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

LJC Havelte - 27 april
Op 27 en 28 april werd rondom de voormalige Amerikaanse basis bij
Havelterberg de jaarlijkse, landelijke wedstrijd van MTB vereniging Havelte
e.o. gehouden. Maar voor het zover was, moest er eerst hard worden gewerkt.
Wegens “groot onderhoud” was het bos namelijk flink over de kop gehaald.
Daarom moesten er op het laatste moment nog veel takken worden verwijderd
en paden worden hersteld. Dankzij de vele vrijwilligers kon er toch weer een
mooie route worden gepresenteerd.
Door de droogte van de afgelopen
weken dreigde de wedstrijd te
verzanden in een mul-zand-race.
Gelukkig vielen er nog een paar flinke
buien, waardoor het parcours er
tijdens de race prachtig bij lag.
Zaterdag was de jeugd aan de beurt.
Van heinde en ver kwamen de
landelijke toppers naar Havelterberg
voor de LJC. Er crosten heel wat roodwit-blauwe kampioenstruitjes over de
pas herstelde paden. En daartussen
reden natuurlijk ook veel thuisrijders
in het rood met zwart. Onder luide
aanmoediging van het toegestroomde
publiek en hun trainers en begeleiders
(trots gekleed in gloednieuwe,
modieuze, rood-zwarte clubjacks)
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scheurden zij door het bos en
knokten zij zich naar een mooie
klassering (https://www.knwu.nl/
mountainbiken/evenement/113909).
Eén van hen was Thomas van Emst
(cat. 5). Hij vond het een leuke en
uitdagende wedstrijd. Van tevoren
was hij wel een beetje bang voor de
“drop off”, maar na één keer oefenen
tijdens de verkenning, vloog hij erover
alsof het niets was. Net als de meeste
andere jeugdige crossers. Bij het
passeren van de finish kregen alle
deelnemers een herinneringsmedaille
aan een oranje lintje, want het was
immers koningsdag. De wedstrijd was
(zoals gebruikelijk) goed georganiseerd
en het was (ondanks de regen) een
geslaagde dag.

0521 34 46 54

STIGA robotmaaier!
Altijd een
mooi strak
gazon
en meer
vrije tijd!
Al vanaf

€899,-

CASTELGARDEN zitmaaier!
Goed,
mooi
én prima
geprijsd!
Al vanaf

€1549,1

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 29 mei 2019.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 22 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 Informatie
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 e 43,00 • 2 regels e 52,00
• 3 regels e 73,00 • 4 regels e 94,- per jaar (excl. BTW)

Kerkdiensten PKN Havelte/Uffelte
Molenhof 19.30 uur
Ds. A. Westra
15 mei
19 mei
Havelte
10.00 uur
Ds. A. Westra
M.m.v. Kerkkoor Ruinerwold
26 mei
Havelte
10.00 uur
Mw. P. van der Zee (Havelte)
2 juni
Havelte
10.00 uur
Ds. V. Top
				

•••
••

COMFORTUIN
hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf
boomverzorging
bestratingen

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

Bomenkap!!
Ik ben geen prinses Irene die bomen
knuffelt.
Ik ben ook niet iemand die met bomen
praat, alhoewel, ik heb het wel gedaan
moet ik eerlijk bekennen.
Gewoon een bemoedigend en
opwekkend gesprekje met mijn
pruimenboompje in onze boomgaard
in Uffelte. Zij viel bijna om.
Mijn echtgenoot zette er een stuk
hout onder om haar te stutten en
probeerde zo dat dappere gele
pruimenboompje voor mij te bewaren.
Ik wist niks beters dan op haar bast
te kloppen met de woorden: ”Nou
schat je staat weer rechtop, blijf nog
een poosje.” En dat heeft ze gedaan,
nog jaren bloeiend en af en toe gaf ze
grote gele pruimen.
En verder, groet ik bomen, in de auto,
hoort niemand toch? Ik groet die
indrukwekkende stokoude eiken en
die prachtige pril uitbottende beuken,
zoals die in onze buurgemeente De
Wijk.
Ik kan wel zeggen dat ik een bomentic
heb.
Maar nu ben ik geschokt, onthutst,
verbijsterd,
zoveel prachtige, markante bomen
gekapt in Havelterberg. Waarom?
Als u, net als ik, ontzet bent door deze
ongebreidelde vernielzucht teken
dan de petitie: Stop grootschalige
bomenkap.
Zoek de website Handhavingsverzoek
gemeente Westerveld, daar leest u
meer.
Dieneke Smink

Archeologische fietstocht rond Lhee
Het OERmuseum organiseert een archeologische fietstocht rond Lhee op
zaterdag 18 mei 2019. Start bij de Bospub, Bosrand 18 te Dwingeloo om 10.30
uur. De fietstocht duurt ongeveer 2 uur en eindigt weer bij de Bospub.
Lhee is een heel oud dorp. Duizenden
jaren geleden woonde men hier al.
Hier waren de eerste boeren. Naast
een heel bijzonder grafmonument
zijn er prehistorische boerderijen,
grafheuvels, urnen en oude akkers
gevonden. In het landschap zijn nog
sporen te zien van de ijstijden.
Tijdens de mooie fietstocht valt er
veel te vertellen. De tocht start in
Dwingeloo en gaat via Lhee naar het
Dwingelderveld en weer terug langs
interessante plekken. Wat is er in Lhee
gevonden? Hoe leefden de mensen
toen? Hoe zagen het landschap en de
boerderijen er toen uit?

U wordt begeleid door een
enthousiaste vrijwilliger van het
OERmuseum. De tocht is zo’n 12 km
lang en duurt 2 uur. De kosten zijn
€ 5,00 per persoon (kinderen € 4,00)
te voldoen ter plekke aan de gids.
(Graag met gepast geld betalen.)
Kijk op onze website
(www.oermuseum.nl) voor de andere
geplande data en op verzoek kunnen
wij ook andere data afspreken voor
groepen.
Mail naar fietstochten@oermuseum.nl.
De groepsgrootte is maximaal 15
personen.

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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respect@uitvaartverzorgingkiers.nl
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Adres:

Prijs per lot e 0,50. Aantal loten

No 0001

HOOFDSPONSOR

2.000

7 juni 2018.
De trekking zal plaatsvinden op donderdag
voor
ten goede aan een schaduwdoek
De opbrengst van de loten komt
.
op het schoolplein en buitenspelmateriaal

DE EDELZANGER

1e prijs E 200,2e prijs E 125,3e prijs E 75,-

Aantal loten: 3000. Prijs per lot e 0,50
uur
Trekking 8 december 2018 om ± 15.00
het noorden)
in Hotel Gelderingen (het paradijs van

Hotel Gelderingen
Steenwijkerwold

Paradijs van het Noorden

STEENWIJKERWOLD

4e prijs E 50,5e prijs E 25,6e t/m 15e prijs VLEESPRIJZEN
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Wanneperveen
Opgericht 1

WOLDSTRAAT
61-65, 7941 LG
MEPPEL, TEL 0522-246
VENEWEG 117,
7946 LJ WANNEP
619
ERVEEN, TEL 0522-281
WWW.LANTINGAVERSHUIS.NL
203
| INFO@LANTINGAVERSHUIS.NL

NO- 1001
VERKOOP VAN NIEUWE EN
GEBRUIKTE AUTO’S
APK-STATION
ROETMETING
ALLE REPARATIES

Sportpark ’De

rt

april 1949

Bovenboer

’
Sportpark ’D
e Bovenboe
r’

J. GROENINK

Kon. Wilhelminalaan 12-14
- 382732
8384 GH Wilhelminaoord, tel. 0521
www.autobedrijferma.nl

Café De Karre

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

Verenigingsdrukwerk
Wij verzorgen periodieken, programmaboekjes, lotenbloks, flyers, posters,
reclameborden en meer voor verenigingen in Meppel en omstreken.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

t
ar

Naam

VOGELVERENIGING

Naam:

te Koekange

1e prijs: witte bistro-set
2e prijs: weerstation/digitale fotolijst
t.w.v. 40,00
3e prijs: schoonheidsbehandeling

No 0001

NO- 1001

t.b.v. basisschool ‘De Rozebottel’

Wolden onder registratie nummer:
Goedgekeurd door Gemeente De
Z.054693/D.081718

te Koekange

www.kleen.nl

GROTE VERLOTING 2018

t.b.v. basisschool

‘De Rozebottel’

V

VERLOTING 2018

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

APK
Onderhoud - Reparatie
Airco
Accu’s - Banden - Uitlaten
Tanken - Wassen - Shoppen
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Wijkagent Bert Nijenhuis gaat
na 45 jaar stoppen
Wijkagent Bert Nijenhuis uit Havelte gaat stoppen na 45
jaar actieve overheidsdienst. De markante persoonlijkheid
is in zijn woonplaats Havelte o.a. bekend door zijn
activiteiten in de sport, de voorlichting aan de hoogste
groepen van de basisschool over wat wel en niet kan en
mag bij de politie. En vooral door zijn betrokkenheid bij
de ouderen in de gemeenschap die hij meer dan 10 jaar
lang met verkeerslessen bij de les hield. Een belangrijke
taak waarmee hij voor de ouderen in Westerveld een
brug probeerde te slaan tussen toen en het heden.
2450 personen, veelal senioren maakten gebruik van de
verkeerslessen. De laatste werkdag staat gepland op half
mei.
Op 15 mei van 15.00 tot 17.00 uur,
is de afscheidsreceptie in CaféRestaurant ’t Knooppunt, Dorpsstraat
21, Havelte. Mocht u de uitnodiging
hebben gemist en Bert de hand willen
drukken dan bent u van harte welkom.
Bert Nijenhuis is geboren in Friesland,
maar verhuisde al op jonge leeftijd
naar Meppel waar hij een flink
deel van zijn jeugd doorbracht en
voetbalde bij FC Meppel. In 1974
lonkte een opleiding bij de Koninklijke
Marechaussee en zo kwam Bert in
Apeldoorn terecht. Die uitdagende
baan bracht hem naar Haarlem, via de
bewakingsdiensten terug bij ’t Loo in
Apeldoorn. Vervolgens naar Brussel en
bij de Gemeentepolitie in Amsterdam.
Dynamiek genoeg.
Tijdens de spaarzame vrije avonden in
1978 ontmoette Bert zijn vrouw Jennie
bij de Koperen Pomp in Eesveen (nu
Smithy’s Palace). De vonk sloeg over
en de twee trouwden en vestigden
zich in 1981 in Veenhuizen. Bert had
inmiddels een baan bij de Rijkspolitie
Drenthe Norg. In 1988 verhuisde het

Wijkagent brigadier Bert Nijenhuis bij de hunebedden in Havelte.
Foto: Hans Wolff

echtpaar en beide zoons, Jan Pieter en
Marcel, naar Havelte.
Rond 2000 werd Bert de wijkagent
voor Havelte, Uffelte, Darp,
Wapserveen en Havelterberg.
Gemoedelijk Drenthe? Niet in die
tachtiger jaren. Men vermoedde
kernwapens in Havelterberg en dat
leidde tot wekelijkse demonstraties in
Havelterberg en ieder jaar met kerst
een landelijke demonstratie voor de
poorten waar tienduizenden op af
kwamen. Ook de nieuwbouw in de
Meerkamp in Havelte vroeg veel van
de politieorganisatie. In korte tijd
moesten tientallen vliegtuigbommen
worden uitgegraven en opgeruimd.
Sommige werden ter plaatse op de
oude landingsbaan ter ontploffing
gebracht. Leg het maar uit als politie
en regel het maar.
Ook is Bert als coördinator betrokken
geweest bij maar liefst 3 Koninklijke
Landmachtdagen in de Johannes
Postkazerne in Havelte. Evenementen
waar toch maar even zo’n 120 000
toeschouwers op afkwamen. Een

organisatie van jewelste.
Terugkijkend mag je stellen dat
politiewerk heel divers is en veel
verder gaat dan boeven vangen. Zelf
heeft Bert de persoonlijke contacten
en de extra dienstverlening naar
inwoners in het gebied waar hij als
wijkagent verantwoordelijk voor
is als heel bijzonder en waardevol
ervaren. Ook het handelen bij een
verkeersongeval was een van de
zwaarste aspecten van zijn werk. Je
ervaart dan het leed van betrokkenen
van heel dichtbij. Overigens niet in het
minst omdat hij zelf tijdens zijn dienst
ook bij een verkeersongeval betrokken
is geweest.
Half mei is het genoeg geweest. Dan
gaan de koppel en wapenstok aan
de wilgen. Dan stopt de éminence
grise na bijna 45 jaar en wordt het tijd
voor zaken van eigen keuze. Bert en
Jennie weten precies wat ze dan met
al die vrije tijd gaan doen. Er is nog
genoeg te knutselen en te verkennen.

Annerie
KREMER
uitvaartzorg

‘

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

0522 - 245021

Annerie, Sigrid & Marieke

Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl
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Project Culturele Mobiliteit uitgebreid

Basisscholen nu ook naar Museum De Proefkolonie in Frederiksoord
Het project Culturele Mobiliteit voor basisscholen in Drenthe wordt uitgebreid met een educatief programma in het
nieuwe Museum De Proefkolonie in Fredriksoord. Dit betekent dat scholen naast een bezoek aan het Drents Archief en
de vijf grote musea in Drenthe ook kunnen kiezen voor een lesprogramma over de Maatschappij van Weldadigheid en
de eerste Kolonisten in Drenthe.
In Fredriksoord treden de kinderen in
de voetsporen van de kolonisten die
200 jaar geleden naar Frederiksoord
reisden om in de vrije koloniën een
nieuwe toekomst te vinden. De
leerlingen ervaren het verhaal van een
kolonistengezin door middel van een
spannend en competitief spel. Tijdens
het museumbezoek maken leerlingen
via een multimediale tijdreis kennis
met generaal Johannes van den Bosch
die de Koloniën van Weldadigheid

Lariks fijn bezaagd
20 x 200

stichtte en leren zij over de oorsprong
van onze verzorgingsstaat. Ook
horen zij waarom de Koloniën van
Weldadigheid zijn genomineerd voor
de Werelderfgoedlijst van Unesco.
Culturele Mobiliteit heeft dit
schooljaar al bijna 9.000 kinderen
van de groepen 5 t/m 8 naar het
Drents Museum, Hunebedcentrum,
Herinneringscentrum Kamp
Westerbork, Gevangenismuseum,
Museum De Buitenplaats en het
Drents Archief
vervoerd. Het
lesprogramma
op locatie hielp
veel kinderen om
Het Verhaal en de
geschiedenis van
Drenthe beter te
begrijpen, omdat

300 & 400 lang € 1.95 p/m

ze niet alleen een rondleiding kregen,
maar ook zelf aan de slag gingen in de
musea.
Het is niet vanzelfsprekend dat
kinderen van huis uit kennis maken
met musea en het cultureel erfgoed
van Drenthe. Een project als Culturele
Mobiliteit helpt volgens leerkrachten.
Eén van de leerkrachten schrijft: “Veel
kinderen zouden zonder Culturele
Mobiliteit nooit een museum
bezoeken. De geschiedenis gaat leven
door de programma’s van Culturele
Mobiliteit.”
Stichting Kunst & Cultuur, die de
coördinatie doet van het vervoer van
het project, meldt dat in het afgelopen
jaar 271 Drentse basisscholen gebruik
maakten van Culturele Mobiliteit. Het
project is mogelijk dankzij de provincie
Drenthe.

ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?

Douglas geschaafd / gedroogd
17 x 145
18 x 165 veer + groef

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

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

Stotijn

notariaat & mediation
Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG
AFGEWIKKELD VIA MEDIATION
Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl

6

T: de Wijk 0522 - 440 473

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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Lekker en gezond eten zonder zelf te koken?
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis!
Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden!
Af en toe, 1x in de week of iedere dag!
Warm of koelvers thuisbezorgd!

Maaltijdservice Thuis

www.zzwd.nl

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

Agenda
15 mei
15 mei
16 mei
18 mei
21-23 mei
23 mei
25 mei
28 mei
29 mei
11 juni
12 juni
12 juni
20 juni
25 juni
26 juni
29 juni
3 juli
9 juli
18 juli
15 aug.
19 sept.
28 sept.
2 okt.
26 okt.
17 okt.
6 nov.
21 nov.
30 nov.
19 dec.
19 dec.

Afscheidsreceptie wijkagent Bert Nijenhuis - ’t Knooppunt Havelte - 15.00-17.00 uur
Zomeravondcompetitie MTB Havelte
Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
Archeologische fietstocht rond Lhee - start Bospub Dwingeloo - 10.30 uur
Pro Rege Fietsdriedaagse - start Echos Home Het Baken, J. Postweg 5, Darp
Lezing over grafrituelen - Schultehuis, Brink 7, Diever - 19.30 uur
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
Koffie-inloop - De Veldkei, Havelte - 9.00-11.00 uur
De Kei nr. 11
Ophalen oud papier in Havelte
De Kei nr. 12
Zomeravondcompetitie/clubkampioenschap senioren MTB Havelte
Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
Koffie-inloop - De Veldkei, Havelte - 9.00-11.00 uur
De Kei nr. 13
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
Zomeravondcompetitie/clubkampioenschap jeugd MTB Havelte
Ophalen oud papier in Havelte
Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
Ledenavond Vrouwen van Nu Havelte; Remedica. Voorlichtingsbijeenkomst gezond bewegen - De Veldkei Havelte
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
Ledenavond Vrouwen van Nu Havelte; Nico Vanderveen van Warenhuis Vanderveen Assen - De Veldkei Havelte
Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
Kerstviering Vrouwen van Nu Havelte
Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur

Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke woensdagmiddag:
Elke donderdagmiddag:
Elke vrijdagmorgen:

Gymnastiek 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
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Klusbus

Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Op woensdag t/m zondag open
voor heerlijk ijs en verse pizza’s!
Voor menu en openingstijden: zie website

Tel. 06 33 67 40 73

Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

Een ‘KEI’ van een foto
Heeft u ook een bijdrage voor de rubriek Een ‘Kei’
van een foto? Mail uw foto en bijschrift dan naar:
dekei@kleen.nl o.v.v. ‘Een kei van een foto’.
Elk onderwerp is goed, mits gefotografeerd in het
verspreidingsgebied. Als u wilt, kunt u bij uw foto
een verhaaltje schrijven.

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

Martijn Haveman

magnetiseren
kruiden therapie

cursus;

Praktijk voor:
behandeling;
opleidingen;
energetische sportmassage / therapieën
Pedjit (oosterse
massage)
Pedjit
(Indonesische massage) energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen
energetische sportmassage / therapieën
orthomoleculair gerichte consulten
ontspanningsmassage
Locatie

meditatie
Energetisch therapeut / sportmasseur
veendijk 29 7971 RN Havelte ( Drenthe)
Martijn Haveman

nfo@spirit-treatments.nl

We zien uw inzending graag tegemoet.

www.spirit-treatments.nl

tel; 06-33674073

www.spirit-treatments.nl 06-33674073

Drentenierdersmiddag

Inzameling voor de Voedselbank

Drentenierdersmiddag op donderdag
16 mei. Drentenierders zijn wat
oudere levensgenieters die zijn
neergestreken in de gemeente
Westerveld van ons mooie Drenthe,
vaak na een druk arbeidsleven vol
afwisseling.
Drentenierders willen de mensen om
hen heen leren kennen, samen aan
activiteiten deelnemen en wellicht
nieuwe dingen uitproberen.
De heer Thijs van der Wal, coördinator
van WMO, zal een korte uitleg geven
over de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning.
Verder is de middag bedoeld als een
gezellig samenzijn om oude contacten
aan te halen en nieuwe contacten te
leggen.
De toegang is gratis en van tevoren
opgeven is niet nodig. De tijden zijn
van 15.00 uur tot 17.00 uur.
De Drentenierdersmiddagen
worden gehouden in Het Landhotel,
Groningerweg 6 in Diever. Voor meer
informatie zie www.drentenierders.nl
of bel 0521-342557.

Op 19 mei willen wij als Diaconie van de Protestantse Kerk van Havelte voor de
Voedselbank een inzameling van goederen houden. De goederen zijn bestemd
voor alle cliënten van de gemeente Westerveld.
De armoede ligt vaak op de loer vlak om de hoek.
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Houdbare goederen zijn een welkome
aanvulling voor de organisatie van de
Voedselbank. Zij kunnen dit dan naar
eigen inzicht gebruiken om zo een
compleet pakket te maken, dat twee
wekelijks uitgedeeld kan worden aan
de cliënten.
Wij vragen u allemaal, als u 19 mei
naar de kerk komt, om iets mee te
nemen voor deze inzameling. Graag
alleen houdbare producten (minstens
nog een maand houdbaar) die zij
een tijdje kunnen opslaan zoals: rijst,
pasta’s, soepen, sausen, houdbare
melk, blikken of potten groente, suiker,
thee, tandpasta, broodbeleg.
Vooral koffie en wasmiddelen zijn zeer
welkom.
Wij zorgen dan dat alles weer bij de
Voedselbank komt.
Laten wij de cliënten weer extra blij
maken!

Mocht u zondags niet in de
gelegenheid zijn, dan kunt u uw
goederen ook brengen op zaterdag
18 mei tussen 11.00 – 12.00 uur in de
Nije Wheeme naast de Clemenskerk.
Van harte aanbevolen en alvast
hartelijk bedankt.
Namens de Diaconie,
Anneke Mulder, tel.0521-852398

Havelte
Ik ben opnieuw geplant
in een voor mij onbekend bos.
Mijn hout is anders
dan dat van de bomen om mij heen.
Louis
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Openluchtspel Havelte

‘Ik vertrek’
Gerard en Evelien hebben een huisje in Frankrijk gekocht.
Online… Zonder het eerst te bekijken. Wanneer Gerard
daar samen met een vriend aan komt, blijkt het een
enorme bouwval te zijn.
De mannen gaan meteen aan de slag.
Afgeleid door de aanwezigheid van
de Franse buurvrouw en geholpen
door Nederlandse makelaar die al
enige tijd op het Franse platteland
woont. Ondertussen zit Evelien thuis
in Nederland en hebben ze via Skype
contact met haar. Zal Gerard de
bouwval op tijd weten op te knappen?
Zelf denkt hij van wel. Sterker nog:
hij heeft plannen er een restaurant
beginnen! Chez Gerard!

Zie hier de
ingrediënten
van een absurde
komedie die deze
zomer te zien
zal zijn bij het
Openluchtspel
in Havelte. De
voorstellingen
worden in de
maanden juli en augustus opgevoerd.
De kaartverkoop gaat via de website
en TIP Havelte.

Voor meer info zie website
www.openluchtspelhavelte.nl.

Honderd eeuwen begraven
Het OERmuseum organiseert een lezing door Lucas Hoven
over grafrituelen vanaf de prehistorie.
Plaats en tijd: Schultehuis aan de Brink 7 te Diever, op
donderdag 23 mei om 19.30 uur.
De entree bedraagt € 5,00 (incl. pauzedrankje). In verband
met de beperkte ruimte is reserveren noodzakelijk via
e-mail reserveren@schultehuus.nl of via tel. nr. 0521594811
De grafcultuur lijkt op voorhand
een wat zwaar onderwerp voor een
publiekslezing. Niets is minder waar,
als het thema met een open blik wordt
benaderd als het onvermijdelijke
lot van ieder mens. De cirkel van
het leven sluit zich vroeg of laat
voor iedereen, waar ook ter wereld,
ongeacht politiek - religie - afkomst.
De culturele omgang met de dood
en de wijze van bijzetting van de
doden is voortdurend onderhevig aan
veranderingen.
Lucas Hoven, de inleider van
vanavond, behandelt de wijze van
bijzetting van de doden door de
eeuwen heen, de bijbehorende
grafmonumenten en het fenomeen
dood binnen de sociaal-culturele
gemeenschap. Daarbij zal het boek

Adverteren?
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“100 eeuwen
begraven rond
Anloo” een
belangrijke rol
spelen. Er is in Drenthe nauwelijks een
regio te vinden die kan wedijveren
met het oude kerspel Anloo wat
betreft de begraafcultuur. Het
landschap rond Anloo is geplaveid met
grafmonumenten uit de prehistorie
en tientallen monumenten zijn (vooral
eerste helft 20e eeuw) opgegraven.
Ook nieuwe vormen van begraven
in de natuur komen aan de orde.
Het verhaal wordt geïllustreerd met
prachtige historische en nieuwe foto’s
en anekdotes met een “glimlach”.
Duidelijk wordt dat begraafplaatsen
veel meer zijn dan een
‘ontmoetingsplaats’ met onze

voorouders. Het zijn prachtige
plekken van verstilling - bezinning
- overdenking van je eigen “ik”, je
familiegeschiedenis; of gewoon even
voor het ontvluchten van de hectiek
van alle dag, om te luisteren naar de
stilte van de natuur of het opdoen van
inspiratie voor wat dan ook. De lezing
eindigt met een aantal suggesties
vanuit de begraafcultuur voor nieuw
archeologisch en historisch onderzoek.
Lukas Hoven is amateurarcheoloog,
amateurhistoricus en mede-auteur
van het boek “100 eeuwen begraven
rond Anloo”.

in De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp,
De Molen in Nijeveen en De Koegang in Koekange?
Vraag naar de combinatietarieven.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl
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Yeah! De zomeravondcompetitie gaat weer van start
Ook deze zomer organiseert Mountainbikevereniging Havelte weer een zomeravondcompetitie op de Havelterberg. Deze
laagdrempelige mountainbikewedstrijden zijn te vergelijken met de al een aantal jaren lopende wintercompetitie voor
wat betreft categorieën.
Locatie is zoals gewoonlijk weer de
voormalige Amerikaanse basis aan de
Ruiterweg in Havelterberg.
De datums voor deze wedstrijden zijn:
• 15 mei
• 12 juni (tevens clubkampioenschap
MTB Havelte senioren)
• 3 juli (tevens clubkampioenschap
MTB Havelte jeugd)
Het programma voor deze avonden is
als volgt:
18.00 uur jeugd t/m 10 jaar met en
zonder licentie
18.30 uur jeugd 13/14 jaar met en
zonder licentie
18.31 uur jeugd 11/12 jaar met en
zonder licentie
19.30 licentiehouders (m) 18+

19.31 nieuwelingen junioren (m)
19.32 recreanten (m) 18+
19.33 dames licentie en dames
recreanten (vanaf nieuwelingen)
Kosten deelname jeugd € 3,00 en
15 jaar en ouder € 5,00 per wedstrijd.
Deelname alleen met een
basislidmaatschap KNWU,
lidmaatschap NTFU of een
dagverzekering van € 5,00.
Eenmalige kosten stuurbord
€ 5,00. Je rijdt alle wedstrijden met
het stuurbord en na afloop van de
competitie mag je het bord houden.
Heb je al een stuurbord uit de
wintercompetitie dan kun je deze
gebruiken.
We rijden met transponders voor de
Mylaps tijdregistratie. Heb je zelf geen

transponder dan zijn deze ter plaatse
te huur. Kosten voor de huur bedragen
per keer € 3,00 voor de jeugd en
€ 5,00 voor de 15 jaar en ouder
categorieën.
Inschrijving per mail naar wedstrijd@
mtbhavelte.nl of tot een half uur voor
aanvang op de wedstrijd zelf.
Bij opgave vermelden: naam,
woonplaats en categorie,
transpondernummer (indien in bezit),
stuurbordnummer (indien aangeschaft
tijdens wintercompetitie)
Tevens zijn we op zoek naar enkele
mensen die zouden willen helpen bij
de opbouw en/of opruimen van het
parcours. Hiervoor graag aanmelden
op vrijwilligers@mtbhavelte.nl

Waar blijft de tijd?
Op 10 mei 1954 brachten Bill Haley en zijn Comets het
nummer ‘Rock Around the Clock’ uit en lieten daarmee
een geest uit de fles die tot op de dag van vandaag van
invloed is op muziekstijlen, kleding en levenshouding.
Het kan dan ook geen toeval genoemd worden dat het
bestuur van biljartvereniging De Veldkei 65 jaar na dato
voor 10 mei jongstleden het jaarlijkse clubkampioenschap
organiseerde.
De deelnemers waren zich, zo leek
het, bewust van het gewicht van de
gebeurtenis, want met geestdrift
en (na)ijver werd gestreden om de
fel begeerde trofee en vooral voor
een plaatsje in de annalen. En ook al
werd er niet ‘gerockt’ en zeker niet
‘gerolld’ – biljarten is een serieuze
zaak – menige partij ‘swingde’ (of
‘swong’) de pan uit. Omschrijvingen
als ‘bloedstollend’, ‘oogverblindend’
en ‘zenuwslopend’ doen vermoeden
dat het hier een ongezond evenement
betrof, maar niets is minder waar.
Toen de adrenalinespiegel weer
naar normale waarden daalde, bleek
uiteindelijk Willem Pieters triomfator
te zijn geworden met slechts twee
punten voorsprong op nummer
2 Henk Ballema. Corrie Haveman
mocht zich als nummer 3 naast
de winnaar opstellen voor de foto
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waarmee Rimmert
Brandsma de
uitkomst van deze
titanenstrijd aan
de vergetelheid
Van links naar rechts: Henk Ballema, Willem Pieters, Corrie Haveman
ontrukte. De
in als “uitmuntend” en een voorzitter
wedstrijdleiding stond onder de
waardig! Overigens doen geruchten
bezielende leiding van Piet van Stenis,
de ronde die erop lijken te wijzen
bijgestaan door zijn assistenten
dat het bestuur wat prijzen betreft
Henk Beekhof en aankomend talent
een duurzamer, milieubewuster en
Tom Blaauw. Het zal overigens nog
diervriendelijker weg wil inslaan.
even wachten zijn op de redactie
Naast de befaamde vleespakketten
van Wikipedia voordat ook deze
en dozen met eieren kunnen de
gebeurtenis in haar lijst van
winnaars van toekomstige toernooien
belangrijke gebeurtenissen door
kiezen uit: een struik broccoli, een
de eeuwen heen een plaats heeft
doos biologische speltkaf of een blik
verworven. Dat geduld konden
edelgistvlokken. Troostprijs wordt een
wij helaas niet opbrengen. Het
zak Vegan tarwevrij hondenvoer, waar
spreekwoord luidt immers: de tijd
zelfs de kat zijn neus niet voor ophaalt.
vliegt snel, gebruik hem wel. De
Biljartvereniging De Veldkei gaat met
felicitatiespeech van de voorzitter
de tijd mee.
Klaas Steenstra gaat ook de boeken
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Foto: Han de Kruyf, Havelte (buurman)

Een ‘Kei’ van een foto
Laatste dag voor zijn pensioen toch nog opgepakt!!
Een grote politiemacht haalde vrijdagmorgen de jubilaris op
van zijn woning in Havelte.

Gastgezinnen gezocht voor één nacht
Het lijkt nog ver weg, maar er moet nog veel gebeuren voor die tijd, vandaar
de vraag: Hebt u een slaapplaats voor 1 nacht in de herfstvakantie?
Havelte is erg gastvrij, dat hebben we vorig jaar tijdens de Afrikaloop ervaren.
Ook dit jaar hebben zich alweer mensen op gegeven om gastgezin te zijn voor
1 nacht. Doordat u helpt een slaapplaats en eten te bieden aan een wandelaar,
helpt u ondertussen een kind in Afrika aan een slaapplaats en eten.
In de herfstvakantie van 19 tot en met
25 oktober, wordt voor de veertiende
keer de Afrikaloop gelopen, een
wandelactie waarvan de opbrengst
voor straat- en weeskinderen in Afrika
is. Voor de wandelaars die blijven
overnachten, is de stichting nog op
zoek naar enkele gastgezinnen in
Havelte of omgeving. Dit gaat om de
nacht van woensdag 23 oktober op
donderdag 24 oktober. De wandelaars
komen in de loop van de middag
aan in Havelte. U weet van te voren
wie bij u slaapt (man, vrouw, leeftijd
enz.). Wanneer de mensen gefinisht
zijn op woensdag, wordt u gebeld en
gevraagd uw gast(en) op te halen.
Mocht ophalen niet lukken, zorgt
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de stichting dat de mensen bij u
thuis gebracht worden. De volgende
ochtend wordt er gestart tussen
8.00 uur en 8.30 uur. U neemt dan
weer afscheid of misschien wandelt
u zelf mee, alles is mogelijk. Voor de
overnachting en het eten betaalt de
wandelaar een kleine vergoeding.
Deze vergoeding komt ten goede aan
de Afrikaloop en is op deze manier
onderdeel van de totale opbrengst van
de Afrikaloop. Vorig jaar was dat ruim
€ 23.000,00.
De Afrikaloop is een wandelactie van
7 dagen, maar men kan ook 1 dag of
2 dagen meewandelen. Dagelijks is
er keuze uit etappes van 15, 25 en
35 km. De start is in Hoogeveen en

loopt de eerste dag naar Westerbork.
De volgende dag gaat de tocht naar
Hooghalen daarna respectievelijk
naar Dwingeloo, Vledder, Havelte en
Ruinen, om ten slotte op de zevende
dag weer in Hoogeveen te finishen. De
routes zijn prachtig.
U kunt één of enkele dagen meelopen,
zoveel als u wilt. Onderweg zijn er
iedere dag 3 gezellige pauzeplaatsen.
Voor de eerste dertig deelnemers is
er tegen een kleine vergoeding een
slaapplaats. Voor deze wandelaars is
de stichting nog enkele slaapplaatsen
nodig.
Wilt u meehelpen een straat- of
weeskind toekomst te bieden dan
kunt u zich opgeven als gastgezin bij
Elise van Lienen; email: elise.v.lienen@
gmail.com of telefonisch 06-11420515.
Informatie over de stichting of de
Afrikaloop kunt u vinden op de
website www.andreasmanna.org of op
facebook Afrikaloop.
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