenstander kan na afl oop van de 
wedstrijd je beste kameraad zijn. Het 
is fysiek en intensief en je traint en 
ontwikkelt je hele lichaam en er is 
voor iedereen wel een rol in een team 
weggelegd want de meeste mensen 
zijn niet én lenig en snel, én stoer en 
sterk. Binnen een team zijn er daarom 
spelers die goed gewicht en kracht in 
de strijd kunnen gooien, maar is het 
ook belangrijk dat er spelers zijn die 
snel en wendbaar kunnen zorgen dat 
de bal uit handen van de tegenstander 
blij   en dat er punten gescoord 
worden. 

Lijkt het je wat, ben je spor  ef en wil 
je graag buiten ac  ef zijn met een 
teamsport? Zorg dan dat je erbij bent 
op vrijdag 5 april om 17.00 uur bij RC
The Big Stones. 
Doe mee, geniet, ervaar, leef je uit. 
En dan…  lid worden mag, maar hoe   
niet. 
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Lotenbloks.nl is een initiatief van 
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Lotenbloks.nl
Zoekt u lotenbloks voor uw vereniging of stichting?

Kijk op:

Succesvol ABBA Project Uff elte 
Stemprak  jk Rina Nass en Popkoor 4 Fun kunnen terugkijken op een geslaagd ABBA project in Uff elte. 
Een kleine 30 zangeressen mochten zij op loca  e welkom heten. Om afgelopen zaterdag voor een goedgevulde zaal de 
acht ingestudeerde nummers ten gehore te brengen. 

De organisa  e kan terugkijken op 
een geslaagd project. Na al een 
eerdere succesvolle edi  e in Epe 
onder leiding van Rina Nass werd het 
bestuur van het popkoor enthousiast 
om dit ook in Uff elte op te ze  en. 

Na menig persbericht, verschillende 
koren aangeschreven te hebben 
en veel Facebookberichten verder 
kon de organisa  e een kleine der  g 
zangeressen welkom heten op de 
eerste oefendag 16 maart jongstleden.

Ook werd er 
thuis druk 
geoefend 
om de acht 
verschillende 
nummers 
onder controle 
te krijgen. 
ABBA zingen 
lijkt heel 
makkelijk en 
wordt veelal 
onderschat. 

Maar er is thuis hard geoefend bleek 
al gauw. Op zaterdag 30 maart werd er 
een vervolg gegeven met de tweede 
en laatste dag van het project. De 
laatste puntjes werden nog even op de 
spreekwoordelijke ‘i’ gezet.
Na de generale repe   e mochten 
we het publiek verwelkomen en 
kon het miniconcert beginnen. 
Een goed gevulde zaal genoot van 
de verschillende nummers zoals 
‘Waterloo’, ‘Dancing Queen’, ‘Eagle’, 
‘I do I do I do’ en natuurlijk mocht 
‘Mama Mia’ niet ontbreken. 
Na een woord van dank voor de 
dirigent, de pianist en de technische 
ondersteuning en het slotakkoord 
werd de middag besloten met een 
staande ova  e.

Nieuwe workshops vilten bij de Hol  nger Schaapskooi
De lammerenperiode is bijna voorbij, de kudde gaat straks weer de heide op.
Dus  jd voor nieuwe ac  viteiten. Tijd voor nieuwe workshops.

Het vilten met vachten en wol is de 
afgelopen jaren erg populier gebleken. 
De workshops die gegeven werden 
door Aly Snijder zaten elke keer vol. 
U kunt zelf een vacht uitzoeken van 
onze Drents heideschapen. Daarna 
aan de slag om de vacht te voorzien 
van een onderkant zodat u aan het 
eind van de dag een prach  g gevilt 
schapenvacht hebt. De dagen die dit 
jaar zijn gepland zijn 25 mei en 15 juni. 
Aanmelden is gewenst, want vol is vol. 
De kosten voor een dag zijn inclusief, 
vacht, materiaal en lunch € 85,-
Nieuw dit jaar zijn de workshops 
vilten met vachten van kleine 

kunstwerken, o.l.v. Marianne ten 
Bensel van Vilt en Vacht en hulpherder 
Judith Heu  nk. Zo is het mogelijk 
om wandhangers, kussens, kragen 
voor op je jas of tassen te maken. 
Hiervoor worden meerdere soorten 
wol gebruikt waaronder natuurlijk 
Drents Heideschaap, maar ook andere 
varianten gekrulde of langharige wol 
kunnen verwerkt worden.
Deze middagworkshops zijn gepland 
op 8 en 29 juni. Beide zijn op een 
zaterdag van 13.00 - 17.00 uur. De 
kosten zijn € 45,- inclusief materiaal 
maar ook een kopje thee/koffi  e met 
wat lekkers. Geef aan bij opgave wat 

je het leukst lijkt, dat is handig voor 
de inkoop. Een wandhanger kan 
bijvoorbeeld aan een hele leuke tak 
gemaakt worden! Meer informa  e 
over de workshop en over de 
Hol  nger Schaapskudde vindt u op 
www.dehol  ngerschaapskudde.nl. 
Opgeven via de mail: secretariaat@
dehol  ngerschaapskudde.nl.
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Een ‘Kei’ van foto Foto: Louis Lazaroms, Havelte.

Symboliek? Ooit in volle bloei. 

Duo-fi etsen Havelte
Onder leiding van vrijwilligers wordt 
vanaf mei gefi etst op duo-fi etsen in 
de omgeving van Havelte. We fi etsen 
elke vrijdagmiddag van 14.00-16.00 
uur. In de warmere periodes kan 
ook op de vrijdagochtend worden 
gefi etst. 

Voor wie is dit 
duo-fi etsen 
geschikt? Een 
ieder die om 
wat voor reden 
ook zelf niet 
meer kan of 
wil fi etsen, kan 
zich aanmelden. 
Het zijn fi etsen 
met elektrische 
ondersteuning. 

Als je wilt, zou je wat kunnen 
meefi etsen, maar dit hoe   niet. We 
hebben ook een rolstoelfi ets. 

Naast het fi etsen in de omgeving, 
is de gezelligheid erg belangrijk. 
Halverwege de rit gaan we met zijn 
allen onderweg wat drinken in een 
gezellige gelegenheid. Hier kan ook 
gebruik worden gemaakt van het 
toilet. De kosten bedragen 2.50 euro.

Wie interesse hee   als deelnemer of 
vrijwilliger:
Kom op vrijdag 3 mei om 10.00 uur 
naar de Veldkei in Havelte voor een 
proefrit.
Bel voor informa  e naar:
Jan de Boer, tel. 341388, 
Jan van Es, tel. 351436
Fokko Kiers, tel. 0623158564, 
Piet de Wit, tel. 345623
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Voorjaarsbeurs ‘Vier het buitenleven’
Het voorjaar komt eraan en we krijgen weer zin om te gaan genieten van het 
buitenleven.
Op zondag 14 april organiseert Hoek Havelte samen met Van Dijk Tuin en Park 
een voorjaarsbeurs. Op deze dag worden op het terrein aan de Eursingerlaan 6 
diverse informa  estands ingericht over allerlei face  en van het buitenleven. 

Frank van Dijk, Henk en Johan Hoek 
hebben de handen ineen geslagen 
om ondernemers uit de omgeving 
te vragen op de beurs te staan. 
Dit hee   geleid tot een gevarieerd 
aanbod van bedrijven die op deze 
dag de bezoekers informa  e geven 
over producten of diensten die zij 
aanbieden. 

Wat kunt u verwachten als bezoeker?
Komt u alleen, met uw partner en/
of kinderen, er is voor ieder wat 
wils op deze dag. Loop langs de 
showtuinen, tuinmeubelen en 
productdisplays over het terrein van 

Hoek Havelte. Neem een kijkje bij de 
tuinmachines van Van Dijk Tuin en 
Park en maak kennis met de hoveniers 
die u meer kunnen vertellen over 
tuininrich  ng, tuinonderhoud en 
boomverzorging. Verspreid over het 
terrein zijn er ook stands ingericht 
met informa  e over de aanleg van 
vijvers en beregeningsoplossingen, 
reinigings- en voegmiddelen, bloemen 
en planten, havelter wijn, en noten 
en olie uit de buurt. Ondertussen 
kunt u bij de koffi  e- en foodtruck een 
hapje en drankje bestellen. Voor de 
kinderen is er een springkussen en zal 
de Brandweer uit Havelte aanwezig 

zijn om met de kinderen een brandje 
te blussen en een rondje om/in de 
brandweerauto te doen.   
We kijken er naar uit om u op de 
voorjaarsbeurs te zien en op  male 
buitenlevengevoel te laten ervaren. 

Prak  sche informa  e:
U bent van harte welkom tussen 
11.00 en 16.00 uur aan de 
Eursingerlaan 6, te Havelte. 
Volg de parkeerinstruc  es die worden 
aangegeven in de straat. 

Survivalrun Havelte hee   weer ruimte voor beginners!
Elke zondagmorgen is er bij Survivalrun Havelte een trainingsgroep voor 
beginners van 11.00 tot 12.00 uur. Door doorstroom van beginners naar de 
reguliere trainingen is er weer ruimte in deze groep! 

De instaptraining is in het leven 
geroepen vanwege de toenemende 
vraag naar een beginnerstraining 
waarin laagdrempelig de survival- 
technieken worden aangeleerd maar 
ook naar een goede basiscondi  e 
wordt toegewerkt.  
Deelnemers bepalen al  jd zelf 
wanneer ze de stap van deze instap 
groep rich  ng de reguliere trainingen 
willen maken. 

De kosten voor deelname bedragen 
35 euro per kwartaal. 
Voor meer informa  e of opgave 
kan worden gemaild naar info@
survivalhavelte.nl.

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

Voor het nieuwe seizoen zijn wij op zoek naar: 
MEDEWERKERS VOOR 

BEDIENING EN PIZZA KEUKEN
Graag je reac  e naar: IJssalon/Pizza Rimini Havelte

fam.klumper@outlook.com

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Voor al uw 
rietdekkerswerken

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
 06 50556759
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Mini Bondsdag 23 maart jl.

Afgelopen zaterdag speelden onze mini’s een toernooi in Leeuwarden bij RC 
Greate Pier. De mini’s van de Big Stones spelen in een combina  eteam met RC 
Drachten, de jongens en meisjes hebben een goede klik met elkaar. Ze kennen 
elkaar inmiddels best goed en zijn ook gewend om te winnen.
Vandaag stonden ze tegenover teams uit een regio waar onze mooie sport veel 
populairder is. Wij kunnen alleen maar dromen van 6 mini teams. De Haagse 
Rugby Club hee   ze en ons team mocht als eerste aantreden tegen het 4e 
team. 

Ondanks dat ze hun mannetje stonden 
en goed bleven spelen konden ze geen 
try maken en verloren de wedstrijd. 

Manmoedig 
klapten ze 
voor de 
overwinning 
van deze 
sterke tegen-
stander.
De tweede 
wedstrijd 
tegen RC 
Voorburg 
ging iets 
beter, daar 
wisten we 
wat vaker in 

de buurt van de try-line te komen en 
zelfs een keer een try te drukken. Ook 
nu liet niemand zijn koppie hangen en 
werd er volop en eerlijk gestreden en 
vaak zelfs echt goed rugby gespeeld. 
Een goede tegenstander haalt vaak 
het beste naar boven.

De derde wedstrijd was tegen de 
thuisclub. De jongens en meisjes 
van Greate Pier waren we natuurlijk 
al vaker tegen gekomen. Onze 
mini’s kregen direct weer hun 
zelfvertrouwen terug en dat deed 
de teamspirit vlammen. Helaas voor 
de mannen van Greate Pier ging ons 
combiteam er met de winst vandoor.
RC Greate Pier bedankt voor de 
organisa  e, de limonade en broodjes 
knakworst. Wat heel fi jn is dat er ook 
nu weer genoeg ouders waren die 
wilden rijden of de was doen. Freek 
bedankt voor het fl uiten van een 
wedstrijd.

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

Activiteiten

27-03  HSP koffie- en theecafé
09-04  Voorlichtingsavond Hooggevoeligheid
15-04  Start HSP begeleiding in kleine groep
08-05  HSP wandeling Havelte
  
Meer informatie is te vinden op de website:
www.mille-pattes.nl/agenda/nieuws

Ike Piest-van der Ree
gecertificeerd HSP begeleider
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Massale bomenkap in Darp/Havelterberg
Deze kop stond januari jl. bij een nieuwsbericht van het Landelijk Meldpunt
Bomenkap.
Het betre   hier de geplande opschoning van het defensieterrein Havelte-West
(Bisschopsberg).

Het bos is rela  ef jong maar door het 
gebruik van de ‘bo  e bijl’ zodanig
uitgedund dat er een ware kaalslag 
hee   plaatsgevonden; ook veel 
gezonde jonge en monumentale oude 
bomen zijn inmiddels gekapt.
Het uitdunnen van naaldbos en 
verwijderen van zieke bomen is zeker
noodzakelijk, maar het kappen 
en opruimen van zo’n immense 
hoeveelheid gezond hout gee   haast

de indruk dat hier misschien ook 
commerciële belangen een rol hebben
gespeeld.
Gedane zaken nemen helaas geen 
keer, maar laten we hopen dat met de
aanplant van zgn. ‘toekomstbomen’ 
het bos weer een lust voor het oog 
mag worden, ook al duurt dat nog vele 
jaren.

Han de Kruyf, Havelte

Ontwerpwedstrijd VET! 
S  ch  ng Kunst & Cultuur hee   een ontwerpwedstrijd uitgeschreven onder 
de  tel VET! De organisa  e daagt amateur en professionele ontwerpers 
en kunstenaars uit om voor de consument of voedselproducent duurzame 
producten te ontwerpen. Inschrijven voor deelname kan tot 11 april. Het 
ontwerp moet eind augustus gereed zijn. 

K&C is op zoek naar handige 
gebruiksvoorwerpen voor in de 
keuken, maar ook naar ideeën hoe 
we bijvoorbeeld “oude” vergeten 
groenten of boekweit 
weer populair kunnen 
maken. Mensen die 
kunnen laten zien  hoe 
plas  c verwerkt kan 
worden tot nieuwe 
producten zijn ook 
van harte uitgenodigd 
deel te nemen. 
Belangrijke voorwaarde 
is dat de producten of 
prototypen duurzaam 
zijn. 
Het winnende ontwerp 
wordt beloond met 
2.000 euro, waarna 
het ontwikkeld of 
wellicht geproduceerd kan worden. 
Alle ontwerpen worden in september 

gepresenteerd  jdens een foodfes  val 
in Drenthe. 
“De ontwerpwedstrijd VET! sluit 
aan bij de wens van consument 

en producent 
om duurzaam te 
vernieuwen. Ook 
s  muleert het de 
groei van de crea  eve 
sector in Drenthe”, 
zegt projectleider 
Katja Draper. 
“Misschien gaat de 
afvalverwerkings-
industrie straks 
samenwerken met 
ontwerpers. Of een 
inzending gee   een 
nieuwe kijk op hoe 
wij onze moestuinen 
of gewassen kunnen 

onderhouden. Een kunstenaar kan 
met zijn/haar werk bijdragen aan 

de bewustwording rondom voedsel. 
Met de designwedstrijd willen we in 
ieder geval de kracht van crea  viteit 
benadrukken en de verduurzaming 
van ons leven.” 

Selec  e en criteria
K&C nodigt ontwerpers en crea  eve 
mensen via www.kunstencultuur.
nl uit hun schetsontwerp in te 
sturen of te melden dat ze bezig 
gaan met een ontwerp. Iedereen 
kan meedoen, individueel of in een 
groep, jong en oud, professional en 
amateur. De jury kijkt in september 
hoe onderscheidend het ontwerp is, 
wat de impact is en of het ontwerp 
eventueel geproduceerd kan 
worden.
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