
Ontmoeting en ontspanning, Kunst en cul-
tuur, Educatie, Bewegen en sport, Informa-
tie, actie en coaching, Reparatie, onderhoud 
en hergebruik, Flexplekken voor ZZP’ers en 
Verhuur van zalen. Alles bij elkaar een mooi 
overzicht van de vele bruisende activiteiten 
die er al worden georganiseerd, vooral door 

enthousiaste vrijwilligers. Toch willen we 
nog meer voor jong en oud: een op hun wen-
sen aangepast aanbod. Hiervoor nodigen wij 
u uit om met ons mee te denken. Wat mist u 
nog in ons activiteitenaanbod? Of zou u een 
bijdrage willen leveren als vrijwilliger, dona-
teur of als deelnemer? Bijgesloten vindt u 

daarom een enquêteformulier. Vul deze in en 
breng ‘m langs in De Veldkei. 

renovatieveldkei@welzijnmw.nl. 

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij 
de bibliotheek: Marjolijn Vinkesteijn (Lo-
kaal Coördinator Westerveld): 088-0128225 
m.vinkesteijn@biblionetdrenthe.nl 
Eric Boers (bedrijfsleider accommodaties):

Het nadenken over de verbouwing, de finan-
ciering ervan en het ontwikkelen van het acti-
viteitenpakket gaan volop door de komende 
maanden. Wij willen ons graag gesteund zien 
door u als bewoner van dit prachtige dorp 
Havelte. Er zijn drie werkgroepen actief om 
de renovatie van De Veldkei tot stand te 
brengen. Een werkgroep inpassing (focus: de 
fysieke renovatie), een werkgroep activitei-
ten (focus: activiteiten in De Veldkei) en een 
werkgroep financiën (focus: financiering van 
de renovatie) – allen bestaande uit professio-
nals, bewoners en gebruikers van De Veld-
kei. Als u een bijdrage wilt leveren aan één 
van deze werkgroepen, dan kunt u contact 
opnemen via:

06-20065395 of 
Lourens Koomans: 0521-340460. 

Voor u ligt de activiteitenkrant van ons dorpshuis de Veldkei. U krijgt zo een goed 
overzicht van wat er allemaal aangeboden wordt. Wij hebben deze activiteiten 
gebundeld onder een aantal thema’s.

Contact: Jan Boshove,  T: 06 53861629

E: domburgnan@gmail.com

Contact: G. Koolmees, T: 0521 343406  

Schilderijen tentoonstelling 

Mannenkoor de “Brincksanghers”
Datum/dag: repetities op donderdagavond

Informatie: de schilderijen tentoonstellingen en 
vitrines in De Veldkei worden verzorgd door een 
bestuur van drie mensen. Elke twee maanden begel-
eiden zij exposanten om hun werk te presenteren. 

E: glierens@ziggo.nl  

en vitrines in De Veldkei

Nan Domburg, T: 0521 344353  

Tijd: 20.00 uur tot 21.30 uur

 E: bosho320@planet.nl
Informatie: Wij zingen, onder de inspirerende lei-
ding van onze dirigente, Engelse en Nederlandse 
evergreens, countrynummers en folksongs. Optre-
dens in de grote zaal. 

Dag/tijd: de Swingkids (maandag 18.45 tot 19.15 uur) 
en Swingband Havelte (maandag 19.30 tot 21.45 uur)
Contact: Jan Willink, T: 06 29884884
Marrie Otter, T:  06 55840586

Tijd: 20.00 tot 22.00 uur 
Datum/dag: elke dinsdagavond 
Popkoor Voice4U 

Contact: secretariaat@voices4U.nl
Informatie: we zijn een gemengd koor en zingen 
soms drie-, vier-, vijf of nog meerstemming. In de 
schoolvakanties geen repetities. We nemen deel 
aan festivals en treden op in ons dorp en omgeving. 
Contributie:  € 17,00 per maand. 

Informatie: via muziekvereniging de Bosnimf kun-
nen kinderen en volwassenen muziekles krijgen. 
Instrumenten zijn ter beschikking. Om samen mu-
ziek te leren maken is er voor leerlingen de Swing-
kids en voor volwassen de Swingband Havelte. 

De Bosnimf 

Vrouwen van Nu

Ontmoeting en ontspanning

Datum/dag: elke eerste woensdag van de maand 
van oktober t/m mei

Elke werkdag kunt u van 8.30 tot 21.00 uur terecht 
in de ontmoetingsruimte voor een kop koffie, thee 
of een ander drankje.  Indien er op zaterdag of zon-
dag activiteiten zijn in De Veldkei, kunt u ook bin-
nenlopen voor een consumptie. 

Tijd: van 19.45 uur tot 22.00 uur

Ontmoetingsruimte

Contact: Henny de Groot, T: 0521 341343  
E: hennydegroot@kpnmail.nl

Eethuisje de Veldkei
Datum/dag: elke tweede woensdag van de maand 
van oktober t/m april

Contact: Ans de Vink, T: 0521  341535 
Tijd: 18.30 uur

Informatie: een ledenavond met o.a. lezingen over 
actuele onderwerpen. Daarnaast zijn er (twee)we-
kelijkse activiteiten: fietsen, wandelen, klaverjas-
sen, handwerken, sjoelen, kantklossen, literatuur-
groep en diverse reisjes.

E: ansdevink@gmail.com

Datum/dag: 8 februari Valentijn;1 maart Carnaval; 
15 maart Geen thema; 29 maart Black and white;  
12 april Verrassing

Jeugdsoos Havelte

Contact: d.donker@welzijnmw.nl
Informatie: Jongeren organiseren soosavonden voor 
kinderen en jongeren in de leeftijd van 10-16 jaar.

Informatie: een drie-gangen maaltijd voor € 13,50, 
inclusief een glas wijn of andere consumptie. 

Dagbesteding De Marke, Vanboeijen

Tijd: van 13.30 tot 15.30 uur 

Informatie: gericht op ouderen en/of mensen met 
een beperking.

Tijd: van 20.00  tot  22.00 uur.

Er werken tien cliënten met een beperking. Voor 
elke cliënt hebben we een passend dagprogramma, 
aansluitend op eigen mogelijkheden en interesses. 

Tijd: aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur

Datum/dag: elke tweede vrijdagavond van de 
maand van september t/m mei. 

Vrouwenvereniging Havelte
Datum/dag: elke derde woensdag van september 
tot en met april.  

Kunst en cultuur

Informatie: een avond waarbij we bij elkaar komen 
voor een lezing, doe-avond, dia-avond of iets der-
gelijks.

Contact: Anneke Mol, T: 0521 341667
E: molnic@home.nl  

Contact/reserveren: Lourens P. Koomans, 

Informatie: een kwalitatief goede speelfilm in de 
grote zaal van De Veldkei. 

T: 0521 340460,  E: koomans@wxs.nl

Contact: D. Akse Tuin, T: 0521 342183.

De Marke – t is ons verkooppunt, wij maken hand-
gemaakte producten. Komt u gerust eens binnen!

Stichting Filmhuis Havelte

Entrée € 6,00

Welfare Handwerkgroep
Datum/dag: iedere maandagmiddag van begin sep-
tember tot eind mei.

De VeldkeiA c t i v i t e i t e n k ra n t



 

Wij zijn de Rabobank
Thuisadviseurs

En helpen u thuis met uw
dagelijkse bankzaken

Laten de omstandigheden het niet toe om naar de bank te

komen? Dan komen we graag naar u toe met onze gratis

thuisservice.

Marga Stavast (l) en Tineke Giethoorn (r) helpen u graag aan

huis met uw dagelijkse bankzaken* zoals:

● Een rekening openen

● Een volmacht opstellen

● Bankzaken regelen na een overlijden

● Starten met/hulp bij internetbankieren

● Advies over betalen, sparen en verzekeren

*Contant geld opnemen of storten is niet mogelijk.

Wilt u een afspraak maken? Bel (0528) 24 68 00 of mail naar

mobiele.adviseur.hdl@rabobank.nl

Contact: www.deliesterkrallenhavelte.nl. 

Contact: S. Spakman, T: 06 83128008

Plaats: De Veldkei 

Datum/dag: iedere maandagmorgen 

Educatie

Dag/tijd: maandag 14.00 tot 20.00 uur, woensdag 
11.00 tot 17.00 uur, vrijdag 14.00 tot 17.00 uur.

E: secretariaatehbohavelte@hotmail.com
Informatie: beginnerscursus EHBO  wordt (bij vol-
doende deelname) gegeven in De Veldkei. Begin-
nerscursus AED bediener kinder EHBO / Kinderre-
animatie. Herhalingen AED kunnen ook op locatie 
verzorgd worden (reanimatie netwerk).

Ineke Mars, E: wimeninekemars@hetnet.nl

Vrouwenkoor de Liesterkrallen

Tijd: aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)   

Informatie: Lezing over de wedergeboorte van de 
Hunze. In korte tijd is dit landbouwgebied omgeto-
verd in nieuwe natuur bestaande uit spannende moe-
rassen. Natuurfotograaf Geert de Vries vertelt deze 
avond hoe verschillende planten en diersoorten hun 
plek hebben veroverd in deze nieuwe wereld. 

Tijd: 09.30 – 11.30 uur 

Informatie: het Vrouwenkoor de Liesterkrallen is 
opgericht in 1988 en heeft 60 leden. Er wordt serieus 
gestudeerd om de liederen onder de knie te krijgen, 
maar er is ook tijd voor gezelligheid. Dit is voor de 
Liesterkrallen ook een belangrijke factor. De Lies-
terkrallen zingen zowel a capella als met muzikale 
begeleiding. Het repertoire is zeer gevarieerd: licht 
klassiek, religieus, musical en popklassiekers.

U kunt natuurlijk bij ons terecht voor het lenen van 
boeken, naast onze eigen collectie, kunt u boeken 
lenen vanuit de gehele collectie van provincie Dren-
the. De bibliotheken in Westerveld organiseren veel 
activiteiten gericht op meerdere doelgroepen. Bij-
voorbeeld BoekStart, CoderDojo, knutseluurtjes, 
Klik&Tik, Aan de slag met je DigiD, Samenlezen en 
lezingen. Kijk voor ons gehele aanbod op www.bi-
bliotheekhavelte.nl of loop binnen bij de biblio-
theek. Heeft u moeite met lezen, kom dan naar het 
Taalpunt, deze helpt u hier vaardiger in te worden.

Dag/tijd: maandagavond van  19.30 tot 21.30 uur 
(6x herhalingslessen voor leden) of zaterdag 08.30 
tot 16.00 uur (1x) maandag of zaterdag 

Vogelwacht Uffelte
Datum/dag: donderdag 14 maart 

Bibliotheek Havelte

EHBO Havelte

.

Datum/dag: winterseizoen op woensdagmiddag

Prijs  € 35 per seizoen.

Tijd: van 13.30 tot 17.00 uur 

T: 0521 351020,  E: evert.gepkens@ziggo.nl
Contact: Evert Gepkens (secretaris). 

De biljartvereniging “De Veldkei” 

Informatie: de vereniging is opgericht in 1983 en 
heeft ruim 80 leden. Het doel is het in groepsver-
band beoefenen van de biljartsport. Tevens het 
bevorderen van de individueel sociale en actieve 
contacten. De biljartsport is niet leeftijdsgebonden. 
Per groep  maximaal 14 deelnemers waaronder een 
damesgroep.

E: esjvan@hotmail.com
Informatie: bridgen in twee groepen. Voor starters 
en gevorderden. Een gezellig wekelijks uitje.

Bewegen en sport

Dag/tijd: van september t/m juni - dagelijks in dag-
delen ochtend, middag en avond 

Bridgeclub De Hunebedbridgers

Contact: Jan van Es, T:  06 23062701

Sjoel club “Vrouwen van Nu”
Datum/dag: eenmaal per veertien dagen op dins-
dagmiddag - van september t/m april 
Tijd: van 13.30 tot 15.30 uur 
Contact: mevr. Corrie Haveman-Bulten.
T: 0521 342310.

Klaverjassen Vrouwen van Nu
Datum/dag: eenmaal per veertien dagen op dins-
dagavond

Contact: Marrie Miggels, T: 0521 341008

Tai Chi Tao
Dag/tijd: elke dinsdag van 9.30 uur tot 10.30 uur of 
woensdag van 10.45 tot 11.45 uur (mensen met 
fysieke beperking/in een rolstoel)
Contact: www.vuso.info, T: 0521 511115 (maan-
dag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur)
E: westerveld@vuso.info

Tijd: van 19.30 tot ongeveer 22.00 uur 

Informatie:  1 euro p.p. per keer. Daarnaast gebrui-
ken wij een consumptie in de pauze.

Informatie: in De Veldkei worden door de VUSO 
o.l.v. de heer J.P. Schneider, Tai Chi Tao lessen gege-
ven.  Voor beide cursusdagen geldt dat “zij instro-
mers” van harte welkom zijn. Kom gewoon eens 
kijken of doe een les mee.

Informatie: leden van de Vrouwen van Nu kunnen 
klaverjassen in De Veldkei.

Informatie, actie en coaching

www.diadem.nl 

Contact: Ineke Slagter, T: 0521 341505  

Informatie: in De Veldkei  huur ik praktijkruimte 
waar ik met veel plezier mijn werk als therapeute 
doe. Via helderziendheid  zoek ik en behandel ik de  
dieper liggende oorzaak van lichamelijke en/of 
psychische klachten. Behandeling op afspraak. 

Voedingsbureau Diadem

www.elaterveld.com

Informatie: de diëtist van voedingsadviesbureau 
Diadem is aanwezig om advies te geven over alles 
wat met voeding en welzijn te maken heeft en is er 
voor iedereen.  U krijgt geen standaard dieet, welke 
niet vol te houden is. Vaak kunt u met kleine veran-
deringen, in uw dagelijks eet en leefpatroon, toch 
gezonder gaan leven. De diëtist wordt vergoed en er 
is geen verwijzing nodig.  

Contact: T:  0523 616876,  E: info@diadem.nl 

www.inekeslagter.nl

Informatie: Craniosacraal- & visceraal therapeut.  

Datum/dag: maandag

Praktijk Ela ter Veld

Contact: T: 0528 24 68 00 

Praktijk Haptonomie

Zachte manuele behandeltechnieken gericht op het 
verhelpen van klachten door het opheffen van 
belemmeringen met als doel een optimaal vrij sys-
teem in lichamelijk, emotioneel en mentaal 
opzicht.

Praktijk Ineke Slagter

E: particulieren.hdl@rabobank.n

Tijd: van 9.00 uur tot 12.30 uur 

Contact: Annet ter Braake - Huisinga (haptothera-
peute), T: 06-53895620  E: annet@gterbraake.nl

Rabobank

Informatie: een medewerker van Rabobank 
Het Drentse Land staat u te woord. 

Contact: Ela ter Veld, T: 06 12373222 

Informatie: na jaren vind ik het bijzonder en een 
voorrecht om mensen te begeleiden in hun bewust-
wordingsproces. Vanuit bijvoorbeeld een burn-out, 
werkconflict, vastgelopen in het leven of fysieke 
pijn, gaan we samen in gesprek. Door levensvragen 
te behandelen en (subtiel) aan te raken, leer je om te 
gaan met jezelf en de situatie in je leven.

Datum/dag:  woensdag 
Tijd: van 8.30 tot 12.30 uur

Praktijk Ineke Slagter
0521-341505
www.inekeslagter.nl 

Veldkamp 77
7971 BX Havelte

Integrale manuele therapie

Neuraal
Visceraal

Osteopathie
Craniosacraal

Laat je raken



Filmhuis Havelte

Children Act 8 februari

Kinderfilm op vrijdagmiddag
in de voorjaarsvakan�e

 

De dirigent  8 maart

The Wife  12 april

Girl  10 mei

Meester Kikker 22 februari

The Bookshop  11 januari

voor familie, bedrijven 

 verenigingen :&
kopiëer-, print- 

 drukwerk&
kleur  zwart-wit&

drukkerij

Entree € 6,- p.p. in De Veldkei
Reserveren bij L. Koomans

T: 0521 340460   E: koomans@wxs.nl

Datum/dag: dinsdag en donderdag

Informatie: kledingbrengers ontvangen een per-
centage van het verkoopbedrag. Overige opbreng-
sten gaan naar ons vaste goede doel: Havelter jeugd 
van 0 t/m 13 jaar. 

Tijd: van 8.30 tot 9.30 uur

Centraal Meldpunt Westerveld

E: cmwesterveld@welzijnmw.nl 

Datum/dag: de zomerbeurs vindt begin april plaats 
en de winterbeurs begin oktober.  

Datum/dag: dinsdag t/m vrijdag

Informatie: het Centraal Meldpunt Westerveld is er 
voor iedere inwoner van de gemeente Westerveld. 
Het is de schakel tussen een hulpvrager en vrijwilli-
ge hulpverlener van bestaande vrijwilligersorgani-
saties. Naobuur Vledder, Rode Kruis, Zonnebloem, 
Humanitas, SOB, PGW, Diaconie, Kledingbank, 
Contactpunt Mantelzorg, WMW, ZZWD.

Flexplekken voor ZZP ‘ers

Contact: T: 085 273 14 27 

Trombosedienst

E: secretaris@dorpsgemeenschaphavelte.nl  

Ook zijn we de schakel tussen vragers en vrijwilli-
gers die niet aangesloten zijn bij een organisatie.

Reparatie, onderhoud en hergebruik

Contact: Kielakker 31, 7971 AD Havelte 

Tijd: van 09.00 tot 11.30 uur 

www.kledingbeurshavelte.nl. 

Informatie: Trombosedienst Diaconessenhuis

Dorpsgemeenschap Havelte
Informatie: Dorpsgemeenschap Havelte is een vere-
niging die zich inzet voor de belangen van Havelte 
en haar inwoners. Het bestuur bestaat uit vrijwilli-
gers. U kunt ons aanspreken over onderwerpen die 
spelen in Havelte. We vergaderen 1 x per maand in 
De Veldkei. De Dorpsgemeenschap Havelte heeft 
regelmatig contact met de gemeente, zorgaanbie-
ders, belangengroepen en verenigingen. 

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Kleding en speelgoedbeurs Havelte

Contact: E: info@kledingbeurshavelte.nl

De ideale flexwerkplek voor ZZP’ers; een ontmoe-
tingsplek voor zakelijke afspraken. Snel internet en 
goede koffie. Samenwerken met lokale kleine 
ondernemers. Neem je eigen brood mee en ga 
samen lunchen met gebruikers van De Veldkei. Dat 

E:  ledenadmin@zpnetwerkwesterveld

Verhuur van zalen

Op zoek naar een veelzijdige accommodatie in Wes-
terveld? Onze dorpshuizen liggen midden in de 
prachtige natuur. De perfecte locatie voor uw bij-
eenkomst of evenement. De dorpshuizen zijn 
geschikt voor het  organiseren van (sport)evene-
menten: wandelingen, fietstochten, theatervoor-
stellingen, lezingen, workshops, feesten. Diverse 
faciliteiten zijn aanwezig: bar en catering, sporthal, 
kleedruimtes/douches, podium, audiovisuele mid-
delen, multifunctionele ruimten, buitenruimte.

Contact: Inge Dijkinga, T: 06 460 986 87

 www.welzijnmw.nl

is dé ideale flexwerkplek voor ZZP’ers volgens 
ZZP-netwerk Westerveld.

T: 06 200 653 95,  E: e.boers@welzijnmw.nl 

Contact: Eric Boers (zakelijk leider accommoda-
ties voor mogelijkheden en prijzen per dorpshuis) ,

Colofon

Eindredactie: 
Lourens Koomans
Drukwerkbegeleiding:
Jan Pleister
Dorine van Luijk

Medewerkers:

Klaas Steenstra
Eric Boers
Henk van der Meer

Marjolijn Vinkesteijn
Ans de Vink

Colofon



 
In Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel zet Welzijn MensenWerk zich in om mensen, jong en oud, 
een betekenisvol leven te geven. Onze sociaal werkers en onze dorpshuizen in Westerveld zijn er voor 
de bewoners. In Havelte is De Veldkei de ontmoetingsplek waar ideeën tot leven komen. 

De Veldkei ondersteunt inwoners die een duwtje in de rug nodig hebben. Het is een laagdrempelige 
plek waar inwoners gestimuleerd worden mee te doen aan activiteiten, hun talenten kunnen 
ontwikkelen en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven. 

De Veldkei bevordert de leefbaarheid in het dorp. Het is een toegankelijke plek waar iedereen zich 
actief inzet, betrokken is en elkaar ontmoet. 

De Veldkei is de plek waar deskundige vrijwilligers en samenwerkende professionals ondersteuning bie-
den aan iedereen die dat nodig heeft. Zo wordt de leefbaarheid en het meedoen in het dorp bevorderd. 

Ontmoetingsplek waar ideeën tot leven komen

De Veldkei

De Veldkei in de nabije toekomst


