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Kom	langs	voor	advies	en	
meer	informatie	over	deze	
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Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

0521 34 46 54

Dinly Koster 3x Nederlands Kampioen 
op NK inline skaten
Het NK inline-skaten vond dit jaar plaats in Wervershoof en Medemblik. 
Op 30 en 31 mei werd op de Sjoerd Huisman piste in Wervershoof gestreden 
om de nationale titels op de baan (piste van 200 meter) en op 1 juni vond het 
NK weg plaats in Medemblik. 

Er zijn totaal 7 afstanden gereden 
per leeftijdscategorie, waarvan 4 
sprintafstanden en 3 lange afstanden.
Dinly Koster uit Havelte veroverde bij 
de junioren B meisjes drie nationale 
titels op de lange afstanden. 
Op de baan won ze de afvalkoers en 
de puntenkoers en op de afsluitende 
dag won ze op de weg ook de 
puntenkoers. 
Dinly won haar gouden wedstrijden 
met overmacht. Eind augustus is het 
EK inline-skaten in Pamplona voor de 
junioren B, junioren A en senioren. 
Dinly heeft zich met de prestaties van 
het afgelopen weekend vrijwel zeker 
geplaatst voor het EK.  

Dinly is lid van ijs- en skeelerclub 
Nijeveen en traint bij de inline selectie 
gewest Frylan.
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De volgende Kei verschijnt op 26 juni 2019. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 19 juni  
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/Uffelte

16 juni Havelte 10.00 uur Ds. Streutker-Betten  (Beilen)
23 juni Havelte 10.00 uur Ds. V. Top Heilig avondmaal
30 juni Havelte 10.00 uur Ds. A. Westra 

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)

DVSV en vv Havelte voegen jeugdafdeling definitief samen
De voetbalverenigingen DVSV uit Darp en vv Havelte hebben besloten om vanaf seizoen 2019/2020 verder te gaan 
met 1 gezamenlijke jeugdafdeling. “Afgelopen seizoen hebben wij een pilot gedraaid, die hebben we geëvalueerd en 
beide verenigingen zijn positief”, aldus Peter Heupink, voorzitter van vv Havelte. Theo Mulder voorzitter van DVSV weet 
hieraan toe te voegen dat we in de huidige tijd onze ogen niet moeten sluiten en de samenwerking moeten zoeken. Dit 
om überhaupt het beoefenen van de voetbalsport voor de jeugd in onze regio te kunnen blijven realiseren. “De klassen 
op de lagere school worden helaas al jaren kleiner, het aanbod en de diversiteit van sporten in Westerveld groeit en dan 
hebben we het nog niet eens over de online e-sporten”, voegt Heupink toe met een daarbij behorende knipoog.

Beide verenigen laten zien dat 
samenwerken kan. Waar dat in een 
ver verleden onmogelijk leek. “Bij 
ons staat spelvreugde boven de 
prestatie, daar zijn we gewoonweg 
te klein voor. We zijn blij dat we 
door deze samenwerking in alle 
leeftijdscategorieën voetbal kunnen 
garanderen.” De senioren afdelingen 
van beide verenigen gaan voor alle 

duidelijkheid zelfstandig verder. 
Heupink vervolgt, “we zijn ook 
in gesprek met v.v. Uffelte, ook 
zij hebben te maken met een 
voortdurende krimp van het aantal 
jeugdleden. Dit resulteert in een 
vooralsnog éénjarige samenwerking 
voor twee elftallen JO13 en JO15.
Welke ingaat in seizoen 2019/2020. 
Om voor ieder kind dat wil voetballen 

ook de mogelijkheid te kunnen blijven 
bieden zullen we structureel moeten 
blijven samenwerken. De rivaliteit uit 
een nog niet zo heel ver achter ons 
liggend verleden zullen we voorgoed 
los moeten laten. Het is mooi te zien 
dat DVSV, v.v. Havelte en v.v. Uffelte 
ook inzien dat dit de enige juiste weg 
richting de toekomst is”.

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

  Warm of koelvers thuisbezorgd! 

     Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden! 

 

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

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

 Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
 Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 
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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
Hoe bestaat het?
Klaagde ik onlangs nog over het gebrek 
aan galeries in Havelte wordt er de 
komende drie maanden een galerie 
ge/heropend. Galerie Bakker, aan 
het Westeinde in Wapserveen, de 
gerenommeerde kunst-pleisterplaats van 
enkele jaren geleden opent nog éénmaal 
haar deuren om de prachtige schilderijen 
van Joost Doornik te exposeren. Niet 
alleen exposeren maar het is tevens een 
atelierverkoop. Yvonne Bakker komt met 
deze opening tegemoet aan de wens 
van velen uit het hele land om nog eens 
de mooie, kleine galerie open te stellen. 
Evenals vroeger wordt de expositie 
gecombineerd met klein antiek.
Kijk, dat is nu precies de bedoeling van 
een kunstverkoop.
Wij gaan graag een kijkje nemen bij 
iets bijzonders wat in onze eigen regio 
wordt aangeboden. Wij, inwoners 
van Westerveld maar zeker ook 
al die toeristen die hier tijdens de 
zomermaanden ronddwalen.
Ik herinner me de vele galeries die wij 
tijdens onze vakanties hebben bezocht. 
Kunst waar we diep van onder de 
indruk waren, maar ook werken van 
‘kunstenaars’ waarvan we vaak om ons 
heen hoorden: ‘Is dat kunst? Nou, dan 
ken me suster hier ook wel hange!’ 
Zo is het bij galerie Bakker niet.
Joost Doornik, afgestudeerd aan de 
Academie Minerva  in Groningen, 
exposeert in binnen- en buitenland en 
het is bijzonder dat er nog zoveel werk 
van hem in de Wapserveense galerie 
hangt. Galerie Bakker is geopend van 
16 juni tot 1 september op zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Ik zou 
zegen, maak van de gelegenheid gebruik 
om uw geest te verfrissen met kunst en 
klein antiek.         dieneke smink

Vrijwilligers gevraagd voor hulp bij de Nachtelijke 
Beleving op 21 en 22 juni Diever en 19 en 20 juli 
in Havelte 
 
Het nationale park van Drenthe is op zoek naar vrijwilligers die willen 
helpen bij de Nachtelijke Beleving op 21 en 22 juni in Diever en 19 en 20 
juli in Havelte. De Nachtelijke Beleving is een wandeling van 1,5 uur waarbij 
onderweg op unieke plekken theatrale belevenissen plaatsvinden. We zijn op 
zoek naar mensen die het leuk lijken om tijdens deze avonden het publiek te 
begeleiden. 

Om de tien minuten start een gids 
(jij als vrijwilliger). Je loopt  met een 
groep van maximaal  25 deelnemers 
de route en zorgt ervoor dat de groep 
bij elkaar blijft. De start is tussen 20.00 
en 23.00 uur.
 

Lijkt het je leuk om te helpen of wil je 
meer informatie stuur dan een mailtje 
naar Marieke Sikkens, marieke@
hetnationaleparkvandrenthe.nl of bel 
06-10642235. Geef daarbij ook aan op 
welke avond(en) je wilt helpen.

Een vernieuwd museum, nieuwe kansen, wie durft?
Het OERmuseum organiseert een speciale avond om nieuwe vrijwilligers te 
inspireren op donderdag 20 juni 2019 in het Oermuseum, Brink 7 te Diever van 
19.30 uur tot 21.30 uur.

Het is u vast niet ontgaan; het 
OERmuseum is helemaal vernieuwd 
en is aangepast aan wat vandaag de 
dag van een museum mag worden 
verwacht.
Het museum vernieuwen is een hele 
klus, een museum draaien is dat ook. 
Een 20-tal vrijwilligers, gastheren en 
-vrouwen, schoonmakers, klussers, 
opleiders, wandelgidsen, fietsgidsen, 
rondleiders en workshopverzorgers 
zorgen er voor dat het OERmuseum 
elk jaar van 1 april tot eind oktober 
voor het publiek is geopend. We 
hebben een vaste groep vrijwilligers 
maar we zoeken uitbreiding.
Als u geïnteresseerd bent in het 

doen van vrijwilligerswerk in het 
OERmuseum of gewoon eens wilt 
ervaren of dat wat voor u is, kom 
dan naar de speciaal daarvoor 
belegde avond op donderdag 20 juni 
2019. De koffie staat klaar. Na een 
korte introductie kunt u rustig het 
hele museum bekijken “Beleef de 
OERtijd in het OERmuseum”. Ook is 
er alle gelegenheid van gedachten te 
wisselen met de vrijwilligers die die 
avond ook aanwezig zijn en uw vragen 
kunnen beantwoorden.

Kijk ook eens op onze website 
(www.oermuseum.nl) om een eerste 
indruk te krijgen. Tot de 20e juni!
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel 

Verenigingsdrukwerk

Textieldruk en borduren
Voor zowel zakelijk als particulier textieldruk en borduurwerk kunt u 
bij ons terecht. Voor bedrijven en verenigingen drukken of borduren wij 
logo’s op bedrijfs- en sportkleding, handdoeken etc. 
Voorbeelden van particulier borduurwerk zijn: handdoeken, t-shirts, 
truien en babyartikelen, zoals slabbetjes, badcapes en knuffels.

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

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

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

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

VERLOTING 2017
t.b.v. basisschool 
‘De Rozebottel’ 

te Koekange

1e prijs: Kinderpicknicktafel 

2e prijs: Terrashaard

3e prijs: Zomerpakket

GROTE VERLOTING 2017
t.b.v. basisschool ‘De Rozebottel’ te Koekange

Goedgekeurd door Gemeente De Wolden onder registratienummer:

Z.17-53720/D.17-90790  

Prijs per lot e 0,50. Aantal loten 2.000

De trekking zal plaatsvinden op donderdag 1 juni 2017.
No 0001

No 0001

Feestcommissie ‘Scheerwolde-Wetering’ e.o.
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s

VERLOTING

1e prijs  : Stalen ros
2e t/m 10e prijs : Diverse leuke prijzen

Aantal loten: 2500 Prijs per lot: € 1,-

VAN CONCEPT TOT AFWERKINGNoteboomstraat 68 
7941 XA  Meppel

T 0522 255 449 
drukkerij@kleen.nl Ontwerp | Druk | Print | Reclame

De trekking vindt plaatstijdens de ponymarkt 
op zaterdag 12 augustus 2017om 13.30 uur in defeesttent te Scheerwolde.

Verloting goedgekeurddoor het gemeentebestuurvan Steenwijkerland 

NO- 1001

NO- 1001

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 Karre

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

VOGELVERENIGING  DE EDELZANGER  STEENWIJKERWOLD

1e prijs E 200,- 4e prijs E 50,- 

2e prijs E 125,- 5e prijs E 25,-

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

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

Trekking 25 november 2017 om ± 15.00 uur

in Hotel Gelderingen (het paradijs van het noorden)

NO- 1001

NO- 1001

info@kroesnijeveen.nl           www.kroesnijeveen.nl           0522 49 26 80

Heel  KROES

Feestweek
Fijne

een
#HEELNIJEV1 

wenst

HOOFDSPONSOR

WOLDSTRAAT 61-65, 7941 LG MEPPEL, TEL 0522-246619VENEWEG 117, 7946 LJ WANNEPERVEEN, TEL 0522-281203    WWW.LANTINGA-VERSHUIS.NL | INFO@LANTINGA-VERSHUIS.NL

V.
V. O

ranje Zwart  

WanneperveenV.
V. O

ranje Zwart  

Sportpark ’De Bovenboer’
Sportpark ’De Bovenboer’

Wanneperveen

Sportpark ’De Bovenboer’

v.v. Oranje Zwartv.v. Oranje Zwart
Opgericht 1 april 1949



De Kei - 4e jaargang nr. 12 - 12 juni 2019 5

Vier nieuwe Nachtelijke Belevingen in 2019 

Theater, muziek en avonturen tijdens de vier Nachtelijke Belevingen in 
Diever, Havelte, Dwingeloo en Frederiksoord tijdens de zomermaanden in de 
gemeente Westerveld.  

Ook dit jaar staan er weer vier Nachtelijke Belevingen op het programma in de 
gemeente Westerveld. In de maanden juni, juli, september en oktober worden 
er in Diever, Havelte, Dwingeloo en Frederiksoord theatrale belevenissen 
georganiseerd op unieke plekken in de dorpskern en de natuur. De nachtelijke 
beleving is een wandeltocht van ongeveer 1,5 uur met onderweg theatrale 
belevenissen. De start is vanaf 20.00 uur. Elke 10 minuten start er een groep 
van maximaal 25 deelnemers.  

• Diever  │ Midzomernachtelijke Beleving  │ 21 & 22 juni 
• Havelte  │ Terug naar je OER!  │ 19 & 20 juli  
• Dwingeloo  │ Plekken van plezier  │ 13 & 14 september 
• Frederiksoord  │ Levendig verleden  │ 25 & 26 oktober 

Nachtelijke Beleving 21 & 22 juni & 
Festival Midzomernachtdroom 22 juni 
in Shakespearedorp Diever  
De aftrap van de Nachtelijke Beleving 
zal in Diever plaatsvinden. Vanaf 
de brink in hartje Diever ontdek 
je een wandeling langs bijzondere 
hoogtepunten! We vieren deze 
Nachtelijke Beleving niet voor niets 
rondom de langste dag van het jaar. In 
een midzomernacht dwalen geliefdes 
rond die elkaar zoeken, kwijtraken, 
verliezen en winnen. De grote vraag 
is; wie gaat er met Hermia trouwen? 
De hormonen gieren door je lijf en 
je verstand is ook nog eens de weg 
kwijt. Volg de jonge geliefden in hun 
zoektocht om hun ouders te omzeilen 
en voor de ware te kiezen. 

Wegens succes herhaald: 
Festival Midzomernachtdroom in 
Diever 
Op zaterdag 22 juni vindt voor 
de tweede keer het Festival 
Midzomernachtdroom plaats op 
de Brink in Diever. In een sfeervolle 
omgeving, geïnspireerd op het 
beroemde stuk van Shakespeare, 
is er een avondvullend programma 
voor jong tot oud. Muziek en dans, 
heerlijke versnaperingen, kampvuur 
en een buitenbios maken het in 
combinatie met de Nachtelijke 
Beleving tot een unieke ervaring. 
Ook dit jaar verzorgt Muziekcentrum 
Westerveld de programmering van het 
Open Podium voor lokaal talent. Dit 
jaar zijn er onder andere optredens 
van Dans en Energie, Swingband 

Havelte, Slagwerkgroep Sla-je-Slag en 
Bibi Wemmenhove. Bijzonder moment 
is de open rapworkshop die rapper 
Ferry Heeren, alias Ferryflex, gaat 
verzorgen. Hij laat zien dat sonnetten 
van Shakespeare het uitstekend doen 
op rapmuziek. 
 
Terug naar je OER! in Havelte 
19 & 20 juli 
De tweede Nachtelijke Beleving 
vindt plaats in de zomervakantie in 
het Havelte  ‘Terug naar je OER!’. Na 
het uit de hand gelopen experiment 
van Ontwenningskliniek Oer! in 
2018 heeft mevrouw Bhopal een 
nieuw ontwenningsprogramma 
samengesteld, om terug te gaan naar 
de bron. Weg van de stress, terug naar 
uw oer. Volg de deelnemers die in dit 
op hol geslagen experiment proberen 
te ontsnappen aan de absurditeit van 
stressen en relaxen. Sta zelf aan het 
roer, ga terug naar je oer.

Plekken van plezier in Dwingeloo 
13 & 14 september 
In 2019 is het thema van de 
Open Monumentendag: Plekken 
van plezier. Tijdens het open 
monumentenweekend vindt ook de 
Nachtelijke Beleving plaats. Een thema 
dat de bezoeker op een passende 
manier kan beleven rond de Noordster 
op het Dwingelderveld.  
Het zandmannetje, Klaas Vaak, strooit 
slaapzand in de ogen van kinderen 
zodat ze de mooiste dromen krijgen. 
Ga mee met Klaas Vaak in de wondere 
wereld van dromen. De fijnste dromen 

in Dwingeloo, de mooiste plekken van 
plezier.  

Levendig verleden in Frederiksoord 
25 & 26 oktober 
Je krijgt een wit vel papier, waarop 
jij een nieuwe maatschappij mag 
vormen, hoe zou jij beginnen? 
Maak kennis met het verleden van 
Frederiksoord om een eigen toekomst 
te bouwen. Word een onderdeel 
van het groots maatschappelijk 
experiment van Johannes van 
den Bosch. Herbeleef dit levendig 
verleden. 
 
Over de Nachtelijke Beleving 
De Nachtelijke Beleving is een initiatief van 
Stichting Toeristische Promotie Westerveld, 
Roestvrij theater, betrokken ondernemers en 
verenigingen uit Diever, Havelte, Frederiksoord 
en Dwingeloo. En wordt mede mogelijk gemaakt 
door ondersteuning van het Ondernemersfonds, 
de gemeente en de provincie. De Nachtelijke 
Beleving heeft een maatschappelijke 
meerwaarde voor inwoners -jong en oud- in de 
regio door haar sociale karakter. De individuele 
evenementen hebben allen een sportief, sociaal- 
cultureel karakter waarbij ‘samen beleven en 
organiseren’ centraal staat. De Nachtelijke 
Beleving ervaar je niet alleen. Het is een 
activiteit waarbij gezinnen, buren en vrienden er 
met elkaar op uit trekken om de unieke cultuur-
historische verhalen die de gemeente rijk is te 
beleven. 
Kijk voor meer informatie en online kaartverkoop 
op www.hetnationaleparkvandrenthe.nl. Elke 
10 minuten start er een groep met maximaal 
25 deelnemers. U koopt een kaartje voor 
een bepaalde tijd. Het advies is om online of 
in de voorverkoop kaarten te kopen zodat u 
verzekerd bent van een plek op het tijdstip 
van uw voorkeur. Op de avond zelf kopen is 
ook mogelijk, maar dan kan het zijn dat u even 
moet wachten voordat u kunt starten met de 
wandeling.
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Zomerkamp Havelte
Hallo allemaal!
Even voorstellen: Wij zijn Stichting Kinderkampen Havelte en omstreken. 
Wij organiseren ieder jaar een actief en vooral gezellig zomerkamp. Deze 
vakantieweek wordt volledig door vrijwilligers georganiseerd en begeleid.
Voor meer informatie over onze stichting verwijzen we je naar de website of 
kun je contact opnemen met een van de contactpersonen.

Wanneer:
Dit jaar gaan we van maandag 15 
juli tot zaterdag 20 juli naar het 
zonovergoten Schoonoord.

Mag jij mee?
Als jij tijdens de kampweek 8 t/m 12 
jaar bent, of 13 jaar en in groep 8 zit 
van de lagere school, dan mag jij mee!

Wat gaan we doen?
We ondernemen super leuke 
activiteiten. We doen bijvoorbeeld 
waterspelletjes, een vossenjacht, een 
spooktocht en nog veel meer!
We hebben ook elk jaar een leuk 
thema, waar wij veel mee doen 

tijdens de kampweek. Wat het thema 
is dit jaar, houden we nog even als 
verrassing.

Belangrijk voor de ouders:
Wij komen voor de kampweek langs 
voor een persoonlijk gesprek waarin 
informatie uitgewisseld kan worden.

Wat kost het?
De zomerkampweek vol plezier en 
activiteiten kost €110.-. Het tweede 
kind uit hetzelfde gezin betaalt €105,- 
en het derde kind betaalt €100,-.

Hoe geef ik mij op?
U kunt dagelijks tussen 9.00 

en 19.00 uur bellen met 
06-29444078 of mailen naar info@
stichtingkinderkampenhavelte.nl, 
dit kan de hele dag. Vermeld bij je 
opgave je naam, adres en woonplaats, 
telefoonnummer, emailadres en maat 
T-shirt.
Zaterdag 6 juli 2019 is de laatste dag 
dat je je kunt opgeven.

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

Vanaf juli elke dag geopend 
voor pizza en ijs!

Voor menu en openingstijden: zie website

Klusbus
Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73

Na de officiële opening kan men 
zwemmen van 18.45 uur tot 19. 30 
uur voor de Zwem4daagse. Kinderen 
tot 10 jaar zwemmen 250 meter en 
de andere deelnemers zwemmen 500 
meter per avond. Op donderdagavond 
worden de medailles uitgereikt.

Kaarten zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar voor € 5,00. De 
voorverkoop start op woensdag  
26 juni en eindigt op zondag 30 juni. 
Daarna kosten de kaarten  
€ 8,00. Deelnamekaarten voor de 
Zwem4daagse zijn verkrijgbaar aan de 

kassa van het zwembad.
De Zwemvierdaagsecommissie 
Havelte heeft voor een afwisselend 
programma gezorgd en hoopt dan ook 
weer op veel deelnemers. Het bad is 
tijdens de zwem4daagse gesloten voor 
andere zwemmers.

Zwemvierdaagse in zwembad ‘De Kerkvlekken’ te Havelte
De jaarlijkse Zwem4daagse in zwembad ‘de Kerkvlekken’ te Havelte zal plaatsvinden van maandag 1 t/m donderdag 
4 juli 2019. De Zwem4daagse wordt dit jaar voor de 45e keer georganiseerd in Havelte. Naast het zwemmen zijn er leuke 
randactiviteiten, zoals een groot springkussen, muziek en elke avond een lekkere traktatie. 
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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

12 juni De Kei nr. 12
12 juni Zomeravondcompetitie/clubkampioenschap senioren MTB Havelte
15 juni Archeologische fietstocht Lhee - Bospub, Bosrand 18, Dwingeloo - 10.30 tot 12.30 uur
20 juni Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
20 juni Speciale avond OERmuseum voor nieuwe vrijwilligers - Brink 7, Diever - 19.30-21.30 uur
25 juni Koffie-inloop - De Veldkei, Havelte - 9.00-11.00 uur
26 juni De Kei nr. 13
29 juni Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
29 juni Workshop Kleitabletten en Amuletten - Oermuseum, Brink 7, Diever - 14.00-16.00 uur
29 juni Oerwandeling Diever - Oermuseum, Brink 7, Diever - 14.00-16.00 uur
1-4 juli Zwem4daagse - Zwembad De Kerkvlekken, Havelte
3 juli Zomeravondcompetitie/clubkampioenschap jeugd MTB Havelte
6 juli Oerwandeling Diever - Oermuseum, Brink 7, Diever - 14.00-16.00 uur
9 juli Ophalen oud papier in Havelte

10 juli De Kei nr. 14
17 juli Mammoetdag, Jagers in de Oertijd - Oermuseum, Brink 7, Diever - 10.00-17.00 uur
18 juli Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
20 juli Archeologische fietstocht Lhee - Bospub, Bosrand 18, Dwingeloo - 10.30-12.30 uur
24 juli De Kei nr. 15
15 aug. Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur 
28 aug. De Kei nr. 16
Do. 29 aug. Ophalen van het oud papier in Havelte 
19 sept. Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur 

Agenda

Elke maandagmiddag: Gymnastiek 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

MET VOOR ALLE VADERS EEN
STOERE TOMAHAWK STEAK 

VAN 300 GRAM 
VAN HET DRENTS WEIDERUND, NAAR WENS

GEGRILD 

Geserveerd met
Ambachtelijke friet

Huisgemaakte salade
Gepofte aardappel
Gegrilde maiskolf
Brood met boter
Diverse sauzen

Inclusief dessert
Gebakken ananas met whiskey roomijs en

gesuikerde noten

Zondag 16 juni vanaf 17.00 uur.
Uitsluitend op reservering 

info@landhoteldiever.nl
0521-594114 / 06-57707698 (whatsapp)

 
 
 

Of keuze uit varkenssteak, sticky
drumsticks, zalm en saté van kippendij

VADERDAG SMOKEY BBQ

€ 27,50 p.p. | € 15,00 kids
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••• • • 
COMFORTUIN 

hoveniersbedrijf 
groenvoorzieningsbedrijf 

boomverzorgi ng 
bestratingen 

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

Cowifortuivi. ...... daar �it u altijd goed!

Zeldzame planten in het Holtingerveld
Zo maar een paar planten die je waar kunt nemen in het Holtingerveld.
In het deel Holtinge - Holtingerveld - Kleine Startbaan, kun je allerlei planten 
waarnemen.

Gelobde maanvarenHeidekartelblad

Een grote verscheidenheid aan 
planten: Orchideeën, valkruid. Er staan 
vele zeldzame planten.
Van twee van deze zeldzame planten 
een foto gemaakt.
Dit zijn de gelobde maanvaren en het 
heidekartelblad.
Een uniek gebied dus.

R. Brandsma

Haiku

Tientallen kwallen

drijven als verse bloemen

boven het scheepswrak.

Louis.

Het Chamadronseizoen is weer begonnen! 
In de Toren van de Havelter Clemenskerk staat het chamadron. Dit zijn 50 
koperen pijpen welke buiten te beluisteren zijn. Deze pijpen steken dan door 
de galmgaten naar buiten. 

De eerste bespeling was 8 juni door 
Cees Roubos. Waarna men de toren in 
kon voor een bezichtiging tegen een 
kleine vergoeding. 

Elke zaterdag tot monumentendag 
14 september is er een bespeling (z.t). 

Zie ook: www.chamadron.nl.
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energetisch therapeut / sportmasseur verzorger                          Martijn Haveman

behandeling;  opleidingen;                      

Pedjit (oosterse massage)               energetisch sportmasseur

energetische sportmassage / therapieën               stabielmassage onderbeen

ontspanningsmassage

magnetiseren cursus;

kruiden therapie meditatie

Locatie   veendijk 29   7971 RN Havelte   ( Drenthe)

nfo@spirit-treatments.nl              www.spirit-treatments.nl        tel; 06-33674073

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

Energetisch therapeut / sportmasseur 
Martijn Haveman

www.spirit-treatments.nl   06-33674073

Archeologische fietstocht rond Lhee
Het OERmuseum organiseert een archeologische fietstocht rond Lhee op 
zaterdag 15 juni 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. 

Drentenierdersmiddag
Drentenierdersmiddag op donderdag 
20 juni. 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 Ronald Reuderink zal een 
korte lezing geven met als onderwerp: 
Fins en Estlands, verrassende talen. 
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.

Lotenbloks.nl is een initiatief van 
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

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

Kijk op:

KREMER
uitvaartzorg

Annerie

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

Sigrid & MariekeAnnerie,

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

‘



De Kei - 4e jaargang nr. 12 - 12 juni 2019 11

Een ‘Kei’ van een foto
Foto: Willem Pieters, Havelte

JA GESPOT!!!!, één van de Uilen Fam. die hier in de buurt in 
de nachtelijke uren behoorlijk van zich laat horen!! (Leuk??? 
Nou hier en daar gaan de raampjes wel dicht hoorde ik!!! 
(PUURNATUURLIJKWESTERVELD! (Havelte Molenweg)

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
SAMENLEEFCONTRACT?

notariaat & mediation
Stotijn

altijd scherp!

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.

We zien uw inzending graag tegemoet.
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Bakkerij Bergman, Piet Soerplein 3, Havelte, tel.nr. 0521-342368


