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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!

Valentijnsdag

Verras je lief 
met een 

leuke cadeaubon!

Bosweg 17, 7973 KZ Darp
0521 342 250

‘t Olde Bessien speelt “Op de camping”

Toneelvereniging ’t Olde Bessien uit Darp speelt dit jaar “Op de camping” op ver-
schillende locaties in de gemeente Westerveld. Zoals gebruikelijk is de première in 
eigen huis. Deze vindt plaats op zaterdag 20 februari 2016 in buurthuis de Stobbe 
in Darp. Vervolgens wordt er nog in de Veldkei in Havelte gespeeld op zaterdag 27 
februari 2016.

Ook dit jaar verschijnt ’t Olde Bessien na 
vele repetities weer ten tonele in Darp 
en Havelte.
Onder leiding van regisseur Erik Bakker 
heeft iedere speler zich de rol in “Op de 
camping” eigen gemaakt. Het toneelstuk 
is een komisch blijspel in drie bedrijven, 
geschreven door G.M. Koek.
Het is een hilarisch stuk welke geduren-
de de repetities al vele lachspieren heeft 
losgewerkt.
De première vindt plaats in De Stobbe 
in Darp op zaterdagavond 20 februari. 
Op zaterdag 27 februari wordt gespeeld 
in ontmoetingscentrum de Veldkei in 
Havelte.
Beide voorstellingen beginnen om 20.00 
uur. Gedurende de avond wordt er 
een verloting gehouden. In Darp wordt 

afgesloten met gezellige live-muziek na. 
Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt 
door de diverse sponsoren. Kaarten voor 
Darp zijn verkrijgbaar voorafgaand aan 
de voorstelling aan de zaal. Kaarten voor 
Havelte zijn verkrijgbaar in de voorver-
koop bij AH Abe Brouwer te Havelte (bij 
de servicebalie) en op de avond zelf aan 
de zaal.
Komt allen, maar wees op tijd, want in 
verband met de scherpe veiligheids-
maatregelen geldt dat vol, ook echt vol 
is.
Na bovengenoemde voorstellingen is er 
eventueel nog ruimte voor een optreden 
elders in de omgeving. Indien u hiervoor 
interesse heeft (of interesse voor ’t Olde 
Bessien zelf) kunt u contact opnemen 
met Ingrid de Vos tel.nr. 0521 342168.

❤
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De volgende Kei verschijnt op 24 februari 2016. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 17 februari 
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.  14 febr. Havelte  10.00 uur ds. J.J. Vonk, uit Ens Kinderkerk, Jeugdkerk
Wo. 17 febr.  Molenhof 19.30 uur    mw. G.Bijl-Valk uit Uffelte 
Zo. 21 febr.  Havelte     10.00 uur    mw. ds. A.M. Westra, uit Grijpskerk Kindernevendienst
Zo. 28 febr.  Havelte     10.00 uur    ds. D. van Veen uit Assen      Kindernevendienst        

TE KOOP
Schaaf vandiktebank  €  125,-
Maandblad Legerkoerier 36 stuks 

K. Dedden, Hofweg 14 Havelte, 0521-341856

Trouw
“Westerveld trouw aan lokale midden-
stand” kopt een artikel in de MCourant 
vorige week.
“Koopt in den vreemde niet wat het ei-
gen dorp u biedt” is een aloude slagzin.

Ik dacht eraan toen onze onmisbare 
vuilniszakken op waren. Dan ga ik naar 
onze zeer welvoorziene, plaatselijke, 
doe-het-zelfwinkel.
Ik koop de huisvuilzakken, neem van 
dezelfde winkel ook een paar ledlampjes 
mee, een pakje batterijen en een potje 
witte glansverf. Op mijn boodschap-
penbriefje staat met een uitroepteken 
koffiezakjes 100! en de op mijn vraag of 
ik ook twee kruiskopschroefjes 6 mm kan 
kopen antwoordt Geesje (die alles weet): 
‘Natuurlijk’.
Wat een zegen dat we in ons eigen dorp 
nog zulke winkels hebben. Stel dat we 
daarvoor steeds naar Meppel moeten.
De middenstand in Havelte is nog goed 
vertegenwoordigd, ook al mopperen de 
mopperaars dat er in de buurtdorpen 
meer winkels zijn. Maar in de gauwigheid 
tel ik toch zeker 25 middenstanders. Die 
willen we absoluut houden dus daarom 
nogmaals: “Koop in den vreemde niet wat 
het eigen dorp u biedt.”
Het kan niet vaak genoeg gezegd worden.

dieneke smink

Wintercompetitie Mountainbike Steenwijk/Havelte
 
Nadat twee weken geleden de eerste wedstrijd in de wintercompetitie is afgelast 
wegens de terreinomstandigheden in Havelte, was het zondag in Steenwijk wel 
mogelijk om een wedstrijd te organiseren. De vrijwilligers van stichting Steen-
wijk2000 hadden een attractief parcours gebouwd op de Woldberg. 

Ook de renners waren toe aan een 
mooie wedstrijd, gezien de deelnemers-
aantallen. Ruim 60 jeugd en 120 renners 
boven de 15 jaar wisten het parcours 
te vinden en trakteerden het talrijke 
publiek op spannende wedstrijden, met 
als klapstuk de overwinning van  Gerben 
Mos uit Havelte bij de licentiehouders. 
Dit zijn de uitslagen van de eerste drie in 
iedere categorie: Jeugd 8-10 jr jongens: 
1 Job Weijdema, 2 Siem van Olffen, 3 
Lars Smit. Meisjes: Maureen Abma, 2 
Yvette Vermeer, 3 Inge Vermeer. Jeugd 
11-12 jr jongens: Morris Gruiters, 2 
Miquel van Tintelen, 3 Elmar Abma. 
1e meisje: Mirthe Hultink. Jeugd 13-14 
jr jongens: 1 Joost Brinkman, 2 Brian 
de Vries, 3 Tom Pool. Meisjes: 1 Zahra 
van Werd, 2 Hidde Kloetstra, 3 Sacha 
Steensma. Nieuwelingen-junioren: 1 
Ramon Eikelboom, 2 Julian Klootwijk, 3 
Xander Bronkhorst. Dames: 1 Annema-
rie Wost, 2 Karen Brouwer, 3 Marianne 
Vlasveld. Licentiehouders: 1 Gerben 
Mos, 2 Thom Bonder, 3 Hielke Heijs. 
Funklasse: 1 Johan Dolstra, 2 Christiaan 
Last, 3 Roel Hoekstra.
Voor de overige uitslagen verwijzen 
we naar de websites van de orga-
nisaties www.mtb-steenwijk2000.
nl en www.mtbhavelte.nl.

De volgende wedstrijden zijn op 21 en 
28 februari op de Havelterberg en op 6 
maart is de finale op de Woldberg.
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Even voorstellen… 
 

Wij zijn Frank en Linda van Dijk uit Havelte en zijn eigenaar   
van het bedrijf Van Dijk Tuin & Park.   
Ons bedrijf is gespecialiseerd in tuin- en parkmachines.   
 
 
Zo verkopen wij; zitmaaiers, motormaaiers, robotmaaiers, bosmaaiers, kettingzagen, sneeuw- mestschuivers, veegmachines, 
houtklovers, bladblazers, heggenscharen, motorblokken, minitractoren en product gerelateerde artikelen als brandstof, jerrycans, 
rijplaten, werkhandschoenen, tuinscharen, maaidraad, tuinkarretjes etc.  
 
We hebben vele nette occasions op voorraad, maar ook een tal van nieuwe machines zijn bij ons in de showroom te bezichtigen 
en kunnen wij daarnaast ook te allen tijde voor u bestellen.  
We zijn dealer van de gerenommeerde merken: SABO, Dolmar, McCulloch en Jonsered. 
 
Naast de verkoop van tuin- en parkmachines verzorgen wij ook onderhoudsbeurten en kunt u tevens voor reparaties bij ons 
terecht.  
Aangezien het nu winter is, is het verstandig om uw grasmaaier een winterbeurt te laten geven en ook dat kan bij ons. Wij leve-
ren kwaliteit voor een eerlijke prijs en bieden daarbij gratis haal- en brengservice aan. 
 
Ook hebben wij een houtklover, takkenversnipperaar, verticuteermachine én trilplaat in de verhuur. 
 
Ons bedrijf bestaat inmiddels al zo’n 10 jaar. In eerste instantie begon het als hobby met één zitmaaier, maar vervolgens kwamen 
er meer en beleefden we hier veel plezier aan.  
Na voornamelijk op de avonden en op de zaterdagen aan de slag te zijn voor het bedrijf, is Frank vijf jaar geleden minder gaan 
werken bij zijn werkgever.   
Vervolgens heeft Frank per ingang van 1 januari 2016 zijn baan helemaal opgezegd, waardoor onze zaak nu van dinsdag t/m 
zaterdag de gehele dag geopend is. 
Naast Frank werkt ook Linda mee in het bedrijf en verzorgt de marketing, administratie en helpt daarnaast ook mee bij de haal- 
en brengservice plus verkoop.  
Aangezien de ruimte op onze vorige locatie in Hoogersmilde al enige tijd té beperkt bleek te zijn, gingen wij op zoek naar een 
geschikt alternatief en dat vonden wij in Uffelte.  
Op 6 november 2014 kregen wij de sleutel van de voormalige kippenschuur. Vanaf dat moment zijn we flink aan het klussen 
geslagen en begon de kippenschuur al steeds meer op een bedrijfspand te lijken. 
Op 9 april vorig jaar hebben we uiteindelijk voor het eerst onze deuren geopend en ondertussen werd er rustig doorgeklust. Ook 
nu wordt er nog steeds heel veel werk verzet om alles helemaal in orde te maken.  
Midden februari zal het achterste deel helemaal gereed zijn, zodat wij deze vanaf 1 maart 2016 kunnen verhuren. Deze bedrijfs-
ruimte omvat 220 m2 en heeft een privé ingang met grote roldeur plus loopdeur.  
Ook een eigen toilet is aanwezig. Mocht u of een bekende van u belang hebben bij het huren van bedrijfsruimte, dan kunt u 
vrijblijvend een afspraak met ons maken om dat deel te bekijken en samen de voorwaarden door te spreken. 
 
Mocht u nieuwsgierig zijn geworden, een andere maaier nodig hebben óf een winterbeurt/ reparatie van uw tuin- of parkmachi-
ne willen, kom dan gerust langs op onze nieuwe locatie: 
Lindenlaan 54a/ Rijksweg 30a te Uffelte. 
 
Wilt u er zeker van zijn dat er iemand aanwezig is, dan kunt u vooraf altijd even contact met ons opnemen via: 
*** 0521-344654 *** 06-51819070 *** info@vandijktuinenpark.nl *** www.vandijktuinenpark.nl ***

We verwelkomen u graag mét een bak koffie.  
 

Graag tot ziens!  

 
Met vriendelijke groet,  
Frank en Linda van Dijk
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10 feb. De Kei nr. 3
11 feb. Lezing Nestkasten - Vogelwacht Uffelte e.o. - Frederikshaven Uffelte - 20.00 uur
14 feb. Valentijnsdag
14 feb. Concert Projectkoor Gabriel Faure - Clemenskerk Havelte - 14.30 uur
17 feb. Vergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
20 feb. Première toneelstuk “Op de camping” door toneelvereniging ’t Olde Bessien - De Stobbe Darp - 20.00 uur
21 feb. Mountainbikewedstrijd Havelterberg
21 feb. Concert Böhmische blaaskapel, volksmuziek van Tsjechië en Duitsland - Hotel Brinkzicht Vledder - 15.00 uur
23 feb. Oud papier ophalen Havelte; obs De Bosrank (dus niet dinsdag 16 feb.)
24 feb. De Kei nr. 4
27 feb. Vinyldiner in De Rand Van Havelte - vanaf 17.00 uur
27 feb. Toneelstuk “Op de camping” door toneelvereniging ’t Olde Bessien - 
 De Veldkei Havelte - 20.00 uur
28 feb. Mountainbikewedstrijd Havelterberg
  6 maart Mountainbikewedstrijd Woldberg
  9 maart De Kei nr. 5
10 maart Verkeersquiz Veilig Verkeer Nederland - De Wiekslag Wapserveen - 20.00 uur
17 maart Verkeersquiz Veilig Verkeer Nederland - De Veldkei Havelte - 20.00 uur
12 maart Meezingfestijn Nijeveen - Feesttent evenemententerrein Nijeveen - 21.00 uur
13 maart 12e Open Nijeveen Dartskoppeltoernooi - Evenemententerrein Nijeveen
23 maart De Kei nr. 6
26 maart Vinyldiner in De Rand Van Havelte - vanaf 17.00 uur
  6 april De Kei nr. 7

Agenda

Heeft u 
een aankondiging 

van een evenement 
of activiteit? 

Laat het gratis in 
de agenda plaatsen.

(Commerciële agendapunten 
in overleg)

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

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’

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Ontwerp en opmaak

Digitaal printen

XXL printen

Fullcolour drukwerk

Huisstijl drukwerk

Gepersonaliseerd drukwerk

Promotioneel drukwerk

Familiedrukwerk

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel

T 0522 255 449

E drukkerij@kleen.nl www.kleen.nl
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Hart voor Havelte

Kijk op www.kleen.nl/dekei

Adverteren in De Kei?

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

De Hartstichting zoekt vrijwilligers in Havelte

Van 17 t/m 23 april 2016 vindt de jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting 
plaats, de Hartweek. Om deze week tot een succes te maken, is de Hartstichting op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de collecte. 

Tijdens de Hartweek vraagt de Hartstich-
ting het publiek om donaties voor de 
strijd tegen hart- en vaatziekten. Hart- 
en vaatziekten kunnen opeens toeslaan, 
zonder duidelijke waarschuwing vooraf. 
Er zijn meer dan 1 miljoen hart- en vaat-
patiënten. Elke dag komen meer dan 
1.000 mensen in het ziekenhuis terecht 
en overlijden meer dan 100 mensen 
aan hart- en vaatziekten. Als we niets 
doen groeit het aantal slachtoffers met 

30% tot 2025. De Hartstichting vindt dit 
onacceptabel. Daarom strijden we onder 
meer voor een hogere overlevingskans 
bij een hartstilstand, een hartgezondere 
jeugd en een betere kwaliteit van leven 
en zorg voor hartpatiënten.

Meld je aan
Kan je goed organiseren, en wil je je 
graag inzetten voor de Hartstichting? 
Meld je dan vandaag nog aan als vrijwil-

liger via vrijwilligers@hartstichting.nl of 
bel met 070 - 315 56 95.

Wat doet de Hartstichting?
Er zijn nu 1 miljoen hart- en vaatpatiën-
ten in ons land. Aan hart- en vaatziekten 
overlijden per dag ruim 100 mensen. 
Dagelijks komen 1000 mensen met hart- 
en vaatziekten in het ziekenhuis terecht. 
De preventie, behandeling en genezing 
van de ziekte is de belangrijke missie van 
de Hartstichting. Wij strijden tegen hart- 
en vaatziekten, een van de belangrijkste 
doodsoorzaken in ons land, door finan-
ciering van onderzoek, voorlichting over 
een gezonde leefstijl en het realiseren 
van innovaties in de zorg.

Dorpsgemeenschap Havelte

Afgelopen week heeft het bestuur van de Dorpsgemeenschap Havelte de deelne-
mers en vrijwilligers van de Soos in Havelte in het zonnetje gezet. De soos wordt 
elke maand gehouden door vrijwilligers van het Rode Kruis voor mensen met een 
verstandelijke beperking.   

Ze vierden afgelopen jaar het 40-ja-
rig bestaan. Voor het bestuur van de 
Dorpsgemeenschap een goede reden 
om  naar de soosavond in het buurthuis 
“de Veldkei” te komen. Voor iedereen 
was er een mooie raamhanger en een 
voorjaarsbloemetje.  

Het bestuur van de Dorpsgemeenschap 
is in 2014 begonnen om met de ver-
diensten van de kerstmarkt inwoners of 
initiatieven van Havelters te verrassen. 
Zo werd in 2014 met de verdiensten van 
de snertverkoop  de bewoners van de 
Molenhof op een presentje getrakteerd. 

Nu was het dus de beurt aan de leden 
van de soos. Elke maand zorgen 6 vrij-
willigers voor een gezellige avond. Deze 
keer was er een gezellige bingo met een 
lekker hapje en drankje. 
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13 maart 2016 
Op het EVENEMENTENTERREIN NIJEVEEN 

(tegenover de sporthal) 

Tent open om 11:00 uur 
Inschrijving via www.onsnijeveen.nl / www.nijeveen.eu  
Voor 12:00 uur melden bij de inschrijftafel 
Start toernooi omstreeks 12:30 uur 
De eerste 128 koppels die betaald hebben zijn zeker van deelname!! 

VOL = VOL 

Inschrijfgeld per koppel € 20,- 
Informatie:  

www.nijeveen.eu / www.onsnijeveen.nl  
Max. 128 koppels 

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

In de maanden december t/m maart:
 

10% korting op arbeidskosten
15% korting op materiaal 

(uitgezonderd wandbekleding)

 
6% BTW-tarief op arbeidsloon en materialen voor 

particuliere woningen ouder dan 2 jaar.

Winteractie
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Bouw-Onderhoudsbedrijf

Willems vof
verbouw, badkamers, kozijnen, 

hang- en sluitwerk

Busselterweg 31   7973 KN Darp
info@henkwillems.nl
www.henkwillems.nl

0521 513 696
06 54 97 09 87

PROEF DE SFEER
  IN ONS RESTAURANT

Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027

info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl

Concerten Die Dorfplatzmusikanten Vledder

Op zondag 21 en 28 februari ‘s middags om 15.00 uur kunt u genieten van deze Böhmische blaaskapel. Zij speelt uit haar re-
pertoire goed in het gehoor liggende melodieën uit de volksmuziek van Tsjechië en Duitsland. Naast polka’s, marsen en walsen 
wordt ook een aantal solistische werkjes uitgevoerd.

muzikanten solisten, omdat elke sectie 
beurtelings de verschillende melodie-
lijnen uit de werken laat horen. De 

bassectie, die van de flügelhorns met de 
trompet, de tenorsectie, de klarinetten 
met de fluit, het slagwerk en de begelei-
dingssectie zijn goed te horen. Daardoor 
is deze muziek zeer toegankelijk en 
meestal zeer melodieus.
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 samen-
gesteld uit muzikanten uit Friesland en 
Drenthe.
U bent van harte welkom in hotel ‘Brink-
zicht’ aan De Brink 14 te Vledder.
De entree bedraagt € 5 per persoon. 
Na afloop is er gelegenheid gezellig te 
blijven dineren: een drie-gangendiner 
voor € 17.50.
Voor inlichtingen en reserveringen 
(is zeer gewenst) kunt u bellen met 
0521-381403 of mailen met 
info@diedorfplatzmusikanten.nl.

Enkele instrumenten, die solistisch aan 
bod komen, zijn: flügelhorn, tenorhoorn, 
slagwerk en klarinet. In feite zijn alle 

Valentijn?? Tijd voor SiS!!
 

Mooie Hauschka cadeau artikelen op voorraad,
en anders een cadeaubon: leuk om te geven en te ontvangen!

Siska Koster
Dr. Hauschka therapeute/masseuse

Dreeslaan 18, Havelte • tel.: 06-204 628 47 • www.sishavelte.nl
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Dat kan jij niet!
(Doedelblog)

Een opmerking die we allemaal wel eens gehoord hebben in ons leven. Op school, 
van vrienden, ouders, buitenstaanders.
Wat doet dat met je? Hoe ga je daar mee om?

Laat je je op je kop zitten of bewijs je 
dat je het wel kunt? Dat is natuurlijk 
helemaal afhankelijk van hoe jij bent 
ingesteld. Hoe je met de dingen omgaat. 
Ik had er vroeger soms best last van. 
Te weinig zelfvertrouwen. Als iemand 
tegen mij zei “Dat kan jij niet”, kreeg ik 
de neiging het te geloven. En waarom? 
Wist die ander het beter dan ikzelf? Nee 
toch!?  Mijn vader leerde ons altijd “Je 
kunt alles, als je maar wilt!” Een wijze les 
die ik, soms moeizaam,  graag in praktijk 
bracht. Als perfectionist en doorzetter 
niet vreemd. Ik zou iedereen wel eens 
bewijzen dat ik het kon. 
Zo`n simpele opmerking “Dat kan jij 
niet” kan  echter veel schade aanrichten. 
Vooral als je jong bent en nog op zoek 
naar je identiteit.
Voorbeeld:
Mijn brussen (broers en zussen) vinden 
het leuk dat ik iedere twee weken dit 
blog schrijf. Dat zouden zij niet kunnen, 
denken ze. De reden? Een opmerking 
vroeger op school, van een “domme” 
leerkracht. 

Op de lagere school moest mijn broer 
een opstel schrijven. Niet zijn favoriete 
bezigheid. Hij had er zelfs de pest aan, 
maar de titel “Hoe ziet de toekomst er 
uit over 50 jaar?” deed iets openbreken 
bij hem: een woordenstroom en heel 
veel fantasie. Hij vond het zelfs leuk. 
Met rode wangen, puntje van de tong 
uit zijn mond, maakte hij er een prachtig 
verhaal van. Uiterst tevreden leverde 
hij zijn briljante opstel in. Dit was goed, 
zeker een acht waard en misschien zelfs 
een negen.
Met spanning wachten tot het was 
nagekeken. Na enkele dagen kwam de 
langverwachte beloning….. geen cijfer! 
Hoe kon dat nu? Waarom de andere 
leerlingen wel? Het antwoord van de 
meester was: “Dit heb jij niet geschre-
ven. Ik geef geen cijfer voor het werk 
van een ander.” 
Boem! Dreun! Een diep gat! Daar viel hij 
in. En hoe hij ook zijn best deed om de 
de goede man ervan te overtuigen dat 
hij geen enkele hulp had gehad, mocht 
het niet baten. Met een top-opstel, op-
nieuw een onvoldoende op het rapport. 
Kun je je voorstellen dat hij voorgoed 
was genezen van het schrijven? Er zijn 
best niet meer voor deed? Slecht werk 
betekende een onvoldoende, maar goed 
werk eveneens. Waar doe je het dan 
nog voor? Dan moet je als kind wel heel 
sterk in je schoenen staan om daar mee 
om te gaan. (Als volwassene trouwens 
ook.)
Mijn zus overkwam precies hetzelfde. 
Het schitterende opstel dat ze in de klas 
had geschreven werd genomineerd met 

een dikke onvoldoende (tòch nog een 
cijfer) omdat een medeleerling haar er-
bij zou hebben geholpen, want zelf kon 
zij dit toch niet!?
Tot op de dag van vandaag, dan spreek 
ik over 50 jaar verder, hebben ze er nog 
last van en een hekel aan schrijven. 
Schuldige? De meester en de juf van 
toen. Gewoon door een ondoordachte 
opmerking en onvoldoende aandacht 
voor de eerlijkheid van het kind. 

Dus let op wat je zegt!

De consequenties kunnen enorm zijn. 
Logisch dat mijn broer en zus geen 
dagboek bijhouden of graag brieven 
schrijven. Dat kunnen ze immers niet! 
(Dit volgens de leerkrachten.)
Wat ze wèl kunnen is Doedelen. Vorig 
jaar van mij geleerd en sindsdien tekent 
mijn broer, net als ik, iedere dag één 
DagboekDoedel. Om de gebeurtenissen 
van zich af te tekenen in plaats van te 
schrijven. En natuurlijk omdat het zo lek-
ker ontspannend èn creatief èn leuk is. 
En….. hij kan het wèl! 

Yvonne Casander
www.facebook.com/artschoolofpainting
www.ArtSchoolOfPainting.nl

Opsteldoedel

Dagboekdoedel

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Kruisstraat 6
7941 AN Meppel
ingang Noteboomstraat
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022
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Het Noteboompje.nl

Met passie gemaakt! 

kaarten ~ posters ~ textiel ~ woonaccessoires

Een ‘KEI’ van een foto
 

Ruwwaterpomp-installatie   Foto: Henk Mulder, Havelte

Waterwingebied Havelterberg 

In het 120 hectare grote ‘Waterwinge-
bied Havelterberg’ pompt Vitens jaarlijks 
zo’n 5 miljoen m³ water op ten behoeve 
van de drinkwatervoorziening. Niet 
alleen voor de Gemeente Westerveld, 
maar óók voor Meppel, Steenwijk, Stap-
horst en delen van de NO-polder.
Verspreid over het terrein staan Ruw-
waterpompen die het water oppompen 
vanuit gemiddeld 40 meter diepte, waar-
na in het drinkwaterproduktiebedrijf 
zuivering middels filtering plaatsvindt. 
Het is nu geschikt voor uw kraan! Het 
gebied wordt door Vitens als een natuur-
gebied beheert. Bestrijdingsmiddelen 
worden niet gebruikt en er gaan geen 
meststoffen de akkers op! De natuur 
heeft hier dus alle kans om zich veelzijdig 
te ontwikkelen.

Bij diverse ingangen zijn info-borden 
geplaatst, die het u makkelijk maken 
dit, grotendeels toegankelijke, terrein te 
gaan verkennen!

Henk Mulder, Havelte

Heeft u ook een bijdrage voor de rubriek 
Een ‘Kei’ van een foto? Mail uw foto en 
bijschrift dan naar: dekei@kleen.nl.
We zien uw inzending graag tegemoet.

Lezing nestkasten

Donderdag 11 februari organiseert de 
Vogelwacht Uffelte e.o. een avond met 
Leo Ballering, oprichter en vrijwilliger 
bij het Landelijk Netwerk voor studies 
over nestkastbroeders. 

Het hoe en waarom van dit netwerk zal 
hij zeker toelichten, maar ook gaat hij in 

op de diverse soorten, nesten en eieren 
van onze nestkastbewoners. 
Dankzij de medewerking van vele 
nestkastgroepen verwerkt dit Netwerk 
jaarlijks de gegevens van ca. 10.-15.000 
legsels. Hoe ook u deze gegevens kunt 
aanleveren weet u na afloop van de 
lezing. Na de pauze zien we foto’s van 

wat er nog meer in nestkasten wordt 
aangetroffen. 

Plaats: café-restaurant Frederikshaven, 
Uffelte
Aanvang 20.00 uur
Toegang is gratis voor leden. 
Niet-leden betalen 3 euro.
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Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

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

U laat uw klanten 
toch niet 
in de regen staan?

R
e

la
ti

e
g

e
sc

h
e

n
k

e
n

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.

Ontwerp | Druk | Print | Reclam
e
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Opgericht 1989

Straf op de school 
van vroeger

Het schoolgebouw van tegenwoordig 
is van hoge kwaliteit. Het ene gebouw 
is nog mooier dan het andere. Het 
ontbreekt de hedendaagse school niet 
aan moderne communicatiemiddelen. 
De boekenplank of de Word-bestanden 
puilen uit van de regels, beleidsplan-
nen en protocollen. Dat was in de 17de 
eeuw wel anders…..

De klas
Natuurlijk kan een klas niet aan de wen-
sen van een scholier voldoen, maar het 
lokaal is zeer zeker heilig bij de huizen 
waarin de zeventiende-eeuwse kinderen 
moesten leren. Vaak zaten de kinde-
ren op een verdieping van een huis in 
een bochtige steeg of in holle, donkere 
kelders, waarin het vocht van de muren 
droop.

De kinderen zaten soms wel met 
honderd tegelijk opeengepakt in zo’n 
schoolruimte, de meisjes met kapjes 
op het hoofd en de jongens met grote 
flaphoeden. In de ene hoek stond een 
tafeltje met een bijbel erop, in een an-
dere het ‘stilletje’(de wc!) voor vaste en 
vloeibare boodschappen. Verder vond je 
er een soort voorbeeldlijsten, waarvan 
de kinderen de schrijftaal leerden, inkt-
potten, zanddoosjes en pennenmesjes, 
leien, griffels, schrijfboeken, schriften en 
ezelsborden. 

Ezelsborden waren borden 
die de ‘domoren’ en kinde-
ren die hun les niet kenden, 
soms dagenlang op de borst 
moesten dragen (met het 
woord ‘ezel’). In het midden 
van het vertrek stond een 
soort lezenaar. Daarachter 
regeerde de meester als het 
moest met geweld. Op het 
uitdelen van klappen werd 
niet bezuinigd.

Straffen
De meester was voortdu-
rend druk met het gedrag 
van zijn leerlingen. Er waren 
strenge regels. Het was 
verboden te krabben, luizen te vangen, 
hard te snotteren en te snuiven, met de 
voeten te stommelen, elkaar te slaan, te 
schoppen en te steken. 
Het was natuurlijk een hele toer om zo’n 
grote klas onder de duim te houden. 
De school duurde ook nog eens van 
’s morgens zes tot ’s avonds zeven uur! 
De meester had daarom een hele reeks 
aan harde straffen achter de hand. 
Wie zijn haar niet netjes verzorgd had, 
kreeg een paar halen met de ijzeren 

Handplak

kam. Een paar streken waren voldoende 
om het bloed langs de oren te laten lo-
pen. Wie niet vlijtig was, of kattenkwaad 
uithaalde, kreeg met de plak te maken. 
De plak was een plank met een ronde 
steel eraan. Sommige waren uitgerust 
met koperdraad en scherpe puntjes om 
de aframmeling nog wat pijnlijker te 
maken. Wie maar weinig kwaad deed, 
kreeg alleen maar met de gladde plak. 
Ook werd geslagen met de harde roede, 
meestal op het naakte lichaam.
Het ergste was het op de armen- of 
weesscholen, die op de binnenplaats 
vaak een geselpaal hadden waaraan de 
jongens en meisjes hun straf kregen. Je 
had ook nog een soort gevangenisscho-
len, waar ze kleine ‘misdadigers’ met het 
hoofd in een houten plank vastklemden 
om hen zo er flink van langs te geven.

Geen protest
Niemand die er iets van zei als de mees-
ter er op sloeg. Niemand die kwaad 
werd als meisjes moesten gaan zitten 
op leren kussens waarin spelden met 
scherpe punt omhoogstaken. En zelfs 
kreeg de meester geen klachten als hij 
een deugniet in een zak uit het raam liet 
bengelen en hem of haar, om van het 
gekrijs verlost te zijn, een bal of prop in 
de mond stopte. Vroeger was alles beter, 
hoor je sommige volwassenen wel eens 
zeggen…….!

Klaas Molenkamp
Voorzitter Historische Vereniging 
Havelte e.o.Geselpaal
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Meezingfestijn
Nijeveen

12 maart 2016

Speciale voorverkoopavonden:
Vrijdag 26 februari en vrijdag 4 maart
van 19.00-20.00 uur in Dorpshuis
”de Schalle” in Nijeveen.
Kaarten in v.v.k.: € 17,50
Aan de kassa € 22,50
Van 29 februari t/m 4 maart, tijdens openingstijden, voorverkoop bij Holties in Ruinen.

Verwarmde feesttent | Evenemententerrein Nieuweweg, Nijeveen
Zaal open 20.00 uur | Aanvang 21.00 uur

JANNES
JAN SMIT

PAPA DI GRAZZI
ANCORA


