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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp
0521 342 250
  
Overhandiging goede doelen actie
Dierenbescherming
  
De vriendinnen Amber (12) en Anouk (11) uit Havelte hebben een actie
gehouden voor de Dierenbescherming. Geheel zelfstandig hebben zij geregeld
dat ze op de kerstmarkt in Havelte mochten staan om poffertjes te verkopen
voor dit goede doel.
De vriendinnen hebben ruim 5 uur
op de kerstmarkt gestaan en in die
tijd meer dan 500 poffertjes verkocht.
Ook hadden ze een grabbelton en
collectebus gemaakt. Aan het eind van
de dag bleken ze maar liefst € 130 te
hebben opgehaald!
De Dierenbescherming stelde dit
initiatief zeer op prijs en heeft
zaterdag 14 januari de cheque
in ontvangst genomen. De
Dierenbescherming was onder de
indruk van het bedrag en heeft laten
weten, dat het ten goede komt aan de
regio Meppel-Hoogeveen.
Voor Amber en Anouk hadden ze een
mooi pakketje met materialen en
uiteraard een rondleiding in de nieuwe
dierenambulance.
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GOED  ÉN  GOEDKOOP…!  
Dolmar  elektrische  kettingzaag  

€127,95  
  
  

  

  

€79,95  

  

Het  is  tijd  voor  de  
winterbeurt  van  uw  
gazonmaaier...    
En  wij  verzorgen    
deze  graag  voor  u!  
                            0521-‐344654  
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 1 februari 2017.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 25 januari
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

Belangrijke Informatie
Elkenain Bewindvoering - Kolderveen 26C - Nijeveen - T 0522 76 90 51 - Bezoek op afspraak.
Bewindvoering geeft rust aan mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen.
Ook in geval van problematische schulden. Bewindvoerders worden aangesteld en gecontroleerd door de rechtbank.

Kerkdiensten
PKN Havelte/Uffelte
Molenhof
Wo. 18 jan.
22 jan.
Havelte
Zo.
29 jan.
Havelte
Zo

19.30 uur
10.00 uur
10.00 uur

Inspiratiedienst Havelte
Thema: ‘Taal van de kerk’

Op zondag 22 januari om 10.00 uur is
er in de Clemenskerk te Havelte een
Inspiratiedienst.
Het thema is “De taal van de kerk”.
Eén van de bijzondere kenmerken
aan deze jaarlijkse dienst is dat
de viering door zoveel mogelijk
gemeenteleden wordt voorbereid en
uitgevoerd zonder inbreng van een
predikant. Verder wordt medewerking
verleend door Mieke Kok en Ellen
Rustige (zang en gitaar). Voor
kinderen in de basisschoolleeftijd is er
Kindernevendienst. De liturgie is langs
dezelfde lijn opgezet als een gewone
dienst. Op het moment waar normaal
gesproken de preek wordt gehouden
gaan de deelnemers in drie groepen
uiteen om in verschillende ruimten
zich door elkaar te laten inspireren.
De bezinning wordt toegespitst op drie
vormen van “Taal van de kerk”, nl. in
muziek, in woorden en in aandacht
voor elkaar.
Een ieder is van harte welkom deze
dienst mee te vieren.
Clemenskerk Havelte
Uffelterkerkweg 1, Havelte
www.pkn-havelte.nl
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Mw. G. Bijl-Valk
INSPIRATIEDIENST
Ds. A. Westra, doopdienst

Kindernevendienst
Kindernevendienst

Rode Kruis Westerveld opent het jaar
met gezellige middag
Op zaterdag 4 februari a.s. organiseert het Rode Kruis Westerveld zoals
ieder jaar weer een gezellige middag in Ontmoetingscentrum de Veldkei,
Veldkamp 77 te Havelte.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd
door ‘Zomaar ontstaan’ uit Havelte.
Met zang van Betsie Klaver, Nellie van
Buiten, Hendrik Beugel en Piet de
Rover.
Tevens wordt er een verloting
gehouden met leuke prijzen.
De middag begint om 14.00 uur en is
voor iedereen toegankelijk. De zaal is

vanaf 13.30 uur geopend.
Alle opbrengsten van deze middag zijn
voor het werk van het Nederlandse
Rode Kruis in Westerveld. Komt u ook?
Kaarten in de voorverkoop (à € 6,00)
zijn te bestellen bij Gre Huisman, tel.
0521-342188. Aan de zaal kosten de
kaarten € 7,00.

Drentenierdersmiddag op donderdag 19 januari
Drentenierders zijn wat oudere levensgenieters die zijn neergestreken in de
gemeente Westerveld van 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.
Drentenierdersmiddagen worden
eens in de maand georganiseerd met
uitzondering van de zomermaanden.
De toegang is gratis en van tevoren
opgeven is niet nodig. De tijden zijn
van 15.00 uur tot 17.00 uur.

De Drentenierdersmiddagen
worden gehouden in Het Landhotel,
Groningerweg 6 in Diever.
Voor meer informatie zie onze website
www.drentenierders.nl of bel 0521342557.
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‘t Olde Bessien speelt “Pantoffelhelden”

Keitje

Normaal!

Toneelvereniging ’t Olde Bessien uit Darp speelt dit jaar “Pantoffelhelden”
op verschillende locaties in de gemeente Westerveld. Zoals gebruikelijk is
de première in eigen huis. Deze vindt plaats op zaterdag 18 februari 2017 in
buurthuis de Stobbe in Darp.
Vervolgens wordt er nog in de Veldkei in Havelte gespeeld op zaterdag
25 februari 2017.
Ook dit jaar verschijnt ’t Olde Bessien
na vele repetities weer ten tonele in
Darp en Havelte.
Onder leiding van regisseur Erik
Bakker heeft iedere speler zich de rol
in “Pantoffelhelden” eigen gemaakt.
Het toneelstuk is een komedie in drie
bedrijven, geschreven door Hans
Schimmel, en vertaald door Carl
Slotboom.
Het is een hilarisch stuk welke
gedurende de repetities al vele
lachspieren heeft losgewerkt.

Beide voorstellingen beginnen om
20.00 uur. Gedurende de avond wordt
er een verloting gehouden. In Darp
wordt afgesloten met gezellige livemuziek. Dit alles wordt mede mogelijk
gemaakt door de diverse sponsoren.
Kaarten zijn verkrijgbaar voorafgaand
aan de voorstelling aan de zaal.

De première vindt plaats in De Stobbe
in Darp op zaterdagavond 18 februari.
Op zaterdag 25 februari wordt
gespeeld in ontmoetingscentrum de
Veldkei in Havelte.

Voor onze try-out op vrijdag 17
februari nodigen we de jeugd t/m
15 jaar uit Darp en Havelte uit om te
komen kijken in De Stobbe in Darp.
Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis.

Er zijn zoveel mensen die zeggen:
‘Heerlijk we doen weer normaal, de
feestdagen zijn voorbij, het gewone
leven kan weer beginnen.’
Nou gewone leven?
Nu begint de uitverkoop! Veel vrouwen
vinden dat het fenomeen ‘de grote
schoonmaak’ ook weer van stal gehaald
moet worden.
Maar, ik ben ook blij dat de uitvallende
kerststukjes en de walmende kaarsen
weer opgeruimd zijn.
Even een extra ‘sprintje’ om
de dikkigheid van de heerlijke
Brinckzangersoliebollen er af te trainen.
Hoezo, meester-bakker Voskamp bakt
de lekkerste bol van Nederland?
Dan hebben ze die van Havelte nog niet
geproefd. Smaken verschillen nietwaar?
Maar de jongens hebben opnieuw
goede zaken gedaan en daar gaat het
om. En nu óp naar het voorjaar, ik heb
het idee dat het ’s morgens een ietstie
pietsie eerder licht is.
Heerlijk.

Komt allen, maar wees op tijd,
want in verband met de scherpe
veiligheidsmaatregelen geldt dat vol,
ook echt vol is.

Dieneke Smink

Lekker en gezond eten zonder zelf te koken?
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis!
Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden.
1x in de week of iedere dag, zonder abonnement.
Warm of koelvers thuisbezorgd!

Maaltijdservice Thuis

Dwingeloo, De Weyert, T. 088-9684028
Havelte, De Molenhof, T. 088-9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067

www.zzwd.nl

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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AH Abe Brouwer Hunebedloop 2017
Op zaterdag 28 januari 2017 organiseert AV de Sprinter uit Meppel weer de
Hunebedloop.
De eerste Hunebedloop werd georganiseerd door de Schaatsclub Zuid-West
Drenthe, maar door het gebrek aan vrijwilligers heeft AV de Sprinter de regie
overgenomen.
AV de Sprinter kan gebruik
maken van de accommodatie
van VV Havelte, daar is ook de
eventuele na-inschrijving en ook de
prijsuitreiking.
Er wordt gelopen in diverse
categorieën. In elke categorie krijgen
de nummers 1-2-3 een prijs, tevens
krijgt elke deelnemer een consumptie
in de kantine van VV Havelte.

De EHBO Groep Havelte is aanwezig
om eventuele ongelukjes te
behandelen. Verder is een groep van
50 vrijwilligers van AV de Sprinter de
hele dag in touw om alles goed te
laten verlopen.
De presentatie is in handen van
Herman Weening, een bekende
speaker in de Wegatletiekwereld.
De tijdregistratie gaat door middel van

een chip in de schoen.
Dit prachtige festijn gaat door de
prachtige natuur bij Havelte.
De start en finish is op het Sportpark
de Meerkamp in Havelte.
Je kunt kiezen uit 3 afstanden:
5.5 km start om 12.00 uur
7.5 km start om 12.00 uur
15.2 km start om 12.00 uur
Tien minuten na de start gaat de CaniCross beginnen. Wat is Cani-Cross?
een hardloopwedstrijd samen met
je hond en waarbij de hond bepaalt
hoe hard je loopt, zij lopen ook 7.5
km, zij starten één voor één met een
tussenpoze van 4 minuten.
Alle afstanden zijn een grote ronde,
door de bossen van Havelte, over
meest verharde bospadden langs de
Grafheuvels, Hunebedden en de fraaie
Schaapskooi.
De voorinschrijving is reeds gestart
en eindigt 24 januari 2017, dit kan via
de site van Av de Sprinter, maximum
aantal deelnemers 750.
Als het maximum nog niet gehaald
is, dan zal er een na-inschrijving zijn
op de dag zelf, vanaf 10.00 uur tot 15
minuten voor de start.
De na-inschrijving en het ophalen
van de startnummers is in de kantine
van VV Havelte, ook Sportpark de
Meerkamp.
Verdere info kan men vinden op de
site van AV de Sprinter.

Showrekken
in verschillende maten

Het Noteboompje.nl
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Nieuwjaarsbijeenkomst
voetbalvereniging Uffelte
De voetbalvereniging Uffelte hield zondag 8 januari jl. haar
nieuwjaarsreceptie.
Voorzitter Henk Seegers begon zijn nieuwjaarstoespraak
met het in acht nemen van een minuut stilte ter
nagedachtenis aan Bert Haveman, die recent was
overleden. Bert was oud lid van de vereniging en jarenlang
sponsor van de club.

De voorzitter schetste hoe het
afgelopen jaar was verlopen en gaf
aan dat de resultaten van het eerste
elftal tot nu toe in de competitie
boven verwachting waren.
Uffelte 1 staat bovenaan in het rechter
rijtje van de 5e klasse B, district
Noord.
Trainer Aaldert Hendriks blijft na dit
seizoen nog een seizoen.
De prestaties van de jeugdelftallen
waren eveneens meer dan goed te
noemen, wat in de najaarscompetitie
een aantal kampioenen opleverde.
De voorzitter benadrukte wederom
aan dat het zonder vrijwilligers niet
mogelijk is om een voetbalvereniging
op de been te houden. Een goed
vrijwilligerskorps is de basis voor
iedere vereniging. Toch zijn er altijd
nog nieuwe vrijwilligers nodig en
daarom deed hij een oproep om zich
aan te melden als vrijwilliger.
Het is een goede gewoonte bij de
voetbalvereniging dat elk jaar op de
Nieuwjaarsreceptie één of meerdere
vrijwilligers in het zonnetje worden
gezet. Dit jaar waren dat drie
vrijwilligers van de club, n.l.:
Koos Hooijer
Op 8 jarige leeftijd lid geworden van
de KNVB – voetbalvereniging Wacker
uit De Wijk.
Vanaf zijn 16e jaar “kader-lid”
bij Wacker als jeugdleider en
verenigingsscheidsrechter.
Op zijn 22e gegaan naar v.v. Harkstede.
Was daar ook grensrechter bij dames.
Daarna naar Engelbert omdat zijn
vrouw daar ook ging voetballen. Was
daar ook grensrechter van de dames.
In 1989 naar Uffelte en ook lid van
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Uffelte.
In 1993 bestuurslid/secretaris van
Uffelte tot heden.
Zoals het er nu naar uitziet zal hij nog
een jaar zijn opvolger begeleiden en
dan stoppen.
Koos is leider bij de B-junioren (20072008) en de A-junioren (2008-2009)
geweest.
Verenigingsscheidsrechter van 2000
tot heden.
Scheidsrechter KNVB van 2006 tot
heden.

Vanaf 1994 terreinknecht/onderhoud
accommodatie/klusjesman op De
Krollenkamp.
Consul van 2010 tot 2016.
Door ziekte en fysieke problemen is hij
gestopt. Al bijna 25 jaar bestuurslid en
secretaris van de vereniging;
Roelof van de Belt, ook al bijna 25 jaar
bestuurslid en wedstrijdsecretaris van
de vereniging;
en Mans Hagedoorn, 22 jaar
bestuurslid en manager van De
Krollenkamp.

Roelof van de Belt
Heeft in de jeugd gevoetbald bij
Havelte. Al snel in het 1e gekomen en
heeft zelfs 3e klasse gespeeld. Daar is
hij erg trots op.
Is in 1985 bij Uffelte komen voetballen
(1e elftal).
Eind 1992 in het bestuur gekomen als
bestuurslid tevens wedstrijdsecretaris
- tot vandaag de dag.
Trainer/leider bij de Dames van
Uffelte. Van 1992 tot 2015. Helaas
einde damesvoetbal in Uffelte.
Leider 1e elftal van Uffelte van 1992
tot heden.
Hij wil er aan het einde van dit seizoen
een punt achter zetten.
Maar … hij kan zo weer van mening
veranderen.
Consul sinds kort (2016).

Nadat de voorzitter uitgebreid
verslag had gedaan van de vele
werkzaamheden die de betrokken
vrijwilligers voor de club hadden
gedaan werd door hem een diner-bon
overhandigd en aan de dames een
boeket bloemen.

Mans Hagedoorn
Lid van Uffelte vanaf 1977.
2 jaar gevoetbald toen versleten
knieën. Einde voetbalcarrière.
Vanaf 1980 leider/grensrechter bij het
3e elftal/veteranen.
Vanaf 1988 tot 2000 lid van de
jeugdcommissie.
Vanaf november 1990 tot december
2012 bestuurslid.

Hierna kwam er nog een grote
verrassing voor de drie heren, want de
voorzitter gaf het woord aan Jan Klein
uit Hoogeveen, ambassadeur van de
KNVB.
Hij was namelijk naar de
nieuwjaarsbijeenkomst van Uffelte
gekomen om deze drie bestuursleden
van Uffelte namens de KNVB
een waarderingsspeld in goud te
overhandigen voor hun verdiensten
voor de KNVB.
Hij sprak een woord van dank uit
richting de bestuursleden en liet
hun dames de waarderingsspeld
opspelden.
Hierna bedankt de voorzitter
van Uffelte iedereen die naar de
nieuwjaarsbijeenkomst was gekomen.
Er werd een toast uitgebracht
op de jubilarissen en op de
voetbalvereniging Uffelte.
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Stukje Natuur

Parelmoerwolken
In de winter kan zich een prachtig verschijnsel aan de hemel voordoen. Geen
zonsverduistering of een heldere komeet aan de sterrenhemel, maar ik heb
het over parelmoerwolken. Het herkennen van deze prachtige wolken is niet
lastig. Groot zijn ze meestal niet, maar alle kleuren van de regenboog zijn in
een gevarieerd patroon in de wolken te zien. Overeenkomstig de afzetting van
parelmoer aan de binnenkant van bijvoorbeeld oesters en mosselen. Vandaar
de naam van deze wolkensoort.
Het is niet zo dat parelmoerwolken
elke dag van het jaar te zien zijn.
Sterker nog, het is een vrij zeldzame
wolkensoort. Er zijn namelijk speciale
omstandigheden nodig om deze
wolken te laten ontstaan.
Daarvoor is wel enige uitleg over
de atmosfeer boven onze aardkorst
nodig. Met name over de luchtlagen
die hierin voorkomen. De eerste
laag vanaf het aardoppervlakte heet
de troposfeer en varieert in dikte
van zes tot achttien kilometer. In
deze luchtlaag komen vrijwel alle

wolkensoorten voor, zoals de bekende
schapenwolkjes en de gigantische
onweerswolken. Ik bespaar even
de Latijnse benaming ervan. Deze
luchtlaag kan namelijk veel vocht
bevatten, die bij afkoeling overgaan
in waterdruppels of ijskristallen. Deze
vormen op hun beurt de zichtbare
wolken. En daaruit ontstaat natuurlijk
regen, als je de pech hebt.
De luchtlaag boven de troposfeer heet
de stratosfeer, ook wel bekend onder
de naam ozonlaag. Deze luchtlaag
bevat nagenoeg geen vocht en wolken

zijn derhalve hierin een zeldzaamheid.
Echter bij temperaturen onder de
-80°C kunnen zich in deze laag toch
wolken vormen. Gezien de geringe
hoeveelheid vocht zijn dat in het
algemeen kleine wolken.
Deze wolken bestaan uit zeer
kleine ijskristallen en verbindingen
van salpeterzuur met water. Als
de zon hierop schijnt, ontstaan
allerlei prachtige parelmoerachtige
pastelkleuren, die deze wolken
kenmerken.
De meeste kans om parelmoerwolken
te zien zijn de uren rond zonsopkomst
en zonsondergang. Aan het
aardoppervlakte is dan nog relatief
donker, maar op ruim twintig
kilometer hoogte schijnt de zon wel.
Paul Mentink
(paul@paulmentink.nl)

Knip deze advertentie uit en ontvang in
januari en februari 25% korting op een volledige
gezichtsbehandeling of (sport) massage!

Siska Koster

Dr. Hauschka therapeute/masseuse
Jan Harmskamp 52, Havelte • tel.: 06-204 628 47 • www.sishavelte.nl

Voor al uw
rietdekkerswerken
Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759
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Een ‘KEI’ van een foto
Heeft u ook een bijdrage voor de rubriek
Een ‘Kei’ van een foto? Mail uw foto en bijschrift
o.v.v. ‘Kei van een foto’ 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.
www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
We zien uw inzending graag tegemoet.
Vrijblijvend prijsopgave.
Vrijblijvend prijsopgave
Voor al uw rietdekkerswerken
Egginkstraat 26
De Kei - 2e jaargang nr. 2 - 18 januari 2017
7975 PH Uffelte
Tel: 0521-344328/0650556759

Steigerhout Gedroogd!!

28 x 190 Fijn bezaagd 400 cm
€ 2.50 p/m
27 x 190 Geschaafd 450 cm
€ 3.00 p/m
30 x 195 Grijs geïmpregneerd 500 cm € 3.50 p/m

Vuren bouwhout geschaafd

19 x 45 Diverse lengtes
19 x 70 Diverse lengtes
30 x 44 215 cm lang
44 x 44 Diverse lengtes

€
€
€
€

0.50 p/m
0.75 p/m
1.50 p/st
0.90 p/m

Autobedrijf | Tankstation

Wand & vloerplaten veer & groef

18 mm 61 x 244
15 mm 125 x 250

€ 9.95 p/st
€ 14.95 p/st

Gipsplaat 60 cm breed

€ 1.75 p/m

KOOPS

APK
Onderhoud - Reparatie
Airco
Accu’s - Banden - Uitlaten
Tanken - Wassen - Shoppen
Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl

Agenda
18 jan.
De Kei nr. 2
Ledenavond Vrouwenvereniging Havelte - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
18 jan.
Drentenierdersmiddagen - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
19 jan.
22 jan.
Inspiratiedienst - Clemenskerk Havelte - 10.00 uur
Heeft u
27 jan. 	Bingomiddag De Senioren Westerveld - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur. Iedereen
een aankondiging
is van harte welkom
1 feb.
De Kei nr. 3
van een evenemen
t
1 feb.
Jaarvergadering Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei, Havelte - 19.45 uur
of activiteit?
3 feb.
Vogelwacht Uffelte e.o.; Heideschonen met Basisscholen Havelte en Darp
Laat het gratis in
4 feb.
Gezellige middag Rode Kruis - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur
de agenda plaatsen
8 feb.	Vogelwacht Uffelte e.o.; Workshop/lezing Bijenhotels, bermen en biodiversiteit
.
IVN-Vogelwacht - Dorpshuis DeVlasbarg’n te Uffelte - 19.30 -22.00 uur
(Commerciële age
ndapunten
10 feb. Vogelwacht Uffelte e.o.; Heideschonen met Basisscholen Uffelte en Wapserveen
in overleg)
10 feb. Filmhuis Havelte; Carol - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
15 feb. De Kei nr. 4
15 feb. Ledenavond Vrouwenvereniging Havelte - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
16 feb. Drentenierdersmiddagen - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
17 feb.	Try-out toneelstuk ‘Pantoffelhelden’; Toneelver. ‘t Olde Bessien - De Stobbe, Darp - 19.30 uur - Voor de jeugd t/m
15 jaar uit Darp en Havelte
18 feb.	Toneelstuk ‘Pantoffelhelden’; Toneelver. ‘t Olde Bessien - De Stobbe, Darp - 20.00 uur
24 feb.	Bingomiddag De Senioren Westerveld - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur - Iedereen is van harte welkom.
25 feb.	Toneelstuk ‘Pantoffelhelden’; Toneelver. ‘t Olde Bessien - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
1 maart De Kei nr. 5
1 maart	Eendagsbestuur Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte. Verrassingsavond - De Veldkei, Havelte - 19.45 uur
1 maart Verkeersquiz Veilig Verkeer - De Wiekslag Wapserveen - 20.00 uur
Elke maandagmiddag: Koersbal - De Veldkei Havelte - 14.30 uur
Elke donderdagmiddag: Volksdansen - De Veldkei Havelte
De Kei - 2e jaargang nr. 2 - 18 januari 2017
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Een ‘KEI’ van een foto
Hoogste punt van Uffelte?
Al eeuwen lang trekken pelgrims
uit alle delen van Europa naar het
beroemde bedevaartsoord
‘Santiago de Compostela’ in
NW-Spanje. Sinds tijden gooien de
bedevaartgangers op een plek hoog
in de Spaanse bergen hier een steen
neer om - symbolisch - van hun
geestelijke last bevrijd te zijn.
Inmiddels is het een berg geworden
van wel een tiental meters hoog en

Noordeinde 9, Meppel

T 0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

Het ‘Cruz de Ferro’ van Uffelte

Foto: Henk Mulder, Havelte

waar een ijzeren kruis op prijkt
(vandaar de naam ‘Cruz de Ferro’).
Inmiddels is in het Oosterzand ten
noorden van Uffelte óók een dergelijke
berg aan het groeien (...)!
Henk en Koby, wandelaars uit Havelte
die vaak in ‘hun’ Maatschappijbos te
vinden zijn en die ik hier kort
geleden tegenkwam, maakten mij op
deze ‘berg in wording’ attent!!
En inderdaad, net onder het
Brandeveen kunt u het vinden! Zoek

het eens op en leg er een steentje bij!
Een grote kans dat als je er een wens
bij denkt, hij nog uitkomt ook!
Nu loop je er nog makkelijk aan
voorbij, maar wie weet zal over jaren
het pad met een boog om de bult
heen verlegd moeten worden en
wordt het met zekerheid het hoogste
punt van Uffelte!
Tekst: Henk Mulder, Havelte

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

PROEF DE SFEER
IN ONS RESTAURANT
‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’
8

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

(Doedelblog)
Soms weet je niet waardoor je je
zo blij voelt. Gelukkig, euforisch
zelfs. Het overkwam mij vandaag.
Dat heerlijke gevoel. Ik kwam thuis
van een schildercursus en op het
moment dat ik door de voordeur
naar binnen stapte, wist ik het: ik
zou gaan schilderen en verder gaan
met het olieverflandschap waar ik
deze ochtend aan begonnen was.
Een ouderwets, winters tafereel
met een kerkje, een paar vervallen
boerderijen en een dreigende lucht.
Heel sfeervol.
Schilderdoedel

Ik was van plan om direct naar mijn
atelier te lopen om aan de slag te
gaan. Met een kop koffie in mijn
hand liep ik enthousiast naar boven,
helemaal blij met mijn besluit. Voordat
ik kon beginnen moest wel eerst mijn
werktafel leeggemaakt worden. Er
lag heel veel troep op met alles waar
ik mee bezig was geweest en niet
had opgeruimd. Nog steeds in mijn
“schildersmood” wilde ik snel alles
aan de kant hebben. Alleen maar
verplaatsen heeft natuurlijk weinig zin,
want dan ligt de troep gewoon ergens
anders en loop ik er de volgende
keer weer net zo hard tegenaan.
Ik pakte de koe (in dit geval mijn al
mijn verzamelde papier) stevig bij
de horens. Omdat ik dol ben op alles
wat dun, dik, gelinieerd, ongelinieerd,
transparant, wit, gekleurd, met

motieven, wel of niet tot schriften of
boekjes gebonden is, heeft het even
geduurd, vóór ik al deze zaken die
door het hele huis verspreid lagen,
had verzameld. Ik wist dat ik veel
had, maar zóveel!! Dan komt het
moeilijke moment om te beslissen.
Wat hou ik? (het liefst alles), wat
heb ik nodig? (alles natuurlijk), wat
kan ik nog gebruiken? (alles toch!),
wat is overbodig? (voor mijn gevoel
niets), wat is teveel??? Je begrijpt
mijn dilemma. Aangezien “opruimen”
niet alleen betekent “ordenen”, maar
vooral ook weggooien, had ik het
best moeilijk. In ordenen ben ik een
held. Keurig heb ik alles verzameld in
dozen en bakken met etiketten erop,

Opruimdoedel
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maar het kan ook teveel zijn en dan
zie je door de bomen het papierbos
niet meer, zoals in mijn geval. De
berg op tafel werd steeds groter en
uitgebreider.
“Noem het en ik heb het.” Wel
allemaal waardeloos materiaal,
maar voor mij en mijn altijd de kop
opstekende ideeën voor nieuwe
kunstwerken of lesonderwerpen, heel
waardevol. Uiteindelijk, na mezelf
ernstig toe te hebben gesproken,
had ik alle papierwaren gereduceerd
tot nog maar een heel klein beetje.
De rest moest natuurlijk zo snel
mogelijk mijn huis uit, dus heb ik het
op internet gezet om er een ander
blij mee te maken. Voordat het werd
opgehaald, heb ik nog diverse keren
een greep gedaan. Gelukkig kon ik
dat beperken tot een enkel velletje
papier. En gelukkig werd het snel
opgehaald. Je zou denken dat ik me
rot zou voelen om na jaren gekocht,
gespaard en verzameld te hebben,
ineens van dit alles afstand te moeten
doen. Integendeel! Het gaf me een
heel vrij gevoel. Letterlijk en figuurlijk.
En na die paar uren was ik nog steeds
euforisch. Niet van het schilderen,
want daar is niets van terecht
gekomen. Wel van de extra ruimte in
mijn huis en in mijn hoofd.
Yvonne Casander
www.facebook.com/
artschoolofpainting
voor reacties:
yvonnecasander@gmail.com
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energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

Martijn Haveman

behandeling;

opleidingen;

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

Martijn
Haveman
Pedjit (oosterse
massage)
energetische sportmassage / therapieën
ontspanningsmassage
magnetiseren
Locatie Veendijk 29 7971
kruiden therapie
Locatie

energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen

RN Haveltecursus;
(Drenthe)
meditatie
info@spirit-treatments.nl www.spirit-treatments.nl
veendijk 29 7971 RN Havelte ( Drenthe)
tel. 06-33674073

nfo@spirit-treatments.nl

www.spirit-treatments.nl

behandeling;
Pedjit (indonesische massage)
energetische sportmassage / therapieën
sportmassage
orthomoleculair gerichte conculten
te volgen opleidingen;
energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen
cursus;
mediteren

tel; 06-33674073

Dromen in Drenthe...
Een nieuw begin van een oud verhaal.
Dromen van voorjaar, een vroege
lente?
Vandaag kwam de merel even op
visite.
Ze zong niet maar twitterde:
twiditidite...
Dat betekent zoveel als; ‘wat doe je
vandaag’?
’Ga je wandelen op de Es? Ik zei ‘ja en
ik zei Yes!’
Waar droom jij van wat doe je het
liefst?
Ik wandel graag en als antwoord op
die vraag begin ik bij mij:
Zo wandel ik graag over ongebaande
paden over Drentse zandwegen wil ik
lopen en zie!
Zodra ik even stil sta gaat er een
wereld open de wereld van een oud
Drents verhaal.
Laat mij maar dromen... over het oude
postkoets-pad, hoor ik de postkoets al
aankomen.
De grote wielen hoor ik kraken! Als
in een droom wil ik daar een vers van
maken:
Een oeroud vers, over vervlogen
tijden, wandelend door veld en
weiden, rust ik onder een oude
eikenboom. Daar komt de koets, als in
een droom.
De postkoets onderweg naar Darp.
In Havelte, wisselde hij zojuist de
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paarden. Bij het oeroud Overcinge. De
koetsier stopt op mijn wenk en ik mag
mee! (Jippiejee!)...
Als een kind zo blij zit ik voorop
de bok, bij de koetsier, voornaam
in ‘rok’. De paarden draven en wij
praten over alledaagse dingen op het
Drentse platteland. Ik vraag: “Wie
legde ooit die keitjes op het pad? Hij
zei: “Dat was m’n grootva die hield
paarden hier vlakbij! Ahah U bent
de kleinzoon, en de nazaat? Ja! Ik rij
nu dagelijks het postkoetspad met
brieven, pakjes, lading en af en toe
een passagier. Welnu, we zijn er... ik
stop nu hier!”

Wandelend over de Wallingeresweg,
droom ik nog even door... Koetsier, als
je terugkomt, zit ik weer hier, onder
mijn oude eik. Zolang ik rustig zitten
blijf, onder de boom, wordt het tijd
dat ik dit versje schrijf. Ik dank je oude
eik, en voel me zo de koningin te rijk!
Gegroet;
een Drentse dromer; Gem
Volgende keer een andermans droom,
misschien wel de buurman, een tante,
of oom? Tot dan, droom fijn!
In Drenthe moet je zijn...
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Wedstrijd Canicross, Bikejöring en Stepjöring
Op zondag 12 februari organiseert Canicross Havelte in Havelte een landelijke wedstrijd Canicross, Bikejöring en
Stepjöring in het natuurgebied achter Sportpark Meerkamp. Wellicht heeft u nog niet eerder van deze sporten gehoord,
echter ze nemen de laatste jaren in populariteit toe. Fantastische buitensporten voor sportieve mensen met actieve
honden.
Canicross
Kort gezegd is Canicrossen hardlopen
met je hond, waarbij de hond in
een speciaal tuig voor je loopt en je
voorttrekt. Afhankelijk van de grootte
en de kracht van de hond zal je harder
voortgetrokken worden en dus ook
hogere snelheden bereiken dan
normaal.
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Bikejöring en Stepjöring
Het principe van Bikejöring en
Stepjöring is in grote lijnen gelijk
aan dat van Canicross. Echter bij
deze sporten wordt de hond voor
een MTB of Step gespannen. Ook bij
deze sporten geldt dat de snelheid
aanzienlijk hoger ligt, dan in de
reguliere MTB en Step sport, vanwege
de trekkracht van de hond.

werklustige, volwassen en gezonde
hond kun je deze sporten beoefenen.

Het betreft een echte teamsport
tussen baas en hond, omdat je voor
het beoefenen van deze sporten
ontzettend goed op elkaar ingespeeld
moet zijn en elkaar moet vertrouwen.
Zowel bij het Canicrossen, als bij het
Bikejören en Stepjören worden hoge
snelheden bereikt. De sport wordt met
diverse hondenrassen beoefend, zoals
bijvoorbeeld sledehonden, herders
en jachthonden. Met bijna elke

Er wordt gestart in het
natuurgebied (zandvlakte) achter de
voetbalverenging:
Sportpark Meerkamp
2e Meerkampweg 1
7971 PN Havelte

Tijdens deze wedstrijd zullen
deelnemers uit het hele land en zelfs
uit België aan de start verschijnen.
Zij zullen een parcours van enkele
kilometers over onverharde paden
afleggen. Nieuwsgierig geworden?
Kom dan op 12 februari naar Havelte.

Meer informatie over de sport en de
wedstrijd, waaronder het tijdschema,
kunt u vinden op:
www.canicrosshavelte.nl

11

Promoot uw bedrijf met een mok bedrukt met uw eigen logo of kijk
op www.kleen.nl/relatiegeschenken voor andere relatiegeschenken.

Bedrukte mokken

Bedrukte mokken
met uw logo of foto
Wij bedrukken mokken vanaf 1 exemplaar, dus bent u op zoek naar
een origineel cadeau? Laat dan een mok bedrukken met bijvoorbeeld
een mooie foto en/of tekst.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl
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