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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp
Foto: Projectkoor Gabriel Fauré

Concerten Projectkoor Gabriel Fauré
Rond het thema ’75 jaar na de oorlog’ geeŌ Projectkoor Gabriel Fauré twee
concerten. Onder leiding van Monique Suring wordt, met medewerking
van pianiste Jeanine SanƟng, sopraan Elise Huser en declamatrice Marije
Roorda, een programma gebracht met koormuziek uit de 12e t/m 20e eeuw,
afgewisseld met gesproken teksten, en preludes en fantasieën van Bach voor
piano-solo.
Werd in vorige jaren bij de
programmering al jd een muzikale
rode draad gevolgd, dit keer is
Monique Suring uitgegaan van een
tekstuele benadering. In 2020 is
het 75 jaar geleden dat de Tweede
Wereldoorlog eindigde en dat zal in
Nederland op allerlei manier worden
herdacht.
Het kleine, het persoonlijke is
de grondgedachte waaruit de
muziekkeuze is voortgekomen. De
gedachte dat oorlog voortkomt uit de
schaduwkant die elk individu in zich
hee , en minder kans krijgt wanneer
we die schaduwkant onder ogen zien.
Het programma is opgebouwd uit
werken van Hildgard von Bingen,
Josquin Desprez, Orlando di Lasso,
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Schubert, Brahms en Barber,
Arvo Pärt (Magnificat, Psalm 131
en Vater unser), Paul Dessau en
Louis Andriessen. Het koor treedt
op in verschillende beze ngen,
overwegend a cappella, een enkel
werk met pianobegeleiding.
De concerten vinden plaats op
vrijdagavond 31 januari in de
Clemenskerk te Havelte, aanvang
20.00 uur, en op zondagmiddag
2 februari in de Dorpskerk te
Wapserveen, aanvang 15.00 uur.
Entreeprijs is 12,50 euro, voor
kinderen t/m 15 jaar is het concert
gra s.
Kaarten kunnen besteld worden
via de website:
www.projectkoorgabrielfaure.nl
of tel. 06-2874484.
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De volgende Kei verschijnt op 22 januari 2020.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 15 januari
mailen naar: dekei@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen,

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
12 jan.
19 jan.
26 jan.
2 feb.

Havelte
Havelte
Havelte
Uﬀelte

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Ds. Aukje Westra
Ds. Vijko Top
Mw. Ds. T. Braam (Dwingeloo)

Doe-dienst met aandacht voor kinderen
Afscheid/beves ging ambtsdragers
Inspira edienst

Haiku
Elke dag opnieuw
ziet de hongerige kraai
brood in het afval.

Drentenierdersmiddag
Drentenierdersmiddag op donderdag 16 januari. 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
ac viteiten deelnemen en wellicht
nieuwe dingen uitproberen.
De middag bedoeld als een gezellig
samenzijn om oude contacten aan te
halen en nieuwe contacten te leggen.
De toegang is gra s en van tevoren

opgeven is niet nodig. De jden zijn
van 15.00 uur tot 17.00 uur.
De Drentenierdersmiddagen
worden gehouden in Het Landhotel,
Groningerweg 6 in Diever.
Voor meer informa e zie onze website
www.drentenierders.nl of bel 0521342557.

Louis

Par culiere adverten e

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

URZO

WONINGINRICHTING
PROJECTINRICHTING

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT
2

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
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Flint

CreaƟviteit in de liŌ
Tegenwoordig leg ik de groenten
op ooghoogte in de koelkast. Toen
ik er nog kaasblokjes en andere
kleine lekkernijen zag liggen kwam ik
regelma g in de verleiding om er één
te nemen.
“Eén kan geen kwaad!” Helaas
dacht ik dit meerdere malen per
dag. De weegschaal was vervolgens
onverbiddelijk.
Mijn wijnglazen met extreme inhoud
heb ik opgeruimd, evenals de enorme
borden en de reusach ge soeplepels
die ik had gespaard jdens één van
Abe’s zegelac es. De aanmerkelijk
kleinere vervangers, gekocht bij
Bruggeman, de enige winkel die nooit
“Nee” verkoopt en in de plaatselijke
kringloopwinkel, hebben als resultaat
dat de hoeveelheden voedsel
beperkter blijven. Het soms enigszins
gedateerde design neem ik voor lief.
Kleine veranderingen in mijn
omgeving blijken mijn gedrag en
dat van anderen guns g te kunnen
beïnvloeden. Ik hoop dan ook dat
li en in veel gebouwen “verstopt”
worden ten gunste van de gewone
trappen en dat veel van deze trappen
worden omgevormd tot reusach ge
pianotoetsen, zoals in Stockholm het
geval is. Hier neemt vrijwel iedereen
plotseling de trap. Hoogleraar Erik
Scherder zou er jdens één van
zijn Max -mini - colleges aandacht
aan kunnen schenken. Crea eve
vondsten zijn nodig om jong en oud
in beweging te krijgen en de stoel
achter de computer te verlichten. Er is
een wereld te winnen in een gelukkig
2020.
Gheraert Leeu

Nieuw seizoen Youth Alpha. Jong enthousiast team
staat te popelen!
Het Youth Alpha
team in Steenwijk
start in januari met
een nieuw Youth
Alpha-seizoen. De
eerste bijeenkomst
voor jongeren
van 15 tot 27 jaar
staat gepland voor
zondag 12 januari
om 18.00 uur in de
Koning
In Steenwijk gaat binnenkort weer
een Alpha - Youth van start. Tijdens
en toﬀe avonden ontdek je wat
het christelijk geloof inhoudt.
Stel al je vragen en praat met
andere deelnemers door over en
inspirerende onderwerpen, zoals: ‘Is
er meer?’, ‘Wie is Jezus?’ en ‘Wat is
bidden en hoe doe je dat?’.
Alpha is gra s en wordt gegeven op
10 zondagavonden en start met lekker
eten. De eerste avond is op 12 januari
.Je kunt vrijblijvend komen kijken of
het wat voor jou is. Je bent van harte
welkom bij de Koning, Doelenstraat
14 te Steenwijk (vlakbij de bioscoop).
In Nederland volgden ruim 220.000
mensen een Alpha, wereldwijd zelfs al
24 miljoen.
Relaxed
Twee deelnemers vertellen over de
cursus: “Er waren veel dingen op
Alpha die mij aanspraken”. “Tijdens
het eten werd er informeel gepraat
over allerlei onderwerpen, dus niet
alleen over het geloof. Ik ervaarde
een gevoel van samenhorigheid. We

hadden ook veel lol. Iedere week
werd er een interessant onderwerp
besproken en daarna konden we al
onze vragen en dingen delen in kleine
groepen. Ik vond Alpha een leuke,
interac eve manier om in contact te
komen met het christelijke geloof.
Fun Faith Friendship
Op Alpha – Youth voelde ik me
heel welkom. Mensen toonden
interesse in wie ik was, ze hadden
echt persoonlijke aandacht. Je kon
je eigen vragen stellen. Dat sprak me
aan. Ik wilde meer weten over wie
God is. Wat de zin van het leven is,
wat het betekent om prak sch te
leven als christen. Daar wist ik niks
over. Hoe maak je daar een keuze in?
Alpha hee me geholpen om beter
de basis van het geloof te begrijpen
en daarover in gesprek te gaan met
anderen.
Wil je meer informa e of wil
je je opgeven? Dat kan via
youthalphasteenwijk@outlook.com of
Marijke Bos tel. 06-45087557

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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Vervolg Excursie Grote Startbaan
Beste medewerkers van Natuurmonumenten,
U organiseerde begin december jl. een excursie op de Grote Startbaan. Daar vertelde u welke plannen
Natuurmonumenten heeŌ met dit stukje natuur aan de noordkant van Havelte. U gaat er ongeveer 80 procent van de
bomen kappen, zodat de ontwikkeling van heischraal grasland meer kansen krijgt. In De Kei van 18 december schrijŌ
u dat er veel - ook kriƟsche - vragen werden gesteld. In tegenstelling tot een zelfde excursie die u zo’n 4 jaar geleden
organiseerde, kwamen er nu geen duidelijke protesten tegen uw plannen.
Ik weet niet hoe het de andere 50 belangstellenden is vergaan, maar ik had toen wat jd nodig om me te realiseren wat de
eﬀecten van de ‘herstelwerkzaamheden’ zullen zijn. Ondertussen is mij duidelijk geworden dat meerdere bewoners van de
aangrenzende woonwijk de Meerkamp weinig goede woorden over hebben voor wat u toen en nu wilt bereiken. Het was
goed dat u (Drenten kennend?) aan het eind van de excursie aangaf dat eventuele vragen en opmerkingen nadien welkom
waren. Dat doe ik nu met deze open-brief.
1. Mij lijkt dat de eekhoorn, die op 7 december met ons meeging in de toppen van de bomen, na de kap van bijna alle
bomen, zijn geluk elders moet gaan zoeken. Waar moeten ze naar toe en kunnen wij ze straks nog zien?
2. Hoe gaat het met de schaduwminnende planten als er straks nog nauwelijks schaduw op de Grote Startbaan zal zijn?
3. Waar gaan de spechten en kraaien naar toe als er straks niet of nauwelijks nog bomen voor hen zijn?
4. Bestaat de kans dat door het open karakter dat de Grote Startbaan krijgt, konijnen en reeën zich er niet meer thuis
zullen voelen?
5. De Grote Startbaan wordt in het najaar één keer met zwaar geschut van jonge wildgroei ontdaan. Blij dat onderhoud
zo en kan rond bepaalde bomen en struiken wildgroei ook niet handma g verwijderd worden?
6. De Grote Startbaan is nu beperkt toegankelijk. Blij dat zo of wordt het in de toekomst misschien een voor publiek een
afgesloten gebied?
7. Natuurmonumenten wil het cultuur-historisch karakter van de Grote Startbaan versterken. Mooi, maar pakt dat wel
zo uit met deze bomenkap? Zie mijn luch oto’s bij deze brief. Mij lijkt dat door het aan beide zijden verwijderen van de
bomenrij de startbaan straks wegvalt in het omringende grasland.
8. U hebt bekend gemaakt dat de provincie Drenthe het gebied ten noorden van de Grote Startbaan hee aangekocht.
Om het tot aan de stuwwal van de Havelterberg in een natuurgebied te herscheppen. Is het niet veel verstandiger
dat Natuurmonumenten samen met de toekoms ge beheerder van dit terrein voor het hele gebied één
gemeenschappelijk plan gaat ontwikkelen? Waarbij ook het bestuur van de gemeente Westerveld haar inbreng krijgt?
9. Als dit provinciale gebied net zo’n open karakter krijgt als u voornemens bent aan te leggen, dan ontstaat er vanaf de
Havelterberg gezien horizonvervuiling. Want het oog van de wandelaar ziet dan van oost tot west de bebouwing van de
Meerkamp.
10. Met mij hebben velen al enige jd de indruk dat bij Natuurmonumenten de balans tussen de belangen van mensen,
planten en dieren niet meer in evenwicht zijn. Dat proeven wij hier nu opnieuw. Hoe denkt u dat te kunnen
wegnemen?
In afwach ng van uw reac e,
Wim van Velzel
4
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Wie komt ons helpen de Havelter Molen draaiende te houden?
De kerstboom is weer opgeruimd, de oliebollen zijn op en het vuurwerk is afgestoken. We hopen dat u gezellige dagen
heeŌ gehad. We schrijven nu het jaar 2020. Een jaar waar we veel van verwachten. We zijn namelijk driŌig op zoek naar
een nieuwe molenaar (of twee) en naar een aantal enthousiaste vrijwilligers en we hebben goede hoop dat dit gaat
lukken. Ik begin dus met de kreet; Wie komt ons helpen de Havelter Molen draaiende te houden?
Wat hebben wij te bieden;
• een goed onderhouden molen
die geheel maalvaardig is en
waar, bij voldoende wind, elke
zaterdagmiddag wordt gemalen.
• een brok techniek waar u “U” tegen
zegt. Oude Ɵjden herleven, maar
dit wil niet zeggen dat het minder
enerverend is.
• een gezellige en enthousiaste groep
mensen die elke week in wisselende
samenstelling aanwezig is en ‘zijn/
haar’ ding doet.
• een opleidingsmolen waar u
de kneepjes tot gediplomeerd
molenaar kunt leren. Als u kiest
voor de Havelter Molen als
Uw molen, dan is er over de
cursuskosten te onderhandelen.
Bent u geïnteresseerd kom dan
op een zaterdagmiddag langs en
laat u informeren door Abel, Henk
of Arend. Zij kunnen u feilloos
uitleggen wat de opleiding inhoudt
en aan welke eisen u moet voldoen.
In 2019 hebben we natuurlijk alle
reguliere onderhoud gepleegd en u
weet onderhoud is behoud en dat is

zeker van toepassing op een molen.
Dankzij uw ondersteuning in de vorm
van donaƟes, arbeid of materiaal,
en enkele subsidies hebben we onze
molen draaiende en malende kunnen
houden.
Het bestuur wordt gevormd door drie
personen; Abel de Boer, Ben Eleveld
en Arend ZanƟng.
Daarnaast wordt veel onderhoudswerk
in, aan en bij de molen verricht door
een groep(je) vrijwilligers; Henk den
Boogert, Dirk Westerveen en Arend
Nijmeijer. Joke den Boogert verzorgt
onze boekenhoek met 2e hands
boeken.
Bovenstaande mensen zijn de meeste
zaterdagmiddagen in of rond de molen
bezig met allerlei klusjes. Aanvulling
van deze ploeg is natuurlijk alƟjd
welkom, dus verveelt u zich en heeŌ
u Ɵjd/zin kom eens langs om kennis te
maken en de sfeer te proeven.
We hebben op dit moment één
gediplomeerde molenaar, Abel de
Boer, die geregeld wordt bijgestaan
door collega-molenaars uit bijv.

Ruinen of Nijeveen en we hebben
twee molenaars in opleiding die ook
geregeld aanwezig zijn. Er mag niet
gedraaid/gemalen worden als er geen
gediplomeerd molenaar aanwezig is,
dus u snapt dat de druk op Abel wel
heel groot is.
Ook in 2020 is de molen elke
zaterdagmiddag geopend en vrij
toegankelijk voor iedereen. Bij
voldoende wind is de molen zelfs
volop in bedrijf. Ook zijn we er voor de
verkoop van o.a. onze meelproducten,
honing en 2e hands boeken.
Wij wensen u een voorspoedig en
vooral gezond 2020 toe en denk a.u.b.
nog eens na over de mogelijkheid om
de handen uit de mouwen te steken,
leƩerlijk en figuurlijk, voor onze
Molen.
Vriendelijke groeten en graag tot ziens
op de Havelter Molen,
Namens het bestuur van de SƟchƟng
Havelter Molen
Arend ZanƟng.
voorziƩer@haveltermolen.nl

MTB-ers fietsen € 2.550,00 voor de schapen in Havelte
De zondag jl. gehouden MTB-toertocht ten bate van de
HolƟnger Schaapskudde heeŌ een bedrag van € 2.550,00
opgeleverd. Ruim 500 deelnemers, sfeer en warmte in de
lammerenkooi en een goede catering, heeŌ dit mooie
bedrag opgeleverd. Enkele bedrijven hebben belangeloos
meegewerkt en de kosten laag gehouden.
Tijdens de Kerstmarkt in Havelte
werd door de jeugdleden van
de MTB vereniging een cheque
aangeboden aan de schapen. Duco
Heun voorziƩer van de SƟchƟng
HolƟnger Schaapskudde was zeer
te spreken over de niet verwachte

Adverteren?
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opbrengst en de
fijne samenwerking.
De kooi is in de
zomerperiode zeer geschikt om
grotere evenementen te organiseren.
Hij hoopt vaker dergelijke mooie
iniƟaƟeven te verwelkomen.

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

Vanaf nu gaan de schapen weer
gebruik maken van de lammerenkooi.
Binnenkort worden de eerste
lammeren verwacht.
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0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl
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Een ‘Kei’ van een foto

Foto: Han de Kruyf, Havelte

Aan het eind van de donkere tunnel begint het nieuwe licht van 2020!
(Loca e: landgoed Rheebruggen bij Uﬀelte)

Bob Dylan in Church
Thema:

Knockin’ on heaven’s door
m.m.v. ds. Siebe Sijtsema
Piet Kok en Roelof Reineman (gitaar en zang)

Op

zondag 19 januari 2020

Om

19.00 uur

Plaats:

Clemenskerk Havelte

Entree:

gratis, een gift bij de uitgang wordt op prijs gesteld

Bob Dylan is één van de grootste singer-songwriters uit de popgeschiedenis. Hij heeft honderden
songs geschreven en kreeg zelfs de nobelprijs voor de literatuur.
Naast maatschappijkritiek speelt in veel van zijn nummers geloof een grote rol. Op zich is dat niet
zo vreemd want Dylan is joods van geboorte en bekeerde zich in de jaren ’70 tot het christendom.
Uit de ‘born again christian’-tijd stammen gospelachtige nummers met een soms extreme
boodschap. Dat extreme heeft Dylan inmiddels losgelaten maar in zijn songs blijven geloof en
bijbel een grote rol spelen.
In de dienst spelen en zingen Piet Kok en Roelof Reineman live een groot aantal Dylan nummers
die ongetwijfeld uitnodigen tot meezingen.
Ds. Siebe Sijtsema geeft, waar nodig, uitleg bij de nummers.
6
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Agenda
10 jan.
10 jan.
12 jan.
12 jan.
12 jan.
15 jan.
15 jan.
16 jan.
18 jan.
18 jan.
19 jan.
19 jan.
22 jan.
29 jan.
31 jan.
2 feb.
4 feb.
5 feb.
5 feb.
19 feb.
19 feb.

Bingomiddag De Senioren Westerveld - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur - Iedereen is van harte welkom
Filmavond; Edie it’s never too late - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
Start wintercompe e MTB vereniging - Piet Soerplein, Havelte
1e bijeenkomst Youth Alpha - De Koning, Doelenstraat 14, Steenwijk - 18.00 uur
Waardevol opvoeden - Clemenskerk Havelte - 10.00 uur
Vrouwenvereniging Havelte; Jessica Bouman
Vrouwen van Nu Havelte; Nieuwjaarsvisite/Ledenavond - Dhr. Huisman, lezing over Amish.
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Groningerweg 6, Diever - 15.00-17.00 uur
Nieuwjaarsbijeenkomst 55-plussers - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur
Kel sche dansavond De Uelenspieghel, Uﬀelte - 20.00 uur
Gevulde koekentocht MTB Vereniging Havelte
Bob Dylan in Church - Clemenskerk Havelte - 19.00 uur
De Kei nr. 2
Alzheimer Trefpunt Westerveld; Thema: Zo lang mogelijk veilig thuis wonen met demen e - Naobuur/
Bibliotheek Vledder - 14.30-16.00 uur
Concert Projectkoor Gabriel Fauré - Clemenskerk Havelte - 20.00 uur
Concert Projectkoor Gabriel Fauré - Dorpskerk Wapserveen - 15.00 uur
Oud papier Havelte
De Kei nr. 3
Vrouwen van Nu Havelte; Jaarvergadering; Janny Roggen over centrale inning, optreden van Zomaar.
De Kei nr. 4
Vrouwenvereniging Havelte; Middenvelders

Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke woensdagmiddag:
Elke woensdagmiddag:
Elke donderdagmiddag:
Elke donderdagavond
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 - info: 0521-343418
Bridgen - De Veldkei, Havelte - tussen 13.30 en 17.00 uur (sept. tot mei)
Werelddans - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur
Repe e De Brincksanghers - De Veldkei, Havelte - 20.00-21.30 uur
Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur

PARKET - PVC - LAMINAAT

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’.

Nieuw - Renovatie - Reparatie

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.

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

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
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VLOERENMEESTERS sinds 1974
Joost Baltussen, Dikkesteenweg 8, 7971 CB Havelte
06-54 366 770, info@vloerenmeesters.nl
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Eerste ediƟe Lichtjeswandeling
HolƟngerveld groot succes
De Toegangspoort en het HolƟngerveld vormden
zondagavond een prachƟg decor voor iedereen die mee
wandelde in de eerste ediƟe van de Lichtjeswandeling.
Duizenden lichtjes zorgden voor een prachƟge verlichte route
door het oeroude landschap. Alle 360 kaartjes zijn verkocht.
Op de route konden bezoekers korte
kerstscenes, muziekklanken en het
aloude kerstverhaal beleven. De route
eindigde in een levende kerststal
(lammerenkooi van de Hol nger
Schaapskudde) waar wandelaars
oog in oog stonden met Jozef, Maria,
herders en wijzen. De ezel stond
samen met de eerste kerstlammetjes

Film in de Veldkei
op vrijdag 10 januari:
Edie it’s never too late

Edith Moore (Edie) is een
Engelse dame die na de
dood van haar man besluit
een jeugddroom waar te
maken. Ze vertrekt naar de

tevreden naar het
stalletje te kijken.
Voices4U trad op
met prach ge
kerstliederen. Ook de inwendige
mens werd niet vergeten, gluhwein,
chocolademelk, snert, patat…
Dankzij de bereidwillige medewerking
van vele vrijwilligers, betrokkenen
Schotse Hooglanden om daar een berg
te beklimmen. Ze ontmoet Jonny die
haar helpt met het aanschaﬀen van de
juiste uitrus ng en die haar traint om
de berg te kunnen beklimmen. En dan
begint de avontuurlijke tocht.
Een heerlijk feelgood film vol
humor, die zich afspeelt in de
adembenemende, beeldschone

en de inzet van een voetbalteam
van VV Havelte kon de succesvolle
lichtjeswandeling worden
georganiseerd.

Schotse Hooglanden.
Vrijdagavond 10 januari in de Veldkei.
De film begint om 20.00 uur,
de zaal is open om 19.30 uur.
Entree: € 6.00
Reserveren hoe niet maar kan bij
Lourens Koomans 0521 340460.
E-mail: koomans@wxs.nl
Website: www.filmhuishavelte.nl
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Voorproełe op Eurosonic 2020 in VanSlag Borger

Drentse arƟesten te zien in de kerk
Tijdens Eurosonic Noorderslag in Groningen treden verschillende Drentse arƟesten op. Omdat het bijna onmogelijk
is deze allemaal te zien, organiseren SƟchƟng Kunst & Cultuur,
VanSlag en The Bake Shop op 11 januari 2020 in Podium
VanSlag in Borger de Eurosonic Preview. Zes Drentse bands en
singer-songwriters treden elk een half uur op.
Drie ar esten spelen in de toren en de
andere drie in het schip van de kerk.
Het gaat om de bands Moonradio
uit Emmen en Same Old uit Assen
en de singer-songwriters Isa Zwart
uit Emmen, Nadua uit Assen, Mary
Confurius uit Hoogeveen en Daisy
Bellis uit De Wijk.
De Eurosonic Preview wordt gezien als
het nieuwjaarsfeestje van en voor de

Drentse popmuziek.
Tijdens dit feestje
viert muziekpla orm
3voor12Drenthe zijn vij arig bestaan.
De entree in VanSlag is gra s.

22.15-22.45 uur Isa Zwart en band
23.15-23.45 uur Moonradio

Programma
Grote zaal:
21.15-21.45 uur Mary Confurius en
band

Toren
20.45-21.15 uur Same Old
21.45-22.15 uur Daisy
22.45-23.15 uur Nadua

HolƟngerveldwandeling met gids

Ontdek deze gezellige wandeling onder begeleiding van een gids dwars door het HolƟngerveld
Dit unieke gebied, gekneed door ijs en oorlog, biedt ieder jaargeƟjde
fantasƟsche wandelmogelijkheden. U zult steeds weer verrast worden door de
bijzondere elementen die het HolƟngerveld te bieden heeŌ.
De NATUURrijke IJS- en OORLOGWandeling is een 2 uur durende
wandeling door het historische
Hol ngerveld bij Havelte.
De wandeling wordt georganiseerd
door TIP Hol ngerveld (Toeris sch
Informa e Punt). Onder leiding van
gecer ficeerde wandelbegeleiders
maakt u kennis met de bijzondere
overblijfselen uit een ver, maar ook
nabij verleden. Ook zal er, daar waar
mogelijk, aandacht zijn voor de
bijzondere flora en fauna in dit gebied.
De wandelroute is goed begaanbaar
voor iedere gemiddelde wandelaar,
goed schoeisel wordt wel aanbevolen.
Van januari t/m april 2020 is er elke
derde donderdag van de maand een
middagwandeling.
Vanaf mei 2020 is er ook een
ochtendwandeling (elke eerste
donderdag van de maand)
De ochtendwandeling is elke eerste
donderdag van de maand.
Verzamelen met koﬃe/thee of ranja
en iets lekkers: tussen 10.00 uur en
10.30 uur.
Vertrek wandeling: 10.30 uur. Terug bij
vertrekpunt rond 12.30 uur.
Kosten € 6,00 p.p.,
kinderen t/m 12 jaar € 5,00.
De middagwandeling is elke derde
De Kei - 5e jaargang nr. 1 - 8 januari 2020

donderdag van de maand.
Verzamelen tussen 13.30 en 14.00 uur.
Wandeling: 14.00 uur - ±16.00 uur.

Kosten € 6,00 p.p., t/m 12 jaar € 5,00
Aanmelding en betalen van de
wandeling kan op het TIP-kantoor.
Verzamel- en vertrekplaats is het
TIP-kantoor bij de Hol nger Poort.
Gra s parkeren op het grote parkeerterrein bij de Hol nger Poort.

Nieuwjaarsbijeenkomst Welzijn MensenWerk
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst voor
55-plussers uit de gemeente Westerveld op zaterdag 18 januari 2020 in
De Veldkei te Havelte.
Er is een gevarieerd programma
met o.a. De Deurdauwers en een
gezellige bingo met als hoofdprijs een
waardebon t.w.v. 100 euro. Tevens
vele andere mooie prijzen.

De tradi onele nieuwjaarsborrel en
de knieper es zullen deze middag niet
ontbreken. Toegangsprijs 10,00 euro
p.p. all-in, te betalen aan de zaal. Zaal
open 13.30 uur. Aanvang 14.00 uur.

29 januari 2020 Naobuur/Bibliotheek Vledder 14.30-16.00 uur

Alzheimer Trefpunt Westerveld
Het Alzheimer Trefpunt Westerveld houdt de eerste informaƟebijeenkomst in
2020 in Vledder. Wanneer een diagnose demenƟe is gesteld is vaak de eerste
vraag ‘Kan ik nog wel thuis blijven wonen?’
Dat kan vaak nog heel goed, hoewel
dat soms aanpassingen in en om huis
vereist. Daar wilt u vast meer over
weten en daarom komt Marlon de
Haan van de Ledenvereniging van
Icare vertellen over brand-, inbraaken valpreven e. Het beloo een zeer
interessante bijeenkomst te worden

waar u van harte welkom bent.
De zaal is vanaf 14.00 uur open.
Wilt u vooraf nog meer informa e of
hee u problemen met het vervoer?
Neem dan gerust contact op met
Marian Metselaar 06-51155379 of
m.metselaar@welzijnmw.nl
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Mountainbikers sluiten seizoen in sƟjl af
Oliebollenrit
Op zaterdag 28 december hee
de jeugdafdeling van de Havelter
Mountainbikevereniging het
trainingsseizoen afgesloten met
de tradi onele oliebollenrit. De
trainingsgroep bestaat wekelijks uit
zo’n 50 jeugdige mtb’ers, die onder
begeleiding van de trainers van de
MTB vereniging de fijne kneepjes van
het mountainbiken wordt aangeleerd.
Dat deze trainingen hun vruchten
afwerpen is inmiddels bekend. MTB
Havelte hee door de jaren heen
al heel wat toppers afgeleverd.
Momenteel behoren bij de heren
Gerben Mos uit Havelte en bij de
dames Anne Terpstra uit Emmeloord
tot de landelijke top. Anne rijdt zelfs
haar wedstrijden interna onaal.
De laatste training werd afgesloten
met een gezamenlijke rit. In de
kan ne van de voetbalvereniging FDS
(Havelterberg) werd de jeugd verwend
met chocolademelk en oliebollen,
beschikbaar gesteld door Bakkerij
Strampel uit Havelte.

Gevulde koekentocht
Ook de recrea eve rijders kunnen
al snel weer aan de bak. Op
zondagmorgen 19 januari start een
toertocht vanaf het Piet Soerplein
in Havelte. Deze is geschikt voor
iedereen die kan mountainbiken. Die
morgen wordt namelijk de gevulde
koekentocht weer opgestart. In het
verleden werd deze jaarlijks gehouden
in Dwingeloo, m.m.v. Banketbakkerij
Vos. Nu met de komst van Bakkerij
Strampel in Havelte, wordt de tradi e
weer opgepakt. De tocht wordt
gereden in toertempo en in één
groep, onder begeleiding van de MTB
vereniging. In de pauze worden de
deelnemers op het Piet Soerplein bij
en door Bakkerij Strampel verzorgd
met gevulde koeken en koﬃe e.d.
Na de pauze kunnen de deelnemers
die sneller willen fietsen, met
onze trainers op pad. De overige
deelnemers doen nog een rus g
rondje. Voor opgave voor zowel de
toertocht als de wedstrijden, zie www.
mtbhavelte.nl

WintercompeƟƟe januari, februari
De rust voor de mtb’ers is echter van
korte duur. Op zondag 12 januari
start alweer de wintercompe e.
Een reeks van 4 wedstrijden, die
door de Havelter vereniging wordt
georganiseerd. Deze wedstrijden
vinden om de 2 weken plaats op het
oefenterrein achter Havelterberg en
op de Eese bij Steenwijk.

Mountainbikeroute
Momenteel wordt de laatste hand
gelegd aan de totstandkoming
van een nieuwe mtb-route. Met
medewerking van een groot aantal
landeigenaren is het gelukt om een
mountainbikerondje rond Havelte
aan te leggen (25 km lang). Met de
aanleg van deze ronde kunnen zowel
de inwoners van Havelte e.o, als ook

10

vakan egasten en andere recreanten,
op de mountainbike kennis maken
met de gevarieerde omgeving
rondom Havelte. Deze route biedt
ook de mogelijkheid om dicht bij
huis of vakan eadres op te stappen
en te eindigen. Het hoofdstartpunt
is net als de andere routes, bij de
Toegangspoort Hol ngerveld. Vanaf
hier loopt de nieuwe route (oranje)
samen met de groene route tot aan
Hol nge. Hier splitsen de routes zich,
waarna de nieuwe route zich via
de Uﬀelter Es, Uﬀelter Binnenveld,
Meeuwenveen, Konijnenbergen, oud
Havelte, Camping Klaverkampen,
Eursinge en Darper Es, achter het
sportveld van DVSV Darp weer
aansluit op de bestaande blauwe
route rich ng de Toegangspoort. Met
de realisa e van deze route beschikt
de MTB Havelte momenteel over 3
mtb-routes, met een gezamenlijke
lengte van ca. 75 km.
Extra acƟviteiten 2020
Buiten de jaarlijks terugkerende
evenementen, staan dit jaar ook de
Streetrace Havelte en het Nederlands
Kampioenschap voor de Jeugd op de
agenda. Al met al een goed gevulde
agenda met mooie ini a even. Met de
medewerking van de vele vrijwilligers
moet dit weer gaan lukken.
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KLEINSCHALIG KINDERDAGVERBLIJF
met alle aandacht voor uw kind.
Flexibel, vertrouwd, een tweede thuis.
Dagopvang en Buitenschoolse opvang mogelijk
informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.
Linthorst Homanstraat 22
7973 KG DARP
06 22 14 97 84
www.kdv-bso-darp.nl
info@kdv-bso-darp.nl
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zijn we weer geopend.
          
Tot binnenkort!
    
 

 

 

 

Waardevol opvoeden
Het is een bekende uitspraak: ’Je hebt een heel dorp nodig om een kind op te
voeden.’ Maar wat doe je als heel het dorp het beter lijkt te weten dan jij, vader
of moeder. Anderen geven Ɵps die hen geholpen hebben, maar wat werkt bij
jouw kind? Een heel dorp is nodig om te ontdekken wat past bij dit kind, een hele
provincie om ouders te ondersteunen in de zoektocht die opvoeding heet.
In de kerkdienst op 12 januari denken
we na over waardevol opvoeden.
In deze dienst wordt ook een kindje
gedoopt. Met dit ritueel van een paar

druppels water belijden de ouders hun
geloof in het wonder van de liefde en
van dit kind.

Datum: 12 januari 2020
Plaats: Clemenskerk Havelte
Tijd: 10.00 uur
Info: dominee@pkn-havelte.nl

Vuren geschaafd

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

21 x 45
18 x 80
42 x 46

diverse lengtes
250 cm lang
260 cm lang

€ 0.50 p/m
€ 1.95 p/st
€ 1.95 p/st

Rockwool
Rockwool
Gipsplaten

50 mm dik
70 mm dik
div. maten

€ 3.95 m²
€ 5.50 m²
€ 3.50 m²

Wand & vloerdelen

veer + groef
Vuren 18mm dik div. maten
Grenen
21 x 194 r.o v+g

Wandpanelen
60 x 240

Kant & klaar

€ 8.50 m²
€ 12.50 m²
€ 7.50 m²

APK
Onderhoud - Reparatie
Airco
Accu’s - Banden - Uitlaten
Tanken - Wassen - Shoppen
Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl
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Relatiegeschenken

U wilt toch ook
dat uw klant
er warm bij zit!
3URPRRWXZEHGULMIPHWHHQZDUPHàHHFHGHNHQPHWKDQGLJHGUDDJEDQG
bedrukt met uw eigen logo of kijk op www.kleen.nl/relatiegeschenken
voor onze catalogus promotiemateriaal en relatiegeschenken.
U bent natuurlijk ook van harte welkom bij ons aan de Noteboomstraat
voor vrijblijvend advies of prijsopgave.

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl
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