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Op werkdagen
tussen 16.00 en 17.00 uur
bereikbaar om afspraken
te maken.
Aanbieden van de AED door campinggasten van de Klaverkampen aan de direcƟe. Foto: Jacco Beens.

St. ReanimaƟenetwerk Havelte: acƟes en een
nieuwe AED

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

Vaste gasten van camping de Klaverkampen hebben geld ingezameld en
daarmee een AED aangeschaŌ, die beschikbaar is voor alle campinggasten.
De AED is ook aangemeld bij het reanimaƟenetwerk.
0521 34 46 54

Het bestuur van de St. Renanima enetwerk Havelte is daar zeer
verheugd over en ziet hier een
mooie aanleiding in om de jaarlijkse
oproep te doen aan de inwoners
van Havelte om het lokale netwerk
weer financieel te ondersteunen.
Dat kan op de volgende manieren:
bij de komende Raboclubsupport,
die gehouden wordt tussen 5 en 25
oktober te stemmen op de s ch ng;
in november mee te doen aan de
sta egeldac e bij AH-Abe, d.m.v. van
het doneren van de sta egeldbon
bij de retourflessenautomaat (zie de
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daar geplaatste dona ezuil); of een
rechtstreekse dona e te doen op de
bankrekening van de s ch ng: NL61
RABO 0304 1746 61 o.v.v.: S ch ng
Reanima enetwerk Havelte.
De opbrengst van de ac es komen
rechtstreeks ten goede aan het dekken
van het jaarlijkse onderhoud en de
reserveringen voor toekoms ge
vervangingen van de apparatuur die
in eigendom is van de s ch ng. Het
mo o daarbij “als elke voordeur in
Havelte 1 euro doneert zijn alle kosten
gedekt”.
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De volgende Kei verschijnt op 14 oktober 2020.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 7 oktober
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.
COACHING van parƟculieren en medewerkers
Erik de Min, Havelte, www.plusdemin.nl, 06 8343 6455

Kerkdiensten PKN Havelte/Uﬀelte
4 okt.
11 okt.
18 okt.

Havelte
Havelte
Havelte

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003
COACHPRAKTIJK NIKA, Carola Bouman te Nijeveen,
06-22060552, www.coachprakƟjknika.nl
REGELVERMELDING: • 1 regel € 43,00 • 2 regels € 52,00
• 3 regels € 73,00 • 4 regels € 94,- per jaar (excl. BTW)

Par culiere adverten e
Ds. Aukje Westra
Ds. Vijko Top
Ds. Vijko Top

Hee u iets te koop?
Zet het in De Kei!

€ 0,26 per mm. Min. adverten ebedrag € 7,50
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Flint

Kuko
Deze week was ik getuige van een
“aanvaring” tussen een jonge moeder
en haar dochtertje. Even wachten
terwijl mama de boodschappen bij AH
deed, was kennelijk geen op e. Gelukkig loste de moeder het probleem
buitengewoon tact- en liefdevol op.
Dit voorval deed mij denken aan een
ervaring uit mijn werkzame leven.
De gedragsproblemen van Ashley
vormden een serieus punt van zorg.
Het feit dat de ouders enige jaren
geleden scheidden, leidde helaas tot
afzonderlijke gesprekken met vader
en moeder. Beide ouders vonden
een nieuwe rela e en vormden
nieuwe samengestelde gezinnen.
Ashley was het kind dat hen blijvend
zou verbinden, zij het niet jdens
gesprekken met jeugdhulpverleners.
Ondanks enige twijfels over de
juistheid van de door moeder gegeven
informa e over de thuissitua e, bleven
alle begeleiders Ashley en haar ouders
op een zeer posi eve wijze betrekken
bij de begeleiding.
Tijdens een inhoudelijk gesprek met
moeder veranderde zij de naam van
haar dochter consequent in Kuko.
Dit gebeurde op een natuurlijke
en vanzelfsprekende manier. Mijn
overtuiging was dan ook dat het
een koosnaam betrof. Toen de
vraag werd gesteld waarom Ashley
deze troetelnaam mocht dragen,
antwoordde de moeder zonder blikken
of blozen: ”Kuko staat voor Kutkoter”.
De vanzelfsprekendheid en het gemak
waarmee deze uitspraak over de lippen
kwam, deed mij huiveren.
Zo wandel ik in het gangpad van
AH in Havelte als figurant door mijn
autobiografie.
Gheraert Leeu

Protestantse gemeente Havelte, Uﬀelte, Darp en
Havelterberg

4 oktober Dierendag
Zondag 4 oktober is het dierendag. In de Clemenskerk
maken we er een feestje van. Kinderen en hun ouders
kunnen het thuis via de beeldverbinding meemaken.
We vertellen het verhaal van
Franciscus die bijzonder contact
had met dieren. En er is muziek van
maestro Muis. De kinderen die thuis
kijken en luisteren, mogen raden
om welke dieren het in deze muziek
gaat. De antwoorden sturen ze via
het internet naar de kerk. Hoe dit

precies in zijn werk gaat, wordt die
zondagochtend uitgelegd.
Surf op 4 oktober om 10.00 uur naar
www.pkn-havelte en druk op de knop
‘online kerkdiensten’.
Voor meer info:
dominee@pkn-havelte.nl

Voedselbanken.nl Zuidwest-Drenthe
Op 4 oktober willen wij als Diaconie van de PKN Havelte 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.
Geld via de collecte is uiteraard
heel belangrijk, maar ook houdbare
goederen zijn een welkome
aanvulling voor de organisa e 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.
Daarom vragen wij alle mensen in
Havelte, Uﬀelte, Darp en Havelterberg
om iets te komen brengen voor deze
inzameling.
Dat kan ’s zondags voor de kerkdienst
of zaterdag 3 oktober van 11.00 uur
tot 12.00 uur in de Nije Wheeme,
naast de kerk.

Bij de inzameling houden wij de
Coronaregels volgens het RIVM in
acht.
Graag alleen houdbare producten die
een jdje kunnen worden opgeslagen,
zoals: rijst, pasta’s, soepen, sausen,
houdbare melk, blikken of po en
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 in deze moeilijk
Corona jd eens extra blij maken!
Van harte aanbevolen en alvast
hartelijk bedankt.
Namens de Diaconie van de PKNHavelte,
Anneke Mulder

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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Bureaus
OP MAAT GEMAAKT

Het Noteboompje.nl

Agenda
t/m medio dec.
30 sept.
3 okt.
7 okt.
8 okt.
10 okt.
10-16 okt.
14 okt.
19 okt.
23 okt.
26 okt.
Elke maandag:
Elke woensdag:
Elke vrijdag:

ExposiƟe - De Veldkei Havelte
De Kei nr. 18
Nederlands Kampioenschap Mountainbike voor de jeugd
Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Eendagsbestuur
Concert Roon Staal - Clemenskerk, Havelte - 19.00 en 21.00 uur
Open dag GlasvezelinformaƟepunt - Egginklaan 2, Havelte
Afrikaloop
De Kei nr. 19
Sing Kids: Workshop zingen in een popkoor voor jeugd vanaf 8 jaar De Veldkei, Havelte - 18.00-19.00 uur
Clubkampioenschappen Biljartvereniging De Veldkei
Sing Kids: Workshop zingen in een popkoor voor jeugd vanaf 8 jaar De Veldkei, Havelte - 18.00-19.00 uur
RepeƟƟe Swingband Havelte - De Veldkei, Havelte - 19.30-21.45 uur
Sjoelen - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur - info: A. Nijmeijer 0521-343418
Mondharmonicaorkest - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur

Lege urn
Hier stuiŌ oom Kees.
Weet u wat hij was?
Allergisch voor stof,
hooi, mijt en as.
Louis

Bouwtekeningen
Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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Start renovatie De Veldkei in Havelte
Op maandag 5 oktober start de eerste fase van de renovatie van De Veldkei. Het gebouw waarin onder
andere het dorpshuis en de bibliotheek zijn gevestigd, is toe aan een grondige verbouwing. Met een
verduurzaming, lagere energielasten, een aantrekkelijke en toegankelijke uitstraling en mogelijkheden
om meer gebruikers te huisvesten, wordt dit ‘huis van het dorp’ weer toekomstbestendig.

Wat gaat er precies gebeuren?
In de eerste fase wordt de achterkant van het gebouw
aangepast. De entree aan de Veldkamp wordt daarom tijdelijk
gesloten. Op de huidige plek van onder andere de bibliotheek
en de voormalige ruimten van Vanboeijen komt een zorg- en
welzijnsplein en kantoortuin. In combinatie met de verhuur van
ruimtes aan onder andere lokale ondernemers en zzp’ers draagt
deze renovatie bij aan de verbreding van functies en een gezonde
exploitatie van het dorpshuis.

De tweede fase van het beoogde renovatieproces – aanpassing
van de dorpshuisruimtes – kost meer tijd dan verwacht. Welzijn
MensenWerk is hierover nog in gesprek met de gemeente, maar
heeft er alle vertrouwen in dat de renovatie op termijn wordt
uitgevoerd.

Interne verhuizingen bibliotheek en drukkerij
Vanwege de start van de renovatie van dorpshuis De Veldkei
in Havelte verhuist de bibliotheek naar een ander gedeelte in
het pand. De toegang van de bibliotheek is per 5 oktober aan
de Molenweg. Door de verhuizing is de bibliotheek vrijdag 2
oktober gesloten.
De bibliotheek zal tot aan de renovatie van fase 2 op deze
tijdelijke plek aan de voorkant van het gebouw gesitueerd blijven.
Omdat de entree aan de Veldkamp tijdens de renovatie gesloten
wordt, verhuist ook drukkerij J&J naar een tijdelijke plek.
Vanaf 5 oktober is de drukkerij te bereiken via de ingang van
de voormalige tandartspraktijk naast de hoofdentree aan
de Molenweg. Na de renovatie gaan zij weer terug naar de
achterkant van het gebouw.

Afstemming
De renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door lokale
ondernemers; Bouwbedrijf Van Kampen uit Wapse is de
hoofdaannemer van de eerste fase, firma Beenen uit Havelte
verzorgt het installatiewerk. De werkzaamheden en tijdelijke
voorzieningen worden waar nodig afgestemd en via onder
andere De Kei gecommuniceerd met de betreffende gebruikers,
vrijwilligers en omwonenden. Het proces vraagt uiteraard enige
flexibiliteit en begrip. Bij vragen of mogelijke overlast graag
contact opnemen met Eric Boers, zakelijk leider accommodaties,
via 06-20065395 of e-mail e.boers@welzijnmw.nl.

Planning van de renovatie
• 2 oktober: verhuizing bibliotheek (die dag gesloten)
en drukkerij
• 5 oktober: start renovatie met sloopwerkzaamheden
• Eind december: oplevering van eerste fase
• Januari 2021: inrichting en interne verhuizingen
De Kei - 5e jaargang nr. 18 - 30 september 2020
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Uitgebreide tour van zanger-pianist
Roon Staal in september en oktober
Na een geslaagde corona-proof zomertour in juni
gaat zanger-pianist Roon Staal in september en
oktober opnieuw op pad, 22 concerten door heel
Nederland. Uiteraard wordt gehoor gegeven aan de
dan geldende maatregelen door de overheid m.b.t. de
coronapandemie.
Op donderdag 8 oktober a.s. om
19.00 en 21.00 uur komt de 40-jarige
musicus langs in de Clemenskerk te
Havelte om een concert te geven.
Naast eigen songs als Weet Waarom
Je LeeŌ, Promise en Peace zullen
ook bekendere cover werken als The
Silence Of Light van Simon&Garfunkel,
Across The Universe van John Lennon
en Stay With Me ‘Till The Morning
van Vicky Brown ten gehore worden
gebracht.
“Amazing tenor vocal performance”
De legendarische zanger Art Garfunkel
(Simon & Garfunkel) heeŌ een

boodschap
voor het
grote publiek
toen hij zijn
Nederlandse
protege aanprees: “To whom it may
concern: Here I take great pleasure in
introducing the extraordinary talent
of Roon Staal, one of the truly great
singers in the western world! We
have been friends for years, singing
together and recording just for the
beauty of it. Let the amazing tenor
vocal performance of Mr Staal now
carry you away! Very truly yours”. Ook
de Britse singer-songwriter Gilbert

Lariks / Douglas ﬁjn bezaagd
22 x 200 250 / 300 / 450 lang
17 x 140 geschaafd 180 lang

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

€ 3.95 p/st
€ 2.25 p/st
€ 6.30 p/st

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

O’Sullivan merkte de Nederlander
op: “It’s his voice not least his
songwriƟng ability that really shines
throughout”.
Alle informaƟe m.b.t. de herfsƩour en
het concert te Havelte kunt u vinden
op de website www.roonstaal.com.
Reserveringen kunnen daar worden
gemaakt of via 06-30025992.
U bent van harte welkom!

€ 1.95 p/m
€ 3.50 p/st

Zweeds rabat

Vlonderplanken

Foto: Anna Kononeko

Vanaf september is Rimini geopend
van donderdag t/m zondag!
Voor menu en openingsƟjden: zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

€ 2.50 p/m
€ 4.50 p/m

www.pizzariminihavelte.nl

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

Ook container verhuur
Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl
6

www.loonbedrijfleffers.nl
Havelte/Diever
06-54221090
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ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?
In verband met de
Coronacrisis volgen wij de
richtlijnen van het RIVM.
Met gepaste voorzorgsmaatregelen kunt u bij
ons terecht voor een
bespreking en kunnen
akten op ons kantoor
worden ondertekend.

Stotijn

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

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG
AFGEWIKKELD VIA MEDIATION

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Protestantse gemeente Havelte, Uﬀelte, Darp, Havelterberg

Stoelyoga in het Uﬀelter kerkje

Een ‘KEI’ van een foto

Namens de protestantse gemeente Havelte, Uﬀelte, Darp en
Havelterberg start er in oktober een serie van 6 Stoelyoga-lessen,
wekelijks op de donderdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur.
Geschikt en gezond voor alle lee ijden.

Hee u ook een bijdrage voor

Stoelyoga is rus g en met aandacht
bewegen. Het gaat niet om presta e
maar om te onderzoeken wat
mogelijk is; ook bij een beperking kan
Stoelyoga geleerd worden. U krijgt de
oefeningen op papier voor thuis. De
lessen worden verzorgd door Marijke
Groen, gediplomeerd yogalerares. De
coronamaatregelen worden in acht
genomen.

de rubriek Een ‘Kei’ van een foto?
Mail uw foto en bijschri dan

Plaats: Uﬀelter kerkje, Schoolstraat 5,
Uﬀelte
Data: 8-15-22-29 oktober,
5-12 november
Tijd: 10.00-11.00 uur
Eigen bijdrage: € 35 voor 6 lessen
Info en aanmelding:
groenhavelte@gmail.com of
dominee@pkn-havelte.nl
06-30191541

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.

Zoekt u lotenbloks voor uw vereniging of stichting?

Lotenbloks.nl
Lotenbloks.nl is een initiatief van

De Kei - 5e jaargang nr. 18 - 30 september 2020
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U laat uw klanten
toch niet
in de regen staan?
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Relatiegeschenken

On

e

Promoot uw bedrijf met een paraplu 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
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Stukje Natuur: Gekraagde roodstaart
Dat veel vogels kleurrijker zijn dan de zoogdieren is zeker geen groot nieuws.
Het is een van de redenen waarom er in de natuur zoveel mensen met
verrekijkers rondlopen. Vogelaars is een ander benaming voor dit soort lui.
Zelf behoor ik ook tot deze groep. De goudvink, met zijn prachƟge roodroze
borst, was de aanleiding om mij in vogels te gaan verdiepen. Dat was Ɵjdens
mijn jeugd, toen ik nog op de boerderij van mijn ouders in de Noordoostpolder
woonde.
De goudvink broedde helaas niet in de
singel rond onze boerderij, dat deed
de gekraagde roodstaart inderƟjd
wel. Het mannetje is misschien nog
wel kleurrijker dan de goudvink. Hij
heeŌ een oranje borst en een zwart
gezicht, waarboven zich een wiƩe
wenkbrauwstreep bevindt. De rug en
kruin zijn grijs en uiteraard heeŌ hij
een rode staart. Qua gedrag is hij niet
zo geheimzinnig als sommige andere
vogels, hij laat zich geregeld zien. Komt

Adverteren?
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mede omdat hij op rondvliegende
insecten jaagt, die hij regelmaƟg vanaf
een grasveldje oppikt.
In de vele jaren na mijn eerste
ontmoeƟngen met “onze” gekraagde
roodstaart, kwam ik hem sporadisch
nog wel eens tegen. Jammer, want het
blijŌ een prachƟge vogel om te zien.
Dat veranderde in de zomer van 2020.
Dat jaar was een rondreis naar IJsland
gepland om daar een paar weken naar
vogels te kijken. Ik wilde daar onder

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

andere de giervalk zien. Helaas ging
die reis door de coronacrisis niet door,
dus moest er een alternaƟef komen in
eigen land.
Aangezien ik in het verleden met mijn
vrouw regelmaƟg in het NaƟonaal
Park Lauwersmeer geweest ben
(mijn schoonouders hadden daar een
zomerhuisje), leek dat een goede
keuze. De vakanƟeparken waren net
weer open en we konden een huisje
in het Natuurdorp Suyderoogh huren.
Tot mijn grote verbazing “struikelde” ik
daar over de gekraagde roodstaarten.
Alleen al op dat park broedden er
Ɵentallen paren. Vanaf mijn bank
zag ik er regelmaƟg eentje op onze
schuƫng. Wat een genot.
Paul MenƟnk

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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Foto: Hans Krol, Havelte

Een ‘Kei’ van een foto

Eén van de kwetsbare en unieke soorten van het Hol ngerveld is de prach g groengekleurde zandhagedis.
Glasvezelcampagne voor supersnel en stabiel internet

Glasvezel in dorpen gemeente Westerveld
DELTA Fiber Netwerk start een glasvezelcampagne in een aantal dorpen van de gemeente Westerveld. Als 35% van
de inwoners van Darp, Diever, Dwingeloo, Havelte, Uﬀelte, Vledder, Wapse, Wapserveen en Wilhelminaoord ‘ja’
zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk en vóór 9 december 2020 een abonnement afsluit bij één van de
telecomaanbieders, komt er glasvezel.
Het belang van een snelle en stabiele
verbinding is voor veel mensen de
afgelopen jd cruciaal gebleken.
Noodgedwongen werken veel mensen
vanuit huis, krijgen kinderen en
studenten online les en videobellen
we vaker met elkaar. Ook maken we
meer gebruik van zorg op afstand.
Inwoners worden persoonlijk
geïnformeerd
Inwoners van Darp, Diever, Dwingeloo,
Havelte, Uﬀelte, Vledder, Wapse,
Wapserveen en Wilhelminaoord
die in aanmerking komen voor
een glasvezelaanslui ng worden
persoonlijk geïnformeerd via een brief.
Deze zal begin oktober op de deurmat
vallen. Via gavoorglasvezel.nl kan een
postcodecheck worden gedaan om te

10

zien of het adres in aanmerking komt
voor het aanbod.
Glasvezel Informa epunt: open dag
zaterdag 10 oktober
DELTA Fiber Netwerk opent een
Glasvezel Informa epunt aan de
Egginklaan 2 in Havelte. Hier kan
men terecht met vragen over de
glasvezelcampagne of voor advies
over glasvezel en alle zaken die
daarbij horen. Op zaterdag 10 oktober
is er van 10.00 tot 17.00 uur een
feestelijke open dag van het Glasvezel
Informa epunt.

Fiber Netwerk, een telecombedrijf
met netwerken door heel Nederland.
DELTA Fiber Netwerk vindt dat
iedereen in Nederland recht hee op
het beste internet. Hier sluit RENDO
Fiber zich graag bij aan! Inmiddels
hebben al ruim 650.000 huishoudens
en bedrijven de beschikking over
een glasvezelaanslui ng van DELTA
Fiber Netwerk. En daar komen
iedere maand gemiddeld nog 7.000
huishoudens bij. Op naar ruim een
miljoen huishoudens die binnenkort
gebruik maken van het allerbeste
internet.

Samenwerking RENDO Fiber en DELTA
Fiber Netwerk
Netwerkbeheerder RENDO Fiber
werkt sinds kort samen met DELTA

Kijk voor meer informa e op
gavoorglasvezel.nl.
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Sing Kids: Workshop zingen in een popkoor in Havelte Vervoer naar koﬃeinloop Veldkei
Muziekvereniging de Bosnimf organiseert de workshop ”zingen in een popkoor”
voor kinderen vanaf 8 jaar. De Sing Kids gaan zes keer samen oefenen onder
leiding van een ervaren zangcoach, Yoanique Hillen, en sluiten de workshop
natuurlijk af met een optreden.

Van zingen word je blij. Wil je dat ook,
en lijkt het je leuk bekende popliedjes
te zingen? Schrijf je dan snel in, en doe
mee aan de workshop.

Op het repertoire staan liedjes van
Suzan en Freek, Jada Borsato, Fource
en natuurlijk hits van kinderen voor
kinderen, maar ook de bekendste
songs uit Disneyfilms en musicals.
De workshops vinden plaats op
maandagavond, van 18.00 tot 19.00
uur in ontmoe ngscentrum de Veldkei
te Havelte, en beginnen maandag 19
oktober. De kosten voor deelname zijn
€ 15,00.

Stuur een mail o.v.v. naam en lee ijd
naar singkidshavelte@gmail.com, of
kijk op de speciale website h ps://
sing-kids-havelte.jimdosite.com
Yoanique Hillen studeerde zang aan
de ArtEZ Hogeschool in Zwolle, en
voltooide onlangs haar 2e opleiding
aan de Pabo. Meer informa e over
Yoanique vind je op h ps://yoanique.
jimdofree.com
Naast dit Sing kids projectkoor maakt
Swingband Havelte deel uit van
Muziekvereniging de Bosnimf.

Welzijn MensenWerk en S ch ng
Naobuurtbus bieden voor de
wekelijkse koﬃe-inloop in dorpshuis
De Veldkei vanaf 29 september een
vervoerservice. Mensen die geen
eigen vervoer hebben en wonen
binnen een straal van 5 km rondom
Havelte kunnen met de Naobuurtbus
worden opgehaald en thuisgebracht.
De Naobuurtbus moet minimaal één
dag van tevoren gereserveerd worden
via telefoonnummer 06-58925937.
De kosten zijn 2 x € 1,50 per rit heen
en terug.
De koﬃe-inloop is elke dinsdagochtend van 09.30 tot 11.30 uur in
De Veldkei, Veldkamp 77 in Havelte.
Twee honden vechten om een been.
De derde zag het gebeuren
en dacht ik loop wel even om
langs slager van Sleen.
Lorki

ANNERIE KREMER
& TEAM

Annerie Kremer Uitvaartzorg
0522 - 24 50 21 | www.kremeruitvaartzorg.nl

Klusbus

Martijn

Corona?
Misschien is kleinschalig
op het dorp kopen
een gezondere
OPTIE....K RUINEN
Open op
Dinsdag Donderdag Vrijdag
09.30-12.00 uur en 13.15-17.00 uur
Woensdag Zaterdag 09.30-12.00 uur

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73
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