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De Kei
Uitgave van
Drukkerij Kleen V.O.F.

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel
T 0522 255449
E dekei@kleen.nl
I www.kleen.nl

Tweewekelijks regioblad voor Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp | Oplage: 2.750 ex. | 1e jaargang nr. 17 | 7 september 2016

Meer informatie over De Kei?
Kijk op www.kleen.nl/dekei

Wijkverpleging Buurtzorg Havelte...
...  zorg door een klein team met 

vertrouwde gezichten
...  zorg wordt vergoed door de zorg-

verzekeraar, 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!

Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250
Start nieuw seizoen 2016/2017 filmhuis Havelte
Vrijdag 9 september 20.00 uur in de 
Veldkei met de film: Lady in the van.        
De zaal is geopend om 19.30 uur. 
Kaartjes zijn 6 euro per persoon. 
Na een succesvol seizoen 2015/2016 
hebben wij onszelf in een nieuw jasje 
gestoken. Zo zijn we een stichting 
geworden met ondersteuning van 
notaris Varekamp uit Dwingeloo.
Ook hebben wij inmiddels een 
website: www.filmhuishavelte.nl waar 
u meer informatie vindt over onze 

stichting en het programma tot aan 
januari 2017.
Onze groep bestaat uit: Hendrien 
Hogewoning, Josje Goudswaard, 
Lourens Koomans, Marjoke van den 
Bosch en Lianne Otter. 
Ons doel is, zonder winstoogmerk, 
kwalitatief goede films te vertonen 
waarbij gezelligheid erg belangrijk is.

Reservering: lianneotter@telfort.nl / 
0622348885.

TV-opnamen RTL Holtinger Schaapskudde

Eind augustus had de Holtinger Schaapskudde RTL 
op bezoek met een filmploeg van ca. 15 personen 
voor het programma House Vision op RTL4.

Vermoedelijk wordt het programma begin 
november, aan het eind van de middag, 
uitgezonden. 
Nadere informatie wordt opgenomen in het 
huisblad van de schaapskudde.
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De volgende Kei verschijnt op 21 september 2016. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 14 september 
e-mailen naar: dekei@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen, 

Noteboomstraat 68              
7941 XA  Meppel              Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)

Klachten bezorging: 0522 - 85 85 80

T 0522 255 449
www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

Kerkdiensten
PKN Havelte/Uffelte
Zo.11 sept.  Havelte 10.00 uur Mw. drs. L. Vos uit Zwolle Kindernevendienst
Zo. 18 sept.  Havelte 10.00 uur Ds. V. Top uit Havelte Startdienst. Kindernevendienst.
Wo.21 sept Molenhof  19.30 uur Ds. V. Top uit Havelte 
Zo. 25 sept.  Havelte 10.00 uur Ds. A. Westra uit Havelte Kindernevendienst  

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. 

Vooruit!

Het thema van het volksfeest, dat 
het eerste septemberweekend 
gevierd is, was: Havelte Draait Door. 
Is het thema Havelte Vooruit al 
eens geweest? Want Vooruit heeft 
meerdere betekenissen.
Vooruit met de geit.
Vooruit, van voren af aan.
Havelte is zijn tijd ver Vooruit.
Maar, het kan ook betekenen, Havelte 
moet Vooruit om bij te blijven in de 
vaart der volken. Dus, groter groeien, 
meer huizen, winkels, inwoners, 
toeristen en evenementen en een nog 
groter nationaal park Holtingerveld.
Ik weet niet wat de bedoeling is, maar 
een groter Holtingerveld zou ik niet 
ambiëren.
Stilstand is achteruitgang, maar groter, 
groter is gebleken, de dood in de pot.
Nou vooruit, één ding zou ik willen 
bepleiten, meer schapen! En wel in de 
oude schaapskooi in Uffelte.
Een mooie, kleine kudde voor 
hondentrainer Jaap Kremer, zodat 
de charmante schaapskooi weer 
de functie krijgt waar hij ooit voor 
bedoeld was!!

dieneke smink

Stukje Natuur: Sleedoornpage

De zomer begint toch wel een beetje aan haar eind te komen dit jaar. Dat is 
onder andere te merken aan het feit dat het aantal vlinders aan het afnemen 
is. Deels omdat ze aan het wegtrekken zijn, sommige vlinders zijn immers 
trekvlinders, overeenkomstig trekvogels. Een ander deel maakt zich als ei, pop 
of vlinder al op voor de winter. Vaak goed verstopt, zodat potentiële belagers 
ze lastig kunnen vinden.

Natuurlijk zijn er uitzonderingen op de 
spreekwoordelijke regel. Een daarvan 
is de sleedoornpage, die omstreeks 
deze periode als vlinder actief is. 
Het is een zeldzaam insect, die op 
slechts enkele plekken in Nederland 
voorkomt. Een paar van die plekken 
zijn in de buurt van Koekange, want 
een plek bevindt zich in de buurt van 
Zuidwolde, de andere in de buurt van 
Steenwijk. Verder op een paar plekken 
in Overijssel, Gelderland, Utrecht, 
Noord-Brabant en Zuid-Limburg. 
Daar komt bij dat deze vlinder een 
relatief verborgen levenswijze heeft. 
Ze brengen veel tijd door in de kruinen 
van bomen, wat hun zichtbaarheid 
niet ten goede komt.
De sleedoornpage is niet moeilijk 
te herkennen, mocht je hem 
tegenkomen. De binnenkant van 
zijn amper twee centimeter lange 
vleugels is donkerbruin, waarop bij het 
vrouwtje nog een oranje vlekje zit. De 

buitenkant is, in tegenstelling tot veel 
andere vlinders, het meest kleurrijk. 
Die is lichtbruin tot oranje met een 
oranje band over de achtervleugel. 
Het meest opvallende en meest 
kenmerkende is een relatief groot 
“staartje” aan de achtervleugel.
Zoals al vermeld brengt de vlinder 
veel tijd door in de kruinen van 
bomen, Die staan dan meestal in 
sleedoornstruwelen, houtwallen of 
bosranden. Maar het schijnt dat deze 
vlinder zijn terrein ook naar tuinen aan 
het verschuiven is, zelfs in stedelijke 
gebieden. Maar om hem te vinden, 
is het beter op zoek te gaan naar de 
eitjes. Die zijn vrijwel altijd afgezet op 
de sleedoorn, een veel voorkomende 
struik in Nederland. De enigszins 
platte en witte eitjes lijken op een 
soort golfballetje en zijn te vinden in 
de oksels van de sleedoorntakken.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)



De Kei - 1e jaargang nr. 17 - 7 september 2016 3

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

De familiewensen samenvoegen 
met respect, stijl en kwaliteit, 
zonder daarbij het kostenaspect 

uit het oog te verliezen.

DE KIERS-MANIER:

T 0522 - 70 30 00  |  T 0521 - 38 17 90  
dag en nacht bereikbaar

respect@uitvaartverzorgingkiers.nl

Praktijk ‘Jij Telt’ 
is van start gegaan

Op 1 september is praktijk 

‘Jij telt’ in Havelte van start 

gegaan. Praktijk ‘Jij telt’ 

biedt ouders en kinderen 

pedagogische ondersteuning en 

hulp bij de opvoeding en reken- 

en wiskundehulp. U kunt ons 

vinden in OBS de Bosrank. 

Bij praktijk ‘Jij Telt’ werken:

Erna Smink, wiskunde docent, met als specialisme dyscalculie. Kinderen, 
jongeren en volwassenen kunnen bij haar terecht voor wiskundebijles, 
rekenhulp, 2F/3F training en dyscalculie coaching. Zij geeft ook 
examentrainingen wiskunde voor het VMBO en Havo A en B.

Femke Moonen, master in de ecologische pedagogiek. Zij is intern 
begeleider in het voortgezet onderwijs en leerkracht in het speciaal 
basisonderwijs. Voor alles wat met 
opvoeden en opgroeien te maken 
heeft kunt u bij haar terecht. 
Zij verzorgt ‘Rots en Water’ trainingen. 
Door deze training wordt het 
zelfvertrouwen en de weerbaarheid 
van kinderen vergroot. Zij geeft 
studievaardigheidlessen (leren 
leren) in groepen of individueel en 
individuele (ouder)begeleiding. 

Wij bieden ondersteuning voor 
iedereen en bieden gespecialiseerde 
zorg voor kinderen met autisme en 
AD(H)D.
Kijk voor meer informatie op onze 
website www.praktijkjijtelt.nl of neem 
contact met ons op via info@jijtelt.nl. 
We helpen u graag verder. 

Erna en Femke

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022
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    1x in de week of iedere dag, zonder abonnement. 

  Warm of koelvers thuisbezorgd! 

     Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

Dwingeloo, De Weyert,  T.  088-9684028 
Havelte, De Molenhof,   T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067 

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

 Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
 Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

VogelVogel

Ruiterweg 57    7974 HA  Havelterberg   M  06 233 836 35    T  0521 511 792    E  j_vogel@zonnet.nl

Voor al uw schilderwerk en wandafwerking

Nieuw op te richten eetgroep voor vegetariërs in Havelte/Uffelte! 

In Havelte en Uffelte wonen voldoende alleengaande senioren tussen de 60 en 70 jaar, die modern en bewust leven, en 
vegetarisch eten.

Hoe leuk zou het zijn als we met elkaar 
een eetgroepje vormen (van hooguit 
6 personen, met het liefst mannen/
vrouwen gelijk verdeeld) en af en toe 
voor elkaar gaan koken, om beurten, 

en dit nuttigen bij degene die kookt? 
Hoe vaak we dit gaan doen kunnen we 
met elkaar bepalen: 1 x 14 dgn., 1 x 
per maand? 

Als je je enthousiast voelt worden, kun 
je reageren via tel.nr. 0521-387477 of 
06-38469372. 
(Dit is een particulier initiatief van een 
65-jarige inwoonster uit Havelte.)
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Aandacht gevraagd voor het Reanimatienetwerk in Havelte

Alle huishoudens in Havelte ontvangen in september een brief van de Stichting Reanimatienetwerk Havelte. Het 
netwerk bestaat inmiddels alweer ruim 4 jaar en hoewel iedereen natuurlijk hoopt dat het netwerk niet ingezet hoeft 
te worden, vraagt het voortdurend de aandacht van het bestuur. “Zijn er genoeg vrijwilligers in het dorp die aan het 
netwerk meedoen” en “Komen er voldoende financiële middelen binnen om de jaarlijkse kosten te dekken” zijn 2 
belangrijke zaken die regelmatig op de agenda staan. 

AED’s vragen jaarlijks onderhoud en er 
moet natuurlijk al gespaard worden, 
voor de toekomstige vervanging. “Als 
elk huishouden in Havelte jaarlijks 
1 euro zou bijdragen, zouden we 
kostendekkend kunnen werken”, 
vertelt penningmeester Gre Huisman.
In de brief  staat te lezen hoe men 
zich als vrijwilliger kan aanmelden 
en op welke wijze financiële 
ondersteuning mogelijk is. Ook 
wordt een voorlichtingsavond 
aangekondigd, waarop zowel  
mensen die al deel uit maken van het 

netwerk als hulpverlener, als nieuw 
geïnteresseerden, van harte welkom 
zijn. Op die  avond, die gehouden 
wordt op maandag 26 september, 
om 20.00 uur in de Veldkei, wordt 
voorlichting gegeven en kan kennis 
gemaakt worden met reanimeren 
m.b.v. een AED.  Mensen die zich nu 
al willen aanmelden of inlichtingen 
willen inwinnen kunnen contact 
opnemen met de secretaresse 
Bertha Hilberts tel. 342956; e.mail: 
aednetwerkhavelte@kpnmail.nl.

Volgens voorzitter Gert Hulsebos van 
het stichtingsbestuur, waren er in de 
beginjaren wel ruim 70 mensen bij het 
netwerk aangesloten. De laatste tijd is 
er door natuurlijk verloop, verhuizing 
e.d. een duidelijke afname te zien in 
het aantal mensen dat opgeroepen 
kan worden door 112 als er in Havelte 
een oproep zou komen. Vandaar 
dat er in de brief weer een oproep 
gedaan  wordt om zich als vrijwillig 
hulpverlener aan te melden.
Ook kostendekkend werken gaat nu 
moeizamer dan in de beginfase. De 

Drentenierdersmiddagen

Drentenierders zijn wat oudere levensgenieters die zijn neergestreken in ons mooie Drenthe, vaak na een druk 
arbeidsleven vol afwisseling. Drentenierders willen de mensen om hen heen leren kennen, nieuwe contacten leggen, 
samen aan activiteiten deelnemen en wellicht nieuwe dingen uitproberen. 

Drentenierdersmiddagen zijn 
eens in de maand en alleen in de 
winterperiode. De data voor de 
komede periode zijn: 22 september, 
20 oktober, 24 november en 22 
december. Soms is het alleen een 
gezellig samenzijn, soms er een kleine 

lezing of een muziekoptreden.
De toegang is gratis en van te voren 
opgeven is niet nodig. De tijden 
zijn van 15.00 uur tot 17.00 uur en 
na afloop is er een aanschuifdiner 
waarvoor men zich desgewenst in 
de loop van de middag kan opgeven. 

De Drentenierdersmiddagen 
worden gehouden in Het Landhotel, 
Groningerweg 6 in Diever. Voor meer 
informatie zie onze website www.
drentenierders.nl of bel 0521-342557.

Kinderkledingbeurs Havelte 
organiseert tweedehands winterkleding- en speelgoedbeurs

De werkgroep Kledingbeurs Havelte organiseert haar halfjaarlijkse kinderkleding en speelgoedbeurs. Een gezellige 
tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum “de Veldkei” te Havelte.

Raadpleeg onze website www.
kledingbeurshavelte.nl voor meer 
informatie. We zijn ook te volgen via 
Twitter:@Kledinghavelte en Facebook: 
Kledingbeurs Havelte.

De koopavond is op vrijdag 7 oktober 
2016 van 20.00 tot 21.30 uur.
Op zaterdag 8 oktober 2016 is de 
beurs geopend van 9.00 tot 10.00 uur. 

U vindt tijdens deze beurs naast 
winterkleding ook een divers aanbod 
van tweedehands speelgoed. Heeft 
u zelf kleding van maat 74 t/m maat 
188 of speelgoed in te brengen 
dan kunt u de daarvoor benodigde 
prijsenveloppe+ instructie vanaf 

maandag 5 september 2016 ophalen 
gedurende schooltijden bij de 
kleuteringang van OBS de Bosrank in 
Havelte. Er is een maximale uitgave 
van 150 prijsenveloppen. Alle kleding 
en speelgoed dient geprijsd, schoon 
en compleet te worden aangeleverd. 
Het inbrengen van de kleding en het 
speelgoed is op donderdagavond 6 
oktober 2016 van 19.00 tot 20.30 uur, 
eveneens in “de Veldkei”. Dit adres 
kunt u vinden op onze website.
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PROEF DE SFEER
  IN ONS RESTAURANT

Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027

info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl

Een ‘KEI’ van een foto

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.

Word collectant voor blinde en slechtziende mensen 

Nederland telt 350.000 mensen die blind of slechtziend zijn. Niets of bijna niets 
kunnen zien, heeft ingrijpende gevolgen. Daarom houdt Vereniging Bartiméus 
Sonneheerdt jaarlijks een collecteweek om geld in te zamelen voor blinde en 
slechtziende mensen. Nieuwe collectanten zijn van harte welkom!

Waarom een collecte?
Dit jaar collecteert Bartiméus 
Sonneheerdt in Havelte van 24 t/m 
29 oktober. De opbrengst van de 
collecte wordt besteed aan twee 
onderwijsprojecten voor blinde en 
slechtziende kinderen: een project 
voor het ontwikkelen van digitaal 
onderwijs en een project voor de 

aanschaf van voelbare prentenboeken.
Bert van Leeuwen, ambassadeur van 
Bartiméus Sonneheerdt: “Blinde en 
slechtziende kinderen hebben onze 
hulp hard nodig, om net als ieder 
ander kind te kunnen leren, spelen 
en sporten. Tachtig procent van de 
informatie die je binnenkrijgt, komt 
binnen via je ogen, stel je voor dat je 

dat moet missen… Dat maakt concrete 
hulp zo belangrijk en daarvoor maakt 
Bartiméus Sonneheerdt zich sterk.”
Bartiméus Sonneheerdt zoekt 
vrijwilligers!
In Havelte gaat een team enthousiaste 
plaatsgenoten met de collectebus 
langs de deuren. Nieuwe vrijwilligers 
om het collecteteam te versterken zijn 
van harte welkom. U kunt zich direct 
aanmelden bij Amber Heemskerk, 
amber.heemskerk@xs4all.nl of 0521-
769049.
Meer informatie: steunBartimeus.nl

Koersbal

Wij zouden heel graag nieuwe leden willen verwelkomen voor onze Koersbalvereniging Havelte.
Wij spelen elke maandagmiddag om 14.30 uur in De Veldkei in Havelte.
U bent van harte uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen.

Noordeinde 9, Meppel
T  0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

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

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’

Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
en  supervers  ijs.  Ook  meenemen!  

Voor  onze  menulijst  en  de  openingstijden  
zie  website.  

Vanaf september op wo. t/m zo.
heerlijk ijs en verse pizza’s!

Maandag en dinsdag gesloten.

Voor onze menulijst en de openingstijden zie website.
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Heeft u 
een aankondiging 

van een evenement 
of activiteit? 

Laat het gratis in 
de agenda plaatsen.

(Commerciële agendapunten 
in overleg)

  7 sept. De Kei nr. 17
  9 sept. Film ‘Lady in the van’ - Filmhuis Havelte - 19.30 uur
16 sept.    Bingomiddag voor de senioren Westerveld - De Veldkei Havelte - 14.00 uur
21 sept. De Kei nr. 18
24 sept. Jeugddag Mountainbikevereniging Havelte e.o. - Voormalige Amerikaanse basis, Ruiterweg Havelte
26 sept. Voorlichtingsavond reanimeren - De Veldkei - 20.00 uur.
  5 okt. De Kei nr. 19
  5 okt. Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur
7-8 okt.  Kinderkleding- en speelgoedbeurs Havelte - De Veldkei, Havelte - vr. 20.00-21.30 uur, za. 9.00-10.00 uur
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
  2 nov. De Kei nr. 21
  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
16 nov. De Kei nr. 22
30 nov. De Kei nr. 23
14 dec. De Kei nr. 24 - laatste Kei van 2016
17 dec. Kerstmarkt Havelte!
22 dec. Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur

Agenda

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

Elke maandagmiddag: Koersbal - De Veldkei Havelte - 14.30 uur

Oeveraseweg 7  Havelte  0521-342992
Houthandelwevers.nl

Top kwaliteit Zweeds tuinhout
  19 x 145 geschaafd  € 1.50 p/m
  19 x 135 rabat  € 1.50 p/m
  16 x 180 grijs geïmpregneerd  € 2.00 p/m
Zweeds rabat
  24 x 195 Douglas  € 2.50 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  € 2.25 p/m
  30 x 195 grijs geïmpregneerd  € 3.75 p/m
Lariks / Douglas fijnbezaagd
  22 x 200   300 & 400 lang  € 2.25 p/m
100 x 100   300 lang  € 15.00 p/st
150 x 150   300 lang  € 35.00 p/st
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Een ‘KEI’ van een foto

ELKENAIN

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.ELKENAIN

www.elkenain-bewindvoering.nl  - T 0522 76 90 51 - Kolderveen 26C Nijeveen - Bezoek alleen op afspraak

 Het grens’monument’ langs de A32 onder Havelterberg Foto: Henk Mulder, Havelte

Grenspalen
Teneinde het ‘mijn’ en ‘dijn’ voor 
een ieder duidelijk te maken kent 
de mensheid al sinds oude tijden 
grensmarkeringen. In de tijd van de 
Marken (de grote gemeenschappelijke 
weide- en heidegronden) werden 
deze ‘begrensd’ met stenen van klein 
tot heel groot. Op de essen werden 
de afzonderlijke akkertjes óók van 
grensstenen voorzien. Om ‘gerommel’ 
met de stenen te voorkomen (door 
boeren die de stenen weleens een 
stukje opschoven om meer land te 
krijgen!) werd 1½ meter onder een 
steen nóg zo’n steen begraven! 
Voelde een boer zich benadeeld, 
omdat hij dacht dat een steen was 
opgeschoven, dan werd het Marke-
Bestuur er bij gehaald  en moest door 
opgraven ‘de onderste steen boven 
komen’!! Tegenwoordig een nog veel 
gebruikte uitdrukking!

Later werden meer en meer palen 
gebruikt, die meestal voorzien waren 
van het provincie- of landswapen. 
Veel palen zijn in de loop der tijd 
verdwenen, maar als u goed zoekt 
zult u er nog verrassend veel vinden! 
Zo ook langs de grens van ons ‘De 
Kei’- gebied en wel aan de zuidzijde 
langs de Rijksweg (parallel aan de A32) 
onder Havelterberg! Hier loopt de 
grens tussen Overijssel en Drenthe.
Enkele jaren geleden zijn hier 
modernere palen geplaatst, terwijl 
de oude - gelukkig - zijn blijven staan. 
Tevens werd deze plek onderaan het 
talud van de A32 opgesierd met vier 
mooie Kastanjebomen. De palen zijn 
voorzien van de wapens van beide 
provincies.
Zoek het eens op! Het is een aardige, 
markante plek!!

tekst: Henk Mulder, Havelte

Vers van de pers:

Nr. 1 van Gem’ s gezegdes:
”Met de hoed in de hand komt men 
door het ganse land”: 
In Noord-Holland waait de hoed alras 
in de Noordzee-vloed.
In Zuid-Holland in Den Haag heeft de 
hoed een voile en kraag.
In het Friese weideland, waait de 
hoed naar de rand van het ijskoud 
IJsselmeer...Midden Nederland is 
ook geen optie, de hoed te groot 
voor het knappe koppie.Beter onder 
een hoedje spelen met de Drent, 
die neemt de hoed af waar je ook 
bent. In zoele zomers is het goed 
genieten op het schone platteland.. 
vanzelfsprekend met de hoed in de 
hand in ‘t mooiste stukje Nederland. 

Met een Havelter groet tik ik 
aan mijn hoed: 
text en foto van Gem
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   SABO motormaaier 43-A ECONOMY 

* Robuust aluminium chassis 
* Zelfrijdend 
* Maaibreedte 43 cm. 
* Centrale maaihoogte-instelling 
* Aanbevolen gazon tot 1000 m² 

Naast dit model hebben wij ook nog vele andere  
actiemodellen van SABO op voorraad. 

Kom snel langs of neem contact met ons op, 
voor meer informatie.  
                            Van Dijk Tuin & Park 
                                           Lindenlaan 54a te Uffelte 
             info@vandijktuinenpark.nl 
     
 

VAN: € 939,- 
 
VOOR: € 749,- 

Burgemeesters geven aftrap jubileum Oktobermaand Kindermaand 

Woensdag 14 september geven Drentse burgemeesters en locoburgemeesters het symbolische startschot voor de 
vijftiende editie van Oktobermaand Kindermaand.
Om 10.00 uur spelen zij op een basisschool in de eigen gemeente het grote Kindermaand verjaardagsspel. Ook in 
Groningen en Friesland start de campagne rond de actiemaand voor kinderen tot 12 jaar.

Tijdens Oktobermaand Kindermaand 
kunnen kinderen gratis deelnemen 
aan culturele activiteiten in Drenthe, 
Groningen en Friesland. Jaarlijks 
organiseren de deelnemende 
instellingen workshops, rondleidingen 
en voorstellingen voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar. Op deze manier 
kunnen kinderen zonder kosten kennis 
maken met culturele organisaties en 
kunstzinnige activiteiten.

Tijdens het Kindermaand 
verjaardagsspel moeten kinderen 
in groepjes vragen over kunst en 
cultuur in Drenthe en Nederland 
beantwoorden. Als binnen een 
bepaalde tijdsperiode een vraag 
nog niet is beantwoord ontploft het 
cadeau en wint de overgebleven 
groep. 

Het is dit jaar de vijftiende keer dat 
Oktobermaand Kindermaand in 
Drenthe wordt georganiseerd. De 
kinderen staat een aantal verrassingen 
bij de deelnemende instellingen 
te wachten. Voor de vrijwilligers 
en betaalde medewerkers van de 
culturele instellingen die het project 
jaarlijks mogelijk maken, wordt op 10 
oktober een feest georganiseerd in 
theater De Nieuwe Kolk in Assen.
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Geef je ogen de kost doedel

Zwembaddoedel

Gered - deel 2
(Doedelblog)

Zoals veel Nederlandse woorden, heeft ook “redden” 
meerdere betekenissen.
In mijn vorige blog schreef ik er al over. Redden, in de 
vorm van iets gehaald hebben. Meestal binnen een 
bepaalde tijd. 

Bij mij was dat de autoreis in mijn 
uppie naar Zuid Frankrijk.
Het gaat dan om een prestatie. Een 
actie die je hebt ondernomen om 
iets tot stand te krijgen. Net als al 
die jongelui die een paar maanden 
geleden hun eindexamen hebben 
gehaald door hard te studeren. 
Maar er is nog een andere betekenis.
Redden met de betekenis: iemand uit 
een gevaarlijke situatie halen of voor 
iets ernstigs behoeden. 
Je hebt het vast wel eens 
meegemaakt: Op tijd remmen om 
een botsing te voorkomen. Nog net 
de trapleuning grijpen om niet naar 
beneden te kieperen.

In Frankrijk stonden we op een kleine 
camping, ongeveer 50 plaatsen. Al 
gauw kende of herkende je de meeste 
mensen.
Omdat het zo heet was, werd er 
dankbaar gebruik gemaakt van het 
kleine zwembad. Een deel voor 
de allerkleinsten waar ze met hun 
zwembandjes om hun armen in 30 
cm diep water heerlijk konden spelen 
met hun emmertjes en gespetter. 
Aangrenzend het diepe bad, dat 
langzaam overging van 90 cm tot 1.30 
meter. Je moest als ouder wel goed je 
ogen de kost geven en op de hummels 

letten, want die 
konden tussen de 
afscheiding van 
betonnen paaltjes 
zo in het diepe 
terecht komen.
Ik zat op de rand 
van het peuterbad en genoot van de 
capriolen van de oudste kleinkinderen 
in het diepe. Springen, duiken, 
plonsen, onder water blijven en weer 
boven komen, gekke bekken trekken. 
Het hoort er allemaal bij. Een jong 
kind ging ook steeds onder water om 
even later met een verbaasd gezicht 
weer boven te komen. Dat herhaalde 
zich een paar keer. Ik vond het wel 
een beetje vreemd, maar schonk er 
nog niet extra aandacht aan, totdat 
mijn kleinzoon riep “oma!” en daarbij 
vóór zich wees op dat jongetje. Direct 
rende ik er naar toe, sprong in het 
water en tilde de kleine op. Die was 
daar dus even bezig te verdrinken! Ik 
hield hem omhoog en merkte dat hij 
best wat water had binnengekregen. 
Rondom ons ontstond wat commotie 
en toen kwam er van een paar meter 
verder een moeder aan. De moeder 
van het jongetje. Ik overhandigde 
haar het kereltje met de woorden: 
“Mevrouw, uw kind is bijna aan het 
verdrinken!”

“Oh, maar 
hij heeft toch 
bandjes om!” 
“Mevrouw, dit 
is wel het diepe 
bad en als hij niet 
kan zwemmen op 
driejarige leeftijd, 
hebben die 
bandjes weinig 
nut. Die zijn alleen 
bedoeld als een 
eerste kleine hulp 
om het hoofd 
even boven water 
te houden, maar 
niet voor lang! En 
zeker niet alleen 

in het diepe!”
Wat bleek, ze waren net aangekomen, 
moe en warm van de lange reis, dus 
een afkoeling in het water was zeer 
welkom. Zonder te controleren hoe 
het zwembad was, had ze haar zoontje 
de bandjes omgedaan (lekker veilig) 
en hem in het pierenbad gezet zodat 
zij een ligstoel kon zoeken om zich te 
installeren.
Bij mij èn de omstanders zat de schrik 
wel even in de benen. Mijn kleinzoon 
heb ik een groot compliment 
gemaakt. Tenslotte heeft hij met zijn 
oplettendheid ervoor gezorgd dat het 
voltallige gezin een fijne vakantie kon 
vieren. 
Even later bleek dat ze met hun 
caravan tegenover ons stonden. 
Het waren jonge ouders, maar in 
mijn ogen ook erg onvolwassen, 
want de volgende dag liet ze de 
kleine weer alleen achter in een 
opblaaszwembadje bij de caravan. 
Weliswaar keek moeders vanaf een 
paar meter hoogte toe (het was een 
terrassencamping), maar als er iets 
zou gebeuren, kon ze er nooit op tijd 
bij zijn. Mijn dochter en ik hebben 
het er nog vaak over gehad tijdens de 
vakantie en ook daarna. Bij mij heerst 
dan onbegrip: Het grootste cadeau 
wat je hebt, je kind, daar ben je toch 
zuinig op! 
Ik ben heel blij dat mijn kleinkind het 
signaleerde en mij riep. Hij heeft dat 
jochie gered en daar ben ik dankbaar 
voor. En trots op hem!

Yvonne Casander

www.facebook.com/
artschoolofpainting
www.ArtSchoolOfPainting.nl
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Jeugddag Mountainbikevereniging Havelte e.o.

Op zaterdag 24 september 2016 wordt er een Rabobank Mountainbike Jeugddag gehouden. Een mooie gelegenheid 
voor jeugd van 7 t/m 15 jaar die wil kennismaken met het mountainbiken.

Alle verschillende onderdelen van het 
mountainbiken komen op een speelse 
manier aan bod; fietsbeheersing, 
bochtenwerk, snelheid, schakelen, 
remmen, enz. dit alles wordt uiteraard 
begeleid door deskundige MTB 
instructeurs. Tussen de onderdelen 
door zorg MTB Havelte zorgt voor eten 
en drinken.
Als het je leuk lijkt om deze dag mee 
te doen moet je je vooraf bij ons 
aanmelden. De kosten voor deze 
dag zijn €5,00. Jeugdleden van MTB 
Havelte zijn ook welkom, ook zij 
moeten zich vooraf even aanmelden.
De inschrijving start om 10 uur. Na 
het indelen in groepen en uitdelen 
van MTB’s zullen we rond 11 uur met 
het programma beginnen. De dag zal 
rond 15 uur eindigen met een korte 
wedstrijd.

Wil je wel eens 
lekker in het bos 
fietsen, maar 
heb je geen 
mountainbike? Dat 
is geen probleem, 
als je het ons 
uiterlijk woensdag 
24 september laat 
weten, zorgen 
wij tegen een 
vergoeding van 
€5,- voor een 
fiets en een helm. 
Omdat het aantal 
mountainbikes 
beperkt is worden aanmeldingen 
op volgorde van binnenkomst 
afgehandeld. Als er geen passende 
fiets meer beschikbaar is, laten we dat 
weten.

Speciale fietskleding is niet 
noodzakelijk, zorg wel voor wat 
sportieve kleding waar een spat 
modder op mag komen. Geen wijde 
broekspijpen i.v.m. de fietsketting.

Aanmelden kan bij:
Herbert van Brussel
kids@mtbhavelte.nl
06-45056533

Geef daarbij behalve je naam, adres, 
telefoonnummer en leeftijd ook door 
of je een fiets en helm nodig hebt 
voor die dag. Geef in dat laatste geval 
ook je lengte door, zodat we kunnen 
zorgen voor een passende fiets.

De locatie is de voormalige 
Amerikaanse basis, aan de Ruiterweg 
in Havelterberg. Vanaf de A32 afrit 
nummer 5 (Steenwijk-zuid) richting 
Havelte.

Met passie gemaakt! 

Het Noteboompje.nl
kaarten ~ posters ~ stationery ~ woonaccessoires
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Het digitale visitekaartje 
van uw bedrijf
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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.


