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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

Een diesel in De Veldkei

Drukke tijden waren het voor Nijevener Geert Jans. De 76-jarige organisator 
van het Paastoernooi van biljartvereniging De Veldkei mag terugzien op een 
evenement dat onder zijn leiding gesmeerd verliep. 

Op woensdagavond 23 maart 
jongstleden namen 42 spelers van 
de biljartclub het tegen elkaar op. 
Genoeglijk werd gestreden om 
smakelijke prijzen: rollades – nee, 
vanwege Pasen geen biefstuk van 
de haas – en voor iedere deelnemer 
ook nog eens een doos eieren. Met 
vegetarische winnaars was geen 
rekening gehouden.

Het is hartverwarmend om te zien 
hoe in deze tijd waarin mensen alleen 
nog maar lijken te communiceren 
via de sociale media, een hechte 
gemeenschap van oude en nieuwe 
Drenten gemoedelijk met elkaar plezier 
beleeft aan een sport die geen verliezers 
kent. Zoals het ook goed is om te zien 
hoe mensen als Geert Jans zich als 

een betrouwbare diesel met heel wat 
kilometers op zijn teller onvermoeibaar 
inzet voor een traditie die ruim dertig 
jaar geleden een aanvang nam. Aan 
het eind van de avond gunde voorzitter 
Jacob Kunst aan Geert Jans de eer de 
winnaars van ‘zijn’ toernooi te huldigen. 
Wie had zijn eigen gemiddelde het best 
verpulverd? Nummer 1 bleek Henk 
Bakker te zijn geworden, die met 155,6% 
ruim boven zijn eigen gemiddelde 
speelde. Nummer 2 was Otto Smit 
(135,3%), nummer 3 Herma Julianus 
(122,5%) en nummer 4 Wim Schreurs 
(120,0%). Zoals gebruikelijk legde 
clubfotograaf Rimmert Brandsma een en 
ander vast. En ‘de diesel’? Die kreeg als 
blijk van waardering uiteraard ook een 
rollade mee naar huis. Begrijpelijk, want 
De Veldkei eert zijn winnaars.

Henk Bakker (links) met Geert Jans (rechts)
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De volgende Kei verschijnt op 20 april 2016. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 13 april 
e-mailen naar: dekei@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen, 

Noteboomstraat 68              
7941 XA  Meppel              Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)

Klachten bezorging: 0522 - 85 85 80

T 0522 255 449
www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

Kerkdiensten
PKN Havelte/Uffelte
Zo. 10 apr. Havelte 10.00 uur Jeugddienst.
Zo. 17 apr. Havelte 10.00 uur Mw. P.v.d. Briel- Moerman uit Heerenveen Kindernevendienst

Roze

Bij de visboer staan ze achter haar, de 
twee militairen.
De baret zwierig op het opgeschoren 
kapsel à la Cristiano Ronaldo, het 
camouflagepak strak om de afgetrainde 
mannentors, de handen diep in de 
zakken.
Een blonde en donkere soldaat.
‘Ik ben naar een fantastische film 
geweest’, zegt de blonde boy. 
‘Geweldige actrice, mooi strak kontje’ 
lacht hij vettig.
‘Daar kick ik op.’
De donkere laconiekt: ‘Daar hoef je niet 
voor naar de film hoor, dat kan veel 
goedkoper. Ga maar naar de bakker’, 
hij wijst, ‘dáár.
Daar verkopen ze Havelter kontjes en 
nog mooi roze ook!’
Toen was ze aan de beurt en bestelde, 
hikkend van de lach, een dubbele portie 
kibbeling.

dieneke smink

Bloemenactie dit jaar op 21 en 22 april 2016

De jaarlijkse bloemenactie ten bate van het restauratiefonds (onderhoud beide 
kerken in Havelte en Uffelte) wordt gehouden op 21 en 22 april, in Havelte, Uffelte, 
Darp, Busselte, Havelterberg en de Veendijk. Net als vorig jaar zullen dan weer 
vrijwilligers bij u aan de deur komen om bloemen te verkopen. 

De commissie is al druk bezig met de 
voorbereiding.
Dus mocht u voor een redelijke prijs 
straks weer geraniums, fuchsia’s of 
spaanse margrieten van een prima 
kwaliteit willen aanschaffen, koop ze 
dan bij een van de bloemenventers. 
En mocht u niet thuis zijn deze dagen, 

geen nood bel even van tevoren met 
een van de commissieleden en wij 
zorgen dat de bestelling keurig bij u 
thuis wordt bezorgd. 
Ook kan men bloemen kopen in de 
kerk in Uffelte op 21 en 22 april. Alleen 
moet er contant worden betaald 
omdat vanwege de hoge kosten geen 
pinapparaat aanwezig is.
We willen ook dit jaar  weer graag 
een mooi bedrag ophalen voor het 
restauratiefonds.

De organisatiecommissie bestaat uit 
Marijke Groen 341520, 
Jan Mannes 341600, Kor Reins 351330, 
Klaas Smit 341065
en Albert Willems 341408.

Ruinerwold heeft nu ook een hondentrimsalon

Na 20 jaar in de zorg gewerkt te hebben, ben ik, Gerda Vrieling, een 
hondentrimsalon begonnen aan de Dokter Larijweg 76, om uw hond met alle liefde 
en plezier een trimbeurt te geven.

Heeft u last van hondenhaar in huis, dan 
kunt u uw hond laten ontwollen.
Zoals labrador, herder, border, collie of 
andere stokharige honden.
Ook kunt u de vacht van uw hond laten 
inkorten, scheren of de nagels van uw 

hond laten knippen.
U kunt bellen voor een afspraak, 
tel. 0623786547

www.trimsalon de larij.nl 
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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

Tenniskampioenen bij HTC

Marije Vingerhoets en Martijn 
Koopman zijn de nieuwe 
clubkampioenen in het  enkelspel bij 
de Havelter tennisclub geworden. 
Beiden pakten nog een titel. Marije 
Vingerhoets in het gemengd dubbel 
met Roelof Pruntel. Martijn Koopman 
deed dat samen met zijn broer Harald 
in het herendubbel. In de B-klasse 
waren Bert Veerbeek en Erna Smink de 
sterkste tennissers. 

De titel in het damesdubbelspel ging 
naar het koppel Renske/Hiemstra en 
Lies Vingerhoets, dat het duo Rhea ter 
Laak/Simone Stevens de baas was. De 
eerste prijzen in het troosttoernooi 
gingen naar Luco Huisman/Bart Zwiers 
(herendubbel), Kees Erends/Rhea ter 
Laak (gemengd dubbel) en Tineke 
van der Linden/Marjolijne de Vries 
(damesdubbel).

De clubkampioenschappen bij HTC 
vonden van oktober tot half maart 
plaats op vrijdagavond ter overbrugging 
van de winterperiode. In die maanden 
speelden 70 deelnemers tevens een 
competitie met als inzet, wie zich voor 

een jaar het ‘Winterkoninkje’ mag 
noemen. Rida Brekelmans en Johan 
Haar gingen met die eretitel en een fraai 
schilderijtje met het winterkoninkje als 
afbeelding in de tas naar huis.

Maar er was in de afgelopen periode 
meer te beleven bij de immer actieve 
tennisclub. Zo werd onder leiding van 
Geert Lanjouw voor de tweede keer in 
successie een buurttennisevenement 
georganiseerd. Elf enthousiastelingen 
meldden zich in de laatste week van 
maart aan om samen met geroutineerde 
HTC’ers in dubbelspelvorm kennis met 
tennis te maken. Zij kunnen tegen 
gereduceerd tarief lid worden en lessen 
van de trainer krijgen. Enkele anderen 
hadden kort daarvoor dezelfde weg naar 
het Havelter tennispark bewandeld, 
zodat de club qua ledental weer boven 
de tweehonderd tennissers zit. 

Ook de voorjaarscompetitie staat voor 
de deur. De vereniging neemt met acht 

De finalisten in het damesdubbel. Links de nummers 2 
Rhea ter Laak en Simone Stevens, rechts het winnende 

duo Liesa Vingerhoets en Renske Hiemstra.

De finalisten in het herendubbelspel. Links de nummers 2 Johan Haar en Roelof Pruntel, 
rechts het winnende duo Harald en Martijn Koopman.

teams aan de KNLTB-competitie deel. 
Drie ploegen op de zondag, een team 
speelt z’n wedstrijden op zaterdag, 
terwijl drie teams (gemengd en heren) 
op vrijdagavond en één damesploeg op 
dinsdagmiddag hun kunsten vertonen in 
een dubbelspelcompetitie. 

De finalisten in het gemengd dubbelspel. Links de 
nummers 2 Simone Karsten en Arne Lanjouw, rechts het 

winnende duo Marije Vingerhoets en Roelof Pruntel.
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  1 maart t/m 26 april Expositie cursisten Aquarelgroep van Yvonne Casander - De Veldkei - ma-vr 9.00-17.00 uur

  6 april De Kei nr. 7

  6 april Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur

  8  april Bingomiddag - De Veldkei Havelte - 14.00 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

20 april Voorlichtingsavond brandpreventie door het Rode Kruis - Over Entinghe te Dwingeloo - aanvang 20.00 uur

21/22 april Bloemenactie t.b.v. restauratiefonds kerken Havelte, Uffelte

22 april Gezellige middag verzorgd door de proeverij Apetito - De Veldkei Havelte - 14.00 uur

26 april Vrijmarkt met aansluitend Koningsnacht - Piet Soerplein - 18.00 tot 01.00 uur

27 april Koningsspelen - evenemententerrein (Rugby) 10.00 tot 13.00 uur

18 mei Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur

1 t/m 4 september Havelterfeest!

  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

Agenda

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen
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Havelte kleurt Oranje

Havelte kleurt op dinsdag 26 april en woensdag 27 april oranje van de Koningsactiviteiten. Op dinsdag start het feest met een 
grote vrijmarkt en kinderactiviteiten overgaand in diverse gezellige optredens. Op woensdagochtend organiseert Stichting 
Oranjecomité Havelte het Koningsdagfestival, met afwisselende workshops en spellen voor de kinderen. De jongsten kunnen 
beroepen ontdekken en voor de oudere kinderen is er een wetenschapsplein, kunstplein en een sportplein. 

Vrijmarkt en Koningsnacht op het Piet 
Soerplein
Dinsdag vanaf 18.00 uur is het Piet 
Soerplein in Havelte een bruisende 
vrijmarkt. Deelname aan de vrijmarkt 
is gratis en opgave is niet nodig. De 
vrijmarkt duurt tot ca 21.00 uur. Voor 
de kinderen worden diverse activiteiten 
aangeboden. Op het podium midden op 
het plein zijn vanaf 19.00 uur optredens 
van Kinderkoor De Notendop uit Havelte 
& popkoor Jicipop uit Diever. Vanaf 
21.00 uur zal er, in de feesttent, een 

live optreden zijn 
van JackFire. Deze 
band heeft een 
geweldig indruk 
achtergelaten met 
een  optreden 
tijdens het feest in 
Havelte afgelopen 
zomer!

Koningsdag festival
Woensdagochtend om 10.00 uur 
start het Koningsdagfestival op het 
evenemententerrein (rugbyveld) aan 
de Eursingerkerkweg 2 in Havelte. 
De jongste kinderen tot en met 
groep 2 kunnen ontdekken hoe 
het is om bijvoorbeeld voetballer, 
bloemsierkunstenaar, bakker of 
timmerman te zijn. Bij de start 
ontvangen ze een beroepenkaart. 
Daarmee kunnen ze twaalf beroepen 
uitproberen. Altijd al tandarts, 
kunstenaar of ruiter willen zijn? Zorg dat 
je er bij bent!

Wetenschapsplein, kunstplein en 
sportplein
Voor de kinderen vanaf groep 3 tot en 
met groep 8 worden diverse spellen 
en workshops aangeboden. Nooit een 

waterraket gebouwd? Grijp je kans op 
het wetenschapsplein om een raket te 
maken en te lanceren. Wil je liever een 
pot rugby spelen of over een hindernis 
klauteren, dat kan ook. Houd je meer 
van werken met hout of gips, ga dan 
naar het kunstplein.

Meedoen
Het programma op woensdag is voor 
alle kinderen uit Havelte en omgeving, 
ook als ze daar op vakantie zijn. 
Aanmelden voor deelname kan tot 25 
april vooraf via de website of op de dag 
zelf bij binnenkomst. Omdat diverse 
ondernemers en organisaties in Havelte 
het Koningsdagfestival sponsoren, zijn 
de kosten bij aanmelding vooraf beperkt 
tot 2,50 euro per kind. Bij aanmelding 
op de dag zelf bedragen de kosten 3,50 
per kind. www.koningsdaghavelte.nl.

   
  

 
Ken je onze vacaturedienst al?  

Meld je aan en ontvang nieuwe  
vacatures meteen in je mailbox!  

http://www.zzwd.nl/vacatures/ 

 

 Wij zijn op zoek naar  
 verzorgenden (niv. 3) 
voor onze zelfstandige 
(thuis)zorgteams. 

Kijk op www.zzwd.nl voor de actuele vacatures! 
Diever   Dwingeloo   Havelte   Koekange   Ruinen   Vledder 
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Rode Kruis in BRAND... of Rode Kruis en BRAND?!
In de gemeente Westerveld zijn er dagelijks vele vrijwilligers voor het Rode Kruis 
actief op diverse terreinen. Denk aan de sociale contact-middagen,  huisbezoeken 
aan mensen die hulp nodig hebben, telefooncirkels, het project duo-fietsen, etc. etc.

Voor deze grote groep enthousiaste 
vrijwilligers organiseren we woensdag 
20 april a.s.  een gezellige avond in Over 
Entinghe in Dwingeloo. De avond start 
om 20.00 uur.

We beginnen met een kort officieel 
gedeelte waarbij de jaarrekening en de 
activiteiten van 2015 van het Rode Kruis 
in Westerveld worden toegelicht.
Na de pauze hebben we Ingeborg van 
der Spoel, van de Veiligheidsregio 

Drenthe, bereid gevonden om 
een presentatie te houden over 
brandpreventie. Ingeborg van der 
Spoel is Specialist Risicobeheersing 
Brandveiligheid en Bewustzijn van de 
Veiligheidsregio Drenthe. 
Het onderwerp brandpreventie is 
gekozen omdat brand iets is dat ons 
allemaal kan overkomen.
Maar staan we echt wel eens stil bij de 
mogelijkheden van brand in ons eigen 
huis? Hoe kun je het voorkomen? Hoe is 

het gesteld met de rookmelders? En wat 
te doen als er brand uitbreekt? 
Kortom; het belooft een bijzonder 
interessante avond te worden. 
Geen vrijwilliger van het Rode Kruis, 
maar wel geïnteresseerd? U bent 
welkom, maar graag vooraf even 
aanmelden;  Antoinettekoopal@gmail.
com.
Hebt u geen tijd om bij deze avond 
aanwezig te zijn, maar wilt u wel wat 
meer weten over het Rode Kruis in 
Westerveld? Of wilt u zich aanmelden 
als vrijwilliger? Ook dan kunt u mailen 
naar bovenstaand mail adres. 

Wij zien u graag op woensdag 20 april 
a.s. in Over Entinghe te Dwingeloo!

Zeer geslaagd jubileumconcert 20 jaar Mannenkoor Uffelte 
Een bomvolle zaal in De Molensteen met enthousiast publiek en prachtige optredens van het Mannenkoor Uffelte, het 
popkoor4Fun en een aantal solo-artiesten, zorgde zaterdagavond 2 april jl. voor een opperbeste stemming.
Zowel het Mannenkoor, als ook het popkoor4Fun zongen een aantal nieuw ingestudeerde nummers. Maar ook de al langer 
bekende nummers van beide koren liggen nog steeds goed in het gehoor bij het publiek en konden op veel bijval rekenen. 
En de spreekstalmeester van het Mannenkoor, Bertus Klomp, zorgde er, samen met een aantal mensen die een schetsje 
opvoerden, met veel humor voor, dat de avond voorbij vloog. Een jubileumconcert, wat het Mannenkoor (en vele anderen) 
niet snel weer zal vergeten!!

Het bestuur van het Mannenkoor wil 
bij deze dan ook iedereen bedanken 
voor alle mogelijke medewerking en 
steun, die ze hebben gekregen bij 
het organiseren en uitvoeren van dit 
concert. En niet in de laatste plaats, 
de sponsoren, die het ook financieel 
mede mogelijk hebben gemaakt, om 
het 20-jarig bestaan op deze manier te 
vieren. Heel veel dank daarvoor!
Overigens kan iedereen in Uffelte en 

daarbuiten het koor steunen door lid 
te worden van de ”Vrienden van het 
Mannenkoor Uffelte”. U bent al vriend 
van ons koor voor slechts € 7,50 per jaar. 
Hiermee steunt U het koor geweldig 
en U krijgt er ook nog wat voor terug! 
Eénmaal per jaar vrij entree bij een 
speciaal concert voor alle vrienden en 
andere belangstellenden.
Wilt U vriend worden, graag een mailtje 
naar de penningmeester, Han Mertens 

(ghmertens@gmail.com) of naar de 
secretaris, Kor Reins (kareins@hetnet.
nl). 
U krijgt dan per omgaande een 
aanmeldformulier toegestuurd.

Dank U wel en graag tot ziens bij een 
volgend concert.

Bestuur en leden van 
het Mannenkoor Uffelte

www.kleen.nl Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Textieldruk

Kijk op www.kleen.nl/dekei

Adverteren in De Kei?
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Een ‘KEI’ van een foto

Even langs SiS! Omdat je huid ook 
de voorjaarsschoonmaak waard is! 

Alles op het gebied van huidverzorging.
Ook voor professionele massages het juiste adres!

Siska Koster
Dr. Hauschka therapeute/masseuse

Dreeslaan 18, Havelte • tel.: 06-204 628 47 • www.sishavelte.nl

Wandelend door Uffelte ontmoet ik je,
stilstaand mijmerend in de hoek van een 
drassig weiland.
Je bent vierendertig jaar oud,
aldus de mevrouw die je dagelijks een 
winterwortel brengt.

Vrijheid...

De grote mensenwereld…

Oorlog, onderdrukking- en bedreiging…

Ligt nog altijd op de loer…

Aanslagen en moord op straat…

Veel pijn en verdriet…

Een triest lied…

Vol ingehouden tranen…

De verwarde mens met zieke genen…

Niemand die er voor zwicht…

Beminnen, liefde -en geborgenheid…

Overwinnen in positief denken…

Vrijheid kun je afspreken…

Een verworven recht…

Uitdragen aan ieders voortbestaan…

De ultieme vorm van vrijheid…

Om nooit meer achterom hoeven te 

kijken…

Machiel Sol april ‘13

PROEF DE SFEER
  IN ONS RESTAURANT

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.

We zien uw inzending graag tegemoet.

Je toekomst is een permanent verblijf 
in stilte met af en toe aandacht van een 
wandelaar.
Het nu is wat telt.
Tot de volgende week.

Louis Lazaroms
Meidoornlaan 14
Havelte
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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

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’

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.  

Attentie: vanaf 30 maart voor pizza’s 
ook op woensdag en donderdag GEOPEND!

Voor onze menulijst en de openingstijden
zie website.

       Stel zelf uw warme maaltijd samen 

         Met aandacht bereid voor u! 

  7 dagen per week vers uit eigen keuken 

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 

 Weer woensdag gehaktdag?   
Varieer makkelijk met Maaltijdservice Thuis ! 

Ook koelvers! 

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

Geslaagd voorjaarsconcert

Afgelopen zondagmiddag, 3 april, hielden twee koren en “Swingband Havelte” een bijzonder en geslaagd concert in de 
Clemenskerk te Havelte. Het Havelter mannenkoor “De Brincksanghers” en het gemengd koor “Intermezzo” uit Dwingeloo 
verzorgden het vocale gedeelte en “Swingband Havelte” nam het instrumentale deel voor haar rekening.

Vanwege het mooie weer viel het 
aantal bezoekers enigszins tegen, maar 
dat hield de deelnemende zangers en 
muzikanten niet tegen om hun beste 
beentje voor te zetten.
In een fijne akoestische omgeving 
werd een zeer gevarieerd programma 

gepresenteerd en kon het publiek 
genieten van muziek van zeer goede 
kwaliteit. 
Dit voorjaarsconcert werd door beide 
koren afgesloten door staande met het 
publiek het Drentse volkslied “Mijn 
Drenthe” te zingen.

Dit in de hoop dat de muzikale tonen 
van dit concert samen met het fraaie 
weer een opmaat is  voor een mooi 
voorjaar en een mooie zomer, zodat we 
weer kunnen genieten van onze mooie 
omgeving en van onze mooie provincie.
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Het Noteboompje.nl

Met passie gemaakt! 

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

VogelVogel

Ruiterweg 57    7974 HA  Havelterberg   M  06 233 836 35    T  0521 511 792    E  j_vogel@zonnet.nl

Voor al uw schilderwerk en wandafwerking
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Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening:
altijd scherp!

EN, WONING GEKOCHT?

NOTARIS NODIG...? WEES WELKOM!

Meppeler basisscholen survivallen 
met Meppel Actief!

In maart 2016 stond het traject ‘survival op de baan’ op het programma bij 
sportteam Meppel Actief. Met bijna 600 kinderen, in 19 groepen uit groep 7 
en 8 van 11 basisscholen uit de gemeente Meppel is er kennis gemaakt met de 
survivalsport op de survivalbaan in Havelte.

Tijdens de survivallessen werden er 
verschillende technieken aangeleerd en 

geoefend, zoals de apenhang, staplussen 
en de schipperslag. Daarnaast werd 

er een symbolenspel gespeeld in het 
bos, waarbij samenwerking, een goed 
geheugen en snelheid centraal stonden.
De organisatie van het traject 
‘survival op de baan’ lag in de handen 
van de combinatiefunctionarissen 
van sportteam Meppel Actief. De 
survivalbaan is dankzij Stichting Survival 
Havelte ter beschikking gesteld.

Tijdens de survivallessen zijn foto’s 
gemaakt. Foto’s zijn terug te vinden in 
het fotoalbum op de facebookpagina 
van sportteam Meppel Actief : www.
facebook.com/sportteammeppelactief 
of kijk voor informatie over sportteam 
Meppel Actief op www.meppelactief.nl.
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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

Drie verslaafden 
(Doedelblog)

Het was avond. De lamp boven tafel verspreidde een 
aangenaam licht. In huis was het heel stil. Drie kleine 
kinderen sliepen boven in hun bedjes. Drie volwassenen 
zaten in de woonkamer aan tafel. Alle drie verslaafd. 

Gelukkig zat zijn 
vrouw naast hem, 
zodat ze hem even 
terug kon fluiten als 
zijn autoverslaving 
de financiële perken 
te buiten ging.  Zijn 
vrouw, die dus naast 
hem zat, had een IPhone in de hand en 
scrollde van het ene naar het andere 
asyl in Nederland. Op zoek naar een kat 
die in hun jonge gezin paste. De vorige 
was immers  een maand geleden van 
het dak van een schuurtje gevallen en 
niet meer opgestaan. Avond aan avond 
keek ze op internet. Ze had er al heel 
wat autoritten opzitten, om te kijken of 
de op internet aangeboden katten, in 
levende lijve net zo leuk waren. Steeds 
kwam ze teleurgesteld weer thuis: 
het kattenkoppie was niet zo lief als 
op de foto, òf het dier was angstig en 
schuw,  òf het beestje haalde uit naar 
het jongste kind van twee jaar dat als 
testpersoon meeging. Toch liet de vrouw 
het hoofd niet hangen en blééf zoeken 
en asiels bézoeken. Ze vertrouwde erop 
dat het goed kwam.

De derde persoon aan tafel was de 
(schoon)moeder. Geen digitaal apparaat 
in haar handen, maar gewoon pen en 
papier. Ze was fanatiek bezig in haar 
dagboek. En zoals de naam al zegt, is 
het een boek dat je iedere dag gebruikt: 
om je belevenissen in op te schrijven, 
of je frustraties in kwijt te kunnen, of 
misschien als een soort agenda om 
dingen later terug te kunnen halen, of 

als ontspanning. De vrouw gebruikte 
het voor allemaal. Alleen was het geen 
geschréven dagboek. Nee, ze tekende. 
Al anderhalf jaar lang. Iedere dag. Het 
was begonnen als ontspanning. Als 
tegenhanger voor haar (te) drukke 
werkzaamheden. Iedere dag 25 
minuutjes iets leuks doen, waarbij 
je niet persé hoefde na te denken.  
Na een jaar zou ze ermee stoppen. 
Dagelijks plaatste ze een tekeningetje 
op Facebook. Intussen is het zo`n 
ontspannende verslaving geworden dat 
ze aan haar tweede jaar en derde boek 
is begonnen. Ze kan niet meer zonder 
die Doedels, zoals ze het noemt. 
En ja, je begrijpt het al: die verslaafde 
vrouw ben ik, maar het is een verslaving 
die ik niet meer wil missen. Het 
ontspant mij en ik zie de dingen veel 
helderder door een nieuwe en andere 
manier van kijken. 

Wil je hier op reageren? Heb jij ook 
een verslaving? Laat het mij weten via 
yvonnecasander@gmail.com.

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

Ervaringsdoedel

Toch hingen ze niet als zombies op 
hun stoel. De blik in hun ogen was niet 
wezenloos, maar juist heel alert. Geen 
spuiten of pillen op tafel. In plaats van 
drugs stond er koffie en thee. Af en toe 
keken ze even òp en naar elkaar, om 
dan weer door te gaan. Wat waren ze 
toch aan het doen? De man was druk 
bezig op zijn laptop. Al lange tijd wilde 
hij een andere auto. Het liefst weer een 
zevenzitter, zodat het hele gezin erin 
paste als ze op vakantie gingen. Waarom 
dan geen gewone personenauto zul je 
zeggen. Ze zijn immers met z’n vijven 
en dat past precies! Tja, schoonmoeder 
moest er ook bij in kunnen. Ieder jaar 
mocht zij in de zomer- en wintervakantie 
mee. Omdat het zo gezellig is met z’n 
allen en een extra organizer of oppas 
natuurlijk altijd fijn is. Kritisch werd de 
ene na de andere dealersite bekeken. 
Kleur, model, bouwjaar, gereden 
kilometers. Alles moest kloppen. 
Maanden was hij er al mee bezig. Het 
was niet makkelijk, want hij had zo zijn 
voorkeuren en die waren natuurlijk niet 
het goedkoopst. Zelfs niet tweedehands. 
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Het digitale visitekaartje 
van uw bedrijf
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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.


