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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp
0521 342 250
Foto: Daniëlle Postma

Informatieve Uffelte in Actie
Op woensdag 8 maart heeft de informatieve markt voor 50plussers uit
Uffelte en omgeving, Uffelte in Actie, plaatsgevonden. Deze middag werd
georganiseerd door Dorpsgemeenschap Uffelte in samenwerking met Welzijn
MensenWerk en de Beweegcoaches van de gemeente Westerveld. Organisaties
uit Uffelte presenteerden zich enthousiast in De Vlasbarg’n.
Het thema was bewegen, gezondheid
en actief leven. Diverse organisaties
waren aanwezig.
De Paardentram van de familie
Kiers reed door het dorp om
geïnteresseerde bewoners een lift
te geven. Twee militairen hielpen
bewoners met in- en uitstappen. Het
slechte weer bleek helaas van invloed
om bewoners uit hun warme woning
te krijgen. Het aantal bezoekers kwam
daardoor slechts op 25. Het waren wel
geïnteresseerde bezoekers, die zich
lieten onderdompelen in informatie
over bewegen en een gezonde en
actieve leefstijl.
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Er was een prijsvraag: raad het
aantal suikerklontjes in water, cola
en dubbelfris. De winnares, met een
verschil van twee suikerklontjes, was
mevrouw Willy Groen. Bezoekers
weten dankzij de fitheidstest hoe het
gesteld is met hun conditie. Menig
bezoeker is nu beter op de hoogte van
de Participatiebijdrage vanuit de IGSD
(Intergemeentelijke Sociale Dienst).
Enkele verenigingen hebben zelfs
nieuwe leden geworven.
De werkgroep Uffelte in Actie kijkt
terug op een geslaagde middag.

VERKOOP  GAZONMAAIERS  
-‐Nieuw  én  gebruikt  
-‐Groot  assortiment  op  voorraad  
-‐Advies  op  maat  
-‐Inruil  en  bezorging  mogelijk  
-‐  

Kan  uw  gazonmaaier  nog  wel  
een  winterbeurt  gebruiken?    
Wij  realiseren  deze  graag  voor  u  
0521-‐344654
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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

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
Wo. 29 maart
Havelte
Zo.
2 april
Uffelte
Wo. 5 april
Havelte
Zo.
9 april
Havelte

19.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

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

Jeugdkerk, kinderkerk

Challenge2move Horse&Run Havelte
Sport en recreatie kwamen op geweldige wijze samen
tijdens Challenge2move Horse&Run op 26 maart jl.
Als team werd er gelopen. Een ruiter en een hardloper
liepen gezamenlijk een vooraf uitgezette route van 5,5 km.
De hardloper bepaalde de snelheid en leverde de grootste
inspanning. Door mul zand, heuveltjes en stukje door het
bos was het parcours best zwaar.
Paard en ruiter genoten tijdens de rit van de mooie natuur
en motiveerden de hardloper.
Doordat dit de 1e keer was dat Challenge2move dit
organiseerde was de opzet kleinschalig. Een tiental teams
deed afgelopen zondag mee. In september wordt de 2e
Challenge2move Horse&Run georganiseerd, houd de
website in de gaten. www.challenge2move.nl

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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Vriendenconcert Mannenkoor Uffelte, samen met
de Mandolineclub Wapserveen
Zondagmiddag 2 april a.s. vindt er een uniek optreden plaats in café restaurant
De Molensteen aan de Rijksweg in Uffelte. Dan geeft het Mannenkoor Uffelte,
samen met de Mandolineclub Wapserveen, bestaande uit 12 dames, een
koffieconcert.
Dit concert, waarbij de ”Vrienden
van het Mannenkoor Uffelte” vrij
entree hebben, belooft weer een
heel mooi concert te worden, temeer
daar het koor, onder de bezielende
leiding van dirigent Bert Koster, weer
een aantal mooie nieuwe liedjes
heeft ingestudeerd. En er wordt
altijd geprobeerd, om een extra
dimensie te geven aan de concerten,
door een combinatie te maken
met bevriende koren of groepen
van muzikanten. Dit keer is dat de
Mandolineclub uit Wapserveen. Het
belooft dus een fantastisch mooie en
gevarieerde morgen te worden, met
prachtige koorzang en de bijzondere
en zeer gezellige muziek van de
Mandolineclub. De entree voor dit
unieke optreden voor niet-vrienden is
slechts € 5,00 per persoon. Dat mag

dus niemand missen! Het Mannenkoor
Uffelte bestaat uit mannen uit Uffelte,
maar ook uit omliggende dorpen als
Havelte, Wittelte, Ruinerwold, Ruinen,
Hees, enzovoort. Het koor heeft een
zeer gevarieerd repertoire, waarbij
het zingen van liedjes in de eigen
Drentse streektaal, een belangrijk
onderdeel is. En daarnaast staan er
vele heel gezellige Nederlandstalige
liedjes op het repertoire, maar ook
wordt er Engels en Duits gezongen.
Mocht U daar belangstelling voor
hebben, kom dan eens een keer
(gratis) meeoefenen of luisteren op
maandagavond in De Molensteen
te Uffelte, de thuisbasis van het
koor. Zingen met elkaar is gezellig en
gezond!!
Het concert begint zondag 2 april om
11.00 uur. (zaal open 10.30 uur).

Eier-verkoop UDI Havelte

Keitje

Hondenpoep en
kattenstront!
Kun jij, met jouw stukjes, nou niet iets
doen aan die hondenpoepoverlast?
vroeg mij laatst iemand.
Ik kijk wel mooi uit, heb ik
geantwoord.
Ten eerste heb ik er niet zo’n last
van, ten tweede vind ik kattenstront
veel smeriger en dat is helemaal niet
aan te pakken. Bovendien wordt
er door de gemeente iets aan de
hondenpoepoverlast gedaan.
Wekelijks rijdt er een hondenpoepopzuigmobiel door de Havelter
dreven, dus de overlast blijft beperkt.
En, zei ik, dat is nog wel het
belangrijkste, hondenbezitters zijn
nogal gevoelig als er een aanmerking
op de uitlaatgewoontes met hun
hondenbeest worden gemaakt.
Dat wordt nooit in dank afgenomen.
Dus laat ik mij niet verleiden
tot een klacht over die vieze
hondenuitwerpselen.
Maar, ik moet eerlijk zeggen, ik geef
je volkomen gelijk, het is echt smerig,
maar ik ga er niet over schrijven.
Gek eigenlijk dat je over hondenpóep
spreekt en kattenstrónt!

In de week van 3 t/m 8 april komen de leden van Korfbalvereniging UDI weer
in Havelte langs de deuren voor de verkoop van verse eieren.

Dieneke smink

Met de opbrengst van de eieren kan
de vereniging materialen aanschaffen,
activiteiten voor de leden organiseren
etc.
Korfbalvereniging UDI bestaat sinds
1914 en heeft momenteel drie
jeugdteams. UDI heeft als doel om de
korfbalsport in het dorp te behouden.

Kus

Kinderen die interesse hebben,
zijn van harte welkom om een paar
proeflessen te volgen.

Een kus is een afdruk van een indruk,
die met nadruk vraagt om een
herdruk.
Lorki

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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Gezocht:

Voor al uw
rietdekkerswerken

HUURWONING

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759

met minimaal 3 slaapkamers
in omgeving Uffelte-Havelte
voor 2 jaar (of langer)

www.rietdekkersbedrijf-lugtme
www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
Vrijblijvend prijsopgave.
Vrijblijvend prijsopgave
Voor al uw rietdekkerswerken
Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel: 0521-344328/0650556759
koken?

Telefonische reacties
graag naar 06-29298567

Lekker en gezond eten zonder zelf te
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

Elkaar helpen in de Meerkamp
Op initiatief van een paar bewoners van de Meerkamp 1 is onderzocht of er in deze wijk behoefte bestaat aan het
opzetten van een “buurthulpsysteem”. Omdat er voldoende belangstelling voor blijkt te zijn, hebben de initiatiefnemers
een plan gemaakt om een dergelijk systeem verder uit te werken.
Via een besloten groep binnen het
internetprogramma van Nextdoor
zal het mogelijk worden voor de
bewoners die mee willen doen
“burenhulp” te vragen of aan te
bieden.
Alle bewoners van de Meerkamp 1
hebben inmiddels een brief ontvangen
waarin uitgelegd wordt hoe het
systeem werkt en hoe men mee kan

doen. Een van de spelregels is dat
het niet de bedoeling is commerciële
activiteiten via het platform te
ontwikkelen of te promoten.
Om een en ander overzichtelijk
en beheersbaar te houden is
bewust gekozen voor een beperkt
woongebied. Deelnemers moeten
wonen in de wijk die begrensd wordt
door de 1e en 2e Meerkampweg

en de Nieuwe Ruiterweg. Er is niets
op tegen als in Havelte in andere
woongedeeltes ook dergelijk
initiatieven van de grond komen.
Wellicht kunnen de netwerkjes in een
later stadium wel aan elkaar geknoopt
worden.
Informatie: e-mail:
infobuurthulpmeerkamp@ziggo.nl.
Tel. 343222.

Voorjaarsbodes Holtingerveld
Je oren en ogen de kost geven op dit
moment. Je ziet en hoort de natuur
ontwaken.
Vogelzang, paddentrek, net ontluikende
planten, gezoem al weer van hommels.
Citroenvlinders, één enkele dagpauwoog en
een gehakkelde aurelia. Wat op afstand in het
veld niet direct zo opvalt is de op dit moment
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bloeiende kraaiheide. Er
hangt een donkerrode
zweem overheen, totdat
je van dichtbij kijkend
beseft hoe mooi de bloei
echter is.
Geniet met volle teugen.   
R. Brandsma, Havelte
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Vilten van je eigen Drents
Heideschaapvacht
Lijkt het je leuk om een door jouw uitgezocht vacht van
onze Drentse Heideschapen te vilten?
Dan kan.
Op 20 mei, 15 juli, 19 augustus en
16 september a.s. wordt er onder
deskundige leiding een workshop
vachtvilten gegeven. De wol van het
Holtinger Heideschaap staat hierbij
centraal.
De workshop wordt gehouden in de
lammerenkooi van de schaapskudde
(Van Helomaweg 16 in Havelte) en

duurt van 10.00
tot 17.00 uur.
Er kunnen
maximaal
10 personen
deelnemen aan de
workshop.
Kosten € 85,00 p.p. incl. vacht en
lunch. Opgave bij het secretariaat

Op zoek naar werk? Ga netwerken!
Lezing in de bieb Havelte over werk vinden

Hoe maak je tegenwoordig de meeste kans op een (nieuwe) baan? Deze
vraag houdt velen bezig. Zeker als je weet dat meer dan de helft van alle
banen niet meer via een vacature wordt aangeboden. In deze lezing word je
helemaal bijgepraat over hoe werk vinden tegenwoordig gaat en wat je, naast
solliciteren, kan doen om werk te vinden.
Hoe kom je in contact met bedrijven?
Hoe doe je dat, netwerken? En kun je
ook netwerken als je niet zo’n vlotte
prater bent? Zomaar drie van de vele
vragen die opduiken als je het hebt
over netwerken en werk vinden. In
deze lezing lopen we samen deze,
en vele andere, vragen na. Aan de
hand van diverse voorbeelden wordt
duidelijk gemaakt hoe netwerken
voor een baan in zijn werk gaat en
wat het oplevert. Met voorbeelden
van mensen die door te netwerken
op soms bijzondere manier aan een
nieuwe baan zijn gekomen.
Bezoekers krijgen veel praktische
tips om zelf met het netwerken aan
de slag te gaan. Bijvoorbeeld hoe je

op een prettige manier in contact
komt met mensen die je echt verder
kunnen helpen richting nieuw werk.
Zodat je ineens voor elkaar krijgt waar
je zo op hoopt als je solliciteert: bij
een interessante organisatie aan tafel
zitten voor een goed gesprek.
De lezing heeft als titel “Hoe maak je
een slapende reus wakker?” en wordt
gegeven door Georg Kreuzberg uit
Havelte. Hij hielp honderden mensen
bij het vinden van nieuw werk.
Woensdag 12 april, 20.00 uur,
Bibliotheek Havelte, toegang gratis.
Voor vragen en informatie: 06 21845804.

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.
De Kei - 2e jaargang nr. 7 - 29 maart 2017

Email: secretariaat@
deholtingerschaapskudde.nl

Bloemenactie PKN
Havelte dit jaar op 19 en
20 april 2017
De jaarlijkse Bloemenactie is ten
bate van het restauratiefonds van de
Clemenskerk in Havelte en het kerkje
in Uffelte (onderhoud beide kerken).
In Havelte, Uffelte, Darp, Busselte,
Havelterberg en de Veendijk
zullen net als vorige jaren vrijwilligers
bij u aan de deur komen om bloemen
te verkopen. De commissie is al druk
bezig met de voorbereiding.
Wilt u voor een redelijke prijs
Geraniums, Fuchsia’s of Spaanse
Margrieten van een prima kwaliteit
aanschaffen, koop ze dan bij één van
de bloemenventers van deze actie van
de kerk.
Mocht u niet thuis zijn deze dagen,
geen nood, bel even van tevoren met
één van de commissieleden en wij
zorgen ervoor dat de bestelling keurig
bij u thuis wordt bezorgd.
Ook kan men bloemen kopen in de
kerk in Uffelte op 19 en 20 april. Wij
vragen u contant te betalen omdat
vanwege de hoge kosten geen
pinapparaat aanwezig is.
Graag willen we met uw hulp ook dit
jaar weer 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.
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Dames, aan tafel!
Biljartvereniging De Veldkei Havelte bloeit als nooit te voren. Sinds de leeftijdsgrens van 65+ is opgeheven en ook
jongere biljarters, al dan niet in de dop, van harte welkom zijn, zien we steeds meer enthousiaste mannen aan tafel
verschijnen. Maar waar blijven de dames? Is biljarten soms een mannensport bij uitstek?
Wie dat denkt, moet eens komen
kijken bij het damesbiljarten op
maandagmorgen. Daar is een hechte
en toch voor een ieder toegankelijke
groep dames gezellig en actief
bezig. En hoewel sommigen in de

clubtoernooien de heren alle hoeken
van het biljart kunnen laten zien,
zijn de dames op maandagochtend
louter voor hun plezier aan stoot.
Gezelligheid en een prettige sfeer
staan voorop. Biljarten is vooral een

Foto: Jan Bison

sociale bezigheid. Natuurlijk, het
is mooi als je een fraaie carambole
maakt, maar nog mooier is het als
een ander er een maakt en daar zelf
verbaasd over is. De partijen onderling
zijn geen fanatieke wedstrijden
waar de zenuwen als pianosnaren
gespannen zijn, maar gemoedelijke
opgaven die desgewenst gezamenlijk
opgelost kunnen worden: ‘Hoe zou jij
die bal nu spelen?’
En beginners? Dames of heren die een
keu slechts kennen van horen zeggen?
Wel, die worden geduldig en begripvol
opgevangen en begeleid. Slechts een
enkeling is als biljarter geboren, toch?
En de meesten onder ons hebben het
ooit eens ergens moeten leren.
Dus, dames, wie interesse heeft, neem
contact op met Corrie Haveman (tel.:
0521-34 23 10 ) en kom eens, geheel
vrijblijvend, langs.

Lockheed Lightning in Uffelte gecrasht op 15 augustus 1944
Op 15 augustus 1944 werd boven Uffelte een Lockheed Lightning P-38 jachtvliegtuig
neergeschoten. De luitenant-vlieger James L Wallace overleefde de crash niet. Als gevolg
van de crash brandde het boerderijtje, bewoond door het gezin J. Kuik, af. De “Historische
Vereniging Havelte e.o.” was jaren op zoek naar gegevens van de vlucht boven Uffelte.
Op diezelfde dag vond er een hevig
luchtgevecht boven de voormalige
gemeente Havelte en omgeving plaats.
Als gevolg ervan werd een Liberator
B-24 bommenwerper neer geschoten
en stortte neer in Nijensleek, waarvan
het staartstuk terecht kwam op de
landerijen bij Wapserveen. Van de
bemanning kwamen 6 leden om het
leven, 3 werden gevangen genomen
en 1 bemanningslid dook onder.
De “Historische Vereniging Havelte
e.o.” vraagt zich af, waarom Wallace
boven Uffelte vloog. De piloot had
volgens briefing opdracht om de
bommenwerpers te begeleiden
naar Duitsland. Vanaf eind 1942
was de bezetter bezig aan de rand
van Havelte een vliegveld aan te
leggen. Deze ontwikkeling werd
door de ondergrondse beweging in
Havelte en omgeving nauwlettend
in de gaten gehouden en hebben de
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geallieerden erop attent gemaakt
op de ontwikkeling rondom Havelte.
Ook bij Uffelte was aan de Drentsche
Hoofdvaart een drukte van belang
van uitladen van goederen voor het
vliegveld. Ook zou er een vreemd
object in de Drentsche Hoofdvaart
hebben voortbewogen.
Wat heeft Wallace bewogen om boven
Uffelte een duikvlucht te maken?
Naar alle waarschijnlijkheid heeft hij
daar op één of andere manier lucht
van gekregen en is op onderzoek
uitgegaan, met alle gevolgen van dien.
Bij navraag van ooggetuigen werd vaag
geantwoord, dat er in de Drentsche
Hoofdvaart wel eens vreemde
objecten voeren. Deze informatie
werd niet met zekerheid bevestigd.
Er kunnen mogelijk nog wrakstukken
liggen. Wellicht heeft de piloot in zijn
duikvlucht geprobeerd het object te
beschieten.

Om wat meer gegevens boven water
te krijgen, heeft de “Historische
Vereniging Havelte e.o.” de stoute
schoenen aan getrokken om er
werk van te maken. De Johannes
Postkazerne en de brandweer van
Havelte werden in de arm genomen
en zij zijn bereid materieel en duikers
in te zetten om in de Drentsche
Hoofdvaart onderzoek te verrichten.
Dit onderzoek zal plaatsvinden in het
verlengde van de Loosweg tussen
Havelte en Uffelte.
De “Historische Vereniging Havelte
e.o.” hoopt, dat het tot een goede
afronding zal komen om zodoende een
eind te maken aan dit mysterie. Het
gebeuren zal a.s. zaterdag om 10.00
uur plaatsvinden en u wordt daarbij
van harte uitgenodigd.
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Top kwaliteit Lariks / Douglas fijn bezaagd
20 x 200 300 cm & 400 cm lang
100 x 100 300 cm lang
150 x 150 300 cm lang

€ 1.95 p/m
€ 15.00 p/st
€ 35.00 p/st

Zweeds rabat (gedroogd!!)
24 x 200
24 x 200
24 x 200
24 x 200

Douglas 300 cm & 400 cm lang
Zwart geïmpregneerd 400 cm
Grijs geïmpregneerd 420 cm
Geimpr. & 2x zwart gespoten

€
€
€
€

2.50 p/m
2.95 p/m
3.25 p/m
4.25 p/m

Steigerplank (gedroogd!!)
29 x 195
27 x 195
30 x 195

Fijn bezaagd 400 cm lang
Geschaafd 450 cm lang
Vintage grijs geïmp. 500 cm

€ 10.00 p/st
€ 13.50 p/st
€ 17.50 p/st

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

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

Houthandelwevers.nl

Agenda
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.
1 april
Vrijwilligersmorgen voor jong en oud - Zwembad “De Kerkvlekken” - 8.45-12.30 uur
2 april
Koffieconcert Mannenkoor Uffelte - De Molensteen, Uffelte - 11.00 uur
Heeft u
3 en 5 april Buur(t)tennistoernooi - Tennisclub HTC
ee
n
aankondiging
Vespers in de veertigdagentijd - Clemenskerk Havelte - 19.00-19.30 uur
5 april
van een evenemen
7 april
Kinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei - 20.00-21.30 uur
t
8 april
Kinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei - 9.00-10.00 uur
of activiteit?
Slotmiddag voor senioren - Dorpshuis De Wiekslag, Wapserveen - 14.00 uur
8 april
Laat het gratis in
Ophalen oud papier Havelte
11 april
de
agenda plaatsen.
Lezing Ga netwerken! - Bibliotheek Havelte - 20.00 uur
12 april
12 april
Paastoernooi biljartvereniging De Veldkei Havelte
(Commerciële age
ndapunten
in overleg)
14 april
Filmhuis Havelte; l’Avenir - De Veldkei Havelte - 20.00 uur
15 april
Blues op Stille Zaterdag - Clemenskerk - 20.00 uur
17 april
Kraomschudden bij de schaapskooi in Havelte, kinderactiviteiten - 12.00-16.00 uur
19 april
Vergadering bestuur Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei, Havelte - 19.30-22.30 uur
Ledenavond Vrouwenvereniging Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
19 april
19-20 april Bloemenactie PKN-Kerk Havelte-Uffelte
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
20 april
20 april
Voorverkoop abonnementen en inschrijving zwemlessen - Zwembad “De Kerkvlekken” - 19.00-20.30 uur
22 april
Voorverkoop abonnementen en inschrijving zwemlessen - Zwembad ‘De Kerkvlekken” - 10.00-13.00 uur
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke donderdagmiddag:

Gymnastiek voor ouderen - De Veldkei - 12.45-13.30 uur
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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Foto: Han de Kruyf, Havelte

Een ‘KEI’ van een foto
Wij mogen best trots zijn op de
mensen onder en achter deze poort!
Zij hebben ons dorp al vaak op de
kaart gezet; regelmatig wordt

een deel van deze ‘plaatsgenoten’
ingezet om hulp te bieden in verre
conflictgebieden.
Zelfs met gevaar voor eigen leven

verrichten zij die taak met een grote
toewijding die alle hulde verdient.
Chapeau!
Han de Kruyf, Havelte

  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
Op woensdag t/m zondag
en  supervers  ijs.  Ook  meenemen!  

      Recycling  Westerveld
      Recycling  Westerveld
      Recycling  Westerveld
        Groencompostering
        Groencompostering
        Groencompostering

weer open voor pizza en ijs!

Voor  onze  menulijst  en  de  openingstijden  
Voor menu en openingstijden:
zie website
zie  website.  
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

De pedicure
die bij u thuis
komt

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
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Een vreemd gevoel
(Doedelblog)

Gevoelens zijn rare dingen.
We worden er dagelijks mee
geconfronteerd. Een gevoel is het
resultaat van een indruk die we
krijgen van iets of iemand.
Bij een pasgeboren baby krijg je een
vertederend gevoel, bij een mooie
avondlucht kun je je tevreden voelen.
Voor het eerst bungy jumpen kan
zowel een angstig als een euforisch
gevoel geven. Als je iemand voor
het eerst ontmoet krijg je direct een
indruk. Die bepaalt vaak hoe je verder
gaat met die persoon. Wordt het
een goede vriend, vriendin, buur?
Of heb je zoiets van: Nou, díe hoef
ik niet op de koffie te hebben! We
zitten barstensvol gevoelens die ons
handelen in het leven bepalen. Hoe
gaan we met de dingen om? Vinden
we ons werk wel leuk? Onze baas?
Als je een hekel aan hem hebt, zul
je iedere keer als hij je een opdracht
geeft, in de contramine schieten. Het
wringt van binnen. Mensen die plezier
hebben in hun baan, zijn ook buiten
hun werk vaak vrolijker en kunnen
alles aan. Ze zijn veel minder snel
geïrriteerd en gestresst.
Je kunt je natuurlijk ook hebben
afgesloten voor je gevoelens. Dat
kan gebeuren als je een paar keer
diep gekwetst bent. Je wilt niet meer
“geraakt” worden, omdat je daarvan
uit balans raakt. Je fijne gevoel is weg
en het kan lastig zijn om daarmee
weer in contact te komen.

Emotiedoedel

Kinderen leven heel duidelijk vanuit
hun gevoel. Vooral als ze nog klein
zijn en puur. Nog niet belast met alle
verboden die tijdens hun verdere
leven steeds meer op hun pad komen.
Ze reageren primair: schreeuwen,
zijn superblij, of woest, huilen, zijn
enthousiast. En natuurlijk, bij de één
komt een opmerking of een beleving
veel harder binnen dan bij een ander.
Hoog sensitieve mensen (zo’n HSP-er
ben ik ook), hebben daar last van. Ze
pikken snel gemoedstoestanden en
gevoelens van anderen op. Dat kan
knap lastig zijn, maar evengoed tot
bijzondere momenten leiden.
Een voorbeeld:
Regelmatig rijd ik op de A28. Die
weg is mij intussen zeer bekend.
Enkele jaren geleden gebeurde er
iets vreemds. Ik passeerde een auto.
Een zwarte Range Rover. Ik weet het
nog precies. En terwijl ik er langs

reed, werd ik overvallen door hevige
emoties. Waar kwamen die vandaan?
Ik had geen radio aanstaan met een
droevige song. Ik zat alleen in de
auto. Er was niets bijzonders aan de
hand en toch werd ik emotioneel
op het moment dat ik deze bolide
passeerde. Ik kreeg sterk het gevoel
dat het met de bestuurder van die
auto te maken had. Wat moest ik hier
mee? Ik zei tegen mezelf: Gewoon
doorrijden, dan zal het vanzelf wel
overgaan! Maar nee, dat gebeurde
niet. Ik kon mij niet meer inhouden
en begon zelfs te huilen. Zou er iets
ernstigs met die man zijn? Had hij
verdriet? Of was het mijn tweelingziel
die ik was gepasseerd en voelde ik
een overweldigende band met hem?
Ik besloot vóór hem te blijven rijden
en door signalen te geven hem naar
de vluchtstrook te sturen. Was dat
eigenlijk wel zo’n goed idee? Voor
hetzelfde geld was die persoon daar
helemaal niet van gediend of was
het voor mij niet veilig? Wat moest ik
vragen? “Meneer, heeft u verdriet?”
of “Meneer, bent u mijn tweelingziel?”
Hij zou vreemd staan te kijken en mij
zeker voor gek verklaren. Toch maar
niet doen, dus. Deze emotie heeft
zeker een paar uur aangehouden.
Iedere keer als ik nu op de A28 rijd,
moet ik er aan denken. Had ik toch
moeten stoppen? Er blijft bij mij de
nieuwsgierigheid wat er aan de hand
was. Met mij? Of met hem? Helaas zal
ik het nooit te weten komen. In ieder
geval was het een heel vreemd gevoel!
Yvonne Casander

Snelwegdoedel
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www.facebook.com/artschoolofpainting
voor reacties: yvonnecasander@gmail.com
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Zaterdag 15 april in de Clemenskerk in Havelte, aanvang 20.00 uur

Blues op Stille Zaterdag! Met de blues-folkformatie ‘Moorland’
Een vertelling in (blues-)muziek, beeld en woord op Stille Zaterdag
Bluesmuziek vertelt van verdrietige ervaringen in de liefde, in het werk, gezondheid en van al die andere tegenslagen in
het leven. Maar het is uitermate krachtige en vitale muziek. Het gééft kracht en vitaliteit.
En dat is precies de reden dat we bluesmuziek in de kerk laten horen en zien op Stille Zaterdag. Het is geen kerkelijke
viering, het is een vertelling met live-muziek, filmbeelden en korte toelichtingen van ds. Vijko Top.
De vier muzikanten van de bluesfolkformatie Moorland uit Ansen e.o.
laten songs horen waarin alle hoeken
en gaten van het leven bezongen
wordt. Ze zingen ook gospels.
Meezingen kan ook.
Het duurt ongeveer een uur.

We zitten niet in de kerkbanken, maar
in het koor. Want daar is de intensiteit
van de muziek beter voelbaar. De
muziek zal niet luid zijn! Toegang
gratis.
Voor meer inlichtingen kunt u terecht
bij Vijko Top, tel.0521-342862,

vijkotop59@gmail.com
EXTRA: Na afloop gaan we naar
Het Knooppunt in Havelte waar de
muzikanten verder zullen spelen en
we kunnen napraten.

Dromen in Drenthe -5Deze keer wil Nanneke de Haan uit Havelte mij antwoord geven op de
vraag; ‘Welke dromen kwamen uit in jouw leven?’
Ze vertelt mij over haar dromen, de
kinderwens, die ook is uitgekomen!
“tot op de dag van vandaag, ben ik
blijven dromen van samen paardrijden
met partner in Drenthe..op ons
eigen paard” ook dat kwam uit en
het verklaart hoe haar allermooiste
dromen werkelijkheid zijn geworden
en realiteit.
Zo heeft ze haar eigen (ooit
gedroomde) bewegingspraktijk waar
zij haar ziel en zaligheid in legt. Ze
is bevlogen, gedreven, succesvol en
terecht!! Het geeft energie, zegt zij,
het samengaan van kwaliteit en het
sociaal aspekt.
Ze is een voorbeeld van sportiviteit in
‘handel en wandel’ goed voorbereid,
geeft ze die energie door. Trekt

Noordeinde 9, Meppel

T 0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

mensen aan als een
magneet van kracht.
Nordic walking en ook
‘smoovey’ doet ze
met een smile, een
lach...
Het geheim van
deze wijze zit
hem in de wijze
waarop: de macht van het positieve,
tesamen met het voorbeeld van
gezond leven.
Wat mooiers kan je je medemens
geven?
Op de laatste vraag over toekomstdromen zegt zei: “Dromen van
toekomst is voor mij dromen van
reizen!” Voorlopig gaat ze -graag, met

genoegen- haar veelvuldig talent nog
bewijzen.
Als tip geeft ze ons dit:
“Blijf dromen, ook al komt het -nogniet uit!”
Goede raad van een wijze vrouw, tot
besluit.
Samengevat en aaneen-gerijmd door
Gem uit Havelte

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

PROEF DE SFEER
IN ONS RESTAURANT
‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’
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Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027
info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl
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www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Presentatie plannen
revitalisering dorpskern
Havelte
Het bestuur van de
Dorpsgemeenschap Havelte heeft
onlangs het college van Westerveld
geïnformeerd over de herinrichting
van de dorpskern in Havelte.
De projectgroep Piet Soerplein van
de Dorpsgemeenschap, heeft al een
paar jaar een plan klaar liggen, voor
de herinrichting van dit centrale
plein in Havelte. Het college van
Westerveld was echter van mening,
dat het Piet Soerplein een onderdeel
zou moeten worden van een bredere
aanpak. Landschapsarchitect

Jorrit Noordhuizen, zelf afkomstig
uit Havelte is verzocht de
ideeën, mede aangedragen door
o.a. vertegenwoordigers van de
ondernemers, verder uit te werken.
De uitkomst hiervan is voorgelegd
aan het college en werd enthousiast
ontvangen.

het tweede deel van de openbare
Algemene Leden Vergadering van de
Dorpsgemeenschap. Het college van
Westerveld, zal vertegenwoordigd
worden door Wethouder Geertsma,
deze zal een toelichting van
gemeentewege geven. Tevens zal hij
eventuele vragen beantwoorden.

In dit nieuwe ontwerpplan wordt
voorgesteld de belangrijkste publieke
ruimtes in Havelte te revitaliseren.
Het ligt nu in de bedoeling om deze
plannen, door de heer Noordhuizen
te tonen en toe te lichten, tijdens

Deze avond wordt gehouden, op
woensdag 29 maart aanstaande,
aanvang 20.45 uur, in de Veldkei te
Havelte. Vanzelfsprekend zijn alle
inwoners van Havelte van harte
welkom.

Voor wie is de Parel van Havelte in 2017?
De Dorpsgemeenschap Havelte reikt voor de derde keer haar stimuleringsprijs
de ‘Parel van Havelte’ uit. Dit is een waardering voor een persoon of groep
die zich vrijwillig en op een bijzondere manier inzet voor de gemeenschap in
Havelte. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van honderd
Euro.
In de volgende Kei leest u wie dit
jaar uitverkoren zijn. Wilt u het al
eerder weten? Kom dan naar de

Algemene Ledenvergadering van de
Dorpsgemeenschap, 29 maart 19.45
uur in de Veldkei.

Financiële steun voor
maatschappelijke
initiatieven
In Havelte worden best veel
zaken door dorpsbewoners op- en
aangepakt. Zowel individueel als
in groepsverband. Inwoners met
burgerinitiatieven kunnen sinds
dit jaar bij de Dorpsgemeenschap
een aanvraag indienen voor een
financiële ondersteuning van
dergelijke initiatieven.
Het gaat om een bedrag van maximaal
500 euro. Twee keer per jaar besluit
het bestuur welke initiatieven worden
gehonoreerd. De sluitingsdata voor
het indienen van een verzoek zijn
15 mei en 15 november.
Een aanvraagformulier kan worden
opgevraagd bij de penningmeester
van de Dorpsgemeenschap wel via
het e-mailadres penningmeester@
dorpsgemeenschaphavelte.nl.
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Hart voor Havelte
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Voor zowel zakelijk als particulier textieldruk en borduurwerk kunt u bij ons terecht.
Voor bedrijven en verenigingen drukken of borduren wij logo’s op bedrijfs- en sportkleding, handdoeken etc.
Voorbeelden van particulier borduurwerk zijn: handdoeken, t-shirts, truien en babyartikelen,
zoals badcapes, slabbetjes, badjasjes en knuffels.

Textieldruk

Textieldruk en borduren

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl

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
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