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Marinda Kleen overhandigt de iPad mini aan winnares Helga Bolding.

De Kei

Een nieuw regioblad voor Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp
Naar aanleiding van een gesprek dat wij hadden met verschillende inwoners in uw
regio, hebben wij het initiatief opgepakt een regioblad te gaan maken voor Havelte,
Uffelte, Havelterberg en Darp.
De reacties zijn overweldigend. Sommige ondernemers zijn nog wat terughoudend en willen eerst een blad zien,
maar er zijn er ook die vanaf het begin
willen adverteren. U ziet ze in dit eerste
nummer.
Voor het bepalen van de naam van dit
regioblad hebben we een prijsvraag
georganiseerd. Wij kozen de vijf mooiste namen uit, waarop gestemd kon
worden. Op De Kei werd het meest
gestemd. Mevrouw Helga Bolding is de
trotse winnares van de iPad mini.
De eerste Kei telt 12 pagina’s. Een goed
begin, maar in de regio is natuurlijk veel
meer ‘nieuws’. Voor de redactionele
De Kei - introductienummer 1 - 9 december 2015

stukken hebben wij geen journalisten,
fotografen of tekstschrijvers, het wordt
een blad voor uw regio, geschreven door
de inwoners. Schroom niet en mail uw
nieuws naar ons toe.
Wilt u adverteren in De Kei? Kijk dan
eens op www.kleen.nl/dekei voor onze
advertentietarieven.
Mocht u vragen hebben, bel dan gerust.
Laten we er samen een keigoed regioblad van maken.
Marinda, Alie en Michel Kleen

Wijkverpleging Buurtzorg Havelte...
... z org door een klein team met
vertrouwde gezichten
... z org wordt vergoed door de zorgverzekeraar, u betaalt geen eigen
bijdrage
... geen lidmaatschap nodig
... ook voor hulpmiddelen
Buurtzorg Havelte e.o. is 24 uur per dag
bereikbaar: 06 - 1046 0105
havelte@buurtzorgnederland.com
www.buurtzorgnederland.com

de beste zorg thuis!

Meer informatie over De Kei?
Kijk op www.kleen.nl/dekei
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De volgende Kei verschijnt op 23 december 2015.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 16 december
e-mailen naar: dekei@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen,

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255 449
www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: 0522 - 85 85 80

Dorpsgemeenschap Havelte

De Kei, de eerste uitgave van een nieuw nieuwsblad
Wij als Dorpsgemeenschap Havelte dragen dit initiatief een warm hart toe.
Een krantje vol met lokaal nieuws. Nieuws wat vaak niet in de kranten of in de sociale media komt, of niet iedereen bereikt.
Naar ons idee voorziet De Kei in een behoefte, maar dat zal de toekomst uitwijzen.
De Dorpsgemeenschap Havelte wil haar
best doen om in elke uitgave van zich te
laten horen. Met de laatste ontwikkelingen rondom vernieuwen van het Piet
Soerplein, over de TIP, de Toegangspoort
Holtingerveld, veranderingen in en nabij
De Molenhof. Kortom alles wat ons dorp
aangaat.
Graag willen wij u wijzen op de aankomende Havelter Kerstmarkt op zaterdag

19 december. Wij als Dorpsgemeenschap
Havelte zullen daar ook staan. U bent
van harte welkom in onze tent waar u
onder het genot van een drankje en
hapje nader met ons kunt kennis maken
en uw wensen voor ons dorp kenbaar
kunt maken. Ook wij, het Bestuur van
de Dorpsgemeenschap Havelte, hebben
een wens. Wij zijn op zoek naar nieuwe
bestuursleden of enthousiaste dorps-

genoten die zich willen inzetten voor
ons dorp Havelte. Kom eens langs op
een bestuursvergadering en beleef de
prettige sfeer en de wijze waarop wij
met elkaar de zaken bespreken die ons
dorp aangaan.
Het Bestuur van
Dorpsgemeenschap Havelte

Winteractie
Voor al
uw
schilderwerk
en
wandafwerking

Vogel

In de maanden december t/m maart:

10% korting op arbeidskosten
15% korting op materiaal
(uitgezonderd wandbekleding)

Ruiterweg 57, 7974 HA Havelterberg
M 06 233 836 35 T 0521 511 792
E j_vogel@zonnet.nl
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6% BTW-tarief op arbeidsloon en materialen voor
particuliere woningen ouder dan 2 jaar.
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“Laten we voor het nieuwe jaar
de lat zo hoog leggen
dat we er vlot onderdoor kunnen”
Bij Faber Adviseurs blijft u - ook in 2016 verzekerd van onze vertrouwde dienstverlening!

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 Postbus 126 7940 AC Meppel www.faberadviseurs.nl

Stukje Natuur: Nationale vogel
En de winnaar is…. de grutto. Afgelopen maanden organiseerde het radioprogramma Vroege Vogels, in samenwerking met de Vogelbescherming, de verkiezing voor
onze nationale vogel. Nederland had die nog niet, terwijl andere landen er wel een
hebben.
Zo is bijvoorbeeld de roodborst de
nationale vogel van Groot Brittannië,
de adelaar van Duitsland, de haan van
Frankrijk en de torenvalk van België.
De procedure voor de verkiezing was
als volgt: gedurende de zomer konden
luisteraars via internet uit een lijst
van 28 vogels drie keuzes maken. Dit
resulteerde in een top tien van populaire vogels. Dit waren in alfabetische
volgorde: blauwe reiger, boerenzwaluw,
grutto, huismus, ijsvogel, kievit, koolmees, merel, ooievaar en roodborst. De
maanden daarna konden de luisteraars
één definitieve keuze maken.
Uiteindelijk zijn er ruim 40.000 stemmen
uitgebracht. Met bijna een kwart van de
stemmen kwam de grutto als winnaar
uit de bus. Het aantal stemmen was zelfs
bijna evenveel als dat van de merel (2e)
en de huismus (3e) samen. Een terechte
winnaar, deze prachtige weidevogel.
Daar komt bij dat de grutto momenteel
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sterk onder
druk staat,
dus deze
uitverkiezing
komt hem
zeer goed van
pas.
De verkiezing is natuurlijk een momentopname. Het zou zo maar kunnen zijn,
dat als deze verkiezing in een andere
periode was gehouden, er een andere
winnaar uit was gekomen. Immers de
afgelopen maanden was de grutto regelmatig in het (natuur)nieuws, met name
vanwege het dalende aantal broedparen. Luisteraars van Vroege Vogels hebben dit nieuws ongetwijfeld vernomen.
Los daarvan, de grutto als nationale
vogel is een goede keuze en ik hoop dat
zijn verkiezing gunstig uitpakt!

Wilt u in de volgende Kei een
advertentie plaatsen met daarin
een kerstgroet?
Kijk op www.kleen.nl/dekei voor
de tarieven.
U kunt ons natuurlijk ook even
bellen, 0522 255 449.

Paul Mentink
Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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Scandinavisch wonen op zijn mooist

“Een stukje natuur binnenshuis. Dat ruik je en dat voel je.” Zo bestempelen Eiso
en Geertje de Boer van Scandinavische meubelzaak De Weide Hoek in Havelte het
karakter van hun lijn robuuste houten meubelen uit het hoge noorden.
Massief houten meubelen
zijn duurzaam
De liefde voor Scandinavisch meubilair
ontstond tijdens hun meerjarig verblijf
in Denemarken.
“De producten kenmerken zich door de
natuurlijke uitstraling, het duurzame karakter en de sobere lijnen, en zijn daardoor bijzonder degelijk en tijdloos van
aard.” In 2005 besloot het gezin weer
naar Nederland terug te keren. Sinds
die tijd staan ze bekend als de specialist
in- en verkoop van massieve Scandinavische meubelen. Een betere en een meer
sfeervolle locatie kan de klant zich niet
wensen. Het authentieke karakter van
de rietgedekte woonboerderij waarin De
Weide Hoek is gevestigd, geeft de sfeervolle ingerichte deel een uitnodigende
ambiance. In de showroom bevindt zich
een uitgebreid assortiment grenen-,
beuken- en eikenhouten meubilair,
hoofdzakelijk afkomstig uit Denemarken.
“De kloeke kwaliteit is een bijzonder
sterk verkooppunt. Het kan een stootje
hebben. Dit zijn meubelen voor het
leven.”
Diverse behandelingen en kleuren
mogelijk
”De meubelstukken zijn zowel in behandelde als onbehandelde staat verkrijgbaar. De Deense producten worden
ook in gezeepte variant aangeboden,
daardoor wordt het hout lichter van
kleur. Dit is vrij populair in het land van
herkomst, vanwege de lange, donkere
winters.” Meubels van geolied hout zijn
bijzonder gewild. De voordelen schuilen
in het onderhoud. Af en toe schuren en
oliën en het ziet er weer als nieuw uit.
Qua smaak biedt De Weide Hoek voor
elk wat wils. “Beukenhout is geliefd
bij diegene die voor elegant en chique
gaat. Grenen doet het goed vanwege de

landelijke en natuurlijke uitstraling.” Ingeval van grenen hout worden ook vaak
vrolijke, moderne kleuren gebruikt, zoals
bijvoorbeeld rood, geel, blauw, groen,
grijs zwart en wit.
Deense meubel producenten
Aangezien Eiso en Geertje de Deense
taal machtig zijn, doen ze rechtstreeks
zaken met vooraanstaande fabrikanten,
bijvoorbeeld Skovby, Haslev, Jabo en
Skalma. Daardoor zijn de lijnen kort en
kunnen ze de klanten beter en sneller
van dienst zijn. “We staan een klant
graag uitgebreid te woord over de bestaande mogelijkheden. Daar nemen we
de tijd voor, zodat alles naar volledige
tevredenheid wordt afgehandeld.”

Woonaccessoires
Voor accessoires in Scandinavische
woonstijl kunt u nu ook bij ons terecht.
Onder de naam ‘Nel’s Designa’ (Zweeds
voor Nel’s ontwerp) kunt u haakwerk,
breiwerk en naaiwerk bij ons vinden,
gemaakt van duurzaam en natuurlijk
materiaal, zoals katoen, linnen en wol.
De accessoires worden op bestelling
geleverd met een levertijd van 4-6
weken. Door op deze manier te werken,
wordt het mogelijk met de wensen van
de klant rekening te houden. Om een

voorbeeld te noemen: op de bijgevoegde foto ziet u een kussen in de kleuren
okergeel, wit en grijs. Heeft u liever een
ander kleurcombinatie? Dat kan. Er ligt
in de zaak een map met verschillende
kleurcombinaties waaruit u een keus
kunt maken. De start is gemaakt met
kussens en tassen en in de loop der tijd
zal het assortiment uitgebreid worden
met o.a. tafellopers, onderzetters, placemats en dat waar vraag naar komt.
10% Kortingsactie
Buiten is het donker en
guur, maar binnen is het
warm en gezellig.
Dé tijd van het jaar om extra aandacht
te besteden aan het interieur. Bovendien
zijn we in de maand december gewend
ons zelf een beetje extra te verwennen.
Onze 10% KORTINGSACTIE kan u dus
heel goed van pas komen!
Wij geven de hele maand december
2015 10% KORTING op ons hele assortiment meubelen. Hét moment om eindelijk die stoel, tafel, kast, het bankstel of
bed te kopen, waar u al zo lang uw zinnen op heeft gezet. Wij helpen u graag
bij het maken van een goede keuze.
2e Kerstdag geopend
Wij willen ook gelijk van de mogelijkheid gebruik maken om kenbaar te
maken dat wij 2de Kerstdag geopend
zijn van 10.00-17.00 uur. Komt u vooral
eens langs in deze decembermaand
of 2e Kerstdag om de meubels in onze
showroom te bekijken en u te laten
voorlichten over de vele mogelijkheden.
Tot ziens in onze showroom in Havelte!

DE WEIDE HOEK Scandinavische meubelen
Massieve eiken, beuken en grenen meubelen voor uw hele huis!

Tel. 0521-340079
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www.deweidehoek-meubelen.nl

o.a. maatwerkmeubelen-tafels op maat-stoelen-(hoek)banken-bureaus
kasten-(lade)bedden-in kernbeuken, wildeiken, essen, elzen, teak hout

Meenteweg 2, 7971 RZ Havelte
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Historische Vereniging Havelte e.o.
Met de verschijning van dit huis-aan-huis-blad wil de Historische Vereniging Havelte
e.o. in een vaste rubriek de lezers attenderen op het erfgoed in de voormalige
gemeente Havelte.
Wij zullen u verrassen met foto’s van
personen, gebouwen, voorwerpen enz.
waarbij wij veelal uw hulp inroepen.
Daarnaast publiceren wij compilaties van
artikelen die onze leden de afgelopen 25
jaar in ons kwartaalblad “Onsen Spiker”
hebben kunnen lezen.
Kortom, deze vaste rubriek zal beslist de
moeite van het lezen waard worden.
De Historische Vereniging Havelte e.o.
heeft als doel de studie naar de geschie-

denis en de cultuurhistorie van Havelte
en omstreken te bevorderen en te
verbreden.
Zij, die zich betrokken voelen bij de geschiedenis en streekcultuur van Havelte
e.o. kunnen elkaar ontmoeten in ons
onderkomen. Wij zijn gevestigd in de
Molenschuur naast de Havelter molen.
In de even weken, op zaterdagmiddag
van 13.30 uur tot 16.30 uur, zitten wij
klaar om al uw vragen te beantwoorden

Opgericht 1989

waarbij het uitgebreide archief ons ten
dienste zal staan.
Eveneens zijn wij present op woensdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur in
de Bibliotheek van Havelte.
Heeft u interesse, u bent van harte
welkom.
“Heb eerbied voor het oude en open oog
voor het nieuwe”.

Like De Kei op Facebook
www.facebook.com/regiobladdekei

EHBO Havelte
Basiscursus EHBO
2016
De EHBO vereniging Havelte organiseert bij voldoende deelname een
basiscursus EHBO in dorpshuis de Veldkei te Havelte
De cursus datums zijn:
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Maandag

16-01-2016
25-01-2016
30-01-2016
01-02-2016

08.30 - 16.00 uur
19.30 - 22.00 uur
08.30 - 16.00 uur
Examen vanaf 18.30 uur

De kosten voor deze cursus bedragen € 200,-. De meeste zorgverzekeraars
vergoeden deze kosten geheel of gedeeltelijk.

Bij het cursusgeld zit het volgende inbegrepen:
- Thee of koffie tijdens de cursussen
- Een broodmaaltijd bij de cursussen op zaterdag
- Een cursusboekje
- Oefenmateriaal tijdens de cursus
- Examengeld

U kunt zich opgeven voor deze cursus bij:
Lukas van Eeks
Secretaris EHBO Havelte
0521-351507
ehbovaneeks@gmail.com
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Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

APK
Onderhoud - Reparatie
Airco
Accu’s - Banden - Uitlaten
Tanken - Wassen - Shoppen
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Op dit moment is de overlevingskans bij een hartstilstand minder dan
7%. Met elke minuut die verstrijkt, neemt de kans op een succesvolle
afloop met ongeveer 10% af. Een schok van een defibrillator, binnen 6
minuten, is de meest effectieve manier om het normale pompritme van
het hart te herstellen.

TWEEDE KERSTDAG IN

DE UELENSPIEGHEL

14.00 uur	Houtpastel maken volgens de techniek van Julie Fichter
met Andreas
17.00 uur Warme sap van het huis of glühwein

PHILIPS heeft een AED ontwikkeld
die nagenoeg door iedereen
bediend kan worden.
Deze AED is daarom ook ideaal voor privé gebruik .
(thuis, caravan, camper, boot etc.)
Weegt slechts 1,5 kg , zeer lage onderhoudskosten en 8 jaar garantie.
Aanbieding: Philips HS1 AED

17.30 uur Kerstliederen zingen bij het orgel

(normaal €1665,-)

Nu €1.199 ( incl.btw)

Inclusief draagtas en wandbeugel.

18.00 uur	Syrische Kerstmaaltijd, vegetarisch, met kok Maher voor
e 15,00
20.00 uur Concert “Singing Cello” met Duo Albaris.
	Martin Grudaj - Cello en Elena Malinova - Piano spelen
Bach, Schubert, Tschaikovsky, Beethoven, Rachmaninov
en nog veel meer.
Opgeven bij Annette in Uffelte, 0521 351 331.

Wij komen graag geheel vrijblijvend naar u toe voor een demonstratie.
Een aed-reanimatiecursus kan ook via ons geregeld worden.

HAANDRIKMAN.vof
AED – EHBO support

Vijverlaan 41, 7975BW Uffelte
Telefoon: 0521-854609
e-mail : haandrikman.vof@ziggo.nl

Agenda
9 dec.
11 dec.
13 dec.
17 dec.
19 dec.
19 dec.
20 dec.
23 dec.
26 dec.
27 dec.
31 dec.
2016
9 jan.
10 jan.

De Kei introductienummer 1
Kersttennisavond Havelter Tennisclub - 19.00 uur
Wintersfeer, Kerstverhaal vol koperwerk - Toegangspoort Holtingerveld, Havelte - 13.30 en 15.00 uur
Uiterlijke inleverdatum kopij voor De Kei van 23 december
Havelter Kerstmarkt Dickens’ Kerstfestijn - Piet Soerplein, Havelte - 14.00 uur
Grote Kerstbingo in de kantine DVSV Darp - 20.00 uur
Heeft u
Lichtjesavond - Begraafplaats Uffelte - 18.30-20.00 uur
ee
n aankondiging
De Kei introductienummer 2
va
n
een evenement
Kerstactiviteiten De Uelenspieghel - Uffelte - vanaf 14.00 uur
of
activiteit?
Kerstwandeling en verlichte tuinen - Uffelte
La
at
het gratis in
Afsluitfeest - Korfbalveld Uffelte

de agenda plaatsen

.

Klaverjasmarathon in de kantine DVSV Darp - 9.30 uur
Nieuwjaarspuzzelwandeltocht DVSV Darp - 13.00 uur

(Commerciële age
ndapunten
in overleg)

Adverteren in De Kei?
Kijk op www.kleen.nl/dekei
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Kerst met inhoud!
Voor een bijzonder of verrassend cadeaupakket met Kerst bent u bij de Wereldwinkel in Havelte aan het juiste adres. Een
pakket dat past bij maatschappelijk verantwoord ondernemen, de ontwikkeling van deze tijd. De makers van fairtrade en
duurzame producten krijgen namelijk de kans hun levensomstandigheden te verbeteren, zodat men de kans krijgt zich op een
micro-economische manier verder te ontwikkelen en hun kinderen naar school te laten gaan.
Handel onder fairtrade criteria draagt
juist daar zorg voor en is daarvoor het
instrument en de doelstelling van de
Wereld Winkel. Zo geef je eigenlijk twee
keer.
Een standaard pakket of speciaal op
maat gemaakt?
U kunt bij de Wereldwinkel Havelte een
persoonlijk cadeau-kerstpakket samenstellen, voor (bijna) elke prijs en interesse zijn er volop mogelijkheden......
Daarnaast zijn in de winkel een zestal
standaard pakketten samengesteld. Ook
deze pakketten kunnen naar eigen wens
worden aangevuld met mooie bijpassen-

de producten. In de winkel staan voorbeeldpakketten uitgestald en ziet u ook
of u het pakket nog wilt aanvullen met
andere producten van de Wereldwinkel.
Daarnaast biedt de Wereldwinkel ook de
mogelijkheid om een cadeaubon naast
of in plaats van een cadeau-/kerstpakket
te geven. De Wereldwinkel verkoopt
cadeaubonnen die alleen in de Wereldwinkel in Havelte en daarnaast bonnen
die in de landelijke Wereldwinkels
besteed kunnen worden.
Wilt u meer weten over de cadeau-/
kerstpakkettenbon? Neem dan contact

op met de Wereldwinkel Havelte op.
We vertellen u graag alles over de vele
mogelijkheden.

Voorbeeldpakket; Foto: Wereldwinkel Havelte

Tijd voor uzelf?? Tijd voor SiS!!
Alles op het gebied van huidverzorging.
Ook voor professionele massages het juiste adres!

Siska Koster

Dr. Hauschka therapeute/masseuse
Dreeslaan 18, Havelte • tel.: 06-204 628 47 • www.sishavelte.nl

Op zoek naar een
origineel kerstcadeau?

Het Noteboompje.nl
kaarten ~ posters ~ stationery ~ woonaccessoires
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Tennissen in kerstsfeer bij HTC
Tennissen in kerstsfeer. Dat begint tegen het einde van het jaar bij de Havelter
Tennisclub HTC inmiddels een traditie te worden. Op 11 december is het tennispark aan de Binnenesweg en het clubhuis dan ook in een sfeervolle kerstomgeving
omgetoverd.
Op die avond wordt er niet alleen vanaf
19.00 uur getennist in het kader van de
clubkampioenschappen, die al in oktober
zijn begonnen en pas in maart worden
afgesloten. Maar de actieve sportclub
geeft dan alle leden ook de gelegenheid
in een ontspannen muzikale sfeer gezamenlijk stil te staan bij de donkere dagen
vóór en na Kerstmis.
De kantinecommissie zorgt er op

11 december die avond voor dat de
liefhebbers naast de gewone drankjes en
hapjes tevens kunnen genieten van warme chocolade en Glühwein. Vanzelfsprekend is de kantine verfraaid met allerlei
kerstversieringen en hoeven de HTC’ers
en hun aanhangers op het terras geen
kou te lijden. Zij kunnen zich warmen
aan de kunsten van de tennissers én aan
de gloed van brandend hout in speciale

De Kerstman heeft ook voor de tennissers van HTC
iets lekkers in zijn mandje.

vuurkorven. En natuurlijk bezoekt de
kerstman het tennispark.

Reanimeren leren en meedoen met HartslagNu
in Darp, Havelterberg en Havelte?  
Het kan zo maar gebeuren dat je op een plek bent waar iemand een hartstilstand krijgt. Wat te doen? 112 bellen natuurlijk. Nog mooier zou zijn als je ook in staat zou zijn een reanimatie op te starten. Het duurt na de alarmering enige tijd tot de
ambulance en professionele hulpverleners ter plekke zijn. Daardoor gaan kostbare minuten verloren, want hoe eerder met
reanimeren wordt begonnen, hoe groter de kans is op succes.
Landelijk heeft HartslagNu een systeem
opgezet, dat zodra er bij 112 een melding van een hartstilstand binnenkomt,
een computersysteem er voor gaat
zorgen dat mensen via een sms-bericht
worden opgeroepen naar de plek te
gaan waar hulp geboden moet worden.
Ook worden er een aantal opgeroepen
om een AED op te halen. De mensen die
opgeroepen worden kunnen allemaal
reanimeren en hebben zich aangemeld
bij het netwerk van HartslagNu.
Ook in onze woonplaatsen werkt dat
systeem. In Darp/Havelterberg heeft

de Dorpsgemeenschap dat opgepikt. In
Havelte is door een paar inwoners actie
ondernomen en die activiteiten zijn
inmiddels ondergebracht in de stichting
Reanimatienetwerk Havelte. Door die
initiatieven zijn er in de dorpen nu AED’s
ter beschikking en zijn er vrijwilligers
die kunnen reanimeren en opgeroepen
worden bij een alarmering. In Darp/
Havelterberg zijn 2 AED’s beschikbaar
en in Havelte inclusief de Veendijk 8.
Omdat er nooit genoeg mensen zijn die
hier aan meedoen, doen alle initiatiefnemers weer een dringende oproep

op bewoners van de dorpen om mee
te doen. Reanimeren is snel geleerd!
De cursussen worden verzorgd door de
plaatselijke EHBO en zijn gepland begin
2016. Aanmelden en inlichtingen voor
Darp/Havelterberg tel. 341154; e-mail:
klaaswillyboers@home.nl en voor Havelte/Veendijk tel. 343222; e-mail AEDnetwerkhavelte@kpnmail.nl.
Financiële ondersteuning is natuurlijk
ook altijd welkom. Het onderhoud en
toekomstige vervanging van de apparatuur vraagt de nodige middelen.

onze merken
info@marcemmink.nl - 0522-241145 - Meppel

Mcgregor | Gaastra | HV Polo
Henri Lloyd | Key west | Para-Mi
Alberto | Haupt | Soccx

sportieve mode voor mannen en vrouwen!

WWW.MARCEMMINK.NL
8

Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl
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Noordeinde 9, Meppel

T 0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

24/7 Bereikbaar
U bent welkom, waar u
ook verzekerd bent

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

De eerste maandag van de maand bent u van 19.00-21.00 uur van harte welkom in
‘Het Afscheidshuis’ voor al uw vragen rondom de uitvaart en verzekeringen.

Ontwerp en opmaak

Huisstijl drukwerk

Digitaal printen

Gepersonaliseerd drukwerk

XXL printen

Promotioneel drukwerk

Fullcolour drukwerk

Familiedrukwerk

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255 449
E drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

Steeds meer Drentse kinderen weten cultuurfonds te vinden

Jeugdcultuurfonds Drenthe helpt 100e kind dit jaar
Het Jeugdcultuurfonds Drenthe helpt dit jaar meer dan dubbel zoveel kinderen als vorig jaar. Halverwege november staat de
teller al op 100 kinderen, terwijl dat er heel vorig jaar 49 waren. Het JCF stelt kinderen in staat aan kunst en cultuur te doen
als daar thuis eigenlijk te weinig geld voor is. Via het fonds krijgen ze lessen, kleding of attributen vergoed. Dat varieert van
gitaarles tot ballet, van schilderen tot lidmaatschap van de fanfare.
De 100e aanvraag komt van een jongen
uit Hoogeveen, die jeugdtheater wil
doen bij Honk N Theaterschool Drenthe.
De meeste aanvragen komen dit jaar
uit Hoogeveen: dit jaar tot nu toe al 47.
Vooral dans is er populair: veel kinderen
willen op hiphop, breakdance, stijldans
of klassiek ballet.

G o u rm e t
Stee ngr ill

Sa la de
N I EU W :

Br aa ds le e

Gemeenten participeren voor een belangrijk deel in het fonds, daarnaast zijn
er giften van donateurs en organisaties
als de Rotary en de Lions. Het geld gaat
altijd rechtstreeks naar de docent of
de vereniging. Over de hele provincie
genomen zijn muzieklessen het meest
populair.

Het JCF helpt behalve de bijna vijftig kinderen in Hoogeveen, 17 kinderen in Borger-Odoorn, 15 in Westerveld, en verder
nog kinderen in Tynaarlo, Aa en Hunze,
Assen en Noordenveld. De gemeente
Midden-Drenthe is net toegetreden tot
het fonds.

Simpel of apart?
thuis tafelen
begint bij…

Fijne Kerst
en een
Smakelijk
Nieuwjaar!

Rollade

S m u ls te e n

De laatste
nieuwtjes?!

T 06 - 12 94 04 57 | info@slager-ard.nl | www.slager-ard.nl
Bestelwijze: 1 week van te voren via mail of telefoon

rd.nl
www.slager-a
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Mmmmm lekker… makkelijk
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Bouw-Onderhoudsbedrijf

Willems vof
verbouw, badkamers, kozijnen,
hang- en sluitwerk

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl

Busselterweg 31 7973 KN Darp
info@henkwillems.nl
www.henkwillems.nl
0521 513 696
06 54 97 09 87

Een diepe zucht
Een zucht van verlichting. Of is het vermoeidheid? Het Sinterklaasfeest is achter de rug.
Pakjesavond ook dit jaar traditioneel met de kleinkinderen gevierd. Ik had wat inkopen betreft weinig te doen. Ik was veel te
druk met mijn werk: blog schrijven, webinars volgen, Doedellessen maken voor de online cursussen die ik geef.
Mijn dochter adviseerde mij zelfs om
niets te kopen, want ze hadden genoeg
om haar drie kleintjes te geven. Wel
vroeg ze heel lief of ik een paar gedichten bij de pakjes wilde maken, want ook
zij had weinig tijd.
Vooruit dan maar. Snel schudde ik vijf
gedichten uit mijn mouw en mailde die
door. Ze was blij! En als dank? Je raadt
het al: Mam, wil je er nog een paar
maken? Echt erop zwoegen hoefde ik
niet. Ze (mijn dochter) kreeg de smaak
te pakken en al heel kort erna ontving
ik een app met drie nieuwe cadeaus
waarbij drie nieuwe gedichten gemaakt
moesten worden. Nou ja, moesten, het
was wel een hééél vriendelijk verzoek.
Terwijl ik een trap oploop of op het toilet zit, schieten de dichtregels door mijn
hoofd. Ook tijdens het koffie drinken of
eten koken. Gauw even noteren op een
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stuk papier wat in de
buurt ligt.
Ik kom uit een gezin
met zeven kinderen en
pakjesavond was bij
ons nooit een avond,
maar een hele dag. We
begonnen
’s middags rond drie uur en gingen
door tot ver na middernacht. Meer
dan honderd cadeaus moesten worden
uitgepakt. En dan nog al die inventieve
surprises die we voor elkaar maakten.
De één nog ingewikkelder, technischer,
humoristischer dan de ander. Mijn
ouders, broers en zussen konden er wat
van! En voor de uitleg of steken onder
water, kwam er bijna overal een gedicht
bij.
Wat hebben we gelachen! Tranen biggelden over onze wangen en soms was
de gang naar het toilet
te laat.
Zo’n gewoonte zet zich
voort in je latere leven.
In mijn huwelijk was
ik degene die bij ieder
cadeau een gedicht
bedacht. Surprises, daar
had ik het niet zo op. Wel
vreemd als je bedenkt
dat de creativiteit mij
in het bloed zit, maar ik
had er gewoon geen zin
in. Voor mijn kinderen
maakte ik in het begin
heel simpele zinnetjes op
SinterklaasDoedels

SinterklaasDoedels

rijm, die ze zelf konden lezen. Een soort
aap-noot-mies rijmpjes. Ze vonden het
geweldig! En nog steeds, alleen mag ìk
ze dit jaar bijna allemaal maken. Behalve die van mijn schoonzoon, hij doet het
zelf. Knap hoor, want ik weet dat hij er
gruwelijk de pest aan heeft en het niet
kan. Zwoegen en zweten, maar hij doet
het toch maar.
Wat een mazzel dat 5 december dit jaar
in het weekend valt. Zo is heel Nederland er in één week mee klaar.
Het pakpapier met mijters en pepernoten wordt vervangen door ander rood
inpakpapier: met gouden sterretjes en
rendieren. Kerst komt eraan. Voor velen
opnieuw cadeaus. Niet door de schoorsteen, maar onder de boom. En…..
(gelukkig) zonder gedichten!
Yvonne Casander
www.facebook.com/artschoolofpainting

Te koop

Hout op stam
Van kleine percelen

Tel. 06 11 06 31 44 (na 18.00 uur)
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Heerlijke wintersoep

Havelte Buitengewoon Gezellig!

1 kleine winterwortel, 1 kleine courgette,
3 stelen bleekselderij, 1 flinke ui, 1 teentje
knoflook, 2 eetl. (olijf)olie, ± 150/200 gr.
dobbelsteentjes spek, 1 klein blikje tomatenpuree, 1,5 ltr. groente- of kippenbouillon (3
tabletten), 2 theelepels gemengde italiaanse
of provencaalse kruiden, 1 pot of blik witte
bonen in tomatensaus (± 400/500 gr), 100
gr. macaroni of andere pasta, 1 rookworst,
peper, geraspte oude of parmezaanse kaas.
Voorbereiden: Snijd de wortel en de courgette in de lengte doormidden en daarna in
plakjes van 0.5 cm dik. Snijd de bleekselderij
in boogjes. Snipper de ui en de knoflook.
Bereiden: Verhit de olie in de soeppan en
laat het spek regelmatig omscheppend
uitbakken. Voeg de ui toe en laat glazig
fruiten. Laat de knoflook kort meefruiten.
Laat de tomatenpuree kort meebakken om
de scherpe smaak kwijt te raken. Giet de
bouillon in de pan en breng aan de kook.
Voeg de voorbereide groenten, de kruiden,
de witte bonen en de macaroni toe en laat
de soep ca. 10 min. zachtjes koken tot de
pasta beetgaar is. Laat de rookworst volgens
de aanwijzingen op de verpakking in water
(of naar wens in de soep) wellen. Snijd de
worst in plakjes en roer ze door de soep.
Breng de soep op smaak met peper (evt.
zout). Zet de geraspte kaas op tafel. Geef
er warm stokbrood of ciabatta, kruiden- of
knoflookboter bij.

Buitengewoon gezellig was ook dit jaar Havelte Buitengewoon. Een groep ondernemers uit Havelte heeft laten zien dat we allen weer sfeervol de winter in kunnen
gaan. Honderden belangstellenden namen het 3e weekend van november een
kijkje op één van de acht locaties die door de ondernemers waren opengesteld om
in de sfeer van de komende feestmaand te raken.

Maaltijdsoep voor 4 personen

Er werd geproefd, men kon vele ideeën
opdoen en uiteraard werden sfeervolle
aankopen gedaan. Toen het even licht
begon te sneeuwen, leek het erop dat
ook de weergoden Havelte Buitengewoon in de juiste sfeer wilden neerzetten.

Ook Sinterklaas bezocht dit sfeervolle
rondje om de trekking van de Delen &
Like actie op Facebook te verrichten.
Het prachtige pakket, samengesteld
door de deelnemers, is gewonnen door
mevrouw Tanja de Weerd. Voor meer informatie: www.Haveltebuitengewoon.nl

“ik was
verdrietig
en nu blij”
meisje 7 jaar

Klussenbedrijf

"Klusjes & Zo"

Voor al uw praktische klussen in en om het huis
kindercoachsusanne.nl ikleerlerenmeppel.nl
of bel ons op 06 10720559

Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen
Tel: 0522-492099 of 06-51384374

Weidelint 46 Nijeveen
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U laat uw klanten
toch niet
in de regen staan?
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Relatiegeschenken

On

e

Promoot uw bedrijf met een paraplu bedrukt met uw eigen logo
of kijk op www.kleen.nl/relatiegeschenken
voor onze catalogus promotiemateriaal en relatiegeschenken.
U bent natuurlijk ook van harte welkom bij ons aan de Noteboomstraat
voor vrijblijvend advies of prijsopgave.

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
12

drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl

De Kei - introductienummer 1 - 9 december 2015

