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

Wijkverpleging Buurtzorg Havelte...

Kledingbeurs Tweedehandsfietskleding
Op zaterdag 12 maart organiseert mountainbikevereniging Havelte een ‘Kledingbeurs voor gebruikte fietskleding’. De verkoop is van 10:00 tot 12:00 uur bij Autobedrijf Herman Jubbega Blankenstein 520 in Meppel.
Op vrijdag 11 maart  kunt u de kleding
inbrengen van 11:00 tot 16:00 uur op
dezelfde locatie. Het gaat hierbij om
gebruikte fietskleding, schoenen, handDe Kei - 1e jaargang nr. 5 - 9 maart 2016

schoenen, helmen en brillen. Hoe meer
inbreng hoe beter!
Meer informatie vind u op
www.mtbhavelte.nl.

... z org door een klein team met
vertrouwde gezichten
... z org wordt vergoed door de zorgverzekeraar, u betaalt geen eigen
bijdrage
... geen lidmaatschap nodig
... ook voor hulpmiddelen
Buurtzorg Havelte e.o. is 24 uur per dag
bereikbaar: 06 - 1046 0105
havelte@buurtzorgnederland.com
www.buurtzorgnederland.com

de beste zorg thuis!

Meer informatie over De Kei?
Kijk op www.kleen.nl/dekei
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De volgende Kei verschijnt op 23 maart 2016.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 16 maart
e-mailen naar: dekei@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen,
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Klachten bezorging: 0522 - 85 85 80

Kerkdiensten

							
PKN Havelte/Uffelte
Havelte
19.00 uur
Vesper, Mw. G.Bijl-Valk
Wo. 9 mrt.
Havelte
10.00 uur
Ds. J. Koops uit Oosterwolde		
Kinderkerk, Jeugdkerk.
Zo. 13 mrt.
Havelte
19.00 uur
Vesper, Mw. G. Bijl-Valk
Wo. 16 mrt.
Zo. 20 mrt.
Havelte
10.00 uur
Mw. Drs. L. Vos uit Zwolle
Palmpasen
Kindernevendienst.
Molenhof
19.30 uur
Ds. G.Wiersma-Smelt
Paasviering en viering Avondmaal.
Wo. 23 mrt.

Twee keer een volle bak bij Die Dorfplatz Musikanten
Tijdens twee zondagmiddagen op 21 en
28 februari hebben bijna 250 liefhebbers genoten van heerlijke Böhmische
volksmuziek gespeeld door Die Dorfplatz Musikanten uit Vledder. Deze
muziek komt uit het westelijk deel van
Tsjechië en is populair gemaakt door
Ernst Mosch.
Na de opening door de voorzitter Feikje
van der Lei begint de kapel met ‘Musik
ist unser Leben’. Daarna heeft de kapel
een gevarieerd programma gebracht
met polka’s, walsen en een mars.
Instrumentale stukken worden afgewisseld met zangnummers en een aantal
solowerkjes voor slagwerk, klarinet,
flugelhoorn en tenorhoorn.
De kapel staat onder leiding van de
enthousiaste kapelmeester Harrie de
Jong, die tevens op een humoristische
wijze de presentatie verzorgt.
Tijdens het optreden is er aandacht
gevraagd voor een benefietconcert, dat
op 3 juli 2016 vanaf 14.00 uur in Hotel
Brinkzicht in Vledder wordt gehouden.
Dit speciale concert krijgt de naam ‘TOETEREN VOOR KINDEREN’.
Per entree gaat er 5 euro naar het
Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen,
waar het geld ten goede komt aan
onderzoek naar kanker.
Hotel Brinkzicht zal de opbrengst verdubbelen.
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Naast ‘Die Dorfplatz Musikanten’ zal
de jeugdkapel ‘Junge Freunde’ uit
Limburg en de Eschländer Kapel uit
Hellendoorn haar medewerking verlenen. Dit speciale concert is een geweldig
initiatief van deze kapel.

Wij hopen dan ook wederom op een
grote opkomst, waarbij het devies is om
tijdig te reserveren om teleurstellingen
te voorkomen.

Sneeuwklok en crocus,
roodborst en mus,
bloeien en baltsen want het is maart.
Wees welkom vogels, terug uit het zuiden.
aarzelend nestelen... maart roert haar staart.
Of april het wil-of-niet, zing maar en swing maar:
Lente in het verschiet!
Lente-versje en afbeelding van Gem uit Havelte
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Notenactie de Notendop en Notice

Over tijd?

In de week van 7 t/m 12 maart zullen de leden van kinderkoor De Notendop en jeugdkoor Notice uit Havelte weer
bij u langskomen voor de jaarlijkse verkoop van walnoten.

Ze is nog niet eens uitgerekend.
Dus is ze zeker niet over tijd.
Maar ze kan niet langer wachten.
Zij vindt dat het haar tijd is!
Ze barst open... Moeder Aarde.
De sneeuwklokjes, krokusjes en narcissen,
ze spatten uit de koude aarde.
Ze doen alsof het lente is, zes weken té
vroeg.
In de tuin, in de parken, in de bermen,
overal brengen de voorjaarsbloemen ons
in een jubelstemming.
Ook in Havelte aan de uit-en invalswegen
komen in de groenstroken veelbelovende
stengels boven.
Dan nog even een strenge vorst, Moeder
Aarde houdt haar adem in, toch nog
winter?
Nee dus, de sneeuwklokjes en voorjaarsbolletjes trekken zich er niets van aan, zij
bloeien.
Het zijn de ‘voorjaarskusjes’.

De opbrengst komt ten goede aan
het kinder- en jeugdkoor, dat wekelijks
repeteert en regelmatig een optreden
verzorgt in de regio.

De noten zijn zoals u gewend bent
wederom van goede kwaliteit en passen
prima in een gezonde leefstijl!

Winnares van de Voice of Holland 2016
P.I. Soundservice uit Havelte levert de
Soundservice tijdens de optredens van
de zangeres Maan, de winnares van de
Voice of Holland 2016.
Pascal Versnel is zeer content met de

zangeres die voor zijn bedrijf heeft
gekozen.
Wij leveren ook de soundservice aan
o.a. B-Brave, Antje Monteiro, Jim, Lange
Frans, Frizz, Jamai.

Dieneke Smink

Ronde van Drenthe
Na het succes van vorig jaar doet de internationale dameswielerronde Drentse 8
van Westerveld zondag 13 maart Havelte weer aan. Fijn dat het nu op zondag is,
want dan zijn er meer mensen in de gelegenheid om te komen kijken.
De start is zondag om 13.30 uur in Dwingeloo. Het vrouwenpeloton fietst daarna
twee grote rondes door de gemeente
Westerveld. Bij terugkeer in Dwingeloo, fietsen de vrouwen nog een aantal
rondes Dwingeloo-Lhee-Dwingeloo om
vervolgens op de Drift te finishen.
Het wielerspektakel concentreert zich
zondag tussen 14.00 en 16.00 uur
rondom de Brink bij Cafe Restaurant
’t Knooppunt. Daar vindt twee keer
een tussensprint plaats. De Havelter
ondernemers zijn uitgenodigd om

hierbij aanwezig te zijn als een soort
‘’opening van het seizoen’’. Op de Brink
wordt een plaats gecreëerd waar iedereen het goed kan zien. De eerste sprint
wordt verwacht iets voor half drie. De
wielrensters vertrekken uit Dwingeloo
en gaan via Diever en Vledder richting
Wapserveen. Eenmaal in Havelte trekken ze vanuit de richting van Hoffmann’s Vertellingen in de Dorpsstraat een
sprint. Het peloton rijdt daarna via het
Piet Soerplein naar Uffelte en zal ruim
een uur later wederom “FF RAMME IN
HAVELTE”. Komt allen!

RONDE
VAN DRENTHE

ZONDAG 13 MAART
14.00-16.00 UUR
2 x TUSSENSPRINT
BIJ KNOOPPUNT

DE KIERS-MANIER:

T 0522 - 70 30 00 | T 0521 - 38 17 90

De familiewensen samenvoegen
met respect, stijl en kwaliteit,
zonder daarbij het kostenaspect
uit het oog te verliezen.

dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingkiers.nl
De Kei - 1e jaargang nr. 5 - 9 maart 2016

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

onze merken
Mcgregor | Gaastra | HV Polo
Henri Lloyd | Key west | Para-Mi
Alberto | Haupt | Soccx

sportieve mode voor mannen en vrouwen!

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

APK
Onderhoud - Reparatie
Airco
Accu’s - Banden - Uitlaten
Tanken - Wassen - Shoppen

Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl

Agenda
1 maart t/m 26 april Expositie cursisten Aquarelgroep van Yvonne Casander - De Veldkei - ma-vr 9.00-17.00 uur
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 Ronald Popken over de kraanvogel; 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
18 maart Slotdag Regiokampioenschap biljarten - De Veldkei Havelte - 09.00 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 Paastoernooi Biljartvereniging - De Veldkei Havelte - 19.00 uur
23 maart Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei Havelte - 20.00 uur
26 maart Vinyldiner in De Rand Van Havelte - vanaf 17.00 uur
1 april
Zomerkinderkledingbeurs - De Veldkei Havelte - 20.00-21.30 uur
2 april
Zomerkinderkledingbeurs - De Veldkei Havelte - 9.00-10.00 uur
6 april
De Kei nr. 7
6 april
Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur
15 april
Jaarlijks clubkampioenschap Biljartvereniging - De Veldkei Havelte - 09.30 uur
16 april
Presentatie boek Bewoners en Huizen van Veendijk, Nijentap en Paardeweide - Hist. Ver. Havelte - De Veurdeale
te Veendijk - 14.00 uur
18 mei
Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur
5 okt.
Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur
2 nov.
Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur
22 dec.
Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur
4

De Kei - 1e jaargang nr. 5 - 9 maart 2016

Demolessen Saxofoon en Trompet
Met veel enthousiasme hebben kinderen in Darp, Havelte en Uffelte op
school bij demolessen in de klas saxofoons en trompetten uitgeprobeerd.
Docenten van Scala legden uit hoe je
de instrumenten kunt bespelen. Daarna
mochten de kinderen zelf aan de slag.
Kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen

Adverteren?

meedoen aan het kinderatelier trompet
of saxofoon.
7 maart is de eerste inlooples en je kunt
je nog tot 10 maart opgeven.
Aanmelden via de website:
ontdekscala.nl
Het kinderatelier Boscala Havelte is te
vinden onder Spotlights.                                                

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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

Europa-parlementariërs op werkbezoek in Drenthe
Vrijdag 26 februari heeft een delegatie van EVP-Europarlementariërs, samen met Tweede Kamerleden Agnes Mulder en Jaco
Geurts en Drentse politici, op uitnodiging van het Projectenbureau Drenthe een werkbezoek aan Drenthe gebracht. Europarlementariërs Esther de Lange, Lambert van Nistelrooij, Annie Schreijer-Pierik en Jeroen Lenaers werden door gastheer Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) ontvangen, het thema was namelijk leefbaarheid van het platteland en breedband.
Eerst werd het duurzame agrarisch
bedrijf van de familie Lensing – van de
Ven bezocht. Tijdens de lunch in Exloo
werd een inleiding gehouden door burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn
over de Zorg Dichtbij. In de proefboerderij PPO Valthermond (Praktijkonderzoek
plant & Omgeving) van de Universiteit
van Wageningen werd door Gerard
Hoekzema van de WUR een inleiding
gehouden over precisielandbouw en het
project IJkakker waarvoor de aanwezigheid van breedband essentieel is. Directeur platform Breedband Drenthe Erica
van Lente gaf een overzicht van de stand
van zaken in Drenthe en de obstakels
die ondervonden worden. Henk Jumelet
noemde de talloze bewonersinitiatieven
die in Drenthe van de grond komen en
hij prees daarbij de inzet van de vrijwil-

ligers. “Als elke vrijwilliger die zich inzet
voor breedband stond voor 1 megabyte
per seconde dan hadden we in Drenthe nu het snelste internet ter wereld.
Hier wordt namelijk met man en macht
gewerkt, door vrijwilligers ondernemers
en overheden, om in 2019 breedband
voor iedere inwoner van Drenthe
beschikbaar te stellen”
Breedband internet moet toegankelijk
zijn voor alle inwoners en ondernemers
overal in Drenthe voor de duurzaamheid
en toekomstbestendigheid van ondernemingen, zoals boerenbedrijven. Bedrijven en burgers kunnen tegenwoordig
niet meer zonder betrouwbaar en snel
internet, daar ontbreekt het nog te vaak
aan. De ambitie van de provincie Drenthe is om dat uiterlijk in 2019 geregeld
te hebben. Verantwoordelijk portefeuil-

lehouder gedeputeerde Henk Jumelet
(CDA) is enthousiast aan de slag gegaan
om die ambitie te helpen. Het aanleggen
van glasvezelnetwerken in de stedelijke
gebieden verloopt snel en vrijwel zonder
problemen omdat de kabelaanbieders
daar veel aansluitingen kunnen realiseren. In de plattelandsgebieden gaat de
uitrol van glasvezel langzamer. Marktpartijen willen daar niet investeren
omdat de aansluitingen daar per woning
veel duurder uitvallen. Overheidssubsidies zijn door o.a. Europese Richtlijnen
niet toegestaan. Om de noodzaak van
bereikbaarheid van snel internet voor
heel Drenthe onder de aandacht te
brengen van Europese politici is een
delegatie van de EVP-fractie uit Brussel
uitgenodigd voor een werkbezoek aan
Drenthe.

Weer woensdag gehaktdag?
Varieer makkelijk met Maaltijdservice Thuis !

Ook koelv
ers!

7 dagen per week vers uit eigen keuken
Stel zelf uw warme maaltijd samen
Met aandacht bereid voor u!

Maaltijdservice Thuis
De Kei - 1e jaargang nr. 5 - 9 maart 2016

Meer informatie of eerst een keer proeven?
Dwingeloo, De Weyert, tel.nr. 088-9684028
Havelte, De Molenhof, tel.nr. 088-9684048
Ruinen, locatie Jan Wierengaweg, tel.nr. 088-9684067

www.zzwd.nl
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Boek:”Bewoners en Huizen van Veendijk, Nijentap en
Paardeweide”.

Boek: ‘Bewoners en Huizen van Veendijk, Nijentap en Paardeweide’
Het laatste boek in de serie “Bewoners

Het laatste boek in de serie “Bewoners en Huizen vanenHavelte”
gereed.isDe
Huizen vanisHavelte”
gereed. De boeboeken over de dorpen Havelte, Uffelte, Wapserveen,ken
Darp,
Busselte
en Havelterover de
dorpen Havelte,
Uffelte,
Darp, de
Busselte
en Havelterberg zijn in de loop der jaren uitgekomen. Dit laatste Wapserveen,
boek vermeldt
bewoning
berg
zijn in tot
de loop
der jaren uitgekomen.
van de dorpen Veendijk, Nijentap en Paardeweide van
± 1800
heden.
Bovendien worden de eigenaren tot ±
1970 vermeld. Uitgangspunt is 1953.
Toen ging de toenmalige gemeente
Havelte over van
de zgn. V-nummering naar de huidige
straatnamen. Alle Huizen die voor 1953
zijn gebouwd (Bestaand of afgebroken)
zijn in het boek opgenomen.
Het boek bevat 252 pagina’s (inclusief
alfabetisch register). Het betreft 130
huizen, waarvan 57 afgebroken zijn. In
het boek zijn ongeveer 380 foto’s (van
de vroegere bewoners en de huizen)
geplaatst. Bovendien geven 58 kaarten
(kaartjes) de plaats aan waar de afgebroken panden hebben gestaan.

Een ‘KEI’ van een foto

Dit laatste boek vermeldt de bewoning

vanvan
de dorpen
Veendijk,
Nijentap en
Presentatie
het boek
op: Zaterdag
Paardeweide
van ± 1800
heden.
16 April 2016
in de Veurdeale
tetot
VeenBovendien
worden
dijk. Aanvang:
14.00
uur. de eigenaren tot
± 1970
vermeld.
Programma
boekpresentatie:
Uitgangspunt is 1953. Toen ging de
Een foto van Veendijk 34/36. De boerderij
- Wim van Engen (voormalig inwoner)
toenmalige gemeente Havelte over van
werd in 1965 afgebroken in verband met de
vertelt over
de
geschiedenis
van
de
de zgn. V-nummering naar de huidige
Veendijk.straatnamen. Alle Huizen die v oor 1953 aanleg van de vierbaansweg.
- Presentatie
van het boek door Klaas
zijn gebouwd (Bestaand of afgebroken) zijn in het boek opgenomen.
De prijs van het boek bedraagt: € 30,Molenkamp,
voorzitter van de HistoriHet boek bevat 252 pagina’s (inclusief alfabetisch register). Het betreft 130 huizen,
voor leden v. d. Historische Vereniging
sche Ver. Havelte.
waarvan 57 afgebroken zijn. In het boek zijn ongeveer 380 foto’s (van de vroegere
Havelte e.o. - € 32,50 voor niet-leden.
- Vertonen van oude dorpsfims.
bewoners en de huizen) geplaatst. Bovendien geven 58 kaarten (kaartjes) de plaats aan waar
Voor bestellingen en informatie:
Tevens een
fototentoonstelling.
de afgebroken panden hebben gestaan.
- Mogelijkheid tot het scannen van foto’s H. Tigelaar, tel: 0521 - 34 13 93.
voor het archief van de Historische
Ver. van het boek op:
Presentatie
De werkgroep KGB
Havelte.
van
de Historische
Zie ook programmering
www.historiAanvang:
14.00
Zaterdag 16 April 2016 in de Veurdeale te Veendijk
Vereniging Havelte e.o.
schevereniginghavelte.nl
uur.
Opgericht 1989

Programma  boekpresentatie:  
�  Wim  van  Engen  (voormalig  inwoner)  vertelt  over  de  geschiedenis  van  de  Veendijk.  
�  Presentatie  van  het  boek  door  Klaas  Molenkamp,  voorzitter  van  de  Historische  Ver.  Havelte.  
�  Vertonen  van  oude  dorpsfims.  
Tevens  een  fototentoonstelling.  
Zie
ook programmering www.historischevereniginghavelte.nl
�  Mogelijkheid  tot  het  scannen  van  foto’s  voor  het  archief  van  de  Historische  Ver.  Havelte.  

De prijs van het boek bedraagt: € 30,e.o.

voor leden v. d. Historische Vereniging Havelte

€ 32,50 voor niet-leden.

U kunt het boek “Bewoners en Huizen van Veendijk, Nijentap en

Paardeweide bestellen bij:
0521-341393 .

H.Tigelaar

tel:

Betalingen bij voorkeur op rekening: NL 88 RABO 0363 3639 63 t.n.v. Historische
Vereniging Havelte e.o. te Havelte of contante betaling bij afgifte. Voor verdere
inlichtingen over het boek kunt u zich wenden tot H. Tigelaar (tel: 341393).

Bankje bij de 2e Uffelterbrug met beeld van
Jan ‘van Luuks’ Schenkel.
Foto’s: Henk Mulder, Havelte

Nadat het oorspronkelijke beeld van
brugwachter (van 1939 tot 1971) Jan
‘van Luuks’ Schenkel was gestolen, is
kunstenaar Wessel Bezemer uit Eemster
gevraagd een nieuw gedenkteken te
maken, waarvan de feestelijke onthulling op 4 oktober 2014 plaatsvond.
Het staat bij de 2e Uffelterbrug, precies
op de plek waar vroeger het huis van Jan
stond.
Dit huis moest wijkenvoor een reconstructie van de Rijksweg en fietspad.
Maar aan de andere kant van de Zuidstraat vond Jan zijn nieuwe stek.
Het ‘Uffelter Mannenkoor’ heeft een
lied over het leven van Jan van Luuks op
6

hun repertoire staan, getiteld ‘De broggewachter’, waarvan de inhoud eigenlijk
alles zegt over deze markante Uffelter.
De tekst en muziek zijn van het Uffelter
duo ‘Please’.                                                                                     
Henk Mulder, Havelte
                                                                                                                  
De broggewachter
Stunt bei de brogge, an de vaort, op de straot.
Was altied drok, proemde graag, een lichte
baord.
Te grote klomp’n, een schieve pet, een eigen wil.
Ongetrouwd, hulpzeel’n, een kleine bril.
Hej was bezorgd, veur al die kiender daor.
Elke morg’n over straot.

Mit zien armen zwaaien’t in de locht.
Oome Jan dult gien gevaor.
Hei was niet groot, Jan van Luuks, zeg maar
klein.
Zien kromme rug, zo markant, eerlijk rein.Veur
de moeders, veur de schippers een grote vent.
En iederien, die passeert, altied attent.
‘t Was zien wark, het stopbord een draai
omhoog.
De hengelklomp, zien rooi-je vlag, de slagboom.
Hölt de wacht, al die jaoren, op dat plekkie.
Be’j de brug, zag ze gaon, hen en weer.
Dit lied dat blef, wel bestaon, op dizze rie’m.
Mar Ome Jan, staot niet meer, op die stie’n.
Mar Ome Jan, staot niet meer, op die stie’n.
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Vernieuwing De Molenhof in Havelte van start
De vernieuwing van Woonzorgcentrum De Molenhof in Havelte gaat van start! Op
7 maart start in opdracht van Actium de sloop van een gedeelte van het huidige
pand om ruimte te maken voor de nieuwbouw van 24 (zorg)woningen en 6 gastenverblijven. In het deel van De Molenhof dat tijdens de nieuwbouw nog blijft staan,
zijn inmiddels aanpassingen aangebracht, zodat voorzieningen als een winkeltje,
de keuken en het restaurant aanwezig blijven. Zo is de ingang van De Molenhof
bijvoorbeeld verplaatst om in de oorspronkelijke hal het restaurant te huisvesten.
Een aantal gastenverblijven en de dagactiviteiten ‘Welkom’ blijven ook aanwezig
tijdens de nieuwbouw.
Scheiden van wonen en zorg
Actium is eigenaar van De Molenhof.
Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD)
heeft met Actium afspraken gemaakt
over het vernieuwen van de zorgappartementen. Deze worden vervangen
door 24 nieuwe (zorg)woningen op
basis van scheiden van wonen en zorg.
Dit betekent dat de nieuwe woningen
rechtstreeks door Actium worden verhuurd aan ouderen met een zorgvraag.
De bewoners kunnen met hun zorgvraag
rekenen op de zorgverlening vanuit
ZZWD met 24-uurs beschikbaarheid.
Het aantal nieuwe woningen is minder
dan het huidige aantal zorgappartementen in De Molenhof. Dat komt door
de veranderingen in de ouderenzorg.
De vraag naar zorgwoningen neemt

af, omdat ouderen langer thuis blijven
wonen en indicaties voor langdurige
zorg minder snel worden afgegeven.
Op het terrein van De Molenhof bevinden zich ook nog 19 aanleunwoningen,
waarin eveneens zorg door ZZWD
wordt verleend. Deze aanleunwoningen worden momenteel mutatiegewijs
opgeknapt door Actium. Na de nieuwbouw zijn er dus 43 woningen met zorg
beschikbaar.
Na de realisatie van de nieuwbouw
wordt het deel van De Molenhof, dat nu
blijft staan, alsnog gesloopt. Vervolgens
wordt gestart met de bouw van algemene voorzieningen. Welzijn MensenWerk (WMW) en ZZWD onderzoeken
momenteel of het haalbaar is om in de
nieuwbouw ook plek te geven aan een

nieuw dorpshuis ter vervanging van het
huidige dorpshuis De Veldkei. Hierover
zijn de eerste gesprekken gevoerd met
de huidige gebruikers, de huurders
van De Veldkei en Dorpsgemeenschap
Havelte. De gebruikers en huurders
worden betrokken bij het ontwerp van
een mogelijk nieuw dorpshuis. Welzijn
MensenWerk onderzoekt wat een
goede herbestemming kan worden van
de locatie van de huidige Veldkei. In het
kader van de leefbaarheid is gevraagd
aan de Dorpsgemeenschap Havelte om
hierover mee te denken. Binnenkort
zullen ook de omwonenden een uitnodiging ontvangen voor een informatiebijeenkomst.
Als alles volgens planning verloopt
wordt de vernieuwing van De Molenhof
eind 2018, begin 2019 afgerond.

Winteractie
Voor al
uw
schilderwerk
en
wandafwerking

Vogel

In de maanden december t/m maart:

10% korting op arbeidskosten
15% korting op materiaal
(uitgezonderd wandbekleding)

Ruiterweg 57, 7974 HA Havelterberg
M 06 233 836 35 T 0521 511 792
E j_vogel@zonnet.nl
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6% BTW-tarief op arbeidsloon en materialen voor
particuliere woningen ouder dan 2 jaar.
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Het bestuur van de Wereldwinkel Havelte zoekt medewerkers
Meewerken en meedenken aan de Wereldwinkel en de toekomst ervan. Maatschappelijk betrokken zijn bij Fair Trade en duurzame producten. Dit zijn de zaken
waar we ons als Wereldwinkel mee bezig houden.
Ter aanvulling op ons huidig team, zijn
wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers die
de het leuk vinden om in onze winkel
zijn of haar bijdrage te willen leveren.
Vele handen maken licht werk. Dit is ook
van toepassing op het vele werk in de
wereldwinkel!
Het is de bedoeling dat je zo mogelijk
één dagdeel per week, samen met
een andere collega-vrijwilliger wordt
ingepland.
Wat wij bieden:
een fijne werkplek met enthousiaste
vrijwilligers;
begeleiding en ondersteuning bij de
uitvoering van de werkzaamheden;
werkzaamheden volgens een rooster,
waardoor je steeds wisselend met een

andere vrijwilliger samenwerkt;
hierdoor kun je je ervaringen al doende
met andere collega’s delen
zo’n 4 keer per jaar houden we een
medewerkersvergadering, waarbij we de
gang van zaken op elkaar afstemmen;
tussentijds wordt je middels een nieuwsbrief per mail op de hoogte gehouden
van de laatste ontwikkelingen;
we streven ernaar om jaarlijks een individueel gesprek met je te houden;
je start met een intake gesprek, vervolgens heb je een inwerkperiode van 3 tot
4 diensten;
na de inwerkperiode besluiten we
samen of en hoe we verder gaan.
Wat wij verwachten:
een enthousiaste inzet;

bij voorkeur 1 dagdeel per week (à 3,5
uur) beschikbaar;
eventueel inzetbaar bij activiteiten zoals
markten, braderieën of andere acties;
het (met zijn allen) onderhouden en
schoonhouden van de ruimten in onze
winkel.
Meer weten:
Ben je na deze informatie enthousiast
geworden en wil je meer weten? Of je
direct opgeven als vrijwilliger?
Laat dan je naam, adres en telefoonnummer achter in de winkel (Egginklaan
2-7, Havelte). Of mail je gegevens naar
wereldwinkel.havelte@gmail.com
We nemen zo spoedig mogelijke contact
met je op.

Expositie in De Veldkei

Lezing Ronald Popken over de kraanvogel

In de Veldkei in Havelte exposeren
cursisten van de Aquarelgroep van
Yvonne Casander. De expositie is van
1 maart t/m 26 april 2016.

De Vogelwacht Uffelte e.o. had voor
16 maart de lezing van Ruud Kreetz over
natuurbeheer op het programma staan.
Door privéomstandigheden kan deze
helaas niet doorgaan. Gelukkig heeft de
Vogelwacht Uffelte e.o. Ronald Popken,
ecologisch medewerker van natuurmonumenten, bereid gevonden om hem
deze avond te vervangen. Zijn lezing zal

U kunt de expositie dagelijks bezoeken
van 9.00 - 17.00
uur van maandag
t/m vrijdag.
Zaterdags en
zondags gesloten.

gaan over de kraanvogel die sinds 2001
weer in Nederland te vinden is. Naast
algemene informatie zullen o.a. het
broedgedrag en de trek aan bod komen.
De lezing vindt plaats in eetcafé De
Molensteen in Uffelte en de aanvang is
om 20.00 uur.
De toegang voor leden is gratis.
Niet-leden betalen drie euro.

Like De Kei op Facebook
www.facebook.com/regiobladdekei

Fris?? Tijd voor SiS!!
Tegen inlevering van deze bon kunt u genieten
van een hotstone massage voor slechts € 25,00

Siska Koster

Dr. Hauschka therapeute/masseuse
Dreeslaan 18, Havelte • tel.: 06-204 628 47 • www.sishavelte.nl
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Noordeinde 9, Meppel

T 0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

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

  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
en  supervers  ijs.  Ook  meenemen!  
Voor  onze  menulijst  en  de  openingstijden  
zie  website.  
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’

Veel handen maken licht werk
en onze kerkelijke gemeente blijft dienstverlenend midden in de samenleving.
Waarom dit stukje?
Onze kerkelijke gemeente werkt met veel vrijwilligers.
Zonder hun inzet zou het moeilijk zijn alle activiteiten op een goede manier uit te
voeren. De door onze gemeente verleende diensten worden zeer gewaardeerd.
Belangrijk hierbij is dat er voor gezorgd wordt dat het werk niet op de schouders
van een beperkt aantal personen gaat drukken.
Dit laatste dreigt nu te gaan gebeuren
voor een aantal activiteiten. Vandaar dit
bericht dat tevens bedoeld is als oproep!
Het gaat om de volgende activiteiten:
Kosters oftewel gastheren en -vrouwen
bij uitvaarten vanuit het kerkgebouw en
Nije Wheeme te Havelte.
Het afgelopen jaar werd ongeveer 40
maal een beroep gedaan op de huidige kosters/gastheren. Dit is een te
grote belasting voor het kleine groepje
vrijwilligers dat deze activiteit verzorgt.
Versterking van dit ploegje is dringend
nodig.

Voor verdere bijzonderheden kunt u
contact opnemen met de heer Henk
Borgers (tel. 341212)
Uitvoeringen en concerten in het kerkgebouw te Havelte.
Als kerkelijke gemeente willen wij ons
mooie kerkgebouw mede ter beschikking stellen voor activiteiten die hier
goed in passen. De akoestiek en verdere
entourage lenen zich uitstekend voor
concerten en zanguitvoeringen.
Indertijd is besloten het gebouw ook
beschikbaar te stellen voor culturele
activiteiten.

Voor het gebruik wordt een vergoeding
in rekening gebracht om de kosten te
kunnen dekken. Vrijwilligers zorgen er
voor dat alles in goede banen wordt
geleid.
Helaas zien wij dat ook hier de werkdruk voor onze vrijwilligers toeneemt.
Versterking van het team gastdames en
-heren is dringend nodig.
Voorkomen moet worden dat het aantal
culturele activiteiten op basis van een
tekort aan vrijwilligers moet worden
beperkt.
Voor verdere bijzonderheden kunt u
contact opnemen met mevrouw Lummie
Willems (tel. 341408).
Mocht u zelf niet in de gelegenheid
zijn zich voor deze activiteiten aan te
melden dan zouden wij het zeer op prijs
stellen dat u eens rondkijkt in uw omgeving. Suggesties kunt u doorgeven aan
de twee hierboven vermelde personen
of aan de voorzitter van het college van
kerkrentmeesters te Havelte, de heer
Laurens Bijl (tel. 350255).

Kinderkledingbeurs Havelte organiseert tweedehands zomerkinderkledingen speelgoedbeurs
De werkgroep Kledingbeurs Havelte organiseert haar halfjaarlijkse kleding en
speelgoedbeurs. Een gezellige tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in
ontmoetingscentrum “de Veldkei” te Havelte.
De koopavond is op vrijdag 1 april 2016 van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Op zaterdag 2 april 2016 is de beurs geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur.
U vindt op deze beurs naast zomerkleding ook een divers aanbod van tweedehands speelgoed. Heeft u zelf kleding van
maat 74 t/m maat 188 of speelgoed in te
brengen dan kunt u de daarvoor benoDe Kei - 1e jaargang nr. 5 - 9 maart 2016

digde prijsenveloppe + instructie vanaf
maandag 22 februari 2016 ophalen
gedurende schooltijden bij de kleuteringang van OBS de Bosrank in Havelte. Er
is een maximale uitgave van 150 prijs-

enveloppen. Alle kleding en speelgoed
dient geprijsd, schoon en compleet te
worden aangeleverd. Het inbrengen van
de kleding en het speelgoed is op donderdagavond 31 maart 2016 van 19.00
tot 20.30 uur, eveneens in “de Veldkei”.
Dit adres kunt u vinden op onze website.
Raadpleeg onze website
www.kledingbeurshavelte.nl voor
meer informatie. We zijn ook te volgen
via Twitter:@Kledinghavelte en
Facebook: Kledingbeurs Havelte.
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Webdesign en realisatie

Het digitale visitekaartje
van uw bedrijf
Steeds vaker is uw website het eerste contact met uw toekomstige klant.
Een goede verzorging van uw website is dan ook van essentieel belang
voor een goede eerste indruk.
Wij maken websites op maat, passend bij uw huisstijl.
U kunt bij ons terecht voor al uw gedrukte, maar ook voor al
uw digitale communicatie.
Heeft u vragen of wenst u een prijsopgave, neem dan contact met ons op.

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl
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(On)geluk zit in een klein hoekje
(Doedelblog)
Enkele weken geleden kreeg ik een telefoontje van mijn dochter: hun kat was
dood. Natuurlijk dacht ik meteen dat het dier was overreden. Nee, hij was van het
dak van een schuurtje gevallen! Hoe kan dat nu? Waar zijn de spreekwoordelijke
9 levens van een kat? Zo’n dier komt toch altijd op zijn pootjes terecht? Niet dus.
Ze hadden Boy 8 weken geleden uit het
asyl gehaald. Een aanhankelijke, lieve
knuffelkat. Tenminste ’s avonds, want
overdag leefde hij zich uit door rondjes
te rennen in huis en de kinderen uit te
dagen. Eerst hebben ze hem 6 weken
binnen gehouden om te wennen aan
zijn nieuwe home en na twee weken ook
buiten gespeeld te hebben, was het over
en uit met Boy. Gelukkig heeft hij niet
geleden en was hij op slag dood. Heel
veel verdriet bij het gezin. De kinderen
zijn er nu, na drie weken, nog steeds
door van slag. Veel huilen, lichtgeraakt
en geen zin in eten, want Boy hoorde er
al helemaal bij.
Dat doet mij meteen denken aan een
reactie van een lezer op mijn vorige
blog. Hij zei dat iets wat niet leuk is,
ook best gezond kan zijn. Daar heeft
hij natuurlijk gelijk in. Waar het echter

Katdoedel

vooral om gaat, is je eigen beleving en
gemoedstoestand en die speelt een heel
grote rol. Dat zie je aan bovenstaand
verhaal.
Ik heb het geluk dat ik ieder jaar met
mijn dochter en haar gezin mee mag
op wintersportvakantie. Heerlijk! Geen
zorgen, nergens aan denken, wandelen,
genieten, op de kleinkinderen passen.
Hoofdzakelijk op de jongste van twee
en een half jaar, die nog niet skiet. Wel
had hij zijn loopfiets mee, met een
ski als voorwiel. Dat was dolle pret.
Natuurlijk veel bekijks en oma die er
achteraan hobbelde om hem in de
gaten te houden. Ineens ging hij met zijn
korte beentjes heel snel en ik greep hem
in zijn kraag voor hij een smakker zou
maken. Mislukt! Het kleine jochie viel en
ik moest een snoekduik over hem heen
maken om hem niet met mijn gewicht
te pletten. Dat heb ik geweten! Nu loop
ik met zwaar gekneusde ribben rond.
Niet prettig, maar het had erger kunnen
zijn.
Op de heenreis reden we in Duitsland
op de autobahn. Daar werden de rijbanen herzien en er was een tijdelijke,
nieuwe vangrail in het midden. Deze
maakte echter ineens een bocht op de
rijbaanhelft waarop wij reden. Alsof de

Skidoedel

maker dronken was geweest. Dat was zo
plotseling, dat je de auto snel moest corrigeren. Normaal geen probleem, maar
op hetzelfde moment ging de bus die we
passeerden deels over de middenstreep
op onze weghelft rijden. Daardoor werd
deze nog smaller. De keus was: of de bus
kussen, of de vangrail. Mijn schoonzoon
koos voor het laatste en we schampten
er met veel lawaai en een flinke vaart
langs. Pas na 40 km, toen we in een file
stilstonden, kon naar de schade gekeken
worden. We hadden het gevoel alsof we
compleet gestript waren. Op het eerste
gezicht: niets te zien! Na een nauwkeurige inspectie later, ontdekten we een
lange, smalle schaafwond. Op de auto
dan. Wat hadden we geluk gehad! Dit
was ook niet prettig, maar het had erger
kunnen zijn.
Zo zie je maar weer dat zowel geluk als
ongeluk in een klein hoekje zit. Het kan
je onverwacht overkomen.
Yvonne Casander
www.facebook.com/artschoolofpainting
www.ArtSchoolOfPainting.nl

Adverteren in De Kei?
Kijk op www.kleen.nl/dekei

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING
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PROJECTSTOFFERING

Kruisstraat
6
Regenkleding
7941 AN
Meppel
Huishoudtextiel
ingang
tel.Noteboomstraat
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
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12 maart 2016

Meezingfestijn
Nijeveen

JAN SMIT
JANNES

ANCORA
PAPA DI GRAZZI
Verwarmde feesttent | Evenemententerrein Nieuweweg, Nijeveen
Zaal open 20.00 uur | Aanvang 21.00 uur
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.
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