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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp
Foto: Simon in ’t Veld

Havelte gaat weer ‘Eﬀe Ramme’ op Moederdag

0521 342 250

Havelter Survivalrun gaat eindelijk weer door!
Misschien heb je ze alweer in de Homanbossen zien staan. De eerste
hindernissen zijn inmiddels gebouwd en de komende maanden zullen er
nog veel volgen. Dit allemaal om de ruim 1200 deelnemers een uitdagende
survivalrun te bieden op zondag 8 mei a.s.
De inschrijving is bijna een
maand open en de verschillende
afstanden lopen al flink vol. In de
wedstrijdklassen voor zowel de
volwassenen als de jeugd is nog
beperkt ruimte en de recrea eve
afstanden bij de volwassenen zi en op
dit moment vol.
Goed nieuws voor de jeugd!
Er zijn nog voldoende startplekken
beschikbaar bij de recrea eve
afstanden; de 4,5 km individueel
jeugd, de 4,5 km koppel jeugd en de
ouder-kindrun zijn een fantas sche
uitdaging voor diegene die niet zo
bedreven zijn in de survivalrun, maar
die wel van een spor eve middag,
hoge hindernissen en een hoop
modder en water houden. Durf je
wel wat meer aan? Dan kun je prima
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terecht bij de 6,5 km individueel jeugd,
loop je liever met een maatje dan is
er bij de koppelrun 6,5 km jeugd ook
nog plaats. Niet alleen is de afstand
wat langer, ook de hindernissen zijn
wat zwaarder; maar als koppel mag je
elkaar helpen.
Met de goede vooruitzichten voor
wat betre de versoepelingen
gaat de organisa e er vanuit dat
er nog plaatsen bij gaan komen
in de startgroepen die nu al vol
zijn. Hiervoor kun je dan ook
gewoon inschrijven, je wordt dan
op de reservelijst geplaatst. Houd
hiervoor de website van de Havelter
Survivalrun, www.haveltersurvivalrun.
nl of de facebookpagina in de gaten.

Wilt u hier
uw advertentie
plaatsen?
Dat kan!
Elke uitgave adverteren:
€ 44,50 per uitgave
Maandelijks adverteren:
€ 48,00 per uitgave
Prijzen zijn excl. 21% BTW
Bel voor info: 0522 255 449
of mail naar dekei@kleen.nl

Lees verder op pagina 3
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 23 februari 2022.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 16 februari
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.
COACHPRAKTIJK NIKA, Carola Bouman te Nijeveen,
06-22060552, www.coachprakƟjknika.nl

KINDERCOACH SUSANNE, Susanne Eveleens, Nijeveen,
06-10720559, www.kindercoachsusanne.nl
MUZIEKSPEL, prakƟjk voor muziektherapie
Betsy van den Boogaard, Veendijk 0522-492317
REGELVERMELDING: • 1 regel € 45,00 • 2 regels € 55,00
• 3 regels € 77,00 • 4 regels € 99,- per jaar (excl. BTW)

Kerkdiensten PKN Havelte/Uﬀelte
27 feb.
6 maart
13 maart
20 maart
27 maart

Havelte
Havelte
Havelte
Havelte
Havelte

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Ds. B. Nobel (IJhorst)
Ds. J. Hommes (Glimmen)
Ds. Th. J. Veenstra (Diever)
ds. Marianne Gaastra
Ds. D. van Veen (Assen)

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

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

Ook container verhuur
info@leffers-haveman.nl
Dieverbrug/Havelte
0521-341285
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1e zondag 40 dagenƟjd
2e zondag 40 dagenƟjd
3e zondag 40 dagenƟjd
4e zondag 40 dagenƟjd

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

Rimini is weer open voor
heerlijke verse pizza’s!
Voor menu en openings jden: zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl
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Sing-Kids: Workshop zingen in een popkoor in Havelte
Na een succesvolle 1ste keer organiseert Muziekvereniging de Bosnimf
voor de 2de keer de workshop ”zingen in een popkoor”. Nu verdeeld in
twee groepen. Kinderen tot 12 jaar(basisschool) en een groep vanaf 12
jaar. De Sing-Kids gaan zes keer samen oefenen onder leiding van een
zangcoach, Carolina Brusse, en sluiten de workshop natuurlijk af met een
optreden.
Op het repertoire kunnen liedjes staan
van Suzan en Freek, Jada Borsato,
Fource en natuurlijk hits van kinderen
voor kinderen, maar ook de bekendste
songs uit Disneyfilms en musicals. Of
wat kinderen maar leuk vinden.
De workshops vinden plaats op
maandagavond, tussen 17.00 en
19.00 uur in de Veldkei te Havelte,
en beginnen maandag 28 maart. De
kosten voor deelname zijn € 25,00.
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.
Stuur een mail naar singkidshavelte@
gmail.com, of kijk op de speciale
website hƩps://sing-kids-havelte.
jimdosite. Wil je meer weten, bel dan
Marrie OƩer 06-55840586 Carolina
Brusse studeert jazz, pop en
zang aan de ArtEZ Hogeschool
in Zwolle. Carolina Brusse |
Facebook Naast dit Sing-Kids
projectkoor maakt Swingband Havelte
deel uit van Muziekvereniging de
Bosnimf.

Vervolg van pagina 1

Is zelf meedoen iets te enthousiast,
maar wil je wel graag meehelpen
om deze survivalrun net zo succesvol
te maken als de ediƟes voor de
corona? We zijn hard op zoek naar
vrijwilligers die ons willen helpen op
deze dag. Ruim 200 mensen zijn nodig
om van deze run een onvergetelijke
te maken. We kunnen jouw hulp
gebruiken als hinderniscontroleur,
als verkeersregelaar, bij de ontvangst
van de sporters, het uitdelen van
de shirts of bij een logisƟeke post.
Aanmelden kan via vrijwilligers@
haveltersurvivalrun.nl.
Vooraf wordt er een informaƟeavond
georganiseerd zodat je precies weet
wat je taken zullen zijn. Ook mag
je, een week voor de wedstrijddag,
deelnemen aan de proefrun zodat je al
een beetje sfeer kunt proeven.

Welfare Handwerkgroep Havelte
De Welfare Handwerkgroepen Havelte is weer acƟef in de Veldkei in Havelte.
Op maandagmiddag zijn verschillende dames acƟef om samen mooie
producten te maken. Er wordt met veel plezier gebreid, gehaakt, genaaid,
geborduurd etc. etc.
De bijeenkomsten hebben een groot
sociaal aspect, men werkt
samen en geniet van de gezelligheid.
De dames die deelnemen
aan deze acƟviteiten zijn erg te
spreken over hun wekelijkse
bijeenkomsten. Er wordt
deelgenomen met zeer uiteenlopende
redenen. Soms is de reden dat men
alleen woont en weinig sociale
contacten heeŌ en soms is het dat

men het gewoon fantasƟsch vindt om
creaƟef bezig te zijn.
Om deze acƟviteiten te kunnen blijven
voortzeƩen zoeken we
vrijwilligers die opgeleid willen worden
tot ACTIVITEITENBEGELEIDSTER
voor de wekelijkse bijeenkomsten
en een ALGEHEEL COÖRDINATOR
die de werkzaamheden van de huidige
coördinator op termijn kan overnemen.

Mocht u geïnteresseerd zijn
in een van deze
vrijwilligersfuncƟes en wilt
u meer informaƟe dan
kunt u telefonisch contact
opnemen met
de huidige
coördinator
Anneke Mol
0521-341667.

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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Praat mee over ‘sport en bewegen voor een gezonde leefsƟjl in Westerveld’
Inwoners welkom om mee te praten Ɵjdens sport- en beweegdialoog gemeente Westerveld 28 februari 2022
Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Sport, bewegen en een gezonde leefsƟjl krijgt in de aanloop naar
de verkiezingen speciale aandacht in gemeente Westerveld in de vorm van een sport- en beweegdialoog op maandag 28
februari. Dit is het moment voor inwoners om mee te praten over de toekomst van sport en bewegen in de gemeente.
Sport en bewegen is voor veel
mensen een vorm van ontspanning.
Deelnemen aan het verenigingsleven,
een sport- en beweeggroep of
wandel- of fietsgroep is voor velen een
belangrijk onderdeel van het sociale
leven. En het is goed voor uw mentale
en fysieke gezondheid. Zolang u het
op uw eigen manier en op uw eigen
niveau kunt doen. Daarom staat deze
dialoog in het teken van ‘Sport en
bewegen voor een gezonde leefsƟjl
in Westerveld’. Gespreksleider Hans
Derks geeŌ u als inwoner deze avond
de kans in gesprek te gaan met poliƟci,
sportverenigingen en mensen uit het
werkveld. Dit is het moment om aan
te geven wat u belangrijk vindt op het
gebied van sport en bewegen voor de
komende vier jaar.
Elke geïnvesteerde euro in sport en
bewegen levert minimaal 2,5 euro
4

aan maatschappelijk rendement
op. Sport verbroedert niet alleen,
het vergroot ook de kwaliteit van
leven, laat ziekteverzuim dalen,
arbeidsproducƟviteit sƟjgen,
levensverwachƟng groeien en
criminaliteitscijfers dalen. Kortom,
investeren in sport en bewegen
is investeren in een gezonde
en energieke gemeente. Dat
is de boodschap die we vanuit
inwoners, verenigingen en andere
sportaanbieders willen meegeven aan
de lokale poliƟek.
Sport- en beweegdialoog in de
raadzaal
De Raadszaal van de gemeente
Westerveld in Diever is de locaƟe
voor de sport- en beweegdialoog dat
maandag 28 februari wordt gehouden
om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30
uur). Thema’s die aan de orde zullen

komen zijn: De maatschappelijke
funcƟe van de sport(verenigingen) en
bewegen, het Volwassenenfonds sport
& cultuur als instrument om sport,
bewegen en culturele acƟviteiten
toegankelijk te maken voor iedereen,
bewezen intervenƟes inzeƩen voor
gezondheidsbevordering en gezond
ouder worden. Ieder thema wordt
ingeleid door een ervaringsdeskundige
of professional met een verhaal uit
de prakƟjk in gemeente Westerveld.
Vervolgens wordt het gesprek
geopend. Voor u als inwoner is dit
het ulƟeme podium om uw stem te
laten horen als het gaat om sport en
bewegen in uw eigen omgeving.
U bent van harte welkom in de
raadzaal, aanmelden vooraf is niet
nodig.
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‘Die Dorfplatz
Musikanten’ geven
concert in Havelte
Op zondagmiddag 6 maart a.s.
geven “Die Dorfplatz Musikanten”
uit Oldeberkoop een concert in
Havelte. Deze Egerländerkapel, o.l.v.
kapelmeester Benny Eissens, speelt
voor u polka’s, walsen en marsen.
Een aantal nummers worden begeleid
met zang. Het afgelopen jaar hee
de kapel met een aantal tussenposen
al diverse optredens gegeven in
Zuidoost-Friesland.
De enthousiaste kapel staat te popelen
om ook u te vermaken met (de)
vrolijke muzikale klanken. Dus voor u
een mooie gelegenheid om kennis te
maken met en te luisteren naar deze
bijzondere gezellige muziekgroep.
Voor dit concert heeŌ de kapel enkele
nieuwe nummers ingestudeerd.
Maar ook de “Golden Oldies” uit de
Egerländer en Böhmische muziek, van
o.a. Ernst Mosch, zal deze kapel voor
u spelen.
Het concert begint om 14.30 uur
in “De Veldkei”, Veldkamp 77 te
Havelte. De zaal is echter al vanaf
14.00 uur open. Kaarten zijn aan de
zaal verkrijgbaar en kosten € 8.00 p.p.
Voor informaƟe en of reservering,
telefoon 06 49835235
www.diedorfplatzmusikanten.nl

Donderdag 3 maart lezing over de Wulp
De Vogelwacht Uﬀelte e.o. organiseert op donderdagavond 3 maart in de
Veldkei in Havelte een lezing over de wulp; de grootste steltloper van Europa.
Gastspreker deze avond is vogelaar Gerrit Gerritsen uit Zwolle. In 1982 star e
hij een wulpenonderzoek in West-Overijssel en inmiddels veer g jaar later
weet hij veel te vertellen over de aantalsontwikkeling, overleving, nestsucces,
plaatstrouw, wintergebieden etc.
Om informaƟe over deze vogels
te kunnen verzamelen, heeŌ hij
bijvoorbeeld 500 kuikens van
kleurringen voorzien. Deze avond legt
Gerrit ook uit waarom de wulp in de
gevarenzone is gekomen en over de
beschermingsmaatregelen die worden
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genomen. Hij doet een oproep aan het
publiek om te helpen.
Aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf
19.30 uur)
Toegang: De toegang voor leden is
graƟs. Niet-leden betalen 3 euro

Uw tuin... onze zorg!
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groenvoorzieningsbedrijf
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www.comfortuin.nl

Havelte - Meppel
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0522 255 389
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Een ‘Kei’ van een biljarter

Foto: Bob van ’t Hoﬀ

Jannes Boer biljart misschien al 40 jaar en hij doet dit vandaag de dag nog steeds bij biljartvereniging De Veldkei!!
4 februari jl. bereikte hij de leeŌijd van 98!!!

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK
Onderhoud - Reparatie
Airco
Accu’s - Banden - Uitlaten
Tanken - Wassen - Shoppen
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Op weg naar de nieuwe
Dorpsvisie 2022
Laatste nieuws van ‘De Grote
OptrommelacƟe’ in Havelte. -1Maandag 14 februari 2022 zijn we
www.dorpsgemeenschaphavelte.nl
dan eindelijk van start gegaan met
15 enthousiaste vrijwilligers met
de voorbereiding van ‘de Grote OptrommelacƟe’. De reden om ‘de Grote
OptrommelacƟe’ te starten is een update te realiseren voor de Dorpsvisie
van 2011.
Femke Heythekker van Buurtwerk
Nederland, heeŌ deze avond de
werkwijze van ‘de Grote OptrommelacƟe’ uitgelegd en wat er allemaal
moet gebeuren om deze acƟe te doen
slagen.
Een korte uitleg, hier, is misschien op
z’n plaats:
Uitgangspunt zijn 40 trommels met
hierin 6 vragen welke aan het begin
van een eenzelfde aantal straten
worden uitgezet.
Simpeler kan ik het niet vertellen.

Maar duidelijk is wel dat er een hoop
werk gedaan moet worden.
Maandag 28 februari komt deze groep
weer bij elkaar en schroom niet om
alsnog aan te sluiten. Op deze avond
wordt er een werkgroep samengesteld
en gaan wij taken verdelen.
Wordt vervolgd.
Tot maandag 28 februari 2022,
19.30 uur in de Veldkei.
Secretariaat
DorpsgemeenschapHavelte
info@dorpsgemeenschaphavelte.nl
CorrespondenƟeadres: Parkkamp 37
7971 AL HAVELTE
Telefoon: 0653-899347
Word lid van de DORPSGEMEENSCHAP
HAVELTE
www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Jazzconcert in de Veldkei
Zondag 27 februari treed de Scala
Jazzband op in de Veldkei te Havelte.
Dat wordt een heel gezellige zondagmiddag met bekende klassiekers
in de sƟjl van Ella Fitzgerald, Sarah
Vaughan en Astrid Gilberto.
De groep van zes professionele
instrumentalisten en een zanger zorgt
voor een heerlijk ontspannen middag.
Zondagmiddag 27 februari a.s. tussen
15.00 en 18.00 uur.
De zaal is open vanaf 14.30 uur.
Tijdig reserveren is gewenst en dat kan
bij Lourens Koomans, tel. 0521 340460
of email: koomans@wxs.nl
De kosten bedragen € 10,- p.p.

ParƟculiere advertenƟe
HeeŌ u iets te koop?
Zet het in De Kei!
€ 0,26 per mm. Min. advertenƟebedrag € 7,50

We mogen weer!
Op 6 maart a.s. om 15.30 uur wordt er in de Hervormde kerk op “Blijdenstein” een concert georganiseerd door
“Vrouwenkamerkoor Hera” o.l.v. Raghna Wissink.
Bespiegeling
Concert door Vrouwenkamerkoor
Hera o.l.v. Raghna Wissink, in
samenwerking met Emma Berentsen,
Hans Tijssen en Gerrit Schaafsma.
Een concertreeks waarin ruimte is
voor prachƟge muziek en voor
ontmoeƟng, bezinning en
bespiegeling. Reflecterend op de
bijzondere en soms bijzonder
eenzame coronaperiode en passend
bij de ingetogen sfeer van de
passieƟjd.
Het programma bestaat uit
koormuziek van Scandinavische,
Nederlandse en Vlaamse
De Kei - 7e jaargang nr. 4 - 23 februari 2022

componisten, ondersteund door
teksten die Gerrit Schaafsma schreef
Ɵjdens de Coronalockdown van 20202021.
Hans Tijssen verzorgt op zijn beurt de
verbindende composiƟe tussen tekst
en muziek, terwijl theatermaakster
Emma Berentsen het concept
‘ontmoeten’ en het regieadvies voor
haar rekening neemt. De 15
geschoolde zangeressen van Hera
zijn, onder leiding van dirigent en
arƟsƟek leider Raghna Wissink,
verantwoordelijk voor de vocale en
muzikale kwaliteit van deze bijzondere
reeks optredens.

Na afloop van het concert bestaat
de mogelijkheid om samen na te
genieten, dit onder het genot van een
drankje, dat door de ‘Vrienden van
Blijdenstein’ wordt verzorgd.
Vrienden krijgen een korƟng van 2.50
euro per entreekaart.
Naast dit concert komen op 12 juni
The Gents Vocaalensemble o.l.v.
Annemiek van der Ven en tensloƩe op
23 oktober Olga Vocaalensemble een
concert verzorgen.
Reserveren: joke.vd.veen@home.nl
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Het bakje

Als de verpleging hem zijn ontbijt wil brengen ontdekken ze dat hij het aardse leven heeft
verlaten. Op de afdeling waar hij een klein jaar heeft gewoond, sinds zijn dementie het
onmogelijk maakte om nog zelfstandig te wonen, was hij erg geliefd. De medewerkers zijn
zichtbaar aangedaan. Maar ook een medebewoonster is door zijn overlijden erg geraakt.
Die middag maakt zij tijdens de knutselactiviteit een bloemstukje voor hem. Het bestaat uit een
stukje oase in een keurig op kleur gespoten leeg boterbakje. In het stukje oase heeft ze met liefde
een toefje speenkruid geprikt en een drietal roosjes. Ze geeft het aan zijn dochter, met een
nadrukkelijke mededeling: ‘Die mag jij niet mee naar huis nemen. Die moet hier blijven, vlakbij.'

Het bakje staat in de dagen tot aan het afscheid dus in het gedenkhoekje op zijn kamer. Het gaat ook mee naar de
uitvaartlocatie, besluit de familie. Eén van zijn kleindochters draagt het als we hem uitgeleide doen. Eenmaal in de aula
kunnen we niet heen om de grote sticker die er achterop zit, om ons mee te delen dat het bakje retour moet naar de
afdeling. We verbergen het door het bakje net andersom neer te zetten. Vlak bij opa, nog steeds volgens de wens van zijn
medebewoonster.
De zenuwen beginnen de familie vlak voor aanvang van de plechtigheid wat op te spelen. Ik besluit tot een voorzichtig
grapje: ‘Jongens, hoe moet het straks met het bakje? Gaat dat mee naar de begraafplaats? Of zullen we het hier laten bij
het condoleanceboek. Dan maak ik mijn collega er nu ter plekke verantwoordelijk voor.’ De familie schiet in de lach. Het
bakje blijft. Als de laatste gasten de koffielounge hebben verlaten snijd ik het onderwerp nog één keer aan: hét bakje. We
besluiten tot de best mogelijke compromis. Voor zowel de medebewoonster, de afdeling, als voor ons zelf. Ik geef het bakje
terug aan de familie als ik afscheid van hen neem, maar ga met de inhoud terug naar de begraafplaats. De mannen van de
begraafplaats leggen op dat moment net de laatste hand aan het graf. Ik vertel het verhaal dat hoort bij het bloemstukje in
mijn handen en vraag of ik de schep mag gebruiken om de oase in te graven. Als ik klaar ben en een fotootje wil maken om
naar de familie te sturen zegt de begraafplaatsbeheerder: ‘Wacht even, dan hark ik nog even die voetstap weg.’ Ik ben
geraakt door zijn gevoel om het goed te willen doen voor de familie.
Ze heeft er geen idee van, maar wat heeft de medebewoonster deze week iets moois op gang gebracht voor alle
betrokkenen.
DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht, tijd en zorgzaamheid
samen vorm geven aan een passend afscheid.

Voor het melden van een overlijden
dag en nacht bereikbaar:
06 - 29060633
Susanne Oomkens - Havelte
www.omega-uitvaartzorg.nl
contact@omega-uitvaartzorg.nl

Agenda
28 feb. Sport- en beweegdialoog - Raadzaal v.d. gemeente Westerveld - 20.00 uur
2 maart Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond, Mw. Jeanet Landman Verhalenverteller
3 maart Lezing over de Wulp; org. Vogelwacht Uﬀelte - De Veldkei - 20.00 uur
6 maart Concert Vrouwenkamerkoor Hera - Kerk Blijdenstein - 15.30 uur
9 maart De Kei nr. 5
16 maart Vrouwenvereniging Havelte; Laura Stra ng over de Amish gemeenschap
17 maart NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Hol ngerveld - vertrek 13.30 uur
22 maart Oud papier ophalen Havelte
23 maart De Kei nr. 6
6 april De Kei nr. 7
6 april Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond, Dhr. J. Verburg lezing over vlinders
en de insectenwereld
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Elke maandag:
- Welfare Handwerkgroep Havelte De Veldkei, Havelte - 13.30-15.30 uur
- Repe e Vrouwenkoor De Liesterkrallen De Veldkei, Havelte - 9.30-11.30 uur
Elke dinsdag: Repe e Popkoor Voices4U - De Veldkei,
Havelte - 20.00-22.00 uur
Elke woensdag: Sjoelen - De Veldkei, Havelte, info
A. Nijmeijer, 0521-343418 - 14.00-15.45 uur
Elke donderdag: Repe e Mannenkoor De Brincksanghers - De Veldkei, Havelte - 19.30-21.30 uur
Elke vrijdag: Repe e mondharmonicaclub "De
Deurdouwers" - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur
Elke 2e za. v.d. maand: Repaircafé Havelte De Veldkei, Havelte - 10.00-14.00 uur
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