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WIJ  VERHUREN  OOK!  

-‐Houtklover  (diesel/  elektrisch)  
-‐Takkenversnipperaar    

-‐Tuinfrees  

-‐Verticuteermachine  
-‐Veegmachine  

-‐Onkruidborstelmachine  

-‐Trilplaat  etc…  

Wij  verzorgen  graag  de  winter-‐
beurt  van  uw  gazon-‐  

maaier  voor  een  eerlijke  
prijs  inclusief  gratis  

haal-‐  en  brengservice.  

    0521-‐344654  

De Kei
Uitgave van
Drukkerij Kleen V.O.F.

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel
T 0522 255449
E dekei@kleen.nl
I www.kleen.nl

Tweewekelijks regioblad voor Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp | Oplage: 2.750 ex. | 2e jaargang nr. 6 | 15 maart 2017

Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

HTC’ers knappen via NLDoet tennispark op 

Ook dit jaar staken de leden van de Havelter Tennisclub in het kader van de 
landelijke actie NLDoet de handen weer eens stevig uit de mouwen. Ruim 25 
vrijwilligers gingen zaterdag 11 maart aan de slag om met name de directe 
omgeving van het tennispark te verfraaien. 

Zij stortten zich vooral op de 
wildgroei aan bomen en struiken 
rond het tennispark aan de 
Binnenesweg, spoten de algen 
van het buitenmeubilair schoon of 

maakten de tuintjes voorjaarsklaar. 
Zodat het complex niet alleen voor 
de tennisleden maar ook voor de 
omwonenden een plezieriger aanzien 
heeft gekregen.

Gezellig middag voor alle ouderen

Op zaterdag 8 april om 14.00 uur is er een gezellige middag voor alle ouderen 
uit de voormalige gemeente Havelte.

Deze middag treedt Mondorgelclub 
Old Music uit Zuidwolde op.
Toegangsprijs 7,50 p.p. all-in. Iedereen 

is van harte welkom. Graag zien wij 
u op deze gezellige middag in de 
Wiekslag te Wapserveen.
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De volgende Kei verschijnt op 29 maart 2017. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 22 maart 
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.  19 maart Havelte 10.00 uur Ds. V. Top kindernevendienst
Wo. 22 maart Havelte 19.00 uur Ds. A. Westra Vesper
Zo.  26 maart Havelte 10.00 uur Mw. J. Doeven uit Zuidwolde kindernevendienst

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. 

Inzameling PKN Havelte voor Voedselbank

Op 26 maart willen wij als Diaconie van de PKN Havelte een inzameling van goederen houden. De goederen zijn 
bestemd voor alle cliënten van de gemeente Westerveld. 

De armoede ligt vaak op de loer vlak 
om de hoek. 
Geld via de collecte is uiteraard 
heel belangrijk, maar ook houdbare 
goederen zijn een welkome 
aanvulling voor de organisatie van de 
Voedselbank. Zij kunnen dit dan naar 
eigen inzicht gebruiken om zo een 
compleet pakket te maken, dat twee 
wekelijks uitgedeeld kan worden aan 
de cliënten.
Daarom vragen wij alle mensen in 

Havelte, Uffelte, Darp en Havelterberg 
om iets te komen brengen voor deze 
inzameling. 
Dat kan ’s zondags voor de kerkdienst 
of zaterdag 25 maart van 11.00 uur 
tot 12.00 uur in de Nije Wheeme, 
naast de kerk. Graag alleen houdbare 
producten die zij een tijdje kunnen 
opslaan zoals: rijst, pasta’s, soepen, 
sausen, houdbare melk, blikken 
of potten groente, suiker, thee, 
tandpasta, broodbeleg. Vooral koffie 

en wasmiddelen zijn zeer welkom.
Wij zorgen dan dat alles weer bij de 
Voedselbank komt.

Laten wij de cliënten eens extra blij 
maken!
Van harte aanbevolen en alvast 
hartelijk bedankt.

Namens de Diaconie van de PKN-
Havelte,
Anneke Mulder

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
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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

Keitje

Hangen 

‘Is die van jou er al?’’
‘Nee, die van jou dan?’’
‘Ook niet.’
‘Zijn ze niet laat dit jaar?’
‘Nee hoor, altijd ongeveer zes weken 
voor het spektakel begint.’
‘Als ze ons maar niet vergeten, ik hecht 
aan onze traditie.’
‘Ze vergeten ons niet, ben je mal, we 
betalen toch contributie.’
‘Waar doe jij die van jou? Links? Of wil 
jij liever rechts?’
‘Ik doe wel rechts, daar zit ik toch 
altijd, en bovendien, rechts hoort bij 
rechts.’
‘Maar ik ben niet links hoor, ik ben van 
de confessie, dat is geloof ik, links van 
het midden. Of niet?’
‘Stem jij nog altijd op dezelfde club?’
‘Altijd, jij ook toch?’
‘Ja ik ook. En we hebben nooit één 
keer overgeslagen dus, even rekenen, 
we stemmen al.. nee, dat is té 
moeilijk, maar een feit is dat we trouw 
zijn.’
‘Als ik al die smoezen hoor waarom 
men niet meer stemt denk ik: ‘Slap!’  
‘Stem! Anders heb je ook geen recht 
van klagen en zeuren.’
‘Ik ben het helemaal met je eens.
Hoe laat zullen we gaan…?’

dieneke smink

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.

Plaats: De Clemenskerk, 
Uffelterkerkweg 1, Havelte
Data: 15 maart, 22 maart, 29 maart, 
5 april. 
Tijd: 19.00-19.30 uur.

Haiku

Toen de kikker sprong
bewoog ook de maan golvend
tussen de lelies.

Louis

Aankondiging jaarlijkse walnotenactie Kinder- en 
Jeugdkoor de Notendop/Notice

Het voorjaar nadert alweer, dus de kinderen en jeugdige dames gaan  
binnenkort weer noten verkopen voor de kas. Deze extra inkomsten zijn van 
belang om het lesgeld laag te kunnen houden en af en toe extra dingen te 
kunnen doen.

De notenactie wordt dit jaar gehouden 
in de laatste week van maart. Dan  
kunnen de mensen in de betreffende 
straat (en natuurlijk ook de familie en 
bekenden die verder weg wonen) de 

noten bestellen en betalen. 
De zakjes kosten € 3,- per stuk. 
De noten worden dan voor de 
paasdagen bij u thuisgebracht!

www.facebook.com/regiobladdekei
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www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
Vrijblijvend prijsopgave

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl 
Vrijblijvend prijsopgave. 

 
       Voor al  uw rietdekkerswerken       
                    Egginkstraat 26 
                   7975 PH Uffelte 
         Tel: 0521-344328/0650556759 
 
 

Voor al uw 
rietdekkerswerken

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
 06 50556759

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.  

We zijn weer open voor 
pizza en ijs!

Op vrijdag, zaterdag en zondag. 
Voor openingstijden zie onze website.

Muziek maken, leuk, 
leerzaam en samen heel 
gezellig

Met veel plezier hebben kinderen 
van het kinderatelier BoScala deze 
winter 12 lessen saxofoon gevolgd. 
Dit werd beloond met een diploma 
als bewijs. De lessen, dit keer 
eerst voor saxofoon, worden ieder 
jaar mogelijk gemaakt door de 
samenwerking van MV De Bosnimf 
en Scala, centrum van de kunsten en 
worden gegeven op Obs de Bosrank 
in Havelte. 

Op 8 maart zou het kinderatelier voor 
trompet starten, maar jammergenoeg 
waren hiervoor dit keer te weinig 
aanmeldingen. In het najaar is er weer 
de gelegenheid. Mocht er toch nu al 
meer animo komen, vanaf een groepje 

van 5 kinderen kan er al een groepsles 
gestart worden, maar individueel les 

kan natuurlijk altijd. Vragen? 
info@debosnimf.nl, 0521-341496.

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger                          Martijn Haveman

behandeling;  opleidingen;                      

Pedjit (oosterse massage)               energetisch sportmasseur

energetische sportmassage / therapieën               stabielmassage onderbeen

ontspanningsmassage

magnetiseren cursus;

kruiden therapie meditatie

Locatie   veendijk 29   7971 RN Havelte   ( Drenthe)

nfo@spirit-treatments.nl              www.spirit-treatments.nl        tel; 06-33674073

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger 

Martijn Haveman

Locatie Veendijk 29 7971 RN Havelte (Drenthe)
info@spirit-treatments.nl www.spirit-treatments.nl 
tel. 06-33674073

behandeling; 
Pedjit (indonesische massage)
energetische sportmassage / therapieën
sportmassage
orthomoleculair gerichte conculten 

te volgen opleidingen;
energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen

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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

Adverteren?

Dromen in Drenthe 4

Dit keer..’Dromen in kleur!’
Vandaag zoek ik het-wederom- niet ver, sterker nog, hoef niet te zoeken, mijn echt-vriend doet iets uit de doeken.

daad. De handen rusten in de schoot, 
’t geluk is groot als ‘t schildersstuk en 
ja... mijn dag kan niet meer stuk. Wat 
een weelde te leven tussen beeldige 
bomen, heide, vennen! 

Limerick
Er woont een schilder in Drenthe-land 
die droomt in kleuren, penseel in de 
hand
Hij schildert en strijkt en al wie goed 
kijkt..
ziet Drenthe vol veen en van zand.

Op een doordeweekse dag kan ik hem 
bezig zien met kwast en verf, daarmee 
doet hij iets uit/en op de doeken, wat 
je waarachtig niet ver hoeft te zoeken:
Het landschap alhier schenkt hem 
beeld-en plezier; zo schildert hij -met 
verf- tot in alle hoeken
van het-nog- blanke-doek en, op veler 
verzoek plaats ik hier zo’n kunststuk, 
inspiratie, vermaak,
Pas op! t’is nog nat..zodra ik het 
aanraak, word ik deel van het stuk! 
(als je ‘m vat?).
Ja! schildersgeluk valt hem rijkelijk 
toe, overdag is ie druk, de avonden 
moe van het weergeven van droom en 

Zo leert men ook Drenthe kennen. Tot 
zover dit relaas van een relatie; blij 
voeg ik nog een foto bij!
‘Dromen  in Drenthe wordt vervolgd, 
bij de aanvang van de lente, door: 
Gem uit Havelte

Stukje Natuur: Staartmees

Het is altijd verrassend om de staartmees tegen te komen. Afhankelijk van het jaar kan dat op vele locaties. In het 
broedseizoen voornamelijk in het bos of het park, daarbuiten op vele verschillende plekken. Bijvoorbeeld in de winter 
kun je hem in de tuin tegenkomen, als daar vetbollen hangen. Of beter gezegd, hen tegenkomen, want meestal zie je 
staartmezen in groepjes langskomen.

De staartmees is een klein en sociaal 
vogeltje en lijkt op een bolletje met 
een lange staart. Al scharrelend 
door de takken en twijgen is hij op 
zoek naar voedsel, zoals insecten en 
rupsen. In de winter komt daar ook 
zaad bij, zoals die vaak in vetbollen 
aanwezig zijn. 
Opvallend is dat hij zijn roep 
regelmatig laten horen. Die roep 
bestaat uit hoge, korte, scherpe en 
tsjirpende geluiden en heeft als doel 
om de groep bij elkaar te houden.
Het herkennen is niet moeilijk. 
Naast de veel grotere fazant is het de 
enige vogel in Nederland waarvan de 
staart langer is dan zijn lichaam. Zijn 
bovenzijde en staart zijn zwart van 
kleur en zijn onderzijde is wit, met hier 
en daar een roze waas. Zijn kop is wit 
en heeft meestal een brede, zwarte 
wenkbrauwstreep. 

Meestal, want in de winter komen 
sporadisch wel eens exemplaren uit 
Scandinavië en Oost-Europa langs met 
een geheel witte kop.

Dit prachtige vogeltje heeft ook een 
prachtig nest. Helaas, of misschien 
wel gelukkig, is dit nest lastig te 
vinden. Het is een bolvormig bouwsel 
van voornamelijk mos, spinrag en 
korstmossen. Aan de buitenkant is 
het enigszins gecamoufleerd door 
twijgjes en stukjes bast en heeft een 

ingang aan de zijkant. In dit nest legt 
het vrouwtje vanaf april tot juni haar 
acht tot twaalf eitjes, die zij ook nog 
eens zelf uitbroedt. Na ongeveer 
tweeënhalf week komen de eitjes 
uit, waarna beide ouders nog ruim 
twee weken de jongen daarbuiten 
verzorgen. Na het broedseizoen 
zwerven ze in groepjes rond, hopelijk 
naar je eigen tuin.

Paul Mentink 
(paul@paulmentink.nl)
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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.

We zien uw inzending graag tegemoet.

Kinderkledingbeurs Havelte organiseert tweedehands zomerkinderkleding- en 
speelgoedbeurs

De werkgroep Kledingbeurs Havelte organiseert haar halfjaarlijkse kleding en speelgoedbeurs. Een gezellige 
tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum “de Veldkei” te Havelte.

De koopavond is op vrijdag 7 april 
2017 van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Op zaterdag 8 april 2017 is de beurs 
geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur. 
U vindt deze beurs naast zomerkleding 
ook een divers aanbod van 
tweedehands speelgoed. Heeft u 
zelf kleding van maat 74 t/m maat 

188 of speelgoed in te brengen 
dan kunt u de daarvoor benodigde 
prijsenveloppe + instructie ophalen 
gedurende schooltijden bij de 
kleuteringang van OBS. de Bosrank in 
Havelte. Er is een maximale uitgave 
van 150 prijsenveloppen. Alle kleding 
en speelgoed dient geprijsd, schoon 

en compleet 
te worden 
aangeleverd. Het 
inbrengen van 
de kleding en het 
speelgoed is op 
donderdagavond 
6 april 2017 van 
19.00 tot 20.30 
uur, eveneens in 
“de Veldkei”. Dit 

adres kunt u vinden op onze website.
Raadpleeg onze website www.
kledingbeurshavelte.nl voor meer 
informatie. We zijn ook te volgen via 
Twitter:@Kledinghavelte en Facebook: 
Kledingbeurs Havelte.

De pedicure 
die bij u thuis 
komt

      Recycling  Westerveld
        Groencompostering

inname  alle  groenafval   
verkoop  van  compost  en

  bemeste  tuinaarde
  tevens  verhuur  zeefmachine

  woensdag  en  vrijdag  geopend  van  8.00  tot  17.00  uur  

  Oeveraseweg  27          7971  PA  Havelte

  E-‐mail:  info@recyclingwesterveld.nl

Tel.  0521-‐  343027

      Recycling  Westerveld
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  tevens  verhuur  zeefmachine

  woensdag  en  vrijdag  geopend  van  8.00  tot  17.00  uur  
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Tel.  0521-‐  343027

      Recycling  Westerveld
        Groencompostering

inname  alle  groenafval   
verkoop  van  compost  en

  bemeste  tuinaarde
  tevens  verhuur  zeefmachine

  woensdag  en  vrijdag  geopend  van  8.00  tot  17.00  uur  

  Oeveraseweg  27          7971  PA  Havelte

  E-‐mail:  info@recyclingwesterveld.nl

Tel.  0521-‐  343027
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15 maart De Kei nr. 6
15 maart Vespers in de veertigdagentijd - Clemenskerk Havelte - 19.00-19.30 uur
15 maart     Vergadering bestuur Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei, Havelte - 19.30-22.30 uur
15 maart  Vogelwacht Uffelte e.o.; Film–presentatie Hans Jonkers - CR ’t Knooppunt in Havelte - 20.00 uur
15 maart Ledenavond Vrouwenvereniging Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
16 maart Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur 
16 maart Verkeersquiz Veilig Verkeer - Oens Huus Wapse - 20.00 uur
18 maart   Gezellige middag De Senioren Westerveld - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur 

- Iedereen is van harte welkom. 
Vanaf 18 maart Vogelwacht Uffelte e.o.; Cursus “Mus, Mees en Merel” o.l.v. Martha Sol
22 maart Vespers in de veertigdagentijd - Clemenskerk Havelte - 19.00-19.30 uur
29 maart Vespers in de veertigdagentijd - Clemenskerk Havelte - 19.00-19.30 uur
29 maart      Algemene Ledenvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei, 

Havelte - 19.30-20.30 uur
29 maart      Presentatie herinrichtingsplannen voor de dorpskern van Havelte - De 

Veldkei, Havelte - 20.45-22.30 uur
31 maart  Bingomiddag De Senioren Westerveld - De Veldkei Havelte - 14.00 uur - 

Iedereen is van harte welkom.
  2 april Koffieconcert Mannenkoor Uffelte -  De Molensteen, Uffelte - 11.00 uur
  3 en 5 april Buur(t)tennistoernooi - Tennisclub HTC
  5 april Vespers in de veertigdagentijd - Clemenskerk Havelte - 19.00-19.30 uur
  7 april  Kinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei - 20.00-21.30 uur 
  8 april Kinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei - 9.00-10.00 uur

Agenda

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

Elke maandagmiddag: Schaken - De Veldkei - tussen 13.30 en 16.00 uur
Elke maandagmiddag:  Handwerken Rode Kruis - De Veldkei - van 13.30-15.30 uur voor ouderen e.o. gehandicapten
Elke maandagmiddag: Koersbal - De Veldkei Havelte - 14.30 uur
Elke donderdagmiddag: Werelddans - De Veldkei Havelte - 13.30 uur

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992
Houthandelwevers.nl

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  €   0.50 p/m
19 x 70 Diverse lengtes  €   0.75 p/m
30 x 44 215 cm lang  €   1.50 p/st
44 x 44 Diverse lengtes €   0.90 p/m

Wand & vloerplaten veer & groef
18 mm    61 x 244    €   9.95 p/st
18 mm  125 x 250  € 19.50 p/st

Gipsplaat 60 cm breed     €   1.75 p/m

Heeft u 
een aankondiging 

van een evenement 
of activiteit? 

Laat het gratis in 
de agenda plaatsen.

(Commerciële agendapunten 
in overleg)
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Een ‘KEI’ van een foto
Foto: Desiré de Jong

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’

PROEF DE SFEER
  IN ONS RESTAURANT

Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027

info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl

Lekker zonnetje op camping Hesselte in Havelte.

Pech

Twee vogels knallen in duikvlucht op 
een prooi keihard op elkaar, de één 
heeft niets, de ander een gebroken 
vleugel. Dat is dus de pechvogel.

Gerard Krol

Drentenierdersmiddag  
 
Drentenierdersmiddag op donderdag 
16 maart. 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 0521-
342557.
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Slingerdoedel

Autootjesdoedel

Neus aan neus
(Doedelblog)

De crocusvakantie is voorbij. Al die 
korte schoolvakanties zijn bij uitstek 
geschikt om met de kinderen iets te 
ondernemen. Hetzij thuis spelletjes 
doen (is dat nog iets van deze tijd?). 
Misschien een middagje naar de 
bioscoop of erop uit trekken naar 
bos of heide. Bij ons werd het de 
dierentuin. Daar was ik al jaren niet 
meer geweest. 

We gingen naar Amersfoort. Sinds 
mijn jeugd is daar veel veranderd. 
En niet alleen het park zelf, ook de 
entree. We waren met z’n vijven en 
je bent meteen een godsvermogen 
kwijt. Thuis de kids vermaken is 
stukken goedkoper. Maar….. het was 
een super belevenis. Het park was 
mooi, evenals het weer. Sinds lange 
tijd scheen de zon vrolijk om ieders 
humeur te updaten. De wind was 
wel guur, maar omdat het zo leuk 
was, vergaten we die kou snel. We 
waren er al vroeg. Bij binnenkomst 
was het eerste wat we zagen een 
klein parcours waar de ukkies voor 
een euro in een soort botsautootje 
een paar rondjes konden rijden. Sam, 
als echte kleine man, wilde daar 
natuurlijk in, maar daar kwamen we 
niet voor. Dat vond hij niet leuk. We 
zochten de dieren op. De meeste 
vogels waren binnen. Onzichtbaar 
voor het publiek. Dit vanwege de 
vogelgriep. Die arme beesten zaten 
daar al meer dan 3 maanden. Gelukkig 
hebben ze geen tijdsbesef, volgens 
de dierenverzorgster, als ze hun natje 
en droogje maar krijgen vinden ze 
het best. Om het park voor iedereen, 

vooral voor de kinderen aantrekkelijk 
te maken, hadden ze overal ìn, tussen 
en dwars door de dierenverblijven, 
zowel binnen als buiten, allerlei 
speelwerktuigen geplaatst. Glijbanen, 
touwbruggen. Het was spannend, 
omdat ze zo verborgen waren dat je 
niet wist waar het begon of eindigde. 
Door de vele regen van de laatste tijd, 
kon je er ook nog van verzekerd zijn 
dat je niet droog naar beneden kon 
glijden. Gemaakt voor kinderen moest 
ik me als groot mens in vreemde 
bochten wringen om door de tunnels 
en gangen te gaan. Ik vond het 
prachtig en genoot net zo hard als de 
kleintjes. Ik kreeg helemaal de slappe 
lach toen een loopgang eindigde in 
een regenplas. Op mijn hurken en met 
een rugtas om, kon ik met heel veel 
moeite uit de nauwe gang kruipen. 
Als mijn dochter geen helpende hand 
had uitgestoken, zat ik er nu nog. De 
beren kon je van bovenaf bekijken. 
Er liep een touwbrug, net als in de 

wildernis, door 
het berenverblijf. 
Je mag toch 
hopen dat ze dat 
bouwsel dagelijks 
controleren. Je 
moet er toch 
niet aan denken 
dat een touw 
versleten is en 
je net als Tarzan 
slingerend aan 
een koord over 
een berenrug 
scheert. Op veel 
plaatsen waren 

rond de leefomgeving van de wilde 
dieren geen hekken geplaatst, maar 
glazen wanden. Zo kon je ze heel 
goed observeren. Om een witte tijger 
van zo dichtbij langs je heen te zien 
lopen, vond ik fascinerend. Ik heb 
zelfs bijna neus aan neus gestaan met 
Bruintje Beer. Nu had hij niet echt 
belangstelling voor mij, maar wel 
voor twee honden die met hun baasje 
een dagje uit waren. De beer boog 
super nieuwsgierig zijn kop naar de 
huisdieren toe, maar die waren daar 
niet zo van gecharmeerd, ondanks de 
glazen wand die een barrière vormde. 
Ze stonden te trillen op hun pootjes. 
Ik stond ernaast en de afstand tot 
dit gevaarlijke dier was niet meer 
dan 50 cm. Geweldig! Ze zeggen dat 
beren geen uitdrukking in hun gezicht 
hebben en dat ze daarom zo gevaarlijk 
zijn. Nou, ik zag duidelijk dat dit dier 
super nieuwsgierig was. De elegante 
giraffen, de koddige stokstaartjes, de 
imposante olifanten, de brullende 
leeuwen en de uitgestorven 
dinosaurussen. We hebben ze 
allemaal gezien. Niemand heeft zich 
ook maar één moment verveeld. Op 
het eind van de dag mocht Sam in 
een autootje. Dat bleek voor hem het 
mooiste van de hele dierentuin te zijn! 
Voor mij was dat het oog in oog staan 
met de bruine beer. 

Yvonne Casander

www.facebook.com/
artschoolofpainting
voor reacties: 
yvonnecasander@gmail.com
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    1x in de week of iedere dag, zonder abonnement. 

  Warm of koelvers thuisbezorgd! 

     Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

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

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

 Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
 Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

Maak kennis met tennis in Havelte

‘Een nieuw lente, een nieuw geluid’. Deze strofe uit het gedicht Mei van 
Herman Gorter zou ook het motto kunnen zijn van sportieve inwoners van 
Havelte, Havelterberg, Darp en Uffelte, die willen tennissen. Om hen een 
handje te helpen, organiseert de Havelter Tennisclub HTC op maandag 3 en 
woensdag 5 april een buur(t)tennistoernooi.

Mensen, die kennis willen maken 
met tennis of de draad van vroeger 
weer willen oppakken, zijn dan van 
harte welkom op het park aan de 
Binnenesweg in Havelte om samen 
met huidige leden van de club een 
balletje te slaan. Dat gebeurt in de 
vorm van een dubbelspeltoernooitje, 
waarbij je met een HTC’er een koppel 
vormt en gedurende zo’n twintig 
minuten met eenzelfde duo aan de 
andere kant van het net twee of 
drie partijtjes speelt. Daarbij staat 
vanzelfsprekend niet het winnen, maar 
de gezelligheid voorop. 

De organisatie vraagt leden van de 
Havelter tennisclub familieleden, 
vrienden, kennissen, buren of 
anderen in de buurt die avond(en) 
mee te nemen. Zodat zij dan ook wat 
kunnen proeven van de tennissport 
en van de sfeer van de club. Een 
vereniging waar de recreatie- en 

competitiespelers allemaal volop aan 
hun trekken komen. Een tennisclub 
met momenteel 225 leden, waar 
naast tennisprestaties - op wat 
voor niveau dan ook - gezelligheid 
en kameraadschap een belangrijke 
plaats innemen. Een voorbeeld van de 
laatste kwalificatie is bijvoorbeeld, dat 
in de afgelopen jaren liefst 70 leden 
als vrijwilliger hun steentje hebben 
bijgedragen aan de verbouwing 
van het clubhuis. Waardoor dit 
clubhuis tot de duurzaamste 
sportaccommodaties van de provincie 
wordt gerekend.
Een clubhuis met zicht op allweather 
tennisbanen, die gedurende het 
gehele jaar bespeeld kunnen worden 
(ijs en weder dienende).

Ook mensen, die niet door HTC-leden 
worden uitgenodigd samen op 3 en/
of 5 april een balletje te slaan, kunnen 
zich voor dit evenement opgeven. Dat 

kan bij Geert Lanjouw, tel. 0521 341 
587 of 06 55070418. Als je zelf geen 
racket hebt: geen punt, de vereniging 
zorgt dan die avond voor een racket. 
En voor een tennispartner zorgt HTC 
eveneens. 

Voor mensen die enthousiast raken 
en de smaak te pakken krijgen, 
heeft HTC een zeer aantrekkelijke 
‘instapregeling’. In plaats van een 
jaarcontributie van 160 euro betalen 
zij 100 euro en hoeven ze ook niet 
het gebruikelijke entreegeld van 18 
euro te betalen. Tevens kunnen ze in 
de beginperiode bij clubtrainer Mark 
Cossee zes tennislessen volgen voor 
slecht 15 euro. 

Bij HTC is plek voor alle groepen 
uit de samenleving. Jong en oud 
vormen onderdeel van het huidige 
ledenbestand. Zo heeft HTC een 
zeer actieve ‘seniorengroep’, 
die op maandag-, woensdag- en 
donderdagmorgen zijn beste beentje 
voorzet. 

De wens voor 3 en 5 april van de 
HTC-organisatoren van dit buur(t)
tennisevenement: tot ziens op de 
baan!
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Hart voor Havelte

Algemene Leden Vergadering van de 
Dorpsgemeenschap Havelte

Hierbij nodigt het bestuur van de Dorpsgemeenschap Havelte de leden uit om op 29 
maart a.s. (aanvang 19.45 uur in De Veldkei) aanwezig te willen zijn op onze jaarlijkse 
Algemene Leden Vergadering. Het eerste gedeelte tot de pauze, is in die zin besloten, 
dat bij het eventuele stemmen alleen de leden hun stem mogen uitbrengen. Tevens zal in het officiële gedeelte ook de 
jaarlijkse stimuleringsprijs de ”Parel van Havelte” voor vrijwilligers worden uitgereikt.

Dat neemt overigens niet weg, dat belangstellenden de gehele vergadering van harte welkom zijn.
Vooral ook, omdat na de pauze, rond 20.45 uur, er een bijzonder interessant onderwerp op het programma staat, waarvoor 
iedere inwoner uit Havelte geïnteresseerd moet zijn. Het gaat hier om het nieuwe “Herinrichtingsplan van de dorpskern 
Havelte“. Dit zal dan voor de eerste maal aan de bewoners en de media worden gepresenteerd. Een plan dat mede tot 
stand is gekomen door onze bestuurscommissie “Piet Soerplein“.
Het Landschapsarchitectenbureau NOHNIK heeft van de ingekomen voorstellen een bijzonder aantrekkelijk en 
vooruitstrevend plan ontworpen, wat door de heer Jorrit Noordhuizen, een medewerker van dit bureau, zal worden 
gepresenteerd en toegelicht. Uiteraard kan een ieder na afloop vragen stellen.

Dit plan is afgelopen 7 maart gepresenteerd aan het college van de gemeente Westerveld. Daar er de afgelopen maanden 
over dit herindelingsplan veel contact is geweest van het bestuur, met o.a. Wethouder Geertsema (wethouder beheer 
openbare ruimten en milieu) is hij zelf dusdanig bij de plannen betrokken geraakt, dat hij volgaarne op onze uitnodiging 
is ingegaan om de Algemene Leden Vergadering bij te wonen. Mede op zijn advies heeft de wethouder reeds vooraf 
benadrukt om te komen tot een totaalplan en niet alleen om incidentele veranderingen te benoemen, zodat ook de 
financiële consequenties meegenomen kunnen worden, hetgeen van belang is bij de goedkeuring van plan van aanpak.

Natuurlijk zult U bij het zien van deze voorstellen begrijpen, dat het hier gaat om een meerjarenplan voor wat betreft de 
uitvoering ervan. Tegelijkertijd zal het U duidelijk worden, dat hiermee ons mooie dorp Havelte een geweldige facelift zal 
ondergaan, waarop we na de eventuele realisatie ervan met zijn allen enorm trots zullen zijn.

Tot slot spreek ik de wens en de hoop uit, velen van U voor de eerste keer als voorzitter van de Dorpsgemeenschap 
Havelte, op 29 maart a.s. te mogen begroeten.

Rob van den Brink

Landschapsarchitect Jorrit Noordhuizen presenteert 29 maart zijn ideeën voor de herinrichting van de dorpskern van Havelte. Ieder welkom!
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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.


