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Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

Een bijzonder moment op een gewone 
doordeweekse repetitiedag

Het kerkkoor Havelte viert dit jaar haar 85-jarig bestaan.
Het koor is nog steeds springlevend en verleent haar medewerking
vol passie aan speciale kerkdiensten, zoals Kerst, Pasen, Pinksteren, Goede 
Vrijdag, Herdenkingen en soms op speciaal verzoek bij een huwelijk.
Daarnaast worden er steevast concerten gegeven i.s.m het Kerkkoor van 
Oosterwolde en het Christelijk Mannenkoor Meppel, allen onder de bezielende 
leiding van dirigent Johan Rodenhuis begeleid door orgel en/of pianospel van 
muzikale duizendpoot Ruth Pos.

De enige schaduwkant van het koor 
is de gemiddelde hoge leeftijd van 
de koorleden. En dat was ook de 
reden dat van twee trouwe sopranen 
afscheid werd genomen.
Op de vaste donderdagochtend-

repetitie werden Hillie Soer en Bertha 
Veldman nog éénmaal in het zonnetje 
gezet voor respectievelijk 60 en 59 jaar 
lidmaatschap.
Al vele malen werden ze onder-
scheiden, maar dit keer helaas voor 
de laatste keer. Nog éénmaal werd 
er in koorverband voor en met 
hen gezongen, waarna een warm 
welverdiend applaus hen ten deel viel. 
Een oproep voor allen die van zingen 
houden, maar de stap nog net niet 
durven nemen.

Kom erbij, zingen maakt blij!!

STIGA robotmaaier! 

Altijd een mooi strak gazon 

en meer vrije tijd! 

Kom langs voor meer info en/of 
een demonstratie. 

VERKOOP - ONDERHOUD 

  REPARATIE - VERHUUR 

0521 34 46 54
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De volgende Kei verschijnt op 20 juni 2018. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 13 juni 
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: klachten@uwverspreider.nl

T 0522 255 449
www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

Kerkdiensten PKN Havelte/Uffelte

Zo.  10 juni Havelte 10.00 uur Dhr. P.T. van Engen, uit Noordwolde Kindernevendienst
Zo.  17 juni Havelte 10.00 uur Ds. A. Westra Kindernevendienst
Wo. 20 juni Molenhof 19.30 uur Ds. V. Top 

    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.

Particuliere advertentie

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

 

Perziken
 
Ik nam een stukje Randstad mee. 
De perzikboom uit Haarlem 
gedijt uitstekend in de Drentse aarde. 
Het regent roze  bloesems. 
 
Louis

Fancy fair in kerk in Havelte

Op zaterdag 9 juni van 10 tot 14 uur organiseert de diaconie een fancy fair in 
de kerk in Havelte. Iedereen is van harte welkom op dit gezellige evenement 
met verschillende activiteiten voor jong en oud. 

Op de fancy fair zijn voor 
aantrekkelijke prijzen glossy’s, boeken, 
tuinbrocante, stekjes van planten, 
groenten en kruiden en lekkernijen 
te koop. Ook is er een kunstverkoop. 
Heeft u al spullen genoeg ook 
dan is het de moeite waard om 
te komen. U kunt meedoen met 
het rad van fortuin, voor kinderen 
zijn er workshops, er is Afrikaanse 
trommelmuziek en u kunt genieten 
van een ontspannen stoelmassage.  
Ook kunt u wandelen over het 

dominee’s paadje onder begeleiding 
van een gids die u alles kan vertellen 
over de geschiedenis van het paadje 
en de naaste omgeving. 
Kortom een gezellig evenement.
De opbrengst van deze fancy fair komt 
volledig ten goede aan WanaZiwi, 
een naaiatelier voor dove vrouwen 
in Tanzania dat meerjarig wordt 
ondersteund door de diaconie.

Steun WanaZiwi,
kom naar de fancy fair.



De Kei - 3e jaargang nr. 11 - 6 juni 2018 3

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

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?

Keitje

Ik heb een hotel gekocht... 

Het was zo genoeglijk buiten op ons 
kleine terrasje. De lauwe avondzon, 
zo stil, nauwelijks verkeer, de 
hongerige zwembadkinderen uit de 
Meerkamphuizen zaten al aan de 
dagelijkse prak.
Een vlinder nam afscheid van de 
lange warme dag, de vogels namen 
voor de laatste keer een bad in de 
vijver. De-Man-Des-Huizes (DMDH)  
bekeek al het gedoe rondom ons met 
welbehagen.

Ik zei: ‘Ik heb een hotel.’
‘Een hotel?’ mompelde hij en dan 
met volle lach ‘Grapje’! je hebt er 
natuurlijk al eentje op het oog.’ 
‘Ja hoor, roze-grijs, serieusde ik. Eentje 
met veel mogelijkheden, ik heb hem 
een tijdje geleden al gekocht.’
Nu werd hij wat onzeker, 
‘Wat bedoel je?’
‘Een insectenhotel’ verklaarde ik, 
‘zo leuk.’
Toen werd DMDH een beetje boos. 

‘Ben je gek’ zei hij ‘Dat trekt allemaal 
beestjes aan, wespen, steekmuggen.. 
daar zit ik niet op te wachten.’
‘Welnee’ zei ik ‘je zit er naast schat, 
kijk daar hangt hij.’ Het roze kistje 
met bamboerondjes, gedroogde 
dennenappels en houtsnippers 
pronkte aan de muur.
‘Het hangt er al een tijdje en het werkt 
geweldig. De vliesvleugelen vliegen af 
en aan.’
Hij omarmde mijn plan niet, 
torpedeerde het ook niet maar hij 
bleef afstandelijk.
Totdat hij zag hoeveel rondjes 
dichtgemetseld werden, hoeveel 
beestjes er in en uit kropen en... het 
allerbelangrijkste, dat hij er beslist 
geen last van had.

Ik koop er dus nog een insectenhotel 
bij.
Gasten genoeg!

dieneke smink 

Oerwandeling rond en 
in Diever

Het OERmuseum organiseert 
wederom een OER-wandeling rond 
en in Diever op zaterdag 9 juni 2018. 
Start bij het Oermuseum, Brink 7 te 
Diever om 14.00 uur. De wandeling 
duurt ongeveer 2 uur en eindigt weer 
bij het museum.

De wandeling met een ervaren 
gids start bij het museum en gaat 
dan richting het hunebed aan de 
Groningerweg en loopt via de locatie 
van een door professor Van Giffen 
opgegraven steenkist, langs een 
grafheuvel. Vervolgens wandelen we 
over het landgoed De Heezeberg met 
prachtige stuwwallen. We eindigen in 
het oude Diever en gaan uiteindelijk 
weer terug naar het museum. U 
komt veel te weten over het ontstaan 
van het land zoals u het nu ziet, 
enerzijds door de natuur gevormd, 
anderzijds door de mens veranderd 
……. En natuurlijk ziet u de bijzondere 
nalatenschappen uit de prehistorie. De 
gids zal u er alles over vertellen. 
De wandeling kan overdag worden 
gecombineerd met een bezoek aan 
het museum. Kijk voor tarieven (€ 4,00 
pp) en andere wandelmomenten op 
www.oermuseum.nl
Aanmelden op 0521-591445 of mail 
naar wandelingen@oermuseum.nl  

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.
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Vmbo leerlingen Zuidoost-Drenthe naar museum

De provincie Drenthe en Stichting Kunst & Cultuur gaan samen het museumbezoek in het vmbo stimuleren. De regeling 
Culturele Mobiliteit wordt binnenkort opengezet voor het vmbo en praktijkonderwijs in Zuidoost-Drenthe. De vmbo-
scholen kunnen met een subsidie van de provincie Drenthe het busvervoer naar musea als het Gevangenismuseum, 
Drents Museum en Herinneringscentrum Kamp Westerbork financieren waar leerlingen een lesprogramma volgen. Doel 
is dat meer vmbo-leerlingen kennis maken met kunst en de historische verhalen van Drenthe. Het project start volgend 
schooljaar. 

Vmbo-leerlingen zijn vaak niet erg 
enthousiast over theorievakken als 
(kunst)geschiedenis, maar ze zijn 
wel geïnteresseerd in een bezoek 
aan een museum met tastbare 
voorwerpen en herinneringen. 

Dankzij een rondleiding door het 
museum, praktische opdrachten en 
één of meerdere lessen op school, 
maken leerlingen bijvoorbeeld 
kennis met de geschiedenis van de 
Joden, Sinti en Roma in de tweede 
Wereldoorlog of de hunebedbouwers. 
Ook lesprogramma’s rond moderne 
kunsten en het belang van het Drents 
Archief zijn een mogelijkheid. 

Het project Culturele Mobiliteit 
is een samenwerking van 
het Drents Museum, Drents 
Archief, Hunebedcentrum, 
Gevangenismuseum, 
Herinneringscentrum Kamp 

Westerbork, Museum De Buitenplaats 
en K&C. 

Het project draait al jaren met veel 
succes in het primair onderwijs. 
Dankzij een provinciale subsidie 
kunnen jaarlijks ruim 10.000 
basisschoolleerlingen een bezoek 
brengen aan een van de genoemde 
instellingen. Daar komen nu zo’n 1700 
vmbo-leerlingen uit Zuidoost-Drenthe 
bij. Als het project Culturele Mobiliteit 
op de scholen in Emmen, Coevorden 
en Borger-Odoorn aanslaat wordt 
de pilot in het schooljaar 2019-2020  
uitgebreid naar vmbo-scholen elders 
in Drenthe.

VogelVogel

Ruiterweg 57 7974 HA Havelterberg 

M 06 233 836 35 T 0521 511 792 E j_vogel@zonnet.nl

Voor al uw schilderwerk 
en wandafwerking

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Voor al uw 
rietdekkerswerken

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
 06 50556759

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Ontwerp en opmaak

Digitaal printen

XXL printen

Fullcolour drukwerk

Huisstijl drukwerk

Textieldruk en borduren

Belettering

Relatiegeschenken

Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

T 0522 255 449

E drukkerij@kleen.nl www.kleen.nl
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Rimini Havelte viert 10-jarig bestaan

IJssalon en Pizzeria Rimini in Havelte viert zaterdag 9 juni 
haar tienjarig bestaan. De hele dag is er gezellige muziek en 
voor de kinderen is er een kleurwedstrijd. Tussen 14.00 uur 
en 16.00 uur trakteren Bert en Silvia de gasten op een gratis 
bolletje ijs.

Het echtpaar startte in het voorjaar 
van 2008 met de ijssalon op de 
hoek van de Dorpsstraat en de Van 
Helomaweg in Havelte. Een jaar later 
voegden ze ambachtelijke pizza’s 
aan het assortiment toe. Het is geen 
Italiaans bloed dat door hun aderen 
stroomt, maar dat zou je niet zeggen 
als je hun gasten hoort spreken over 
de kwaliteit van het zelfgemaakte 
Italiaanse ijs en de ambachtelijke 
pizza’s. 
‘De positieve reacties van de gasten 
die genieten van ons eten, daar word 
je blij van, daar doe je het voor,’ zegt 
Bert. Hoewel het hard werken is en 
er lange dagen worden gemaakt, 
genieten hij en zijn vrouw enorm van 
het werk in de salon. ‘Wij startten 
tien jaar geleden met niets, het pand 
werd opgeknapt, we leerden hoe we 
zelf Italiaans ijs konden maken en 
ambachtelijke pizza’s met een dunne, 
knapperige bodem konden bakken.’  

Na al die jaren 
vindt Bert nog veel 
uitdaging in het 
maken van ijs. In 
grote ijsmachines 
maakt hij vele 
smaken ijs naar 
Italiaans recept. 
‘Ik heb een creatieve geest. Het 
maken van ijs is spelen met smaken 
en kleuren, het ontwikkelen van 
combinaties. Spelen blijft leuk, toch? 
Wij streven naar kwaliteit, dus bij elke 
nieuwe smaak proberen en proeven 
we net zo lang tot het perfect is. Wij 
werken met goede grondstoffen en 
recepten. En ook met de pizza’s blijf ik 
altijd variëren met ingrediënten. Op 
de kaart hebben we 36 pizza’s, maar 
ik maak regelmatig tijdelijke specials 
met bijzondere smaakcombinaties. 
We gaan voor kwaliteit en gebruiken 
alleen verse bodems.’

Silvia had tien jaar geleden niet 
verwacht dat het restaurant zo’n 
succes zou worden. ‘Het is mooier en 
fijner dan we ooit hadden gedacht. Ik 
vind het eigenlijk best wel bijzonder, 
kijkende naar wat we opgebouwd 
hebben. Het is arbeidsintensief maar 
enorm leuk en afwisselend. Wij 
hebben er, samen met een leuk team 
medewerkers, veel plezier in en hopen 
het nog een tijdje zo vol te blijven 
houden.’

De ijssalon is dagelijks geopend. 
De pizzeria van woensdag tot en 
met zondag en in de zomervakantie 
dagelijks. 

Bert en Silvia Klumper op het terras van hun restaurant. Foto: Alanda de Boer. 

Infocentrum Toegangspoort Havelte

Eindelijk was het  jl. donderdag 24 mei dan zo ver, het informatiecentrum 
bij de Poort van het Holtingerveld is gereed en geopend door burgemeester 
Jager. Het Toeristisch Informatie Punt Westerveld heeft er een mooi 
onderkomen gevonden op deze geschiedkundig iconische plek. 

De ook aanwezige horeca wordt 
verzorgd door de gebroeders Faken 
die er de beschikking hebben over 
een fraai terras. Voor de symbolische 
overdracht van de sleutel voor het 
centrum moest deze uit een ijsblok 
gebikt worden. Voor de kinderen is 
er een natuurspeelplaats aanwezig 
en men is klaar om de bezoekers 
te ontvangen. Te zien is dat zelfs de 
schapen nieuwsgierig waren naar deze 
gebeurtenis!  

Hans Rose
Historische Vereniging Havelte e.o. 
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Optreden Boerenblond in Openluchttheater 
De Speulkoele in Havelte
 
Het bestuur van het Openluchtspel is zeer verheugd met het feit, dat 
cabaretgroep Boerenblond uit Ruinerwold bereid is gevonden om te komen 
spelen in hun openluchttheater De Speulkoele in Havelte. De voorstelling staat 
gepland voor vrijdag 22 juni a.s. om 20.30 uur. Deze voorstelling is het begin van 
het theatherseizoen in Havelte. De premiere van het eigen stuk: Konkelefoesie is 
op woensdag 11 juli a.s. In totaal zijn er 8 voorstellingen in de maanden juli en augustus. De spelers zijn hiervoor al druk 
aan het repeteren en het decor begint langzaam vorm te krijgen.

Cabaretgroep Boerenblond bestaat 
uit Marianne van der Klocht, Jan 
Boverhof, Jan Prent en muzikant 
Dirk Venema. Tijdens de voorstelling 
komen allerlei typetjes langs en door 
de herkenbaarheid en droge humor 
is de lach nooit ver weg. Alle teksten 

en liedjes worden door de leden zelf 
geschreven. Ook wordt er tijdens het 
spelen geïmproviseerd en schuwen ze 
de actualiteit ook niet.
Zij gaan hun voorstelling: “Das’t 
hele eier eet’n” spelen. Dit is een 
compilatie van de mooiste stukjes van 

de afgelopen 18 jaren. Dus genoeg 
voor een heerlijk avondje ouderwets 
lachen.
Kaarten voor Boerenblond à € 10,-, 
zijn inclusief een kop koffie of thee. 
Voor info: 
www.openluchtspelhavelte.nl.

Pro Rege natuur fiets3daagse Havelte
4, 5 en 6 september 2018

Naast de bekende rijwielvierdaagse is er in de provincie Drenthe ook nog, onder de vlag van stichting Fietsevenementen 
PIT Pro Rege, de natuur fiets3daagse in Havelte. 

Vanuit het startpunt, ECHOS Home 
“het Baken” (PMT gebouw) bij 
de Johannes Postkazerne in Darp 
(Havelte)  is er de mogelijkheid om te 
kiezen tussen een 40 en 60 km route. 
De routes worden door vrijwilligers 
uitgezet en gaan gedurende de 3 
dagen verschillende richtingen op. 
Zo kunt u genieten van het mooie 
Drentse landschap of de kop van 
Noordwest-Overijssel. Komt u de 
Holtingerveldse schaapskudde 
tegen of fiets u langs de Overijsselse 
binnenwateren?

Startlocatie: ECHOS Home “het Baken”  
J. Postweg 5 
7973 JB Darp (Havelte) 
0521-341297
Inschrijven vanaf  08.30 uur
Starttijd tussen 09.15 tot 10.30 uur
Kosten voor 3 dagen:
Bij voorinschrijving: € 7,50 p.p. en 
voor kinderen € 4,75 p.p.             
Op de dag zelf: € 10.00 p.p. en voor 
kinderen € 5.50 p.p.
1 dag meefietsen? € 4.50 p.p. en voor 
kinderen € 2.50 p.p.

U kunt zich vooraf inschrijven, 
tot 23 augustus, via de website 
www.fietsenprorege.nl.

Verder organiseert Fietsen Pro Rege 
nog de volgende fietsevenementen:
12-13-14 juni: fietsdriedaagse in Assen 
19-20-21 juni: fietsdriedaagse in 
Apeldoorn
26-27-28 juni: fietsdriedaagse in 
Oirschot
28-29-30 augustus: fietsdriedaagse in 
Ermelo.

ZZWD is de meest complete zorgaanbieder in Zuidwest-Drenthe     |     www.zzwd.nl 

Ben jij de vrijwilliger die met liefde onze klanten 
ondersteunt in Havelte?

  Maak je medemens blij! 

Op maandag 11 juni en donderdag 14 juni  houden we rondleidingen,  
op beide dagen om 11 en 14.30 uur, start bij nieuwbouw aan de Molenweg. 
Neem een kijkje in de nieuwe huiskamers, bij de verschillende activiteiten,  
in de keuken van Maaltijdservice Thuis en laat je verrassen door de  
vele mogelijkheden die er zijn in Havelte.  
Kom langs en voel je welkom! 
Wil je meer informatie? Bel of mail met  
Janneke Schieving, tel. 06-51902154, j.schieving@zzwd.nl. 



De Kei - 3e jaargang nr. 11 - 6 juni 2018 7

  6 juni De Kei nr. 11
  9 juni 10-jarig jubileum Rimini Havelte
  9 juni Fancy fair voor Wanaziwi - Clemenskerk Havelte - 10.00 tot 14.00 uur
  9 juni Oerwandeling - Oermuseum, Brink 7, Diever - 14.00 uur
11 en 14 juni Rondleiding activiteiten ZZWD - Molenweg, Havelte - 11.00 en 14.30 uur
12 juni Ophalen oud papier Havelte
20 juni De Kei nr. 12
21 juni Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
22 juni Optreden Boerenblond - Openluchttheater De Speulkoele, Havelte - 20.30 uur
  4 juli De Kei nr. 13
17 juli Ophalen oud papier Havelte
18 juli De Kei nr. 14
19 juli Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
  1 aug. De Kei nr. 15 - laatste Kei voor de zomerstop
16 aug. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
  4-6 sept.  Pro Rege Natuurfiets3daagse - Echos Home Het Baken (PMT gebouw) - J. Postweg 5, Darp
  5 sept. De Kei nr. 16
19 sept. De Kei nr. 17
20 sept. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
  3 okt. De Kei nr. 18

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 donderdagmiddag: Werelddans - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur
Elke vrijdagmorgen: Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992
Houthandelwevers.nl

Top Kwaliteit Lariks / Douglas (gedroogd!!)
16 x 140  Fijn bezaagd 400 lang € 1.50 p/m
20 x 200  Fijn bezaagd 300 & 400 lang € 1.95 p/m
17 x 140 geschaafd 180 lang  € 1.95 p/m
16 x 115 geschaafd veer/groef 300 cm lang  € 0.90 p/m 

Zweeds rabat (gedroogd!!)
28 x 145 Siberisch Lariks  400 lang € 1.75 p/st
24 x 175 (Zwart) geïmpregneerd 420 lang € 2.75 p/m
24 x 195 Zwart of grijs geïmpregn.  420 lang € 3.25 p/m 

Vlonderplanken
28 x 145  Vuren geïmpregneerd   € 2.25 p/m
21 x 140  Bangkiray  125 & 150 lang € 3.50 p/m
25 x 145  Bangkiray  125 & 150 lang  € 4.50 p/m
21 x 145 Lariks 400 cm € 2.50 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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Stukje Natuur: Boomblauwtje

Vlinders spreken natuurlijk veel mensen aan, je hebt ze in meerdere soorten en 
maten. En uiteraard in meerdere kleuren, vlinders staan min of meer om hun 
kleurpallet bekend. Variërend van het wit van het koolwitje tot het bijna zwart 
aan de buitenkant van de dagpauwoog. Allerlei vlekpatronen komen voor, 
zo heeft het oranjetipje niet geheel verrassend oranje vlekken op zijn witte 
vleugels. En de dagpauwoog heeft prachtige op ogen lijkend vlekken aan de 
binnenkant van zijn vleugel.

Er zijn ook vlinders met één 
hoofdkleur, het boomblauwtje is 
daar een goed voorbeeld van. Het is 
de meest algemene soort onder de 
blauwtjes. Er komen in Nederland 
nog een aantal andere blauwtjes 
voor, zoals het heideblauwtjes, 
het icarusblauwtje en het 
veenbesblauwtje. Europees gezien 
zijn er zelfs enkele tientallen soorten, 
waarvan sommige zelfs niet eens 
blauw zijn.
Het boomblauwtje is een vlindersoort 
die algemeen voorkomt en als eerste 

van de blauwtjes tevoorschijn komt. 
Daarbij is hij vanaf april tot zelfs in 
oktober in menig tuin te bewonderen. 
Daar fladdert hij vaak op ooghoogte 
langs de beplanting. Dan is ook 
de prachtige blauwe kleur aan de 
binnenkant van zijn vleugels te zien. 
De rand van de binnenkant is voorzien 
van een dunne zwarte band met witte 
franjes. Aan de buitenkant van zijn 
vleugels is hij een beetje zilverwit 
van kleur met kleine, op inktspetters 
lijkende, vlekjes. Daarmee wijkt hij af 
van de andere hierboven genoemde 

blauwtjes. Die hebben relatief grote 
zwarte vlekken die ook nog een witte 
rand hebben. Bovendien komen die 
soorten niet of nauwelijks in tuinen 
voor.

Het feit dat hij vrijwel de hele zomer 
aanwezig is, heeft te maken dat 
hij in die periode twee generaties 
heeft. Dat wil zeggen dat de eerste 
boomblauwtjes vrij snel hun eitjes 
leggen. Die eitjes komen gedurende 
de zomer weer uit om vervolgens 
via rups en pop weer in een 
volwassen vlinder te veranderen. Die 
vlinders leggen ook weer eitjes om 
uiteindelijk als een pop in de grond te 
overwinteren.

Paul Mentink 
(paul@paulmentink.nl)

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger                          Martijn Haveman
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ZZWD zoekt vrijwilligers in Havelte

Op dit moment zijn in Nederland 1,3 miljoen mensen 
ouder dan 75 jaar. De verwachting is dat dit in 2030 2,1 
miljoen mensen zijn. Velen hebben nu op hun beurt de 
zorg en aandacht nodig die zij ooit hebben gegeven aan de 
(weder)opbouw van ons land en hun kinderen. Die zorg en 
aandacht kunnen ze onder meer krijgen van organisaties 
als ZZWD.

Janneke Schieving, adviseur Informele 
Zorg en Welzijn van Zorgcollectief 
Zuidwest-Drenthe (ZZWD), vertelt: 
‘Onze medewerkers en vrijwilligers 
ondersteunen (voornamelijk) ouderen 
op het gebied van wonen, welzijn 
en zorg. Het overheidsbeleid is 
dat mensen zolang mogelijk thuis 
kunnen blijven wonen, dicht bij 
familie, vrienden en kennissen. 
Lukt het zelfstandig wonen niet 
meer, dan bieden we 24-uurs zorg 
in Diever, Dwingeloo, Ruinen en 
hier in Havelte. In onder andere 
Havelte kunnen mensen ook 
tijdelijk verblijven in een van onze 
gastenverblijven, bijvoorbeeld na een 
ziekenhuisopname.
‘Naast zorg bieden we onder de naam 
Welkom activiteiten aan voor ouderen 
in en om Havelte’, aldus Roelie 
Bruinenberg, coördinerend begeleider 
voor zorg en welzijn. ‘Hierbij kan je 
denken aan een zinvolle invulling van 
de dag: wat mensen leuk vinden, daar 
proberen wij op in te spelen, zowel 
individueel als in groepsverband. 
Houdt iemand van fietsen door de 
omgeving en lukt dit niet meer alleen, 
dan is er de mogelijkheid om met de 

duofiets op weg 
te gaan met een 
vrijwilliger. Denk 
daarnaast aan 
spelletjes doen, 
creatief bezig zijn, 
kook- en bakactiviteiten of met elkaar 
op pad gaan. Plannen zijn er om een 
beweegtuin aan te leggen, en een 
moestuin. Hiervoor zijn vrijwilligers 
onmisbaar.’

Janneke Schieving: ‘Wie bij ons 
vrijwilliger wordt, weet zich verzekerd 
van dankbaar en zinvol werk. Wij 
verplichten niemand iedere week 
zoveel uur inzetbaar te zijn. We willen 
zoveel mogelijk op maat werken. 
Als iemand eens per maand wil 
langskomen om iets te doen, is dat 
ook prima. Of incidenteel. Als het 
mooi weer is en je er met iemand 
even op uit wil; graag. Iemand een 
bezoek brengen voor een uurtje, 
wordt ook gewaardeerd. We kijken 
zoveel mogelijk naar wederzijdse 
behoefte, en koppelen dan mensen 
aan elkaar. Naast het vrijwilligerswerk 
op maat is er ook behoefte aan 
vrijwilligers die in groepsverband een 

activiteit begeleiden. In de nieuwbouw 
aan de Molenweg zijn twee tijdelijke 
huiskamers ingericht waar mensen 
gezamenlijk (een deel van) de dag 
kunnen doorbrengen. Ook op die plek 
kunnen vrijwilligers veel betekenen 
op allerlei gebied. Er is veel meer 
mogelijk dan je denkt. 
Kom eens kijken, bijvoorbeeld op 11 
en 14 juni, wanneer we rondleidingen 
geven bij de diverse activiteiten, om 
11.00 en 14.30 uur aan de Molenweg.
Tussen de aanleunwoningen 
aan de Hofweg en het 
appartementencomplex aan de 
Molenweg in Havelte wordt een 
nieuwe ontmoetingsruimte gebouwd. 
Daar hebben we straks ook vrijwilligers 
nodig voor allerlei activiteiten. We 
willen ‘naoberschap’ levend houden. 
En wie dat ook wil, kan contact met 
ons opnemen via: j.schieving@zzwd.
nl of via 06-51902154. Of met team 
Welkom in Havelte, 088-9684097.’

Janneke Schieving in gesprek met vrijwilligster Carolina.

KREMER
uitvaartzorg

Annerie

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

Sigrid & MariekeAnnerie,

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

‘

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.  

Alle dagen geopend! 
Pizza’s van woensdag t/m zondag
Voor menu en openingstijden: zie website
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Een ‘KEI’ van een foto
Foto: Han de Kruyf, Havelte

Het veld gelegen naast de camping ‘Mooi Oavelt’ aan de Nieuwe Ruiterweg. Een uitgezocht weertje om de akkers weer 
‘bouwrijp’ te maken. De poters zitten alweer in de grond en als de natuur een beetje meewerkt kunnen over 3 maanden de 
nieuwe aardappelen worden gerooid!

••• • • 
COMFORTUIN 

hoveniersbedrijf 
groenvoorzieningsbedrijf 

boomverzorgi ng 
bestratingen 

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel 
06 10 18 14 17

Cowifortuivi. ...... daar �it u altijd goed!
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Wereldwinkel Havelte……..eerlijk is eerlijk

Sinds vier jaar ben ik woonachtig in de gemeente Havelte. Na een lange 
onderwijsloopbaan in de Randstad ben ik blij verrast door de voor mij volledig 
nieuwe woonomgeving. In Haarlem ga ik uit, in Havelte kom ik thuis.
Veel zaken in Havelte sluiten buitengewoon goed aan bij mijn persoonlijke 
interesses. 

en cadeauartikelen is ook de 
kleding geproduceerd volgens soms 
traditionele, veelal hedendaagse maar 
bovenal eerlijke principes.
Mij valt op dat slechts twee 
mannelijke vrijwilligers deel uitmaken 
van een helaas kleiner wordend 
vrijwilligersbestand. Tevens valt op dat 
een (m.i. te groot) aantal inwoners van 
Havelte onze winkel zelden of nooit 
bezoekt.
Onze winkel kan voortbestaan dankzij 
enthousiaste vrijwilligers en dankzij 
klanten die kiezen voor duurzame en 
eerlijke handel. Niemand in Havelte 
zal de voorkeur geven aan leegstand 
boven een bloeiende wereldwinkel. Ik 
hoop dan ook zeer dat alle inwoners 
van het zo goed gefaciliteerde Havelte 
een bijdrage willen leveren aan 
het voortbestaan van onze en hun 
wereldwinkel.
De deur staat open.
Wereldwinkel Havelte, Egginklaan 2-7, 
7971 CA Havelte. 0521-343244
wereldwinkel.havelte@gmail.com
www.wereldwinkelhavelte.nl

Louis Lazaroms

Zo vind ik het geweldig dat een 
betrekkelijk kleine gemeente beschikt 
over een prachtige wereldwinkel; een 
pareltje in het centrum van het dorp. 
Als vrijwilliger doe ik er alles aan om 
de doelstellingen van onze winkel te 
promoten:
• Eerlijke en duurzame handel 

met respect voor mensen in 
ontwikkelingslanden en zeker ook 
voor ons milieu.

• Bescherming van producenten 
tegen uitbuiting, onveiligheid en 
kinderarbeid.

• Het bieden van inzicht aan 
plaatsgenoten over de ernstige 
en m.i. onderschatte gevolgen 
van conventionele, vaak minder 
gezonde handel. We voelen 
een verantwoordelijkheid voor 
toekomstige generaties en kiezen 

hierbij een route die aansluit op de 
behoeften van het heden, zonder 
het vermogen van toekomstige 
generaties om in hun eigen 
behoeften te voorzien in gevaar te 
brengen.

• Het bevorderen van mensenrechten 
in woord en vooral in daad. Eerlijke 
handel biedt een acceptabel 
inkomen voor de makers van onze 
mooie en originele producten.

Sinds 1985 bestaat de Wereldwinkel 
Havelte. Vanuit de kofferbak van 
Tonny Bergmans tot de prachtige, 
zelfstandige winkel in het centrum 
van Havelte, is een inspirerend 
traject afgelegd. De samenwerking 
met Fair Fashion Sari biedt 
aanvullende mogelijkheden om onze 
doelstellingen te realiseren. Evenals 
alle woonaccessoires, foodproducten 

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD
altijd scherp!

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
SAMENLEEFCONTRACT?

STOTIJN 
notariaat & mediation
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Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame
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Bestel nu voordelig uw rubberlook schrijfwaren

In de maanden juni en juli is het wel heel aantrekkelijk om uw bedrijfslogo 

te laten schitteren op een van de rubberlook soft touch pennen.

We hebben in deze maanden een 10% kortingsactie op onze 9 modellen 

moderne rubberlook pennen. Daarnaast betaalt u deze maanden ook geen 

instelkosten bij bestelling van deze pennen.

Uw logo valt door de matte rubberlook van de pen positief in de kijker 

bij gebruiker en omstander. De speciale designs zorgen daarnaast voor 

een stoere twist en ze liggen ook nog eens extreem goed in de hand.

Actie geldig tot en met 25 juli 2018.

ACTIE
10% korting 
& geen instelkosten

op rubberlook pennen

in juni en juli


