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I.v.m. het Coronavirus
gesloten tot nader bericht
Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp
0521 342 250

Grote Dorus in Vledder
Een verrassing in Vledder. Wie had dit verwacht en op zo’n kort termijn.
Vorige week kwam er een vraag binnen bij Naobuur: Kan er ook een draaiorgel
komen in Vledder?
Naobuur legde de vraag neer bij Oudejaarsvereniging De Oliebol en bij
de SƟchƟng AkƟviteiten Vledder. Deze verenigingen zijn tensloƩe van het
organiseren!
De S ch ng Ak viteiten Vledder ging
aan het bellen en overleggen, weer
overleggen met De Oliebol over de
financiën en toen was het geregeld.
Grote Dorus is 2e Paasdag van 14.00
tot 16.00 uur in Vledder geweest en
is door meerdere straten gegaan met
echte draaiorgelmuziek. Enthousiast
werd er vanachter de ramen geluisterd

en gekeken door de thuisblijvers naar
het orgel. Hier en daar werd er met de
muziek meebewogen.

0521 34 46 54

  
 



De 2 sponsoren hadden de clubvlag
aan het draaiorgel geknoopt en de
mensen riepen vanuit de deur dat ze
het een leuk ini a ef en afwisseling
vonden zo jdens de Paasdagen.



Volg De Kei op Facebook
www.facebook.com/regiobladdekei
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 13 mei 2020.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 6 mei
mailen naar: dekei@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen,

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255 449
www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging:
0522-255449 of dekei@kleen.nl

Belangrijke Informa e
INEKE KNOL INDIVIDUEEL-, RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT,
counsellor, docent, supervisor, (team)coach en trainer.
BIJ IK, Dorpsstraat 66, 7948 BT Nijeveen. 0522-259308
06-17067004. Tel. spreekuur: wo. en vr. 8.30-9.00 uur.
BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003
COACHING van parƟculieren en medewerkers
Erik de Min, Havelte, www.plusdemin.nl, 06 8343 6455

Kerkdiensten PKN Havelte/Uﬀelte
3 mei
10 mei

online
online

10.00 uur
10.00 uur

Ds. Aukje. Westra
Ds. Vijko Top

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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Online verbonden

Wat is een kerkdienst zonder koﬃe,
een organist zonder kerkgangers?
Een kale boel! We zi en met z’n allen
in de crisis en dat raakt de kerk ook.
Op zondag komen we niet meer bij
elkaar in de kerk in Uﬀelte of Havelte.
Gespreksgroepen, medita elessen,
de bloemenac e, open avonden over
bijvoorbeeld stress & spiritualiteit,
alles is afgelast.
Maar een kerk is meer dan de
gebouwen van steen die nu gesloten
zijn. De kerk is een gemeenschap
van mensen en die mensen gaan
door. Er worden nog steeds bloemen
bezorgd bij dorpsbewoners die dat
nodig hebben. Het netwerk van
aandachtgevers is ac ef, er wordt
volop gebeld.
Op zondag zijn er online-kerkdiensten.
Stelt u zich voor, u zit buiten in de
tuin en wilt luisteren naar een goed
verhaal. Via de laptop kan dat. Wij
nodigen geregeld iemand uit die
vertelt over zijn/haar ervaringen.
Op 3 mei kunt u horen hoe het is
om in oorlogsgebied te vertoeven.
Op 10 mei gaat het over vrijheid. Er
is muziek, er wordt gezongen en de
predikant probeert duiding te geven
aan wat er allemaal gebeurt.
Na ruim een half uur is het afgelopen
en pakt u een kopje koﬃe. Zo is er
toch verbondenheid en verdieping.
www.pkn-havelte.nl/online
kerkdiensten beluisteren. Live op
zondagochtend van 10.00-10.40 uur.
Ook na te luisteren.

Flint

Opgeruimd staat netjes
Toen ik een aantal jaren geleden
vanuit de Randstad naar Havelte
verhuisde, was één van de redenen de
schone leefomgeving. Geen vervuilde
plantsoenen, fes valterreinen
en wegbermen. Geen grote
hoeveelheden hondenpoep op
tro oirs en in tuinen en parken.
Schone straten, natuurlijke bossen
en heidevelden en geen zwerfafval in
het dorp. Ik kan er nog dagelijks van
genieten, zelfs in deze jd waarin ik
noodgedwongen afstand neem van
het een en ander. Het gevoel wordt
levend gehouden door de nu even
niet regelma ge bezoeken aan mijn
kinderen die kiezen voor het leven
in grote steden in het westen van
Nederland.
Helaas groeit het mondiale
afvalprobleem snel, alle aandacht
ervoor ten spijt. Naast diverse
lokale ac es, regionale en landelijke

ini a even om het oppervlaktewater,
de rivieren en de oceanen te ontdoen
van gif en plas c en veel verantwoorde
en goedbedoelde pogingen om onze
levensbepalende atmosfeer tegen
broeikasgassen te beschermen, blijkt
nu het moment te zijn aangebroken
waarop we zelfs de ruimte dringend
moeten reinigen. Ik kijk vanuit Havelte
naar de hemel en huiver.
Steeds meer landen en bedrijven zijn
ac ef in de ruimte, met als gevolg
dat er inmiddels 7500 ton oude
satellieten, rake rappen, onderdelen
en “ruimtepuin” rondzweven op
grote en kleine hoogten. Met behulp
van harpoenen en robotarmen
wordt de opera e vormgegeven. Een
machteloos gevoel maakt zich van mij
meester. Mijn laatste hoop vormt mijn
“opgeruimde” karakter.
Gheraert Leeu

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

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

DE KIERS-MANIER:

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

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

dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingkiers.nl
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GROTE VERLOTING 2017

VERLOTING 2017

HNDQJH
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t.b.v. basisschool

:
Wolden onder registratienummer
Goedgekeurd door Gemeente De
Z.17-53720/D.17-90790

WH.RHNDQJH

NO 0001

. Oranje Zw
v.v Wannepervee art
n

HSULMV.LQGHUSLFNQLFNWDIHO
HSULMV7HUUDVKDDUG
HSULMV=RPHUSDNNHW

Naam

...........................................................................

Adres

................................
............................................................................
..........................................

Plaats

...........................................................................

NO- 1001



3ULMVSHUORW€$DQWDOORWHQ

0001
NO 000

De trekking zal plaatsvinden op donderdag

uni 2017.
ju
1 juni

Opgericht 1 april

1949

Feestcommissie ‘Schee

rwolde-Wetering’ e.o.

VERLOTING
De trekking vindt
plaats
tijdens de ponymark
t
op zaterdag
12 augustus 2017
om 13.30 uur in
feesttent te Scheerwo de
lde.

Woonplaats

Naam

Adres

Verloting goedgeke
urd
door het gemeente
bestuur
van Steenwijkerland

Naam:

Adres:

: Stalen ros

Aantal loten: 2500

Diverse leuke prijzen
en

Prijs per lot: € 1,-

VAN CONCEPT
TOT AFWERKIN
G

Noteboomstraat
68
7941 XA Meppel
ppel

T 0522 255 449
drukkerij@kleen.nl

VOGELVERENIGING

NO- 1001

1e prijs

2e t/m 10e prijs:

DE EDELZANGER

1e prijs € 200,2e prijs € 125,3e prijs € 75,Aantal loten: 3000. Prijs per lot € 0,50
uur
Trekking 25 november 2017 om ± 15.00
het noorden)
in Hotel Gelderingen (het paradijs van

Hotel Gelderingen
Steenwijkerwold

Paradijs van het Noorden

NO- 1001
01

Ontwerp
p | Druk | Print |
Reclam
Reclame
me

OLD
STEENWIJKERWO

4e prijs € 50,5e prijs € 25,6e t/m 15e prijs VLEESPRIJZEN

Sportpark ’De Bov

enboer’

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

J. GROENINK

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

Café De Karre
Tel.:
833 RX Tuk
eg 186 - 8334
Tukseweg
Tel. 0521-515393 - www.dekarre.nl

Verenigingsdrukwerk
:LMYHU]RUJHQSHULRGLHNHQSURJUDPPDERHNMHVORWHQEORNVà\HUVSRVWHUV
reclameborden en meer voor verenigingen in Meppel en omstreken.

www.kleen.nl

¶'H5R]HERWWHO·

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.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255449
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Stukje Natuur kuifpink
Soms is de naam van een dier of plant erg voor de hand
liggend. Zo bestaat er een spin, met het kleurpatroon
van een Ɵjger en die zijn kleverige draden naar zijn prooi
spuit. Niet verwonderlijk dat de Nederlandse naam de
geƟjgerde lijmspuiter luidt. Wat te denken van een klein
mosje, waarvan de bladeren lijken op de mijter van
Sinterklaas die is platgeslagen. Deze heet derhalve het
platgeslagen sinterklaasmutsjesmos. Beiden heb ik hier al
eens behandeld.
Maar hoe zit het dan met de
schorsmarpissa? Dat schors is nog
wel te begrijpen, maar waar slaat dat
marpissa op? Heel simpel, dat is de
LaƟjnse naam van deze spin. Immers
alle levende organismen hebben een
LaƟjnse naam. Wat te denken van
de zoetwatervis met als naam de
kwabaal. Deze vis is familie van de
kabeljauw, bepaald geen familie van
de paling. Waarschijnlijk komt het
deel “aal” van het feit dat hij nogal
langwerpig is en net als de paling zich
overdag onder allerlei objecten schuil
houdt. Het deel “kwab” is voor mij tot
op heden een raadsel.

Er zijn organismen
Aĩeelding: O.C. Hooymeijer
waarvan er in het
Nederlands nog
Wel dus! Echter boven die Ɵtel stond
geen naam bekend is. Ik had het toen
over de eikennachtkever. Van dit insect in kleinere leƩers “De nieuwe gids
voor niet-bestaande”. In dit boek zijn
is slechts een bijna onuitsprekelijke
50 vogels opgenomen die absoluut
LaƟjnse naam bekend. Maar het kan
niet bestaan en door de auteur
nog gekker.
O.C. Hooymeijer zelf zijn bedacht.
Ooit gehoord van de kuifpink, de
In het voorjaar vierde ik mijn
mestpikker, het akkertje of de meut?
verjaardag en kreeg ik van mijn
geliefde een boek cadeau. Op dat boek Totdat dit boek uitkwam denk ik nog
nooit iemand. Een aanrader dit boek!
stond met grote leƩers “Vogels van
Europa”. Ik dacht in eerste instanƟe
Paul MenƟnk
aan een vogelgids, alsof ik er als
(paul@paulmenƟnk.nl)
vogelaar nog niet genoeg zou hebben.

Bureaus
OP MAAT GEMAAKT

Het Noteboompje.nl
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Niet achter de geraniums



Bijna iedereen is thuis,
maar niemand zit achter de geraniums.
De bloemenactie van de kerk is afgelast,
vandaar….
Dank voor alle jaren dat je perkgoed bij ons kocht.
Wil je toch bloeiend spul? Koop dan lokaal!


Protestantse gemeente Havelte, Uffelte, Darp, Havelterberg

www.pkn-havelte.nl
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SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

Ook container verhuur

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

www.loonbedrijfleffers.nl
Havelte/Diever
0521-341285

Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

In de tuin

Alleswatje

liefde
geeft,

groeitt

Laten we
de
Bloemetjes
Buiten
zetten

TUINPOSTERS
BUITENKUSSENS
Het Noteboompje.nl

Agenda
29 april
De Kei nr. 9
13 mei
De Kei nr. 10
19 mei
Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
26 mei
Oud papier Havelte
27 mei
De Kei nr. 11
10 juni
De Kei nr. 12
10 juni
Alzheimer Trefpunt Westerveld; film-/theatervoorstelling - De Veldkei, Havelte - 19.30-21.00 uur
16 juni
Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
24 juni
De Kei nr. 13
30 juni
Oud papier Havelte
25 aug.
Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
15 sept.
Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
7 okt.
Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Eendagsbestuur
14 oktober Mammoetmiddag op de HolƟnger Poort; speciale acƟviteiten voor kinderen o.a. stenen vilten, spelletjes ed.
15 oktober Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Groningerweg 6, Diever - 15.00-17.00 uur
20 oktober Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
4 nov.
Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Burgemeester Jager lezing
17 november
Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur

Zonde

LET OP!
In verband met het coronavirus zou het kunnen zijn dat bepaalde
acƟviteiten afgelast/opgeschort worden. Voor meer informaƟe adviseren
wij u contact op te nemen met de organisaƟe.
De redacƟe van De Kei
De Kei - 5e jaargang nr. 9 - 29 april 2020

Eindelijk jonge gruƩo’s
in het weiland naast de vaart.
Jammer dat het eendagskuikens zijn.
Die verdomde ooievaar.
Louis
7

Een ‘Kei’ van een foto
‘Bij de hunebedden veranderen kinderen soms in
superhelden’
Foto: Desiré de Jong

Lieve mensen, bedankt
Beste inwoners van Havelte en omgeving,
Bedankt lieve mensen, bedankt dat ik 26 jaar in het mooie
Havelte jullie lokale drogist mocht zijn.
Jullie hebben er voor gezorgd dat ik mij hier goed op mijn
plek heb gevoeld.
Bedankt voor al het moois wat het mij gebracht heeŌ.
We hebben veel beleefd samen. VerdrieƟge, pijnlijke,
emoƟonele, grappige en mooie momenten.
Binnenkort breekt mijn laatste werkdag aan bij DA Margo
Havelte.
Mijn gevoel geeŌ aan dat het Ɵjd is om een andere weg in
te slaan.
Bedankt voor het in mij gesteld vertrouwen in al die jaren
en tot ziens in ons dorp.
Groetjes, Gretha Gerrits
P.S. Ik had liever jullie persoonlijk willen bedanken.
Door de Corona omstandigheden moet het helaas zo.

Ons kantoor is geopend voor besprekingen en voor
de ondertekening van akten. Wij volgen daarbij de
richtlijnen die het RIVM heeft gesteld in verband
met het Corona-virus.

TESTAMENT MAKEN?

Wij bieden u daarnaast de mogelijkheid voor
telefonische besprekingen en voor audio-visuele
besprekingen.
Met gepaste voorzorgsmaatregelen
kunnen akten op ons kantoor
worden ondertekend.

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD BIJ:
T: 0522 - 440 473
8

Stotijn

notariaat & mediation

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

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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Een ‘Kei’ van een woordzoeker
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ADDER
BISSCHOPSBERG
BLOESEM
BRANDEVEEN
BREM
BRUG
BUSSELTE
BUURTSCHAP
DARP
DRENTHE
DUINGEBIED
EURSINGE
FLINT
GRAFHEUVEL
HAVELTE
HAVELTERBERG
HEIDE
HERDER
HETSCHIER
HOLTINGE
HOLTINGERVELD
HUNEBEDDEN
KAMPEREN
KEI
KERK

LAMMETJES
LANDMACHT
MIJNBOUWKAR
MOLEN
NACHTZWALUW
OEFENTERREIN
OORLOG
ORCHIDEE
SALAMANDER
SCHAAP
SCHAAPSKUDDE
STOBBE
STUIFDUIN
UFFELTE
UFFELTERZAND
VALKRUID
VEENDIJK
VELDKEI
VEN
VLASBARGN
WANDELEN
WEGDORP
WOII
ZANDVERSTUIVING

Oplossing:
In de volgende Kei zal de oplossing vermeld worden.

Een ‘Kei’ van een kleurplaat
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Lariks / Douglas ﬁjn bezaagd

€ 1.95 p/m
€ 3.50 p/st

22 x 200 250 / 300 / 450 lang
17 x 140 geschaafd 180 lang

Tuinhout geïmpregneerd

€ 3.95 p/st
€ 2.25 p/st
€ 6.30 p/st

17 x 140 geschaafd 400 lang
17 x 165 ﬁjn bezaagd 180 lang
18 x 205 ﬁjn bezaagd 360 lang

Zweeds rabat

28 x 145 Syberisch Lariks 400 lang
€ 1.75 p/m
24 x 175 (zwart) geïmpregneerd 420 lang € 2.75 p/m
24 x 195 (zwart) geïmpregneerd 400 lang € 2.95 p/m

Vlonderplanken

€ 2.50 p/m
€ 4.50 p/m

27 x 145 Douglas 400 lang
25 x 145 Hardhout 125 en 150 lang

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

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

Houthandelwevers.nl

Tussen-Ɵjd; kunstenaars reageren op coronaƟjd
De coronacrisis raakt ons allemaal. De maatregelen van de overheid dwingen
ons thuis te blijven en onze sociale contacten te beperken. Hoe ervaren
kunstenaars deze coronaƟjd? SƟchƟng Kunst & Cultuur heeŌ een aantal
Drentse kunstenaars gevraagd te reageren op deze tussen-Ɵjd; de Ɵjd tussen
hoe het was en hoe het straks zal zijn als de maatregelen versoepeld worden.
De kunstenaars presenteren vanuit hun eigen discipline een beeld, gedicht of
lied. De resultaten worden online gedeeld door de kunstorganisaƟe.
“De wereld is plotseling volledig
veranderd”, zegt Hellen Abma van
S ch ng Kunst & Cultuur. “Sinds 16
maart lijken zekerheden verdwenen.
Dat is niet alleen vervelend, soms
is het ronduit beangs gend. Maar

het biedt ook ruimte voor reflec e
en reac e. We zijn benieuwd hoe
kunstenaars deze tussen- jd ervaren.
Hoe ziet volgens hen de wereld er
op dit moment uit en hoe stellen
zij zich de wereld voor als het virus
bedwongen is?
De eerste Drentse
kunstenaar die een bijdrage
aan het project levert
is beeldend kunstenaar
Derek Scholte uit Roden.
Hij animeerde vanuit zijn
autonome assemblages een
poë sch filmpje met twee
hoofdrolspelers. Zijn film
begint met de zin “Ik zie
je weer. Straks.” en eindigt
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met een vrolijke uitsmijter van zijn
dochter.
Hellen Abma zegt: “Juist in deze
jd, de tussen- jd, kan kunst troost
bieden. We willen mensen graag
een hart onder de riem steken met
dit project. Daarbij kan K&C nu,
in een jd waarin alles s l lijkt te
staan, kunstenaars toch voorzien van
een opdracht”. De komende weken
vragen we muzikanten, schrijvers en
andere kunstenaars om een reflec e,
vanuit hun eigen fascina e en
belevingswereld. Zo ontstaat er een
gevarieerd jdsbeeld en naslagwerk
als reac e op deze bizarre jd”.
S ch ng Kunst & Cultuur hee in de
corona jd al haar ac viteiten in het
onderwijs moeten opschorten en al
haar (oﬄine) evenementen moeten
a lazen. De medewerkers werken
thuis aan ac viteiten voor volgend
schooljaar en hopen een aantal
evenementen snel weer op te kunnen
pakken.
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Vogels kijken is niet stoﬃg!
Het dagelijks leven ziet er iets anders uit voor nu, maar
daar hebben de vogels geen hinder van! Die zingen
er op los. En ja, sommige mensen menen dat ze juist
veelvuldiger en mooier zingen dan andere jaren. Zou het
zo zijn dat ze ons extra willen opvrolijken?
Je mag dat geloven, maar het is
aannemelijker dat wij meer jd
hebben om er bij s l te staan. En dat
laatste moeten we echt blijven doen:
s lstaan, kijken en luisteren naar de
vogels om ons heen. Je hoe niet
ver, je hoe zelfs de regels niet te
overtreden en kunt gewoon binnen
blijven. Of maak een ommetje, met
z’n tweeën of alleen. Daar is niks mis
mee. En zo kun je in je straat, bij het
speelveldje of in het parkje om de
hoek in no me een top 10 tuinvogels
noteren. Dat noteren hoe niet, maar

Adverteren?

is best leuk!
Probeer eens
de geluiden
te herkennen
vóórdat je
de vogel
ontdekt. Met
een eenvoudige app - bijvoorbeeld
Tuinvogels van de Vogelbescherming
- kun je nog makkelijker de uitdaging
aan gaan.
Het lijkt of de ac viteiten van de
Vogelwacht Uﬀelte e.o. i.v.m. de
coronacrisis op
een laag pitje
staan. Dat is zeker
waar wat betre
de excursies en
lezingen, maar
niet voor de
werkgroepen.
Achter de
schermen hebben
de vrijwilligers van
de werkgroepen
broedvogels,
nestkastcontrole,
weidevogels,
steenuilen,
Foto: John de Roos kerkuilen,

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

Foto: John de Roos

torenvalken en zwaluwen het juist
nu en in de komende maanden erg
druk met hun inventarisa es en
controles.
Ben je ook een beetje gegrepen
door het “vogelvirus” en zou je
wel wat willen betekenen binnen
één van de werkgroepen van de
Vogelwacht Uﬀelte e.o.? Of wil je
de vereniging gewoon een steuntje
in de rug geven? Word dan lid! We
zijn enorm geholpen met jouw
bijdrage. En met een lidmaatschap
heb je veelal gra s toegang tot de
lezingen en excursies (welke wij
hopen z.s.m. weer op de agenda te
kunnen ze en.)
En dat voor maar € 7,50 per jaar!
Lid worden doe je via
www.vogelwachtuﬀelte.nl onder
“meedoen” of via een mail naar
secretariaat@vogelwachtuﬀelte.nl
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URZO

WONINGINRICHTING
PROJECTINRICHTING

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING
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PROJECTSTOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
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Cafe restaurant ‘t Knooppunt

Van vrijdag t/m maandag kunt u bij ons terecht voor Warme afhaalmaaltijden!
U kunt uw bestelling bij voorkeur telefonisch doorgeven 0521-341226. Wij hebben ook de mogelijkheid
om maaltijden of producten te bezorgen. Voor bezorgen wordt wel een kleine vergoeding gevraagd
€ 3,- in Havelte en €5,- buiten Havelte tot een straal van 10 km.

Asperge
Asperge soep 0,5l
€ 8.50
Asperge / room / ham / peterselie
Asperge soep 0,5l
€ 8.00
Asperge / room / peterselie
Asperge salade (±150gr)
€ 2,50

Salades
Maaltijd salade brie

€ 12,50

Maaltijd salade carpaccio

€ 13,50

Friet & snacks
Warme maaltijden
Spareribs

€ 16,00

zoet of pikant ± 600 gr.

Varkenshaassaté ± 200 gr
Kipstoof
Champignons met brie en pesto

€ 14,50
€ 13,50
€ 13,00

Alle gerechten worden geserveerd met
aardappelwedges en salade. De maaltijden
worden WARM geserveerd!!

Bakje friet
Frikandel
Kroket
Kaassouffle
Kipnuggets
Familie zak friet (4 pers)
Familie snack pakket
o 4 snacks
o Familie zak friet

€ 2.25
€ 2.00
€ 2.00
€ 2.00
€ 2.00
€ 7.50
€ 13.50

wijnen
x

Sedosa

€ 8,50-

Verdejo / sauvignon Blanc

x

Sedosa

€ 8,50

Tinto Temranillo / Syrah
x

Rosé

€ 8,50

Maison virginie ma cuvée

x

x
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Pinot Grigio
Malbec

€ 10,-

€ 10,-
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