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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!

wenst u

Fijne Feestdagen
en een

Gezond en Goed geknipt
2017

 
Bosweg 17, 7973 KZ Darp

0521 342 250

Ook HTC-tennis volop in kerstsfeer

Daags vóór de grote Kerstmarkt in Havelte wordt er ook op het tenniscomplex 
van de Havelter Tennisclub HTC uitgebreid stilgestaan bij het kerstgebeuren. 

Het clubhuis is sfeervol versierd. 
Buiten kunnen de toeschouwers zich 
warmen aan de gloed van brandende 
houtblokken in vuurkorven. En 
de leden van de altijd actieve 
kantinecommissie zorgen ervoor 
dat wat betreft natje (glühwein!) en 
droogje iedereen aan zijn trekken 
komt. 

Natuurlijk 
wordt er volop 
getennist. Want 
er staan in het 
kader van de 
clubkampioen-
schappen liefst 

acht partijen op het programma. 
Niet alleen zij zullen nadrukkeljk op 
vrijdagavond vanaf 19.00 uur aanwezig 
zijn, maar graag eveneens alle andere 
deelnemers aan het festijn, waaraan 
liefst 77 HTC’ers meedoen. Ook de 
overige leden en hun aanhang zijn 
uitgenodigd om een genoeglijke 
(tennis)avond te beleven. 

Deze avond geldt als afsluiting van 
die Winterkoninkjesfestijn dit jaar en 
is tevens bedoeld als (vervroegde) 
nieuwjaarsbijeenkomst waarbij 
iedereen in een sfeervolle omgeving 
anderen ook de beste wensen voor 
2017 kunnen geven.

Vanuit een warme, versierde kantine in kerstsfeer kijken naar tenniswedstrijden van clubgenoten. 
Dat kan vrijdag 16 december bij HTC.
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De volgende Kei verschijnt op 4 januari 2017. 
Kopij hiervoor uiterlijk vrijdag 30 december 
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.  18 dec.  Havelte 10.00 uur Ds. A. Westra, kindernevendienst
Ma. 19 dec.  Molenhofdienst   19.30 uur  Ds. A. Westra, kerstviering
Za.  24 dec.  Havelte 22.00 uur  Ds. V. Top kerstnachtdienst met m.m.v. het Popkoor Voices 4 U
Zo.  25 dec.  Havelte 10.00 uur  Ds. A. Westra, gezinsdienst m. m.v. het Kerkkoor o.l.v. J. Rodenhuis, 

kindernevendienst
Za.  31 dec.  Havelte 19.30 uur Ds. V. Top, Oudejaarsdienst
Zo.  1 jan.  Uffelte 10.00 uur Ds. A. Westra, Nieuwjaarsdienst

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. 

Kerstnachtviering 
Clemenskerk Havelte, PKN

JO9-1G VV Havelte kampioen

Afgelopen zaterdag werd het JO9-1G team van VV Havelte kampioen. Onder 
koude weersomstandigheden werd de laatste wedstrijd van de nacompetitie 
gespeeld. Na een 3-0 overwinning op MSC werd het kampioenschap uitgebreid 
gevierd.

Zaterdag 24 december om 22.00 uur 
in de Clemenskerk, Kerklaan, Havelte.
Voorganger: Ds. Vijko Top.
Kerstnachtviering m.m.v. het popkoor 
Voices4U. 
Het wordt een gezellige, traditionele 
Kerstnachtviering met een modern 
tintje. We zingen de bekende 
kerstliederen en we lezen de 
vertrouwde woorden van het 
kerstevangelie. En veel vrijwilligers 
zorgen voor een prachtige kerstboom 
in de kerk. 
Het moderne tintje is het popkoor 
Voices4U. We zijn blij dat ze willen 
optreden en meezingen. Met de 
popsongs zal uw voorganger proberen 
uit te leggen wat het kerstverhaal ons 
nu nog steeds kan leren. Het thema is: 
‘Van wie ben jij er één?’ 
Zeker op Kerstavond is iedereen van 
harte welkom. Of je nu komt voor het 
gebouw, de samenzang, de sfeer; of je 
gelovig, of ongelovig bent; het maakt 
niet uit. Wij voelen ons vereerd als 
je komt. Je bent gewoon van harte 
welkom! 
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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

Kerstgezinsdienst 
voor groot en klein
 
‘Er is een kindeke 
geboren op aard’, 
dat vieren we op 
Kerstochtend. Er staat 
een grote geboortetaart in de kerk, 
gebakken door de warme bakker.  
We beginnen de dienst samen, daarna 
gaan de kinderen naar een eigen 
ruimte om voor licht te zorgen, want 
de kaarsjes op de taart ontbreken nog!  

Met bekende Christmas Carols van het 
kerkkoor en inspiratie door ds. Aukje 
Westra over dat wat ons verlichting 
kan geven.

Na de dienst wordt de taart 
gezamenlijk aangesneden en 
opgegeten. 
 
Datum: Kerstdag 25 december 2016
Plaats: Clemenskerk te Havelte
Duur: 10.00 – 11.00 uur

Het Havelter Kerkkoor komt met iets nieuws

Op zondag  18 december organiseert het  Kerkkoor een heel bijzonder 
Kerstconcert, aanvang 15.00 uur, Clemenskerk Havelte.

Het kerkkoor heeft de laatste jaren 
een stormachtige ontwikkeling 
doorgemaakt. Samen met gastleden 
hebben ze vorig jaar een project 
Lessons and Carols uitgevoerd. 
Dit jaar, ook met gastleden, de 
Oogstcantate, dat drie keer is 
uitgevoerd, in Kolderveen, Dwingeloo 
en in Havelte.

Nu organiseert het kerkkoor een 
uniek kerstconcert in onze sfeervolle 
Clemenskerk.
Voor het eerst een prachtige 
samenwerking tussen jong en oud!
Een geweldig initiatief dat 
ondersteund wordt door de 
stichting Cultuurfonds Westerveld.
In samenwerking met andere koren 
kunt u genieten van een prachtige 
uitvoering.
Dit gebeurt in samenwerking met het 
Jeugdkoor “Notice” uit Havelte o.l.v. 
Lucie Brandsma.

Ook het Christelijk Mannenkoor 
Meppel o.l.v. Johan Rodenhuis werkt 
hier aan mee. Verder kunt u genieten 
van de bekende sopraan Judith 
Sportel. Zij is bekend van radio en tv 
en treedt solistisch op bij vele koren 
voor concerten en cd opnamen.
De muzikale begeleiding op zowel 
piano als orgel is in uitstekende 
handen van Ruth Pos. Ruth is de vaste 
begeleidster van het kerkkoor en ook 
van het mannenkoor.

Er is tevens gelegenheid voor 
samenzang.
Het wordt een geweldig concert dat u 
niet mag missen.

Het concert begint om 15.00 uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de ingang 
van de kerk. 
Kosten: Volwassene € 8,-. 
Kind €  2,50.

Knip deze advertentie uit en neem deze mee naar 
de kraam van SiS op de kerstmarkt 17 december. 

Maak die dag een afspraak voor januari of februari 
en ontvang eenmalig 25% korting!

Siska Koster
Dr. Hauschka therapeute/masseuse

Jan Harmskamp 52, Havelte • tel.: 06-204 628 47 • www.sishavelte.nl
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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

Jubileumboek over 30-jarige schaapskudde

Het is dezer dagen feest bij de Holtinger Schaapskudde. Sinds 1986 lopen de 
schapen onder leiding van herders en honden rond in het Holtingerveld. Reden 
voor het bestuur van de Stichting Holtinger Schaapskudde een bijzonder boek 
uit te brengen over de geschiedenis van de kudde. Die dieren, behorend tot het 
Drents Heideschaap, zorgden en zorgen voor beheer van het heidelandschap. 
Ze worden vaak het ‘goud van Drenthe’ genoemd vanwege hun toeristische 
attractie genoemd. 

Voorzitter Duco Heun overhandigt 
op een speciaal ‘kuddefeestje’ op 
woensdag 14 december het eerste 
exemplaar van ‘Drents Heideschaap in 
het Holtingerveld’ aan Erik Schelven, 
wethouder van cultuur. Natuurlijk 
gebeurt dat in het ‘thuishonk’ van de 
schapen: de schaapskooi aan de Van 
Helomaweg in Havelte, sinds 2013 het 
(nachtelijk) onderkomen van de kudde 
van Drentse Heideschapen. 

Tevens onthult Westervelds 
burgemeester Jager die avond op 
het terrein van de kudde negen 
stalen schapen. Zij staan symbool 
voor weer negen ondernemers, 
die de kudde sponsoren. Daarmee 
komt het aantal schapen in de 
zogeheten ‘kudde van Ondernemers’ 
op 27. Belangstellenden zijn op de 
feestavond van 14 december vanaf 
19.00 uur welkom. De officiële 
feestelijkheden beginnen om 19.30 
uur. 

Al sinds de negentiende eeuw zijn 
er schaapskuddes in het rond het 
oerlandschap Holtingerveld geweest. 
Zij zorgden voor mest om de kwaliteit 
van de schrale Drentse gronden te 
verbeteren en brachten ook via de 
verkoop van wol en vlees geld in het 
laatje. Prettige bijkomstigheid: de 

schapen hielden de heide in stand 
en maakten het Holtingerveld uniek 
in flora en fauna. In de loop der 
tijd nam de ‘mestfunctie’ door de 
komst en het gebruik van kunstmest 
af. Daarvoor in de plaats kwam de 
toeristische aantrekkelijkheid van 
grazende schapen op de heide. Met 
name politici vinden dat gescheperde 
kuddes - m.a.w. onder leiding van 
herders - onlosmakelijk verbonden zijn 
met het Drentse landschap. 

Quo Vadis? Waarheen gaat gij? 
Onder meer deze vraag stelt 
voorzitter Duco Heun in het fraaie 
jubileumboek. Eén ding weet hij 
zeker: het stichtingsbestuur heeft 
de vaste overtuiging dat het behoud 
van de kudde prioriteit nummer één 
is. En dat zal niet meevallen, omdat 
kuddes in Nederland financieel gezien 
veelal op het randje balanceren. 
Het voortbestaan is naast het 
binnenhalen van gelden van burgers 
en andere donateurs ook afhankelijk 
van gemeentelijke en provinciale 
subsidies. Steun voor het ‘goud van 
Drenthe’ is van die kant  in woord en 
vooral in daad onmisbaar. 

Bewogen geschiedenis
In het boek wordt niet alleen stil 
gestaan bij het heden en de toekomst. 

Met name het verleden komt in woord 
en beeld uitvoerig aan de orde. Dat 
verleden kende geregeld een roerig 
verloop. De makers van het boek - 
bestuursleden Duco Heun en Marrie 
Pruntel en schrijver Gerard Veerkamp 
- schetsen in twaalf hoofdstukken 
de geschiedenis. Wat kan de lezer 
en kijker (het boek bevat een kleine 
zeventig foto’s!) zoal tegenkomen? 
Een greep: de plannen en het 
ontstaan van de stichting Holtinger 
Schaapskudde; het verblijf in de 
eerste kooi aan de Holtingerrondweg 
in Uffelte; de verplaatsing van de 
kooi van Uffelte naar het nieuwe 
onderkomen in Havelte; interviews 
met bestuursleden van het eerste uur 
en van latere periodes; een verhaal 
met herders Jelle Kootstra en Hendrie 
Bijker, beiden ook al dertig jaar actief 
bij de kudde; een interview met Bruun 
Scholte, één van de Vrienden van 
de kudde; een beschrijving van het 
Holtingerveld, het begrazingsgebied 
van de schapen; een typering van het 
Drents Heideschaap, een overzicht van 
de ‘kudde van Ondernemers’, enz.

In het voorjaar is het een drukte van belang in 
de lammerenkooi. (Foto Duco Heun)
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  WINTERBEURT  ***  WINTERBEURT  ***  WINTERBEURT  ***  WINTERBEURT  ***  WINTERBEURT  
  

Het  maaiseizoen  is  nu  echt  voorbij…  
Dus  tijd  voor  de  WINTERBEURT    

van  uw  gazonmaaier.  
  

  
  

  

  

Bel,  mail  of  kom  langs  en  wij  voorzien  uw  machine  van  een  COMPLETE  WINTERBEURT    
voor  een  EERLIJKE  PRIJS  inclusief  eventuele  GRATIS  haal-‐  én  brengservice!  

  

Van  Dijk  Tuin  &  Park  
Lindenlaan  54a  te  Uffelte  
info@vandijktuinenpark.nl  

  

  

  

Challenge2move op weg naar de Hunebedloop

In juli is het idee ontstaan om een beginnersgroep hardlopen te starten in 
Havelte. Als doel de Hunebedloop 5,5 km in 2017. Na 11 weken getraind te 
hebben met deze ontzettend enthousiaste groep, wordt de route van 5,5 km 
niet gelopen maar de 7,5 km.

Om als één groep van start te gaan 
is Challenge2move met sponsors 
uit Havelte om tafel gegaan om de 
hele hardloopgroep te voorzien van 
hardloopshirts. 
Angelique Bangma zegt hierover 
het volgende: In mijn werk als 
doktersassistente heb ik gemerkt dat 
mensen met diabetes, een chronische 
ziekte of depressie, veel baat hebben 
bij beweging. Dat, samen met mijn 
enthousiasme voor hardlopen en de 
wil om die liefde over te brengen op 
anderen, heeft ertoe geleid dat ik 
hardlooptrainer ben geworden. “Ik 
geloof in de positieve effecten van 
bewegen op de gezondheid.”

Mensen op een laagdrempelige 
wijze samen laten bewegen en hen 
begeleiden tijdens het halen van hun 
doelstellingen is wat ik wil. Snelheid 
is totaal niet belangrijk, motivatie en 
volhouden wel.
Wilt u ook fit het nieuwe jaar ingaan? 
Heeft u altijd al willen hardlopen, 
maar lukt het maar niet om te starten 
of het vol te houden? Ik begeleid 
u naar uw eerste 5 kilometer! Met 
veel aandacht voor loopscholing, 
blessurepreventie en het opbouwen 
van goede conditie.

Trainingsavonden in Havelte: dinsdag 
en donderdag van 18.30-19.30 uur 

Trainingsavonden in Meppel: maandag 
en woensdag van 19.00-20.00 uur.
Trainingsochtenden in Steenwijk: 
maandag en woensdag 9.30-10.30 uur.
Voor meer informatie kijk op de 
website: www.challenge2move.nl of 
mail naar info@challenge2move.nl
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Wandelbosweg  10,  7971 AK  Havelte  
Tel.:  0521-344027  
info@derandvanhavelte.nl  

Kerstavond,  eerste  en  
tweede  kerstdag  

geopend!
Kom  samen  met  familie  of  vrienden  culinair  kerst  
vieren  bij  restaurant  De  Rand  Van  Havelte.    
10:00  uur  geopend  voor  koffie  met  huisgemaakt  gebak.  
12:00  uur  gaat  de  keuken  open  voor  een  heerlijke  
lunch,  vanaf  16:30  uur  serveren  wij  
ons  diner.  

U  kunt  kiezen  uit  ons  à  la  carte  menu  
en  extra  kerstgerechten.    

Wij  wensen  u  fijne  feestdagen  en  tot  
ziens  in  De  Rand  Van  Havelte.  
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Dorpsgemeenschap 
present op de 
Kerstmarkt

Zaterdag 17 december wordt rond 
de Brink in Havelte een groots 
opgezette kerstmarkt gehouden. 
Ook de Dorpsgemeenschap 
Havelte is er weer present met een 
informatiekraam. Wij presenteren 
dan onze gloednieuwe website en u 
kunt, onder het genot van een glaasje 
Glühwein, met bestuursleden spreken 
over wat u in ons dorp aan het hart 
gaat. 

Hebt u een hart voor Havelte en bent 
u nog geen lid van onze vereniging? 
Dan kunt u zich ter plekke aanmelden. 
De contributie voor 2017 is maar vijf 
euro.
Wij zijn benieuwd hoe goed u Havelte 
kent. Daarom kunt u bij onze kraam 
een quizformulier krijgen. Daarop 
staan twaalf borden die in ons dorp 
langs de openbare weg staan. U 
dient te raden in welke straten ze 
te vinden zijn. Met deze wedstrijd 
zijn drie mooie cadeaubonnen te 
winnen. De quiz kan tijdens de 
kerstmarkt bij onze kraam ingevuld 
en afgegeven worden. Ze kunnen 

ook tot uiterlijk 22 december van 
dit jaar ingeleverd worden bij de 
Wereldwinkel, Egginklaan 2-7 
te Havelte. Prijswinnaars krijgen 
persoonlijk bericht en worden vermeld 
in de plaatselijke pers.

Graag tot ziens bij de kraam van de 
Dorpsgemeenschap. 
En natuurlijk wensen wij alle inwoners 
van ons mooie dorp fijne kerstdagen 
en een voorspoedig Nieuwjaar!

Hart voor Havelte

PROEF DE SFEER
  IN ONS RESTAURANT

Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027

info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl
www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
Vrijblijvend prijsopgave

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl 
Vrijblijvend prijsopgave. 

 
       Voor al  uw rietdekkerswerken       
                    Egginkstraat 26 
                   7975 PH Uffelte 
         Tel: 0521-344328/0650556759 
 
 

Voor al uw 
rietdekkerswerken

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
 06 50556759

Keitje

Zwaar weer

Regelmatig lees ik in de krant: 
Bibliotheken in zwaar weer, of, in 
de toekomst verdwijnen de meeste 
bibliotheken. Je moet er niet aan 
denken, geen bibliotheek meer in een 
dorp. Hoe moeten kindertjes nu hun 
taal oefenen.
Gelukkig worden op allerlei manieren 
de boeken ondergebracht in scholen 
en bejaardenhuizen.
Soms zijn er mensen met een 
groot boekenhart die een eigen 
boekenstalletjes langs de weg zetten 
waar je gratis een boek uit kunt 
meenemen,  lezen, terugbrengen, of 
met iets uit je eigen verzameling kunt 
aanvullen.
We mogen blij zijn met onze 
welvoorziene bibliotheek in Havelte 
waar deskundigen en vrijwilligers je 
vriendelijk helpen en adviseren.
Voor ons voorlopig nog genoeg te 
lezen, te luisteren, te kijken en te 
lenen.
Een voorrecht, want, wat zouden we 
zijn zonder boeken?
Sir Richard Steele zegt:
Lezen is voor de geest, wat sport is 
voor het lichaam.

dieneke smink
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1 jaar De Kei
De Kei bestaat alweer 1 jaar! Gezien alle reacties die wij krijgen, merken wij dat 

De Kei door velen gewaardeerd wordt.

Wij bedanken alle schrijvers van de leuke blogs, columns, fotorubriek en 

andere artikelen, die De Kei zo aantrekkelijk maken, maar natuurlijk ook de 

adverteerders die het uitgeven van De Kei mogelijk maken. 

Adverteren in De Kei 2017
Het aantal advertenties in De Kei blijft wat achter bij de verwachtingen. 

Toch hebben wij besloten om ook in 2017 De Kei te laten verschijnen. 

We kunnen uw hulp goed gebruiken en waar kun je nog voordelig adverteren 

en meer dan 2700 huishoudens in uw regio bereiken?

Kijk voor meer informatie op www.kleen.nl/dekei of neem contact met ons op.

Wij wensen u

Prettige Kerstdagen 
en een 

Gelukkig en Gezond 2017
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14 dec. De Kei nr. 24 - laatste Kei van 2016
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
18 dec. Kerstconcert Havelter kerkkoor - Clemenskerk Havelte - 15.00 uur
18 dec. Kerstconcert Vrouwenkoor De Liesterkrallen en Meppeler Mannenkoor - Doperkerk Vledder - 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
24 dec. Kerstnachtviering - Clemenskerk Havelte - 22.00 uur
25 dec. Kerstgezinsdienst - Clemenskerk Havelte - 10.00-11.00 uur
26 dec.  Gratis kerstfeest voor iedereen die van zingen en muziek houdt. Om 17 uur kerstliederen zingen bij het pijporgel 

Daarna potluck en mantras zingen en wat er nog meer komt. 
27 dec.  Feestelijke Opening Expositie Herman Smit met Engelenlezing, high tea en harpmuziek en verhalen Gratis! - 

14.00 uur
27 dec.  Wintersfeer; wandeling bij de schaapskooi te Havelte met optredens van 

Voices4U, Jeugdkoor Notice, Midwinterhoornblazers en een verhalenverteller - 
Aanvang 14.30 uur.

14 jan.  Nieuwjaarsreceptie voor senioren - Dorpshuis De Vlasbergen Uffelte - vanaf 
14.00 uur

18 jan. Ledenavond Vrouwenvereniging Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
15 feb. Ledenavond Vrouwenvereniging Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
15 maart Ledenavond Vrouwenvereniging Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
15 april Paastoernooi biljartvereniging De Veldkei
19 april Ledenavond Vrouwenvereniging Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
21 april Persoonlijk kampioenschap biljartvereniging De Veldkei

Agenda

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

Elke maandagmiddag: Koersbal - De Veldkei Havelte - 14.30 uur
Elke donderdagmiddag: Volksdansen - De Veldkei Havelte

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992
Houthandelwevers.nl

Steigerhout Gedroogd!!
28 x 190 Fijn bezaagd 360 cm  €   2.25 p/m
27 x 190 Geschaafd  450 cm  €   3.50 p/m
30 x 195 Grijs geïmpregneerd   €   3.75 p/m

Vuren bouwhout geschaafd
19 x 45 Diverse lengtes  €   0.50 p/m
19 x 70 Diverse lengtes  €   0.75 p/m
30 x 44 215 cm lang  €   1.50 p/st
44 x 44 Diverse lengtes €   0.90 p/m

Wand & vloerplaten veer & groef
18 mm    61 x 244    €   9.95 p/st
15 mm  125 x 250  € 14.95 p/st

Gipsplaat 60 cm breed     €   1.75 p/m

Heeft u 
een aankondiging 

van een evenement 
of activiteit? 

Laat het gratis in 
de agenda plaatsen.

(Commerciële agendapunten 
in overleg)
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Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

altijd scherp!

TESTAMENT MAKEN?

Wij wensen u fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar!

GOED, INTEGER EN VOORDELIG GEREGELD

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

www.hengeveldadministratie.nl

Persoonlijk
Deskundig

Betrouwbaar
Flexibel

Interesse? Ik kom 
graag langs voor een 
vrijblijvend gesprek!

Zakelijk             Particulier
Boekhouding IB-aangifte
Jaarrekening Aanvraag toeslagen
BTW-/IB-aangifte Begeleiding hypotheek  
Controle administratie Schuldhulpverlening
Financieel advies

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’

Een ‘KEI’ van een foto

Heeft u ook een bijdrage voor de rubriek 
Een ‘Kei’ van een foto? Mail uw foto en bijschrift 
o.v.v. ‘Kei van een foto’ 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.

De Liesterkrallen uit Havelte en het Meppeler 
Mannenkoor treden weer samen op in een 
kerstconcert in Vledder

Zondag 18 december om 15.00 uur 
verzorgen zij dit concert in de Joh. de 
Doperkerk in Vledder. 

Hiermee krijgt een zeer succesvol en 
uitverkocht gezamenlijk kerstconcert 
dat zij in 2014 gaven een vervolg. 

Beide koren brengen hun eigen 
repertoire ten gehore. Maar aan 
het eind zullen zij met bijna 100 
koorleden gezamenlijk optreden. Bij 
de Liesterkrallen dirigeert Martin Glas 
en begeleidt Jane van den Brink op de 
piano. Bij het Meppeler Mannenkoor 
zijn dit respectievelijk Roelof Bosma 
en Mannes Hofsink. 

Toegangskaarten 
à 8 euro kunt u 
voor aanvang 
van het concert 
in de kerk kopen 
of reserveren via 
wimeninekmars@hetnet.nl.
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Binnen de lijntjes doedel

Loslaten doedel

Binnen de lijntjes kleuren
(Doedelblog)

Als je deze titel leest, kunnen er twee dingen gebeuren: Of 
het vliegt je aan en je krijgt het ter plekke benauwd. Of je 
voelt je geborgen en het geeft je een veilig gevoel.
Dat kleuren tussen de lijntjes komt de laatste tijd 
regelmatig op mijn pad. Op velerlei manieren.
Het is een gezegde en zowel letterlijk als figuurlijk op te 
vatten.

Sinterklaas is net achter de rug en 
menig kind heeft bij de middenstand 
zijn schoentje mogen zetten. Met 
de gratis kleurplaat waren ze voor 
heel even zoet. Om het hoge hakje, 
de sportschoen of de ballerina uit te 
knippen, was veelal de hulp van een 
van de ouders nodig. Nou ging het de 
kinderen meestal niet om het kleuren, 
maar meer om datgene wat de gulle 
Winkelsint in hun schoen zou stoppen. 
Dus sommigen gooiden er lustig met 
de pet naar en raffelden het gauw af, 
dan hadden ze dat ook weer gehad. 
Maar anderen kleurden keurig tussen 
de lijntjes met hun tong uit de mond 
en rode wangen van inspanning. Sam 
van drie jaar deed voor het eerst mee. 
Op een heel speciale manier hield 
hij de kleurpotloden vast tussen zijn 
kleine worstevingertjes, maar het 
resultaat was verbluffend. Als ik het 
niet met eigen ogen had gezien, zou ik 
niet geloven dat het kleine mannetje 
het zelf had gedaan! Zó keurig vulde 
hij alle vakjes in en bleef perfect 
tussen de lijntjes. Dat belooft nog wat 

voor de toekomst. 
Zijn broer van 
negen kan er niet 
aan tippen. 
Vroeger was ik ook van dat hele 
preciese en nette. Nu trouwens 
nog steeds. Dat noemen ze 
perfectionistisch. Soms een zegen, 
soms een crime. Het zit nu eenmaal in 
mijn genen. Toch geeft het niet altijd 
voldoening. Ik wil ook wel eens zo 
los en “slordig” kunnen zijn als veel 
andere mensen. Dat lijkt me echte 
vrijheid. Niet vastzitten in mijn eigen 
keurslijf. Buiten de lijntjes durven 
gaan. Op velerlei gebied. Hoewel ik 
er al heel wat jaren mee bezig ben, 
begint het pas de laatste tijd zijn 
vruchten af te werpen. Oefening baart 
kunst! Het heeft alles te maken met 
loslaten. Zo`n mooi modewoord, maar 
als je niet weet hoe het moet, kan 
het knap lastig zijn. Afgelopen week 
heb ik mezelf overtroffen. Ik ben drie 
dagen bij een collega op schildercursus 
gegaan. Het kwam goed uit nu met al 
die toestanden om me heen. 

Ik had behoefte aan “loslaten”. 
Nergens aan denken en niet perfect 
hoeven zijn. Drie dagen lang heb 
ik getekend, geknipt, geplakt en 
geschilderd. De opdracht was een 
collage maken. Iets wat mij nooit 
heeft gelegen. Ik vond het altijd maar 
stom werk. Niets voor mij. Ik heb alle 
vooroordelen opzij gezet, evenals 
mijn verstand en mijn perfectionisme 
en ben als een razende aan de slag 
gegaan. De eerste twee uur nog heel 
netjes en uitgekiend. Naarmate de dag 
vorderde liet ik alles los. Ik dacht niet 
na over hoe mooi ik het wilde maken. 
Ik dééd gewoon. En als het fout was, 
nou, dan ging ik er toch gewoon weer 
overheen! Met een nieuw gescheurd 
stuk papier of een flinke klodder verf. 
Een stuk behang hier, een afdruk van 
een stempel daar. Ik kreeg er steeds 
meer plezier in. En het eindresultaat? 
(Want daar doe ik het natuurlijk 
wel voor.) Geweldig! Ik was super 
enthousiast. Wat heb ik mij uitgeleefd 
en wat ben ik vaak buiten de lijntjes 
gegaan! Dit waren dagen helemaal 
voor mij en ik ga zeker nog meer van 
dit soort werkstukken maken. En dan 
gecombineerd met mijn Doedels, 
dat kan bijzonder worden! Hou de 
facebookpagina maar in de gaten om 
mijn creatieve uitspattingen te volgen. 

En wil je los komen? Kleur dan eens 
buiten de lijntjes.

Yvonne Casander

www.facebook.com/
artschoolofpainting
voor reacties: 
yvonnecasander@gmail.com
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Anneke van der Waardt-Sijlaar
assistent makelaar ARMT

Gerben Zandbergen
NVM makelaar

Annemieke Scholler-Baas
commercieel medewerker

Een funda gebruiker
Kallenkote 71

Gerben heb ik leren kennen als een vakman in zowel 
stenen als mensen. Dankzij zijn kennis, kunde en het 
kunnen beoordelen van zijn cliënten naar waarde, is 
hij er in geslaagd om, ondanks de hindernissen die er 
waren, mijn huis snel en naar tevredenheid (van zowel 
de kopers als mij) te kunnen verkopen. Een win-win 
situatie voor iedereen en dat is toch het mooiste. 
Zonder twijfel is Gerben voor mij de beste makelaar 
die in deze regio te vinden is!

Een funda gebruiker
Dorpsstraat 18

De cijfers spreken eigenlijk al voor zich. We zouden 
Nova Vesta zeer zeker aanbevelen bij vrienden en 
familie. Beste Gerben, Anneke en Annemieke, Heel 
veel dank voor julie steun, deskundigheid en betrokken-
heid bij de verkoop van ons huis en de aankoop van ons 
nieuwe huis !

Een funda gebruiker
Beukenlaan 3

Hele amikale en menselijke benadering afspraken goed 
nakomend goede prijs kwaliteit benadering en snelle en 
correcte afhandeling kortom gewoon goed zoals het 
moet zijn.

BEOORDELINGEN 

9,3

Zandbergen 

makelaardij

 trakteert !

GRATIS PROFESSIONELE 
FUNDA PRESENTATIE MET:
• PROFESSIONELE FOTO’S
• 360 GRADEN VIRTUELE TOUR
• FULL HD VIDEO
• DIGITALE PLATTEGROND
• HOOGTE FOTO’S
(aanbieding geldig tot 31 januari 2017) 

T.W.V. €300,-

Winter in De Uelenspieghel 2016
Winkelsteeg 5, 7975 AW Uffelte 0521-351331 www.uelenspieghel.nl 

Feestelijke Opening Expositie 
Herman Smit 
met Engelen, high tea en muziek 
 
Derde Kerstdag 27-12 vanaf 14.00 uur; 
elke dag open tot juli! 
Herman Smith exposeert vanaf 27 
december zijn schilderijen over 
“Het goud van de taal”. Ook is zijn 
indrukwekkend drieluik van Engelen te 

zien. Antroposoof Jacques Meulman 
opent met een lezing over Engelen. 
“In de allereerste Kerstnacht werden 
de herders op het veld door vrees 
bevangen toen een engel hen 
verscheen. Kunnen wij als ‘moderne 
herders’ de engelen nog ervaren? “ 
Lezing 14.00 uur; ± 15.30 uur een high 
tea bij de houtkachel en 16.00 uur 
muzikaal Kerstverhaal met Ierse harp. 

Kosten: 
vrijwillige 
bijdrage in 
de hoed. 
Graag tijdig 
reserveren 
bij 
Marjan Boontjes 06-30809344 of 
marjanboontjes@gmail.com 

ELKENAIN

Uw partner voor Beschermingsbewind - Budgetbeheer - Budgetcoaching
wenst u en al uw dierbaren
 

goede feestdagen en een financieel gezond 2017

www.elkenain-bewindvoering.nl  - T 0522 76 90 51 - Kolderveen 26C Nijeveen - Bezoek alleen op afspraak
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Een ‘KEI’ van een foto
‘De Kei’ 1 jaar jong!!   

Het Domineespaadje loopt al tijden 
van de Pastorie aan de Raadhuislaan 
naar de Clemenskerk aan de 
Uffelterkerkweg, een afstand van 
zo’n 600 meter. Na lang verwaarloosd 
geweest te zijn (o.a. als gevolg van de 
2e Wereldoorlog) is in 2002 dit mooie 
paadje weer in oude staat hersteld. 
Landschapsbeheer Drenthe had hierin 
een belangrijk aandeel.
Heel markant is wel de grote 
Wensboom die als een soort ereboog 
het pad overspant. 

Een wens die je onder deze boom 
in gedachten hebt mag je nóóit 
uitspreken! Tenminste, als je wilt dat 
hij uitkomt!! 

Wensboom over het Domineespaadje te Havelte  Foto: Henk Mulder, Havelte

Tóch is één uitzondering van onder de boom wel op zijn plaats en wel de wens, 
dat ‘De Kei’ na het succesvolle 1e jaar hier nog vele mooie jaren aan vast mag 
knopen!! Tekst: Henk Mulder, Havelte

100 kramen op Havelter Kerstmarkt!

Waar een klein dorp groot in kan zijn!
Ging de organisatie van de kerstmarkt Havelte vorig jaar al van 50 naar 70 
kramen, deze week staat de teller op 97 en de inschrijvingen lopen nog!
De eer van de grootste kerstmarkt van Noord Nederland kan Havelte niet meer 
ontgaan.

Maar dat, zeggen organisatoren Jan 
Koops, Abe Brouwer en Hans Krol, is 
zeker niet de opzet van onze markt.
“We willen de markt juist knus, 
gezellig en authentiek houden en het 
mag absoluut geen veredelde braderie 
worden.
Dat er altijd zeer goed verkocht wordt 
op onze kerstmarkt is natuurlijk een 
prachtige bijkomstigheid, maar we 
vinden dat de juiste sfeer bepalend 
moet zijn en schijnbaar werkt onze 
insteek.

Steeds meer kraamhouders weten ons 
spontaan te vinden. 
We stoppen veel energie en geld 
in de ‘aankleding’ van de markt in 
Dickens stijl en zorgen dat er te allen 
tijde ergens op de markt een koor of 
andere live muziek te horen is. 
Daarnaast is ons Kinderplein al jaren 
een hit alwaar de kinderen gratis 
kunnen knutselen, brood kunnen 
bakken en popcorn kunnen poffen.
Dit jaar is er voor hen extra een kop 

van jut en zijn er notabene gratis 
kerstmutsen te verkrijgen. 
Om alle groepen te bedienen -een 
primeur!- hebben we dit jaar een 
heus Mannenplein met Whiskey 
proeven, lekkere sigaren, een barbier, 
gereedschappen en natuurlijk 
‘brommers kiek’n’.

Een vol plein dus maar het laatste 
nieuws is dat we speciaal ruimte gaan 
maken voor de 14-jarige motorcoureur 
Jeffrey Buis uit Steenwijkerwold en 1 
of 2 racemotoren.
Jeffrey wordt gezien als één van de 
grootste talenten van Nederland op 
dit moment en racet in de Moto 3 
klasse in de NEC competitie. 

Omdat de organisatie vanuit de 
Havelter Volksfeest Commissie is 
ontstaan ontvangen alle vrijwilligers 
van ons feest -en dat zijn er zo’n 100- 
deze week een kerstkaart in de bus 
met een uitnodiging voor een gratis 
gluhweintje op de Brink. 

Wij zijn trots en blij met zo’n 
enthousiaste groep vrijwilligers en 
dat willen we graag op deze manier 
waarderen”. 
 
De kerstmarkt wordt gehouden op 
zaterdag 17 december van 14.00 tot 
19.00 uur op de Brink in Havelte. 
Kraamhouders kunnen zich dan 
ook nog steeds aanmelden via: 
hanshavelte@gmail.com of 06 
10181417.
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‘Een Kerstverhaal vol koperwerk!’ in de Holtinger 
schaapskooi te Havelte

Op zondagmiddag 18 december brengt Brassband Crescendo uit Steenwijk 
in de sfeervolle versierde lammerenkooi van de Holtinger Schaapskudde een 
verrassend kerstverhaal dat afgewisseld wordt met kerstmuziek.

Muzikale intermezzo’s
Crescendo geeft al enige jaren 
muzikale voorstellingen rond de Kerst 
in de kooi.
Het kerstverhaal afgewisseld 
met kerstmuziek wordt verteld 
door Audrey Spaargaren en Aart. 
Het kerstverhaal gaat over een 
lastige keizer. Hij is nukkig, driftig 
en schreeuwerig. Hij wil op een 
bijzondere manier kerstmis vieren. 
Hoe? Dat moet u zelf komen 
bekijken.
De voorstellingen starten om 
13.30 en om 15.00 uur. 

Opbrengst voor de schapen
Cresendo en de stichting 
Holtinger Schaapskudde 
rekenen op een sfeervolle 
middag en hopen op veel 
animo van jong en oud. De 

gasten worden aangeraden in warme 
kleding te verschijnen. 
De Wintersfeervoorstellingen kosten 
€ 5.00 (volwassenen) en voor kinderen 
€ 2,50 per persoon. De opbrengst 
komt ten goede aan de schaapskudde. 

Kijk voor meer informatie op www.
deholtingerschaapskudde.nl of www.
crescendosteenwijk.nl 

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger                          Martijn Haveman

behandeling;  opleidingen;                      

Pedjit (oosterse massage)               energetisch sportmasseur

energetische sportmassage / therapieën               stabielmassage onderbeen

ontspanningsmassage

magnetiseren cursus;

kruiden therapie meditatie

Locatie   veendijk 29   7971 RN Havelte   ( Drenthe)

nfo@spirit-treatments.nl              www.spirit-treatments.nl        tel; 06-33674073

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger 

Martijn Haveman

Locatie Veendijk 29 7971 RN Havelte (Drenthe)
info@spirit-treatments.nl www.spirit-treatments.nl 
tel. 06-33674073

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

te volgen opleidingen;
energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen

cursus;
mediteren

    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! 

Vers van de pers
Gem’s gems’:
Kerst geeft Licht en Warmte voor huis 
en hart. En...als je geen huis hebt dan? 
geen koek en gard
In winterse wind en kou  te zwerven 
buiten? Terwijl binnen sterren stralen 
op ruiten?
Winterse sterren op eenzame weg...
wie kan dat meevoelen / zowaar als 
ik zeg: ieders hart kan spreken! daar 
hoeft niemand om bidden of smeken
Zie en kijk, voel en hoor
geen arm, geen rijk,
geen tegen, geen voor.
Enkel  een warm open hart is genoeg
om een ander aan te raken...
Zonder schuld of gezwoeg
kan elk voor elkaar, een lichte warme 
Kerstmis maken! een kerstwens voor 
ieder mens
van Gem uit Havelte 

Foto: Jan Pruntel
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OP  =  OP  

  

  

  

  

  

  

    

                            KERSTACTIE                              KERSTACTIE                              KERSTACTIE  
  

      SABO  motormaaier  43-‐A  ECONOMY  

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

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

Al  in  het  bezit  van  een  gazonmaaier?    
Dan  kunt  u  bij  ons  terecht  voor  de  winterbeurt.  
                                                        Van  Dijk  Tuin  &  Park  
                                                                                      Lindenlaan  54a  te  Uffelte  
                             info@vandijktuinenpark.nl  
              
  

     

VAN:  €  939,-‐  
  
VOOR:  €  749,-‐  

Op weg naar Kerst
Maria-blog 

Op zoek naar licht
Daar zitten we dan. Weggestopt in een uithoek van het land, 
omdat we thuis geen geregistreerd partnerschap konden sluiten. Want er komt 
een kind en dan moet je wat. We, J en ik, zijn ondergebracht in iets dat nog 
minder is dan een bijkeuken, we hebben zelfs geen wifi. Bovendien is het hier 
‘s avonds aardedonker. Schijnt gemeentebeleid te zijn. 

Kinderen deden zelfs een speurtocht 
naar het licht. Waar ik het meest 
van baal is, dat we hier helemaal 
geen vrienden of familie hebben. We 
skypen wel (vanuit de bibliotheek), 
maar ik had mijn moeder liever ‘live’ 
bij de bevalling gehad. Gelukkig is mijn 
lief er. 
Maar hoe dan ook, de babyborrel die 
ik wil, die gaat er komen. Ik heb al een 
plek gevonden: de Clemens. Plek zat 
en taart zat. De bakker werkt aan een 
enorme babytaart. De party is voor 
iedereen die toe is aan wat licht en 

vrede. Ik dus, onder andere. Het wordt 
feest, ook voor kinderen. Er is muziek, 
helaas geen beroemde DJ, die zijn niet 
te betalen, maar wel zangers van hier 
met Christmas Carols. Ik ben zo vrij en 
heb een datum gepland: zondag 25 
december om 10.00 uur (zijn wij toch 
al wakker, met een huilende baby…) 
In de Clemenskerk noemen ze dat 
een gezinsdienst. Nou, ik hoop dat we 
tegen die tijd een gezin zijn. En dat het 
leven lichter wordt, ook voor mij. Au, 
kramp. Zou dat….?
Maria (die van Jozef)

Drentenierdersmiddag 
in Westerveld

Drentenierders zijn wat oudere 
levensgenieters die zijn neergestreken 
in de gemeente Westerveld van ons 
mooie Drenthe, vaak na een druk 
arbeidsleven vol afwisseling.

Drentenierdersmiddagen worden 
eens in de maand georganiseerd met 
uitzondering van de zomermaanden. 
Donderdag 22 december zal 
opgeluisterd worden door het Duo 
Cortés met zang, harp en gitaar.
De toegang is gratis en van tevoren 
opgeven is niet nodig. De tijden 
zijn van 15.00 uur tot 17.00 uur, 
Groningerweg 6 in Diever. 

Voor meer informatie zie onze website 
www.drentenierders.nl of bel 0521-
342557.
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