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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17

Chauffeurs ZZWD krijgen slipcursus aangeboden
Normaal gesproken rijden de chauffeurs van Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe
(ZZWD) uiterst behoedzaam met de rolstoelbussen waarin zij senioren
vervoeren. Maar op donderdag 22 september begaven ze zich remmend,
slippend en slingerend over het wegdek in Drachten.
Uiteraard deze keer zonder passagiers.
Het was onderdeel van de slipcursus
die hen werd aangeboden.
ZZWD schafte in juli, in combinatie
met Steunstichting De Molenhof
Plus, haar vierde Mercedes-Benz
rolstoelbus aan. Met deze bus
vervoeren de vrijwillige chauffeurs
in Havelte dagelijks senioren
naar Welkom, de dagbesteding in
Woonservicecentrum De Molenhof
of nemen hen mee voor een tochtje
in de omgeving. ‘Jaarlijks bieden wij
alle chauffeurs een rijvaardigheidstest
aan’, zegt Jan Ronald Dijkema, facilitair
manager van ZZWD. Dit jaar kregen
de chauffeurs daar bovendien een
slipcursus bij.
Tijdens de cursus kregen de
chauffeurs uitleg over ABS en
oefenden met zowel de rolstoelbus
als personenwagens verschillende
stuur-, rem- en sliptechnieken. ‘Op
een gegeven moment moesten ze
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met zestig kilometer per uur een
noodstop maken op een natte baan.
Dat deden ze met zowel zomer- als
winterbanden. Je ziet dan direct
het effect van goede banden’, zegt
Dijkema.
De chauffeurs waren enthousiast na
afloop. En, heel belangrijk, ze hadden
er alle vertrouwen in dat ze op een
glibberig wegdek veilig konden rijden.
Dijkema: ‘Dat is heel waardevol voor
ons én voor onze cliënten. Tijdens
de afgelopen winters was het soms
behoorlijk glad. In zo’n geval moeten
wij de afweging maken: kunnen
we met onze cliënten wel of niet
op pad? De slipcursus heeft laten
zien dat je met de juiste banden en
goede rijtechnieken heel lang kunt
doorrijden in deze omstandigheden.
De chauffeurs zijn echt met meer
vertrouwen in hun eigen rijvaardigheid
weer naar huis gegaan. Wat mij betreft
doen we dit volgend jaar weer.’

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 2 november 2016.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 26 oktober
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
Molenhof
Wo. 19 okt.
Havelte
Zo. 23 okt.
Havelte
Zo. 30 okt.

19.30 uur
10.00 uur
10.00 uur

Ds. A. Westra
Ds. J. Schonewille uit Noordwolde
Mw. ds. V.T. Thurkow- Wierenga uit Beilen

Kindernevendienst
Kindernevendienst

Evaluatieavond Volksfeest Havelte 2016 & aankondiging thema 2017
Vrijdag 14 oktober, de kleine zaal in ’t Knooppunt. We beleven het 38e Haveltervolksfeest nog even opnieuw. Jan Israels
neemt ons mee door de verschillende onderdelen van het feest. Op de achtergrond zien we de feestelijke foto’s van
Simon Paarhuis voorbij komen en penningmeester Jan Koops licht de financiële kant van het feest toe. Het feest zetten
we neer met vele vrijwilligers; van tentbouwers en verkeersregelaars tot aan catering achter de schermen. Maar ook
met de sponsoren voor de verschillende onderdelen (Jannes Beenen, Horesca, Kledingbeurs, AH Abe, HOC) en natuurlijk
de adverteerders in de feestgids. Alleen met deze bijdrage lukt het om een goed feest neer te zetten. We kijken als
commissie terug op een gezellig feest!
Na de terugblik en cijfers bedanken
we twee leden die de zitting in het
bestuur over hebben gedragen aan
nieuwe leden. De voorzitter van
afgelopen jaren, Jan Israels, draagt
het stokje over aan Dick Wijnen.
En Chantal Manden, secretariaat,
is afgelopen jaar opgevolgd door
Alyanne Huisman.
Dan is het tijd geworden om het
thema van 2017 bekend te maken...
Havelte on CRUISE! Op donderdag
31 augustus vertrekt de cruise uit de
haven van Havelte om een 4-daagse
wereldreis te maken.
Het gaat om een spiksplinternieuw
cruiseschip. De eerste ontwerpen
liggen al klaar en volgende maand gaat
de bouw van start. Het cruiseschip zal
van alle gemakken worden voorzien,
van eettentjes tot entertainment. Aan
alles en iedereen wordt gedacht. Het
wordt dan ook een unieke ervaring
om bij de eerste tocht van dit schip
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aanwezig te zijn! Op het programma
staat in ieder geval een avond op
Sunny Beach, carnavalsoptocht in Rio
de Baleiro en een showavond in St.
Knopez.

Havelte, bereid je goed voor, want
deze reis wil je niet missen!
Namens de Volksfeestcommissie
Havelte
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Keitje

Kampioen
Als een stad of dorp een échte kampioen heeft, wordt er feest gevierd. De straat
en het huis worden versierd. De vlaggen gaan uit.
De kampioen wordt gehuldigd, soms in een open auto rondgereden, toegejuicht
door stad- of dorpsgenoten, de burgermeester komt persoonlijk mét ambtsketen
de winnaar fêteren.
Dat zijn de ‘aanzienlijke’ kampioenen die de krant halen of zelfs de TV.
Je hebt ook de ‘stille’ kampioenen. Zij die in alle rust en met heel veel trainen
een bijzondere prestatie leveren.
Die, en dat zijn er duizenden en duizenden, voor een goed doel de 4 mijl van
Groningen lopen.
Voor Pink Ribbon bijvoorbeeld. Die dan 4 mijl lopen in 37 minuten en 17
seconden en daarmee meer dan 1700 euro sponsorgeld bijeenharken.
Geen versierde straat voor die kampioen, geen open auto met juichende
dorpsgenoten of een burgervader met ambtsketen, maar de onmetelijke dank
van zijn moeder en vader en al die borstkankerpatiënten die hopen dat door al
dat sponsorgeld en onderzoek borstkanker te genezen is.
Onze Havelter kampioen is Stef Vos. 15 jaar! Wat een kanjer!

Like De Kei
op Facebook

www.facebook.com/
regiobladdekei

dieneke smink

Dorpsgemeenschap Havelte is op zoek naar enthousiast(e)

Bestuursleden (m/v)
Draag je Havelte een warm hart toe en wil je het bestuur van de
Dorpsgemeenschap Havelte komen versterken, dan zijn we op zoek naar jou.
Wij als Dorpsgemeenschap zijn een
vereniging met leden en vormen
al sinds 1997 het aanspreekpunt
voor bewoners uit ons dorp. Wij
houden ons bezig met diverse
onderwerpen die in ons dorp spelen
zoals woningbouw, verkeer, openbare
ruimte etc.
De komende jaren staan ook voor
Havelte belangrijke thema’s op de
agenda zoals: vergrijzing van de

bevolking, behoud van voorzieningen,
zorg en welzijn, wonen etc.
Vind je het belangrijk dat
vertegenwoordigers uit de
Havelter samenleving belangrijke
gesprekspartners zijn, dan nodigen we
je uit om te reageren.
We vinden het belangrijk dat je
beschikt over:
• Humor
• Tijd

• Kennis van het dorp en haar
samenleving
Op dit moment zijn we op zoek naar
kandidaten voor de bestuursfunctie
secretariaat en voorzitter.
We zien je reactie graag tegemoet.
Reactie kun je sturen naar onze
tijdelijk secretaris Martin Bally e-mail:
info@dorpsgemeenschaphavelte.nl.

Hart voor Havelte
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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Een ‘KEI’ van een foto
Ooit stonden er in Havelte en
omgeving 12 molens. Nu is er nog
maar één over.
Naast de molen staat sinds 2012
de Molenschuur. Daarin hebben
de molenaars en vrijwilligers een
verwarmd zaaltje met keuken en
toiletten.
De ruimte boven werd verhuurd aan
de Historische Vereniging, maar die
vertrokken onlangs naar het voorhuis
van de Berkenhof.
Wist u dat u de benedenverdieping
per dagdeel kunt huren voor
vergaderingen, presentaties,
workshops en dergelijke?
Ook kun je er wekelijks tweedehands
boeken kopen in het winkeltje.
De Havelter molen is iedere
zaterdagmiddag open van een tot
vijf uur.
Foto: Wim van Velzel, Havelte

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

Martijn Haveman

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

behandeling;

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

cursus;
7971 RN Havelte
(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 (indonesische massage)
energetische sportmassage / therapieën
sportmassage
orthomoleculair gerichte conculten
te volgen opleidingen;
energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen
cursus;
mediteren

tel; 06-33674073
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Biljartvereniging De Veldkei stroopt mouwen op
Een nieuw seizoen, een bekend geluid. Biljartvereniging De Veldkei gaat er in
het nieuwe biljartjaar 2016-2017 weer keihard tegenaan. Men moet zijn naam
waarmaken, nietwaar? De nieuwe agenda’s liggen nauwelijks in de winkel of
verschillende data worden al geblokkeerd.
Krijgsraad:
Schermutselingen:
Krachtmeting:
Eindstrijd:

21 oktober 2016, aanvang 10.00 uur (Alg. Ledenvergadering)
15 en 16 december 2016 (Kersttoernooi)
12 april 2017 (Paastoernooi)
21 april 2017 (persoonlijk kampioenschap)

En dat zijn nog maar enkele
hoogtepunten die de vereniging van
plan is te realiseren.
Er zijn nog geen dranghekken besteld

om de toevloed van nieuwe leden
ordelijk te laten verlopen, maar
zeker nu in het nieuwe seizoen ook
leden – dames en heren – onder de

55 jaar welkom worden geheten,
verwachten we veel belangstelling.
En terecht: weinig sporten zijn zo
gezellig, sociaal en ontspannend als
biljarten. Kijk zelf maar eens op www.
youtube.com onder de zoekterm
‘biljarten libre lessen’ (bijvoorbeeld
les van Jos Bongers). Een wereld gaat
voor je open: een combinatie van
techniek, beheersing, ja, kunst. Maar
bij De Veldkei mag je gewoon een
carambole missen. Iedereen om je
heen zal dat jammer vinden. Zoals ze
ook bewondering uiten als je er een
maakt. En kom daar tegenwoordig nog
eens om.

De Wondere wereld van dementie
Anneke van der Plaats

Sociaal geriater Dr Anneke van der Plaats is als verpleeghuisarts, wetenschapper, docent en adviseur altijd al een
voorloper geweest.
Op 24 november om 19.30 uur
zal zij een zeer verhelderende en
interactieve lezing houden in het

dorpshuis de Veldkei in Havelte. De
kosten zijn 5 euro p.p. inclusief een
kopje koffie. De lezing is geschikt voor

iedereen! Zeker voor degene die privé
of via werk in aanraking komt met
mensen met dementie.
Opgave: esjvan@hotmail.com.

IJSCLUB HAVELTE
Op woensdag t/m zondag
  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
en  supervers  ijs.  Ook  meenemen!  
Italiaans
ijs en verse pizza’s!
Vanaf 20 november wintersluiting.
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

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.
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Jaarvergadering
Op dinsdag 29 november 2016
om 20.00 uur
in de kantine van de IJsbaan

Agenda ter tafel
Voor degenen, die nog geen lid zijn, bestaat de
gelegenheid om lidmaatschapskaarten te kopen voor
aanvang van de jaarvergadering van 19.30-20.00 uur.
Leden die reeds hebben betaald kunnen ook op
genoemd tijdstip hun lidmaatschapskaart afhalen.
Tarieven Lidmaatschapskaarten:
• Gezinnen € 7,50
• Individuele leden € 5,Inwoners van 18 jaar en ouder
dienen individueel lid te zijn.

5

Voor De Klas
(Doedelblog)

Ruim een maand geleden werd ik op de school van mijn
kleinkinderen door een leerkracht aangesproken. “Bent
u de oma van Lissy?” “Ja, dat ben ik.” “Binnenkort is het
Kinderboekenweek met als thema: Voor altijd jong”. Het
gaat over opa’s en oma’s. Zou u het leuk vinden om in de
klas een verhaaltje voor te lezen. Als oma.“
Nou, dat sprak mij wel aan. Het is lang
geleden dat ik voor de klas stond.
“Wanneer is het precies? Het mooiste
zou zijn als ik het met een bezoek aan
mijn kinderen kan combineren.“ De
juffrouw beloofde mijn dochter een
mail met datum te sturen.
Ik dacht er verder niet meer aan, tot
de vraag van Timo kwam wanneer
ik bij hem ging voorlezen. Aangezien
ik nog niets had gehoord, ging mijn
dochter er achteraan. “Over twee
dagen,” appte ze mij. Jee, dat is snel!
Gelukkig kon ik de bewuste ochtend
een paar uur vrijmaken.
Daar ging ik dan. Eerst in groep 6 een
hoofdstuk voorlezen uit de Koning
van Katoren. Een geweldig boek
dat vroeger zeer geliefd was. Timo
mocht in de kring naast mij zitten en
een korte inleiding geven. Dat deed
hij goed. Tijdens het voorlezen keek
ik de klas rond. Sommige kinderen
waren heel geïnteresseerd aan het
luisteren en hingen met open mond
aan mijn lippen. Net als de juf, maar
zij had haar mond dicht. Het was
dan ook een spannend verhaal over
de zeven-koppige draak die moest

worden verslagen.
Andere leerlingen,
vooral de meisjes,
waren met
nuttiger dingen
bezig: hun haar.
Met voorover gebogen hoofden
draaiden ze vlechtjes in het voor hun
ogen hangende gordijn. Of ze naar
mij luisterden? Ik betwijfel het. Na
een kwartier zat het er op. Ik werd
bedankt voor mijn komst van zo
ver weg. De juf wist er meteen een
rekenlesje aan te koppelen door te
vragen hoe lang ik terug zou moeten
rijden. Eén jongen wist te vertellen
dat 3 kilometer ongeveer 3 minuten
duurde. Er werd druk gerekend. Toch
nog een moeilijke opgave.
Een uur later was groep 3 van
Lissy aan de beurt. Daar ging het
een stuk rommeliger aan toe. De
kinderen kwamen net binnen van het
speelkwartier en mochten hun fruit
en drinken pakken. Onderwijl kreeg
ik een leesboek in handen gedrukt.
Terwijl ik voorlas, was het om mij
heen een drukte van belang. Met
verbazing contstateerde ik dat het

Voorleesdoedel

jonge spul overal in de klas rondliep,
soms zelfs de deur uit, nadat ze een
speelgoedmuisje hadden gepakt.
Vragend keek ik de juffrouw aan. “Dat
betekent dat ze naar de w.c. moeten.”
O.K.!? Vóór mij op de eerste rij zat
een beweeglijk ventje dat een trui
met capuchon droeg. Die capuchon
ging op en af, op en af. De rits: open,
dicht, open, dicht. Niet tot zijn hals,
maar helemaal tot boven aan de muts,
zodat het leek of ik ineens tegen een
lid van de Ku Klux Klan aankeek. Het
jochie keek wel mijn kant op, maar
kon me niet zien. Ik hem trouwens
ook niet meer. Onverstoorbaar bleef
hij zo een poosje zitten. Ik moest er
stiekum erg om lachen. Een ander
pakte de leeslineaal die ik voor mij
had neergelegd en begon er mee te
dirigeren, helemaal opgaand in zijn
eigen spel. Er werd getekend en
gekleurd. Luisterde er eigenlijk wel
iemand naar mij? Daar kwam ik achter
toen ik opnieuw werd afgeleid en per
ongeluk twee keer dezelfde zin las.
“Die hebt u al gehad” klonk het achter
uit de klas. Gelukkig. Ik las niet voor
niets!
Blij dat het er op zat, reed ik terug
naar Havelte.
Achteraf gezien was het veel leuker
geweest als ik iets over mijzelf had
mogen vertellen. Dat ik een omakunstenaar ben en wat dat inhoudt.
Vragen laten stellen. Uitleg geven. Dat
vond ik persoonlijk meer passen bij
het thema “Voor altijd jong”. Jammer
dat ik daar niet aan heb gedacht.
Yvonne Casander

Opa en oma doedel
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www.facebook.com/artschoolofpainting
voor reacties:
yvonnecasander@gmail.com
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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
19 okt.
De Kei nr. 20
20 okt.
Drentenierdersmiddag - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
21 okt.
Algemene ledenvergadering biljartvereniging De Veldkei - 10.00 uur
21 okt.	Bingomiddag - De senioren Westerveld - De Veldkei Havelte - 14.00 uur. Iedereen is van harte welkom.
2 nov.
De Kei nr. 21
2 nov.
Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur
5-6 nov.	NK Schapen drijven, Wedstrijden Praktijk kwalificatie en promotie door de Border Collie - Club Nederland bij de
schaapskooi Toegangspoort Holtingerveld
11 nov. Film ‘Beyond Sleep’; Filmhuis Havelte - De Veldkei - 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
12 nov.  	 Toneelmiddag - De Tenielgroep Slien - De Veldkei Havelte - 14.00 uur
15 nov.	Lezing ‘Vogels in mijn werk’ door Erik van Ommen - CR ’t Knooppunt, Dorpsstraat 21 Havelte - 20.00 uur
16 nov. De Kei nr. 22
16 nov. Ledenavond Vrouwenvereniging Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
Heeft u
19 nov.	Trailrun door het Holtingerveld, georganiseerd door Run Forest Run - start en
een aankondiging
finisch in de schaapskooi Toegangspoort Holtingerveld.
va
n een evenement
24 nov. Lezing over dementie - De Veldkei Havelte - 19.30 uur
25 nov.  	Bingomiddag - De senioren Westerveld - De Veldkei Havelte - 14.00 uur. Iedereen is
of activiteit?
van harte welkom.
Laat het gratis in
30 nov. De Kei nr. 23
de agenda plaatsen
9 dec. Film ‘Brooklyn’; Filmhuis Havelte - De Veldkei - 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
.
14 dec. De Kei nr. 24 - laatste Kei van 2016
(Commerciële age
ndapunten
in overleg)
15-16 dec. Kersttoernooi biljartvereniging De Veldkei
17 dec. Kerstmarkt Havelte! - Brink, Havelte - 14.00-19.00 uur
21 dec. Ledenavond Vrouwenvereniging Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
22 dec. Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur
Elke maandagmiddag:

Koersbal - De Veldkei Havelte - 14.30 uur

De Kei - 1e jaargang nr. 20 - 19 oktober 2016
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Tijd voor uzelf?? Tijd voor SiS!!
SiS is verhuisd, zie het persbericht in deze Kei!

Siska Koster

Dr. Hauschka therapeute/masseuse
Jan Harmskamp 52, Havelte • tel.: 06-204 628 47 • www.sishavelte.nl

Drentenierdersmiddag
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 worden
eens in de maand georganiseerd met
uitzondering van de zomermaanden.
Donderdag 20 oktober zal onder het
motto: ‘Een jongensdroom wordt
werkelijkheid’ de heer Christoffels

varieert elk jaar en de deelnemers
zijn verdeeld over de klassen, vintage,
touring, sporting en expert.
De toegang is gratis en van tevoren
opgeven is niet nodig. De tijden
zijn van 15.00 uur tot 17.00 uur. De
Drentenierdersmiddagen worden
gehouden in Het Landhotel,
Groningerweg 6 in Diever. Voor meer
informatie zie www.drentenierders.nl
of bel 0521-342557.

met een powerpointpresentatie iets
vertellen over de Tulpenrally 2016.
De ‘Tulp’ is een jaarlijkse rally van een
week voor klassieke auto’s, die wordt
gereden van Sint-Vincent in Italië naar
Noordwijk in Nederland. De route

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

Regenkleding

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

PROJECTSTOFFERING

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
8

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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Dorpsgemeenschap Havelte
Het bestuur van de Dorpsgemeenschap Havelte heeft in haar
septembervergadering afscheid genomen van Sandra Schrotenboer. Sandra
heeft zich binnen het bestuur vooral ingezet voor de jongeren van Havelte,
maar veel meer zaken hadden haar brede aandacht.
Zeven (of waren het acht?) jaar
heeft ze met veel toewijding haar
steentje bijgedragen binnen het
bestuur maar vooral ook daarbuiten,
en ondanks dat financiën niet haar
ding was, heeft ze toch jarenlang
het penningmeesterschap op
voortreffelijke wijze vervuld.
We vinden het heel jammer dat
Sandra vertrekt en willen haar
bedanken voor de rol die ze vervuld
heeft.
Namens het bestuur, Yde Huizinga
Bestuur Dorpsgemeenschap Havelte
info@dorpsgemeenschaphavelte.nl
www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Sandra ontvangt een mooi boeket van de voorzitter.

Hart voor Havelte
Gem’s gezegdes 4
Gek!
Vervolg van ‘deur’

Zo gek als een deur..
wat geef je dŕ veur?
Wat een gek ervoor geeft.
maar dat is van de gekken..
zo maf als het verkeer, ze rijden als gekken!
De grote weg is een gekkenhuis? Of de gekte van de
phone’?
Waar moet dat heen, waar gaat dat naar toe?
zonder spot of hoon; vraag het de ‘dorpsgek
Die is al zo moe....

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
De Kei - 1e jaargang nr. 20 - 19 oktober 2016
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Oktobermaand Kindermaand is halverwege
Oktobermaand Kindermaand stimuleert kinderen tot 13 jaar
om deel te nemen aan culturele activiteiten in molens, theaters,
musea en ateliers van kunstenaars. Honderden kinderen bezochten
de eerste weekenden één van de 116 Drentse deelnemende
instellingen of kunstenaars. Zij volgden met hun ouders
workshops, bekeken voorstellingen of deden mee aan één van
de rondleidingen. Ook de komende weekenden zijn er nog volop
activiteiten. Alle activiteiten en organisaties zijn voor kinderen
gratis toegankelijk.
Zuidoost Drenthe
In Zuidoost Drenthe kunnen kinderen
ridderlijke rondleidingen volgen
in Stedelijk Museum Coevorden,
schilderen met kunstenaar Marion
Menke in Noord-Sleen en koekjes
bakken in Museummolen Jan Pol.
Het Coevorder Kunst Collectief laat
geïnteresseerden kennis maken
met diverse druktechnieken en in
openluchtmuseum Ellert en Brammert
kunnen kinderen zien hoe de herder
en zijn hond de schapen drijven. In
Nieuw-Dordrecht gaan bezoekers
bij Collectie Brands op zoek naar
museumschatjes en bij het Industrieel
Smalspoor Museum kunnen
kinderen hun machinistendiploma
halen. Bibliotheek Sleen sluit op
23 oktober de Kinderboekenweek
feestelijk af en in het Van Gogh Huis
schilderen kinderen alla van Gogh.
Het Hunebedcentrum biedt de kans
om terug te gaan in de tijd, bij het
Boomkroonpad kunnen kinderen de
boom in en Verhart Muziek Educatie
organiseert in Odeon Cultuurhuis de
workshop muzikale theaterkriebels.
Midden-Drenthe
In Midden-Drenthe heeft
Herinneringscentrum Kamp

Noordeinde 9, Meppel

T 0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

Westerbork alle weekenden
activiteiten. Kinderen volgen de
Juniorroute (22 oktober) of de
ontsnappingsrondleiding (29 oktober),
leren fotograferen (23 oktober) en
op 30 oktober vertelt Lida van der
Kar over haar kindertijd in kamp
Westerbork. Kinderen mogen knippen
in het Museum van Papierknipkunst
en in Orvelte zien ze hoe klompen
worden gemaakt bij ’t Stokertje.
In Museums Vledder is een
speurtocht uitgezet en in Museum
De Koloniehof in Frederiksoord start
een speurtocht door het bos naar de
drollen van verschillende dieren. Het
OERmuseum in Diever biedt een kijkje
in de oer-keuken en omdat Miramar
Zeemuseum 50 jaar bestaat wordt
daar feest gevierd.

weekenden in het teken van bamboe.
Van expeditie bamboe tot griezel
bamboe.
In Meppel wordt op 22 oktober
door het Drukkerijmuseum het
letterfeest georganiseerd en krijgen
de kinderen een inkijkje bij de
Rioolwaterzuiveringsinstallatie van
het Waterschap. Bij Stichting KiK
in Kolderveen worden op 29 en 30
oktober stopmotion filmpjes gemaakt
met als thema ‘Kunst in je melk?’
In bibliotheek Hoogeveen ontdekken
kinderen de schatten van Hoogeveen
bij de Verhalenwerf en in Theater
De Tamboer vindt 30 oktober
de Jeugdtheaterdag plaats met
voorstellingen en de workshopdag
musicaldans en theater van Scala
Centrum voor de Kunsten.

Zuid Drenthe
In Bezoekerscentrum Dwingelderveld
is een paddenstoelensafari uitgezet
voor kinderen van 7 tot en met 12
jaar en bij Atelier C in De Wijk kunnen
kinderen zijde schilderen en er daarna
papegaaien, armbandjes of vlinders
van maken. Dierenpark Taman
Indonesia in Kallenkote staat alle

In totaal doen dit jaar in Drenthe 116
aanbieders mee met Oktobermaand
Kindermaand. Samen hebben ze 318
culturele activiteiten. Alle activiteiten
zijn gratis toegankelijk voor kinderen
van 4 tot en met 12 jaar.
Dit jaar viert Oktobermaand
Kindermaand in Drenthe het 15-jarig
jubileum.

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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ABE’s Parel van Drenthe; 540 MTB’ers genieten
De achttiende AH ABE Parel van
Drenthe heeft zaterdag 540 fietsers
een plezierige dag gegeven. Het was
in het begin wat fris, maar daarna
kwam de zon erbij en lag de route er
als een plaatje bij.
Nieuw was de startlocatie.
Vakantiepark Mooi Oavelt was de
nieuwe startlocatie en het parkeren
was perfect geregeld nabij de
Holtinger Schaapskooi. Doordat
nu alles dicht bij elkaar ligt en de
accommodatie prima is, ging het
feitelijk van zelf.
De routeplanners van de MTB
vereniging hadden een mooie
wisselende tocht uitgezet en bijna 70%
van de fietsers reden de 45 kilometer.
Opvallend waren de vele jeugdleden
(60) die gratis konden deelnemen.
Onderweg was het genieten op
de heide, in de bossen en langs de
mooiste plekjes van Havelte. Ook de
verzorging was uitstekend geregeld

en de EHBO-ers hadden een relatief
rustige ochtend. Op enkele rijders
na, die moeder aarde opzochten,
bleef alles bepekt tot helaas een
sleutelbeenbreuk. Na afloop bleef het

nog lang gezellig op het terras van het
vakantiepark.
Volgend jaar is de 19 de AH ABE tocht
op zaterdag 14 oktober 2017.

waar men terecht kan voor de Dr.
Hauschkabehandelingen en eentje
speciaal voor de sportmassages. Met
de verhuizing naar de Jan Harmskamp
kunnen deze plannen in de nabije
toekomst gerealiseerd worden.
Op dit moment is de salonindeling
nog zoals deze was aan de Dreeslaan.
1 ruimte voor beide praktijken, prima

bereikbaar op de begane grond. Hier
bent u dan ook van harte welkom voor
een behandeling!
Bent u wel al vast nieuwsgierig maar
wilt u niet gelijk een afspraak maken;
ook dan bent u, na een telefoontje,
van harte welkom om te komen kijken.
SiS blijft bereikbaar via tel. 06-20 46
28 47.

SiS op nieuwe locatie
Siska Koster runt vanaf 10 oktober
haar salon SiS vanaf een andere
locatie in Havelte; Jan Harmskamp 52
is het nieuwe adres.
Met het behalen van het diploma
sportmassage was er de wens om
2 ruimtes te kunnen gebruiken,
een voor de schoonheidssalon
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U laat uw klanten
toch niet
in de regen staan?

tw

er

p

|D

ru

k

|P

rin

t|

Re

cl

am

Relatiegeschenken

On

e

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

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl
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