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Historische Vereniging Havelte e.o.
‘Havelte, de Parel van Drenthe’
Midden op de brink aan de Dorpsstraat in Havelte
werd op 8 oktober 2010 het kunstwerk ‘Havelte,
de Parel van Drenthe’ herplaatst.
Dit kunstwerk, onthuld op 21 juni 1989,
stond voor het gemeentehuis aan de
Boskampsbrugweg, maar door de verhuizing in 2009, is in samenwerking met
de ‘Historische Vereniging Havelte e.o.’
en de Dorpsgemeenschap Havelte deze
herplaatsing tot stand gekomen.
De gemeente Havelte kocht de boerderij Boskampsbrugweg 2 aan om er
een nieuw gemeentehuis in onder te
brengen.
In maart 1989 werd de nieuwbouw afgerond. Het gemeentebestuur vond, dat
bij de bouw van een openbaar gebouw
een hedendaags kunstwerk passend zou
zijn en schakelde de Culturele Raad in,
die uiteindelijk koos voor het ontwerp
van Bert Kiewiet. Hij realiseerde voor
de Havelter bevolking het prachtige
kunstwerk genaamd ‘Havelte, de Parel
van Drenthe’.

Opgericht 1989

Zijn versie van de Parel werd een in
brons gegoten kunstwerk, waarbij twee
meisjes (Drentse Parels) de Parel omarmen.

en een

goed geknipt 2016
Tegen inlevering van deze advertentie
ontvangt u in januari

10% korting

op uw behandeling.
Bosweg 17, 7973 KZ Darp, 0521 342 250

Het kunstwerk De Parel, van kunstenaar B. Kiewiet

Wijkverpleging Buurtzorg Havelte...

L’histoire se répète
Meer dan veertig jaar geleden opende Miep Elshove aan de Dorpsstraat in het
Westeinde te Uffelte een galerie. Ze noemde die galerie ‘De Kei’, omdat er voor
hun boerderij een enorme kei lag.
Op de deel van de zeer royale Saksische
boerderij werd een sfeervolle expositieruimte geschapen waar veel kunstenaars
een plek vonden.
Schilderijen, bronzen, glas, keramiek
en vooral veel prachtige Finse sieraden
vormden een perfecte plek voor hen om
te exposeren.
Toentertijd waren er nog maar enkele
galeries in Drenthe en de bezoekers
kwamen uit Groningen en zelfs uit het
Westen van het land.
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wenst u

hele fijne feestdagen

Door omstandigheden moest de Kei na
tien jaar zijn deuren sluiten, maar de
mooie herinnering blijft.
Leuk dat er nu een dorpsblad is met
dezelfde naam. Ik hoop dat het net zo’n
succes wordt als destijds galerie de Kei
in Uffelte.
Dieneke Smink
Havelter Schapendrift 53, Havelte
0521-351407
Smink-dagelet@hetnet.nl

... 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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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 13 januari 2016.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 6 januari
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

Kerkdiensten
							
Do. 24 dec.
Havelte
22.00 uur
ds. B. Metselaar, uit Beilen
Kerstnachtdienst
Vr. 25 dec.
Havelte
10.00 uur
ds. D. van Veen, uit Assen
Kerstviering
				
Kindernevendienst en Oppas
Zo. 27 dec.
Havelte
10.00 uur
ds. A. Meesters, uit Steggerda
Kindernevendienst en Oppas
Do. 31 dec.
Havelte
19.30 uur
ds. H.W. van Veldhuizen, uit Steenwijk
Zo. 3 jan.
Uffelte
10.00 uur
ds. B. Metselaar, uit Beilen
Nieuwjaarsdienst
Zo. 10 jan.
Havelte
10.00 uur
dhr. J. Koops, uit Oosterwolde
Kinderkerk, Jeugdkerk
Zo. 17 jan.
Havelte
10.00 uur
ds. J. Vonk, uit Ens
Kindernevendienst
Molenhof
19.30 uur
mw. J. Doeven, uit Zuidwolde
Wo. 20 jan.
Havelte
10.00 uur
ds. G. Naber, uit Ruinen
Kindernevendienst en Oppas
Zo. 24 jan.
Havelte
10.00 uur
INSPIRATIEDIENST
Kindernevendienst
Zo. 31 jan.
Zie ook www.pkn-havelte.nl

“ik durf nu veeeel
meer” jongen 9 jaar

Susanne wenst jullie
een goed 2016

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

2
KINDERCOACH ADV 85x123 de molen nijeveen ZW serie.indd 2
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Noordeinde 9, Meppel

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

T 0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

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

sportieve mode voor mannen en vrouwen!
Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’

Rabobank Zuidwest-Drenthe steunt Jeugd
MTB vereniging Havelte
Reeds vele jaren steunt de Rabobank Zuidwest-Drenthe de Mountainbikevereniging Havelte. Dat is voor beiden een prima ervaring
geweest. Daarom heeft de bank besloten om ook de komende 3 jaar
weer een sponsorovereenkomst aan te bieden aan de fietsclub. Dit
vooral om de jonge fietsers te stimuleren om sportief en actief deze
mooie sport te beoefenen.
Hans van der Werff, directievoorzitter
Rabobank Zuidwest-Drenthe: “In Nederland leert iedereen al vroeg de vrijheid
van het fietsen kennen. En omdat het

jong en oud in beweging
brengt, ondersteunt de Rabobank dit
van harte.
De MTB vereniging Havelte heeft een bloeiende jeugdafdeling van 120
jeugdleden, die iedere
zaterdagmiddag fietsen
vanaf het steunpunt aan
de Van Helomaweg in
Havelte. De Jeugd wordt
getraind door meerdere
gediplomeerde trainers
en begeleiders. De Rabobank steunt de komende
jaren het Jeugdplan,

met daarbij drie in het oog springende
activiteiten: de Nationale Rabobank
Jeugdwedstrijd op zaterdag 23 april, de
Kidsdag en de Dikke Bandenrace. Ook
wordt de ondersteuning vertaald in het
beschikbaar stellen van materiaal en
prijzen. Namens het bestuur van de vereniging is voorzitter Ruud Smeenk heel
blij met deze steun van de RABOBANK.
De MTB vereniging gaat ook in 2016
haar best doen om kinderen te stimuleren deze mooie sport uit te oefenen. Dat
maar heel veel kinderen mogen mountainbiken in Zuidwest Drenthe.

Kei-vers-van de pers
December-versie: Loflied op het land
In de winter kijk ik rond... op moeder aarde
en mijn mond valt open! Zo gezond is haar
Drents land, om in te lopen hand in hand.
Gevoed door onze aarde met haar gaven... en
wie door Drentse dreven draven, weten van
voeden en van laven: de beken smaken hier naar bier
De essen, groots en wijds, zo vol vertier voor wie dat zoeken,
in ‘t nu -en- hier.
De velden rusten uit van groei, mooi wat me
elk seizoen weer boeit in Drenthe.... een
wintergroet uit Havelte van mij: Gem
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Foto: Floris Anker
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VOLMACHT | LEVENSTESTAMENT?
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.

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

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

GOED ,INTEGER EN
VOORDELIG GEREGELD

(normaal €1665,-)

Nu €1.199 ( incl.btw)

Inclusief draagtas en wandbeugel.

altijd scherp!

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

Wij wensen u fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar !
T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

HAANDRIKMAN.vof
AED – EHBO support

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

Agenda
t/m 3 jan. Tentoonstelling Dubbel Duo - Secretarie Meppel
23 dec.

De Kei introductienummer 2

26 dec.

Kerstactiviteiten De Uelenspieghel - Uffelte - vanaf 14.00 uur

27 dec.

Kerstwandeling en verlichte tuinen - Uffelte

31 dec.

Afsluitfeest - Korfbalveld Uffelte

Heeft u
een aankondiging
van een evenemen
t
of activiteit?
Laat het gratis in
de agenda plaatsen
.

2016
6 jan.

Inleverdatum kopij De Kei

9 jan.

Klaverjasmarathon in de kantine DVSV Darp - 9.30 uur

(Commerciële age
ndapunten
in overleg)

9 jan.	Nieuwjaarsborrel (en tevens opening van het kantoor) - Buurtzorg Havelte e.o.
Havelter Schapendrift 9, Havelte - 16.30 tot 19.00 uur. Jong en oud is welkom!
10 jan.

Nieuwjaarspuzzelwandeltocht DVSV Darp - 13.00 uur

13 jan.

De Kei nr. 1 2016

Adverteren in De Kei?
Kijk op www.kleen.nl/dekei
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Veldkeien
De Veldkei Havelte is een biljartvereniging die het graag zo eenvoudig mogelijk houdt. Drie G’s – Gezellig, Gemoedelijk en
Genoeglijk – zijn de pijlers waarop zij rust. Een vierde G zou die van ‘Gepensioneerd’ kunnen zijn, omdat de leeftijdsgrens van
55 een van de weinige voorwaarden is om toegelaten te worden. Een moment waar velen met smart naar uitkijken, als we de
jongere toeschouwers mogen geloven.
Het is de gemeente er veel aan gelegen om haar wat oudere inwoners een
plaats en bezigheid te bieden waar(mee)
ze zich thuis kunnen voelen en de zo
belangrijke sociale contacten kunnen
onderhouden. En dat is mogelijk in De
Veldkei. Opmerkelijk is ook het grote
aantal leden die van oorsprong uit
andere delen van het land komen, de
zogeheten ‘import’. Zij gaan op ongedwongen wijze op in deze echt Drentse
vereniging. Misschien is dat nog wel het
allerleukste aan de biljartbijeenkomsten:
ervaringen met elkaar delen, nieuwtjes
uitwisselen, bijkletsen en vooral de vele
stootvarianten analyseren en bespreken.
En natuurlijk ook delen in de vertwijfe-

ling als een ‘bal’, nogal eigengereid, niet
daar aankomt, waar die bedoeld was.
Meestal ligt dat natuurlijk aan het weer,
de tafel, het laken, de keu of de ballen
zelf. Maar aan het borreltje, biertje of
bittertje kan het niet liggen, want die
zijn prima.
Ook heel opmerkelijk: biljarten is een
sport waar je geen tegenstander hebt –
of het moeten die eigenwijze ballen zijn
– maar juist medespelers. Samen kun
je oprecht je bewondering uiten als een
bal op zijn weg naar de andere via een
paar banden keurig uitkomt waar je hem
hebben wilt. Dat dit soms per ongeluk
lukt, laat je als ‘doorgewinterde’ biljarter
natuurlijk niet merken: die stoot had je

vanzelf zo bedacht. Applaus en complimenten zijn je deel. En dat is voor de
verandering ook wel weer eens prettig.
Behalve de inmiddels bekende Kersten Paastoernooien organiseert de
vereniging ook de jaarlijkse clubkampioenschappen. Op 17 en 18 december jongstleden was er ‘vuurwerk’ te
bewonderen in De Veldkei, toen de
beste spelers van de groepen het onder
‘deskundige’ belangstelling van tientallen ‘stuurlui aan de wal’ tegen – en met
– elkaar opnamen in het Kersttoernooi.
In april zal het Paastoernooi uitwijzen
wie het haasje is en wie op eieren mag
lopen. Wij houden u op de hoogte.
Nee, beter: kom eens langs.

Gezondheid door een rietje
De laatste tijd voelde ik mij niet zo lekker. Veel darmklachten, minder eetlust, buikpijn. Het resultaat van die darmklachten
openbaarde zich vooral in het kleinste kamertje. Ermee naar de huisarts gegaan, want het zat mij letterlijk en figuurlijk dwars.
Onderzoek en bloedprikken. Alle waarden waren gelukkig goed. Daar was ik uiteraard heel blij mee, maar het loste mijn probleem niet op.
Ik moest over 6 weken nog maar eens
terugkomen als er geen verbetering
optrad. Dan zou een onderzoek in het
ziekenhuis misschien meer duidelijkheid
kunnen geven.
Toen kwam ik “toevallig” op een beurs
een workshop over voeding tegen. Gewoon uit belangstelling heb ik daaraan
deelgenomen. Naar mijn idee leef ik
aardig gezond. Als tip werd door de voedingsdeskundige gegeven om de ochtend te beginnen met een uitgeperste
halve citroen in een glas lauw water. Dat

De Kei - introductienummer 2 - 23 december 2015

zou zorgen voor een goede lichaamsreiniging. Ik had al eens overwogen om een
reinigingskuur te doen, maar vond het
toch ietwat te drastisch. Dit leek mij een
eenvoudig zelfhulpmiddel. En weet je
wat zo geweldig was? Vanaf het moment
dat ik deze “kuur” deed, waren mijn
darmproblemen opgelost! Enthousiast
vertelde ik het aan mijn broers en zussen tijdens onze 4 jaarlijkse Brussendag.
Ze waren blij voor mij. Behalve mijn éénna-jongste zus. Die keek nogal bedenkelijk. Wist ik wel dat het de pest was voor
mijn tanden? Het zou
snel het tandglazuur
Reinigingsdoedel
aantasten. En tanden
poetsen erná was helemáál uit den boze,
omdat het tandglazuur van het citroensap zacht wordt en je
dat met poetsen dan
verwijdert. Tja, zij kan
het weten, want ze
is mondhygiëniste.
Moet ik nu mijn gezonde “medicijn” laten schieten? Ik nam
het in overweging. Ik
vind een goed gebit

nl. super belangrijk en moet er niet aan
denken straks met een mummelmondje
(= zonder tanden) rond te lopen. Eureka!
Mijn zus had een alternatief: Als ik het
vruchtensap voortaan door een rietje
ging drinken, kwam het minder met mijn
tanden in aanraking. En vooral: tanden
poetsen ervóór en niet erna.
Wat was ik blij! Nu drink ik dus iedere
ochtend met een gerust gevoel, op mijn
nuchtere maag, eerst een glas citroensap aangelengd met lauw water en
aansluitend een glas versgeperst sinaasappelsap. Beide door een mooi gekleurd
rietje! (Die heb ik toch in huis voor de
kleinkinderen). Daarna een smoothie en
mijn gezonde ochtendritueel is weer helemaal op peil. Ik blij, mijn zus blij, mijn
gebit blij en de tandarts blij. Blijer kan ik
het toch niet maken!
Met de Kerstdagen voor de deur is dit
misschien een handige tip. En vind je citroensap te zuur, dan kun je die vervangen door limoen. Is wat zachter.
Prettige Feestdagen en…. Gezondheid!
Yvonne Casander
www.facebook.com/artschoolofpainting
www.ArtSchoolOfPainting.nl
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Aarnink
Makelaars
bedankt haar opdrachtgevers
voor een mooi 2015!
Koestraat 3, Hattem

Izak Osstraat 8, Zwolle

Herman Broodstraat 1, Assen

Hofstedestraat 69, Meppel

Langesteeg 20, Giethoorn

Lepelaar 4, Groningen

Bosplaat 33, Zwolle

Sluizerdijk 3, Hasselt

Prinsenplein 20, Meppel

Lepelaar 5, Groningen

Friesestraatweg 16, Groningen

Bleekersbrink 16, Eesveen

Nijverheidsweg 15 | 7948 NE Nijeveen | 0522-490434 | info@aarninkmakelaars.nl
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Fijne feestdagen
en een gezond 2016
Kolderveense BB 16, Nijeveen

Nijeveense Bovenboer 20, Nijeveen

Leiweg 5, Steenwijkerwold

Holterweg 15, Heeten

Blankenstein 134, Meppel

Kallenkoterallee 250, Steenwijk

Perceel grond, Steenwijkerwold

Parkweg 41, Groningen

Wheermaten 7G, Steenwijk

Coreemarke 6, Zwolle

Randweg 150, Meppel

Burg. HG Reinenstraat 7, Steenwijk

Nijverheidsweg 15 | 7948 NE Nijeveen | 0522-490434 | info@aarninkmakelaars.nl
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Oud en Ver(nieuw)ing
De tijd vliegt voorbij dat merken we allemaal en dat zeggen we ook in deze laatste
maand van het jaar regelmatig tegen elkaar. Een nieuw jaar waarin je weer eens terugblikt en vooruitblikt naar het verleden en de toekomst. We merken dat de tijd
niet stilstaat, kinderen en kleinkinderen die grote stappen maken in hun ontwikkeling van bijvoorbeeld crèche naar basisschool of van middelbare naar het voortgezet onderwijs. Misschien wel van een arbeidzaam leven naar pensioen of van een
onbezorgd leven naar een leven vol zorg voor naasten en familie.
Ook voor de “Dorpsgemeenschap Havelte” vliegt de tijd. Opgericht in 1997
en nu in 2015 nog super jong en volop
in beweging. Ondanks onze jeugdigheid
ontkomen wij er ook niet aan om af en
toe eens bij onszelf achter de deur te
kijken. Vernieuwing en een up-date van
waar we mee bezig zijn en wat we in
de toekomst willen zijn en betekenen
voor het dorp Havelte. Het is daarom
noodzakelijk om je zelf als organisatie
scherp en bij de tijd te houden. Vooral
in deze digitale wereld gaan nieuwsfeiten en berichten razendsnel door de
wereld, in ons dorp Havelte is dat niet
anders. Kunnen anticiperen op een nieuwe participatiemaatschappij waar veel
wordt gevraagd van elkaar en niets meer
vanzelfsprekend is.
De “Dorpsgemeenschap Havelte” wil
ook graag bij de tijd blijven en er zijn
voor alle leeftijdsgroepen in onze samenleving. Ons mooie dorp Havelte is
de komende jaren volop in beweging.
En we hopen dat de kaalslag in de Beukenlaan en de Hofweg door Actium op
een verantwoorde wijze wordt ingevuld
en dat we na dat het gerealiseerd is kunnen zeggen dat het een fraaie aanwinst
is voor het dorp. We moeten er per slot
van rekening weer zeker 50 jaar tegen
aankijken.
Inbreiding van nieuwe woningen en

vernieuwing van “De Molenhof” zijn
ontwikkelingen waar we als Dorpsgemeenschap naar uitkijken en nauw bij
betrokken willen blijven. Het voormalig
gemeentehuis dat na vele jaren weer
een nieuwe bestemming heeft gevonden en de plannen voor een nieuw
dorpshuis houden ons allemaal erg
bezig. Ons dorp toekomstbestendig en
aantrekkelijk te maken voor de zittende
inwoners maar ook juist voor nieuwkomers, gastvrijheid willen we bieden en
uitstralen aan iedereen die in ons dorp
wil wonen en werken.
Aan het Piet Soerplein is jarenlang geplakt en geknipt zonder duidelijke visie.
Helaas heeft dit niet geleid om daar een
aangename plek voor de Havelter en
zijn gasten te creëren. Een doorn in het
oog van vele Havelters, dat lieten onze
inwoners namelijk duidelijk blijken in de
dorps brede enquête die naar aanleiding
van onze dorpsvisie “Hart voor Havelte” door de bewoners werd ingevuld.
De dorpsgemeenschap heeft de handschoen opgepakt en met de inwoners
een duidelijk visie en een prachtig ontwerp gemaakt dat bij iedereen goed in
de smaak viel. De gemeente Westerveld
ondersteunt onze plannen en is druk
bezig om hiervoor harde euro’s vrij te
maken. Participatie pur sang.
In 2016 zal er voor het dorp Havelte ook

een nieuw bestemmingsplan worden
vastgesteld. Zo’n bestemmingsplan voor
ons dorp geeft een ontwikkelingsrichting aan waar men naar toe wil met het
dorp. De dorpsgemeenschap Havelte
houdt deze ontwikkelingen nauw in de
gaten als het algemene belang van ons
dorp in het geding is.
Ook de dorpsgemeenschap Havelte
ontkomt niet aan vernieuwing, ook wij
moeten qua presentatie en actualiteit
bij de tijd blijven. Daarom hebben we
besloten dat ons oude wat gedateerde
logo duidelijk aan vernieuwing toe is.
Het logo en uitstraling is toe aan wat
meer glans en daarom hebben we besloten de Havelter parel wat meer op te
pimpen en in een nieuw jasje te steken
met iets meer glans. Ook onze website
willen we in 2016 een nieuwe en overzichtelijke inrichting en indeling geven
zodat we ons nog duidelijker kunnen
manifesteren en zichtbaarder worden
voor onze inwoners.
Via info@dorpsgemeenschaphavelte.nl
zijn wij te vinden en kunt u zich aanmelden als lid van onze vereniging. Voor
€ 4.00.- per jaar kunt u lid worden van
de Dorpsgemeenschap Havelte en
draagt u bij aan een toekomstbestendig
en glanzende parel van Drenthe waar
het fantastisch wonen en werken is.
Namens het bestuur van de Dorpsgemeenschap Havelte wensen wij u
allemaal een communicatief, gezond en
vernieuwend 2016 toe.

Hart voor Havelte

SiS wenst iedereen fijne feestdagen!
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
8

De Kei - introductienummer 2 - 23 december 2015

Bouw-Onderhoudsbedrijf

Willems vof
verbouw, badkamers, kozijnen,
hang- en sluitwerk
Busselterweg 31 7973 KN Darp
info@henkwillems.nl
www.henkwillems.nl
0521 513 696
06 54 97 09 87

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl

Het Rode Kruis in Westerveld heeft uw hulp nodig
Het zal u niet ontgaan zijn dat het Rode Kruis zich de afgelopen maanden heeft
ingezet met de opvang van vluchtelingen en asielzoekers. Ook honderden vrijwilligers uit Drenthe stellen hun tijd dagelijks beschikbaar.
Nu bereikte de afdeling Westerveld van
het Rode Kruis het verzoek van het COA
(Centrum voor Opvang Asielzoekers) om
hen te helpen.
In Vledder en Geeuwenbrug wil men
beginnen met een handwerkgroep. Wij
hebben het Asielzoekerscentrum in
Vledder al kunnen voorzien, maar zijn

nu dringend op zoek naar materialen
voor haken, breien en ander handwerkmateriaal voor het AZC in Geeuwenbrug.
Een goede dagbesteding voor de vluchtelingen en een goede manier om in
contact te komen met Nederlanders.
Kunt U ons helpen? Wij zijn dringend op
zoek naar allerlei materialen!!

Materialen kunnen ingeleverd worden
op de volgende adressen:
Gre Huisman Koningskamp 13, Havelte
Grietje Reins Dorpsstraat 24, Uffelte
Lammie Maat Meulakkers 21, Diever
Fily de Wal
Kibbelstuk 22, Dwingeloo
Heel hartelijk dank.

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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Opbrengst MS collecteweek
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag van € 597
in Havelte, Uffelte en Nijensleek opgehaald.
Het opgehaalde collectegeld wordt
besteed aan onderzoek (voor een beter

leven nu en een toekomst zonder MS),
begeleiding en voorlichting.
We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer en
wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor
hun bijdrage. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage overmaken
op giro 5057 te Rotterdam!
Wilt u ons bij de collecte van volgend
jaar ondersteunen als collectant? Neem
contact op met het Nationaal MS Fonds,
010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl

Wij bedanken alle adverteerders en
iedereen die een bijdrage geleverd heeft
aan de introductienummers van De Kei.
Samen met u hopen wij een succes te
kunnen maken van uw nieuwe regioblad.
Wij wensen u

Fijne Feestdagen
en een

Like De Kei op Facebook

Gezond 2016

www.facebook.com/regiobladdekei
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

EHBO    Havelte  
Cursus  
EHBO  aan  kinderen  
De  EHBO  vereniging  Havelte  organiseert    bij  voldoende  deelname  
een  cursus  EHBO  aan  kinderen  in  dorpshuis  de  Veldkei  te  Havelte.  
Cursus  wordt  gegeven  in  3  avonden  en  daarna  1  avond  examen.  
Bent  U  in  het  bezit  van  een  EHBO  diploma  dan  duurt  de  cursus    
2  avonden.  
De  cursus  datums  zijn:  
Donderdag     25-‐02-‐2016        19.30  -‐  22.00  uur  
Donderdag     10-‐03-‐2016        19.30  -‐  22.00  uur  
Donderdag  
17-‐03-‐2016        19.30  -‐  16.00  uur  
Donderdag  
24-‐03-‐2016        Examen  vanaf  18.30  uur  
De  kosten  voor  deze  cursus  bedragen  €  95,-‐.  (  indien  u  in  het  bezit  
bent  van  een  EHBO  diploma  €  75,-‐)  De  meeste  zorgverzekeraars  
vergoeden  deze  kosten  geheel  of  gedeeltelijk.  
De  kosten  zijn  inclusief  cursusboek,  examengeld  en  materiaal.  

U  kunt  zich  opgeven  voor  deze  cursus  bij:  
Lukas  van  Eeks  
Secretaris  EHBO  Havelte  
Veenbesstraat  20  
7975BD  Uffelte  
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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Bruisende dorpshuizen in Westerveld
Onze dorpshuizen zijn bruisende locaties dichtbij de bewoners, jong en oud. Bewoners en organisaties kunnen hier zelf activiteiten organiseren of een ruimte huren. Wij zijn er trots op dat we, samen met de burgers, zoveel uiteenlopende activiteiten
kunnen organiseren voor de bewoners van Westerveld. Mogelijkheden: workshops, vergaderingen, recepties, sport, feesten
en partijen.
Welzijn MensenWerk beheert en exploiteert de volgende dorpshuizen in Westerveld

De Veldkei
Veldkamp 77, 7971 BX Havelte
085- 273 14 30
Facebook.com/develdkei

De Vlasbarg’n
Vijverlaan 2, 7975 BX Uffelte
T 085- 273 14 31
Facebook.com/devlasbargn

De Stobbe
Linthorst Homanstraat 22, 7973 KG Darp
T 085- 273 14 32
Facebook.com/destobbe
		
Meer informatie:
www.welzijnmw.nl
Eric Boers,
bedrijfsleider accommodaties
e.boers@welzijnmw.nl
of 085 273 1444

De Gowe
Tolweg 1, 7991 TD Geeuwenbrug
T 085- 273 14 36

De Wiekslag
Oude Dijk 57, 8351 HR Wapserveen
T 085- 273 14 34
Facebook.com/dewiekslag

Uw notaris in de regio over wils(on)bekwaamheid
In Nederland leven zo’n 142.000 mensen met een verstandelijke beperking en zo’n 260.000 dementerenden. Daar komt bij dat Nederland vergrijst, waardoor het aantal kwetsbare mensen toeneemt.
Bescherming van kwetsbare groepen is
belangrijk. Cruciale vragen die daarbij
spelen zijn:
-- Hoe staat het met de bescherming
van deze kwetsbare groepen?
-- Wie kan en mag de belangen van een
wilsonbekwame behartigen?
De Wet kent een systeem van bewind,
mentorschap en curatele. Daarbij staat
bescherming van de persoon in kwestie
voorop. Het wettelijk systeem draait om
rechterlijk toezicht. De rechter bepaalt
wie de zaken voor de wilsonbekwame
regelt, en de rechter houdt er toezicht
op of de bewindvoerder alles wel correct uitvoert. Het wettelijk systeem heeft
echter haar beperkingen en nadelen, en
kan haar doel voorbijschieten. Vooral
het feit dat voor een groot scala aan
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handelingen vooraf goedkeuring moet
worden gevraagd aan de rechtbank en
dat jaarlijks rekening en verantwoording
moet worden afgelegd aan de rechtbank
wordt als belemmerend, bevoogdend en
bemoeizuchtig ervaren.
Levenstestament of volmacht voorkomt
veel gedoe.
In veel familieverhoudingen is rechterlijke bemoeienis niet nodig. Zeker niet
als bij een echtpaar een van de beide
echtgenoten onder bewind moet worden gesteld, of als de verhouding met
de kinderen goed is. Dan is de keus voor
een algehele notariële volmacht of een
levenstestament veel beter. Dan bepaal
je namelijk zélf wie in de toekomst jouw
zaken voor jou kan en mag regelen voor
het geval je wilsonbekwaam zou wor-

den. Je bepaalt daarmee zélf wie dan
jouw vertegenwoordiger zal zijn, wat die
persoon mag en of die persoon hierover
overleg moet voeren met anderen. Om
een algehele notariële volmacht of een
levenstestament te kunnen maken,
moet je nog wel je zaken kunnen overzien en begrijpen waar je voor tekent.
Als de persoon in kwestie daartoe niet
meer in staat is, is het aanvragen van bewind, mentorschap en curatele de enige
overgebleven mogelijkheid.
Wilt u advies over bijvoorbeeld bewindvoering, algehele volmachten of
testamenten?
Neem dan contact met ons op. Stotijn
notariaat & mediation 0522 - 440 473 of
kijk op www.stotijnnotariaat.nl
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Wij zijn 1e, 2e én 3e kerstdag geopend!
Ook
voor
hebben
de kinderen
ciaal
wij een spe
kerstmenu
.p.
voor e 15 p

Voor deze dagen hebben wij een

bijzonder kerstdiner
samengesteld.

4 gangen voor

e 3750 p.p.

Alle dagen geopend
voor koffie, lunch en diner.

Oudejaarsdag zijn wij gesloten, maar nieuwjaarsdag
Wij hebben op 1 januari een heerlijk huisgemaakt

geopend!

stamppotbuffet
voor u klaarstaan inclusief rookworst en speklapjes voor maar e 15 p.p.

De perfecte locatie voor uw
verjaardag, jubileum
of bruiloft.
• Kinderspeelhoek
• Ruime parkeerplaats
• Mindervalidentoilet

Restaurant De Rand Van Havelte
Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521 - 34 40 27 | info@derandvanhavelte.nl

• Wifi
• Honden welkom

w w w . d e r a n d v a n h a v e l t e . n l
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