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

Wijkverpleging Buurtzorg Havelte...

Klaas Kroonenburg en Marianne van der Wijk

Bron: Hans Rose

Boek over de geschiedenis van het Hunehuis
Op 4 november is het boek gepresenteerd over de geschiedenis van het
natuurvriendenhuis het Hunehuis op de Havelterberg. Het eerste exemplaar
van ‘’Krabbels uit het Hunehuis‘’ werd overhandigd aan Klaas Kroonenburg die
jarenlang het huis heeft beheerd.
Het boek is te koop voor € 16, - aan
de balie van het Hunehuis en tijdens
de openingstijden van de Historische
Vereniging Havelte e.o. aan de
Boskampbrugweg 2 in Havelte.
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Op woensdagavond 14 december
geeft Wim van der Wijk een lezing
in het Hunehuis over de bijzondere
geschiedenis van het huis. Zie www.
historischevereniginghavelte.nl.

... 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 30 november 2016.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 23 november
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. 20 nov.
Havelte
Zo. 27 nov.
Havelte

10.00 uur
10.00 uur

Ds. V. Top
Herdenkingsdienst overledenen
Ds. A. Westra		

De wondere wereld van de dementie
Op uitnodiging van de St. Ouderenbeleid-Havelte komt
Anneke v.d. Plaats weer naar Havelte.
Dr. Anneke v.d. Plaats is als verpleeghuisarts,
wetenschapper, docent en adviseur in het begeleiden van
mensen met dementie. Niet alleen in theorie maar ook in
de praktijk. Zij geeft een geheel nieuwe kijk op de werking
van beschadigde hersenen bij ouderen.
Zij maakt ons duidelijk hoe het gedrag van demente
mensen geheel afhankelijk wordt van de omgeving. Het
is dan ook zaak om een gunstige omgeving voor hen te
scheppen. Daarnaast wordt ingegaan op wat dit betekent
voor omgevingszorg: inrichting huis en kamer, bejegening,
empathie, activiteiten, gunstige prikkels voor de
hersenwerking van de persoon met dementie en omgaan
met de onmacht van de mantelzorger of zorgverlener.
Het avondprogramma is zo ingedeeld dat er veel ruimte
wordt geboden om mw A. v.d. Plaats vragen te stellen naar
aanleiding van haar zeker boeiend betoog.
Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdagavond, 24
november 2016 in de Veldkei in Havelte. Aanvang 20.00 uur.
De zaal gaat om 19.30 open. Entreekosten zijn € 5,00. Dit is
inclusief een kopje koffie of thee.
Meer informatie of opgave bij J. van Es. Tel.: 0521-351436
of mail esjvan@hotmail.com.

Kindernevendienst
Kindernevendienst

€ 323,25 voor blinde en slechtziende
mensen
Van 24oktober 2016 t/m 29 oktober 2016 heeft Vereniging
Bartiméus Sonneheerdt in Havelte gecollecteerd voor
mensen met een visuele beperking.
De collectevrijwilligers hebben € 323,25 opgehaald.
Een mooi bedrag waarvoor ze alle gevers heel hartelijk
bedanken! De opbrengst wordt dit jaar besteed aan beter
onderwijs voor blinde en slechtziende kinderen.
Meer informatie: steunBartimeus.nl/collecte

Verrassend mooi in Darp
Prachtige natuur genieten

Foto: Ciska Witte

N.B.
Helaas hebben wij het bericht ontvangen dat Anneke van
der Plaats overwerkt is geraakt. Vanwege haar hoge leeftijd
zal zij na haar herstel geen lezingen meer houden, maar
zich beperken tot het geven van adviezen.
Gelukkig hebben wij een hele goede vervangster gevonden
nl. Erica van der Veerdonk. Zij kan putten uit een 25 jarige
praktijkervaring in de ouderenzorg en werkt al jaren zeer
nauw samen met Anneke van der Plaats.
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Keitje

Bomenfeest
Het was feest in Havelte. Een feest voor iedereen, gratis en voor niets, men kon
er van genieten van de ochtend tot het donker werd.
Ik zelf deed dagelijks een rondje ‘bomenfeest’.
Het was net de Indian Summer in Canada, zo prachtig verkleurden de bomen.
Van diep steenrood tot kardinaalshoed rozerood, van doorschijnend geel tot
oker, van bruinrood tot bijna zwart. Het was dus feest in Havelte.
Bomen laten hun bladeren vallen, dat is een onomstotelijk gegeven. Bladeren is
rommel, zegt men, het ligt overal, het loopt vies naar binnen, zegt men.
Daarom heeft de gemeente Westerveld ons bladkorven geschonken.
Mooi toch, zoveel zorg voor haar inwoners.
Maar waarom staan die bladkorven op sommige plekken op zulke gevaarlijke
plaatsen? Op de rand van een stoep (Wandelbosweg, Schoolstraat Uffelte).
Als je moet uitwijken voor tegemoetkomend verkeer kun je geen kant op en in
het schemerdonker zie je ze niet.
Misschien volgend jaar een betere plek?
dieneke smink

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 schoonheidsen 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

Expositie van
Astrid de Graaf
Landschappen van Havelte en
omgeving
12 oktober t/m 22 december 2016.
Astrid de Graaf exposeert
in de veldkei te Havelte met
haar landschapsaquarellen en
olieverfschilderijen.
Deze zomer heeft zij de mooiste
plekjes van Havelte vastgelegd,
zoals de Havelter molen, de
theekoepel bij Overcinge, de
hunebedden en mooie boerderijtjes
uit de omgeving.
De schilderijen zijn voornamelijk
realistische sfeerlandschappen,
waarbij het licht een belangrijke rol
speelt.
Ze heeft haar opleiding gevolgd aan
de Gooise Academie voor Beeldende
kunsten en schilderlessen gevolgd
o.a. in Engeland. waarbij vooral het
aquarelleren haar grootste passie is.
De openingstijden zijn van
ma. t/m vr. van 9.00-17.00 uur
Toegang gratis.

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
De Kei - 1e jaargang nr. 22 - 16 november 2016

respect@uitvaartverzorgingkiers.nl
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Havelte | T 06-14 62 95 58
info@hengeveldadministratie.nl
www.hengeveldadministratie.nl

Nu volop
najaarsaanbiedingen!
  

Elektrische  kettingzaag  

  

                                                    €127,95            €79,95  

Zakelijk
Boekhouding
Jaarrekening
BTW-/IB-aangifte
Controle administratie
Financieel advies

Particulier
IB-aangifte
Aanvraag toeslagen
Begeleiding hypotheek
Schuldhulpverlening

Interesse? Ik kom
graag langs voor een
vrijblijvend gesprek!

  

  

Ruggedragen  bladblazer  

    €599,-‐         €549,-‐  
  

Denkt  u  aan  de  winterbeurt    
van  uw  grasmaaier?  

Persoonlijk
Deskundig
Betrouwbaar
Flexibel

(Bedrijfs) Stoelmassage?
Ook mogelijk bij SiS.

Siska Koster

Dr. Hauschka therapeut/(sport)masseur
Jan Harmskamp 52, Havelte • tel.: 06-204 628 47 • www.sishavelte.nl

Regionale wedstrijd country dans
op 26 november 2016 in De Stobbe te Darp
Categorieën:
Newcomer (niveau 1)
Novice (niveau 2)
Intermediate (niveau 3)
Advanced (niveau 4)
Kinderen vanaf 5 jaar.
Inschrijven en info op de site van
Durango Line & Showdancers tot
11 november.
4

Aanvang:
10.00 uur
Locatie:
De Stobbe,
Linthorst
Homanstraat 22,
7973 KG Darp,
tel. 085-2731732

Adverteren?
in De Kei Havelte, Uffelte,
Havelterberg en Darp,
De Molen in Nijeveen en
De Koegang in Koekange?
Vraag naar de combinatietarieven.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl
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energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

Martijn Haveman

behandeling;

opleidingen;

behandeling;
Pedjit (indonesische massage)
energetische sportmassage / therapieën
sportmassage
orthomoleculair gerichte conculten

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

Martijn
Haveman
Pedjit (oosterse
massage)

energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen

energetische sportmassage / therapieën
ontspanningsmassage
magnetiseren
Locatie Veendijk 29
kruiden therapie
Locatie

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

te volgen opleidingen;
energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen
cursus;
mediteren

tel; 06-33674073

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

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

Concert ‘Die Dorfplatzmusikanten’
Op zondagmiddag 20 november in ‘Het Witte Huis’ te Donkerbroek om 15.00 uur kunt u genieten van deze Böhmische
blaaskapel. Zij speelt uit haar repertoire vrolijke goed in het gehoor liggende melodieën uit Tsjechië en Duitsland.
Naast polka’s, marsen en walsen wordt
ook een aantal solistische werkjes
uitgevoerd.
Die Dorfplatzmusikanten staat onder
leiding van Harrie de Jong, die tevens
de presentatie en samen met Feikje
van der Lei de zang zal verzorgen en
is samengesteld uit muzikanten uit
Friesland en Drenthe.
U bent van harte welkom.
De zaal is open om 14.30 uur.
De entree bedraagt € 5 per persoon.

De Kei - 1e jaargang nr. 22 - 16 november 2016
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Wereldsoep
(Doedelblog)

Na een nare ervaring en een heel bewogen week, waarin
ik veel steun van allerlei mensen heb gekregen, zet ik
mij weer achter de computer om een nieuw Doedelblog
te schrijven. Dat betekent even mijn gedachten in een
andere richting sturen. Maar welke richting? Wat moet ik
bedenken? Welk onderwerp zal ik uitlichten? Dan komen
er een paar dingen langs, die zijdelings met elkaar te
maken hebben. En dat gaat over eten.
Een paar van mijn zussen zijn heel
creatief met koken. Ze doen het graag
en staan urenlang in de keuken om
nieuwe recepten te proberen. Manlief,
kinderen, vrienden of familie zijn de
culinaire proefpersonen.
In het kader van de landelijke
Fairetradeweek, werd in de
woonplaats van een jongere zus
een wedstrijd uitgeschreven: Maak
oma’s lekkerste wereldsoep! En dan
natuurlijk met Fairtrade producten.
Eerlijke producten in een eerlijke
handel. De bedoeling is om hiermee
de armoede in ontwikkelingslanden te
bestrijden. Mijn zus, die graag kookt
en daar op haar eigen manier invulling
aan heeft gegeven, deed mee.
Haar hobby is later haar beroep
geworden. Ze geeft allerlei leuke en
gespecialiseerde workshops met haar
gevarieerde recepten. Je gaat zo’n
middag of avond zelf aan de slag.
Vaak heel eenvoudig, maar met een
uitstraling alsof je gepromoveerd
bent tot 2-sterren kok. Ik heb het
eens meegemaakt en leerde diverse
simpele keukengeheimen, die daarna
natuurlijk geen geheimen meer waren.
Ook gaat ze op verzoek met je mee
op vakantie als je dat wilt. Heb je iets

6

te vieren, dan kun
je haar inhuren en
je hebt nergens meer omkijken naar.
De boodschappen worden gedaan,
de tafel gedekt, het gangendiner, de
lunch of het buffet klaargemaakt en
geserveerd. En niet te vergeten! De
afwas hoef je niet zelf te doen! Een
avond onbezorgd genieten. Ik heb als
kunstenaar iedere keer bewondering
voor de manier waarop zij het
eten arrangeert, componeert en
presenteert. Hoe ze het serviesgoed
gebruikt. Of de gedekte tafel een
romantische sfeer geeft. Daar is zij
goed in.
Natuurlijk deed ze aan de
Fairtradewedstrijd mee. Van alle
inzendingen bleven er uiteindelijk
twee finalisten over. Een man met
“Pompoensoep met zonneschijn” en,
je raad het al, mijn zus met gewoon
haar “Linzensoep”. Die kwam na veel
proeven door bewoners, uiteindelijk
als winnaar uit de bus. Gefeliciteerd,
zus!
Van haar ben ik al vreemde gerechten
en ingrediënten gewend, maar toen ik
van de week naar een kookprogramma
op t.v. keek, was ik wel héél verbaasd!
Jonnie Boer,
sterrenkok uit
Zwolle, maakte
een of ander
hoentje klaar en
gebruikte daarbij
rietsigaren! Je
weet wel, die
lange, bruine,
fluweelachtige
bloemen van
de lisdodde. Ze
werden koud
gerookt waarna
het één grote
pluizenzee werd
Herfstblaadjesdoedel

Receptendoedel

die, als je niet oppaste, licht en
luchtig de vrijheid koos. Je moet niet
allergisch zijn! Die donzige vlokjes
schijnen een heerlijke smaak aan het
beestje te geven.
Wat een creativiteit! Ik hou daarvan.
Onlangs was ik op een proeverij en
zag op een schaal prachtige, tere
herfstblaadjes liggen. Schitterende
subtiele kleuren bruin, geel, rood
en groen. Alsof ze zó van de boom
waren gevallen. Ze bleken eetbaar.
Nieuwsgierig en voorzichtig stak ik
er één in mijn mond, ondertussen
proevend wat ik aan het eten was. Ik
kon het niet thuisbrengen. Wat bleek,
het waren diverse kaassoorten die op
de één of andere manier gemarmerd
waren, (net kinderklei waarvan de
kleuren door elkaar geraakt waren)
en daarna uitgestoken en in model
gebracht. Je kon ze ook als een kleine
éénhapper gebruiken, gevuld met een
stukje gember, wat cranberry compôte
of een garnaaltje. Ik zeg maar wat,
want ik heb ze alleen “kaal” geproefd.
Was het lekker? Eerlijk gezegd zat er
weinig smaak aan. Er naar kijken vond
ik veel interessanter.
Maar nu die soep! Binnenkort hebben
we weer een Brussendag. Hij wordt
niet georganiseerd door de culinaire
winnares-zus, maar ik hoop toch dat
ze een pannetje van haar Wereldsoep
meeneemt, zodat we die allemaal
kunnen proeven.
Yvonne Casander
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 360 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
16 nov.
De Kei nr. 22
16 nov.
Ledenavond Vrouwenvereniging Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
19-20 nov. Rondje Havelte Buitgengewoon - 11.00-17.00 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
20 nov.
Concert Die Dorfplatzmusikanten - Het Witte Huis te Donkerbroek - 15.00 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
Heeft u
is van harte welkom.
een aankondiging
26 nov.
Reg. wedstrijd Country dans - De Stobbe, Darp - 10.00 uur
van een evenemen
t
27 nov.
Jubileumconcert Vrouwenkoor Meander - De Havezathe, De Wijk - 14.30 uur
of
ac
ti
vi
te
it?
30 nov.
De Kei nr. 23
Laat het gratis in
9 dec.
Film ‘Brooklyn’; Filmhuis Havelte - De Veldkei - 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
11 dec.	Wintersfeer; optreden kinderkoor De Notendop en Jeugdkoor Notice de agenda plaatsen
.
schaapskooi te Havelte - 16.00 uur
(Commerciële age
ndapunten
14 dec.
De Kei nr. 24 - laatste Kei van 2016
in overleg)
15-16 dec. Kersttoernooi biljartvereniging De Veldkei
17 dec.
Kerstmarkt Havelte! - Brink, Havelte - 14.00-19.00 uur
18 dec.	Wintersfeer, optreden van Brassband Crescendo uit Steenwijk met Kerstverhaal vol koperwerk - schaapskooi te
Havelte - 13.30 en 15.00 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. 22 - 16 november 2016

7

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

www.zzwd.nl

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

Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting

Drentenierdersmiddag

In de dorpen Darp, Havelte, Uffelte en Wapserveen is in oktober gecollecteerd
voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. De collecte heeft in totaal 871,61
euro opgebracht.

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.

De NBS bedankt alle collectanten
hartelijk voor hun inzet en de gevers
voor hun bijdrage. De NBS kan dankzij
de giften weer verder met onderzoek

en de ontwikkeling van campagnes
ter voorkoming van brandwonden en
hulp bieden aan slachtoffers bij het
oppakken van hun leven.

Beleef een Buitengewoon Rondje!
Kom kijken en beleef Havelte Buitengewoon! Dit sfeervolle rondje in Havelte
vindt plaats op 19 en 20 november, beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur.
13 veelzijdige ondernemers op 8 locaties bijten dit weekend het spits van de
kerstperiode af.
Kom inspiratie opdoen voor de
komende gezellige feestmaand, door
te kijken, voelen, proeven en wellicht
wat te kopen.
Vanwege de zeer grote diversiteit
aan producten die de deelnemers
laten zien en de extra aandacht die
de ondernemers dit jaar richten op
de aankleding van de locaties is het
zeer de moeite waard een kijkje te
8

komen nemen. Daarbij zijn dit jaar
2 nieuwe ondernemers aan het
rondje toegevoegd. Uiteraard geniet
u, misschien te voet of op de fiets,
tussen de verschillende locaties van de
mooie landelijke omgeving.
Voor meer informatie over de
deelnemers of een routekaartje:
www.haveltebuitengewoon.nl

Drentenierdersmiddagen worden
eens in de maand georganiseerd met
uitzondering van de zomermaanden.
Donderdag 24 november zal mevrouw
José Mols van de Wereldwinkel
uit Diever iets vertellen over de de
doelstellingen, de organisatie, de “fair
trade” week een wat een “flairtje”
eigenlijk is. De toegang is gratis en
van te voren 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 onze website www.
drentenierders.nl of bel 0521-342557.
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Een ‘KEI’ van een foto
Dhr. Brandsma: ‘Het volgende waargenomen en in een mail
geplaatst naar paddestoelenkartering om navraag te doen
naar de soort die ik had gefotografeerd.’
Inhoud mail:
Deze paddenstoelen groeiden op de groene ondergrond.
Is dit een geval van symbiose? De groene ondergrond lijkt
me een soort mos. Ik ben deze combinatie niet eerder
tegengekomen. Kunt U mij vertellen wat de combinatie is?
Antwoord:
Dit is geen paddenstoel, maar een korstmos: Rode heikorst
(Baeomyces rufus).
Verspreidingsatlas Korstmossen meldt het volgende:
Familie:
Baeomycetaceae
Groep:
korstmossen
Synoniemen:	Baeomyces byssoides, Biatora byssoides,
Biatora placophylla, Sphyridium byssoides
Status:
Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort

Rode heikorst           	          Foto: R. Brandsma

Goede reacties op actie Stichting Reanimatienetwerk Havelte
De actie die de Stichting Reanimatienetwerk Havelte vorige maand in Havelte en Veendijk hield, heeft goede resultaten
opgeleverd. Op voorhand bedankt het bestuur inwoners, verenigingen en bedrijven voor de financiële bijdragen.
Tot op heden is het streefbedrag nog
niet helemaal gehaald, maar wellicht
lukt dat nog, want het kan nog steeds
om bijdragen over te maken (NL61
RABO 0304 1746 61 t.n.v. Stichting
Reanimatienetwerk Havelte).
Bovendien kan men bij AH Abe, de
statiegeldbon voorlopig nog steeds in
de donatiezuil doen.
Erg blij is het bestuur met een aantal
nieuwe aanmeldingen van mensen die
reanimeren willen leren en zich bij het
netwerk gaan aanmelden.

In de landelijke pers verschenen
recentelijk artikelen over een
onderzoek, waaruit is gebleken hoe
belangrijk het is dat er veel mensen in
een dorp zijn die kunnen reanimeren
en zich aansluiten bij het netwerk
van HartslagNu. Uit dat onderzoek
blijkt o.a. dat de laatste jaren het
percentage van mensen die een
hartstilstand overleven, gestegen is
van 10 naar 25 %. HartslagNU (www.
hartslagnu.nl) de organisatie die op
landelijk niveau de alarmering van het
netwerk aanstuurt, maakt de laatste

tijd ook tv reclame om reanimeren te
leren en om zich bij het netwerk aan
te sluiten.
Als u wilt weten hoe een en ander in
Havelte is georganiseerd, neem dan
contact op met AEDnetwerkhavelte@
kpnmail.nl of telefoon 342956. Ook
als u zich rechtstreeks aanmeldt bij
HartslagNu is het prettig om contact
op te nemen. U krijgt dan informatie
over de plekken waar in Havelte de
AED’s hangen en hoe de (herhalings)
cursussen worden georganiseerd.

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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Lezing ontstaan Hunehuis
Op woensdag 14 december om 20.00 uur houdt Wim van der Wijk uit Havelte een lezing over
het ontstaan van het Hunehuis.
De Historische Vereniging Havelte e.o.
biedt een ieder de gelegenheid om
kennis te maken met deze boeiende
lezing waarvan de inhoud van zijn
zojuist verschenen boek:
“Krabbels uit het Hunehuis” -van
Makkerhuis tot Monument 19302015- centraal staat.
Een bewogen geschiedenis van het
Hunehuis bovenop de Havelterberg

in Zuidwest-Drenthe met een inkijkje
in het dagelijkse leven van de
arbeidersjeugd op de ‘berg’ in de jaren
dertig, doch ook de omgeving, de rijke
natuur en de relatie met de bevolking
zullen de revue passeren.
De oorlogsperiode, de wederopbouw
en de ontwikkeling van het Hunehuis
zullen eveneens worden belicht. De
lezing is doorspekt met uniek beeld-

materiaal.
Locatie: Het
Hunehuis, Hunebeddenweg 1 in Darp.
Zaal open vanaf 19.30 uur. Parkeren bij
het Hunehuis.
Toegang leden: gratis. Van nietleden wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd.
Aanmelding via: 0521-342643 of
info@historischevereniginghavelte.nl

Jubileumconcert Vrouwenkoor Meander
Zondag 27 november a.s. geeft het Vrouwenkoor Meander uit de Wijk een
jubileumconcert ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het koor.
Locatie: Ontmoetingscentrum De Havezate te de Wijk.
Aanvang concert 14.30 uur. Zaal open vanaf 14.00 uur.
Entree: € 8,00 per persoon, inclusief een kop koffie of thee.
Het jubilerende Vrouwenkoor
brengt deze middag een gevarieerd
programma met veelal poëtische
zangnummers in een populair
genre. Het optreden van het koor
zal afgewisseld worden door een
intermezzo van de sopraan Coby v.d.
Berg, zij zal enkele keren solo zingen

en ook enkele zangnummers samen
met het koor. Coby zingt als koorlid bij
het fameuze Vrouwenkoor La Muze uit
Zwartsluis, dat onder leiding staat van
Angélica Braam.
Het Klarinettenkwartet, samengesteld
uit vier muzikanten van de Koninklijke
Muziekvereniging Apollo, zal tevens

een intermezzo verzorgen. Eén van de
vier klarinettisten, Wim van Braam, zal
een solo spelen als ondersteuning van
de koorzang.
Het Vrouwenkoor Meander wordt
gedirigeerd door Jannie Kroes
en op piano begeleid door Ellen
Wynia. Gezamenlijk willen zij het
20-jarig koorjubileum vieren met
het bovenstaand programma en
het publiek trakteren op een mooie
muzikale middag.
U bent van harte welkom!

Meer dan administratie alleen. Dat is wat ik wil uitstralen.
Een goed financieel advies valt en staat met een gedegen administratie. Met mijn ruime ervaring (5 jaar) als
administrateur is dit bij mij in goede handen. Door ruim 15 jaar te hebben gewerkt bij de Rabobank in de rol van
Kredietbeoordelaar en Intern Accountmanager heb ik veel ondernemingen de revue zien passeren. Het is mij opgevallen
dat ondernemers en organisaties lang niet altijd voldoende aandacht hebben voor hun financiële prestaties.
Mijn doel is om ondernemers hiervan
bewust te maken en hier samen
naar te kijken. Dit doen we door
het opstellen van een prognose
en de werkelijke resultaten per
kwartaal hieraan te toetsen. Dit
maakt, indien nodig, tijdig bijsturen
mogelijk. Door goede kennis van
het financieringsproces kan een

gedegen financieringsplan worden
opgesteld. Dit vergroot de kans op
verstrekking door bank of crowdfund
instelling aanzienlijk. Startende
ondernemers kunnen ook een beroep
op mij doen om te sparren over hun
ideeën, voor het schrijven van een
ondernemersplan en het inrichten van
hun administratie. Zoals u ziet staat

Hengeveld Administratie & Advies
voor u klaar voor het aanbieden
van een breed pakket aan financiële
diensten.
Voor meer informatie nodig ik
u graag uit mijn website www.
hengeveldadministratie.nl eens te
bezoeken. Zeker de moeite waard!

Like De Kei op Facebook
www.facebook.com/regiobladdekei
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Noordeinde 9, Meppel

T 0522 24 50 21

  

www.kremeruitvaartzorg.nl

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

  
  

Nu volop
najaarsaanbiedingen!
  

Elektrische  kettingzaag  

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’
  

                                                    €127,95            €79,95  

Een ‘KEI’ van een foto

  

Ruggedragen  bladblazer  

    €599,-‐         €549,-‐  
  

Denkt  u  aan  de  winterbeurt    
van  uw  grasmaaier?  

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.

Restant partij blanco enveloppen
o.a. A5-enveloppen met of zonder venster, 500 ex. per doos
en A4-enveloppen, 250 ex. per doos

Prijs per doos e

10,excl. 21% BTW

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

T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl

Verkoop enveloppen

  

www.kleen.nl
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U laat uw klanten
toch niet
in de regen staan?
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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
12

drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl

De Kei - 1e jaargang nr. 22 - 16 november 2016

