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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!

Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

Burgemeester proost op nieuw clubhuis HTC

‘Een knap stuk werk’. Zo betitelde Westervelds burgemeester Rikus Jager zaterdag 
30 januari het vernieuwde clubhuis van de Havelter Tennisclub. Dat zei hij, nadat 
hij in aanwezigheid van zo’n honderd belangstellenden een gigantisch lint met 
reuzenstrik had doorgeknipt. 

Na deze openingshandeling prees de 
burgemeester de sfeer, saamhorigheid, 
energie en eigen dorpskracht van de 
tennisclub. Want bij HTC zorgden liefst 
65 vrijwilligers ervoor, dat de vereniging 
nu de trotse eigenaar is van het ‘mooiste 
en duurzaamste clubhuis in de regio’.
Voorzitter Ruud van der Laan, op dit 
moment herstellende van een hartope-
ratie, bleek in 2013 bereid de renova-
tiekar te trekken. Hij was niet alleen 
animator van de verbouw- en duur-
zaamheidsplannen, maar gaf gedurende 
twee jaar ook het voorbeeld als hard-
werkende klusser. 
Naast de officiële knipactie van de bur-
gemeester kregen de leden en andere 

aanwezigen een ‘werkersmaal’ in de 
vorm van enkele stevige stamppotten 
aangeboden, leefden de jeugdleden zich 
uit in speciaal spelcircuit op het tennis-
park en vierden de HTC’ers die avond 
nog lang uitbundig feest.

Burgemeeester Jager brengt een toost uit op de tennissers van HTC, 
nadat hij het reuzenlint en daarmee het vernieuwde clubhuis heeft ‘open geknipt’.
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De volgende Kei verschijnt op 9 maart 2016. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 2 maart 
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
Wo. 24 febr.   Havelte   19.00 uur  Vesper, Mw. G.Bijl-Valk
Zo.  28 febr.   Havelte   10.00 uur  ds. D. van Veen uit Assen Kindernevendienst
Wo.   2 mrt.     Havelte   19.00 uur  Vesper, Mw. G.Bijl-Valk
Zo.   6 mrt.     Uffelte     10.00 uur   Mw.ds.A.Zuidmeer uit t’Harde
Wo.   9 mrt.     Havelte    19.00 uur  Vesper, Mw. G.Bijl-Valk

Voorbereiding op Pasen
De PKN-Havelte, de Clemenskerk, houdt ter voorbereiding op  Pasen een aantal bijzondere diensten. Pasen valt vroeg dit jaar, 
op 24 februari  wordt de eerste van een  serie van  4 Vespers gehouden. Het thema zal zijn: “Zet een stap naar de ander..”.

Een Vespers is een korte avonddienst  
van stilte, liturgie en zang ter voorbe-
reiding op Pasen. De aanwezigen zitten 

in een kring in het koor van de kerk en 
verlaten in stilte weer het kerkgebouw.
Woensdag 24 februari, 2 maart, 9 maart, 

16 maart: Vespers  19.00 tot 19.30 uur 
in de Clemenskerk in Havelte. Iedereen 
is van harte welkom deel te nemen.

Klussenbedrijf "Klusjes & Zo" 
Voor al uw praktische klussen in en om het huis 
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen 

Tel: 0522-492099 of 06-51384374 kindercoachsusanne.nl ikleerlerenmeppel.nl                        
of bel ons op 06 10720559  Weidelint 46 Nijeveen

“ ik durf nu veeeel 

meer” jongen 9 jaar

Susanne wenst jullie 
een goed 2016

KINDERCOACH ADV 85x123 de molen nijeveen ZW serie.indd   2 26-11-15   11:03
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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

Overcinge zoals het er tegenwoordig bij ligt. Het huis is nu een erkend rijksmonument. Foto: Hans Rose.

Een ‘KEI’ van een foto
 

Nieuw: schrijfcafé in Het 
Knooppunt in Havelte!

Vanaf maandag 7 maart ben je welkom 
in het schrijfcafé. Hou je van schrijven? 
Vind je het prettig om dat samen met 
anderen te doen? Kan je een steuntje 
gebruiken bij het vinden van manieren 
om tot schrijven te komen, doe dan 
mee. 
Je krijgt oefeningen aangereikt, waar-
mee je pen in beweging wordt gezet en 
je creatief en intuïtief aan het schrijven 
raakt. Laat je verrassen door wat er uit 
je pen tevoorschijn komt. Je hoeft geen 
schrijfervaring te hebben, iedereen kan 
dit. Neem je favoriete schrijfgerei mee. 
In Het Knooppunt staat de koffie klaar 
en met elkaar maken we er een boei-
ende ochtend van. Niet duur en wél heel 
gezellig! 
Wil je meer informatie? Bel of mail naar 
Cokkie Kraan, chakraan@kpnmail.nl / 06 
42460014

Houd jij van muziek maken?   

Scala centrum voor de kunsten en muziekvereniging De Bosnimf presenteren:
BoScala Swingkids! Voor leerlingen uit groep 5 t/m 8. 

Op obs De Bosrank in Havelte krijg je 
eerst muziekles op trompet/bugel of 
saxofoon door een vakdocent van Scala, 
daarna ga je aansluitend samen spelen 
in orkestverband. Instrumenten worden 
beschikbaar gesteld door de muziek-
vereniging, deze mag je telkens mee 
naar huis nemen om te oefenen. We 
werken toe naar een spetterend optre-
den  samen met de Swingkids van muz. 
Ver. De Bosnimf.
Doelgroep: Groep 5 t/m 8    
1e lesdag: Ma. 7 maart 2016 
Tijd: 15.30-16.30 uur 
Locatie: obs De Bosrank - Havelte 
 Havelter Schapendrift  22 

Kosten: € 35,00 (10 lessen van 1 uur)
Aanmelden kan via www.ontdekscala.nl.
Onder spotlights vind je al onze kinder- 
ateliers.
De prijs van dit kinderatelier is geba-
seerd op het meedoen van 10 kinderen. 
Mochten er zich minder kinderen aan-
melden dan behoud Scala zich het recht 
voor om de lestijd in te korten.                                   
                                                                               
De Scaladocenten zijn op maandag 22 
februari of dinsdag 23 februari op school 
in Havelte, Darp en Uffelte  geweest 
voor een  demonstratie/probeer-les.       

Marrie Otter                                                                      

Haardhout zoekt kachel!

World Servants Diever Dwingeloo 
heeft nog steeds haardhout te koop. 
Als u nog haardhout nodig heeft om 
uw houthok weer vol te krijgen bel ons 
dan! 

Wij verkopen het haardhout vers en 
gekloofd voor 60 euro per kuub. Wij 
brengen het hout gestort bij u op de 
dam. Voor een bestelling of vragen 
kunt bellen naar 0620984592. Het geld 
gaat naar jongeren uit deze omgeving, 
die komende zomer de handen uit 
de mouwen gaan steken in ontwikke-
lingslanden. In deze landen wordt er 
meegeholpen aan bouwprojecten en 
kinderwerk.  
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24 feb. De Kei nr. 4
24 feb. Vespersdienst - Clemenskerk Havelte - 19.00-19.30 uur
25 feb. Drentenierdersmiddag - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
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
  1 maart Lezing ‘Begraven door de eeuwen heen’; Hist. ver. Havelte e.o. - Rest. Frederikshaven Uffelte - 20.00 uur
  2 maart Vespersdienst - Clemenskerk Havelte - 19.00-19.30 uur
  5-6 maart Expositie van schilderijen en keramiek van beeldend kunstenaar Jan Jetten - Dorpsstraat 33 Havelte - 13.00-17.00 uur
  6 maart Mountainbikewedstrijd Woldberg
  7 maart  Gratis inlooples voor het Kinderateliers trompet/bugel en saxofoon - obs De Bosrank in Havelte - 15.30-16.30 uur 
 (Je kunt je dan nog opgeven. zie elders in de krant)
  9 maart De Kei nr. 5
  9 maart Vespersdienst - Clemenskerk Havelte - 19.00-19.30 uur
10 maart Verkeersquiz Veilig Verkeer Nederland - De Wiekslag Wapserveen - 20.00 uur
14 maart  Start van de lessen Kinderateliers trompet/bugel en saxofoon - obs De Bosrank in Havelte - 15.30-16.30 uur    
16 maart  Lezing over Natuurbeheer door Ruud Kreetz (Natuurmonumenten); Organisatie Vogelwacht Uffelte e.o. -  Eetcafé 

Cafetaria „De Molensteen” in Uffelte
16 maart Vespersdienst - Clemenskerk Havelte - 19.00-19.30 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
23 maart Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei Havelte - 20.00 uur
26 maart Vinyldiner in De Rand Van Havelte - vanaf 17.00 uur
  6 april De Kei nr. 7

Agenda

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD
altijd scherp!

TESTAMENT MAKEN?
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Drentenierders-
middagen

Drentenierders zijn wat oudere levens-
genieters die zijn neergestreken in 
ons mooie Drenthe, vaak na een druk 
arbeidsleven vol afwisseling. Dren-
tenierders willen de mensen om hen 
heen leren kennen, nieuwe contacten 
leggen, samen aan activiteiten deel-
nemen en wellicht nieuwe dingen 
uitproberen. 

Drentenierdersmiddagen zijn eens in de 
maand en alleen in de winterperiode. 
Op 25 februari komt iemand van Buurt-
zorg Havelte in het kort iets vertellen 
over wat buurtzorg is, wanneer je er 
voor in aanmerking komt, hoe je het 
kunt aanvragen en hoe en door wie het 
betaald wordt. Daarna is het een gezellig 
samenzijn.

De toegang is gratis en van tevoren 
opgeven is niet nodig. De tijden zijn van 
15.00 uur tot 17.00 uur en na afloop is 
er een aanschuifdiner waarvoor men 
zich desgewenst in de loop van de 
middag kan opgeven. 
De Drentenierdersmiddagen worden 
gehouden in Het Landhotel, Groninger-
weg 6 in Diever. 

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

Historische Vereniging  Havelte e.o.

Begraven door de eeuwen heen

Sinds mensenheugenis bestaat de gewoonte om voor overledenen gedenktekens 
op te richten: van een houten kruis tot grafsteen en van hunebed tot mausoleum. 
De graven kregen veelal een prominente plaats binnen de woongemeenschap, 
bijvoorbeeld in of rondom een kerk.

Opgericht 1989

Sedert de 19e eeuw werden begraaf-
plaatsen echter steeds vaker aan de 
rand van de stad of dorp aangelegd. 
Begraafplaatsen herbergen het verleden 
van onze dodencultuur en weerspie-
gelen verschillende maatschappelijke 
aspecten uit vervlogen tijden.
 
Over dit onderwerp gaat onze volgende 
lezing waarvoor u van harte wordt 
uitgenodigd.  
De lezing wordt gehouden op dinsdag 
1 maart 2016 om 20.00 uur in de grote 
zaal van Wegrestaurant Frederikshaven 
aan de Rijksweg te Uffelte.
 

Wim Vlaanderen uit Zwolle, voormalig 
beheerder gemeentelijke begraafplaat-
sen van Zwolle, zal ons komen vertellen 
over het onderwerp “Begraven door de 
eeuwen heen”.
Een serie exclusieve dia’s over hoe onze 
ouders hun doden begroeven. Knekel-
huizen, duivelsroosters, dodenhuisjes. 
U zult deze woorden haast in geen enkel 
geschiedenisboek tegen komen.
Gevleugelde zandlopers, staartbijtende 
slangen, afgeknotte pilaren, vlinders. 
Symbolen die men tegenwoordig prak-
tisch niet meer kent.

Naast de tragiek die u niet te zwaar 
moet nemen, de humor.
Onze voorouders hebben ons op dit 
punt vaak een spiegel voorgehouden.
Verder zult u dia’s zien van aparte 
graven zoals “het graf met de handjes”, 
missers van steenhouwers en graven 
waar een zekere ijdelheid niet ont-
zegd kan worden.
Wim Vlaanderen zal ook wat gebruiks-
voorwerpen en kleding meenemen uit 
ons funerair verleden.
 
Toegang voor leden: gratis
Niet-leden: € 3,00

Geslaagden voor het EHBO-diploma

Na twee zaterdagen flink oefenen en een maandagavond de theorie doornemen, 
was er op 15 februari het examen. Hiervoor zijn alle kandidaten geslaagd. 
Op de foto de geslaagden en de instructeur en 2 lotussen.

EHBO-vereniging Havelte

TE KOOP
Beuken hardhout watervast 
multiplex platen
 
K. Dedden, Hofweg 14 Havelte, 0521-341856

Particuliere advertentie

Heeft u ook iets te koop? 
Zet het in De Kei! 
e 0,26 per mm. Min. advertentiebedrag e 7,50
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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

Rode Kruis Westerveld zegt: Dank u Wel

In de laatste weken van januari riep het Rode Kruis op om herenkleding in kleine maten in te zamelen voor vluchtelingen. Deze 
kleding kon op 29 januari worden ingeleverd bij De Veldkei in Havelte. 

Veel inwoners van Westerveld gaven 
gehoor aan deze oproep. Herentruien, 
broeken, jassen, sokken in de kleinere 
maten zijn volop ingeleverd bij de afde-
ling. 

Afdeling Westerveld succesvol
Bij de Rode Kruisafdeling Westerveld zijn 
maar liefst 30 dozen en zakken ingeza-
meld voor de vluchtelingen. De vrijwil-
ligers van de afdeling daar spreken van 
een ‘overweldigend succes’. 
Het Rode Kruis bedankt iedereen voor 
het inleveren en is blij dat de herenkle-

ding in kleine maten weer aan de vluch-
telingen kan worden uitgegeven.

Rode Kruis hulp voor vluchtelingen
Dagelijks worden vrijwilligers van het 
Rode Kruis in het hele land ingezet om te 
ondersteunen bij het verlenen van EHBO 
in AZC’s, de Rode Kruis Welkom Win-
kels en het helpen van vluchtelingen bij 
opsporing en contactherstel met fami-
lieleden. Ook worden Ready2helpers 
(vrijwilligers van het burgerhulpnetwerk 
van het Rode Kruis) ingezet bij de hulp-
verlening voor vluchtelingen. Zij helpen 

bijvoorbeeld bij de sortering en distribu-
tie van kleding in de Welkom Winkels van 
het Rode Kruis. Daarnaast heeft het Rode 
Kruis de Refugee Buddy App ontwikkeld, 
die vluchtelingen helpt met het wegwijs 
worden in Nederland en hen van infor-
matie en nieuws voorziet. 

Vrijwilligerswerk
Denkt U, naar aanleiding van dit artikel, 
ik wil ook wel iets doen voor het Rode 
Kruis, neem dan contact op met de 
secretaris van de afdeling Westerveld, 
Mevr. Anneke Koomans (0521-340460)

De Parel van Havelte

De Parel van Havelte, het verwijst niet alleen naar het beeld wat op de Brink staat 
maar is ook de naam van de jaarlijkse ‘aanmoedigingsprijs’ van de Dorpsgemeen-
schap Havelte.

Hart voor Havelte

Het bestuur van de Dorpsgemeenschap 
Havelte wil elk jaar een vrijwilliger, 
een organisatie of club in het zonnetje 
zetten. Vorig jaar is tijdens de ledenver-
gadering de oorkonde met envelop aan 
Het Eethuisje uitgereikt. Samen koken 
en samen eten, wat kan het soms een-
voudig zijn. Een mooi initiatief wat veel 
bezoekers trekt en inwoners met elkaar 
verbind. 

We horen en we zien veel in ons dorp, 
maar wellicht zijn er ook initiatieven die 
we niet zien.

Wij vragen u dan ook om een vrijwilliger 
of organisatie, club, of zomaar een inwo-
ner voor te dragen voor deze erkenning. 
Wij hopen op veel reacties, want we 
weten dat er heel veel vrijwilligerswerk 
in Havelte wordt gedaan. U kunt uw sug-
gestie bij ons melden via ons mailadres 
of kom langs bij onze volgende bestuurs-
vergadering op woensdag 23 maart.

Meedenken over de toekomst van de 
Veldkei en de Molenhof ? We starten 
weer met de werkgroep wonen. Maar 
daarover volgende keer meer.

Wil je komen kennis maken, dan kan dat 
op onze eerst volgende vergadering op 
woensdag 23 maart om 20.00 uur in de 
Veldkei.

Bestuur Dorpsgemeenschap Havelte 
info@dorpsgemeenschaphavelte.nl 
www.dorpsgemeenschaphavelte.nl
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NIEUW  IN  UFFELTE:  PRAKTIJK  FYSIOTHERAPIE  
 
Naast onze vestigingen in Havelte 
(gezondheidscentrum), Wellnesscenter Havelte, 
Appelscha en Wolvega zijn we nu ook gestart in 
Uffelte aan Rijksweg 29 A (in de oude melkfabriek).  
Hier kunt u terecht bij fysiotherapeuten Martijn 
Mattijssen en Robert Vukmanic voor onder andere 
algemene fysiotherapie, manuele behandelingen, 
shockwave therapie, dry needling en 
revalidatietraining. Is het voor u lastig om in de praktijk 
te komen dan kan de fysiotherapeut ook bij u thuis 
komen! 
  
Een verwijzing van de huisarts is niet nodig, u kunt 
rechtstreeks een afspraak bij ons maken. 
  
Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met onze hoofdlocatie op  
0521 - 342083 of info@praktijkfysio.nl. Verdere informatie kunt u vinden op www.praktijkfysio.nl.  

In onze praktijken staan klanten centraal en telt langdurig resultaat. Wij zijn er om u te behandelen,  
te adviseren, te begeleiden maar wij hebben ook een luisterend oor.  

 

                                                                                                                      Algemene fysiotherapie            Shockwave therapie 
                                                      

  Manuele behandelingen           Dry Needling 
  

                                                                                                                        Revalidatietraining                    Aan huis behandelingen 
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‘Maak kennis met tennis’ bij HTC
Net als vorig jaar organiseert de Havelter Tennisclub HTC in maart een buurttennistoernooi. Inwoners van Havelte, Havelter-
berg, Darp en Uffelte die nog geen lid zijn, kunnen in de tweede helft van maart kennis maken met tennis. Die ‘nieuwelingen’ 
spelen dan samen met een huidig lid partijtjes tennis van een half uurtje. Dat gebeurt op doordeweekse avonden.

Voor deze actie heeft het bestuur van 
HTC aan de leden gevraagd in hun 
omgeving mensen uit te nodigen een 
balletje mee te slaan. Dat kunnen vrien-
den zijn, familieleden, kennissen, buren, 
andere buurt- of wijkgenoten enzovoort. 
Maar inwoners van Havelte, Havelter-
berg, Darp en Uffelte kunnen zich ook 
zelf aanmelden. 

Lijkt u dat een goed plan? 
Geef u dan op bij organisator Geert 
Lanjouw,  Gruttoweg 15, 7971 DV Havelte. 
Telefoon 0521-341587 of 06 55070418. 
E-mail: geertlanjouw@home.nl. 
Geert Lanjouw zorgt er dan voor dat 
er meer ‘ervaren’ tennispartners klaar 
staan om samen een koppel te vormen. 
Wie in het verleden, wellicht in z’n 

jeugdjaren, al getennist heeft en de 
draad weer wil oppakken, is natuurlijk 
eveneens van harte welkom. 
 
Als de kennismaking tijdens de buurtten-
nisavonden ertoe bijdraagt dat u lid wilt 
worden, dan heeft de Havelter Tennis-
club een aantrekkelijk aanbod: u kunt dit 
voorjaar lid worden voor 100 euro i.p.v. 
159 euro. Begin april kunnen de nieuwe 
leden tevens beginnen met zes tennis-
lessen van onze trainer Mark Cossee 
voor de prijs van slechts 15 euro.

Vorig jaar startte HTC met de actie 
‘Maak kennis met tennis’. En met succes:  
veertien mensen meldden zich toen na 
het buurttennistoernooi aan als lid. Op 
de banen van HTC kan het hele jaar door 

worden gespeeld. Sinds vijf jaar beschikt 
de club over zogenoemde allweatherba-
nen. Vóór die tijd lagen er gravelbanen 
op het tennispark aan de Binnenesweg, 
hoek Havelter Schapendrift. Bij gravel 
begon het tennisseizoen pas rond 1 april 
en was het in de herfst afgelopen met 
de pret.

Maar dat is nu dus anders: er kan het 
hele jaar worden getennist, overdag en 
‘s avonds. En de vereniging organiseert 
voor haar leden speciale tossevenemen-
ten, waarbij er om het half uur getosst 
wordt wie met elkaar  een dubbelspel-
koppel vormt. Op maandag-, woensdag- 
en donderdagochtend speciaal voor 
55-plussers. Op maandag- en woensdag-
avond voor alle leeftijden. 

Kijk op www.kleen.nl/dekei

Adverteren in De Kei?
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Houd uw testament up-to-date!

“Een testament is niet voor het leven”. Een wijsheid die ik meekreeg van mijn 
eerste werkgever.
Veranderingen in uw leven, uw bezit of de Wet, kunnen het noodzakelijk maken 
dat u uw testament verandert. Vaak wordt daar niet bij stilgestaan of wordt dat 
vergeten. Ook denkt men ten onrechte dat oude testamenten vervallen zijn omdat 
de Wet veranderd is. Dat is zeker niet het geval. De Wet regelt uw nalatenschap 
alleen maar als u géén testament heeft gemaakt. Veel rechtszaken gaan over 
‘achterhaalde’ testamenten. Geruzie over wat in het testament staat en wat nabe-
staanden vinden dat de overledene (volgens hen) eigenlijk wilde. Ook recent zijn er 
door de Rechtbanken weer meerdere uitspraken gedaan, die maar weer bevestigen 
hoe belangrijk het is dat u uw testament zo af en toe eens tegen het licht houdt.

Kinderen veranderen je leven
Zo was er bijvoorbeeld de situatie van 
een stel samenwoners. Zij hadden, toen 
ze jaren geleden gingen samenwonen, 
testamenten gemaakt waarin zij hadden 
vastgelegd, dat als een van hen zou 
overlijden, de ander alles zou erven. 
Voorwaarde was wel, dat ze dan nog bij 
elkaar zouden zijn, en er geen kinde-
ren zouden zijn. Ruim tien jaar later 
overleed de man. Ze waren nog steeds 
samen en hadden zelfs een kindje. Aan 
het testament hadden ze nooit gedacht. 
“Dat was toch op de langstlevende?” De 
vrouw was van mening dat de man nooit 
bedoeld had dat zij niets zou erven, 
maar juist bedoeld had dat zij alles zou 
erven. “Geen weldenkend mens zou 
anders oordelen”, aldus de vrouw. De 
rechter was het niet met haar eens. Het 
testament was volgens de rechter dui-
delijk. De vrouw was geen erfgenaam, 

aldus de rechter. De gevolgen waren 
groot. De vrouw erfde niets. Het kindje 
erfde alles van de man. Omdat het kind 
enig erfgenaam was, volgde een forse 
aanslag erfbelasting, waardoor de vrouw 
en het kind in financiële problemen 
kwamen. En tot slot ging de rechter zich 
met de afwikkeling van de nalatenschap 
bemoeien omdat het kind als minder-
jarige tot de nalatenschap gerechtigd 
was, met alle kosten en administratieve 
rompslomp van dien.

Nieuwe liefde niet automatisch 
erfgenaam
In een andere situatie was er sprake van 
een weduwe die hertrouwde. Met haar 
eerste man had ze dertig jaar geleden 
testamenten gemaakt. In dat testament 
stond dat zij haar echtgenoot en haar 
kinderen tot erfgenamen benoemde. Er 
was niet omschreven wie onder “echt-

genoot” verstaan moest worden. Het 
testament was niet aangepast. Toen zij 
overleed zei haar nieuwe echtgenoot, 
dat het de bedoeling was, dat hij (als 
echtgenoot) en haar kinderen samen 
zouden erven. Haar kinderen zeiden 
echter, dat met “echtgenoot” hun vader 
was bedoeld. Hun vader was overleden, 
dus (zo vonden de kinderen) waren zij 
de erfgenamen. De kinderen kregen van 
de rechter gelijk. De nieuwe echtgenoot 
erfde niet mee.

Het voorgaande geeft duidelijk het 
belang aan dat u - bijvoorbeeld eens in 
de vijf jaar - uw testament controleert of 
laat controleren. 

Voor een gratis controlegesprek kunt u 
bij ons terecht, ook als uw testament bij 
een andere notaris is opgesteld.

Bel voor een afspraak met ons kantoor 
Stotijn notariaat & mediation 
de Wijk  0522 440473.

Het Noteboompje.nl

Met passie gemaakt! 

kaarten ~ posters ~ textiel ~ woonaccessoireskaarten ~ posters ~ stationery ~ woonaccessoires



De Kei - 1e jaargang nr. 4 - 24 februari 2016 9

Verkeersquiz Veilig Verkeer Westerveld

Veilig Verkeer afdeling Westerveld houdt in de maanden februari en maart weer de 
verkeersquizzen. Hiermede wordt de deelnemers de mogelijkheid geboden om hun 
verkeerskennis te testen. 

De voorrondes worden gehouden in 
Havelte, Dwingeloo, Diever, Vledder 
en Wapserveen. De drie beste teams 
van elke voorronde gaan over naar 
de finale. Ieder team bestaat uit drie 
personen, die individueel een aantal 
verkeersvragen moeten beantwoorden. 
Het eindresultaat van de teams wordt 
bepaald door de gezamenlijke score van 
het team. Deelname is gratis en ieder-
een mag meedoen, familie, buren of 
kennissen, als je maar een team vormt 
van 3 personen. De hoofdprijs is een 
anti-slipcursus voor het hele team.
De voorrondes beginnen om 20.00 uur 
en worden gehouden op:

Donderdag 10/03 Wapserveen in de 
Wiekslag 
Donderdag 17/03 Havelte in de Veldkei 

De finale is op woensdag 23 maart in 
dorpshuis ‘Oens Huus’ in Wapse.
Aanvang 20.00 uur
Opgave is mogelijk tot één week 
voor datum van de quiz bij:                                                                                                                                             
                                                                                                                                   
Havelte en omgeving: 
tel. 0521-342143 of tel. 0521-341212 of 
email: wouterlkors@gmail.com; email 
borgers11@kpnplanet.nl

Doe mee, verfris uw verkeerskennis!

Verhuisbericht

Beste dorpsbewoners,
Wij, Henk en José Wollersheim, hebben 
na 37 jaar gewoond te hebben aan de 
Eursingerlaan 5 in Havelte, onze boerde-
rij “De Bralshoeve” verkocht.
Het is niet mogelijk iedereen persoonlijk 
te berichten en te bedanken voor dat-
gene dat iedereen voor ons gedaan en 
betekend heeft, zowel zakelijk als privé.
Wij gaan tijdelijk in Vledder wonen 
totdat wij een nieuwe woning hebben 
gevonden.
Ons postadres wordt tijdelijk het nieuwe 
adres van Bart: 
P/A Dennenlaan 2, 7971 AP Havelte.
Wij zijn vanaf 6 maart a.s. alleen nog 
telefonisch te bereiken via onze mobiele 
nummers.
Henk Wollersheim 0653726190 en José 
Wollersheim-Laan 0653711690.

Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
en  supervers  ijs.  Ook  meenemen!  

Voor  onze  menulijst  en  de  openingstijden  
zie  website.  

Dageraad van ijs en sneeuw
laag over laag gestreken, gevallen en ingeklonken.
Totdat.. Koning Winter al naar het voorjaar knipoogt:

Jaar na jaar een pril mooi voor-jaar nu al in zicht,
op-komst en in het verschiet, je voorziet het.. met
gevoel voor toekomst al zie je het (nog) niet!

Voorjaar na winterse buien geeft een aangenaam gevoel. 
Voel je wat ik bedoel?

Text en afbeelding: Gem

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’

www.facebook.com/
regiobladdekei

Like De Kei 
op Facebook
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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?
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Promoot uw bedrijf met een paraplu bedrukt met uw eigen logo

of kijk op www.kleen.nl/relatiegeschenken

voor onze catalogus promotiemateriaal en relatiegeschenken.

U bent natuurlijk ook van harte welkom bij ons aan de Noteboomstraat

voor vrijblijvend advies of prijsopgave.

Ontwerp | Druk | Print | Reclam
e
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Iets wat leuk is, is gezond
(Doedelblog)

Een domme leuze? Een stellige stelling? Een onnozel begrip?
Waar ik dit tegenkwam, weet ik niet. Of heb ik het misschien 
zelf bedacht? Zou best kunnen.
Het klinkt in ieder geval goed.

Als deze zin klopt, dan kan de omge-
keerde stelling  ook waar zijn: 
“Iets wat niet leuk is, is ongezond”.
Laat ik daar eerst eens naar kijken. Ik 
kan genoeg niet-leuke dingen opsom-
men: buren die met deuren slaan, 
automobilisten die je afsnijden, mensen 
die alleen maar aan zichzelf denken, een 
netje gekochte mandarijnen waarvan 
er bij thuiskomst drie rot blijken te zijn, 
een baas die nooit tevreden is met je 
geleverde werk,  lege verpakkingen 
achteloos op straat gegooid.  Zo kan ik 
nog wel even doorgaan. Maar word ik 
daar vrolijk van? Nee, absoluut niet. Het 
zijn allemaal stuk voor stuk ergernissen. 
De een groter dan de ander. En wat 
doet dat met je? Het gaat in je lijf zitten, 
als hoofdpijn, stress, irritatie of slecht 
humeur. Het is dus ongezond!
Daarom gauw weer terug naar de titel: 
“Iets wat leuk is, is gezond”.

Ik vind het leuk 
om bij mijn klein-
kinderen te zijn. 
Daar geniet ik 
intens van. Op 
vakantie gaan. Ook 
leuk. Dan hoef ik niet te werken, dus 
geen stress.  En neem nu vorige week: 
Het was snijdend koud, maar de zon 
scheen. Een frisse neus was voor mij 
heel noodzakelijk na zoveel tijd achter 
de computer te hebben gewerkt. Buiten 
was het, ondanks de kou, heerlijk en ik 
werd helemaal vrolijk van de zon in mijn 
gezicht.  Genieten van de natuur. Het 
leek bijna voorjaar. De vogels zongen in 
de bomen hun lied. De landweg waarop 
ik liep was verlaten. Het uitzicht weids 
en prachtig. Mijn schaduw die met mij 
meeliep over het weiland was lang. Ik 
leek wel op stelten te lopen. Met mijn 
mobiel foto`s gemaakt. Ik noem die 

schaduw-selfies. 
Ik heb er al heel 
wat. In de zomer, 
in de winter, zon 
hoog aan de hemel, 
namiddagzon. Van 
die laatste krijg 
ik dus die lange 
benen! Ik voel 
mij helder in mijn 
hoofd en gelukkig.  
Muizenissen ver-
dwijnen. Ik hou van 
alles en iedereen. 
Wat zo`n simpele 
wandeling met je 
kan doen!

Gelukkiggevoeldoedel

Schaduwselfiedoedel

Thuis wachtte weer het werk op mij. 
Na een paar uur zat ik opnieuw hele-
maal vol. Te druk. Teveel aan mijn 
hoofd. Op zo`n moment grijp ik naar 
mijn rustmedicijn: Doedels tekenen. 
Met pen op papier gedachteloos lijnen 
en figuren trekken. Ik weet vaak niet 
wat het gaat worden. De verrassing 
komt aan het eind, als ik klaar ben en 
mijn werk bekijk. Heel verrassend! Een 
bijzonder patroon is ontstaan, terwijl 
ik er niets van had verwacht. Tevreden 
kijk ik ernaar en ik geniet. Het ziet er zo 
leuk uit. Al mijn Doedels maak ik in een 
dummie en meerdere keren per dag 
blader ik er doorheen, omdat het mij 
zo`n goed gevoel geeft. Ik kijk er met 
plezier naar en denk dan dat ik het toch 
maar mooi heb gedaan. Dit maakt mij 
gelukkig. Op zo`n moment heb ik geen 
wattenhoofd meer, ben ik alle muizenis-
sen vergeten, ben ik ontspannen, voel 
me creatief en wil alweer een nieuwe 
Doedel maken. Kijk maar op mijn Face-
bookpagina. Ik vind het leuk om te doen. 
Op dat moment voel ik mij gezond, 
dus……. voor mij klopt de titel!

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

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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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


