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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp
0521 342 250

De Historische Vereniging Havelte e.o. gaat verhuizen!
Vanaf 2012 heeft u ons kunnen bezoeken in ‘de Molenschuur’ bij de Havelter
molen.
Als huurder hebben wij gebruik kunnen maken van de zolderverdieping.
Doordat de vereniging flink aan de weg timmert, ervaren wij steeds
meer ruimtegebrek. Daartoe zijn wij op zoek gegaan naar meer-passende
mogelijkheden voor onze vereniging.
We zijn bijzonder blij u te kunnen
meedelen dat we daarin zijn geslaagd!
Woonzorg ‘De Berkenhof’, aan de
Boskampsbrugweg 2 in Havelte,
voor velen het ‘oude gemeentehuis’,
verwelkomt binnenkort haar nieuwe
bewoners in de appartementen.
In het voorhuis zullen wij u in het
vervolg gaan verwelkomen.
De entreeruimte, alsmede de
voormalige burgemeesterskamer
tezamen met de kelder onder het
dwarshuis, zorgen voor voldoende
mogelijkheden voor ons naar de
toekomst.
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Wij nodigen alle belangstellenden
van harte uit om ons unieke, nieuwe
onderkomen te komen bezichtigen.
Op zaterdag 24 september houden wij
daartoe Open Huis van 13.00 tot 16.00
uur.
Onze openingstijden zijn daar
eveneens aangepast:
Wekelijks op woensdagmorgen: van
09.00 uur tot 12.00 uur en
zaterdagmiddag van 13.00 uur tot
17.00 uur.
U bent van harte welkom in ons
nieuwe Spikerhuus!

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 5 oktober 2016.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 21 september
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. 25 sept. Havelte
Zo. 2 okt. Uffelte

10.00 uur
10.00 uur

Ds. A. Westra uit Havelte
Ds. V. Top

Kindernevendienst

Feest, feest, feest

Heb je ook met de Crazy Fun Race mee geracet?
Klimmen door de buizen in de wei
Ook door de vijver zwemmen hoorde er bij
In de Beukenlaan waren er kuilen gegraven
Waar je door heen moest draven
Modder in je schoenen tot in je haar
Het was een echte crazy run dit jaar
Over palen en dan de Dreesvijver in
Sommigen deden mee met het hele gezin
Meer dan 400 sportievelingen hadden zich op gegeven
En mochten deze run mee beleven
Een goed idee van het feestcomité
Hier scoorden ze een dikke 10 mee.

Wereldwinkel Havelte, 12,5 jaar aan de Egginklaan
Is dat nog wel van deze tijd, zo’n wereldwinkel die gerund wordt door vrijwilligers? Deze vraag stel ik aan Irene
Bakker, voorzitster van de Wereldwinkel, Engeltje Mannes, vrijwilligster van het eerste uur en Liesbeth van der Marel,
coördinator PR.
Alledrie zeggen zij volmondig ja.
De wereldwinkel is zeker nog van
deze tijd. Heel erg nodig ook. ‘Nog
niet iedereen is zich bewust van
de ongelijkheid in deze wereld’,
zegt Irene. Daar willen we met
onze winkel die ecologische en
eerlijke geproduceerde producten
verkoopt een bijdrage aan leveren.
De ongelijkheid wat minder ongelijk
te laten zijn. De producenten krijgen
van ons een eerlijke prijs voor hun
producten.
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Verbouwing
Omdat we nu zo’n 12,5 aan de
Egginklaan gevestigd zijn, wilden
we de winkel opfrissen. Ook is de
verbouwing een aanzet om te laten
zien dat we een nieuwe weg aan
het inslaan zijn. Het aanbod wordt
vernieuwd, meer aangepast aan de
vraag van deze tijd.
Solidariteitskoffie
Engeltje: ‘In 1991 stond ik met de
auto bij de bieb om de eerste fair

trade producten te verkopen vanuit
de kofferbak. Dit werd georganiseerd
vanuit de kerk. Daar werd ook de
eerste solidariteitskoffie geschonken.’
Vanwege de groeiende vraag, werd er
uiteindelijk een winkel opgestart.
Cadeautjes
Neem dus gerust een kijkje in onze
vernieuwde winkel, waarin een leuk
verjaardagscadeau snel gevonden is.
Een van onze 30 vrijwilligers staat voor
je klaar om er een mooi cadeautje van
te maken.
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Al 6 jaar
duo-fietsen Havelte!
Ouderen en vrijwilligers zijn
enthousiast!
In de zomer wordt iedere vrijdagmiddag gefietst van 14.00-16.00
uur met als startpunt de Veldkei in
Havelte.
Ook meedoen als deelnemer of
vrijwilliger?
Bel gerust voor informatie:
Jan van Es, tel. 351436
Lianne Otter, tel. 0622348885

Evert Heinhuis wint de 24 uur solo MTB in Assen
Op 10 en 11 september werd het
Bike festival in Assen gehouden. Dit
jaar is een jubileumjaar, het festival
werd voor de 10e keer georganiseerd
in het recreatiegebied bij de
Baggelhuizerplas.

Naast de deelnemers in de 6-uursrace waren ongeveer 45 teams actief
in de 24-uurs-race. Deze teams rijden
de klok rond in estafettevorm. Dan is
er nog de categorie 24 uur solo. 16
mannen aan de start, een uitdagend

parcours, prachtig weer en een lange
dag voor de boeg. Evert Heinhuis uit
Havelte bleek na 24 uur fietsen de
sterkste. Op een kleine douchestop na
kwam hij het hele etmaal niet van de
fiets af. Hij reed 47 rondes, zo’n 400
kilometer.

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

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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HTC’ers ‘overwinteren’ op tennisbaan
De leden van de Havelter Tennisclub tennissen niet alleen volop in lente
en zomer, maar ook in de herfst en winter kunnen ze volop aan de bak.
Dan worden namelijk vanaf 7 oktober t/m 24 maart op de banen aan de
Binnenesweg de clubkampioenschappen enkel- en dubbelspel gespeeld. Dat
gebeurt dan op elke vrijdagavond met een kleine onderbreking rond kerst
en oud- en nieuwjaar. Tevens strijden de HTC’ers in dit jaarlijkse succesvolle
verenigingsevenement om de eretitel Winterkoninkje 2016/2017.
De wedstrijden op het complex aan de
Binnenesweg worden gespeeld vanaf
19.00 uur en 20.45 uur. De speeldata
zijn: 7-14-21 en 28 oktober, 4-11-18
en 25 november, 2-9 en 16 december,
6-13-20 en 27 januari, 3-10-17 en 24
februari, 3-10-17 en 24 maart. Op
vrijdag 24 maart vinden de finales
plaats.
De leden kunnen inschrijven in 1, 2 of
3 categorieën:
herenenkel, damesenkel,
herendubbel, damesdubbel en
gemengddubbel. Er wordt gespeeld
in poules. De nummers 1 en 2 van
elke poule plaatsen zich voor het
vervolg van het hoofdtoernooi. Voor
de nummers 3, 4 en 5 is het toernooi
niet afgelopen. Zij tennissen eveneens
door, niet alleen voor het plezier, maar
ook voor de prijzen.
De kosten bedragen zes euro per
onderdeel.

De HTC’ers kunnen op drie manieren
inschrijven:
digitaal via toernooi.nl. Zoek naar
winterkoning(in) en vul alle benodigde
gegevens in.
via wedstrijden@htchavelte.nl.
of noteer je naam op het
inschrijfformulier dat in het clubhuis
hangt.
Voorafgaand aan de wedstrijden
worden gedurende een kwartier
de spieren losgemaakt (de
sportwereld heeft daar een mooi
Engels woord voor: warming-up)
in dubbelspelpartijtjes in het kader
van het WINTERKONINKJE. Daarbij
gaat het er niet om wie de meeste
punten scoren. Hoe dat klassement
wordt opgemaakt is elk jaar weer
een verrassing. Het is niet alleen een
eretitel: de winnaars ontvangen ook
een fraai schilderijtje van de hand van
Eida Buitelaar uit Darp.

Zelfs de Kerstman laat tegen het eind van het jaar zijn
gezicht zien op de Havelter tennisbanen.

De inschrijving van het toernooi
sluit op 29 september. De eerste
wedstrijden worden op vrijdag 7
oktober gespeeld.
In de vorige aflevering deden liefst
67 clubleden aan dit winterse festijn
mee. De toernooicommissie hoopt
dat het in de komende editie qua
deelnemersaantal weer zo’n geweldig
succes wordt.

Evaluatieavond Volksfeest Havelte 2016
Vrijdag 14 oktober 20.00 uur ‘t Knooppunt Havelte
We hebben samen met de vele
bezoekers weer een prachtig
volksfeest mogen beleven van 1 t/m
4 september.
We blikken graag, onder het genot
van een kopje koffie, samen met jullie

terug op het feest tijdens de jaarlijkse
evaluatieavond.

2016, vanaf 20.00 uur in CafeRestaurant ‘t Knooppunt te Havelte.

Ook wordt het thema van 2017
bekend gemaakt. De evaluatieavond
staat gepland op vrijdag 14 oktober

Tot dan,
namens de Volksfeestcommissie
Havelte

Lekker en gezond eten zonder zelf te koken?
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis!
Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden.
1x in de week of iedere dag, zonder abonnement.
Warm of koelvers thuisbezorgd!

Maaltijdservice Thuis
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www.zzwd.nl

Dwingeloo, De Weyert, T. 088-9684028
Havelte, De Molenhof, T. 088-9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067
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LET OP: Nationale Open Huizen Dag zaterdag 1 oktober a.s!
GAAT U EEN WONING BEKIJKEN OF WELLICHT KOPEN?
Vanaf september op wo. t/m zo.
  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
heerlijk
ijs en verse pizza’s!
en  
supervers  ijs.  Ook  meenemen!  
Maandag en dinsdag gesloten.

Voor  onze  menulijst  en  de  openingstijden  
Voor onze menulijst zie  website.  
en de openingstijden zie website.
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

NOTARIS NODIG...? WEES WELKOM!

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.

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

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven
en UITSTEKENDE dienstverlening:

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.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.

Popkoor Voices4U
Het Popkoor Voices4U is het nieuwe
seizoen gestart met repetities. Na
een terugblik op ons zeer geslaagd
jubileum eind mei was het heerlijk
om na de vakantie de liedjes weer te
zingen. Tot onze verrassing kregen
we n.a.v. ons feest een uitnodiging
om te komen zingen voor een groep
vakantiegangers uit Noord-Holland
in Havelte. Dat gaan we dinsdag 27
september doen.

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

Op vrijdag 30 september kan iedereen
ons komen beluisteren tijdens de
Uit- en Infomarkt in de Veldkei in
Havelte. We zingen rond half 6. In de
aanbieding hebben wij: op 4 oktober
onze inlooprepetitie. Iedereen die
zingen leuk vindt en van gezelligheid
houdt wordt van harte uitgenodigd in
de Veldkei vanaf 20.00 uur. En speciaal
voor de mannen: we hebben een klein
en enthousiast groepje mannen dat
graag versterking wil.

Martijn Haveman

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

behandeling;

Martijn
Haveman
Pedjit (oosterse
massage)
energetische sportmassage / therapieën
ontspanningsmassage
magnetiseren
Locatie Veendijk 29 7971
kruiden therapie
Locatie

www.spirit-treatments.nl
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behandeling;
Pedjit (oosterse massage)
energetische sportmassage / therapieën
ontspanningsmassage
magnetiseren
kruiden therapie

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

Samen zingen is heerlijk, misschien
iets voor u? Kom maar eens sfeer
proeven! Nieuwsgierig naar wat we
zingen? Kom vrijdag 30 september
in de Veldkei naar ons kijken of
op dinsdag 4 oktober naar de
inlooprepetitie. Op internet staat veel
informatie over ons en bij YouTube
staan een aantal video’s.
Onze website is: www.voices4u.nl
Onze Facebookpagina is:
www.facebook.nl/voices4u

opleidingen;
energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen
cursus;
meditatie

tel; 06-33674073
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Knuffels en rechtvaardigheid
(Doedelblog)

Welk kind heeft nou nooit een knuffel gehad. Een
speelgoedbeest of tuttel. De tuttel vaak groezelig van
het voortdurend vasthouden, erop sabbelen, laten
vallen, weer oprapen, overal mee naar toe slepen. Door
moeder moeizaam in een onbewaakt moment aan het
kind ontfutselt om hem in de wasmachine te kunnen
stoppen. Want oh wee als het lievelingsdoekje even uit
het zicht was. Ook de knuffeldieren zagen er vaak niet uit.
Versleten en goor door de zeldzame wasbeurten, maar oh
zo lief.
Knuffeldoedel

In haar jonge jaren heeft mijn dochter
er heel wat gespaard: poezen, honden,
beertjes, giraf, tijgers, konijnen, noem
maar op. Gekregen bij de geboorte,
met verjaardagen, van een aardige
buurvrouw of haar liefhebbende
oma. Even is het leuk en wordt er veel
mee gespeeld, maar dan belanden ze
vergeten in een hoek van de kamer of
een speelgoedkist om er nooit meer
uit te komen. Toch jammer. Er zaten
zulke mooie exemplaren bij.
Op een gegeven moment werd
de achtertuin veranderd en een
berkeboom was overbodig geworden.
Alle grote takken gingen eraf, de stam
werd boven de grond afgezaagd en
daar lag ie dan op het gras. Kaal en
bloot, maar heel móói te wezen. De
berk heeft een fascinerende bast.
Daarom mocht hij van mij niet weg
en stond gedurende twee jaar in de
tuin naast het schuurtje. Tot ik een

goede bestemming wist. De stam
heb ik schoongemaakt, losse stukken
bast eraf getrokken, alle zijtakken
gereduceerd tot ongeveer 10 cm en
hem toen naar de slaapkamer van
mijn dochter gesjouwd. Rechtop gezet
en met een zaag precies pas gemaakt
zodat hij tussen de vloer en het
plafond klem gezet kon worden. De
knuffels werden tevoorschijn gehaald
en van boven tot onder rondom aan
de stam gehangen. Mijn dochter
bepaalde wie de mooiste hangplaats
kreeg. Het was een prachtig gezicht en
de speelgoedbeesten waren blij dat
ze eindelijk het daglicht zagen en zelfs
door het raam naar buiten konden
kijken.
Ze hingen allemaal aan de boom,
op drie na. Dat waren de blijvende
lievelingen van mijn dochter: een
lange witte poes, genaamd Tubble,
een zittende witte kat met een dikke

staart en het groene troetelbeertje
Klaver. Die drie mochten iedere avond
mee in bed. Zij hadden de eer om
naast haar te mogen liggen. Er was
echter één groot dilemma! Want
welke van de drie moest het dichtst
bij haar zijn? Als het Klaver was, deed
ze de andere twee tekort. Lag Tubble
tegen haar wang, dan was dat zielig
voor de zittende kat en voor Klaver.
Ze wilde geen van drieën tekort doen
en werd daar helemaal verdrietig van.
Iedere avond had ze hele gesprekken
met de drie knuffels om uit te leggen
dat ze van allemaal even veel hield,
maar toch een keus moest maken.
Tot ze bedacht om de beesten om de
beurt de eer te geven. Ze zette een
heel schema op van wíe, wannéér en
wáár direct naast haar hoofd op het
kussen mocht liggen. Bij het naar bed
gaan legde ze serieus aan de drie uit
wat hun plaats voor die nacht was en
dat ze allemaal eerlijk aan de beurt
kwamen. Omdat ze nog niet kon lezen
of schrijven, moest ze het onthouden
en soms gebeurde het wel eens dat ze
echt niet meer wist hoe de rangorde
voor de nacht zou zijn. Dan was ze
in tranen, want ze hield van alle
drie evenveel en wilde geen knuffel
teleurstellen!
Al heel jong had ze een groot
rechtvaardigheidsgevoel. Nog steeds,
alleen zijn het nu mensen en geen
knuffels meer. Ze heeft het niet van
een vreemde!
Yvonne Casander
www.facebook.com/
artschoolofpainting
artschoolofpainting@gmail.com

Boomstamdoedel
6

De Kei - 1e jaargang nr. 18 - 21 september 2016

Top kwaliteit Zweeds tuinhout
19 x 145 geschaafd
19 x 135 rabat
16 x 180 grijs geïmpregneerd

Zweeds rabat

24 x 195 Douglas
24 x 195 Douglas zwart
24 x 195 Grijs geïmpregneerd

Steigerplanken

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

Lariks / Douglas fijnbezaagd

22 x 200 300 & 400 lang
100 x 100 300 lang
150 x 150 300 lang

€ 1.50 p/m
€ 1.50 p/m
€ 2.00 p/m
€ 2.50 p/m
€ 2.95 p/m
€ 3.25 p/m

Autobedrijf | Tankstation

€ 2.25 p/m
€ 3.75 p/m

KOOPS

€ 2.25 p/m
€ 15.00 p/st
€ 35.00 p/st

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

Houthandelwevers.nl

Agenda
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 - De Veldkei Havelte - 20.00 uur
14 okt. Evaluatieavond Volksfeest Havelte - ‘t Knooppunt Havelte - 20.00 uur
14 okt. Film ‘Land of Mine’; Filmhuis Havelte - De Veldkei - 20.00 uur (zaal open 19.30 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
14 okt. Film ‘Beyond Sleep’; Filmhuis Havelte - De Veldkei - 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
15 nov.	Lezing ‘Vogels in mijn werk’ door Erik van Ommen - CR ’t Knooppunt, Dorpsstraat
Heeft u
21 Havelte - 20.00 uur
een aankondiging
16 nov. De Kei nr. 22
van een evenemen
t
30 nov. De Kei nr. 23
of
ac
ti
vi
te
it
?
9 dec. Film ‘Brooklyn’; Filmhuis Havelte - De Veldkei - 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
Laat het gratis in
14 dec. De Kei nr. 24 - laatste Kei van 2016
de agenda plaatsen
17 dec. Kerstmarkt Havelte!
.
22 dec. Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur
(Commerciële age
ndapu
in overleg)

Elke maandagmiddag:

nten

Koersbal - De Veldkei Havelte - 14.30 uur
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Is elke verandering een verbetering? (2)
In een vorig nummer van De Kei maakten we melding van de oprichting
van de Stichting Vrienden van De Veldkei. Dat is beslist geen groepje
verzuurde, conservatie dwarsliggers die zich met hand en tand verzetten
tegen nieuwe ontwikkelingen, zoals de plannen die er zijn met dorpshuis
De Veldkei, eigendom van de stichting Welzijn Mens en Werk (WMW). Men
overweegt immers dit gebouw te slopen of een andere bestemming te geven
en een nieuw, maar aanzienlijk kleiner dorpshuis onder te brengen bij het
woonzorgcentrum De Molenhof. Zeker omdat de plannen nogal vaag zijn
en degenen die er meer van zouden kunnen – of behoren te – weten, het
achterste van hun tong niet laten zien, groeit de achterdocht.
En dat is een slechte zaak. Per
slot van rekening is De Veldkei in
1975 op particulier initiatief uit de
Havelter bevolking zelf opgebouwd
en uitgebouwd. En al zijn de
dorpsbewoners officieel geen eigenaar
meer na allerlei fusies van stichtingen
met stichtingen, menigeen beschouwt
De Veldkei toch als publiek bezit.
De Veldkei is een multifunctioneel
buurthuis waarvan zo’n 30 clubs,
groepen, verenigingen dagelijks
gebruikmaken en andersoortige
organisaties wekelijks, zoals onder
andere het laboratorium van het Isala
ziekenhuis te Meppel (‘prikdienst’).
Feit is ook dat de huidige 2500
vierkante meter gebruiksoppervlak
tal van mogelijkheden biedt voor een
centrum als De Veldkei, terwijl het de
vraag is of dat ook zal opgaan voor

het dorpshuis dat men van plan is
neer te zetten in of bij ‘De Molenhof
nieuwe stijl’ met zo’n 1000 vierkante
meter, ingeklemd tussen het oude
deel van De Molenhof en de geplande
nieuwbouw. Over de parkeerplaatsen
die op de tekeningen nergens terug
te vinden zijn, zullen we het nog
maar even niet hebben. Wellicht dat
de huidige omwonenden wat meer
moeten inschikken.
Maar dan nog. Kan een dergelijke
locatie – meer dan tweemaal zo klein
als De Veldkei – wel zoveel gebruikers
herbergen? Of zal het grootste deel
ervan zijn heil elders moeten zoeken
en als dat niet lukt, zichzelf maar
moeten opheffen? Wellicht heeft de
gemeente nog enkele troeven in de
mouw om de dorpsbevolking straks
aangenaam te verrassen met een

fonkelnieuw, nog beter toegerust
dorpshuis op een nog gunstiger
locatie. Dat zou mooi zijn en dat zou
de Stichting Vrienden van De Veldkei
in één keer overbodig maken. Iets wat
zij zelf ook graag zou zien.
Want waarom een goed
functionerende faciliteit slopen om
maar af te wachten wat ervoor in
de plaats komt? Is deze verandering
inderdaad een verbetering? Waarom
een ‘probleem’ dat niemand ziet,
aanpakken met een ‘oplossing’ waar
niemand om vraagt? Wegen de
belangen van organisaties van elders
zwaarder dan die van de Havelter
inwoners en gebruikers van De
Veldkei? Het zou kunnen.
Daarom heeft de Stichting in dit
nummer van De Kei een advertentie
laten opnemen met de vraag of elke
verandering een verbetering is. Blijkt
een meerderheid de sloop van De
Veldkei toe te juichen? Het zij zo.
Maar de Stichting Vrienden van De
Veldkei vraagt u wel een mening te
vormen over de vraag of we met de
geplande situatie beter af zullen zijn.
Voor nadere informatie verwijzen
we naar onze webpagina www.
stichtingvriendenvandeveldkei.nl.

Vers van de pers
Gem’s gezegdes 2
Boom
“Hoge bomen vangen veel wind”
een boom van een vent heeft een ukkie als kind..
ben ik een ‘boom’ als ik dat snap?
De Drentse taal is leuk en knap maar...
zegt n Drent: Ik ben boomndan bedoelt ie dattie boven in zijn bedje ligt te droomn!
Hoezo “uit turf en achterdocht heeft God de Drent gewrocht’?
Zo drukt men zich uit maar ik begrijp ervan geen fluit.
Al is de leugen nog zo snel..de waarheid achterhaalt hem wel!
text & beeld van Gem uit Havelte
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Nieuw seizoen... 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

Maak je sterk tegen MS

Collectanten gezocht!
Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke
huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten met een
collectebus langs de deur om geld in te zamelen voor mensen met Multiple
Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Zo weten we nog niet
waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen.
De collecte is de belangrijkste bron
van inkomsten voor het Nationaal MS
Fonds. We ontvangen geen subsidies
en zijn volkomen afhankelijk van
donaties en giften. Door de collecte
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kunnen we ons werk blijven doen en
investeren in innovatieve onderzoeken
om MS te genezen.
Wil jij je ook sterk maken tegen MS?
Om de jaarlijkse collecte nog

succesvoller te maken, zijn we op
zoek naar nieuwe collectanten
en coördinatoren. Een avondje
collecteren kost maar 2 uur van je tijd.
Hou je van regelen en organiseren
en heb je ongeveer 10 uur over, dan
kun je al aan de slag als collectecoördinator. Kijk op de website www.
mscollecte.nl voor meer informatie
en meld je snel aan. Samen maken we
ons sterk tegen MS!
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Vijftien jaar Oktobermaand Kindermaand Drenthe
Kinderen tot 13 jaar kunnen in oktober weer gratis workshops, rondleidingen
en voorstellingen volgen bij de Drentse kunst- en cultuurinstellingen. Oktober
is Kindermaand in Drenthe. Kinderen hebben vrij toegang tot organisaties én
culturele activiteiten. Omdat er voor de kinderen geen kosten aan verbonden
zijn, is Oktobermaand een mooie gelegenheid om kennis te maken met nieuwe
instellingen en activiteiten in de provincie.
Dit jaar stimuleert K&C al voor het
vijftiende jaar het bezoek van kinderen
aan musea, theaters en beeldend
kunstenaars in Drenthe. Gemiddeld
maken jaarlijks 12.500 kinderen
gebruik van het aanbod en bezoeken
één of meerdere activiteiten. Het
project is daarmee het grootste
kinderevenement in de provincie.

de kinderboekenweek aangegrepen
om gezamenlijke activiteiten voor
grootouders en kleinkinderen te
organiseren. Ook in de Drentse natuur
worden programma’s ontwikkeld.
Zo kunnen kinderen met een
schaapsherder op pad, tussen de
toppen van de bomen lopen of op
zoek gaan naar slangensporen in de
natuur.

Talent ontdekken
Oktobermaand Kindermaand is
een mooi project voor kinderen
om hun talenten
te ontdekken en
te ontwikkelen.
Het aanbod is erg
divers. Van toneel
leren spelen tot
cupcakes versieren,
van fotograferen tot
goochelen en van
beeldende kunst
maken tot leren
drummen.
Daarnaast vinden er
verschillende dans-,
poppen- en theatervoorstellingen plaats
die voor kinderen
gratis zijn te
bezoeken en wordt

Noordeinde 9, Meppel

T 0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

Programmaboekje
Alle basisschoolleerlingen krijgen
op school een programmaboekje.
In het boekje van dit jaar staan 116
Drentse aanbieders met 318 culturele
activiteiten, waaraan de kinderen met
hun (groot)ouders kunnen deelnemen.
Oktobermaand Kindermaand is 15
jaar geleden gestart op initiatief van
de provincie Drenthe die vond dat
kinderen op een laagdrempelige
manier, in de vrije tijd, kennis moesten
kunnen nemen van kunst en cultuur.
De provincie is nog steeds een van
de belangrijkste financiers van
het project. Naast Drenthe wordt
oktobermaand Kindermaand ook in
Groningen en Friesland (Leeuwarden
en Dongeradeel) uitgevoerd.

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

PROEF DE SFEER
IN ONS RESTAURANT
‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’
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Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027
info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl
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‘Drentse Hoofdvaart’ ter hoogte van Uffelte          	     Foto: Henk Mulder, Havelte

Een ‘KEI’ van een foto
‘Grote Turfroute’
Zo heet namelijk de 190 km. lange
vaarroute, die in ‘ons’ gebied langs
Veendijk, Havelte en Uffelte gaat. Het
volgt verder de Drentse Hoofdvaart
om onder Smilde naar Appelscha af
te buigen. Via Sneek en Heerenveen

wordt het grootste laagveengebied
van West-Europa bereikt, namelijk
het u welbekende Nationale Park
Weerribben-Wieden. Ná de Beulakeren Belterwijde nog éénmaal bakboord
en is via Meppel de cirkel weer rond!
De vele bruggen en sluizen onderweg

worden bediend van 15 mei t/m 15
september. Ideetje voor volgend jaar?
Behouden vaart!        
     
tekst: Henk Mulder, Havelte    

Fair
Heidepracht, Herfstfair in Dwingeloo
was de wervende kop in de
Westervelder.
Het thema herfstfair was wel heel
prematuur, het was augustus, eindelijk
zomer en nog zomervakantie!
Het woord fair trok me aan en ik heb
de fair gedaan.
Leuk, mooi, goed verzorgd, warm en
ik heb de bloemschikdames gemist,

dat was toch wel de insteek. Misschien
was het té warm voor de bloemen.
Twee dagen fair in Dwingeloo, elke
dag fairtrade in Havelte waar de
Wereldwinkel fairtrade producten
verkoopt. Mooie en heel bijzondere
producten die gemaakt en verkocht
worden met respect voor mens en
milieu. Een van mijn zeer kritische
familieleden prees mijn prachtige,

blauw gedecoreerde porseleinen
koffiebekers.
Zelden, zei ze, zulke mooie bekers
gezien, meegenomen van één van je
buitenlandse reizen?
Ja, zei ik, maar niet door mij, wij hier
hebben een Wereldwinkel in Havelte,
zal ik, als je weer komt, een paar voor
je kopen?
dieneke smink

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. U kunt bij ons ook terecht voor budgetbeheer.
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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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
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drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl
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