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Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij ons te koop:  
Robuuste Dolmar 2- takt 

kettingzagen al vanaf €239,- 

 

 

                             

                       Ketting stomp…? 
Wij slijpen ‘m terplekke!            

Meld u nu aan voor de 
winterbeurt van uw maaier incl. 

gratis haal- en brengservice:  

0521-344654 
info@vandijktuinenpark.nl 

De Kei voor iedereen

De Kei gaat zijn derde jaar in en blijkt een gat in de markt te vullen. 
Begrijpelijk, want iedereen is het meest geïnteresseerd in wat er in de directe 
omgeving gebeurt of gebeurd is. 

Die directe omgeving bestaat 
overigens echt niet alleen uit Havelte, 
maar zeer zeker ook uit Uffelte, 
Darp en Havelterberg. Kortom, uit 
Westerveld-Zuid. 
Wie iets wil publiceren in De Kei 
(aankondiging, mededeling, verslag) 
is welkom. Uiteraard behoudt 
de redactie zich het recht voor 
onbetamelijke kopij / taalgebruik 
niet te plaatsen. Niet-commerciële 

kopij is gratis. Voor reclame geldt een 
vriendelijk en laagdrempelig tarief. 
Ook biedt De Kei ondernemers de 
mogelijkheid zich te laten interviewen 
voor een (gratis!) artikel in De Kei 
met de voorwaarde daarna te 
adverteren in het blad. Vraag naar de 
voorwaarden bij:

Alie Kleen (0522-255 449) of schrijf 
naar drukkerij@kleen.nl. 

Havelter Volleybal Club (HVC) zoekt sportieve vrouwen

De Havelter Volleybal Club is op zoek naar vrouwen die het leuk vinden om 
op de donderdagavond van 20.00 tot 21.00 uur recreatief te volleyballen in de 
gymzaal aan de Havelter Schapendrift 22 in Havelte. 

Er wordt iedere week recreatief, 
gezellig maar ook zeker fanatiek 
gespeeld. De meeste dames hebben 
al jaren volleybalervaring. De groep 
wordt wekelijks getraind door Henk 
van Zoelen.  

De training bestaat uit een gedeelte 
instructie en onderlinge wedstrijden.
Lijkt dit je wat of heb je een vraag? 
Neem dan contact op met zzanting@
gmail.com. Je kunt ook altijd een 
keertje komen kijken of meespelen.
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De volgende Kei verschijnt op 14 februari 2018. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 7 februari 
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.   4 feb. Uffelte 10.00 uur Ds. V. Top 
Zo. 11 feb. Havelte 10.00 uur Ds. A. Westra Viering Heilig Avondmaal Kinderkerk

    Af en  toe, 1x in de week of iedere dag! 

  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! 

Belangrijke Informatie
BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003

CENTRUM BIRU KAI, Natuurgeneeskundige praktijk
Marktstraat 4, 7941 KR Meppel, tel. 0522 23 01 73. 
Behandeling volgens afspraak.

INEKE KNOL INDIVIDUEEL-, RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT, 
counsellor, docent, supervisor, (team)coach en trainer.
BIJ IK, Dorpsstraat 66, 7948 BT Nijeveen. 0522-259308  
06-17067004. Tel.spreekuur: wo. en vr. 8.30-9.00 uur.

De lessen van de nacht

Twee avonden over dromen en slapen

Bijna alle levende wezens doen het: slapen. Mensen, vogels, reptielen, en zelfs 
insecten. Zelfs van sommige planten kun je zeggen dat ze slapen. Maar waarom 
hebben mensen zulke verschillende slaapbehoeften? 

Oud-premier Balkenende heeft aan 
een paar uur per nacht genoeg, 
anderen zijn na acht uur slapen nog 
niet uitgerust. Dan hebben we het 
over de gelukkigen die kúnnen slapen. 
Sommige mensen volgen werkelijk 
alle tips op, maar vallen niet in slaap, 
of worden na korte tijd weer wakker. 
Hoe kan dat? Is er iets aan te doen of 
moeten we het maar accepteren?
Als we slapen, belanden we geregeld 

in de vreemde wereld van de dromen. 
De één zegt dat we in dromen 
simpelweg verwerken wat we die dag 
beleefd hebben. Een ander beweert 
dat wat we overdag verdringen zich 
’s nachts meldt. Wat valt er te leren 
van dromen?
Vijko Top en Aukje Westra, beide 
predikant van de Clemenskerk te 
Havelte, organiseren twee avonden 
over slapen en dromen. Ze richten 

zich met name op het aspect van 
persoonlijke groei. Wat leren we  
’s nachts over onszelf?

Data: 6 en 13 februari
Plaats: De Nije Wheeme, zalencentrum 
bij de Clemenskerk
Tijd: 20.00-22.00 uur

Toegang gratis, aanmelden vooraf niet 
nodig. Inleiders: ds. Aukje Westra en 
ds. Vijko Top.

Meer informatie: 
dominee@pkn-havelte.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

Zondagmiddag 
 
Stel! Stel, dat er met grote koppen 
in de Meppeler Courant, de 
Westervelder en De Kei zou staan; 
“De criminaliteit rijst de pan uit in 
Havelte!”
Knettergekke gedachte natuurlijk.

Stel! Stel, dat er in diezelfde kranten 
zou staan; “Man ligt al drie weken 
dood in huis.”
Dezelfde knettergekke gedachte 
natuurlijk.

We leven niet in de Randstad. We 
wonen in Havelte, daar is het klein 
en goed, daar zien de mensen elkaar. 
Daar is nooit iemand alleen.

O, nee?
Nog altijd zijn er mensen die, met 
name de zondag, een gruwel vinden.
De zondag, een dag bij uitstek voor 
familiebezoek, voor samen fietsen, 
samen wandelen, voor samen...
Maar als er door omstandigheden 
geen samen meer is?
Als de zondag lang en eenzaam is?

Dan is één keer in de maand, van 
14.30-16.30 uur, een middag in de Nije 
Wheeme voor iedereen om samen te 
komen...
Om te praten, naar elkaar te luisteren, 
om een spelletje te doen. Kortom om 
gehoord en gezien te worden.
Probeer het eens, 18 februari is er een 
High Tea!
U hoeft niet te reserveren.

dieneke smink

Concerten Die Dorfplatz Musikanten Vledder

Op zondag 18 en 25 februari ’s middags om 15.00 uur kunt u genieten van 
deze Böhmische blaaskapel. Zij speelt uit haar repertoire goed in het gehoor 
liggende melodieën uit de volksmuziek van Tsjechië en Duitsland. Naast 
polka’s, marsen en walsen wordt ook een aantal solistische werkjes uitgevoerd.

Enkele instrumenten, die solistisch 
aan bod komen, zijn: flügelhorn, 
alphoorn, tenorhoorn, slagwerk en 
klarinet. In feite zijn alle muzikanten 
solisten, omdat elke sectie beurtelings 
de verschillende melodielijnen 
uit de werken laat horen. De 
bassectie, die van de flügelhorns 
met de trompet, de tenorsectie, de 
klarinetten met de fluit, het slagwerk 
en de begeleidingssectie zijn goed 
te horen. Daardoor is deze muziek 
zeer toegankelijk en meestal zeer 
melodieus.
Die Dorfplatz Musikanten staat onder 

leiding van Harrie de Jong, die tevens 
de presentatie en samen met Feikje 
van der Lei de zang zal verzorgen en 
is samengesteld uit muzikanten uit 
Friesland en Drenthe.
U bent van harte welkom in het 
vernieuwde hotel ‘Brinkzicht’ aan De 
Brink 14 te Vledder.
De entree bedraagt € 7,50 per 
persoon. 

Voor inlichtingen en reserveringen 
(is zeer gewenst) kunt u bellen met 
0521-381403 of mailen met info@ 
diedorfplatzmusikanten.nl.

Regionale Contactbijeenkomst Chronische pijn

Elke 2e maandag van de maand, is er een bijeenkomst van de regionale 
contactgroep. De eerstvolgende keer, op 12 februari 2018 is de 
contactbijeenkomst voor mensen met chronische pijn van 10.00 - 12.00 uur in 
De Boerhoorn, Brandemaat 5 te Meppel. 

Steeds opnieuw blijkt dat patiënten 
die contact hebben met mensen in een 
gelijkwaardige situatie veel steun van 
elkaar kunnen ondervinden.
Op de Pijn-Hoop bijeenkomsten 
wordt met elkaar gezocht naar 
mogelijkheden om beter te leren 
omgaan met de pijn en de bijkomende 
problemen. 
Het thema voor deze dag is: Waarom 

heb ik chronische pijn? Wat kan ik er 
zelf aan doen?
Wie daar belangstelling voor heeft is 
van harte welkom. 

Voor meer informatie:
Wilma Heeres
0522-254198
wilmaheeres@kpnmail.nl
Stichting Pijn-Hoop
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Een ‘KEI’ van een foto
Foto: Han de Kruyf, Havelte

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992
Houthandelwevers.nl

Lariks / Douglas fijn bezaagd
16 x 150          400 cm lang € 1.50 p/m
20 x 200            400 cm lang € 1.95 p/m
 
Steigerplank (gedroogd!!)
30 x 195  fijn bezaagd  400 cm lang € 9.00 p/st
30 x 195  Vintage grijs geïmp. 500 cm € 3.50 p/m
 
Vlonderplanken
28 x 145  Grenen geïmpregneerd  € 2.25 p/m
21 x 140  Bangkirai 125 & 150 lang € 3.50 p/m
25 x 145  Bangkirai 125 & 150 lang  € 4.50 p/m

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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

Een ‘KEI’ van een foto

Heeft u 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.

Hoge waterstanden in de Havelter bossen; hier langs de Kolonieweg.
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31 jan. De Kei nr. 2
  2 en 9 feb. Heideschonen met basisscholen; Vogelwacht Uffelte e.o. - Omgeving Havelte/Uffelte - 9.00 -11.30 uur
  3 feb. Werkochtend GroenGroep Havelte - 9.00 uur 
  3 feb. Gezellige middag Rode Kruis Westerveld - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur
  6 feb. Slapen en dromen - De Nije Wheeme, Clemenskerk - 20.00-22.00 uur
  6 feb. Filmavond - De Uelenspieghel Uffelte - 20.30 uur
  7 feb.  Vrouwen van Nu Havelte; Jaarvergadering; presentatie over de organisatie Buurtzorg - Veldkei Havelte
  9 feb. Bingomiddag De Senioren Westerveld- De Veldkei, Havelte- 14.00 uur. Iedereen is van harte welkom.
12 feb. Contactbijeenkomst chronische pijn - De Boerhoorn, Meppel - 10.00-12.00 uur
13 feb. Slapen en dromen - De Nije Wheeme, Clemenskerk - 20.00-22.00 uur
14 feb. De Kei nr. 3
14 feb. Valentijnsdag
15 feb. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
16 feb. Werkochtend GroenGroep Havelte - 9.00 uur
18 feb. Die Dorfplatz Musikanten - Hotel Brinkzicht, Vledder - 15.00 uur
20 feb.  Ophalen oud papier Havelte
21 feb.  Vrouwenvereniging Havelte, Drents-Ned.-Country en vertellegies 
25 feb. Die Dorfplatz Musikanten - Hotel Brinkzicht, Vledder - 15.00 uur
28 feb. De Kei nr. 4
3 maart  Gezellige middag De Senioren Westerveld; de muzikale Familie Tuinman - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur - 

Iedereen is van harte welkom.
  3 maart Werkochtend GroenGroep Havelte - 9.00 uur

Agenda

Elke maandagmiddag: Gymnastiek voor ouderen (september t/m mei) - De Veldkei, Havelte - 13.30-14.15 uur
Elke maandagmiddag: Schaken - De Veldkei, Havelte - tussen 13.30 en 16.00 uur
Elke maandagmiddag: Handwerken van het Rode Kruis - De Veldkei, Havelte - 13.30-15.30 uur
Elke woensdagmiddag:   Sjoelen - De Veldkei, Havelte - 13.30 – 15.45 uur 
Elke donderdagmiddag: Werelddans - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur
Elke vrijdagmorgen: Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

KREMER
uitvaartzorg

Annerie

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd, 
rust en aandacht die nodig is.

‘

0522 - 245021 
Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Sigrid & MariekeAnnerie, 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.  

Rimini is weer open voor
heerlijk ijs en verse pizza’s!

Voor menu en openingstijden: zie website
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Veel heb ik geleerd van mijn onderwijzers, meer van mijn makkers, 

het meest van mijn leerlingen. (Talmoed) 

Met passie in het onderwijs werkzaam 

In gesprek met Rita Lorkeers

Een halve eeuw geleden werd de aanzet gegeven voor 
een grondige reorganisatie in het onderwijs. In 1968 
werd namelijk de Mammoetwet ingevoerd voor het 
voortgezet onderwijs. Het was de opmaat voor nog 
meer ‘vernieuwingen’, die niet altijd de zo gewenste 
verbeteringen opleverden. In 1985 ging het onderwijs 
voor de jongere kinderen op de schop. Toen werden lagere 
school en kleuterschool samengevoegd tot ‘basisschool’ en werden klassen in groepen veranderd. Rita Lorkeers (Raalte 
1960), sinds 1 augustus 2017 directrice van OBS De Bosrank (Havelte) en OBS De Veldwikke (Darp) en ‘uitgerust’ met 38 jaar 
onderwijservaring, heeft het allemaal ‘van binnenuit’ mogen aanschouwen.

Rita Lorkeers: ‘Ik ben in 1979 
begonnen in het kleuteronderwijs, 
maar heb sindsdien gewerkt in het 
hoger beroepsonderwijs, regulier en 
speciaal (basis)onderwijs. Voordat 
ik hier in Havelte en Darp begon te 
werken, was ik directrice van het 
speciaal basisonderwijs in Steenwijk. 
Nog steeds werk ik iedere werkdag 
met passie in het onderwijs.
Er is veel veranderd op 
onderwijsgebied. Dat moet ook wel, 
want de veranderende samenleving 
vraagt om aanpassingen op het 
gebied van sociaal gedrag en 
maatschappelijke kennis. Goed 
weerbaar kunnen omgaan met 
bijvoorbeeld de sociale media vraagt 
al heel jong om kennis en sociale 
vaardigheden. Welke waarde hecht 
je aan welke media? En hoe reageer 
je hierop? We moeten de kinderen 
hierbij actief begeleiden, zodat ze 
de berichten via internet, WhatsApp 
en Facebook op hun waarde leren 
inschatten. Dat kan soms al moeilijk 
zijn voor volwassenen, laat staan voor 
kinderen.
Leerkrachten moeten de kinderen 
goed observeren. Het meest leer 
je van de leerlingen zelf. Wat zijn 
hun onderwijsbehoeften? Zijn er 
hulpvragen? Wat kunnen ze bevatten 
en wat nog niet? Goed gedrag moet je 
kinderen eerst actief aanleren én zelf 
voordoen. De leerkracht doet ertoe. 
Vooral positief gerichte ‘feedback’ 
verricht wonderen bij kinderen. Vanuit 
zelfvertrouwen durven kinderen de 
wereld te gaan ontdekken.
Kleuters leren vooral door lekker 
te spelen in een uitdagende 
schoolomgeving. Regelmaat, rust en 

ruimte zijn misschien ouderwetse 
begrippen, maar nog altijd van groot 
belang om een veilige en gezonde 
omgeving te kunnen bieden. Het is 
voor kinderen fijn om duidelijkheid 
te hebben. Ze willen consequente en 
rechtvaardige grenzen.
Afstemming met de ouders als 
pedagogische partners vind ik 
vanzelfsprekend. Niet alleen maar 
kinderen, ouders en leerkrachten 
samen met respect voor elkaars rol. 
Samen denken in oplossingen en 
mogelijkheden en met gevoel voor 
humor zorgen voor een ontspannen 
klimaat in een school. Dat is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid 
waarop we elkaar moeten kunnen 
aanspreken.’ 

Wordt er nog wel traditioneel les 
gegeven? Dus tafels opdreunen, 
’t kofschip en de rest van de spelling 
leren?
‘Ja hoor, dat blijft echt wel nodig. 
Er is tegenwoordig veel individueel 
gericht onderwijs: gepersonaliseerd. 
Dat is van belang, omdat ieder kind 
uniek is. Daarnaast denk ik ook dat 
alle leerlingen een gezamenlijke basis 
nodig hebben met cruciale instructies. 
Kinderen vinden het fijn om dit samen 
in de groep te leren. Ze leren door 
voor- en nadoen van en met elkaar. 
Zo gaat dat later in het bedrijfsleven 
ook. Samen kom je tot de grootste 
opbrengst. Natuurlijk moeten 
leerkrachten inspelen op speciale 
hulpvragen. Ze moeten bijvoorbeeld 
kinderen niet laten onderpresteren of 
overvragen. Vanuit een goede relatie 
met de leerlingen leiden observatie en 
overleg tot een goed leerstofaanbod.

Kinderen helpen met het leren 
plannen en organiseren is zeker 
zinvol. Maar we moeten niet vergeten 
dat de hersenen van mensen zich 
nog ontwikkelen tot ongeveer 
25-jarige leeftijd om al die executieve 
vaardigheden goed te kunnen 
uitvoeren. Het is dan ook niet redelijk 
om dergelijke vaardigheden van jonge 
kinderen te verwachten, terwijl de 
ontwikkeling van hun hersenen nog 
niet zo ver is. Jonge kinderen beseffen 
vaak nog niet dat ze leren voor hun 
eigen toekomst. Maar ze leren, omdat 
ze het samen gezellig vinden of om 
hun leerkracht of ouders te verrassen. 
Natuurlijk moeten kinderen ook leren 
omgaan met computers en internet, 
maar vergeet niet dat een computer 
een middel is en geen doel op zich. 
De leerkracht en de medeleerlingen 
doen ertoe, niet het aantal computers. 
Een goede staf, een goed team is 
voor elke organisatie, dus ook voor 
een school, van wezenlijk belang. En 
ik mag zeggen dat wij hier in Havelte 
en Darp een meer dan uitstekend 
en uiterst betrokken team hebben. 
Een goede combinatie van jonge en 
oudere ervaren leerkrachten. Ik heb 
– en dat is heel luxe – ook mannen 
in het team. Mannen zijn in het 
basisonderwijs heel belangrijk; vooral 
voor de opvoeding van jongens. Die 
stoeien vaak. Zo communiceren ze 
nu eenmaal. Meisjes communiceren 
soms venijniger. Ze zijn hierdoor ook 
vaker slachtoffer van pesten op sociale 
media. Jongens uiten zich directer 
naar elkaar en zijn het daarna vrijwel 
meteen vergeten: de zaak is geregeld, 
iedereen weet weer waar hij staat. 
Die jongens moeten wel de ruimte 
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krijgen; en die krijgen ze in de regel 
ook zeker bij mannelijke leerkrachten.’

De werkdruk is groot in het 
onderwijs?
‘Van werkdruk hebben wel meer 
mensen in Nederland last; echt 
niet alleen die in het onderwijs. Ik 
denk eerder dat we last hebben 
van regeldruk, van de onrust die de 
bureaucratie onbedoeld meebrengt. 
Er zijn in de afgelopen jaren in 
een hoog tempo verschillende 
vernieuwingen geweest, waarbij 
leerkrachten nauwelijks tijd kregen om 
kwaliteit te borgen. Dat de inspectie 
de scholen volgt op prestaties, vind 
ik prima. Daar is zij voor. Maar pas 
op: die prestaties kunnen gericht zijn 
op een te klein gebied. Ondertussen 
worden de prestaties zonder 
achtergrondinformatie op internet 
gezet, wat onterechte conclusies kan 
opleveren. Leerkrachten krijgen in 
het basisonderwijs te maken met veel 
verschillende onderwijskundige en 
opvoedkundige zaken. Mede hierdoor 
voelen leerkrachten zich vaak niet 
voldoende begrepen en gewaardeerd 

door de overheid. Dat gaat ten koste 
van het plezier in het lesgeven. 
Jammer, het is juist een prachtig 
beroep.’

Bosrank en Veldwikke
‘Gelukkig zijn OBS De Bosrank in 
Havelte (ongeveer 250 leerlingen) 
en OBS De Veldwikke in Darp 
(42 leerlingen) oases van rust en 
regelmaat vergeleken met veel 
scholen in het westen van het 
land. Het zijn twee scholen met 
één onderwijsteam: De Boswikke. 
Dat bestaat uit ongeveer 25 
personeelsleden. We hebben tal 
van specialismen in huis: rekenen, 
taal, ICT, hoogbegaafdheid, gedrag 
en dergelijke. Het team heeft een 
ambitieuze en opbrengstgerichte 
houding. Wij worden ondersteund 
door Stichting Talent Westerveld. Als 
ik kijk naar de situatie hier, val ik van 
de ene verbazing in de andere. De 
kinderen hier zijn opvallend rustig en 
gemoedelijk. Ze groeten je vriendelijk 
en laten elkaar in hun waarde, gunnen 
elkaar ruimte. Zo’n goed pedagogisch 
klimaat heb ik gedurende mijn 

loopbaan nog nooit meegemaakt. 
Geweldig! Deze streek biedt kennelijk 
optimale mogelijkheden en kansen 
voor kinderen om op te groeien 
tot evenwichtige mensen die later 
kunnen terugkijken op een prachtige 
schooljeugd. Dat zouden we toch alle 
kinderen wel willen meegeven?’

Tekst en foto: Jan en Nettie van Helvoort

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen
coaching vanuit het hart

weidelint 26
7948 cg  nijeveen

t  0522 49 06 63
m  06 101 631 98

e  ike@mille-pattes.nl 
i  www.mille-pattes.nl

Denk jij dat je hoogsensitief bent? 
Of je kind? Twijfel je nog of heb je vragen?

Dan ben je van harte welkom op een van de informatie-
avonden die ik over dit onderwerp organiseer.

Data: dinsdag 13 maart 2018 en woensdag 11 april 2018
Adres: Weidelint 26 in Nijeveen

Kosten: € 12,50 p.p. inclusief koffie/thee
Aanvang: 19.30 uur. Max. aantal deelnemers: 8
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: 

ike@mille-pattes.nl

Informatieavond over 
hoogsensitiviteit (hooggevoeligheid)

Hand

hand zoekt
hand verkend
hand vindt andere hand
hand vindt liefde
handen inéén
hand wordt onrustig
hand kan niet wennen
hand wordt nieuwsgierig
hand vindt nieuwe andere hand
handen uitéén
hand zoekt.

LORKI
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Bloemenhuys Havelte
Dorpsstraat 49 A - 7971 CP  Havelte - Tel. 0521 34 66 74

Haal het voorjaar 
in huis 

bij

Deze week

Tulpen
Direct van de kwekerij 

3 bossen  600

Vrolijke tulpentas
Van 895 voor  750

Wij zijn geopend van: 
woensdag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur en zaterdag 9.00-17.00 uur

Nieuw in Uffelte

Filmvertoning van kleinschalige films 
die de bioscoop niet halen

Heel veel mensen bouwen lokaal aan het omschakelen naar een mooiere, duurzame samenleving. Aan alternatieven 
voor schone energie- en voedselproductie, aan een eerlijke en circulaire economie en aan een hechtere relatie tussen 
mens en natuur. Daar lees je vaak over maar er zijn ook mooie films over gemaakt en die willen wij U graag tonen ter 
inspiratie.

Hierbij nodig ik jullie uit voor een 
maandelijkse filmvertoning over 
duurzaamheid en vooral over mensen 
die daar mee bezig zijn.
We gaan deze films gratis aanbieden 
in onze kleine bioscoop van de 
Uelenspieghel op elke eerste dinsdag 
van de maand.
De zaal is open (met koffie en thee) 
om 20.00 en de film start om 20.30 
uur. Eventueel is er nog een drankje 

met een nabespreking.
We zien U graag op onze eerste 
filmavond dinsdag 6 februari.

De film Tomorrow (Demain) laat 
verhalen zien van initiatieven op 
verschillende plekken in de wereld. 
Met inspirerende voorbeelden van de 
mensen die gewoon zijn begonnen 
met bouwen aan verandering, in 
hun eigen straat of wijk. En wat is 

er toepasselijker voor verhalen over 
veranderingen vanaf lokaal niveau, 
dan ze samen met de buurt in onze 
woonkamer te bekijken en na te 
bespreken? We zouden het super leuk 
vinden als je ook komt!
Niels en Annette
De Uelenspieghel
Winkelsteeg 5 in Uffelte
0521-351331 maar liever via info@
uelenspieghel.nl

Kijk op www.kleen.nl/dekei

Adverteren in De Kei?


