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Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

Somberheid, 
zenuwachtigheid, 

onrust, vermoeidheid?
Bioresonantie en licht-therapie helpt!

Meer dan 30 jaar ervaring 
en 95% behandelresultaat.

 Neem eens contact op met:

Behandelingen worden geheel of gedeeltelijk 
vergoed vanuit uw aanvullende pakket. 

De praktijk is aangesloten bij de 
beroepsorganisatie LVNT en de RBCZ. 

Voor het maken van een afspraak of info, 
graag bellen of mailen naar info@cvig.nl

www.cvig.nl | info@cvig.nl 
Rijksweg 7 | 7975 RS Uff elte

0521 35 03 35

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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

Adverteren?

Zin in zingen?
Zing dan mee met de Sing Kids Havelte
De zomer is voorbij, het is herfst. De Sing Kids zijn inmiddels alweer enkele 
weken geleden begonnen met de wekelijkse repe   es op maandagavond 
van 18.00 tot 19.00 uur in de Veldkei in Havelte o.l.v. Nynke Gijssen. Nynke is 
student aan Artezz conservatorium in Zwolle en is van jongs af aan al bezig met 
muziek en zang. 

Sing Kids Havelte is een popkoor voor 
kids van 8 tot 14 jaar. 

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! Weet je niet zeker of het iets 
voor je is, de eerste twee keer mag 
je vrijblijvend mee zingen. Dus geen 
enkele reden om niet mee te doen.
De liedjes die tot nu toe gezongen 

worden zijn o.a. Automa  sch van 
Flemming, Leven van Maan, De 
vluchtstrook van Kris Kross, Dat heb 
jij gedaan van Meau en meer. De kids 
helpen mee met het kiezen van liedjes.
Wil je meer weten, ga dan naar de 
website sing-kids-havelte.jimdosite.nl 
of bel 06-55840586. 
Je kunt je opgeven via de website of 
door een mail naar singkidshavelte@
gmail.com.
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De volgende Kei verschijnt op 26 oktober 2022. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 19 oktober  
mailen naar: dekei@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen, 

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

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

T 0522 255 449
www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

Kerkdiensten PKN Havelte/Uff elte

16 okt. Havelte 10.00 uur Dhr. P. van Engen (Zwolle)
19 okt. Molenhof 19.00 uur Mw. G. Bijl-Valk 
23 okt. Havelte 10.00 uur Mw. P. van der Zee (Havelte) 
30 okt. Havelte 10.00 uur Ds. A. van ’t Zand (Steenwijk) 

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.coachprak  jknika.nl

MUZIEKSPEL, prak  jk 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)

Par  culiere adverten  e
Hee   u iets te koop? 

Zet het in De Kei! 

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

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

TESTAMENT MAKEN?

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

altijd scherp!altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn
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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

De familiewensen samenvoegen 
met respect, stijl en kwaliteit, 
zonder daarbij het kostenaspect 

uit het oog te verliezen.

DE KIERS-MANIER:

T 0522 - 70 30 00  |  T 0521 - 38 17 90  
dag en nacht bereikbaar

respect@uitvaartverzorgingkiers.nl

Vooraankondiging Jubileumconcert Mannenkoor 
Uff elte met een gastoptreden van Dick van Altena

Op zondag 13 november a.s. viert het Mannenkoor Uff elte haar 25-jarig 
jubileum met een concert en een heel speciaal gastoptreden van de zanger 
Dick van Altena. 
Dit concert vindt plaats in dorpshuis De Vlasbarg’n in Uff elte en begint om 
11.00 uur. De zaal is open vanaf 10.30 uur.

Het Mannenkoor Uff elte zingt weer 
een zeer gevarieerd repertoire, 
waarbij het zingen in de eigen Drentse 
streektaal een belangrijk onderdeel 
is. En natuurlijk hele gezellige 
meezingliedjes, maar ook  wordt 
er Engels en Duits gezongen. Het 
koor is, onder de bezielende leiding 
van dirigent Bert Koster, druk bezig 
met het instuderen van een aantal 
prach  ge nieuwe liederen. En de 
zanger, gitarist en songwriter Dick 
van Altena, veer  g jaar de man van 
de Major Dundee band,  boeit het 
publiek met countrysongs en kinder 
en levensliederen. Eén van zijn meest 
bekende nummers is ”Die arm om 

mijn schouder”. Het beloo   dus een 
prach  g concert te worden!! 

De kaartverkoop voor dit unieke 
concert is op donderdag 13 oktober 
a.s. van 19.00 tot 20.00 uur in De 
Vlasbarg’n te Uff elte.  
Daarna telefonisch en na overmaking 
van het verschuldigde bedrag per 
bank. Dit kan bij Roelof de Jonge 
(tel. 06-30257990) of bij Kor Reins 
(tel. 0521-351330). 
En denk er aan: vol is vol !!

Het concert begint zondag 
13 november  om 11.00 uur. 
Zaal open om 10.30 uur.

Training 
Mentaal Sterker worden
door anders te kijken en anders 
te denken

Kijk eens door een andere bril 
naar je problemen en doorbreek 
vastgeroeste denkpatronen die 
voorkomen dat je deze oplost.

Hiermee kun je een begin 
maken in een training van zes 
woensdagavonden in het dorpshuis de 
Veldkei te Havelte.
Trainer is drs. Lourens Koomans.
De kosten bedragen € 50,-, hiermee 
worden de kosten van de huur, 
het werkboek en de koffi  e en thee 
betaald.
Start woensdagavond 19 oktober. 
Aanvang 20:00 uur
Opgeven van te voren bij Lourens 
Koomans. Telefoon: 0521 340460 of 
Email: koomans@wxs.nl 
 
Gespreksgroep Filosofi e, 
thema: Levenskunst
In deze gespreksgroep spreken we 
over een aantal door de deelnemers 
zelf gekozen onderwerpen rond de 
vraag wat werkelijk van waarde en 
betekenis voor mijn eigen leven.
Deze opzet van deze zes gesprekken 
op de dinsdagochtend om de veer  en 
dagen leidt ertoe dat de deelnemers 
tot een dieper zelfi nzicht komen.
De gesprekken starten op 11 oktober, 
aanvang 10:00 uur met een uitleg over 
de opzet van de gesprekken en keuze 
voor een aantal thema’s.
Gespreksleider is drs. Lourens 
Koomans.
Eventueel kunnen deelnemers ook 
nog instappen op de tweede ochtend 
bijeenkomst op 25 oktober.

Het is zover! 
Hoor het noorderlicht - Aurora 
In een  jd waarin mensen steeds verder uit elkaar groeien, zocht Olga Vocal 
Ensemble naar muziek die ons dichter bij elkaar brengt.
Aurora is hun antwoord. Het vocaal mannenkwintet presenteert een concert 
dat zeer persoonlijk is en op een muzikale manier herinnert aan 
het feit dat ons samenzijn groter is dan de afstand. Hoe groter de duisternis, 
des te feller vlamt aurora.
 
30 oktober a.s. is Olga Vocal Ensemble 
om 15.30 uur te beluisteren in de 
Hervormde Kerk Blijdenstein te 
Ruinerwold.
Entree: 18 euro (contant)
Vrienden van Blijdenstein: 15.50 euro
 

Wilt u verzekerd zijn van een plaats 
dan kunt u kaarten reserveren 
Joke.vd.veen@home.nl

Vriendelijke groet,
Joke de Vries
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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
-  Repe   e Swingband Havelte - De Veldkei, Havelte -

19.30-21.45 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
-  Bridge - De Veldkei, Havelte - 13.15-16.30 uur 

(niet in de zomermaanden), info: 06-57930852
Elke donderdag: Repe   e Mannenkoor De Brinck-
sanghers - 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

14 okt.  Film West Side Story - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
20 okt. NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Hol  ngerveld - start 13.30 uur
20 okt.  Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
20 okt.  Vrouwenvereniging Havelte; Historische Vereniging Havelte - 14.00 uur
20 okt.  Vogelwacht Uff elte e.o.; Lezing door Debby Doodeman, ‘Vogelaars nooit 

uitgevogeld’ - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
22 okt.  'De Spikerhof' (Historische Vereniging Havelte e.o.), Boskampsbrugweg 2, 

Havelte - geopend voor publiek van 13.30-16.00 uur
23 okt. Herfst Tour Ron Staal - kerk Wapserveen - 16.00 uur
26 okt. De Kei nr. 20
30 okt. Open Huis Annerie Kremer - het Afscheidshuis en de Poort - 13.00-16.00 uur
  5 nov.  Kiekies-dag - 'De Spikerhof' (Historische Vereniging Havelte e.o.), 

Boskampsbrugweg 2, Havelte - geopend voor publiek van 13.30-16.00 uur
  9 nov. De Kei nr. 21
15 nov. Oud papier Havelte
17 nov. NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Hol  ngerveld - start 13.30 uur 
17 nov.  Vrouwenvereniging Havelte; Doe-middag - 14.00 uur
17 nov.  Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
19 nov.  'De Spikerhof' (Historische Vereniging Havelte e.o.), Boskampsbrugweg 2, 

Havelte - geopend voor publiek van 13.30-16.00 uur

Agenda

Annerie Kremer
Uitvaartzorg

Kracht halen uit een waardevol afscheid

Bezoek ons Open Huis op zondag 30 oktober 
Van 13:00 tot 16:00 uur bent u van harte welkom in het Afscheidshuis of in de Poort.

Kijk op www.kremeruitvaartzorg.nl voor meer informatie. 

(0522) 24 50 21 (24 uur per dag)

De Fairtrade werkgroep hee   6 oktober Oekraïne slingers opgehangen bij de 
ingang van het gemeentehuis en in de ontvangsthal. Deze slingers zijn vooral  
bedoeld om de Oekraïners die het gemeentehuis binnenkomen een hart 
onder de riem te steken. Om ze zo te laten voelen dat Westerveld ze van harte 
ontvangt. 

Fairtrade hangt Oekraïne slingers op in gemeentehuis

De slingers zijn in de  kleuren van de 
Oekraïense vlag, blauw en geel. Er zijn 
2 slingers, één met de vredesduif en 
één met hartjes. De slingers zijn ook 
in de Wereldwinkel D-Fair te koop. De 
burgemeester dhr. R. Jager hee   de 
offi  ciële handeling verricht. De slingers 
zijn opgehangen in het gemeentehuis, 
omdat dit het huis van de democra  e 
is, dat staat voor veiligheid voor 
iedereen ; ook voor vluchtelingen. 
De burgemeester vertelde ook dat 
Westerveld zijn deel aan de opvang 
van asielzoekers al hee   ingevuld, 
zodat er hopelijk  geen mensen meer 

buiten hoeven te slapen in Ter Apel. 
Oekraïne is nog steeds in oorlog, het 
aantal vluchtelingen neemt sterk af, 
ook omdat Oekraïne bezet terrein 
terug veroverd. Maar het probleem 
is helaas nog lang niet opgelost. Het 
betekent wel dat de vluchtelingen hier 
onze steun nodig blijven hebben. De 
slingers zijn daarom ook een teken 
aan de Westervelders, er zijn hier 
Oekraïners  die onze steun nog steeds 
nodig hebben!!

Voor meer info kijk ook op de 
gemeentelijke site.
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Herfst Tour 2022 Roon Staal 
Zanger en pianist Roon Staal doet zondag 23 oktober Wapserveen aan  jdens 
zijn Herfst Tour. Het concert in de Kerk van Wapserveen start om 16.00 uur. 
De 42-jarige componist en coverist die momenteel vijf keer per jaar tourt en 
daarmee een steeds groter wordend publiek trekt, bezoekt van 30 september 
t/m 30 oktober weer 20 loca  es in Nederland.

Tijdens de concerten brengt hij zowel 
eigen, originele werken (zoals Promise, 
The Garden Of Light, Malawiaans 
Gebed ten gehore als bekende covers 
(o.a. Help Me Through The Night, 
I Have A Dream (Abba), Sound Of 
Silence, Bridge Over Troubled Water 
(Simon&Garfunkel), Sailing (Rod 
Stewart) en Stay With Me ‘Till The 
Morning).

Lovende kri  eken
Terugkomend publiek kent de warme 

stem en het golvende pianospel van 
de zanger die ook bekende cover- 
songs tot zijn eigen maakt. Maar voor 
hen die Roon Staal nog niet eerder 
live hebben meegemaakt hee   de 
legendarische zanger Art Garfunkel 
(Simon&Garfunkel) een aanbeveling: 

“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, Art 
Garfunkel”.

En ook de Britse singer-songwriter 
Gilbert O’Sullivan is enthousiast: “It 
is his voice not least his songwri  ng 
ability that really shines throughout.”

Musicals
Staal staat bekend om zijn 
imponerende pianospel in combina  e 
met zijn soepele tenorstem waarmee 
hij op authen  eke wijze het publiek 
in vervoering brengt. De kleinschalige 
concerten scheppen daarbij een 
in  eme sfeer tussen de ar  est en 
het luisterend publiek. Toch stond hij 
al vanaf jonge lee  ijd in de grotere 
theaters zoals Carre Amsterdam, Luxor 
Ro  erdam en het Beatrix Theater in 
Utrecht. Hij speelde hoofdrollen in 
de musicals Les Miserables (1991), 
Tommy (2001), Rembrandt (2006) 
en Pe   coat (2010), waarvoor hij 
genomineerd werd voor een Musical 
Award.

Alle informa  e m.b.t. de Herfst Tour 
en het concert in Wapserveen kunt u 
vinden op de website www.roonstaal.
com. Reserveringen kunnen daar 
worden gemaakt of via 06-15403125. 
Tickets kosten € 22,50. Kinderen en 
jongeren t/m 17 jaar hebben toegang  
voor € 12,50.

U bent van harte welkom!

Nieuwe hondenschool in Ruinen!
In Ruinen is per 1 april 2022 een nieuwe hondenschool geopend genaamd 
In2Dogs. In2Dogs is van Antoine  e Woldring. Zij hee   veel ervaring in het 
opvoeden en trainen van honden en is inmiddels naast gediplomeerd kynoloog 
ook kynologisch instructeur. 

Zelf hee   ze Rhodesian ridgebacks. 
Bij In2Dogs wordt getraind zonder 
dwang, angst en in  mida  e. Dat 
houdt in dat gewenst gedrag beloond 
wordt en ongewenst gedrag wordt 
omgebogen. Dit maakt de training 
voor zowel de hond als het baasje 
super leuk. Bij In2Dogs helpen we de 

baasjes geweldige hondenbezi  ers te 
worden. Dit doen we door de hond 
te leren wat er van hem verwacht 
wordt in onze maatschappij. Denk 
daarbij aan het netjes meelopen aan 
de lijn, niet achter fi etsers aanrennen, 
niet opspringen tegen de kinderen 
en/of bezoek, a  lijven van eten, 

leren omgaan met andere mensen 
en dieren. Natuurlijk besteden we 
ook aandacht aan het trainen van 
de basiscommando’s  zoals zit, 
af, plaats en hier komen. Aan de 
cursisten leggen we het gedrag en de 
lichaamstaal van de pup uit zodat zij 
elkaar beter begrijpen. Verder gaan 
we aan het werk met de verdere 
socialisa  e van de pup. Wil jij ook 
een hond die direct bij je komt als je 
hem roept en hee   geleerd om zich 
te beheersen? Surf naar de website 
In2Dogs en meld je aan!

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel www.kleen.nl P
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 Scan-, print- en kopieerservice van

Bouwtekeningen

0522 255449
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Uw tuin... onze zorg!

hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf

boomverzorging

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel
0522 255 389

Foto: Hélène van Wilsem

Een ‘Kei’ van een foto
Mijn favoriete plek in Westerveld: Rheebruggen, waar ik dagelijks wandel.

KWF afdeling Havelte e.o. 
haalt € 3.351 op

In de eerste week van september 
vond de landelijke collecte van 
het KWF plaats. In Darp, Havelte, 
Havelterberg, Uff elte, Veendijk en 
Wapserveen gingen 50 collectanten 
de wijken in en haalden € 3.351 op! 

Dit bedrag hee   het team verrast. 
Er was aanvankelijk enige scepsis, 
omdat de collecte dit jaar voor het 
eerst 100% digitaal was, d.w.z. middels 
een QR-code en/of Social Media en 
WhatsApp.
Team Havelte e.o dankt al hun 
collectanten voor hun inzet en alle 
donateurs voor de bijdrage. Hun steun 
is hard nodig om onderzoek naar 
kanker te kunnen con  nueren.

in De Kei Havelte, Uffelte, 

Havelterberg en Darp, 

De Molen in Nijeveen en 

De Koegang in Koekange? 

Vraag naar de combinatietarieven.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

Adverteren?
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De Fairtrade werkgroep 
gee   gastles op 
basisscholen
De  Fairtrade werkgroep gee   deze 
herfst gastlessen op basisscholen, in 
het kader van het vij  arig bestaan. De 
meeste scholen in Westerveld doen 
mee en zo probeert de werkgroep de 
kinderen al vroeg uit te leggen wat 
Fairtrade is en waarom het helaas 
nog nodig is. 

Op 4 oktober was groep 8 van de 
Hoekstee in Vledder als eerste school 
aan de beurt. Suze Can  neau en Lisa 
Hulskamp vertelden over hun eigen 
mo  va  e en die is dat de rijkdom 
in de wereld oneerlijk verdeeld is. 
Ze zijn daarom  voor een eerlijke en 
rechtvaardige wereld waarin alle 
mensen een inkomen hebben waarvan 
ze een gezin kunnen onderhouden en 
dat alle kinderen in de wereld naar 
school kunnen gaan en ook lesboeken, 
schri  jes, pennen en eventueel een 
laptop kunnen kopen. Daarna werden 
een paar korte fi lmpjes vertoond.  
Bijvoorbeeld over de fairtrade 

producten die hier in de supermarkten 
liggen. De kinderen herkenden 
natuurlijk de bananen. Wanneer je 
een banaan koopt, werd uit de fi lm 
duidelijk, steun je de boer die het 
teelt en krijgt ook nog eens het dorp 
een extra premie om schoolspullen of 
waterpompen te kopen. De leerlingen 
kregen tot slot een stripboek van 
Suske en Wiske over een “Halve 
Havelaar”. Dat is een mooi verhaal 
over de helemaal niet mooie uitbui  ng 
in voormalig Ned-Indië zoals die door 
Max Havelaar is beschreven. Suze en 

Lisa kregen aan het eind van de les 
een groot applaus!! De leerlingen 
doen in de Fairtrade week, van 29 
oktober tot 6 november, ook mee aan 
de landelijke Fairtrade tekenwedstrijd. 
De burgemeester zal kort na die 
week de prijs uitreiken aan het beste 
ontwerp voor een Tony Chocolony 
reepverpakking. De tekenformulieren 
kunnen ook in de Wereldwinkel-Fair 
opgehaald worden.

Voor meer info: Jan Langenkamp 
0610171978

Boerderijwinkel De VeldhofBoerderijwinkel De Veldhof

Oktober-pakket €30
• 1 runderbraadworst
• 2 x 300 gram braadlappen
• 2 hamburgers
• 2 kant-en-klare gehaktballen
• 2 kogelbiefstukken
•  250 gram dobbelsteentjesspek, 

lekker door de stamppot!
én een heerlijke pompoen 
van ons cadeau. Op is op.

Openingstijden:
Vrijdag: 13.00 tot 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur

Adres: Ten Have 21, 7983 KD Wapse
www.boerderijdeveldhof.nl 

We bezorgen binnen de 
gemeente Westerveld ook aan huis!
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Nieuws van de Dorpsgemeenschap Havelte

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Werkzaamheden Waterbolkpark 
van start
In opdracht van de Gemeente 
Westerveld is Landschapsbeheer 
Drenthe gestart met de 
werkzaamheden m.b.t. de 
opknapbeurt van het Waterbolkpark 
in Havelte. 
Het project is tot stand gekomen 
m.m.v. de Dorpsgemeenschap Havelte 
en de omwonenden van het park.
De beide poelen zijn inmiddels 
opgeschoond. De begroeiing er 

omheen is verwijderd. Hierdoor 
komen ze weer volop in het licht, 
waardoor het waterleven zich kan 
herstellen. 
Half november wordt gestart met 
het verwijderen en kappen van dode 
bomen.

Helaas gaat de opknapbeurt van het 
sintelpad, tussen de Nieuwe Ruiter-
weg en de Wandelbosweg, voorlopig 
nog niet door. Dit omdat de Gemeente 
Westerveld nog nader onderzoek wil 
doen naar geschikte renova  emoge-
lijkheden. De uitvoering zou dan even-
tueel tegelijk kunnen plaatsvinden 
met de herstelwerkzaamheden van 
de Nieuwe Ruiterweg. Het hoofddoel 
is om een veilige oversteek te realise-
ren vanuit het Waterbolkpark rich  ng 
Meerkamp v.v. 

Opknapbeurt Buurtschap De Wal
Landschapsbeheer Drenthe is 
i.s.m. Dorpsgemeenschap Havelte 
ac  ef rondom De Wal aan de 
Van Helomaweg in Havelte. In 
prima overleg met de direct 
aanwonenden is een herstelplan 

opgesteld voor de omgeving. 
Drie poelen worden opgeknapt, 
oude bestaande meidoornhagen 
worden teruggesnoeid naar het 
oorspronkelijke aanzicht, een aantal 
bomen worden gekapt en er zullen 
een aantal nieuwe singels worden 

aangelegd. Daarnaast 
doen aldaar een  5-tal 
boerenerven mee aan 
het project Herstel 
Boerenerven van 
Landschapsbeheer 
Drenthe. De erven 
zullen zoveel mogelijk in 
authen  eke s  jl worden 
hersteld.

Herplaatsing 3 eiken
Door de ac  viteiten in 
het Waterbolkpark en 
rondom De Wal hee   
Dorpsgemeenschap 
Havelte een goede 
band opgebouwd met 
Landschapsbeheer 
Drenthe. Hierdoor 
ontstond namelijk ook 

het idee om bij de familie van de Berg 
aan de Havelter Schapendri  , een 
nieuwe 3-stammige eik te plaatsen. De 
laatste telg van de oude monumentale 
eik hee    jdens de februari storm, 
in 2022, het loodje gelegd. De eik is 
inmiddels besteld en deze zal aan het 
eind van het jaar geplant worden.

Inzamelingsac  e “Luiers voor Lesbos”
Net als vorig jaar zamel ik ook dit jaar luiers, billendoekjes en 
maandverband in voor gevluchte kinderen en hun moeders.

De opbrengst van vorig jaar is 
verdeeld onder verschillende landen, 
waaronder Griekenland en Oekraïne, 
waar kinderen en hun moeders 
in angst en onzekerheid leven. De 
situa  e is helaas nog steeds heel erg 

schrijnend. Opnieuw doet de s  ch  ng 
Chris  an Refugee Relief een oproep 
aan iedereen in Nederland om te 
doneren.
Er is grote vraag naar: 
Luiers, billendoekjes en maandverband

Merk en aantallen maken niet uit, 
belangrijk is dat de verpakkingen 
gesloten zijn, dit i.v.m het vervoer.
Wilt u doneren? Uw dona  e mag 
ingeleverd worden aan de Kielakker 6 
in Havelte. De inzamelingsac  e duurt 
t/m 31 okt. Alvast heel hartelijk dank 
voor uw hulp.

Melinda van Dalen
Luiers voor Lesbos
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Na twee jaar geen tocht te hebben 
georganiseerd als MTB vereniging is 
zaterdag jl. de 22ste AH Abe de Parel 
van Drenthetocht in Havelte succesvol 
verlopen. Bijna 500 fi etsers hebben 
onder ideale omstandigheden kunnen 
genieten van de mooie omgeving van 
Havelte.

De start was dit keer in de 
Ondernemerskooi van het 
Hol  ngerveld. Deze nieuwe loca  e 
is zeer geschikt als vertrekpunt voor 
ac  viteiten. Vooral de eerste 25 
kilometer vielen goed in de smaak 
omdat niets mooier is dan te fi etsen 
met de opkomende zon. Over de 
uitgestrekte heidevelden fi etsen is 
uniek. Het tweede gedeelte was door 
de oude kernen van Darp, Busselte, 
Eursinge, Havelte en Uff elte. Dat is 
ook heel mooi en afwisselend vooral 

als je van snel fi etsen houdt. De 
deelnemers waren goed te spreken 
over de verzorging die bij de start al 

begon met gra  s 
koffi  e, thee en 
koek. Onderweg 
had Abe fl ink 
uitgepakt 
met allerlei 
lekkere dingen. 
Dus er moest 
fl ink gefi etst 
worden om de 
versnaperingen 
er af te fi etsen.  
Ruim 30 
vrijwilligers 
van zowel van 
de Hol  nger 
schaapskooi 
als van de MTB 
vereniging, 

hebben belangeloos meegewerkt aan 
het welslagen van dit evenement.  
De EHBO-ers van dienst hadden een 
hele rus  ge ochtend. De 4x4 drive 
van Jelmer Jubbega uit Meppel is 
niet van het terrein afgeweest. Dat is 
heel fi jn, behalve een lid van de MTB 
vereniging Havelte. Die raakte door 
een onhandige beweging op de fi ets 
een hek met een stalenbout en hee   
12 hech  ngen in zijn arm aan deze 
Parel overgehouden. Pure pech! 
Na afl oop was het gezellig druk bij 
de kooi, omdat de dames van OER, 
lekkere warme hapjes en drankjes 
ter verkoop aanboden. Velen hebben 
daar gebruik van gemaakt. Al met al 
kunnen zowel de mountainbikers als 
de verschillende organisatoren terug 
kijken op een geslaagde ochtend die 
zeker op deze loca  e voor herhaling 
vatbaar is. 

Klusbus
Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73

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’.

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.

Nieuwe inschrijfl oca  e in de Ondernemerskooi (foto: Xander Bronkhorst)

Fietsen over de mooie paden op de hei (foto: Ineke Heinhuis-Joosten)

22ste AH Abe De Parel van Drenthe MTBtocht succesvol!
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Lezing ‘Vogelaars (nooit) uitgevogeld’ 
door Debbie Doodeman
Op donderdag 20 oktober organiseert de Vogelwacht Uff elte e.o. de lezing 
‘Vogelaars nooit uitgevogeld’.

Voor Debby Doodeman star  e het 
onderzoek naar vogelaars met de 
vraag: ‘Hebben alle vogelaars een 
baard?’ Uiteindelijk deden 1000 
vogelaars mee en zij vulden een 
uitgebreide vragenlijst in. Over 
het onderzoek, de opzet en de 
uitkomsten gaat deze presenta  e. 

Waarom wordt iemand vogelaar? 
Wie hebben daar invloed op? Wat 
is er zo leuk aan? Dit zijn vragen die 
deze avond beantwoord worden. Ook 
wordt er gekeken naar de verschillen 
tussen vrouwelijke en mannelijke 
vogelaars en vogelaars in verschillende 
lee  ijdsgroepen. Over het onderzoek 

Ac  viteiten Miramar Zeemuseum in oktober
De hele maand oktober staat bij Miramar Zeemuseum in het teken van leuke 
(kinder)ac  viteiten. Zo doen wij  jdens de herfstvakan  e weer mee aan de 
Oktober Kindermaand op 16, 23, en 30 oktober. Kinderen hebben dan gra  s 
toegang en kunnen ook gra  s knutselen met schelpen.

Tijdens het Drents Verhalenweekend 
op 22 en 23 oktober wordt er in onze 
museumtuin bij een knapperend 
kampvuur een spannend verhaal 
verteld. Daarna mag je zelf het 
museum in, met je eigen zaklamp in 
het donker!
Op 16 en 23 oktober een speciale 
schelpendag. Schelpenexpert Hans 
Post komt beide middagen naar het 
museum om jouw vondsten van het 
strand te bekijken en je er meer over 
te vertellen. Ook stenen of andere 
archeologische vondsten kun je 
meenemen. Misschien zi  en er wel 
hele bijzondere scha  en tussen.

In het kader van lichtvervuiling is het 
op 29 oktober weer ‘Nacht van de 
Nacht’. Deze avond mag je opnieuw 
in het donker het museum ontdekken, 
maar nu in Halloween sfeer! 
Ten slo  e is oktober de laatste 
maand waarin onze exposi  e over de 
Plas  csoep nog te zien is. Dus reden 
genoeg om in deze maand, of  jdens 
de herfstvakan  e, een bezoekje te 
brengen aan Miramar Zeemuseum. 
Voor meer informa  e en aanmelding 
voor de diverse ac  viteiten kun 
je terecht op onze website www.
miramar-zeemuseum.nl en onze 
Facebookpagina.

De West Side Story 
Steven Spielberg maakte een 
prach  ge remake van de bekende 
fi lm de West Side Story. Mooier nog 
dan het origineel. Kom en geniet.

Vrijdagavond 14 oktober 2022 in de 
Veldkei. Aanvang 20:00 uur, zaal open 
19:30 uur. De Entree bedraagt € 7.50 
per persoon. U kunt zowel contant als 
digitaal betalen. 
Reserveren kan bij Lourens Koomans 
Tel.: 0521 340460  
E-mail: koomans@wxs.nl

is het boek ‘Vogelaars nooit 
uitgevogeld’ verschenen dat uiteraard 
deze avond te zien en te verkrijgen is. 

Aanvang: 20.00 uur 
(zaal open 19.30 uur)
Loca  e: De Veldkei, Veldkamp 77, 
Havelte
Gra  s voor leden. Niet-leden betalen 
3 euro.

Huus van de Taol viert jubileum met De Grote Drentse Streektaolstried!
Umdat streektaolorganisa  e Huus van de Taol op 1 meert 15 keersies 
oetblaozen hef is der ter ere van dat jubileum op zaoterdag 19 november De 
Grote Drentse Streektaolstried in Beilen!

In dizze Drentse pubkwis wordt 
vraogen steld over de Drentse 
taol, maor ok over meziek, cultuur, 
geschiedenis en actuele zaken.
Verienigingen, clubs, femilies en 
kammeraoden oet hiel Drenthe kunt 
metandoen. Groepies bestaonde oet 4 
of 5 personen kunt zuch tot vrijdag 15 
oktober opgeven.
•  Inschriefgeld: € 5,- p.p. Hierveur 

kreg elkenien een kop koffi  e, 

twie consump  es en een lekker 
borrelhappie.

•  Tied: 13.30 – 16.00 uur

Woj metandoen? Meld je dan an via 
de website van het Huus van de Taol:
h  ps://huusvandetaol.nl/
streektaolstried

Anmeldingen wordt verwarkt op 
daotum en  ed van anmelden. As 

der gien stee meer is, zuw je op de 
wachtliest ze  en.
De Grote Drentse Streektaolstried 
is underdiel van het Lös Huus dat 
de Drentse streektaolorganisa  e 
op 19 november organiseert. Meer 
informa  e hierover volgt binnenkört.

Het Huus van de Taol is de 
streektaolorganisa  e die het Drents 
anfi etert met as doel um het een taol
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 Onze Parel van Drenthe 
aangetast
Zo mooi gelegen in ons Drenthe. Ons 
dorp Havelte, met zoveel groen in 
en om het dorp. Waar je zo heerlijk 
kunt wandelen, hardlopen, fi etsen. 
Genieten van de weidsheid van 
de heidevelden en de essen en de 
beslotenheid van de bossen. Zo rijk 
aan wisselende landschappen, vogels, 
wild, bomen, struiken en bloemen. Zo 
veel cultuur, historie en natuur.

En wat is het dan verdrie  g om als 
bewoners van Havelte te moeten 
ervaren dat er voornemens zijn om 
op een deel van één van onze essen 
bij de Clemenskerk een woonwijk 
neer te ze  en. Daar waar we juist op 
landelijk, provinciaal en gemeentelijk 
niveau zo ac  ef zijn om natuur, de 
biodiversiteit, maar ook ons typisch 
Drentse erfgoed te beschermen. Er is 
woningnood, ja ook in Havelte, juist 
ook onder jongeren. Om aan deze 
nood gehoor te geven is het goed 
dat de gemeente nu voortvarend 
beslissingen neemt om de Meerkamp 
III te gaan ontwikkelen. Of het ini  a  ef 
neemt om binnen Westerveld op 
landschappelijk en cultuurhistorisch 
minder kwetsbare gebieden te gaan 
bouwen.
Er is op 21 september een 
informa  eavond door grondeigenaren 
en een projectontwikkelaar 
georganiseerd. De informa  e die de 
bewoners van de projectontwikkelaar 
in de Veldkei kregen, sloeg dan ook in 
als een bom. Net zoals het ar  kel in 
de Meppeler Courant een dag later 
waarin de plannen uiteen worden 
gezet en een onjuist beeld werd 
geschetst over de reac  es. 
Met verbazing en vol onbegrip 

werden de plannen aangehoord en 
de structuurtekening bekeken. We 
hadden een hoogstens plan verwacht 
om de akker in te gaan zaaien met 
akkergewassen met bloemrijke 
randen om de biodiversiteit verder te 
vergroten. Om landbouw en natuur 
samen te laten gaan. Het schrille 
tegendeel bleek waar.
De esgrond tussen de Clemenskerk 
en recrea  ecentrum Hesselte 
hee   grote cultuurhistorische en 
archeologische waarde en behoort 
tot ons onaangetast Drents erfgoed.  
Daarom mag daar nu nog niet eens 
dieper dan 30 cen  meter worden 
gegraven of geploegd. Juist daar 
komt een woonwijk? En hoe staan 
de gemeenteraad en het College 
van Burgemeester en Wethouders 
hiertegenover?
Als bewoners van Havelte vertrouwen 
op wat de gemeente Westerveld in 
haar structuurvisie hee   vastgelegd: 
geen aantas  ng van waarden op 

het gebied van natuur, water en 
cultuurhistorie.  Geen versnippering 
en verrommeling van het landschap. 
In onze dorpen willen de bewoners 
van de gemeente op aan kunnen, die 
de ambi  e hee   om de rela  e tussen 
de dorpstypen en landschapstypen te 
laten bestaan. Dus juist het contrast 
tussen de weidse essen en dichtere 
woonkern behouden. En natuurlijk, 
wie wil er nu een woonwijk voor 
onze Clemenskerk. Dat unieke gezicht 
waar iedereen van kan genieten als 
we langs de es wandelen, fi etsen of 
joggen.
De plannen zijn nog pril en passen 
niet in de visie van de gemeente én 
provincie. Nieuwbouw realiseren op 
een landschappelijk minder kwetsbare 
plek zou veel logischer zijn. Maar 
toch. Er zijn dus grote zorgen om deze 
plannen voor Havelte, de Parel die wij 
zo omarmen.

Belangengroep ‘Behoud de open Es’

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP 
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

Ook container verhuur 

info@leffers-haveman.nl  
Dieverbrug/Havelte 
0521-341285 

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

Op donderdag t/m zondag open
voor heerlijk ijs en verse pizza’s!

Voor menu en openings  jden: zie website
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Bijna zes jaar werk ik nu in de uitvaartbranche. En nog altijd met net zo veel liefde voor
de mensen die ik mag begeleiden, als de dag waarop ik begon.

Maar na drie jaar achter elkaar 24 uur per dag, zeven dagen per week als zelfstandige
'aan' en 'beschikbaar' te zijn geweest, ben ik ontzettend blij, dat door de oprichting van

Hét Uitvaart Team, ik sámen met fijne collega’s deze manier van werken ten uitvoer
mag brengen. Samen met Anne Hoeksma, Joni van Pul en Sandra Burger, allen ook met
de nodige ervaring in de uitvaartbranche, zal ik in de toekomst met liefde voor de mens
en aandacht voor detail families blijven begeleiden die te maken krijgen met afscheid
nemen.

Hét Uitvaart Team staat garant voor een persoonlijke, respectvolle en kwalitatief goed
verzorgde uitvaart. We werken met een klein team van gedreven mensen, die op een
integere, respectvolle wijze samenwerken met nabestaanden om er een mooie uitvaart
van te maken. Waardig en passend bij de gene die het leven los liet, maar ook bij diens
naasten. Onze werkwijze kenmerkt zich door betrokkenheid, persoonlijk contact, goed
luisteren en creatief zijn.

Wij zijn graag uw gesprekspartner als het gaat om uw uitvaartwensen. Er is immers
meer mogelijk dan koffie en cake, een zwarte rouwauto en een hoge hoed. U kunt
vrijblijvend een afspraak maken voor een kosteloze voorbespreking of het ‘laatste
wensenboekje’ aanvragen via onze website www.hetuitvaartteam.nl

Voor het melden van een overlijden
dag en nacht bereikbaar:
06 - 29060633
www.hetuitvaartteam.nl
info@hetuitvaartteam.nl

Susanne Oomkens

GORDIJNEN
ZONWERING

Blankenstein 610
7943 PA Meppel

T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

URZO
Wij zijnverhuisd!

PVC VLOEREN
TAPIJT



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


