Uitgave van
Drukkerij Kleen V.O.F.
Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel
T 0522 255449
E dekei@kleen.nl
I www.kleen.nl

De Kei

Tweewekelijks regioblad voor Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp | Oplage: 2.750 ex. | 1e jaargang nr. 16 | 24 augustus 2016

Ondernemers sponsoren Havelter Volksfeest
Een strak georganiseerd feestprogramma, een gelikte feestgids en
draaiboeken die alles in goede banen moeten leiden.
De feestcommissie van Havelte heeft haar zaken goed onder controle!
Zelfs de door de commissie gedragen kledij straalt ‘eenheid van tenue’ uit.
Echter, na 3 jaar intensief gebruik van
de kleurrijke polo’s is men aan nieuwe
shirts toe en brengt AH Abe Brouwer
als gebruikelijk uitkomst.
Dit jaar is gekozen voor marineblauwe
polo’s met de beide logo’s van zowel
het volksfeest als de plaatselijke
kruidenier als applicatie.
Maar de samenwerking tussen de
commissie en Abe gaat veel verder.
Dit jaar sponsort AH notabene de
gehele vrijdagavond en wordt het
‘ABE’S AVOND’ met DJ Nijs en de rock
pop coverband EMPIRE.
Voorheen een jeugdavond waarvoor
15,- entree gevraagd moest worden,
nu voor een ieder gratis toegang en
niet te vergeten; voor jong en oud.
Er worden dan ook veel gasten uit de
wijde regio verwacht.
Dat de feestcommissie goede banden
heeft met de Havelter middenstand
mag ook duidelijk zijn uit de overige
samenwerkingen.

Zo sponsort het HOC (Havelter
Ondernemers Club) de topband van de
zondagavond; ‘Waterproof Shampoo’.
De kinderdag wordt voor rekening
genomen van Installatiebedrijf
J. Beenen met een groots
luchtkussenfestijn waaronder een
stormbaan van maar liefst 60 en 42
meter lang.
Ook kan men altijd rekenen op een
bijdrage van Horesca Meppel en de
‘Kinderkleding en speelgoedbeurs
Havelte’ om de feestdelen voor de kids
mogelijk te maken.
Stal Arcadia en van Ditshuizen
Makelaardij gaven tevens een
financiële injectie waardoor het
Havelter feest wederom kan toppen
en als gebruikelijk net even op een
hoger niveau getild wordt dan de
reguliere feesten in de regio.
De feestcommissie is dan ook al
hun sponsoren en zeker ook al hun
vrijwilligers meer dan dankbaar voor
de geldelijke bijdragen en
inzet.
‘Havelte draait door’ dit jaar op
1, 2, 3 en 4 september en daar
zal nog lang over nagepraat
worden in de parel van Drenthe!
Kijk voor het volledige
programma op

www.volksfeesthavelte.nl

”Abe Brouwer temidden van
tevreden commissieleden”
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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp
0521 342 250

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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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 7 september 2016.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 31 augustus
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

Belangrijke Informatie
Elkenain Bewindvoering - Kolderveen 26C - Nijeveen - T 0522 76 90 51 - Bezoek op afspraak.
Bewindvoering geeft rust aan mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen.
Ook in geval van problematische schulden. Bewindvoerders worden aangesteld en gecontroleerd door de rechtbank.

Kerkdiensten
PKN Havelte/Uffelte
Zo. 28 aug.
Havelte
Zo. 4 sept.
Uffelte
Zo.11 sept.
Havelte
Zo. 18 sept. Havelte
Wo.21 sept Molenhof
Zo. 25 sept. Havelte

14.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur
10.00 uur

Intrededienst Ds. A. Westra en Ds. V. Top
Dhr. J. Koops uit Oosterwolde.
Mw. drs. L. Vos uit Zwolle
Ds. V. Top uit Havelte
Ds. V. Top uit Havelte
Ds. A. Westra uit Havelte

Kindernevendienst
Startdienst. Kindernevendienst.
Kindernevendienst

Wandelvrijwilligers gezocht voor de Sleutelbloem
De Sleutelbloem is een woning waar mensen met een verstandelijke beperking
wonen en aan de rand van de wijk Meerkamp-West in Havelte ligt. Een groepje
van 5 cliënten wandelt namelijk iedere zaterdagmiddag met 2 vrijwilligers.
Vanuit de Sleutelbloem is het mogelijk om zo het bos in te wandelen of richting
het dorp Havelte of Darp.
De cliënten kunnen allemaal
zelfstandig wandelen en soms vinden
ze het gezellig om arm in arm te lopen.
Onderweg is er een korte pauze waarbij
het meegenomen drinken wordt
genuttigd, het liefst op een bankje.
De Sleutelbloem zoekt mensen die
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het leuk vinden om iets te betekenen
voor mensen met een verstandelijke
beperking, van wandelen houden en
tijd heeft op zaterdagmiddag. Wekelijks
is niet nodig, één keer per maand is
voldoende. Vaker mag natuurlijk wel, in
overleg met de andere vrijwilligers.

Door de coördinator wordt tweetallen
gemaakt in de verdeling van de
vrijwilligers, zodat steeds met dezelfde
vrijwilliger gewandeld wordt.
Ben je geïnteresseerd en/of wil je
meer informatie dan kun je contact
opnemen met de vrijwilligers
coördinator van Vanboeijen,
Jeanet Houwer, tel: 0522 - 236101 of
06 - 579 91 164.
Mailen kan natuurlijk ook,
jeanet.houwer@vanboeijen.nl
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Ouderen Havelte blij met aanschaf beweegapparatuur
Het Nationaal Ouderenfonds heeft € 986 toegekend aan De Molenhof in Havelte.
In december werd daar een gezellige kerstmarkt georganiseerd, waarna het
Premieplan van het Nationaal Ouderenfonds de opbrengst heeft verdubbeld. De
heer Oldenkamp, provinciaal ambassadeur heeft onlangs de cheque overhandigd
aan Roelie Bruinenberg, activiteitenbegeleider van Welkom in Havelte.
De opbrengst is bestemd voor de
aanschaf van beweegapparatuur zoals
hometrainers en een aantal kleinere
beweegapparaten, de zogenoemde
minitrainers. Meer bewegen zorgt
voor veel goede effecten, zowel
mentaal als fysiek. Het draagt bij aan
fit en gezond ouder worden en het
zo lang mogelijk thuis kunnen blijven
wonen.

Fonds Slyterman van Loo gestart
met het Premieplan. Hierbij worden
acties van organisaties om geld op te
halen voor het welzijn van ouderen
gestimuleerd en de verwachte
opbrengst verdubbeld uit het fonds.
Alle diensten en activiteiten zijn
erop gericht sociale contacten en
zelfredzaamheid van ouderen te
stimuleren.

In 2005 zijn het Nationaal
Ouderenfonds, Stichting RCOAK en

De fitnessapparaten worden, zo
nodig onder begeleiding van een

Fysiotherapeut Teun Mooijman met
een van de minitrainers.

fysiotherapeut, gebruikt in het
welzijns- en activiteitenprogramma
van Welkom bij ZZWD in Havelte.
Wilt u ook hieraan deelnemen en
anderen ontmoeten?
Neem dan contact op met
Klantondersteuning van ZZWD,
tel 088-9684096 (op werkdagen
bereikbaar).
Deelnemen aan de activiteiten
bij Welkom kunt u in Havelte,
Dwingeloo, Diever, Ruinen en
Koekange.
ZZWD nodigt u van harte uit.

De heer J. Oldenkamp, Roelie Bruinenberg en Teun
Mooijman tijdens de overhandiging van de cheque.

DE KIERS-MANIER:

T 0522 - 70 30 00 | T 0521 - 38 17 90

De familiewensen samenvoegen
met respect, stijl en kwaliteit,
zonder daarbij het kostenaspect
uit het oog te verliezen.

dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingkiers.nl
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respect@uitvaartverzorgingkiers.nl
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Nieuw bij SiS: Sportmassage!
Knip deze advertentie uit en ontvang
10 euro korting op uw sportmassage!

Siska Koster

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

Wereldwinkel Havelte
“Als je iets wilt spant de hele wereld samen om
je daarbij te helpen.”
Paulo Coelho.
Sinds enige tijd ben ik als vrijwilliger
verbonden aan de wereldwinkel te
Havelte. Samen met een groot aantal
overwegend vrouwelijke collega’s
probeer ik inhoud te geven aan onze
diepe overtuiging dat fair trade een
groot goed is. Wat zou het mooi zijn
als vanuit elk huishouden in Havelte
met een zekere regelmaat een bezoek
werd gebracht aan onze winkel; de
winkel die u in staat stelt een positieve

bijdrage te leveren aan
het verbeteren van de
leefomstandigheden van
hen die het verdienen.
Ik bezoek met volle
tevredenheid de
plaatselijke supermarkt maar koffie,
thee en wijn haal ik aan de overkant.
Ik zoek geestverwanten.
Louis Lazaroms

Tradities
Tradities staan in onze familie hoog in
het vaandel.
Ik hang enorm aan tradities.
Onze kinderen zetten gelukkig die
tradities voort, zij het met eigen
accenten.
Soms komen er nieuwe gebruiken
bij en vallen oude, meestal door
omstandigheden, af.
Wat betreft tradities heb ik eigenlijk
wel een beetje een Engelse inslag
want dat is hét continent van de vaste
gewoontes. Vooral wat betreft de
enorme mooi aangelegde parken rond
de vele kastelen.
Regelmatig verlustig ik mij op BBC2
aan fantastische bloemen- en
groentetuinen en wat daarna aan
4

oogst op de plaatselijke markten
wordt verkocht.
In buurdorp Vledder is elke tweede
zaterdag van de maand een
kofferbakmarkt.
Er is troep, er zijn mooie dingen
en, steeds vaker, verkopen de
kofferbakkers hun groenten en
bloemen uit eigen tuin op de markt.
Het zou fantastisch zijn als dat een
traditie zou worden.
Zó uit de tuin, dezelfde dag nog
op je bord. Óók als je zelf geen
amateurhovenier bent eet je vers,
lekker en gezond!
dieneke smink

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Ontwerp en opmaak
Digitaal printen
XXL printen
Fullcolour drukwerk
Huisstijl drukwerk
Gepersonaliseerd drukwerk
Promotioneel drukwerk
Familiedrukwerk

www.kleen.nl
Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255 449
E drukkerij@kleen.nl

De Kei - 1e jaargang nr. 16 - 24 augustus 2016

Open luchtvoorstelling in de Speulkoele
De redactie van De Kei kreeg een uitnodiging om de première bij te wonen van
het openluchtspel ‘Boerenkool met worst’ in het bostheater ‘De Speulkoele’.
Aangezien mijn man en ik nog nooit een voorstelling meegemaakt hebben in
‘De Speulkoele’, vonden wij dat dit nu eens een mooie gelegenheid was.
Extra trui aangetrokken, het zou een
koude avond/nacht worden en met
plaids en regenkleding in de rugzak,
reden we naar Havelte.

verwaande bekakte jonkheer - die
haar sommeerde om de pacht direct
te betalen. Ze doet er wat nonchalant
over en laat de brief op tafel liggen

Bij aankomst werden we getrakteerd
op een lekker hapje... boerenkool met
worst, wat er lekker inging.
Nadat we onze plaatsen op de tribune
opgezocht hadden, konden we het
theater eens goed aanschouwen.
Een klein boerderijtje met rieten dak
en een stukje grond. Op het erf een
gezellige aangeklede tafel met stoelen;
heel sfeervol! Het leek net een echt
boerderijtje wat hedentendage nog
bewoond wordt.
De voorzitter heette ons welkom en
wenste ons een leuke avond.
Het stuk gaat over boerin Jannie
met inwonende dochter Linda, die
door geldgebrek niet op tijd de pacht
kan betalen. Ze krijgt een brief van
de eigenaar van de boerderij - een

waarop ook haar dochter hem leest.
Samen hebben ze het erover hoe ze
dit aan moeten pakken. Even later
komt de ouwe sjacheraar Berend het
erf oplopen om een bakkie te halen,
maar er is niemand. Vanaf nu is niets
en niemand meer veilig voor zijn
grappen en grollen. Hij ziet wel een

brief op tafel liggen, die hij stiekem
leest. Als oma (moeder van de boerin)
ten tonele verschijnt, wordt het echt
hilarisch. ’Vieze’ Berend voert oma
dronken met koude ’thee’. Er wordt
heel wat afgekibbeld tussen die twee.
Dan opeens is er ook de jonkheer die
de boerin wel eens wil ontmoeten
die in zijn boerderij woont. Na over
en weer gebakkeleid te hebben over
de pacht, waarvoor het geld niet is,
geeft de jonkheer te kennen dat hij
maatregelen gaat nemen...
In het stuk zien we ook nog de knecht
op de boerderij; de vriendin van de
jonkheer; buurmeisje van Berend (die
ook nog voor politieagent speelt).
Als u benieuwd bent hoe het allemaal
afloopt, wat de boerenkool met worst
en de politie hiermee te maken heeft,
kom dan naar de voorstelling in het
prachtige bostheater ‘De Speulkoele’.
Er zijn nog 2 voorstellingen op 24 en
26 augustus om 20.30 uur.
Echt de moeite waard! Wij hebben in
ieder geval genoten van dit hilarische
stuk.
Een compliment voor de spelers en de
vele vrijwilligers en niet te vergeten
voor het schitterende decor - nèt echt!
Alie Kleen

Foto’s:
Stichting Openluchtspel Havelte

Adverteren in De Kei?
Kijk op www.kleen.nl/dekei
De Kei - 1e jaargang nr. 16 - 24 augustus 2016
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Intrededienst Nieuwe Predikanten
Clemenskerk Havelte
De Protestantse Gemeente Havelte is heel blij met de komst van haar
2 nieuwe predikanten.
Na het vertrek van Ds. Theunis Veenstra is er binnen 1 jaar een
predikantenechtpaar benoemd in Havelte.
Ds. Vijko Top en Ds. Aukje Westra
gaan elk een halve predikantenplaats
vervullen.
Hoe deze invulling er precies uit zal
zien moet de komende tijd nog blijken.
De gemeente kijkt in elk geval vol
blijde verwachting uit naar haar

nieuwe voorgangers.
Ook is het verheugend dat de
pastorie in Havelte weer bewoond
wordt.
Deze bijzondere kerkdienst vindt
plaats op zondag 28 augustus om
14.30 uur in de Clemenskerk in

Havelte. De dienst zal worden geleid
door ds. G. Naber uit Ruinen.
www.PKN-Havelte.nl

Een ‘KEI’ van een foto

Keivers van de pers

Heeft u ook een bijdrage voor de rubriek
Een ‘Kei’ van een foto? Mail uw foto en bijschrift
dan naar: dekei@kleen.nl.
Elk onderwerp is goed, mits gefotografeerd in het
verspreidingsgebied. Als u wilt, kunt u bij uw foto
een verhaaltje schrijven.
We zien uw inzending graag tegemoet.

Zomerdroom
Ben je ook stapel op keien?
ik stapel ze op en...
het wordt een torentje!
de toren van Havelte is
echt een hoge! dat ligt niet in mijn vermogen..
In mijn zomerdroom- t zal je nix verbazen wou ik te hoog
van de toren blazen...
Bij het ontwaken, toen ik me bezon, wist ik: blazen laat ik
over aan het chamadron!
Zomergroet van Gem uit Havelte

PROEF DE SFEER
IN ONS RESTAURANT
Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027
info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

Martijn Haveman

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

behandeling;

Martijn
Haveman
Pedjit (oosterse
massage)
energetische sportmassage / therapieën
ontspanningsmassage
magnetiseren
Locatie Veendijk 29 7971
kruiden therapie
Locatie
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opleidingen;
energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen

RN Haveltecursus;
(Drenthe)
meditatie
info@spirit-treatments.nl www.spirit-treatments.nl
veendijk 29 7971 RN Havelte ( Drenthe)
tel. 06-33674073

nfo@spirit-treatments.nl

www.spirit-treatments.nl

behandeling;
Pedjit (oosterse massage)
energetische sportmassage / therapieën
ontspanningsmassage
magnetiseren
kruiden therapie
opleidingen;
energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen
cursus;
meditatie

tel; 06-33674073
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Top kwaliteit Zweeds tuinhout
19 x 145 geschaafd
19 x 135 rabat
16 x 160 grijs geïmpregneerd

€ 1.50 p/m
€ 1.50 p/m
€ 2.00 p/m

Zweeds rabat

24 x 175 Douglas
€ 2.25 p/m
24 x 195 Douglas zwart
€ 2.95 p/m
24 x 195 Grijs geïmpregneerd € 3.25 p/m

Steigerplanken

28 x 190 blank vuren 500 cm
30 x 195 grijs geïmpregneerd

€ 2.25 p/m
€ 3.75 p/m

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

APK
Onderhoud - Reparatie
Airco
Accu’s - Banden - Uitlaten
Tanken - Wassen - Shoppen
Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl

Agenda
23-25 aug.
24 aug.
24 aug.
24 aug.
27-28 aug.
28 aug.
28 aug.
27 aug.
31 aug.
1 t/m 4 sept.
7 sept.
16 sept.

Havelter Fietsdriedaagse - start vanuit PMT vanaf 9.15 uur
Interclubwedstrijden; org. Mountain-bikevereniging Havelte e.o. - op de Havelterberg
Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - de Veldkei, Veldkamp 77 - 20.00 uur
Openluchtvoorstelling - De Speulkoele - 20.30 uur
Herfstfair Heidepracht, Brink Dwingeloo, van 10.00 - 17.00 uur
Bijzondere Kerkdienst - Clemens kerk Havelte - 14.30 uur
Openluchtvoorstelling - De Speulkoele - 20.30 uur
Garage Opritverkoop, Dieverbrug, hele dorp, van 11.00 - 17.00 uur
MTB Streetrace Havelte, Piet Soerplein, vanaf 18.00 uur
Heeft u
een aankondiging
Havelterfeest!
De Kei nr. 17
van een evenemen
t
Bingomiddag voor de senioren Westerveld - De Veldkei Havelte - 14.00 uur 		
of activiteit?
toegang € 3,50 iedereen is van harte welkom.
Laat het gratis in
21 sept.
De Kei nr. 18
de agenda plaatsen
.
5 okt.
De Kei nr. 19
(Commerciële age
nd
apu
nte
5 okt.
Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur
n
in overleg)
13 okt.	Lezing over het Waddeneiland Texel door Erwin van Laar (€ 3,00 niet-leden) De Veldkei Havelte - 20.00 uur
19 okt.
De Kei nr. 20
De Kei nr. 21
2 nov.
2 nov.
Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur
15 nov.	Lezing ‘Vogels in mijn werk’ door Erik van Ommen (€ 3,00 voor niet leden) - CR ’t Knooppunt, Dorpsstraat 21
Havelte - 20.00 uur
De Kei - 1e jaargang nr. 16 - 24 augustus 2016
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Een ‘KEI’ van een foto

Mannengroep

In het boek ‘Havelte’ uit 1934 (!) beschrijft de toenmalige ‘Secretaris van
Havelte’, de heer A. Waterbolk, het ‘schoone’ dorp en haar prachtige
omgeving.
Hij verhaalt onder meer over ‘het Kamperzand’, de Hunebedden, de ‘Marken
Havelte en Uffelte’ en de ‘Ruilverkaveling van de Uffeltermade’.
Hoe zeer de tijden veranderd zijn moge blijken uit het volgende citaat, waarin
Waterbolk het‘Kamperzand’ (ten N. van Darp) beschrijft: “Wanneer we in
de omgeving van den Bisschopsberg vertoeven, kunnen wij niet nalaten den
natuurliefhebber te brengen naar het “Kamperzand”. We verlaten den Ruiterweg
en wandelen langs een der zandwegjes naar het “Zand”. ‘t Zijn geen ‘paleizen’,
de primitieve woningen die we passeeren.
Geen voorstelling kunnen we ons bijna maken van de geringe behoeften, die
de goedmoedige bewoners dezer hutten moeten hebben. Bij enkelen ontwaakt
langzamerhand de drang naar een beter verblijf”. Einde citaat.
De wandelkaart hieronder behoort bij dit boek en laat ons mooie advertenties
zien van bekende namen van weleer! Wat kan de wereld er in één mensenleven
anders uitzien! Ongelooflijk!

Uitnodiging: Voor een op te richten
mannengroep in de ruime omgeving
van Uffelte zoek ik 4 tot 7 mannen die
het samen willen aangaan om over
alles te praten wat maar te bepraten
is, geen beperkingen. En, te beleven
wat er te beleven valt.
Op basis van gelijkwaardigheid zoek
ik mannen die elkaar open, eerlijk
en met respect willen ontmoeten
en wiens doel het is te groeien en te
bloeien in de werkelijkheid van het
man zijn en elkaar daar ook vooral in
willen uitdagen. Ik stel me voor dat
we elkaar regelmatig ontmoeten, vol
enthousiasme en nieuwsgierigheid
naar onszelf en elkaar. Als dit te
serieus klinkt, dan is er hoop want ook
humor moet een belangrijke plaats
innemen.
Geenszins is het de bedoeling te
verzanden in kroegpraat.
Wil jij dit ook, schrijf me dan een
e-mail met je verwachtingen en
hetgeen je denkt in te brengen.
Geen voorwaarden, geen
discriminatie, gelijkwaardigheid!
Uiteraard handel ik alles af met
respect voor privacy.
Graag tot ziens,
mannengroep.live.free.or.die@gmail.
com

foto: Henk Mulder, Havelte

ELKENAIN

uit: ‘Havelte’ van A. Waterbolk    

Elkenain Bewindvoering biedt ondersteuning aan mensen die door
omstandigheden hun financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen.
Bewindvoering geeft rust voor de betrokkene en de omgeving.
Een bewindvoerder is er voor verschillende personen: mensen met
een verstandelijke of lichamelijke beperking, dementerende ouderen,
psychiatrische patiënten of mensen die hun financiën niet meer overzien.
Ook in geval van problematische schulden. Elkenain is gespecialiseerd
in schuldenbewinden.
Bewindvoerders worden aangesteld en gecontroleerd door de rechtbank.

www.elkenain-bewindvoering.nl - T 0522 76 90 51 - Kolderveen 26C Nijeveen - Bezoek alleen op afspraak
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Stukje Natuur: gewone goudwesp
Insecten zijn voor veel mensen vervelende beestjes. Muggen verstoren
de nachtrust, kakkerlakken vervuilen de keuken, wespen verpesten een
terrasbezoek en bladluizen verzieken een complete oogst. Als huisdier zijn ze
niet geschikt, tegen ze praten heeft geen zin en als je ze knuffelt, druk je ze
dood. In theorie kun je zonder insecten, in de praktijk zal dat niet gaan. Het
gehele ecosysteem zou anders instorten.
Maar van insecten kun je ook
genieten. Om de producten die
ze produceren, zoals de honing
van bijen. Of hun vrolijke vormen,
zoals de vlinders, of hun bijzondere
levenswijze, zoals bij de sociaal
levende termieten. Natuurlijk ook
om hun mooie kleuren, zoals bij de
gewone goudwesp. Dit insect heeft
een kop en bovenlijf dat glanzend
groen of blauw is. Soms zit er een
gouden gloed overheen. Zijn achterlijf
is diep robijnkleurig en is tevens
het meest opvallende deel aan dit
insect. Een plaatje is niet mogelijk,
dus Google maar eens afbeeldingen

op “gewone goudwesp” of “Chrysis
ignita”, zijn Latijnse naam. En geloof
me, het is geen tropische verrassing,
hij komt gewoon voor in Nederland.
Gewoon is overigens niet het meest
juiste woord. Qua verspreiding komt
hij wel in elke provincie voor, maar in
kleine aantallen. Jaarlijks slechts vele
tientallen, waarbij opgemerkt dat het
totaal jaarlijks een stijgende lijn laat
zien.
Volgens de website Waarneming.nl,
waar veel Nederlanders al jaren hun
natuurwaarnemingen invoeren, blijkt
dat dit prachtige insect voornamelijk

in stedelijk gebied en verwaarloosde
(bouw)terreinen voorkomt. Dus
u hoeft niet perse een groot
natuurterrein in.
De gewone goudwesp heeft ook
een bijzondere bijnaam, namelijk de
koekoekswesp. Net als de koekoek
legt het vrouwtje haar eitjes in het
nest van een ander soort. Dat is
altijd een bij of wesp, het liefst een
solitaire soort. Als het oorspronkelijke
vrouwtje haar eitje heeft gelegd, legt
zij er stiekem een eitje bij. Dit eitje
komt meestal eerder uit, waarna de
larve van de gewone goudwesp eerst
het eitje of de larve van de gastheer
opeet. Tot slot ook de aangelegde
voedselvoorraad.
Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)

4e Streetrace in de dorpskern van Havelte
In samenwerking met de volksfeestcommissie organiseert mountainbikevereniging Havelte op 31 augustus de streetrace. Een en ander zal plaatsvinden
op en nabij het evenemententerrein aan de Eursingerkerklaan in Havelte.
De streetrace is een spectaculaire
mountainbikewedstrijd over en door
kunstmatige hindernissen die speciaal
voor deze wedstrijd gemaakt zijn.
Hoewel mountainbikers normaal
gesproken een voorkeur hebben voor
zand (of modder), winnen ook de
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streetraces over de verharde weg aan
populariteit.
Ook dit jaar zullen diverse
hindernissen in het parcours zijn
opgenomen. Er zullen onder andere
hindernissen staan op het Piet
Soerplein en het feestterrein. Er is

ruimte voor 60 deelnemers per klasse,
vol = vol! Er wordt gestreden in de
categorieën jeugd (8-12 jr), funklasse
en licentiehouders. De jeugd start
om 18.00 uur, de funklasse om 18.45
uur en de licentiehouders om 19.45
uur. Wilt u deelnemen aan deze
streetrace, kijk dan op de website van
de mountainbikevereniging:
www.mtbhavelte.nl
Uiteraard is publiek van harte welkom.
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GERED!

(Doedelblog)
Ik heb het gered! Het is gelukt!
Zonder in slaap te vallen, lekker snel en zonder
kleerscheuren,
Dan bedoel ik niet persé het schrijven van dit eerste blog
na de vakantie. Het is nl. altijd weer een uitdaging om
mijn wederwaardigheden aan de drukinkt (of noem je dat
tegenwoordig anders?) toe te vertrouwen.
Je zult je afvragen wat ik dan nog meer heb gered?
Etherische Oliën doedel

Ik ben in mijn uppie naar Zuid Frankrijk
gereden. Met de auto. Niet met de
trein. 1200 km! Apetrots was ik.
Normaal gesproken stap ik in de auto
bij de kinderen en kleinkinderen. Maar
ja, als schoonzoon ineens een 5-zitter
koopt, past oma er niet meer bij. Ik
had me er al helemaal op ingesteld dit
jaar thuis te blijven, maar daar wilden
zij niets van weten. Ik kon toch met
eigen vervoer komen? En dan van de
reis een vakantie maken, door één of
twee keer een overnachting te doen!
Op zich een goed idee. Ik hou van
autorijden, dat is waar. Ware het niet
dat ik er soms moeite mee heb om
helder te blijven. Daarom vind ik een
uur achter het stuur vaak genoeg. En
`s avonds rijden doe ik liever niet.
Ik zat nog steeds te dubben, terwijl zij
al op de plaats van bestemming waren
in het zonnige, zonnige zuiden. Dat
klonk zo aanlokkelijk dat ik besloot
de auto alvast in te pakken met
kampeerbenodigdheden, waaronder

mijn kleine iglotentje, de wekker op
4 uur te zetten en dan maar zien of ik
het aandurfde. Want zenuwachtig was
ik! Een vriendin leende mij gelukkig
haar Tom Tom, want tegelijk rijden en
kaartlezen zag ik niet zitten. (Die lange
reis trouwens ook niet!)
`s Morgens vroeg om kwart voor 5 zat
ik achter het stuur en karren maar.
Lekker rustig op de weg. Midden in
de week. Ik schoot goed op. Van het
donker had ik geen last. Na een paar
uur even een plasstop gemaakt en
een kop koffie uit mijn thermoskan
gedronken. En daar ging ik weer. Rond
elf uur werd ik slaperig en ik besloot
bij een benzinestation te stoppen om
te tanken en meteen een hazeslaapje
te doen. Stoel in ligstand, deuren op
slot, wekker op 20 minuten en toen ik
wakker werd, was ik verbaasd hoe fit
ik mij voelde. Aan het begin van de
middag hoefde ik “nog maar” 450 km
te rijden. Een peuleschil, na zo`n grote
afstand te hebben afgelegd, vond ik.
Even doorrijden
en ik was er. Een
overnachting
zoeken kostte
meer tijd. En
ik zag op tegen
“tentje opzetten tentje afbreken”.

Om zes uur `s middags kwam ik
bij de kids aan op de camping. Je
had die gezichten moeten zien!!!!
Stomverbaasd waren ze. “Hoe kom jij
hier?” “Gisteravond was je nog thuis!”
“Ben je met het vliegtuig gekomen??”
“Oh, gewoon. Met de auto,”
antwoordde ik alsof het de gewoonste
zaak van de wereld was. Leuk om
die uitgezakte monden te zien. En
op de kleine camping was ik het
gespreksonderwerp van de avond,
omdat iedereen wist dat mijn
schoonzoon bij de eigenaar naar
vliegmogelijkheden voor mij had
geïnformeerd.
Zíj hebben mijn iglootje opgezet en ik
mocht met een glaasje wijn toekijken.
Top toch!? Moe was ik totaal niet.
Voor onderweg had ik een eerstehulp-kit meegenomen met diverse
flesjes etherische oliën. Die snoof ik
op als ik een dipje voelde aankomen
en dan kon ik weer fris en fruitig
mijn weg vervolgen. Dàt, samen met
het gemak van de Tom Tom, heeft
ervoor gezorgd dat ik die lange rit
probleemloos heb gereden. Nóóit
verwacht, maar ik heb het gered!

Yvonne Casander
www.facebook.com/
artschoolofpainting
www.ArtSchoolOfPainting.nl

Igotentje doedel
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URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

Hazelwormen in het Holtingerveld gered
van overrijding
Hazelwormen in het Holtingerveld gered van overrijding.
Op de fiets meerdere avonden er op uit geweest. Blijkt dat er ’s avonds nog wel
eens een hazelworm op het fietspad ligt.
Dit heb ik inmiddels meerdere malen meegemaakt.
Soms is er sprake van een dood
exemplaar, meerdere malen
overreden door b.v. fietsers. Vaker

komt het voor dat het dier leeft en op
het fietspad ligt. Profiel van het dier
doet mensen die je spreekt, denken
aan een tak o.i.d. op het fietspad.
Bij aantreffen maak ik een filmpje
of een foto en zorg er voor dat het
dier een veilig heenkomen krijgt.
Naast hazelwormen kun je adders,
ringslangen, jonge kikkers, jonge
vogels, insecten, aantreffen op het
fietspad. Mensen die ik tijdens
het aantreffen van een hazelworm

ontmoet laat ik meegenieten en laat
hen zien dat met simpel kort aanraken
van het dier, deze verdwijnt naar een
veilige plek. Soms kost het wat meer
moeite i.v.m. een rulle ondergrond.
Pak de hazelworm niet beet, want dan
stoot deze meestal het staartstuk af
dat weer aan moet groeien. Bijt niet
en is niet giftig. De hazelworm is een
inheemse pootloze hagedis en bij wet
beschermd.
Tekst en foto’s: R. Brandsma

Noordeinde 9, Meppel

T 0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

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

In
de zomermaanden juli en augustus
  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
bakken
we elke dag pizza’s!
en  
supervers  ijs.  Ook  meenemen!  
Voor
onze menulijst en dde
openingstijden
Voor  onze  menulijst  en  
e  openingstijden  
zie  website.  
zie website.
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl
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‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’
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Webdesign en realisatie

Het digitale visitekaartje
van uw bedrijf
Steeds vaker is uw website het eerste contact met uw toekomstige klant.
Een goede verzorging van uw website is dan ook van essentieel belang
voor een goede eerste indruk.
Wij maken websites op maat, passend bij uw huisstijl.
U kunt bij ons terecht voor al uw gedrukte, maar ook voor al
uw digitale communicatie.
Heeft u vragen of wenst u een prijsopgave, neem dan contact met ons op.

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
12

drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl
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