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

  

  

  

  

Lezing van Aalscholver tot

  
  

  
zoetwaterkwal

  

WIJ  VERHUREN  OOK!  
  

-‐Houtklover  (diesel/  elektrisch)  
-‐Takkenversnipperaar    
-‐Tuinfrees  
-‐Verticuteermachine  
-‐Veegmachine  
-‐Onkruidborstelmachine  
-‐Trilplaat  etc…  

   15 maart in ’t Knooppunt
De Vogelwacht Uffelte e.o. organiseert op woensdag
in Havelte de lezing ‘Van aalscholver tot zoetwaterkwal’. Boswachter Ronald
  
Messemaker die al 24 jaar werkzaam is bij Vereniging
Natuurmonumenten in
De Wieden laat ons deze avond alle facetten van de bijzondere fauna en flora
van dit grootste laagveenmoeras van West-Europa   zien.
Het vogelrijke gebied blijft hem
inspireren en geeft hem de kans om
bijzondere foto’s te maken.
In deze lezing staan de vier seizoenen
centraal, beginnend en eindigend
met de winter. Het zojuist verschenen
boek ‘Vogels van het Nationaal
Park Weerribben-Wieden’ van Obe
Brandsma, Jeroen Bredenbeek en
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Ronald Messemaker
is deze avond te
koop voor € 25 en kan op verzoek door
  
Ronald worden
gesigneerd.
De avond   begint
om 20.00 uur
   voor
en is gratis
leden.
  
Niet-leden
betalen 3 euro.
  
  

  

Wij  verzorgen  graag  de  winter-‐
beurt  van  uw  gazon-‐  
maaier  voor  een  eerlijke  
prijs  incl.  gratis  
haal-‐  en  brengservice.  
                                    
                                    0521-‐344654  
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 15 maart 2017.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 8 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

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
5 mrt.
Uffelte
Zo.
Zo. 12 mrt.
Havelte
Molenhof
Wo. 15 mrt.
Havelte
Wo. 15 mrt.

10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur
19.00 uur

Ds. V. Top
Ds. A. Westra
Ds. A. Westra
Vesper, Ds. V. Top

      Recycling  Westerveld
      Recycling  Westerveld
      Recycling  Westerveld
        Groencompostering
        Groencompostering
        Groencompostering

Kinderkerk, jeugdkerk

Gezondheidspraktijk
Beekdal
Rijksweg 76, 7986 PD Wittelte

Robin Brons
Paramedisch natuurgeneeskundig therapeut

Complementaire zorg volgens de
5 natuurgerichte principes:
- energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding,
levenslust

inname  alle  groenafval     
inname  alle  groenafval
inname  alle  groenafval   
verkoop  van  compost  en
verkoop  van  compost  en
verkoop  van  compost  en
  bemeste  tuinaarde
  bemeste  tuinaarde
  bemeste  tuinaarde

  tevens  verhuur  zeefmachine
  tevens  verhuur  zeefmachine
  tevens  verhuur  zeefmachine
  woensdag  en  vrijdag  geopend  van  8.00  tot  17.00  uur  

  woensdag  en  vrijdag  geopend  van  8.00  tot  17.00  uur  
  woensdag  en  vrijdag  geopend  van  8.00  tot  17.00  uur  
  Oeveraseweg  27          7971  PA  Havelte
  Oeveraseweg  27          7971  PA  Havelte
  Oeveraseweg  27          7971  PA  Havelte
  E-‐mail:  info@recyclingwesterveld.nl
  E-‐mail:  info@recyclingwesterveld.nl
  E-‐mail:  info@recyclingwesterveld.nl
Tel.  0521-‐  343027
Tel.  0521-‐  343027
Tel.  0521-‐  343027
2

- Stoelgang problemen?
Zie Blog over het osteopatisch
onderzoek op de site www.beekdalzorg.nl
Andere disciplines:
- massage: klassiek, Indonesisch, voetreflex
- coaching bij revalidatie CVA.
Geen contracten met zorgverzekeraars.
Voor info of afspraak: tel. 06 133 750 71

www.beekdalzorg.nl
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Dromen in Drenthe (3)

Rookworstenactie
SV Dynamiek Havelte

Dromen van vroeger?
‘Nait soezn moar doun’ dat is een
Groninger uitspraak, maar ook geldig
in een Drents dorp!

Om de clubkas van SV Dynamiek te
spekken zullen op vrijdag 3 maart
van 16.00 uur tot 20.00 uur de leden
van de vereniging langs de deuren
gaan in Havelte en omgeving om
overheerlijke rookworsten te gaan
verkopen.

Ik was even ‘bie de buurn’ op bezoek,
lekker koppie thee met koek..en daar
hoor ik dit verhaal, dat ik in een vers
vertaal voor ons dorpsblad ‘de Kei’
met de titel:
‘Leven op de boerderij.’
Dromen? Nee dat was er niet bij!
Leven op het platteland, als in het
liedje van ‘het dorp ‘gezongen door
Wim Sonnevelt-’ dit dorp ik weet nog
hoe het was de boeren-kindren in de
klas..een kar die ratelt op de keien...’
nee boerenleven is geen droom, zegt
het jochie, eens klein, nu een boom
van een vent! Mogelijk da’jm kent,
maar namen noemen we niet; wel t
verhaal zo je leest en je ziet…
Jeugd op het land..over de klinkers
op klompjes naar school gaan en zelfs
de landbouwschool nog wat jaren
gedaan, was het kind toen druk met
de paarden, het vee. Kippen konijnen
en biggen,
verzorgen en voeren soms met de
‘karre’ mee, om in Meppel, Zuidlaren,
te kopen, verkopen ‘n enkel beest.
Waar ‘t nog stil was in ‘t dorp, werd er
buiten gespeeld, veelal op es en veld
zo hoorde ik hoe er werd verteld over
simpele eenvoud in ‘t boerenleven…
Hoezo ‘dromen van goud’ in je bedstee
van hout?
Nee, het leven was goed, ook het
harde werk, daarvan werd je -als
jochie- juist groot en sterk!

Sterk als een paard..zoals ze daar
waren: de Groninger, Gelder, op
stevige benen, trokken de kar
over zand en stenen der Dorpsstraat
alhier. Biggen, kippen, konijnen op
‘t erf, opgegroeid met de dieren...en
ook tijd om te ‘geinen’...Bij Overcinge
aardbeien gappen! Het jongensspel
met grollen en grappen, zie ik in
gedachten een jochie, al stoeiend
over het erf rollen! Genieten van het
buitenleven; een terugblik, vanuit het
verleden een soort visioen..
een puur kinder-beleven, ’niet dromen
maar doen’ zo was het toen!
Voor mij, dromend in Drenthe, kijk ik
naar de plaatjes, in oude boekjes en
luister naar praatjes van toen….
En nu dan? Hoe is het dorpsleven nu?
Zo word ik wakker uit deze droom en
vraag nu:
wat droomde, droomt, zult u dromen
nu?
De volgende keer antwoord op deze
vraag gesteld.. aan wie? Van wie komt
het antwoord dan?
Rarara...dit was ‘dromen 3’ met
dorpsgroet van Gem uit Havelte tot
dan!

Wat is er nu lekkerder in deze
wintermaanden dan rookworsten van
de echte keurslager.
Kosten: 1 worst 3 euro, 2 worsten 5
euro en 3 worsten voor 7.50 euro.
We hopen dat u ons wilt steunen om
de contributie zo laag
mogelijk te houden in een periode
dat de kosten steeds hoger worden.
Tevens kunnen we van dit geld
materialen aanschaffen.
Sportvereniging Dynamiek heeft
inmiddels 97 leden. Er worden
gymnastieklessen, freerunninglessen
en turnlessen gegeven voor kinderen
vanaf 3,5 jaar.
Kom vrijblijvend eens kijken in de
sportzaal in Havelte op maandag-, of
dinsdagmiddag.

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

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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Workshops Bloemrijke Bermen in het dorpshuis
De Veldkei in Havelte
Bloemrijke bermen zijn belangrijk voor het voortbestaan van de bij (hommel,
wilde bij en honingbij). IVN Westerveld organiseert een informatiemiddag
(bestaande uit een lezing en 2 workshops) om daar een bijdrage aan te leveren.
We gaan klaverknikkers maken, die
de deelnemers kunnen verspreiden
in de bermen in het buitengebied.
Bloeiende klavers vormen namelijk
een belangrijke voedselbron voor
bijen. In de andere workshop gaan we
bijenhotels bouwen; tenslotte moeten
hommels en wilde bijen ook ergens
wonen. Die gemaakte bijenhotels
mogen de deelnemers meenemen
om in hun eigen tuin op te hangen.
Aan het eind van deze middag weet u
waarom de bij zo achteruitgaat, wat
het belang is van bloeiende bermen

Kledingbeurs gebruikte
fietskleding
Op zaterdag 4 maart houdt
mountainbikevereniging Havelte e.o.
een kledingbeurs voor gebruikte
fietskleding.
De verkoop is van 10.00 tot 12.00 uur
op Blankenstein 520 te Meppel.
De kleding kan ingebracht worden op
vrijdag 3 maart van 14.00 tot 16.00
uur op het zelfde adres.
Het gaat om gebruikte fietskleding,
schoenen, handschoenen, helmen
en brillen. Hoe meer inbreng hoe
beter! De prijs van het te verkopen
artikel gaat in overleg.
Alle informatie vindt u op
www.mtbhavelte.nl

en wat de bedoeling is van het
“klaverlint”.
Er is plaats voor 25 deelnemers. Jong
en oud, ouders met kinderen, ieder is
welkom. Opgeven via
www.ivn.nl/afdeling/westerveld.
Onder Bloemrijke bermen Havelte
vindt u alle informatie. En op die
pagina vindt u als u naar beneden
scrolt ook een antwoordformulier
waarmee u zich kunt opgeven voor
deze avond.
Geeft u alstublieft ook door met
hoeveel personen u komt.

Foto: Paul Gols

Wie: IVN Westerveld
Wanneer: donderdagavond 2 maart,
van 19.30 tot 22.00 uur
Toegang: gratis. Koffie en thee voor
eigen rekening
Waar: Dorpshuis De Veldkei,
Veldkamp 77, Havelte.

Keitje

Uitje
Dinsdagmorgen.
Ik moet nog gauw even een paar
boodschappen doen.
Parkeer de auto, lekker vooraan.
Er glijdt een busje naast me, bijna
geruisloos. Er stappen een paar kwieke
personen uit, medewerkers van de
zorgboerderij De Keuterij. Ze openen
de schuifdeur van het busje, langzaam
schuiven de minder kwieke Havelters
naar buiten.
Wandelstokken en rollators worden
door de eigenaressen ingenomen. Het
is D-Day!
Rustig drentelen ze door de winkel, ze

kijken, keuren en kopen. Ze drinken
koffie, eten koekjes en kijken wat de
plaatselijke supermarkt te bieden
heeft. Gezellig bijpraten, nog even de
laatste nieuwtjes uit de krant lezen,
pinnen, een bloemetje kopen en het
busje staat weer voor hen klaar.
Wat een heerlijk begin van de week.
Iedereen kijkt er naar uit en iedereen
geniet er nadien nog dagen van. Wie
het kleine niet eert….
Wat een mooi initiatief.
Bedacht door de inspirerende
ondernemer Abe, die oog en hart
heeft voor zijn oudere klanten.
dieneke smink

Voor al uw
rietdekkerswerken

We zijn weer open voor
  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
en  supervers  ijs.  Ook  meenemen!  
pizza en ijs!
Op vrijdag, zaterdag
en zondag.
Voor  onze  menulijst  en  
de  openingstijden  
zie  website.  
Voor openingstijden zie onze website.
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl
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Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759

www.rietdekkersbedrijf-lugtme
www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
Vrijblijvend prijsopgave.
Vrijblijvend prijsopgave
Voor al uw rietdekkerswerken
Egginkstraat 26
De Kei - 2e jaargang nr. 5 - 1 maart 2017
7975 PH Uffelte
Tel: 0521-344328/0650556759

Vogel
Voor al uw schilderwerk en wandafwerking
Ruiterweg 57 7974 HA Havelterberg M 06 233 836 35 T 0521 511 792 E j_vogel@zonnet.nl

Verkeersquiz Veilig Verkeer Westerveld
Veilig Verkeer afdeling Westerveld houdt in maart weer de verkeersquizzen. Hiermee wordt aan de deelnemers de
mogelijkheid geboden om hun verkeerskennis te testen. Na afloop van de quiz worden de vragen uitgebreid behandeld
en uitgelegd.
De voorrondes worden gehouden in
Havelte, Dwingeloo, Diever, Vledder
en Wapserveen. De drie beste
teams van elke voorronde gaan over
naar de finale. Ieder team bestaat
uit drie personen, die individueel
een aantal verkeersvragen moeten
beantwoorden. Het eindresultaat
van de teams wordt bepaald door de
gezamenlijke score van het team.
Deelname is gratis en iedereen mag
meedoen, familie, buren of kennissen,

als je maar een team vormt van 3
personen. De hoofdprijs is een antislipcursus voor het hele team.
De voorrondes beginnen om 20.00 uur
en worden gehouden op:
Woensdag 01/03:
Wapserveen in de Wiekslag
Woensdag 08/03:
Havelte in de Veldkei
De finale is op donderdag 16 maart in
dorpshuis ‘Oens Huus’ in Wapse,
aanvang 20.00 uur.

Opgave is mogelijk tot één dag voor
datum van de quiz bij:
Voor Havelte en omgeving:
tel. 0521-342143 of tel. 0521-341212
of email: wouterlkors@gmail.com;
email borgers11@kpnplanet.nl
Voor Wapserveen:
tel. 0521- 321459 email: info@
dorpsgemeenschapwapserveen.nl
Doe mee, verfris uw verkeerskennis!

Con Amore in de Clemenskerk in Havelte
Op zondag 12 maart om 10.00 uur treedt het Kerkkoor Con Amore op in de Clemenskerk in Havelte.
Het koor bestaat al 92 jaar. We hebben het over Con Amore, het Kerkkoor van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold.
Ook in 1925 viel het voor de gemeente
niet mee om onbekende liederen te
zingen. Met toewijding, zie de naam,
hielp het koor daarbij.
Bij zingen gaat het niet alleen om hoe
De Kei - 2e jaargang nr. 5 - 1 maart 2017

mooi, maar vooral om hoe echt het is.
Zang moet uit het hart komen.
Op zondag 12 maart zingt het
Kerkkoor o.l.v. dirigente Trijnie de
Boer in de Clemenskerk in Havelte.

Met toewijding en plezier verhogen
de zangers de sfeer in de kerkdienst.
Voorganger is ds. Aukje Westra.
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Actium en ZZWD bouwen samen aan vernieuwd
woon- en zorgaanbod in Havelte
Naar verwachting verhuizen de bewoners van Zorgcentrum De Molenhof
nog voor de Kerst naar hun nieuwe woning aan de Molenweg in Havelte.
Actium moderniseert 19 bestaande aanleunwoningen en bouwt 24 (zorg)
appartementen en zes gastenverblijven. De woningcorporatie verhuurt de
woningen rechtstreeks aan ouderen met een zorgvraag. Bewoners kunnen in
hun aanleunwoning of appartement rekenen op 24-uurs zorgverlening van
Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD).
Tijdens de nieuwbouw blijft een deel
van Zorgcentrum De Molenhof staan.
Ook dit laatste deel wordt gesloopt
en vervangen door nieuwbouw.
Dit gebeurt nadat de bewoners
van het zorgcentrum in de nieuwe
appartementen zijn getrokken. Tot die
tijd blijven de huidige voorzieningen
zoals het winkeltje, de keuken en
het restaurant in gebruik. Dit geldt
ook voor een aantal gastenverblijven
en de dagactiviteiten van ‘Welkom’.
Onlangs is de ingang van Zorgcentrum
De Molenhof verplaatst zodat het
restaurant in de oorspronkelijke hal
gehuisvest kon worden.
Als alles volgens planning verloopt,
vindt de verhuizing medio november/
december dit jaar plaats. Zo kunnen
de bewoners al tijdens de feestdagen
van hun nieuwe woning genieten.

Zorgeloos wonen in een moderne
woning
Om in aanmerking te komen voor
een nieuwbouwappartement hebben
bewoners een zorgindicatie nodig.
Tegen een huur van circa € 590,(prijspeil 1 januari 2017) exclusief
servicekosten huren zij de woning van
Actium. ZZWD wijst deze woningen
rechtstreeks toe op basis van urgentie
en sluit een zorgovereenkomst af.
Alle appartementen hebben een
entree aan de Molenwegzijde en een
woonkamer/keuken, slaapkamer,
kleine hobbykamer, doucheruimte
met toilet, bijkeuken/berging, een
apart toilet en een ruim balkon.
Op de begane grond is er voor elk
appartement een individuele (fietsen)
berging aanwezig.

Gastenverblijven
De zes gastenverblijven in het
nieuwe appartementencomplex
worden door ZZWD gehuurd om
tijdelijk woonruimte te bieden aan
mensen die gedurende een korte
periode extra zorg en ondersteuning
nodig hebben, bijvoorbeeld na een
ziekenhuisopname of als het thuis
even niet meer gaat. Ook is het een
mooie mogelijkheid om mantelzorgers
voor een bepaalde periode van hun
zorgtaken te ontlasten. De verhuur van
deze verblijven gaat rechtstreeks via
ZZWD.
Aanvullende voorzieningen
ZZWD bereidt werkzaamheden voor
om tussen de nieuwbouw en de
huidige aanleunwoningen aanvullende
voorzieningen voor bewoners
te realiseren. Zo komt er een
gemeenschappelijke huiskamer en een
ruimte met een restaurantfunctie. Ook
is er behoefte aan een (activiteiten)
ruimte voor dagbesteding ‘Welkom’
en de distributie van ‘Maaltijdservice
Thuis’ ten behoeve van alle Havelters.
ZZWD hoopt al met dit deel van de
bouw te starten voordat het laatste
deel van het zorgcentrum wordt
gesloopt.

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.
We zien uw inzending graag tegemoet.

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT
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MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
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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

Wand & vloerplaten veer & groef

18 mm 61 x 244
18 mm 125 x 250

€ 9.95 p/st
€ 19.50 p/st

Gipsplaat 60 cm breed

€ 1.75 p/m

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

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

Houthandelwevers.nl

Agenda
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
2 maart Workshops Bloemrijke bermen - De Veldkei Havelte - 19.30-22.00 uur
3 maart Verkoop ”Tulp voor Hulp” voor het Rode Kruis bij Albert Heijn
4 maart Verkoop “Tulp voor Hulp” voor het Rode Kruis bij Albert Heijn
4 maart Fietskledingbeurs Mountainbikevereniging - Blankenstein 520 Meppel - 10.00-12.00 uur
8 maart Verkeersquiz Veilig Verkeer - De Veldkei Havelte - 20.00 uur
10 maart Filmhuis Havelte; Heaven on earth - De Veldkei Havelte - 20.00 uur
12 maart Optreden Con Amore - Clemenskerk Havelte - 10.00 uur
14 maart Ophalen oud papier Havelte
15 maart De Kei nr. 6
15 maart	Vogelwacht Uffelte e.o.; Film–presentatie Hans Jonkers - CR ’t Knooppunt in
Havelte - 20.00 uur
Heeft u
15 maart Ledenavond Vrouwenvereniging Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
een aankondiging
16 maart Drentenierdersmiddagen - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
van een evenemen
16 maart Verkeersquiz Veilig Verkeer - Oens Huus Wapse - 20.00 uur
t
of activiteit?
18 maart Gezellige middag De Senioren Westerveld - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur Iedereen is van harte welkom.
Laat het gratis in
Vanaf 18 maart Vogelwacht Uffelte e.o.; Cursus “Mus, Mees en Merel” o.l.v. Martha Sol
de agenda plaatsen
29 maart Informatie-avond Pier Soerplein - De Veldkei - 19.30 uur
.
(Commerciële age
31 maart	Bingomiddag De Senioren Westerveld - De Veldkei Havelte - 14.00 uur - Iedereen
ndapunten
in overleg)
is van harte welkom.
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke donderdagmiddag:

Schaken - De Veldkei - tussen 13.30 en 16.00 uur
Handwerken Rode Kruis - De Veldkei - van 13.30-15.30 uur voor ouderen e.o. gehandicapten
Koersbal - De Veldkei Havelte - 14.30 uur
Werelddans - De Veldkei Havelte - 13.30 uur
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Vespers in de
veertigdagentijd
Clemenskerk Havelte
Bijzonder aan onze omgeving is
dat het hier ’s nachts stil en donker
is. Nauwelijks auto’s die de rust
verscheuren, geen verlichting die
de sterren doet verbleken. Mensen
en dieren leggen zich te slapen.
‘De maan is opgekomen, de aarde
ligt in dromen, de nacht is stil en
klaar’, zegt een lied. Maar er is ook
een steenmarter die als kraker ons
huis probeert binnen te dringen,
een vos zet zijn tanden in een kip.
En wij slapen niet als roosjes, maar
liggen te draaien in bed. We piekeren
en woelen. We lijken de maan
wel, overdag tonen we onze lichte
kant, maar ’s nachts worden we
geconfronteerd met de donkere zijde.
In de weken voor Pasen, ook wel de
veertigdagentijd genoemd, willen
we bewust de overgang van dag
naar nacht maken. In een korte
bijeenkomst worden we stil. We
schenken aandacht aan wat we die
dag meegemaakt hebben. Er is muziek
en er wordt een meditatief lied
gezongen. Centraal staan fragmenten
uit een boekje van de Joodse filosoof
Martin Buber. Hij schrijft dat we bij
onszelf moeten beginnen om niet
altijd met onszelf bezig te hoeven zijn.
Zo kunnen we rustig de nacht in gaan.
U bent van harte welkom.

Een ‘KEI’ van een foto
Onderweg foto gemaakt
tijdens de 6 km wandeling vanaf Holtingerveld.

Noordeinde 9, Meppel

T 0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

Foto: Jamie Kroes

Plaats: De Clemenskerk
Data: 15 maart, 22 maart, 29 maart,
6 april.
Tijd: 19.00 – 19.30 uur.

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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Oorverdovend
(Doedelblog)

Dat was de knal vanmorgen vroeg. Ik
schrok me wild.
Nu zijn ze in Havelte wel druk bezig
met heien en bouwen aan het nieuwe
zorgcentrum bij mij om de hoek,
maar daar hoorde deze knal toch echt
niet bij. Wat was het dan wel?
Ik heb een rare gewoonte. Die dateert
uit de tijd dat ik nog klein was. Heb ik
van mijn moeder geleerd. Mijn zoon
en dochter kennen de truc al jaren en
mijn kleinkinderen inmiddels ook.
Als ik een lege papieren zak heb,
begint het bij mij al te kriebelen.
Die móet ik altijd opblazen om hem
daarna met een flinke klap kapot te
slaan. Er was een tijd dat ik regelmatig
papieren zakken in handen kreeg,
dus werd er ook veel ’geklapt’.
Tegenwoordig is het meeste van
plastic. Daar kan ik niets mee. Ik ben
dan ook heel blij als ik een èchte in
handen krijg. In mijn geval is dat de
zak die de apotheek gebruikt om mijn
medicijnen in te doen. Helaas, maar
ook gelukkig!, is dat slechts één keer
in de drie maanden.
Tot groot vermaak van de
kleinkinderen ga ik blazen. Ze willen
het ook proberen, maar dat valt nog
niet mee met die ienemienie handjes
en de bijbehorende kabouterkracht.
Dan ontsnapt de lucht met een diepe
zucht in plaats van een harde knal.

Apneu doedel

Vanmorgen was mijn medicijnzak
leeg, dus opblaastijd! Ik stond in de
keuken. Alleen. Deed de blaastest
en……. Tjemig! Wat een enorme knal!
Ik schrok er zelf van. De pannen in de
kast trilden en de deksels gaven een
hoop ijzeren herrie. De buren zullen
wel gedacht hebben. Maar ja, dat is
de enige last die ze van me hebben en
dan ook nog maar een paar keer per
jaar voor een superkort moment. Na
de schrik moest ik ontzettend lachen.
Ik voelde me net weer dat kleine
kind van vroeger als mijn moeder dat
spelletje met ons speelde.
Wat ook oorverdovend is, is het
geluid dat ik tijdens mijn slaap maak.
Ik lijd aan slaapapneu en snurk
enorm. Niemand wil mij `s nachts in

de buurt hebben. Tijdens de jaarlijkse
kampeervakantie moet ik in een
eigen tent slapen en het liefst zo ver
mogelijk weg. Dan nog kan ik de hele
camping overstemmen met het geluid.
Ik heb er al van alles aan gedaan.
Speciale tandpasta, mondsprays,
gel, neusspreider. Zelfs een in het
ziekenhuis aangemeten mondbit wil
niet helpen. Door het gebruik van
een speciale app weet ik dat ik een
zware snurker ben. Daar is sinds kort
echter verandering in gekomen. Ik
ontdekte een middel dat zó simpel is,
zó eenvoudig in gebruik en ook nog
eens 100% puur natuur. De eerste
nacht dat ik het gebruikte ging ik van
een zware naar een middelmatige
snurker. De tweede nacht een stapje
lager naar een lichte snurker en de
derde dag wàs ik al geen snurker meer.
Onvoorstelbaar! Als ik het bewijs
niet zwart op wit had, zou ik het niet
eens geloven. Ik ben heel benieuwd
of ik het over enige tijd zonder mijn
’wondermiddel’ kan stellen. Zo niet,
dan is er nog geen man overboord.
In ieder geval hoeft niemand meer
oordopjes in te doen en het komt mijn
gezondheid ten goede.
Yvonne Casander
www.facebook.com/
artschoolofpainting
voor reacties:
yvonnecasander@gmail.com

Schrikdoedel
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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

www.zzwd.nl

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

Uffelte in actie
Dorpsgemeenschap Uffelte organiseert in samenwerking met Welzijn MensenWerk en de beweegcoaches van de
gemeente Westerveld op woensdag 8 maart van 14.00 tot 16.30 uur in de Vlasbarg’n een informatieve markt speciaal
voor de 50plussers uit Uffelte en omgeving; Uffelte in Actie.
Tijdens deze markt leveren
uiteenlopende verenigingen, in het
kader van bewegen, gezondheid
en actief zijn, een bijdrage door
te laten zien wat hun aanbod is
aan activiteiten voor ouderen. De
volgende verenigingen hebben zich
al aangemeld; Laptop Westerveld,
Yoga en Rebozo, Fysiotherapie Uffelte,
Lifestyle coaches, Centraal Meldpunt

Westerveld, Duofiets en WMO fiets,
De Wandeljuf, Klaverblad Wandelen
en Fietsen, De Kromme Koers,
Gymvereniging 55+, Schietvereniging
’t Vlaskogeltje, Vrouwen van Nu.
Wilt u de markt bezoeken, dan
kunt u ‘s middags opstappen op de
paardentram die in de dorpskern rond
rijdt (o.a. Vijverlaan, Liezenveenweg,

Winkelsteeg, De Goorn en de
Lindelaan). Bent u niet in de
gelegenheid om met de tram mee te
rijden, dan kunt u contact opnemen
met Wolly Ottens, T 0521 350165.
Meer informatie:
Femke Heythekker,
Sociaal werker Welzijn MensenWerk
06 10592219,
f.heythekker@welzijnmw.nl

‘Het hoogste punt van
Uffelte’ niet te vinden!?
Als aanvulling op mijn foto in ‘De Kei’
(2e jaargang nr. 2) van de steenhoop
bij het Brandeveen hierbij het kaartje,
waar u bij de ‘X’ de vindplaats
aantreft.
Velen hebben gezocht, maar het niet
kunnen vinden.
Nu moet het lukken!
Fijne wandeling!
Henk Mulder
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Goed Wonen in Havelte
De Werkgroep Wonen van
Dorpsgemeenschap bestaat uit zes
Havelters. Zij houden zich bezig
met de leefbaarheid van het dorp,
toegespitst op het thema wonen.
Een punt van aandacht daarbij is ook
een evenwichtige opbouw van de
bevolkingssamenstelling.
Krimp en vergrijzing zijn bedreigingen
als het om Goed Wonen gaat. Havelte
kan zijn aantrekkingskracht verliezen
als winkels en voorzieningen geen
bestaansrecht meer hebben en
verdwijnen. De Werkgroep is tot de
conclusie gekomen dat Havelte nu
zeker niet in zo’n negatieve spiraal
zit. Toch heeft zij gemeend een aantal
kansen en voorwaarden te moeten
beschrijven. Met daarbij enkele
actiepunten die kunnen helpen de
situatie zo te houden of te verbeteren.
Dit is wat de Werkgroep voor Goed
Wonen voor ogen staat:
Behouden en versterken van het

Sfeerbeeld nieuwe woningen Beukenlaan & Hofweg

bestaande voorzieningenniveau
Het gaat hier niet alleen om de
middenstand. Het is ook belangrijk
dat de school, kinderopvang, zorg,
gezondheidscentrum, recreatieve
activiteiten, (sport)verenigingen enz.
blijven bestaan.
Daarom gaat de Werkgroep
onderzoeken wat de wensen en
behoeften aan voorzieningen zijn
bij ondernemers, instanties en
instellingen.
Stimuleren groei van economische- en
recreatieve activiteiten
Mensen die in de omgeving (komen)
werken, willen hier ook vaak
wonen en leven. Het bevorderen
werkgelegenheid kan niet losstaan van
het investeren in voorzieningen en
woonklimaat.
Daarom wil de Werkgroep graag
een bijdrage leveren aan initiatieven

Groenvoorziening Meerkamp
Eind vorige maand is de Werkgroep ‘Herinrichting Groenvoorziening
Meerkamp West’ van start gegaan. Bewoners uit de wijk hebben in december
een eerste inventarisatie gemaakt van hun beleving met de huidige
groenvoorziening en een wensenlijst opgesteld.
Aan de hand van een presentatie
door landschapsarchitect Twan was
te zien hoe de inventarisatie naar
een herinrichting (basis)plan vertaald
kan worden. De discussie over het
al dan niet behouden van bomen
en groenstroken kostte veel tijd en
energie. In een volgend overleg moet
er een beslissing genomen worden
over het basisplan. De Werkgroep
heeft nu de opdracht gekregen om
nog eens kritisch naar dit plan te
kijken.
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Hart voor Havelte

gericht zijn op het verbeteren
werkgelegenheid in relatie tot wonen
en leven in Havelte.
Versterken van diversiteit in het
woningaanbod.
Veranderende omstandigheden en
inzichten, o.a. op het gebied van
duurzaamheid, langer thuis wonen,
technologische ontwikkelingen en
doorstroming vragen nadrukkelijk
aandacht.
Daarom gaat de Werkgroep graag met
inwoners en instanties om de tafel,
om tot goede aanbevelingen te komen
voor een op de toekomst gerichte
woningmarkt.
Kortom: De Werkgroep Wonen
wil Goed Wonen voor iedereen
versterken. Wilt U meedenken? Stuur
dan een mailtje naar
info@dorpsgemeenschaphavelte.nl.

Informatieavond
Piet Soerplein
Noteer alvast in de agenda of op
uw kalender: 29 maart organiseert
de Dorpsgemeenschap Havelte een
Informatieavond over de voortgang
in de plannen voor de herinrichting
van het Piet Soerplein.
De avond vindt plaats in de Veldkei
en wordt voorafgegaan door de
Algemene ledenvergadering van de
vereniging.
Aanvang 19.30 uur, iedereen is
welkom. In de volgende Kei en op
de website
www. dorpsgemeenschaphavelte.nl
leest u binnenkort meer over deze
bijeenkomst.
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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.
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