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wenst u

Fijne
Paasdagen!
Bosweg 17, 7973 KZ Darp
0521 342 250

Showavond ‘Durango Line & Showdancers’
‘Durango Line & Showdancers’ organiseren op vrijdag 8 april en zaterdag 9 april
een grandioze showavond.
Op vrijdagavond is er een gastoptreden
van kinderkoor ‘de Notendop’ en
op zaterdagavond ‘FC Meppel’ met
acrogym en streetdance. Beide avonden
worden muzikaal ondersteund door de
coverband ‘Zo-Maar’.

Adverteren?

Tevens zal er op zaterdagavond een
verloting worden gehouden.
Loten kunt u kopen in buurthuis
“de Stobbe” tijdens verkoop van de
toegangskaarten.
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... 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!

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

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

Meer informatie over De Kei?
Kijk op www.kleen.nl/dekei
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De volgende Kei verschijnt op 6 april 2016.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 30 maart
e-mailen naar: dekei@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen,

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255 449
www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: 0522 - 85 85 80

Kerkdiensten
PKN Havelte/Uffelte
Wo. 23 mrt. Molenhof
Do. 24 mrt. Havelte
Vr
25 mrt. Havelte
Zo. 27 mrt. Havelte
Zo.
3 apr. Uffelte

19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
10.00 uur
10.00 uur

Ds. G.Wiersma-Smelt
Paasviering en viering Avondmaal.
Ds.B. Metselaar uit Beilen
Witte donderdag, viering Avondmaal
Goede Vrijdag, verzorgd door commissie
Eredienst m.m.v het Kerkkoor.
Ds.B.Metselaar uit Beilen, Paasviering met muzikale bijdrage.
Kindernevendienst
Mw. G. Bijl-Valk uit Uffelte

Kledingbeurs schenkt korfball UDI Havelte
nieuwe ballen
Naar aanleiding van hun 25-jarig
bestaan heeft UDI een financiële
bijdrage van de stichting ontvangen.
Hiermee kon UDI 6 nieuwe ballen voor
de jeugd aanschaffen. De jeugd is erg blij
met de nieuwe ballen!

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

Prijs per doos e

10,excl. 21% BTW
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Verkoop enveloppen

Stichting Kinderkleding- en
Speelgoedbeurs Havelte bestond
vorig jaar 25 jaar! Twee keer per jaar
organiseren zij een tweedehands
kinderkleding- en speelgoedbeurs.

www.kleen.nl
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Roze boekje

wacht en smacht ik naar Pasen:
maar jij, lieve lente, bent nu al
een groot SUCCES.

In het mini roze opschrijfboekje maak ik
aantekeningen.
Eind februari.
Zon!!
Twee vechtende mannen (merels!),
geen vrouwtje te bekennen.
Prachtig, lief groetend meisje op de
fiets.
Bozige, onuitgeslapen, niet groetende
jongen op de fiets.
Vijfendertig molshopen, die er gisteren
nog niet waren. Eén ervan open
gegraven door een hond.
Heel veel jonge, lichtgroene klimop.
Honderden uitbottende narcisjes.
Praatje met een buurvrouw over ons
favoriete radioprogramma.
Grappige, nieuwsgierige, ruwharige
teckel.
Informatief gesprek via de naar beneden
gedraaide autoruit met een vriend
en dat alles tijdens mijn onmisbare
ochtendwandeling.
Veel te beleven in Havelte, toch?

Text van Gem en foto van FVloris

dieneke smink

Vers van de pers
Bijna lente nu ben ik in mijn elemente
maartse buien zijn over gedreven
met fijn veel zon zijn achtergebleven
het hemelwater, de aarde-lucht...
wanneer ik wandel over de Es

Nieuwsbrief zwembad “De Kerkvlekken”
Nog een paar weken en het is al weer zover dat de poort van het zwembad weer open gaat op 30 april. Op dit moment wordt
er alweer hard gewerkt om de omgeving van het kleine bad en de zandbak een faselift te geven.
Er zijn dan ook een aantal vrijwilligers
die er alweer wat uurtjes op hebben
zitten in ons prachtige bad.

dat op 2 april en we starten om 8.45 uur.
Het is handig een schop en bezem zelf
mee te nemen.

Zoals ieder jaar gaan we op de
eerste zaterdag in april weer de
vrijwilligersmorgen houden. Dit jaar is

Het is altijd gezellig om met elkaar
zoveel werk te verzetten en ondertussen
even bij te praten. Voor diegene die

het bad een warm hart toe draagt, is
dit de kans om het te laten zien. Voor
koffie en koek wordt gezorgd en daarom
is het handig om je op te geven bij
Chantal Manden (mande745@planet.
nl) of Janny Mones (janny5@planet.nl),
telefonisch mag ook 0521-341947.

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
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respect@uitvaartverzorgingkiers.nl
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PROEF DE SFEER
IN ONS RESTAURANT

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027
info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl

Een ‘KEI’ van een foto
Heeft u ook een bijdrage voor de rubriek
Een ‘Kei’ van een foto? Mail uw foto en bijschrift
dan naar: dekei@kleen.nl.
Elk onderwerp is goed, mits gefotografeerd in het
verspreidingsgebied. Als u wilt, kunt u bij uw foto
een verhaaltje schrijven.

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

We zien uw inzending graag tegemoet.

Agenda
1 maart t/m 26 april Expositie cursisten Aquarelgroep van Yvonne Casander - De Veldkei - ma-vr 9.00-17.00 uur
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

24 maart

Drentenierdersmiddag - Landhotel Diever - 15.00-17.00 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

2 april

Rommelmarkt DOS’46 - Evenemententerrein t.o. sporthal Nijeveen - 13.00 uur

5 april

Voorlichtingsbijeenkomst over hooggevoeligheid - De Schalle Nijeveen - 19.30 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
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Wijkbeheerdersoverleg
Deze keer willen we u graag informeren over het wijkbeheerdersoverleg.
Zoals elke Dorpsgemeenschap van de gemeente Westerveld heeft ook
Dorpsgemeenschap Havelte 2 keer per jaar overleg met de wijkbeheerder van de
gemeente. In dit overleg komen tal van zaken aan de orde.
Afgelopen woensdag hebben we onder
andere gesproken over verlichting van
de parkeerplaats bij het zwembad,
fietspadenonderhoud, bermonderhoud
en bestrating.
Het uitgangspunt van deze
bijeenkomsten is elkaar informeren.
Wat elke keer uit deze bijeenkomsten
naar voren komt is dat het heel
belangrijk is dat inwoners klachten zelf
melden bij de gemeente. Afhankelijk
van de soort klacht kunnen er na 1 of
meerdere meldingen acties ingezet
worden. Bv: als er veel klachten
komen over slechte wegen tellen
deze klachten mee in de normering
wanneer herstrating aan de orde is.
Wat betreft het opnieuw straten van
wegen: dit wordt geïnventariseerd door

een onafhankelijk bedrijf, niet door
de gemeente zelf. Hierdoor blijft de
inventarisatie onpartijdig.
Een ander voorbeeld: we geven aan dat
we vinden dat een aantal fietspaden op
dit moment heel slecht begaanbaar zijn
ten gevolge van alle modder.
Nu heeft de gemeente niet zelf alle
fietspaden in bezit/onderhoud maar
zij kunnen de verantwoordelijken wel
aanspreken. Ook hierbij is het van
belang dat de inwoners met klachten
komen.

Onze ervaring is inmiddels wel dat
het voor de burger lijkt dat er geen
actie wordt ondernomen, maar dat er
binnen het gemeentehuis ondertussen
wel initiatieven worden ontplooid om
zaken voor elkaar te maken. Het is vaak
een kwestie van een lange adem. We
hopen dat door middel van steeds meer
burgerparticipatie projecten steeds
sneller gerealiseerd gaan worden.

Verder hebben we gesproken over
de voortgang van de plaatsing van
de verhoogde hekken rondom de
pannakooi bij de parkeerplaats van het
zwembad.

We willen u dan ook oproepen om
klachten/opmerkingen te blijven melden
bij de gemeente: alleen als we als
burgers onze stem laten horen zullen er
veranderingen plaats kunnen vinden.

Hart voor Havelte

“ik durf nu veeeel
meer” jongen 9 jaar

Susanne wenst jullie
een goed 2016

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
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Nieuws mountainbike vereniging Havelte
Ieder jaar wordt tijdens de ledenvergadering de vrijwilliger van het jaar bekend
gemaakt. Dit jaar waren er twee nominaties en het bestuur heeft gekozen. De
keuze is gevallen op iemand die via de jeugdcommissie heel actief is geweest
binnen de club.

Vrijwilliger van het jaar Werner Eikelboom

Tijdens deze ledenvergadering heeft
mountainbikevereniging Havelte e.o.
afscheid genomen van 3 bestuursleden.
Het gehele dagelijks bestuur was
aftredend en niet herkiesbaar. Voor
de na twee periodes aftredende
penningmeester Sarris Barneveld is
in Jorge van Aartsen is inmiddels een
opvolger gevonden. Er lopen gesprekken
met een nieuwe secretaris voor Petra
Haverman die eveneens ca. 6 jaar het
secretariaat voor haar rekening heeft
genomen.
Momenteel is de vereniging naarstig op
zoek naar een nieuwe voorzitter. Ruud
Smeenk had te kennen gegeven na
3 periodes ruimte te willen maken voor
jongere bestuursleden.
Ruud is bij de oprichting in 1998 al
aangetreden als voorzitter en heeft ook
twee jaar het secretariaat bemand. Om
Ruud blijvend in de herinnering van de
leden te houden, is hem door de leden
het erelidmaatschap van de vereniging

Ruud Smeenk

aangeboden. Tevens is een deel van
de vaste mountainbikeroute naar hem
vernoemd. Dit deel van de route, wat
gelegen is tussen de achteringang van de
kazerne en het asfalt op Havelterberg,
heet voortaan Ruud’s singletrack. Dit
ook om dat Ruud zich heeft ingezet voor
de aanleg van de vaste route en tevens
bij onderhoud aan de route al die jaren
aanwezig is geweest. De vereniging zal
Ruud gaan missen als bestuurder, maar
hij heeft aangegeven zich nog graag als
vrijwilliger te willen blijven inzetten, met
name voor de diverse activiteiten. De
zittende bestuursleden zullen voorlopig
de taken van Ruud voortzetten, tot er
een nieuwe voorzitter is gevonden.
Nieuw in het bestuur is Jorden de
Vries, welke zich binnen het bestuur
zal bezighouden met vrijwilligers en
jeugdzaken.

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.

Webdesign

Vorig jaar reikte hij zelfs de laatste
vrijwilligersschaal uit aan Bert
Groenewegen. Dat kan maar één man
zijn en wel Werner Eikelboom uit
Scheerwolde. Werner fiets zelf nog en
is altijd actief bij de activiteiten van de
club. We kunnen rustig zeggen dat het
als het ware een oeuvreprijs is voor het
vele werk wat hij binnen de vereniging
heeft gedaan. De prijs werd uitgereikt
door voorzitter Ruud Smeenk.

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449
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Hooggevoeligheid als kracht
Ike Piest (54) is hooggevoelig en ziet dit als een mooie eigenschap. Maar dat is niet
altijd zo geweest. Integendeel. Jarenlang had ze het idee dat ze anders was, minder
aan kon dan anderen, niet van feestjes hield en het heerlijk vond alleen te zijn met
haar paard en hond.
Sinds het bewustzijn van haar eigen
hooggevoeligheid voelt zij zich geroepen
om ook andere HSP’ers te leren naar
hun hart te luisteren en van hun last
juist hun kracht te maken.
Aan het daadwerkelijk doen wat haar
hart haar ingaf, gingen jaren van stress,
vermoeidheid en onwetendheid vooraf.
Na jaren een succesvol bedrijf in
secretariële ondersteuning te hebben
gerund kwam bij haar steeds vaker
de vraag naar boven “Is dit het nu?”.
Omdat het antwoord hierop “nee!”
was, ging Ike aan de studie. Na het
afronden van de opleiding coaching en
counselling vroeg haar echtgenoot zich
af waarom ze zich niet ging specialiseren

in het begeleiden van hooggevoelige
volwassenen en kinderen? Die
opmerking raakte precies de goede
snaar…
En zo volgde ze een opleiding tot HSP
begeleider bij Antoine van Staveren in
Amsterdam.
“Met mijn ervaringen kan ik nu ook
anderen helpen om minder in hun
hoofd te zitten en meer naar hun hart
te luisteren. Ik merk in mijn praktijk dat
HSP’ers opgelucht zijn, hier herkenning
vinden. Ook krijgen ze inzicht waarom
hun eigen kinderen – hooggevoeligheid
is een erfelijke eigenschap – vaak
anders reageren dan kinderen die niet
hooggevoelig zijn”.

Hooggevoeligheid is geen handicap. Het
is een karaktereigenschap waar je mee
te dealen hebt, het is niet iets wat weer
over gaat. Je bent veel vatbaarder voor
indrukken en prikkels van buitenaf.
Ik zou dolgraag scholen en bedrijven
willen informeren hoe een hooggevoelig
mens in elkaar steekt. En dat er echt niet
zo veel voor nodig is om hun leven een
stuk aangenamer te maken!
De laatste paar jaar waren voor mij
persoonlijk een ontdekkingsreis. Kiezen
voor hooggevoeligheid heeft mijn leven
compleet veranderd.

Een ‘KEI’ van een foto
Havelte in de Tweede Wereldoorlog
Enigszins verscholen achter hoge
laurierstruiken staat aan de ‘Van
Helomaweg’ in Havelte (tussen de
Wallingeresweg en de rotonde) het
gedenkteken voor een Franse piloot,
baron Picot de Moras D’Aligny, die
hier met zijn Spitfire op 7 april 1945
neerstortte tijdens een aanval op het
in aanleg zijnde vliegveld ‘Fliegerhorst
Havelte’.
Na aanvankelijk in Havelte begraven te
zijn geweest, werd hij op 5 mei 1947
naar Frankrijk overgebracht.
Zijn familie richtte precies op de plek
van de crash dit monument op, wat op
privéterrein lag en dus niet algemeen
toegankelijk was.
De ‘Historische Vereniging Havelte
e.o.’ kocht het stukje grond en met

Oorlogsmonument voor baron François Roland Marie Fidèle Picot de Moras D’Aligny Foto: Henk Mulder, Havelte

goedkeuring van de familie en in
samenwerking met de toenmalige
Gemeente Havelte (nu Westerveld) werd

het vanaf 1999 voor een ieder mogelijk
dit gedenkteken te bezoeken.
Tekst: Henk Mulder, Havelte

Drentenierdersmiddagen
Op 24 maart is er weer een Drentenierdersmiddag. Drentenierders zijn wat oudere
levensgenieters die zijn neergestreken in ons mooie Drenthe, vaak na een druk
arbeidsleven vol afwisseling.
Drentenierders willen de mensen
om hen heen leren kennen,
nieuwe contacten leggen, samen
aan activiteiten deelnemen en
wellicht nieuwe dingen uitproberen.
De Kei - 1e jaargang nr. 6 - 23 maart 2016

Drentenierdersmiddagen worden
eens in de maand georganiseerd met
uitzondering van de zomermaanden.
Deze keer is het alleen 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,
Groningerweg 6 in Diever. Info: www.
drentenierders.nl of bel 0521-342557.
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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

Attentie: vanaf 30 maart voor pizza’s
  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
ook open  
woensdag
en donderdag GEOPEND!
supervers  ijs.  Ook  meenemen!  
Voor
onze menulijst en dde
openingstijden
Voor  onze  menulijst  en  
e  openingstijden  
zie
website.
zie  website.  
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’

“De inbreng is nog nooit zo groot
geweest, zegt Anneke Jubbega, die de
hele vrijdag bezig is geweest alles te
merken. Een hele klus.
Wat opviel was dat de gebruikte hele
clubkleding bij de leden erg in trek is.
Kinderen groeien als kool en dan is
wisselen van maten tijdens de beurs
een prima gelegenheid. Ook kinderen
en volwassenen die gestopt zijn met
fietsen kunnen zo hun kleding in euro’s
omzetten. Voor de beginnende fietsers
een handige manier om voor een
redelijke prijs fietskleding te kopen.

Kledingsbeurs succesvol
De kledingbeurs van MTB vereniging
Havelte is zaterdag een groot succes
geworden. Bijna 30 mensen hadden
kleding ingebracht en de tafels lagen
vol met verschillende kledingstukken,
helmen en schoenen.

In totaal is voor ruim 300 euro “tweede
hands” omgezet zodat de leden weer
met goede kleding kunnen fietsen.
Anneke Jubbega, Zahra en Jeroen
van Werd kunnen met een tevreden
gevoel terugkijken op deze geslaagde
beurs. Een geolied team dat zeker ook
volgende jaar een beurs wil organiseren.
Ruud Smeenk

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
8

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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Comfortabel wonen voor elke leeftijd in Havelte
In Havelte is het goed wonen, mooie huizen met grote tuinen, een leuk
winkelcentrum in de kern, scholen, een zwembad etc.: een voorzieningenniveau
waar we trots op kunnen zijn. Toch worden er op het gebied van wonen wel eens
vraagtekens geplaatst: bijvoorbeeld is er wel voldoende woonruimte voor starters
op de woningmarkt én wat gaat de toenemende vergrijzing betekenen voor ons
woongenot?
In Havelte is de vergrijzing de komende
jaren erg groot, evenals de rest van
Westerveld en de Wolden. Het aantal
65-plussers groeit de komende jaren
naar 35% van de bevolking. En de
de 80-plussers omvatten dan 19.1%,
dat zijn op een bevolking van 3.650
inwoners bijna 700 ouderen. We
worden allemaal ouder en hopen op
een gezonde oude dag. Toch kent ouder
worden ook beperkingen, vooral op
fysiek en mentaal gebied. We komen
soms niet zo makkelijk de trap meer
op, het schoonhouden van het huis
en het onderhoud van de tuin wordt
zwaarder. Sommigen zijn nu al bezig
om een slaapkamer en badkamer op
de begane grond te realiseren of een
traplift aan te schaffen. De meeste
inwoners willen graag blijven wonen
waar ze nu wonen. Een klein gedeelte
zou wel geïnteresseerd zijn in een meer

levensbestendige woning: een flat of
een appartement.
Er zijn jongeren die in Havelte willen
blijven wonen of na een studie terug
willen verhuizen naar het vertrouwde
dorp en op zoek gaan naar een
betaalbare starterswoning. Maar… zijn
die er wel?
De Dorpsgemeenschap Havelte
wil deze vragen op woongebied
bespreekbaar maken: hoe kan er
voor iedereen op elke leeftijd een
aangepaste woonvoorziening zijn. Wij
willen dat graag in discussie met u als
dorpsbewoners doen. We zijn begonnen
met een werkgroep waarvoor we
mensen van harte uitnodigen om aan
deel te nemen. Op 5 april vergadert
deze werkgroep. Heeft u interesse om
daarin mee te denken met het doel ons
dorp toekomstbestendiger te maken wat

wonen betreft, belt u dan één van de
onderstaande adressen. Dat geldt zowel
voor jong en oud, alleenstaand of gezin,
voor man of vrouw.
De werkgroep bereidt ook activiteiten
voor om met het hele dorp in gesprek
te komen over dit thema, bijvoorbeeld
door discussieavonden te organiseren of
een woonwensenonderzoek onder alle
dorpsbewoners.
Naar ons idee een belangrijk thema om
de leefbaarheid van ons dorp op een
kwalitatief goed peil te houden. Dus
denk met ons mee.
Heeft u interesse? Neemt u dan contact
op met de voorzitter Yde Huizinga
Tipakker 11 7971 AB HAVELTE 0521519033 yde.huizinga@12move.nl of met
Lourens Koomans, Dorpsstraat 4 7971
CR Havelte 0521 340460, koomans@
wxs.nl.

Hart voor Havelte
NLdoet’ers schonen tennispark HTC
Het was zaterdag 12 maart een drukte van belang bij de Havelter Tennsiclub. Niet
dat er volop gesport werd, maar zo’n twintig mensen waren volop in de weer in
het kader van de landelijke vrijwilligersactie NLdoet.
Met name buiten op het tennispark
aan de Binnenesweg in Havelte
pakten zij enkele noodzakelijke

werkzaamheden aan. Zo werden onder
meer reclamedoeken, banken en paden
schoongemaakt, kregen bomen en
struiken een snoeibeurt, werd nieuwe
(buiten)verlichting geïnstalleerd, het
tuintje gefatsoeneerd en kreeg die tuin
met de komst van de lente een vrolijker
gezicht via het planten van viooltjes.
Binnen in het clubgebouw ging een
verfploeg aan de slag om het houtwerk
van de meterslange schuifpui van een
mooie laklaag te voorzien, terwijl ook
de keuken van onder tot boven onder
handen werd genomen. De metershoge
vlaggenstok kreeg een andere plek
en een gloednieuwe HTC-vlag werd
onthuld.

Na gedane arbeid wapperde aan het clubgebouw van de
tenisclub een gloednieuwe verenigingsvlag.
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Plezierige bijkomstigheid op die zaterdag
was, dat het voorjaarszonnetje volop
scheen, waardoor het werk kon worden

NLdoet-vrijwilligers Lies Vingerhoets en Hannie Zijlstra
geven met het planten van viooltjes het tuintje op het
HTC-complex een vrolijker aanzicht.
(Foto’s Hendrien Hogewoning).

afgesloten met een maaltijd buiten op
het terras.
Na de renovatie van het clubhuis, dat
eind januari door burgemeester Jager
werd geopend, ziet het tenniscomplex
er nu nog fraaier uit. Met dank aan die
vrijwilligers.
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Overdracht archief Welzijn
MensenWerk aan Historische
Vereniging Havelte e.o.

Opgericht 1989

Op donderdag 10 maart heeft Eric Boers, bedrijfsleider accommodaties
van Welzijn MensenWerk (WMW), het archief van de voormalige Stichting
Welzijnsbevordering Havelte (SWH) met onder meer de Zomerkampen
overgedragen aan Klaas Molenkamp, voorzitter van de Historische
Vereniging Havelte e.o. (HVH).
De HVH is blij met de oude materialen
die gegarandeerd zorgen voor levendige
herinneringen aan deze gezellige
zomerkampen.
De HVH gaat nu aan de slag met het
uitzoeken en sorteren van al het

materiaal. Op vrijdagavond 28
oktober wordt dit materiaal
Eigen foto: (van links naar rechts) Gé Diseraad (HVH),
tentoongesteld in De Veldkei.
Klaas Molenkamp (HVH), Hans Rose (HVH) en Eric Boers (WMW)
Tijdens deze avond kunnen
van weleer. De HVH hoopt hiermee de
bezoekers oude foto’s en dia’s bekijken
geschiedenis weer tot leven te brengen
en verhalen met elkaar delen over de
Zomerkampen en het welzijnswerk
en verhalen te kunnen opschrijven.

Rommelmarkt DOS’46 beleeft 40ste editie
DOS’46 houdt op zaterdag 2 april de jaarlijkse rommelmarkt op het evenemententerrein tegenover sporthal De Eendracht in
Nijeveen. Een traditie inmiddels, want de rommelmarkt in Nijeveen beleeft dit jaar haar 40ste editie.
DOS’46 maakt er ter gelegenheid van
dit jubileum een extra grote en gezellige
markt van. De aanvang is om 13.00 uur.
De ophaaldag vindt plaats op zaterdag
26 maart. Vanaf 9.30 uur komen de

wagens van DOS’46 langs om spullen op
te halen in Nijeveen en een groot deel
van het buitengebied. De vrijwilligers
van DOS’46 nemen goed verkoopbare
spullen mee en geen grof vuil, witgoed,

LET OP: NATIONALE OPEN HUIZEN DAG ZA. 2 APRIL A.S.!
GAAT U EEN WONING BEKIJKEN OF WELLICHT KOPEN?

(

(

(

(

(

(

(

(

. . . . Word je beïnvloed door stemmingen van anderen?
Word je beïnvloed door stemmingen van anderen?
. . . . Verdraag je slecht fel licht, sterke geuren, grove
Verdraag je slecht fel licht, sterke geuren, grove
weefsels of harde geluiden?
. .weefsels of harde geluiden?
Concentratieproblemen?
..
. .Concentratieproblemen?
Last van kriebelende stoffen of etiketten?
..
Last van kriebelende stoffen of etiketten?

matrassen en grote meubels zoals
bankstellen en grote fauteuils. DOS’46
haalt spullen op in Nijeveen, Kolderveen,
Nijeveense Bovenboer, Kolderveense
Bovenboer, De Klosse en de Veendijk.

?

?
..

( (

..

Misschien ben jij
Misschien
ben jij
wel
hooggevoelig!

wel hooggevoelig!

Ik
ben
gecertificeerd
voor HoogikSensitieve
Personen
Op
dinsdag
5 aprilbegeleider
2016 organiseer
een voorlichtings(HSP) en begeleid volwassenen en kinderen in de voor hen
bijeenkomst
over
hooggevoeligheid
in
De Schalle.
Ik ben
gecertificeerd
begeleider
voor Hoog
Sensitieve
Personen
belemmerende
factoren
in het dagelijks
bestaan.
Aanvang:
19.30
uur
kosten
€
7,50
p.p.
incl
(HSP)
enhierbij
begeleid
volwassenen
en kinderen
in de
voor hen
Denk
aan het
leren omgaan
met externe
enkoffie/thee.
interne
Aanmeldenprikkels
kan perenin
mail:
(zintuigelijke)
omgevingsfactoren,
emoties. en gevoelens,
belemmerende
factoren
het ike@mille-pattes.nl
dagelijks bestaan.
structuren
en
plannen
etc.
Denk
hierbij
aan het leren begeleider
omgaan metvoor
externe
en Sensitieve
interne
Ik ben
gecertificeerd
Hoog
Wil
je meer informatie
of
wil de gratis
HSP 3-in-1emoties
test
(zintuigelijke)
prikkels
omgevingsfactoren,
en gevoelens,
Personen
(HSP)
enen
begeleid
volwassenen
enopvragen?
kinderen
in
Neem dan
contact
metetc.
mij op.
structuren
plannen
de vooren
hen
belemmerende
factoren in Ike
hetPiest
dagelijks
- van der Ree

Wilbestaan.
je meer informatie
ofinformatie:
wil de gratiswww.mille-pattes.nl
HSP 3-in-1 test opvragen?
Voor meer
Neem
dan
contact
met
mij
op.
“hooggevoeligheid”.
Ike Piest - van der Ree
		
Hartelijke groet, Ike Piest – van der Ree

coaching vanuit het hart
weidelint 26
t 0522 49 06 63
e ike@mille-pattes.nl
coaching
vanuit
hethart
harti www.mille-pattes.nl
coaching
het98
7948 cg nijeveen
m vanuit
06 101 631

weidelint 26
7948 cg nijeveen

t 0522 49 06 63
m 06 101 631 98

e ike@mille-pattes.nl
i www.mille-pattes.nl

Voor informatie: 0522 490663 | ike@mille-pattes.nl | www.mille-pattes.nl
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NOTARIS NODIG...? WEES WELKOM!

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

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven
en UITSTEKENDE dienstverlening:

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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Paasei zoek
(Doedelblog)

Nee, dit is geen drukfout. Het moet echt zijn “Paasei zoek” in plaats van
“Paaseieren zoeken”.
Binnenkort is het weer zover. Pasen! Er wordt druk gekookt, beschilderd
en verstopt. Een jarenlange traditie, al zolang ik mij kan herinneren.
Toen we klein waren, kleurden wíj de
eieren en onze ouders verstopten ze in
de tuin.
Dat heb ik altijd zo leuk gevonden, dat ik
er zelfs mee doorging toen ik verkering
had.
Mijn verloofde en ik hadden ieder een
stuk of zes eieren ter beschikking die
we voor elkaar gingen versieren. Niet
met kleurstof, maar met teksten. Lieve,
romantische, ondeugende teksten of
grappige tekeningetjes. Ik bewoonde
indertijd een etage met o.a. een
slaapkamer en een woonkamer. Door
middel van loten kregen we beide een
ruimte ter beschikking waarin we onze
eieren mochten verstoppen. Om de
beurt gingen we ze zoeken. Altijd reuze
hilarisch, vooral vanwege de teksten!
We voelden ons net kleine kinderen.
In ons huwelijk deden we het eerst
nog met z’n tweeën en later met de
kinderen. De teksten werden veranderd

in mooi gekleurde en met
zonnebloemolie glimmend
gepoetste eieren. Later
kwamen de krimpmanchetten.
Lekker snel en makkelijk.
Het verstoppen was een taak
die ik altijd op mij nam. Geen idee
waarom, maar zo was het nu eenmaal.
De kleintjes mochten zoeken en er zat
ook altijd een chocolade ei bij. Dat
vonden zij natuurlijk het lekkerst en
meest belangrijk.
Van te voren telde ik keurig hoeveel
stuks ik verstopte. Ik probeerde goed
te onthouden wáár ik alles neerlegde,
want het moest niet al te gemakkelijk te
vinden zijn.
En wat was nu het vreemde? Ieder
jaar kwamen we een ei tekort! Altijd
was er één paasei zoek. Hoe we ook
zochten, dat éne ei was niet te vinden.
Onuitstaanbaar. We waren vaak
langer bezig met het zoeken naar dat
achterblijvertje, dan
met de hele serie! In
gedachten ging ik alle
verstopplekjes nog eens
na, maar kon er niet
achter komen. Vaak na
maanden, tijdens het
werken in de tuin, kwam
hij ineens tevoorschijn.
Helemaal uitgedroogd en
gelukkig zelden stinkend,
want dan hadden we
hem zeker geroken!
In de pubertijd van
de kinderen kwam er
Paasdoedel

Het laatste ei doedel

een huisgenoot bij: Eva, de Labrador
Retriever. Tja, vanaf dat moment was
het euvel voorbij. Heel enthousiast ging
ze meezoeken en ze vond iedere keer
als eerste de eieren. Kwispelstaartend
kwam ze naar mij toe: ei in de bek en de
schaal kapotgebeten. Niet zo fris, dus
werd ze aangelijnd tot wij uitgezocht
waren. En dan...... Je raad het al. Het
laatste ei! Niet te vinden. We waren
intussen wel vindingrijk geworden. Eva
werd losgelaten en onder onze luide
aansporingen was het haar taak om te
helpen. En dat deed ze. Het lukte iedere
keer weer.
De traditie van het paaseieren zoeken
werd in stand gehouden, ook toen mijn
kinderen al volwassen en het huis uit
waren. Nog steeds ben ik jaarlijks de klos
met verstoppen, alleen doe ik het nu
bij mijn dochter voor de kleinkinderen.
Soms blijft een ei onvindbaar. Helaas
hebben we geen Eva meer om ons te
helpen. Het laatste Paasei blijft weer
zoek!
Yvonne Casander
www.facebook.com/artschoolofpainting
www.ArtSchoolOfPainting.nl

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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