
is geheel gemoderniseerd. Hier zijn  Drukkerij J&J 
en Fysiotherapie Havelte gevestigd. Ook Educare, 
Praktijk voor Psychologie, Charlie Wessels Fotogra-
fie Havelte en Reparatiestudio Wim zijn gehuisvest in 
de Veldkei. Met ingang van 1 januari 2022, komt ook 
Buurtzorg Havelte hierbij. Tevens is er kantoorruimte 
voor de staf van Welzijn mensenwerk en er zijn kan-
toor en vergaderruimtes die per dagdeel te huur zijn. 

De bibliotheek heeft haar ruimte aan de achterzijde 
ingeruild voor ruimte op diverse plaatsen aan de 
voorzijde van het gebouw.

Ook de biljartvereniging is er op vooruit gegaan met 
een aanpassing: een extra zaalruimte aansluitend aan 
de oude.

De renovatie van de voorzijde van het gebouw is 
nog steeds niet van start gegaan. Daarmee zou de 
hele Veldkei, na 30 jaar, aangepast worden aan 
een vormgeving die past bij de huidige tijd en de 
wensen van alle gebruikers van de Veldkei. Hoe 
en wanneer dat gaat gebeuren is nog niet bekend 
en wachten wij met ongeduld en spanning af.

  • Wij zullen alle richtlijnen opvolgen die de overheid aangeeft;
Maar nu gaan we door met in achtneming van alle noodzakelijke veiligheidseisen, zoals:
Onze activiteiten gaan weer van start. Eindelijk na anderhalf jaar stilstand door Corona!

In de grote zaal is inmiddels een ventilatiesysteem gekomen dat Corona-proof is.
  • Eventuele toelatingsrichtlijnen qua testen en volledige vaccinatie;
  • De aantallen bezoekers per zaal en de gewenste afstanden tussen de bezoekers;

Datum/dag: elke tweede woensdag van de maand 
(oktober t/m april) Start: (éénmalig op de derde 
woensdag) 20 oktober. I.v.m. Corona is de groep dit 
keer beperkt tot 20 personen.

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

Welfare Handwerkgroep

Tijd: van 13:30 tot 15:30 uur 

E: molnic@home.nl
Informatie: de doelgroep is ouderen en/of mensen 
met een beperking

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

E: ansdevink@gmail.com

Eethuisje De Veldkei

Datum/dag: iedere maandagmiddag van begin sep-
tember tot eind mei. Start 6 september

Contact: Anneke Mol,  T: 0521 341667 

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

Contact: mevr. M. van Buiten  
E: mvanbuiten1944@kpnmail.nl

Woensdagavond soos voor 

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

mensen met een beperking
De soos op de tweede en vierde woensdagavond  
van eind september tot eind april. 
Data: 13 en 27 oktober; 10 en 24 november; 

Tijd: van 20.00-22.00 uur

8 en 22 december
Tijd: van 19:30 tot 21:30 uur
Kosten: € 3,50 p.p. de deelnemers krijgen tweemaal 
een consumptie.

Contact: Henk van der Meer  T: 085 273 1444 

Aanschuif tafel

of  06 30441876  E: h.vd.meer@welzijnmw.nl

Contact: Fenny de Vries T: 0521 341392

Eten wat de pot schaft. Schuif gezellig aan, met de 
pannen op tafel. Start op 24 september, daarna elke 
laatste vrijdag van de maand. Inloop vanaf 12:00 
uur, 12:30 gezamenlijk eten. Kosten € 6,50 per per-
soon. Consumpties voor eigen rekening. Opgave 
via: intekenlijst op de bar in De Veldkei of via het 
Centraal Meldpunt. T: 085-2731427 
E: cmwesterveld@welzijnmw.nl

Koffie-inloop Veldkei  

Informatie: Een gezellige of creatieve avond.

Vanaf september elke dinsdagochtend van 10:00 - 
12:00 uur een kop koffie maar ook voor vragen over 
zorg, welzijn, leefbaarheid, vrijwilligerswerk enzo-
voort.  

Elke werkdag kunt u terecht in de ontmoetings-
ruimte voor een kop koffie/thee of een ander 
drankje.  Als er op zaterdag of zondag activiteiten 
zijn in De Veldkei, dan kunt u ook binnenlopen voor 
een consumptie. 

Ontmoeting en ontspanning

Live Muziek op de zondagmiddag

T: 0521 - 340460 of  Email: koomans@wxs.nl

Ontmoetingsruimte

Op zondagmiddag 19 september: 
Ierse muziek in het theaterprogramma Four Sea-
sons, uitgevoerd door de Ierse band Easy and Free 
uit Giethoorn. Four Seasons is een ruim 2 uur duren-
de show. Ierse/Schotse en traditionele Sea songs over 
de weemoed naar vroeger, de verloren liefdes, de 
hongersnood en de vele nummers over drank zullen 
niet ontbreken. De show zit vol met luisterliedjes en 
bekende meezingers, gelardeerd met veel humor en 
sing-alongs van de bekende liederen. Genieten dus 
van de muziek met lekkere hapjes en drankjes. Kor-
tom een leuke en gezellige middag van kijken en 
luisteren tussen 15:00 en 18:00 uur. Kosten € 10,- 
p.p. Opgave bij Lourens Koomans: 

Contact: Anneke Koomans. T: 0521-340460 

Daarnaast zijn er (twee)wekelijkse activiteiten: wan-
delen, klaverjassen, handwerken, sjoelen, kantklossen, 
literatuurgroep en diverse reisjes.

Op zondagmiddag 24 oktober: 

Vrouwen van Nu

E: anneke.koomans@planet.nl

Opgave bij Lourens Koomans: T: 0521 - 340460 of  
Email: koomans@wxs.nl

Het zondagmiddagconcert is van 14:00 tot 16:00. 
Kosten: € 5,- p.p. High tea afzonderlijk reserveren.

Klassieke muziek uitgevoerd door het duo Trijnie 
de Boer Pekel op piano en Franciska Konstapel op 
dwarsfluit. Zij verzorgen een reis door de tijd van 
muziek uit de Renaissance tot heden U kunt een 
gezellige middag tegemoet zien met een hapje en 
een drankje. U kunt zelfs een high tea reserveren als 
u dat wenst.

Datum/dag: elke eerste woensdag van de maand 
van oktober t/m mei
Tijd: van 19:45 tot 22:00 uur

Informatie: een ledenavond met o.a. lezingen over 
actuele onderwerpen. 

De VeldkeiA c t i v i t e i t e n k ra n t
nummer 3     najaar 2021

De achterzijde van de Veldkei (waar de bibliotheek 
en de activiteiten van Van Boeijen waren gevestigd) 

• Een gespreksgroep filosofie: 

 dinsdagavonden bij elkaar komt.

 Leren anders te denken. 

• Amy Houtman verzorgt schildersworkshops.

• En er is een filmclub Take one die op 

Er zijn lezingen en gespreksgroepen:

In dit overzicht zult u naast de bestaande activiteiten 
een heel divers pakket aan nieuwe tegen komen. Zo is 
er elke maand een muziekactiviteit op een zondagmid-
dag: Ierse muziek in september en klassieke muziek in 
oktober, voor november en december is de planning 
nog niet rond bij het ter perse gaan van deze krant.

• Ook het repair café gaat weer van start.

Aanpassing en verbouwing van de Veldkei.

• Een lezing in het kader van “Havelte toen en nu”: 
van kruidenier tot Albert Heijn.

• We vertonen weer elke maand een goede speelfilm 
op de tweede vrijdag.

Kijk voor het aanbod
van Filmhuis Havelte  

op de achterzijde.



 

Tijd: 09.30-11.30 uur  Start: 6 september in de Veld-
kei

soms drie-, vier-, vijf of nog meerstemmig. In de 
schoolvakanties geen repetities. We nemen deel 
aan festivals en treden op in ons dorp en omgeving. 

Dag/tijd: Swingband Havelte (maandag 19.30-
21.45 uur)
Contact: Wim Kahmann  E: info@debosnimf.com 
Tel: 0651504544
Informatie:In de Swingband zitten volwassen leden 
van diverse leeftijden. 

Vrouwenkoor de Liesterkrallen
Datum/dag: iedere maandagmorgen  

Contact:  Anneke van Apeldoorn T : 0521 343632  
E : annekevanapeldoorn @gmail.com 

De Bosnimf 

www.deliesterkrallenhavelte.nl.  
Informatie: het Vrouwenkoor de Liesterkrallen is 
opgericht in 1988 en heeft een kleine 40 leden. Er 
wordt serieus gestudeerd om de liederen onder de 
knie te krijgen, maar er is ook tijd voor gezellig-
heid. Dit is voor de Liesterkrallen ook een belang-
rijke factor. De Liesterkrallen zingen zowel a capel-
la als met muzikale begeleiding. Het repertoire is 
zeer gevarieerd: licht klassiek, religieus, musical en 
popklassiekers.

Mondharmonikaclub: De Deurdouwers
Elke vrijdagochtend. Start 3 september.

Contact: Tony Mekers T: 0620144044 

Informatie: beginnerscursus EHBO  wordt (bij vol-
doende deelname) gegeven in de Veldkei. Begin-
nerscursus AED bediener /  kinder-EHBO / kinder-
reanimatie. Herhalingen AED kunnen ook op loca-
tie verzorgd worden (reanimatie netwerk).

Educatie 

EHBO Havelte

Contact: Roelie de Wit, T: 0521 852922  

E: secretariaatehbohavelte@hotmail.com

Informatie: een leuke gevarieerde groep. Zij bren-
gen een mooi en goed muzikaal programma onder 
leiding van de dirigent C. Heidema.

Dag/tijd: maandagavond van  19.30 - 21.30 uur (6x 
herhalingslessen voor leden) of zaterdag 08.30 - 
16.00 uur en éémaal een maandag of zaterdag 

Filmclub Take One
Videofilmers uit de regio komen om de 4 weken op 
dinsdagavond bijeen en bespreken aangeleverde 
montage(s). Voor nadere informatie bezoek de web-
site https://filmclub-takeone.nl

E: r.lammers.uffelte@home.nl   T: 0651637630
Contact: Rob Lammers 

Bibliotheek Havelte 
Dag/tijd: maandag 14.00-20.00 uur, woensdag 
14.00-17.00 uur, vrijdag 14.00-17.00 uur.
Je kunt bij ons terecht voor het lenen van boeken. 
Dit kan vanuit de gehele collectie van provincie 
Drenthe. Wil je lezen, maar kun je niet meer naar de 
bibliotheek komen, dan bezorgen wij de boeken 
graag thuis. Verder organiseren de bibliotheken in 
Westerveld veel activiteiten voor meerdere doel-
groepen. Bijvoorbeeld BoekStart, knutseluurtjes, 
computercursussen en lezingen. Vanaf 6 september 
hebben wij ook een Informatiepunt Digitale Over-
heid. Het vinden van informatie of iets regelen met 
de overheid gaat steeds vaker digitaal. Wij helpen je 
graag met het vinden van informatie op het internet 
of het doorverwijzen naar de juiste instantie. 
Contact: 088 012 8225 / www.bibliotheekhavelte.nl

Thema: van Kruidenier tot supermarkt AH
Datum: zondag 31 oktober

Gespreksgroep filosofie: 

Start: 5 oktober.

Met medewerking van Abe Brouwer en Frits Evers

Leiding v/d gespreksgroep: drs. Lourens Koomans
Kosten: € 15,- voor de reader en € 4,- per keer voor 
zaalhuur en koffie/thee 
Informatie: Anderhalf jaar van beperkingen door 
corona stelde mij voor de vraag: hoe kan ik ondanks 
deze beperkingen toch zinvol en betekenisvol leven 
en bezig zijn? 

Tijd: 11:00 tot 13:00 uur

Een intensieve bestudering (waar nu tijd voor was) 
van m.n. een aantal moderne Franse filosofen hiel-
pen bij het vinden van een betekenisvolle taal, die 
beter past en waarmee je anders kunt kijken naar en 
anders denken over de huidige situatie. Dit resul-
teerde in een tekst, waarin naast filosofen ook inspi-
rerende gedichten, liedteksten en kunstwerken zijn 
opgenomen.

Anders leren denken

Lezingen “Havelte Toen en Nu”

Dag/tijd: 6 dinsdagochtenden om de 14 dagen van 
10:00-12:00 uur. 

Nan Domburg  T: 0521-344353  

Informatie: we zijn een gemengd koor en zingen 

Informatie: de schilderijententoonstellingen en vitri-
nes in de veldkei worden verzorgd door een bestuur 
van drie mensen. Elke twee maanden begeleiden zij 
exposanten om hun werk te presenteren. 

E: domburgnan@gmail.com

E: pholdewarris@gmail.com

Mannenkoor de “Brincksanghers”

Popkoor Voice4U 

Contact: G. Koolmees   T: 0521 -343406  
in de Veldkei
Schilderijententoonstelling en vitrines 

Datum/dag: elke dinsdagavond 

Datum/dag: repetities op donderdagavond
Tijd: 20:00 uur tot 21:30 uur
Contact: Piet Oldewarris  T: 06 37416219  

Tijd: 20.00 tot 22.00 uur .

Contact: secretariaat@voices4U.nl

Informatie: Het mannenkoor heeft circa 40 leden en 
zingt onder de inspirerende leiding van onze diri-
gente Engelse en Nederlandse evergreens, country-
nummers en folksongs.

Contributie:  € 17,00 per maand.

E: glierens@ziggo.nl  

Schildersclub in de Veldkei 

Contact: reserveren bij Lourens P. Koomans, 

E: ammy_houtman@hotmail.com

Tijd: aanvang 20:00 uur, zaal open om 19:30 uur. 
Entrée € 7,50

T: 0521 340460  E: koomans@wxs.nl
Informatie: een goede speelfilm in de grote zaal van 
de Veldkei. Zie de Filmladder op de achterzijde van  
deze krant voor de geplande films.

Kosten: € 22,00 per keer inclusief alle materialen 
en koffie/thee

Datum: vanaf woensdag 8 september om de week

Stichting Filmhuis Havelte

Tijd: van 14:00 tot 16:00 uur

op woensdagmiddag

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

Aanmelden: Ammy Houtman, T: 0641462676 

Kunst en Cultuur

Een sterke sociale basis

voor iedereen

Welzijn Mensenwerk zet zich in om mensen, 

jong en oud, mee te laten doen 

in onze samenleving.  

Vanuit de dorpen en buurten verbinden wij 

inwoners en organisaties met elkaar. 

www.welzijnmw.nl

085-273 14 44

info@welzijnmw.nl

Welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel



Praktijk Fysio 

 Havelte

voor bedrijven, familie 

 verenigingen :&
kopieer-, print- 

 drukwerk&
kleur  zwart-wit&

drukkerij

A Veldkamp 77   7971 BX  Havelte
 0521 - 34 24 86T

 info@drukkerijjj.nlE

 W www.drukkerij .nljj

Echografie - Shockwave 

Fysiofit - Medical tape  

Kinderfysiotherapie 

Dry needling - Revalidatie   

Aan huis bezoeken 

U kunt bij ons terecht zonder  
verwijzing van de arts. 

 

 
T: 0521-342083

E: info@praktijkfysio.nl
W: www.praktijkfysio.nl 

 

 
 

De biljartvereniging “De Veldkei” 

Bridgeclub De Hunebedbridgers

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.

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

E: secretaris@biljartverenigingdeveldkei.nl

Per groep maximaal 14 deelnemers. Zowel dames 
als heren zijn van harte welkom.

Bewegen en Sport

Contact: Evert Gepkens, secretaris. T: 0521 351020  

Datum/dag: woensdagmiddag 
Tijd: van 13.30 tot 17.00 uur 

Contact: Jan van Es, 
T: 0623062701   E:  esjvan@hotmail.com

Datum/ dag: Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 
15.45 uur in de periode van september tot mei.
Kosten: €45,00 per seizoen 

Contact: A. Nijmeijer  T: 0521-343418
(van september tot mei). 

Kosten: € 35,00 per seizoen.

Informatie: bridgen in twee groepen. Voor starters 
en gevorderden. Een gezellig wekelijks uitje.

Sjoelclub Havelte

Dienstverlening, informatie,
actie en coaching

Opgave: bij Lourens Koomans 
T: 0521 340 460  E: koomans@wxs.nl

opgenomen.
De reader vormt de input voor deze gespreksgroep 
waarvan het thema is: Anders Leren Denken.

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.

www.craniosacraal-slagter.nl

Praktijk Ineke Slagter
Informatie: Craniosacraal- & visceraal therapeut.  

Contact: 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. 
Contact:  T: 0612373222   E: www.elaterveld.com

Praktijk Ela ter Veld

Tijd: van 8.00 - 9.00 uur

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 ) aanraken, leer je om te 
gaan met jezelf en de situatie in je leven.

Informatie: Op afspraak via het plan bureau van 
Isala of zelf afspraak maken via: www.mijnisala.nl

Informatie: voor gebitsprotheses, frameprotheses, 
klikgebitten, gebitsbeschermers en reparaties. Uw 
wensen, duurzaamheid en een natuurlijke uitstra-
ling staan hierbij centraal.

Start: 28 september

www.tandtechniekhavelte.nl

Datum/dag:  woensdag 1x per twee weken

Contact: www.diadem.nl of info@diadem.nl of
T: 0523-616876

Voedingsbureau Diadem

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: Annet ter Braake - Huisinga , haptothera-
peute. T: 0653895620   E: annet@gterbraake.nl

Tijd: van 8.30-12.30 uur

Contact: T: 0521-700265 

Trombosedienst

Praktijk Haptonomie

Datum/dag: dinsdag om de week 

Loop vrijblijvend bij ons binnen in dorpshuis De 
Veldkei.

Tandtechniek Havelte

Reparatie en onderhoud, 

Repaircafé

Tijd: Elke tweede zaterdag van de maand tussen 
10:00 en 14:00 uur

Datum/dag: Het repaircafé Havelte gaat weer van 
start op zaterdag 9 oktober

circulaire economie

Contact: Vincent van der Kallen, T: 0613073740

Kleding en speelgoedbeurs Havelte

gaat niet door i.v.m. Corona

Flexplekken voor ZZP ‘ers

Vanuit de Veldkei horen wij geluiden dat er in deze 
regio behoefte is aan een faciliteit waar zowel 
ZZPérs als mensen die werken in de Zorg en Wel-
zijn terecht kunnen. De ideale flexwerkplek voor 
ZZp’ers; Een ontmoetingsplek voor zakelijke 
afspraken. Snel internet en goede koffie. Een ruimte 
om ook te kunnen vergaderen en samenwerken met 
andere lokale kleine ondernemers. Dat is dé ideale 
Flexwerkplek voor ZZp’ers volgens ZP-netwerk 
Westerveld. 
Contact : Eric Boers. T: 0620065395
E: e.boers@welzijnmw.nl

  Lourens Koomans

  Jan Pleister

Colofon

Eindredactie: 

Drukwerkbegeleiding:
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Entree € 7,50 p.p. in De Veldkei
Reserveren bij L. Koomans

T: 0521 340460   E: koomans@wxs.nl

www.filmhuishavelte.nl

Zondagmiddag 19 september 
tussen 15:00 en 18:00 uur
Een  muzikale theatervoorstelling die aan de hand 
van ierse liederen en beelden van Ierland het 
verhaal vertelt van de tradities en het leven van de 
Ieren in het wondermooie Ierland aan de hand van 
de vier seizoenen die het leven tonen en laten horen 
de liefde, de armoede, de hongersnood, drankge-
bruik. Luisterliedjes en bekende meezingers. De 
band Easy and Free uit Giethoorn laat u zo de vier 
seizoenen zien die als metafoor de cirkel van het 
leven symboliseren.
Reserveren van tevoren bij Lourens Koomans 
T: 0521 340460 E: koomans@wxs.nl
Kosten € 10.00 per persoon

Muziek op zondagmiddag
Elke maand een muziek

programma op de zondagmiddag 

Theateropvoering Four Seasons

Zondagmiddag 24 oktober 
tussen 15:00 en 18:00 uur

Het zondagmiddagconcert is van 14:00 tot 16:00. 
Kosten: € 5,00 per persoon. High tea afzonderlijk 
reserveren.

Op zondagmiddag 24 oktober klassieke muziek 
uitgevoerd door het duo Trijnie de Boer-Pekel pia-
no en Franciska Konstapel dwarsfluit. Zij verzor-
gen een mooie reis van muziek uit de Renaissance 
tot nu. U kunt een gezellige middag tegemoet zien 
met een hapje en een drankje. U kunt zelfs een high 
tea reserveren als u dat wenst.

Klassieke muziek piano en dwarsfluit

Ontmoetingsplek waar ideeën tot leven komen

De Veldkei

Filmhuis Havelte

ingang

drukkerij J&J

ZZP-werkplekken entreehal

Prak�jk Fysio Havelte


