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

Van keurstoters en keurslagers
Wie had willen weten hoe de hazen precies liepen Ɵjdens het Paastoernooi van
biljartvereniging De Veldkei (Havelte), had maar langs moeten komen. Maar
voor diegenen die dit illustere evenement, dat al weer voor de 35-ste maal
werd gehouden, hebben gemist, volgt hier nog een korte impressie.
Dat het toernooi, als gewoonlijk,
weer geanimeerd verliep, behoe
eigenlijk niet meer vermeld te
worden. De biljarters, met name de
toeschouwende stuurlui aan wal – en
dat zijn de beste – konden wat dat
betre weer ouderwets hun hart
ophalen. Het ondoorzich ge jargon
wekte de indruk dat er eeuwen aan
exper se langs de kant stond. Nu
eens werd gemopperd dat een speler
‘te hoog in de bal zat’, wat inderdaad
nogal oncomfortabel klinkt, dan
weer dat iemand de bal ‘te dik had
aangesneden’. En dat, als je bedenkt
dat een gemiddelde biljartbal een
hoge mate van hard- en dichtheid
kent. Enfin, toen de kruitdampen
waren opgetrokken, kon fotograaf
Rimmert Brandsma de ‘last men
standing’ op de gevoelige plaat
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vastleggen. Hoewel een enkeling
daarop kijkt als een vegetariër die
verrast wordt met een pakket van de
keurslager, moge het duidelijk zijn dat
de 42 (!) deelnemers blij waren dat zij
een doos verse Drentse eieren voor
hun geld hadden gekozen. Op de foto
(van links naar rechts) Bennie Nimberg
(nummer 1), Bennie Broekman
(nummer 3) en Jos van der Borght
(nummer 2).
Tot slot zij opgemerkt dat er jdens
de prijsuitreiking geluiden klonken
die erop wijzen dat de strijd jdens
het clubkampioenschap (10 mei
aanstaande) verbeten zal worden
gevoerd tussen de groepskampioenen
en de regerend clubkampioen.
Wij houden ons hart vast.

0521 34 46 54
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 15 mei 2019.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 8 mei
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
5 mei
12 mei
15 mei
19 mei
26 mei
2 juni

Uﬀelte
Havelte
Molenhof
Havelte
Havelte
Havelte

10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Mw. T. Koster (Meppel)
Ds. V. Top
Aandacht voor kinderen, m.m.v. Cantorij Nijeveen/Kolderveen
Ds. A. Westra
Ds. A. Westra
M.m.v. Kerkkoor Ruinerwold
Mw. P. van der Zee (Havelte)
Ds. V. Top
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Keitje

Rupsje nooit genoeg!

Het valt mij al een jdje op dat er
ook in Havelte nauwelijks nog huizen
lang te koop staan. Zo zie je een bord
Te Koop zo is Te Koop doorgestreept
en staat er Verkocht onder. Met
uitroepteken dat wel. Dat was een
paar jaar geleden wel anders.
Veel vrienden van ons die, zoals
wij, hun halve huwelijk in royale
boerderijen woonden konden hun
pand aan de straatstenen niet kwijt
en velen trokken het verkoopbord
gedesillusioneerd uit de grond.
Zoals u misschien weet heb ik vorig
jaar een hotel gekocht.
Een insectenhotel wel te verstaan een
roze houten paleis voor bijen, wespen,
lieveheersbeestjes enz.
Het insectenonderkomen was bijna
helemaal dichtgemetseld dus ik dacht,
voor het nieuwe seizoen, ik koop er
een tweede hotel bij.
Denkend aan de woningnood in
Nederland, ik zorg dat er in mijn
dierenwereld ruimte genoeg is. Dit
keer een nadrukkelijk blauw hotel.
Rupsje Nooit Genoeg zei mijn man.
Waarom moet er nog een hotel bij.
Ik legde het uit. Hij schudde zijn hoofd.
Wat doe je met het oude hotel.
Hang ik ook op. Je kunt toch niet aan
de gang blijven, kreunde hij.
Hij had gelijk. Ik zit buiten, kijk naar
het roze en blauwe onderkomen en zie
al het kruipende en vliegende gedierte
hun vroegere verblijf in en uitgaan. Er
zijn nog gaatjes genoeg over voor ze
en de beestjes houden kennelijk niet
van hun blauwe gastenverblijf.
Voorlopig! leegstand in een
spiksplinternieuw hotel.
Maar het is nog geen zomer!
Dieneke Smink

4 mei herdenking Havelte
“Geef vrijheid door”

Op zaterdag 4 mei herdenken wij. Dan herdenken wij alle slachtoﬀers
van oorlogsgeweld jdens de Tweede Wereldoorlog en alle oorlogen
daarna. Het 4 mei comité Havelte organiseert ieder jaar een herdenkingsbijeenkomst in de Clemenskerk in Havelte. Herdenkt u met ons mee?
Over en jaar zijn er bijna geen
ooggetuigen meer van de Tweede
Wereldoorlog. Het is daarom
belangrijk dat de herinnering blij en
dat we blijven praten over wat er toen
allemaal gebeurd is. Het 4 mei comité
betrekt de jeugd dan ook ac ef bij de
herdenking. Dit jaar dragen leerlingen
van groep 7 en 8 van de basisscholen
uit Uﬀelte en Wapserveen
zelfgemaakte gedichten voor.
Een vertegenwoordiger van de
gemeenteraad houdt een toespraak
en Jantsje Post vertelt een persoonlijk
verhaal over de impact van een
onderduikgeschiedenis. Een verhaal
over oorlog en liefde. De muzikale
omlijs ng wordt verzorgd door een
klarinet-ensemble en het duo Ineke
Heinhuis en Hans Roze.
Na de bijeenkomst lopen we in s lle
tocht naar het herdenkingsmonument
op de begraafplaats naast de kerk.
Vooraan de stoet lopen twee
tamboers met omfloerste trom. De
s lle tocht leidt langs het oorlogsgraf
10 mei: Film in De Veldkei: Girl
Girl’ schetst het leven van de 15-jarige
Lara, wier grootste droom is om
carrière te maken als ballerina. Maar
haar lichaam stribbelt tegen, want Lara
is geboren als jongen. Echter, samen
met haar vader en jonge broertje
tracht ze de wereld te trotseren.
“Alles wat je dan zult zijn, ben je nu
al”, vertrouwt een arts Lara toe. Maar

van Anton W. Siedenburg.
Bij het monument wordt een krans
gelegd namens de Gemeente
Westerveld en Defensie. Na het
Taptoe signaal en de twee minuten
s lte bouwen alle kinderen een
kleurig boeket van diverse bloemen
op als symbool van verscheidenheid
in mensen die gezamenlijk de vrijheid
willen delen.
Wij nodigen u uit om op 4 mei bij
de herdenking aanwezig te zijn om
te laten zien dat vrijheid ons veel
waard is, juist en vooral in deze jd.
De bijeenkomst begint om 19.00 uur
en vindt plaats in de Clemenskerk in
Havelte.
Diegenen die alleen aan de s lle tocht
en de kranslegging deelnemen worden
verzocht uiterlijk 19.45 uur bij de kerk
aanwezig te zijn.
Via de website www.pkn-havelte.nl
is de herdenking live te volgen tot
het moment waarop de s lle tocht
begint.
het is ook een decor voor de angst en
twijfel die een gendertransforma e
met zich mee kan brengen. Hoe
voel je je fysiek geborgen als je
lichaam op reis is? Een film met een
hartverwarmende realiteit.
Aanvang 20.00 uur, zaal open om
19.30 uur. Entree € 6,00.
Reserveren bij Lourens Koomans:
340460 of email: koomans@wxs.nl.

DE KIERS-MANIER:

T 0522 - 70 30 00 | T 0521 - 38 17 90

De familiewensen samenvoegen
met respect, stijl en kwaliteit,
zonder daarbij het kostenaspect
uit het oog te verliezen.

dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingkiers.nl
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Lariks ﬁjn bezaagd
20 x 200

300 & 400 lang € 1.95 p/m

Douglas geschaafd / gedroogd

180 lang € 3.50 p/st
250 lang € 1.85 p/m

17 x 145
18 x 165 veer + groef

Zweeds rabat
28 x 145
28 x 145
24 x 195
24 x 195

Geïmpregneerd
420 lang
Siberisch Lariks
400 lang
Douglas
300 & 400 lang
Zwart geïmpregneerd
400 lang

Vlonderplanken
28 x 145 Douglas
21 x 145 Hardhout
25 x 145 Hardhout

€ 1.50 p/m
€ 1.75 p/m
€ 2.50 p/m
€ 2.95 p/m

400 lang € 2.50 p/m
125 & 150 lang € 3.50 p/m
125 & 150 lang € 4.50 p/m

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

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Vacature
Koster/Beheerder
Clemens Kerk Havelte
De protestantse Kerk te Havelte vraagt voor
haar kerkgebouw en de bijbehorende nevenruimten
in de “Nije Wheeme”:

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl

Een koster/beheerder of echtpaar,
woonachtig in Havelte
of directe omgeving,
voor 18 uur per week.
Een beperkt aantal van deze uren
zal op zondag ingevuld moeten worden.
Wij zoeken een kandidaat met goede
contactuele eigenschappen die, naast diverse nader
te omschrijven werkzaamheden, de rol van
gastheer/-vrouw in onze kerk kan vervullen.
Wij denken aan een leeftijd vanaf 35 à 40 jaar.
Het bezit van een E.H.B.O. en een B.H.V diploma
is vereist, terwijl horeca-ervaring wenselijk is.

Annerie

De koster/beheerder wordt in zijn functie
ondersteund door diverse vrijwilligers.

KREMER
uitvaartzorg

Indien U belangstelling heeft voor deze functie
kunt U kontakt opnemen met:

‘

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

0522 - 245021

$̭ʆ˒ ƾ˔ͦG ǚȝ˒̃

College van Kerkrentmeesters P.K.N. Havelte
mw. Rick Schuring-Buikema
Schoolstraat 23
7975 AB Uffelte
Tel. 0521-345219

Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl
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Uitnodiging 2e netwerkbijeenkomst
Geachte heer/ mevrouw,
Graag willen wij u uitnodigen voor de 2e netwerkbijeenkomst, die de werkgroep
Zorg en Welzijn namens de Dorpsgemeenschap Havelte organiseert op:
9 mei 2019 van 19.30-21.00 uur, in de Veldkei in Havelte.
Thema van deze avond is: Hellup…
Meedoen in Havelte, hoe en waar
vinden we elkaar?
Langer en preƫg thuis in Havelte
door samenwerking van vrijwilligers,
vrijwilligersorganisaƟes en
beroepskrachten vanuit zorg en
welzijn in het dorp.
Deze netwerkbijeenkomst zal vooral
in het teken staan van de presentaƟe
van ideeën en oplossingen, die een
antwoord geven op de thema’s uit
de 1e netwerkbijeenkomst van
17 oktober. De
thema’s zijn de
volgende: elkaar
weten te vinden,
de sociale kaart van
Havelte en lokale
samenwerking.
Het programma van deze avond is:
• PresentaƟes van bestaande en
nieuwe projecten: Naobuur Vledder
en Team van het dorp
• Uitwisselen van ideeën, ervaringen
en plannen
• Optreden van de Cabaretgroep
Hellup
Graag willen wij iedereen uit
Havelte e.o. uitnodigen bij deze
bijeenkomst aanwezig te zijn. Hierbij
kunt u denken aan: inwoners,
vrijwilligersorganisaƟes, bedrijven,
buurƟniƟaƟeven, maatschappelijke
organisaƟes die raakvlakken hebben
en of geïnteresseerd zijn in het thema
van deze avond over Zorg & Welzijn.
Daarom vragen wij u ook om deze
uitnodiging met mensen om u heen te
delen om ook aanwezig te kunnen zijn
op deze netwerkbijeenkomst op 9 mei.

U kunt zich aanmelden voor deze
bijeenkomst voor 8 mei bij Henk van
der Meer, h.vd.meer@welzijnmw.nl.
of 06-30441876, graag vermelden
met hoeveel personen u komt.
Met vriendelijke groeten,
Rob van den Brink
VoorziƩer Dorpsgemeenschap Havelte

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Namens de uitvoerende
Werkgroep Zorg en Welzijn van de
Dorpsgemeenschap Havelte:
Wim van Velzel, Lies Vingerhoets,
Roelie Bruinenberg, Petra Brugging,
Henk van der Meer, Esther Meijer

Bijlage; samenvaƫng netwerkbijeenkomst 17 oktober 2018
Samenvaƫng en rode draad netwerkbijeenkomst 17 oktober 2018
De aanleiding voor het organiseren van deze netwerkbijeenkomst is gelegen in het
overheidsbeleid dat gericht is op het beter en langer parƟciperen van individuen in de
samenleving. Mensen moeten zoveel mogelijk zelfstandig, acƟef en betrokken blijven in
hun woon- en leefsituaƟe. Hebben alle inwoners van Havelte voldoende mogelijkheden
om deel te nemen aan de dorpssamenleving?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is geïnventariseerd welke vragen en
uitdagingen leven bij een achƩal plaatselijke instellingen en iniƟaƟeven op het terrein
van zorg en welzijn. De uitkomsten zijn in de vorm van een stelling voorgelegd aan de
deelnemers van de netwerkbijeenkomst, met de vraag welke suggesƟes zij hebben om
aan genoemde vragen en uitdagingen te werken. Zo zijn veel Ɵps gegeven en ideeën
aangedragen.
De Werkgroep heeŌ die geclusterd en enkele centrale thema’s ontdekt, dit zijn de
volgende: elkaar weten te vinden, de sociale kaart van Havelte en lokale samenwerking.
OversƟjgend aan deze thema’s zijn de onderwerpen houding en communicaƟe.
ToelichƟng:
De onderlinge contacten en bekendheid tussen de iniƟaƟeven en acƟviteiten op het
terrein van zorg en welzijn zijn in Havelte gering. Toch hebben werkers behoeŌe aan
het uitwisselen van kennis, ervaring en verwijs-mogelijkheden. Welke professionele
organisaƟe zou dit kunnen organiseren?
Het ontbreekt aan een actuele sociale kaart, met daarin opgenomen alle noodzakelijke
informaƟe van alle in en voor Havelte aanwezige instanƟes en iniƟaƟeven. Vooral die
acƟef zijn op het terrein van zorg en welzijn. Hierdoor is doorverwijzen lasƟg. Het
opzeƩen en actueel houden van een website met een dergelijke kaart wordt als gewenst
gezien, maar kan niet zonder de constante input van gegevens van alle betrokkenen.
Er wordt in Havelte voor een publiek een groot en divers aantal acƟviteiten en diensten
georganiseerd. Ieder met eigen vragen en uitdagingen. Echter op het grensvlak van Zorg
en Welzijn lijkt een voorziening te ontbreken voor mensen in een kwetsbare situaƟe.
Dit is waarschijnlijk een sterk groeiende categorie mensen. Wellicht is het zinvol dat
instellingen die met deze doelgroep in aanmerking komen gaan samenwerken aan iets
als een huiskamer van en voor Havelters voor wie de stap naar reguliere instanƟes
dikwijls te hoog is. En waar zij al dan niet met steun van vrijwilligers en maatjes acƟef
en dienstbaar kunnen zijn op diverse levensterreinen.

/13,,/ 3")1"

Adverteren?
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in De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp,
De Molen in Nijeveen en De Koegang in Koekange?
Vraag naar de combinatietarieven.
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0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl
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Vier Vrijheid op 5 mei mee op de Toegangspoort HolƟngerveld
Op 5 mei 2019 vieren we Vrijheid op de Toegangspoort HolƟngerveld. Op deze dag organiseert de SƟchƟng ToerisƟsche
PromoƟe Westerveld een dag vol bijzondere acƟviteiten voor het hele gezin. Tijdens de symbolische opening
zullen sporters, waaronder hardlopers uit Diever, Dwingeloo, Havelte, Frederiksoord én MTB’ ers uit Vledder het
bevrijdingsvuur met elkaar ontsteken op één van de heuvels op de toegangspoort. Tevens zal er een spectaculaire taptoe
plaatsvinden bestaande uit drie naƟonale muziekkorpsen uit Nederland. Zo zullen AvanƟ (Groningen), Jong Pasveer
(Leeuwarden) en Amigo (Leiden) een indrukwekkend optreden verzorgen. En natuurlijk zijn er ook oude legervoertuigen
welke rond de middag feestelijk worden onthaald door iedereen op het terrein. In de lammerenkooi is een
indrukwekkende verzameling voorwerpen te bezichƟgen, aŅomsƟg van het Duitse vliegveld in de Tweede Wereldoorlog
en gevonden door Jelle Kootstra. Denk hierbij aan onderdelen van vliegtuigen, resten van de vele bombardementen,
foto’s en kaarten, maar ook de verroeste vork en een flesje waarin de wijn nog zit vertellen het bijzondere verhaal.
BeleefacƟviteiten
Vier de Vrijheid belooŌ een dag
voor jong en oud te worden. Enkele
beleefacƟviteiten zijn boogschieten,
Fat Max E-bike step, een stormbaan,
springkussen, mega jenga én een

spannende hondendemonstraƟe
waarbij een roofoverval wordt
nagespeeld. Voor iedereen die het
prachƟge HolƟngerveld wel eens
vanaf grote hoogte wil bekijken is
er een 8,5 meter hoge klimtoren.

Foto: Marius Visser

Helemaal bovenaan, tokkel je over alle
fesƟviteiten weer naar vaste grond.
Ook voor de allerkleinsten is er volop
acƟviteit te beleven in de speciaal
ingerichte kinderzone. Kortom: 5 mei
beleef je met het hele gezin.
Museum Vliegveld Havelte WO II
Het Ɵjdelijke museum in de
lammerenkooi vertelt het
indrukwekkende verhaal over het
voormalige Duitse vliegveld Ɵjdens de
Tweede Wereldoorlog en het leed dat
het vliegveld meebracht.
Het Duitse vliegveld had veel impact op
de omgeving. Zo moest het hele dorp
Darp ervoor plaatsmaken. Bewoners
waren gedwongen hun heil elders te
zoeken. Dwangarbeiders verbleven
onder zeer zware omstandigheden
in een kamp op het HolƟngerveld.
Sporen zijn nog steeds zichtbaar.
Ook overblijfselen van de startbaan,
rolbanen en hangars zijn nog goed
te vinden. Het vliegveld werd zwaar
gebombardeerd door de geallieerden.
Ruim 2500 bomkraters zijn sƟlle
getuigen van het oorlogsgeweld.

URZO

WONINGINRICHTING
PROJECTINRICHTING

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT
6

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
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Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

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

Agenda
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 duofietsen - De Veldkei, Havelte - 10.00 uur
4 mei
Herdenking Havelte - Clemenskerk, Havelte - 19.00 uur
5 mei
Vier de Vrijheid - Toegangspoort Hol ngerveld, Van Helomaweg 18, Havelte - terrein geopend vanaf 10.30 uur
5 mei
Bevrijdingsconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00 uur
8 mei
Open avond CDA; burger en boer kunnen niet zonder elkaar - Hart van Diever, Westeres 7, Diever - 20.00 uur
9 mei
Bijeenkomst ZP Netwerk Westerveld - Rest. Onder de Eiken, Dwingeloo - 19.30 uur
9 mei
2e netwerkbijeenkomst; org. Werkgroep Zorg en Welzijn namens Dorpsgemeenschap Havelte - 19.30-21.00 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 Uﬀelte 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
Koﬃe-inloop - De Veldkei, Havelte - 9.00-11.00 uur
29 mei
De Kei nr. 11
11 juni
Ophalen oud papier in Havelte
12 juni
De Kei nr. 12
20 juni
Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke woensdagmiddag:
Elke donderdagmiddag:
Elke vrijdagmorgen:

Gymnas ek voor ouderen (september t/m mei) - De Veldkei, Havelte - 13.30-14.15 uur
Schaken - De Veldkei, Havelte - tussen 13.30 en 16.00 uur
Welfare Handwerkgroep in de Veldkei Havelte van 13.30 - 15.30 uur.
Sjoelen - De Veldkei, Havelte - 13.30-15.45 uur
Werelddans - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur
Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur

De Kei - 4e jaargang nr. 9 - 1 mei 2019
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Op woensdag t/m zondag open
voor heerlijk ijs en verse pizza’s!

Bij brilaankoop
zonnebril* gratis,
ook multifocaal

Voor menu en openingsƟjden: zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

* uit zonnebrilcollectie (t/m 31-05-2019)

Een ‘KEI’ van een foto

Open op
Dinsdag • Donderdag • Vrijdag
09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur

HeeŌ u ook een bijdrage voor de rubriek Een ‘Kei’
van een foto? Mail uw foto en bijschriŌ dan naar:
dekei@kleen.nl o.v.v. ‘Een kei van een foto’.

Woensdag • Zaterdag 09.30-12.00 uur
,QGLHQJHZHQVW·VDYRQGVRSDIVSUDDN
0522 47 33 28

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.

Oosterstraat 2 • 7963 AC Ruinen
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TIJD: TERREIN GEOPEND VANAF 10.30 UUR LOCATIE: TOEGANGSPOORT HOLTINGERVELD VAN HELOMAWEG 18, HAVELTE
ENTREE: VOLWASSENEN €5,- | KINDEREN 0-2 JAAR GRATIS | 3 T/M 12 JAAR € 2,50 | HETNATIONALEPARKVANDRENTHE.NL
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Woensdagavond 8 mei 2019:

Open avond met CDA Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik
“Burger en boer kunnen niet zonder elkaar”
LocaƟe: Hart van Diever (nieuwe dorpshuis Stad en Esch) Westeres 7 te Diever,
aanvang 20.00 uur.
Woensdagavond 8 mei a.s. spreekt Europarlementarier Annie Schreijer-Pierik
in het Hart van Diever (nieuwe dorpshuis Stad en Esch). Deze openbare avond
staat in het teken van de vragen en zorgen die leven bij zowel burger als
boer, maar ook de manier waarop we de toekomst in willen gaan in Drenthe.
Belangrijke vraag hierbij is: “Wat kan Europa hierin voor ons betekenen en hoe
kan Europa ons in de toekomst ondersteunen”.
Annie Schreijer-Pierik is van
oudsher boerin uit Twente. Ze werd
in 2014 met voorkeurstemmen
gekozen tot lid van het Europees
Parlement. Ze heeŌ ziƫng in de
Europarlementscommissies voor
Milieubeheer, Volksgezondheid en
voedselveiligheid, Landbouw en
plaƩelandsontwikkeling en Visserij. Na
de Europese verkiezingen van 23 mei
a.s. hoopt ze opnieuw een periode
aan de slag te kunnen in het Europees
Parlement.
Zij maakt zich onder meer sterk
voor de toekomst van agrarische
gezinsbedrijven, het behoud van een
leeĩaar plaƩeland en een realisƟsch
natuurbeleid. Ze zal vertellen over

de toekomst van het Europese
landbouwbeleid en de vertaling
van het Europese beleid naar het
Nederlandse beleid.
Henk Jumelet, gedeputeerde
in Drenthe met onder andere
Landbouw en Agribusiness,
(vitaal) PlaƩeland en Natuur en
landschap in de portefeuille, zal
vertellen over het project Duurzame
Melkveehouderij Drenthe dat
de provincie Drenthe samen
met LTO Noord en DAJK, Natuur
en MilieufederaƟe, Het Drentse
Landschap, Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer heeŌ opgezet voor
het sƟmuleren en versterken van een
toekomstgerichte landbouwsector en

agribusiness in
Drenthe.
De ambiƟe is
dat er in 2025
in Drenthe,
zoveel als
mogelijk,
sprake is van gesloten kringlopen.
Drentse melkveebedrijven zullen
dan behoren tot de top in duurzame
grondgebonden melkveehouderij
en zullen gericht zijn op duurzame
producƟe.
Roy Meijer, melkveehouder en
agrarisch adviseur, vertelt uit de
prakƟjk over de problemen en zorgen
die hij dagelijks op het boerenbedrijf
tegenkomt.
Er is ruimte voor discussie en aan het
eind van de avond kan men met de
sprekers in gesprek gaan.
Deze avond is interessant voor de
burger en de boer die samen op weg
zijn naar een duurzame toekomst,
waar plaats is voor wonen, landbouw,
natuur en recreaƟe zodat we een
leeĩaar plaƩeland behouden met
voldoende werkgelegenheid.

Muziek maken. Maakt blij en is goed voor
de ontwikkeling van een kind
Kinderen van de basisschool vanaf groep 4 die het leuk lijkt of
nieuwsgierigheid zijn naar het bespelen van een blaasinstrument,
nodigen wij uit om deel te nemen aan de korte cursus trombone
of een proefles op trompet of saxofoon i.s.m. muziekvereniging De
Bosnimf in Havelte.
De korte cursus of proefles is een
gezamenlijk project van Scala Centrum
voor de Kunsten en muziekvereniging
De Bosnimf. Vakdocenten van
Scala verzorgen de lessen en de
instrumenten worden beschikbaar
gesteld door de muziekvereniging.
De lessen worden gegeven op OBS
De Bosrank, Havelte. Er worden 5
lessen trombone gegeven voor € 35,
startend donderdag 16 mei van 14.45
tot 15.30 uur. De proefles trompet
en/of saxofoon is graƟs en in de Ɵjd
onderling overleg.
Aanmelden voor vrijdag 10 mei
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a.s. kan via de website:
ontdekscala.nl. Via ‘Muziek/
korte cursussen’ kun je de cursus
en/of aanvraag proefles vinden. Na
inschrijving ontvang je alƟjd een
bevesƟging!
Als je nu meegedaan hebt met de
korte cursus trombone of je hebt
een proefles gehad en je vindt het
hartsƟkke leuk dan kun je daarna
langer lessen nemen en kun je na
verloop van Ɵjd samen spelen in
de leerlingband De Swingkids van
Muziekvereniging De Bosnimf.
Nu zijn er vast ook kinderen die al

een instrument bespelen, misschien
piano, keyboard, gitaar, basgitaar,
of een ander blaasinstrument en al
langer dan een jaar les hebben. Zij
zouden nu al kunnen samen spelen
bij de Swingkids. Vrijblijvend mag je
een kijkje komen bij de repeƟƟe op
maandagavond vanaf 18.45 uur in
ontmoeƟngscentrum De Veldkei in
Havelte.
Een ieder die belangstelling heeŌ, kan
contact opnemen. info@debosnimf.
com 06-55840586
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Kennismaking centraal voor zp’ers in Westerveld
Wie zin heeŌ in een ‘date’ is 9 mei om 19.30 uur welkom bij ZP Netwerk
Westerveld. Tijdens de bijeenkomst in restaurant Onder de Eiken in Dwingeloo
kun je andere zp’ers uit de regio op een leuke manier leren kennen.
Door middel van
ZPeeddaten gaan
de ondernemers
kort met elkaar
in gesprek over
wat zij de ander
kunnen bieden
en waar ze
behoeŌe aan
hebben. Een
leuke, acƟeve
manier om elkaar

iets beter te leren kennen.
ZP Netwerk Westerveld brengt
zp’ers samen. Het netwerk geeŌ
ondernemers met een eenmanszaak
een plaƞorm om informaƟe te delen,
nieuwe kennis op te doen en zakelijke
kansen te benuƩen. De bijeenkomst
is bij restaurant Onder de Eiken, DriŌ
20A in Dwingeloo. De inloop is vanaf
19.30 uur, de bijeenkomst start om
20.00 uur.
Alle zp’ers in Westerveld en omgeving
zijn van harte welkom. De entree is
graƟs.
Aanmelden gewenst via ledenadmin@
zpnetwerkwesterveld.nl.

Succesvolle eieracƟe én kampioenen bij S.V. Dynamiek
Sv Dynamiek heeŌ afgelopen maand voor de eerste keer een eierverkoopacƟe gehouden om de clubkas te spekken.
Het bestuur is vol lof over haar jeugdleden: in totaal was de opbrengst 1100 euro. Dit geld komt heel goed uit: de
clubtrainingspakken zijn na 10 jaar trouwe dienst toe aan vervanging. We bedanken alle eierkopers hartelijk voor het
ondersteunen van onze club.
Elk voorjaar worden er in Drenthe
kampioenschappen gehouden
vanuit de turnbond KNGU. Ook S.V.
Dynamiek deed hieraan mee en
dit jaar weer zeer succesvol: Bij de
RWS-C in Slagharen werden Fleur
Andeweg, Bo SchulƟng en Aniek
Berger respecƟevelijk 1e, 5e en 11e
in hun categorie Instap D3. Ilse Everts
en Marit de Vink werden in hun
klasse: Junior H, 6e divisie 4e en 7e.
Dominique Roeters deed het goed bij
de pupillen 1 D3: ze werd 4e. En bij
de jeugd 1,2 junior D5 werd Nienke
HulƟnk 1e. Wat een mooie resultaten!
Op de provinciale kampioenschappen
in Assen lukte het Soscha Koning om

1e van Drenthe te worden op haar
niveau Instap D2. Hier kwam Lieke
Heupink op een mooie gedeelde 10e
plaats. Annemiek Piest behaalde in
haar categorie Senior F 6e divisie een
mooie 6e plaats. Ook hier zijn knappe
prestaƟes geleverd!
Er volgen nog 2 wedstrijden: op 18
mei in Smilde voor de RWS-C en op 25
mei de toestelfinales voor de RWS-B
in Beilen.
Naast de selecƟegroepen biedt S.V.
Dynamiek recreaƟef turnen aan. Voor
al onze jeugdleden gaan we op 17 mei
een ledenfeestje organiseren. In 2016
bestond de club 50 jaar, dit is toen niet
gevierd. We vinden dat we wel trots

mogen zijn dat de club al meer dan
50 jaar bestaat: dus we houden een
verlaat verjaardagsfeestje.
Als afsluiƟng van het seizoen worden
er op 22 juni in de gymzaal van de
MFA Meesters Erve in Havelte de
clubkampioenschappen gehouden:
elk lid vanaf 6 jaar kan op haar eigen
niveau een wedstrijd turnen en
heeŌ kans om clubkampioen 2019 te
worden.
We nodigen iedereen van harte uit
om te komen aanmoedigen. Verdere
berichtgeving volgt op onze eigen
Facebookpagina: Sportvereniging
Dynamiek Havelte.

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
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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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Foto: Erik-Jan Feenstra

Een ‘Kei’ van een foto
Foto gemaakt in de buurt van Darp.

Brink in Havelte klaar voor de toekomst
De Brink in Havelte is klaar voor de toekomst: het voetpad
aan de overzijde is ‘doorgetrokken’, de parkeerplaatsen op
de brink zijn groener aangelegd en er zijn nieuwe bomen
geplant. Zodra het ingezaaide gras begint te groeien, heeŌ
de brink in Havelte haar groene en open karakter terug.
Samen met omwonenden
Het ontwerp voor de herinrichƟng
is tot stand gekomen samen met
omwonenden. In juni 2018 is gestart
met een inloopbijeenkomst. Hier zijn
wensen en ideeën van omwonenden
geïnventariseerd.
Tijdens de vervolgbijeenkomst in
september 2018 lag het definiƟeve
ontwerp op tafel met de keuze: het
voetpad aan de ene zijde van de brink
met één oversteek of een voetpad aan
de andere zijde van de brink met vier
oversteken. De meerderheid heeŌ
De Kei - 4e jaargang nr. 9 - 1 mei 2019

toen gekozen voor
de variant met
één oversteek. De
werkzaamheden
zijn in maart 2019
begonnen.
VoorziƩer van de dorpsgemeenschap Havelte meneer van Den Brink in gesprek met
Ruimtelijk
wethouder De Jong op de vernieuwde brink in Havelte. Foto: Gemeente Westerveld.
AcƟeplan Havelte
De herinrichƟng
van de brink in Havelte is onderdeel
tot stand is gekomen door een
van het grotere plan voor heel
breed parƟcipaƟetraject met de
Havelte: het Ruimtelijk AcƟeplan
Dorpsgemeenschap en inwoners van
Havelte. Een plan wat in 2017
Havelte.
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