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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. 21 | 2 november 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
‘Reuring’ bij de Holtinger schaapskooi te Havelte
De schaapskooi, steeds meer een startpunt van activiteiten!

De belangstelling voor activiteiten 
bij de schaapskooi neemt toe. In 
de afgelopen tijd zijn er in en om 
de lammerenkooi van de Holtinger 
Schaapskudde diverse activiteiten 
geweest. Uiteraard staat er voor de 
komende tijd nog veel meer op stapel.

Zo kwam op 2 oktober Talpa opnames 
maken voor het programma “De 
Laatste Keer” en RTL een paar dagen 
daarvoor voor het programma “House 
Vision”. 
Op 13 oktober was de Ronald 
MacDonaldrally bij de kooi. De 
oldtimers kregen even rust, en 
de bestuurders konden genieten 
van een fantastische lunch in de 
lammerenkooi.  
Ook werden er een drietal workshops 
vacht vilten georganiseerd. Een groep 
van 24 enthousiaste mensen waren 
een hele dag bezig met het vilten van 
de door hen zelf uitgezochte vacht van 
het Drentse Heideschaap. De lunch 
werd in het zonnetje genuttigd. Al 
met al een zeer geslaagde activiteit 

die voor volgend jaar ook zeker weer 
wordt gepland.
De MTBers  van Havelte hadden 
tijdens hun toertocht even rust bij 
de kooi en konden de inwendige 
mens versterken en de benen de 
broodnodige rust geven.

In het weekend van 5 en 6 november 
zijn de kwalificatiewedstrijden NK van 
het schapendrijven door de Border 
Collie Club Nederland. Toegang is 
gratis, dus iedereen kan komen kijken 
hoe de handlers met hun hond de 
schapen door de proef leiden
Op 19 november start de Run Forest 
Run weer vanuit de grote kooi voor 
een trailrun over 15 of 30 km door het 
Holtingerveld.
De decembermaand wordt 
opgevrolijkt door een drietal 
optredens in de lammerenkooi onder 
de noemer “Wintersfeer”. Kortom een 
agenda vol om te onthouden.

Kijk voor meer informatie op 
www.deholtingerschaapskudde.nl.
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De volgende Kei verschijnt op 16 november 2016. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 9 november 
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.   6 nov.  Uffelte 10.00 uur Ds. A. Westra
Zo. 13 nov.  Havelte 10.00 uur Oogstdankdienst. Een oogstcantate door het projectkoor uit Havelte 
    o.l.v. Johan Rodenhuis. Lector Ds. G. Naber uit Ruinen.
    Kinderkerk, jeugdkerk.
Wo. 16 nov. Molenhof 19.30 uur Ds. V. Top,  viering Avondmaal

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. 

Lezing over Havelte en omgeving: ‘Een wereld van verschil’

Peter Paul Hattinga Verschure komt met de titel ‘Een wereld van verschil’ op 8 november 
naar Wapserveen om voor de Historische Vereniging Havelte e.o.  een lezing te houden 
over de tekenreis die hij gemaakt heeft.

In de zomer van 1732 trok een 
Amsterdams gezelschap, bestaande 
uit de topografisch tekenaars 
Cornelis Pronk en Abraham de 
Haen, en hun opdrachtgever Andries 
Schoemaker met zijn huishoudster 
Geesje Arens, enkele weken met hun 
rijtuig door Gelderland, Overijssel, 
Friesland en Drenthe. Onderweg 
maakten de tekenaars meer dan 
honderd nauwkeurige schetsen van 
dorpen, kerkjes, buitenplaatsen en 
landschappen, die zij naderhand 
uitwerkten tot tekeningen ‘in het net’. 
Ook Havelte en omgeving brachten 
zij een bezoek. Behalve in Havelte 
maakte men onder meer tekeningen 
van Meppel, Nijeveen, Steenwijk, 
Dwingeloo en Ruinen. Naast de 
tekeningen maakten de kunstenaars 

ook notities van hun bevindingen. De 
nauwgezetheid waarmee zij te werk 
gingen, zijn hun tekeningen niet alleen 
een lust om naar te kijken, maar ook 
van grote waarde voor onze kennis van 
het landschap in de achttiende eeuw.

Peter Paul Hattinga Verschure legde 
hun reis opnieuw af in 2008. Alle 
plaatsen die door de reizigers in 
1732 werden getekend, bracht hij 
andermaal in beeld met zijn tekenpen. 
Door de keuze om te werken met 
dezelfde middelen als zijn achttiende-
eeuwse voorgangers -de tekenkunst- 
schiep hij een unieke verbinding 
tussen het ons bekende landschap 
van vandaag en de alleen nog maar in 
tekeningen zichtbare, nu onbereikbare 
landschappen van weleer. Hij kijkt zo 

mee door de ogen van de tekenaars 
van toen: mensen die leefden en 
werkten in het pre-industriële tijdperk.

Peter Paul zal ons op levendige wijze 
verslag doen van zijn voorbereidingen 
en uitvoering.
Een bijzondere lezing met 
raakvlakken naar kunst, topografie en 
geschiedenis. 

De lezing begint op 8 november in De 
Wiekslag in Wapserveen om 20.00 uur.
Leden van de Historische vereniging 
Havelte e.o. hebben gratis toegang.
Van niet-leden vragen wij een bijdrage 
van € 3,00.

www.facebook.com/regiobladdekei

Like De Kei op Facebook
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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

Keitje

Leegstand?

In de grote steden is winkelleegstand een bron van zorg.
Er is een overaanbod vierkante meters detailhandel, zegt men cryptisch. 
Iedereen koopt on-line, zegt men en... winkelen moet een belevenis worden.
Een belevenis?
Is dat een kopje koffie met wat lekkers, een krantje, een glaasje wijn om vijf uur?
Ik denk dat er maar één ding belangrijk is.
Een winkel waar men graag koopt is er eentje die ons gastvrij ontvangt, die 
goede waar levert tegen een betaalbare prijs en personeel wat verstand van 
zaken heeft en klantvriendelijk is.
Dus, zijn wij blij dat een stukje leegstand is opgevuld met de fraaie bloemen/
cadeauwinkel, La Vie en Fleur. ‘Bloemen houden van mensen’ is een slogan. 
Mensen krijgen graag bloemen en wie wil er nu niet iemand gelukkig maken met 
een mooi, vers boeket bloemen. Er is altijd wel een reden.
Het is goed om in Havelte te wonen, er is keus genoeg om mensen te verwennen 
met bloemen of een bijzonder cadeautje.
En, (bijna) geen leegstand. 

dieneke smink

Schaken in Havelte

Samen met een schaakliefhebber uit 
Havelte is Welzijn MensenWerk op 
zoek naar andere schaakliefhebbers. 
Het idee is om met een groepje 
schakers een dagdeel per week in de 
Veldkei bijeen te komen. 

Er is een lichte voorkeur voor 
een middag, maar in overleg kan 
uitgeweken worden naar een ochtend 
of een avond.

Voor informatie en aanmelding 
kunt u terecht bij dhr. Koster, 
telefoonnummer 0521- 850825 
of Zwanda Nijboer (Welzijn 
MensenWerk) telefoonnummer 
06- 30441876.

Kinderkleding- en speelgoedbeurs

Na weer een geslaagde tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs 7 & 8 oktober 
2016 in de Veldkei te Havelte willen we langs deze weg alle sponsors, vrijwilligers, kleding-/ 
speelgoedinbrengers en bezoekers bedanken. Gelukkig waren er ook dit jaar weer veel 
enthousiaste vrijwilligers om te helpen. 

Samen met de sponsors, vrijwilligers, 
kleding-/speelgoedinbrengers en 
bezoekers kunnen we elk half jaar 
weer een super fijne beurs tot stand 
brengen en onze goede doelen 
steunen. Het maakt ons trots dat onze 
kleding- en speelgoedbeurs altijd 
goed wordt bezocht, er zoveel wordt 
ingebracht en er elke beurs weer 
vrijwilligers en sponsors klaarstaan 
om de beurs weer tot een succes 
te brengen.  Er is weer heel veel 
kleding en speelgoed ingebracht en 

naar een nieuwe eigenaar gegaan. 
De opbrengst van deze winterbeurs 
bedraagt ± €2500,-. Ons hoofddoel is 
de Havelter jeugd van 0 t/m 12 jaar. 
Met deze opbrengst  sponsoren wij 
onze vaste doelen zoals de  bijv. de 
Havelter kerstmarkt,  het Havelter 
Oranje Comité beiden met de 
kinderactiviteiten, de kindermiddag 
van het Havelter Volksfeest. Daarnaast 
hebben we eens in de zoveel tijd 
een groter doel zoals we pas bijv. het 
schoolzwemmen van obs De Bosrank 

en  zwembad ‘De kerkvlekken’ al eens 
hebben gesponsord.
De overgebleven kleding en 
het speelgoed wordt elke beurs 
aangeboden aan verschillende goede 
doelen waaronder bijv. Kledingbank 
Westerveld.

Voor meer info kijk op: 
www.kledingbeurshavelte.nl of 
Facebook: Kledingbeurs Havelte
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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! 

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

Het Noteboompje.nl
kaarten ~ posters ~ stationery ~ woonaccessoires

Op zoek naar een 
origineel cadeau?
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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.

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.  

Op woensdag t/m zondag
Italiaans ijs en verse pizza’s!

Vanaf 20 november wintersluiting.

Voor onze menulijst en de openingstijden zie website.

Praktijk voor HSP-begeleiding, 
coaching en training beelddenkers  

(met name kinderen met leerproblemen)

Kijk voor meer informatie op de website. 

coaching vanuit het hart

weidelint 26
7948 cg  nijeveen

t  0522 49 06 63
m  06 101 631 98

e  ike@mille-pattes.nl 
i  www.mille-pattes.nl

Gezelligheid kent geen tijd

Dat de ruim dertigjarige Biljartvereniging De Veldkei 
haar leden koestert, werd weer eens duidelijk tijdens de 
laatste, drukbezochte jaarvergadering. Zo kreeg Henk 
Bakker (1935) uit handen van voorzitter Jacob Kunst een 
oorkonde voor het 30 jaar trouwe lidmaatschap. Een blijk 
van erkenning en waardering voor de man die ooit aan de 
wieg stond van de vereniging. En die haar zag groeien van 
een select groepje enthousiastelingen tot een gevarieerd 
gezelschap liefhebbers van het mooie spel en de sfeer 
daaromheen. Dus werd de jubilaris even in het zonnetje 
én op de gevoelige plaat gezet. 

Speciale aandacht vroeg de voorzitter 
voor de nieuwe leden – dames en 
heren – die na 1961 geboren zijn. 
Nu de leeftijdsgrens verlaagd is, kan, 

zo meende hij, de vereniging door 
te verjongen heel oud kan worden. 
Dat de gezelligheid en warmte die 
de vereniging biedt in ‘onze Veldkei’, 

Henk Bakker (links) met voorzitter Jacob Kunst (rechts). Foto: Rimmert Brandsma

daarbij helpt om sociale contacten 
te leggen en te onderhouden, werd 
met bovengenoemde ceremonie weer 
eens onderstreept.

Natuurwerkdag in Holtingerveld 
met Groengroep Havelte

Op zaterdag 5 november wordt door heel Nederland de grootste en gezelligste 
vrijwilligersactie in het groen georganiseerd! Vrijwilligers geven het landschap 
dan een onderhoudsbeurt. 

De Natuurwerkdag is een initiatief 
van LandschappenNL en wordt 
in Drenthe gecoördineerd door 
Landschapsbeheer Drenthe. 
De Groengroep Havelte 
organiseert deze dag in het 
Holtingerveld. 
We starten om half tien. Na een 
korte instructie en het uitdelen van 
gereedschap en handschoenen gaan 
we tot ongeveer half een aan het 
werk. 

Het is dankzij de financiele 
bijdrage van de Nationale 
Postcode Loterij en de provincie 
Drenthe dat deze Natuurwerkdag 
wordt georganiseerd. Zie www.
natuurwerkdag.nl voor 
de precieze locatie, wat we 
gaan doen en meld je daar aan.
Als je vaker in en voor de 
natuur rondom Havelte aan 
het werk wilt, meld je dan aan 
via groengroephavelte@gmail.com.
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Koud water doedel

Een afwasteil 
en papieren luiers
(Doedelblog)

Wat hebben die twee in hemelsnaam 
met elkaar te maken, zul je je 
afvragen? Dat zal ik je haarfijn 
uitleggen. Heel vroeger, dat is in mijn 
geval erg lang geleden, zat ik op een 
internaat. Kostschool heette dat. 
Daar woonde ik met zo’n 100 andere 
meiden, allemaal tussen de 15 en 
20 jaar. Ik had er zelf voor gekozen, 
omdat ik helemaal weg was van het 
boek “Pitty gaat naar kostschool.” 
Natuurlijk zwaar geromantiseerd en 
ondanks protesten van mijn ouders, 
mocht ik er uiteindelijk naar toe. 

Het was een enorm groot, oud gebouw 
waarin gehuisvest een klooster, 
twee scholen en een internaat. En 
natuurlijk was het er binnen niet al 
te warm. Dan zouden de stookkosten 
de pan uitrijzen. Onze slaapzaal lag 
op de bovenste verdieping, de zolder, 
onder het (vast niet geïsoleerde) 
dak. Het was er vaak stervens koud. 
Gelukkig hadden we allemaal een 
eigen slaapkamer. Nou ja……twee 
houten schotten haaks op de muur 
en aan de korte kant een gordijn. Dat 
was je eigen domein. Een bed, kast, 
stoel en een klein, hoog tafeltje met 
een gat erin maakte je slaapplaats 
bewoonbaar. In dat gat paste precies 
een plastic afwasteil. Mijn luxe 
wastafel! Voor je ging slapen haalde 
je aan het eind van die grote zolder 

met krakende houten vloerplanken, 
je teiltje water waarmee je jezelf de 
volgende ochtend fris kon wassen. 
En fris was het zeker! Vooral in de 
wintermaanden stond er regelmatig 
een dun laagje ijs op het water wat je 
met je washand moest doorbreken. En 
geloof mij: je werd er klaarwakker van! 
En dat om kwart over zes ‘s morgens! 
Door die kou iedere morgen op je 
blote lijf werd je gehard. Ik was dan 
ook bijna nooit ziek. Tegenwoordig 
is het bewezen dat het goed voor je 
gezondheid is. Lees mijn Doedelblog 
over het ijsklontenbad er nog maar 
eens op na. Kou is gezond! Ik heb 
de smaak weer te pakken en was en 
douche me nu ook weer regelmatig 
met koud water. Je moet er niet over 
nadenken, maar gewoon doen en ik 
moet zeggen dat het best lekker is.
En dan zijn de papieren luiers aan de 

beurt. Mijn dochter ging met man 
en kinderen in de herfstvakantie 
een dagje uit. Ze had in Uden een 
fietstochtje gepland. Prachtige bosrijke 
omgeving. De hele week was het 
al mooi zonnig weer. Ze huurden 
één tandembike met kinderzitje en 
een elektrische miniscooter, dus 
een geruisloos vervoermiddel in de 
Brabantse bossen. Het was echt een 
verrassing voor de kinderen, want ze 
vonden het het einde! Met z’n vijven 
lekker toeren. 
Terwijl ik hier in Havelte in mijn 
achtertuin genoot van de zon, 
bleek het in het zuiden aardig 
kouder. De dikke jassen, sjaals en 
plaid die ze hadden meegenomen, 
boden onvoldoende bescherming. 
Kinderhandjes stonden op het punt 
te bevriezen. Wat doe je als de nood 
het hoogst is? Dan zoek je naar de 
meest nabije redding. In dit geval de 
luiertas. Veel zat er niet, maar  de 
luiers en plastic boterhamzakjes boden 
uitkomst. De jongste schreeuwde 
moord en brand en wilde ze niet 
op deze manier gebruiken. Hij had 
er duidelijk een andere associatie 
bij. De dames wilden het graag wat 
comfortabeler hebben en bonden ze 
om hun handen. Het stond bezopen, 
maar ze hadden geen last meer 
van de kou. Met de plastic zakjes 
om de voeten waren ook die beter 
beschermd. 
Twee manieren om met kou om te 
gaan. Vandaar de vreemde aanhef!

Yvonne Casander
www.facebook.com/artschoolofpainting
voor reacties: 
yvonnecasander@gmail.comTandemdoedel
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  2 nov. De Kei nr. 21
  2 nov. Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur
  5 nov. Natuurwerkdag in Holtingerveld met Groengroep Havelte - 9.30 uur
  5-6 nov.  NK Schapen drijven,  Wedstrijden Praktijk kwalificatie en promotie door de Border Collie - Club Nederland bij de 

schaapskooi Toegangspoort Holtingerveld
  8 nov.  Lezing over Havelte e.o.; org. Historische Vereniging Havelte - De Wiekslag Wapserveen - 20.00 uur
11 nov. Film ‘Beyond Sleep’; Filmhuis Havelte - De Veldkei - 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
12 nov.  Rommelmarkt - Buurthuis de Stobbe in Darp t.b.v. van O.B.S. de Veldwikke - aanvang 9.30 uur
12 nov.   Toneelmiddag - De Tenielgroep Slien - De Veldkei Havelte - 14.00 uur
13 nov. Uitvoering Oogstcantate - Clemenskerk Havelte - 10.00 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
19 nov.  Intocht Sinterklaas - rond 17.45 uur zal Sint aanmeren bij de Boskampsbrug 

Havelte
19 nov.  Trailrun door het Holtingerveld, georganiseerd door Run Forest Run - start en 

finisch in de schaapskooi Toegangspoort Holtingerveld.
19 nov.  Open huis schoonheids- en pedicuresalon Lidia en nagelsalon Me&Nails -  

Tipakker 9 Havelte -13.00-17.00 uur
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 

van harte welkom.
30 nov. De Kei nr. 23
  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

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 360 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

Heeft u 
een aankondiging 

van een evenement 
of activiteit? 

Laat het gratis in 
de agenda plaatsen.

(Commerciële agendapunten 
in overleg)
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Een ‘KEI’ van een foto

Uffelter Es 
Gelegen tussen Uffelte, Holtinge en 
het Holtingerveld ligt de grootste Es 
van Drenthe, de Uffelter Es.
Een Es was in vroeger tijden het 
gemeenschappelijk akkergebied 
van een dorp als onderdeel van 
het Esdorpenlandschap. In dwars-
doorsnede bestond dit geheel uit 
de hoog gelegen heide, bospercelen 
voor o.a. geriefhout, de es, het dorp 
en vervolgens het beekdal met de 
weidegebieden voor het vee.
De Uffelter Es bestaat uit de 

Noordesch, de Westeresch, Halholten 
en Smeenholten.
Essen kenmerken zich o.a. door 
de wat hogere ligging en een bolle 
vorm. Dit laatste als gevolg van een 
eeuwen durende plaggenbemesting 
van heideplaggen vermengd met 
schapenmest uit de potstallen.
Op de es werd Gerst en Haver 
verbouwd; ná de Middeleeuwen 
steeds meer Rogge. Nóg later 
vormden aardappelen en boekweit 
belangrijke gewassen. Net buiten het 
dorp, aan de rand van de es waren 

De ‘Uffelter Es’ met de mooie zandweg ‘De Woerthe’                       Foto: Henk Mulder, Havelte

de ‘Goorns’ te vinden. Op extra 
bemeste en omheindestukjes werden 
‘bewaargroentes’, zoals kool en bonen 
verbouwd. De veldnaam Goorn is in 
Uffelte in de straatnamen ‘De Goorns’ 
en ‘Goornweg’ bewaard gebleven. 
De omheining van een Goorn werd 
‘tuun’ genoemd. Later werd het stukje 
grond zelf ‘tuun’ genoemd, zoals wij 
dat tegenwoordig als ‘tuin’ zijn blijven 
kennen.       
                                                                                                                               
Tekst: Henk Mulder, Havelte 

Open Huis Salon Lidia en Nagelsalon Me&Nails

Op zaterdag 19 november organiseren Salon Lidia en Nagelsalon Me&Nails 
gezamenlijk een open huis. Tijdens deze middag kunt u onder het genot van 
een hapje en een drankje vrijblijvend de sfeervolle salon bezoeken waar beide 
ondernemers zich zelf die middag presenteren.

Bij Lidia van Dijk van schoonheids- 
en pedicuresalon Lidia kunt u een 
kijkje nemen in de salon waar 
Lidia zich presenteert met diverse 
behandelingen voor zowel gelaat, 
lichaam en voeten. 
Laat u zich verrassen door de 
veelzijdigheid van deze salon want bij 
salon Lidia kunt u ook terecht voor 

semi permanente make-up, hiervoor 
is Manon Westerhof uitgenodigd. 
Zij kan uitleg geven en alle vragen 
beantwoorden over het aanbrengen 
van semi permanente make-up. 
Allround nagelstyliste Annelies 
Melchers zal die middag ook aanwezig 
zijn met haar nagelsalon Me & 
Nails. Tijdens deze middag kunt u 

kennismaken met alle facetten van 
hand- en nagelverzorging. 
De producten die o.a. gedemonstreerd 
worden zijn: gelpolish (met nail art) 
en de onzichtbare nagelhersteller 
Seal en Protect. Uiteraard kunt  u met 
alle vragen over kunst en natuurlijke 
nagels bij haar terecht.
Alle bezoekers maken die middag 
kans op 1 van de 2 cadeaubonnen 
aangeboden door de beide salons.
De salon aan de Tipakker 9 te Havelte 
is zaterdag de 19e geopend van 13.00 
tot 17.00 uur
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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. 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

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

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

altijd scherp!

HUWELIJKSE VOORWAARDEN | SAMENLEEFCONTRACT?

Lezing van vogelkunstenaar Erik van Ommen

De Vogelwacht Uffelte e.o. organiseert op 15 november a.s. een avond met kunstenaar Erik van Ommen uit het Drentse 
Vries. Hij is een van de weinige kunstenaars die buiten in het veld met behulp van een telescoop het gedrag van vogels 
bestudeert om vervolgens ter plekke veldschetsen, tekeningen en aquarellen te maken. 

Aan de hand van zijn werk en met 
ondersteuning van een aantal 
videofilms laat Erik zijn hoe zijn etsen, 
aquarellen, olieverfschilderijen, 
bronzen beelden, houtsneden en 
sumi-e schilderijen tot stand komen. 

af te sluiten met een verhaal over zijn 
nieuwste boek ‘mijn reigerparadijs’.
Tijd: 20.00 uur
Plaats: CR ‘t Knooppunt, Havelte
Toegang: leden gratis; niet-leden 
betalen 3 euro.

Voor de pauze vertelt hij over zijn 
reis naar Japan, de zwaluwen van 
Singraven en zijn verblijf in de kazerne 
op Vlieland. 
Na de pauze neemt hij ons mee naar 
de Banc D’Arquin in West-Afrika om 
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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

Sinterklaas intocht in Havelte zit wel snor!

Ook dit jaar zal Sinterklaas en een groot aantal Pieten een bezoek brengen aan Havelte. De kinderen kunnen hen 
verwelkomen op zaterdag 19 november, rond 17.45 uur zal Sinterklaas aanmeren bij de Boskampsbrug. 

De Havelter Ondernemers Club zorgt 
voor warme chocolademelk en een 
sfeerlichtje voor de kinderen. Zo 
kunnen zij Sinterklaas en zijn gevolg 

in een verlichte optocht vergezellen 
naar het Piet Soerplein, waar het 
programma wordt voorgezet. Uit 
betrouwbare bron is vernomen dat 

Sinterklaas graag een mysterieuze 
kwestie opgelost ziet. Er verschijnen in 
het Pietenhuis namelijk snorren op de 
meest vreemde plaatsen!

Uitvoering Oogstcantate op zondag 
13 november Clemenskerk Havelte

Een Oogstcantate, 
iets nieuws!

Een projectkoor uit Havelte onder 
auspiciën van het Kerkkoor Havelte 
voert een oogstcantate uit.
Het is een cantate waarin gezongen 
en gesproken wordt over het zaaien, 
het maaien en oogsten van alles wat 
op het land groeit en bloeit.

Het stuk komt oorspronkelijk uit 
Engeland en is in het Nederlands 
vertaald door Sebastiaan Schippers uit 
Friesland.

Hij heeft er een zeer aantrekkelijke 
Nederlandstalig muziekstuk van 
gemaakt voor gemengd koor.
Er is ook samenzang ingepland.
Aan deze cantate werken in totaal 
45 zangers en zangeressen mee. Het 
geheel duurt een uur.
De piano wordt bespeeld door Ruth 
Pos en het orgel door Jannie Oostingh.
De algehele leiding is in handen van 
Johan Rodenhuis.

13 november 2016 om 10.00 uur  
Clemenskerk Havelte
lector: Ds. George Naber

De toegang is gratis. Van harte 
aanbevolen.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Ontwerp en opmaak

Digitaal printen

Fullcolour drukwerk

Huisstijl drukwerk

Gepersonaliseerd drukwerk

Familiedrukwerk

Relatiegeschenken

Textieldruk en borduren

Websites

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel

T 0522 255 449

E drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl
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PROEF DE SFEER
  IN ONS RESTAURANT

Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027

info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl

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’

 Veranderingen in Havelte

Toen ik vanavond de oprit opreed viel mij op dat de grote beukenboom 
vandaag veel bladeren had laten vallen. Het is herfst geworden dacht ik.
Na een mooie en warme nazomer gaan we nu echt het volgende seizoen in. 

Hart voor Havelte

Soms wil je vasthouden aan dat wat 
je aangenaam vindt, en brengen 
veranderingen in seizoen, of je 
omgeving, enige onrust teweeg, 
een onprettig gevoel. Maar ja het 
is niet anders denk ik dan. Het 
verkleuren van de bladeren heeft 
ook een bijzondere charme, je gaat 
je voorbereiden op de winter. Van 
buitenleven naar binnenleven. Lekker 
rustig bij de kachel en de gordijnen 
dicht, alsof de buitenwereld niet 
bestaat. Dieren bereiden zich voor op 
hun winterslaap. Onze buurteekhoorn 
verzamelt en verstopt zijn/haar 
voedsel voor de winter. De egel eet 
zijn/haar buikje rond aan alles wat er 
maar eetbaar is in de tuin. 
Veranderingen hoeven niet perse 
negatief te zijn. Het gaat om het 
vermogen om aan te passen aan 
veranderende omstandigheden.
Soms hebben kleine veranderingen 
in de omgeving grote invloed op ons 
aanpassingsvermogen. BLADKORVEN!
Twee seizoenen geleden hadden 
we als Dorpsgemeenschapsbestuur 
(nieuw Wordfeudwoord) overleg 
met de wijkbeheerders van onze 
Gemeente. In dat overleg kondigden 
zij aan dat ze aan het kijken waren 
of ze bladkorven konden plaatsen 
in Havelte, omdat er veel inwoners 
waren die dit hadden aangegeven 
bij Gemeente. Ze hadden dit ook in 
andere gemeenten gezien en dat 
dit ook heel wenselijk is in Havelte. 

Wij hebben dit als bestuur beaamd. 
Wij vonden het ook heel fijn dat 
Gemeente hier aandacht voor had, 
en dat de betrokken ambtenaar nog 
zijn uiterste best moest doen om dit 
ook financieel voor elkaar te krijgen. 
Maar uit zijn enthousiasme hadden wij 
het gevoel dat hij dit voor elkaar ging 
krijgen.
En zowaar, we mogen trots zijn dat de 
inwoners van Havelte nu getrakteerd 
worden op een aanzienlijke 
hoeveelheid BLADKORVEN. Zo hoeven 
we niet meer stiekem het beuken en 
kastanjeblad van de buurman in het 
bos of in het groenperkje te gooien. 

En weet u nog wat het mooiste is? 
Hoe meer blad er in verzameld wordt, 
hoe goedkoper het voor ons allemaal 
wordt. Dit ‘afval’ levert ons namelijk 
geld op! Maar daarover kan de ROVA u 
veel meer vertellen….
Heeft u vragen of opmerkingen over 
de BLADKORVEN? Bel of mail met onze 
Gemeente.

Namens het bestuur, Yde Huizinga
Bestuur Dorpsgemeenschap Havelte 
info@dorpsgemeenschaphavelte.nl 
www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Foto: Wim van Velzel
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U laat uw klanten 
toch niet 
in de regen staan?
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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.
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