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Gesloten van
16 t/m 23 februari

Klaas Molenkamp, voorzitter van IJsclub Nooitgedacht overhandigt het team van ‘De Veldwikke’ een
envelop met inhoud. Rechts op de foto het kersverse bestuurslid van IJsclub Nooitgedacht, Juliëtte Lueks.

IJsclub Nooitgedacht uit Darp laat
Darper basisschool schaatsen
Hoewel de echte winter nog moet plaatsvinden en het schaatsen op
natuurijs nog ver weg is, liet IJsclub Nooitgedacht uit Darp alle leerlingen
van de basisschool De Veldwikke, uit dezelfde plaats, alvast genieten van het
schaatsen: op het kunstijs op de Markt in Steenwijk.
Voorzitter Klaas Molenkamp vernam
van Juliette Lueks, een ouder die
3 schoolgaande kinderen op de
plaatselijke basisschool heeft, dat
de school met 48 leerlingen naar de
tijdelijke kunstijsbaan in Steenwijk
gaat.
‘Dat bracht mij op het idee om
dat uitstapje de school vanuit de
IJsclub Nooitgedacht aan te bieden’,
aldus de Klaas Molenkamp. ‘Zodra
de ijsbaan in Darp sterk genoeg is,
nemen wij altijd contact op met de
school dat de leerlingen weer kunnen
schaatsen. In samenwerking met de
school worden er dan activiteiten
georganiseerd voor de kinderen.
De laatste jaren kwam het door de
kwakkelende winters daar niet van.
Nu deze gelegenheid zich voordeed,
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hebben we die kans aangegrepen om
iets voor de leerlingen te doen’, vertelt
Molenkamp. De penningmeester,
Frank de Nekker, deelde mede dat
IJsclub Nooitgedacht dat uitstapje wel
kan financieren. Schooldirecteur Rita
Lorkeers werd aangenaam verrast
door de mededeling van het bestuur
van de ijsclub. Alle leerlingen van
basisschool ‘De Veldwikke’ uit Darp
bevonden zich donderdagmiddag
20 december op het kunstijs op de
Markt in Steenwijk. Van groep 1 t/m
8 begaven zij zich op de smalle ijzers
op het gladde ijs. De gebruikelijke
schaatspret op de openluchtbaan in
Darp had plaatsgemaakt voor vertier
op de overdekte kunstijsbaan in
Steenwijk. Uiteraard was de school in
haar nopjes met het gulle gebaar van
IJsclub Nooitgedacht.

Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp
0521 342 250
Debeste
beste wensen
wensen voor
voor 2018
2019
De
namens:
namens:

0521 34 46 54

Robuuste Dolmar 2- takt
kettingzagen al vanaf €239,-

Ketting stomp…?
Wij slijpen ‘m ter plekke!
Meld u nu aan voor de
winterbeurt van uw maaier incl.
gratis haal- en brengservice:
0521-344654
info@vandijktuinenpark.nl
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 23 januari 2019.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 16 januari
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:
0522-255449 of dekei@kleen.nl

Belangrijke Informatie
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.

Kerkdiensten PKN Havelte/Uffelte

Zo. 13 jan.
Wo.16 jan.
Zo. 20 jan.

Havelte
Molenhof
Havelte

10.00 uur
19.30 uur
10.00 uur

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003
REGELVERMELDING: • 1 regel e 43,00 • 2 regels e 52,00
• 3 regels e 73,00 • 4 regels e 94,- per jaar (excl. BTW)

Ds. V. Top		
Kinderkerk
Mw. G. Bijl-Valk
Ds. A. Westra
Bevestiging ambtsdragers Kindernevendienst

Annerie
KREMER
uitvaartzorg

‘

50% korting

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

0522 - 245021

op

Annerie, Sigrid & Marieke

Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

montuur en glazen
van de opruimcollectie
(tot 01-02-2019)

Voor al uw
rietdekkerswerken
Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
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Open op
Dinsdag • Donderdag • Vrijdag
09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur
Woensdag • Zaterdag 09.30-12.00 uur
Indien gewenst ’s avonds op afspraak
0522 47 33 28

Oosterstraat 2 • 7963 AC Ruinen
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Film in De Veldkei

Keitje

The Bookshop

2019

11 januari
De film speelt
zich af in een
klein stadje in
het oosten van
Engeland in 1959.
Florence Green
besluit, ondanks
beleefd maar
meedogenloos
lokaal verzet,
een boekwinkel te openen. Door de
lokale bevolking bloot te stellen aan
messcherpe literatuur, zoals Nabokovs
Lolita en Ray Bradbury’s Fahrenheit
451, plukt ze de vruchten van een
conservatief stadje dat ontwaakt.
Een echte feel good movie.
Aanvang 20.00 uur,
zaal open om 19.30 uur.
Entree € 6,00.
Reserveren bij Lourens Koomans:
340460 of email: koomans@wxs.nl.

Buurman
Twaalf maanden sinds hij vertrok.
Zijn schip verliet ons dok.
Onder toezicht van de zon
deed zij alles één keer alleen.

Louis.

Even wennen om 2019 te vermelden na een jaar lang 2018 te hebben
geschreven. Een nieuw jaar. We hebben het oude achter ons gelaten.
De kerstversiering is opgeruimd,
bij mij tenminste. De poedersuiker
weggeblazen, de laatste
Brinckzangersoliebol (je koopt altijd te
veel) in de tuin voor de vogeltjes, de
glühwein is zuur en het engelenhaar
zit in de stofzuiger.
We beginnen opgeruimd aan een
nieuw jaar.
Wat zal het brengen?
In ieder geval vieren we de opening
van het prachtig gerenoveerde
Piet Soerplein. Het schijnt een heel
spektakel te worden. Piet Soer is een
man die herdacht gaat worden en
terecht!
Verder worden er nog plekken in
Havelte gerenoveerd en ook dat zal
een verbetering zijn.
Hopelijk beginnen ze met het
opknappen van de Veldkei en krijgen
de bewoners van zorgcentrum
de Molenhof hun zo begeerde
ontmoetingsruimte.
Of, zoals ik in een interview met een

oud Uffelter las, een plek waar je met
elkaar over vroeger kunt praten.
En, zou er nóg een creatieve en
enthousiaste ondernemer zijn die
dat leegstaande en verwaarloosde
restaurant een nieuwe toekomst durft
te geven? En de koude, kale, lege
winkelpanden?
Havelte is het waard!
Maar bovenal hoop ik voor alle lezers
en lezeressen van de Kei een gezond
Nieuwjaar. Ik weet dat dit geen
haalbare kaart is maar dan zeg ik, een
zo gezond mogelijk.
Dat er veel goede en zorgzame
mensen om u heen zijn die u moed
geven en behulpzaam zijn.
Ik beloof u, dit zijn mijn laatste
stichtelijke woorden die ik dit jaar laat
horen.
Wat is dat nou?
Zei iemand: ‘Het zal tijd worden!’
dieneke smink

SiS bestaat 10 jaar
3 januari 2009 is Schoonheidsinstituut Siska (SiS) begonnen. De salon is
inmiddels uitgebreid met een 2e salon waar de massages plaats vinden. SiS is
namelijk ook gediplomeerd sportmasseur.
SiS viert haar 10-jarig bestaan met
een aantrekkelijke korting, voor u die
dit mogelijk heeft gemaakt. Op iedere
behandeling ontvangt u 10% korting in
januari en februari.
Als u SiS nog niet kent is er ook een

leuke actie. Voor maar € 27,50 kunt u
kennis maken met SiS en met de Dr.
Hauschka producten waar SiS mee
werkt.
U kunt bellen voor een afspraak met
06 2046 2847.

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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Kersttoernooi biljartvereniging De Veldkei
Het tweedaagse Kersttoernooi dat
biljartvereniging De Veldkei op
donderdag 20 en vrijdag 21 december
hield, is traditioneel een bijeenkomst
van liefhebbers: driehoekjes trekken
op het groene laken, trekstoten
maken, overhouden, vooral dik
of juist dun spelen en uiteraard
uitvoerig nabeschouwen.
En is het niet om de knikkers dat men
speelt, dan wel om het prijzenpakket
dat te wachten ligt: een verrassing
van de keurslager. Toch altijd
meegenomen met de Kerst in het
vooruitzicht. Zolang vlees nog niet
helemaal verboden is, moet men
ervan profiteren, nietwaar? Uit de
foto’s die Rimmert Brandsma heeft
gemaakt van de winnaars van de beide
dagen, valt op te maken dat de prijzen
in de smaak vielen.

De winnaars van de donderdag:

De winnaars van de vrijdag:

Van links naar rechts: Piet van Stenis
(nr. 2), Michel Platje (nr. 1) en Jan
Westerhof (nr. 3)

Van links naar rechts: Jacob Kunst (nr.
3), Remco Kremers (nr. 2) en Evert
Evers (nr. 1)

In het voorjaar kunnen we het Paastoernooi verwachten. Waarschijnlijk dozen
met eieren als prijzen, als die tenminste niet tegen die tijd verboden zijn.

Lezing over Huiszwaluwen door Arend J. van Dijk
23 januari — 20.00-22.00 uur

Hoe gaat het met de Huiszwaluwen?
Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland
organiseerden in 2018 het ‘Jaar van de huiszwaluw’. Wat is er het afgelopen
jaar gebeurd en wat is men inmiddels te weten gekomen?
Tellingen van de Vogelwacht komen
de laatste jaren uit op 350-450
nesten. Dat zijn er meer dan enkele
tientallen jaren geleden en dit komt
mede door beschermingsmaatregelen
zoals het plaatsen van kunstnesten,
zwaluwtillen en mestplankjes onder
de nesten. Op lange termijn is er,
zeker landelijk gezien, sprake van
aanzienlijk afname. Dit wordt onder
andere in verband gebracht met

jaarlijks minder grootgebrachte jongen
bijvoorbeeld door het uitblijven van
tweede broedsels. In 2018 is naar dit
aspect landelijk onderzoek gestart.
Ook onze regio heeft hier actief aan
meegedaan. Arend gaat deze avond
niet alleen in op de resultaten van het
onderzoek, maar zal ook het een en
ander vertellen over de huiszwaluw in
het algemeen.
Locatie
Café De Molensteen, Rijksweg 34
in Uffelte.
De avond is gratis voor leden.
Niet-leden betalen 3 euro.

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT
4

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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COMFORTUIN
hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf
boomverzorging
bestratingen

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel
06 10 18 14 17
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Agenda
9 jan.
De Kei nr. 1
11 jan.
Bingomiddag; De Senioren Westerveld -De Veldkei, Havelte - 14.00 uur - Iedereen is van harte welkom
11 jan.
Film The Bookshop - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
16 jan.
Vrouwenvereniging Havelte; Bingo
Heeft u
23 jan.
De Kei nr. 2
ee
n
aa
nkondiging
2 feb.	Gezellige middag met optreden van Luuks Nijsingh; org. Rode Kruis - De Veldkei,
van een evenemen
Havelte - 14.00 uur
t
5 feb.
Ophalen oud papier in Havelte
of activiteit?
6 feb.
De Kei nr. 3
Laat het gratis in
6 feb.	Ledenavond Vrouwen van Nu Havelte; Jaarvergadering, na de pauze Ellen Seldenthuis
de agenda plaatsen
.
projectleider in Ghana - De Veldkei Havelte
(Commerciële age
ndapunten
8 feb.	Bingomiddag; De Senioren Westerveld - De Veldkei Havelte - 14.00 uur - Iedereen is
in overleg)
van harte welkom
20 feb.
De Kei nr. 4
20 feb.
Vrouwenvereniging Havelte; Jaarvergadering met Aalt Westerman
5 maart Ophalen oud papier in Havelte
6 maart De Kei nr. 5
6 maart	Ledenavond Vrouwen van Nu Havelte; Huite Zonderland vertelt over de sport van zoon Epke - De Veldkei Havelte
20 maart De Kei nr. 6
20 maart Vrouwenvereniging Havelte; Modeshow
2 april
Ophalen oud papier in Havelte
3 april
Ledenavond Vrouwen van Nu Havelte; Het eendagsbestuur verzorgt de avond - De Veldkei Havelte
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
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NIVON Natuurvriendenhuis Het Hunehuis 100% duurzaam
Green Key GOUD op 5 december behaald

Het NIVON natuurvriendenhuis Het Hunehuis in Havelte/Darp heeft op 5 december het Green Key duurzaamheidscertificaat behaald. Het Hunehuis laat daarmee zien dat duurzaam recreëren de gewoonste zaak van de wereld is.
De vrijwillige medewerkers bieden de gasten niet alleen optimale gastvrijheid, maar het natuurvriendenhuis heeft
ook grote aandacht voor haar effecten op de natuur en het milieu.
Green Key is hèt internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche die er alles
aan doen om natuur en milieu te sparen, zonder dat gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Het Hunehuis heeft de
hoogste classificering behaald: GOUD.
aanbieden: natuurlijke ongedwongen
vakantiebeleving mét persoonlijke
aandacht, en mét zorg voor natuur en
milieu. Green Key heeft ons geholpen
nòg een stap verder te denken
in onze aandacht voor duurzame
bedrijfsvoering en gastgerichtheid.
Informatie bij: Aad de Vries, tel.nr.
+31 6 37010133, mailadres:
aaddevries@ziggo.nl
Vóór het Hunehuis wordt onder de NIVON
natuurvriendenvlag de Green Key vlag in
top gehesen, in bijzijn van leden van de
beheercommissie van het Hunehuis.

Er is veel geïnvesteerd in een
duurzame nieuwbouw met natuurlijke
materialen, sedum dak, zonnepanelen
en -boiler en recentelijk in
energiezuinige apparatuur. Daarnaast
wordt er in het Hunehuis gebruik
gemaakt van duurzame verlichting,
ecologische schoonmaakmiddelen,
waterbespaarders op de kranen,
duurzaam printpapier, minder
verpakkingsmaterialen en wordt het
afval gescheiden.
Aad de Vries, projectleider
duurzaamheid van het Hunehuis is
trots op het keurmerk: “De manier
waarop het Green Key keurmerk
duurzaamheid benadert vanuit de
gast, sluit heel goed aan bij de manier
waarop het Hunehuis gastvrijheid wil

Over het Hunehuis
Het Hunehuis ligt midden in de
bossen aan de rand van het dorp
Havelte, op steenworp afstand van het
karakteristieke Meppel en Steenwijk.
Dit prachtige huis ligt bovenop de
Havelterberg bij monumentale
hunebedden en te midden van heide,
bos, vennen en zandverstuivingen. Het
Hunehuis ligt midden in het Nationale
Park van Drenthe, met een grote
schaapskudde die regelmatig gezellig
langskomt.
Het Hunehuis is 1 van de 13
natuurvriendenhuizen van het Nivon.
Het is een betaalbaar ‘doe-het-zelf’hotel dat volledig door vrijwilligers
wordt beheerd. U geniet er van de
rust en de natuur in een ontspannen
sfeer. In de gezamenlijke keuken
en de eetzaal maakt de gast, als
die dat wil, gemakkelijk contact
met andere gasten. Er zijn volop

speelmogelijkheden voor kinderen,
veel leuke attracties in de buurt en
eindeloze mogelijkheden voor fietsers
en wandelaars, voor natuur- en
cultuurgenieters.
Dit natuurhotel biedt ruimte aan
zowel individuele gasten, families, als
ook aan groepen, met zijn 29 kamers.
Zowel NIVON-leden als niet-leden
zijn van harte welkom. Leden hebben
echter een veel voordeliger tarief.
Door het jaar biedt het Hunehuis
veel verschillende activiteiten/
arrangementen.
Naast het huis ligt apart, een
klein gezellig maar eenvoudig
natuurkampeerterrein dat toegankelijk
is voor bezitters van het groene
boekje (De Groene Koepel) en voor
NIVON leden. Het terrein is alleen
toegankelijk voor kampeerders en dus
niet voor caravans en/of vouwwagens.

Gasten en medewerkers wordt gevraagd
bewust met energie om te gaan door deuren,
ramen (en ventilatieroosters) te sluiten als de
verwarming aan staat.

Lekker en gezond eten zonder zelf te koken?
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis!
Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden!
Af en toe, 1x in de week of iedere dag!
Warm of koelvers thuisbezorgd!

Maaltijdservice Thuis
6

www.zzwd.nl

Dwingeloo, De Weyert, T. 088-9684028
Havelte, loc. Hofweg-Molenweg, T. 088-9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067
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Top Kwaliteit Lariks / Douglas (gedroogd!!)
16 x 140
20 x 200
17 x 140
16 x 115

Fijn bezaagd
400 lang
Fijn bezaagd
300 & 400 lang
geschaafd
180 lang
geschaafd veer/groef 300 cm lang

€ 1.50 p/m
€ 1.95 p/m
€ 1.95 p/m
€ 0.90 p/m

Zweeds rabat (gedroogd!!)

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

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
21 x 140
25 x 145
21 x 145

Vuren geïmpregneerd
Bangkiray
125 & 150 lang
Bangkiray
125 & 150 lang
Lariks
400 cm

€ 2.50 p/m
€ 3.50 p/m
€ 4.50 p/m
€ 2.50 p/m

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

Houthandelwevers.nl

Super!
De voedselbank Westerveld kijkt terug op een drukke maar
zeer productieve decembermaand. Wij willen graag de
vier supermarkten, Coöp Diever en Vledder, AH Havelte en
Dwingeloo heel hartelijk bedanken voor hun medewerking
aan de RTV Drenthe actie. Als klapstuk stelden ze ook
nog gezamenlijk een kerstpakket beschikbaar voor onze
cliënten.
In 2018 zijn 56 huishoudens geholpen
met pakketten, bestaande uit 81
volwassenen en 69 kinderen. De
kinderen kregen op hun verjaardag
een verrassing van Jarige Job, op
Sinterklaas een cadeau van de
kledingbeurs Havelte en meerdere
attenties van de kledingbank.
Door vrijwel alle kerken in de
gemeente Westerveld zijn
inzamelingsacties gehouden en/
of financiële bijdragen geschonken.
Van diverse particuliere gevers
en bedrijven zijn giften in natura
geschonken zoals: groentes in de
zomer, brood van de bakkers, eieren,
reinigings- en verzorgingsproducten,
De Kei - 4e jaargang nr. 1 - 9 januari 2019

houdbare
melk, restanten
kerstpakketten
en diepgevroren
vlees. Bij de
Oranjeborg
in Havelte kunnen regelmatig zelf
geteelde groentes worden opgehaald,
ook gaan overschotten naar de
Oranjeborg. Het hele jaar zijn er
bij de Aldi in Dwingeloo producten
opgehaald, uit het Groene Kruisfonds
van Havelte mochten we goederen
aankopen.
Jeroen en Heleen van “De
Tippe” in Vledder hebben alle
voedselbankklanten weer een

Foto: Alien Jalvingh

kerstmaaltijd in de vorm van een
koud- en warmbuffet aangeboden
waarbij wethouder Jelle de Haas een
korte toespraak hield. Zorgboerderij
“De Keuterij” heeft vervoer en veel
extra handen beschikbaar gesteld.
Namens alle vrijwilligers bedankt
voor al deze positieve en onmisbare
bijdragen! Wij wensen iedereen een
goed en gezond 2019.
7

S.V. Dynamiek start 2019 vol beweging voor jong én oud!
We zijn zeer verheugd te kunnen meedelen dat Sportvereniging Dynamiek uit Havelte in 2019, naast het turnen, gaat
starten met 2 nieuwe onderdelen.
Turnen voor volwassen dames
Op maandag 14 januari start om
19.15 uur de eerste les turnen voor
volwassen dames. Drie kwartier lang
onder deskundige leiding van onze
trainster Herma Scheppink turnen.
Dat betekent allerlei uitdagende en
grensverleggende oefeningen op balk,
rekstok, vloer, etc.
Ouder-kindgym
Op vrijdag 18 januari start de 1e les
ouder-kindgym om 14.45 uur tot
15.15 uur. Deze les is bedoeld voor de
allerkleinsten van 2 tot ongeveer 3,5
jaar. Samen met jouw kindje heerlijk

bewegen: goed voor de motorische en
cognitieve ontwikkeling. In een veilige
omgeving grenzen gaan verkennen en
met plezier bewegen.

Naast al deze activiteiten blijven we
natuurlijk de gym-, en turnlessen
verzorgen voor alle kinderen uit
Havelte, Darp, Uffelte en omgeving.

Variofit
In samenwerking met de werkgroep
‘Havelte en omgeving in Beweging’
werd op dinsdag 8 januari een
2e reeks van 6 lessen Variofit
aangeboden. De vorige 6 lessen zijn
goed ontvangen. Kom vrijblijvend
eens een keer meedoen. Fit en vitaal
ouder worden is het motto. Aanvang
les: 14.15 uur, na de les gezellig samen
koffie of thee drinken.

Voor alle lessen geldt: twee gratis
proeflessen geven een goede indruk
van de lesinhoud. Op onze website
www.dynamiekhavelte.nl
staat meer informatie en vindt u
het contactformulier of mail naar
svdynamiek@gmail.com.
We hopen u te ontmoeten in 2019
tijdens 1 van onze dynamische lessen.

ZZWD schenkt overgebleven kerstpakketten aan
Kleding- en Speelgoedbank Westerveld
Vorige week werden medewerkers en vrijwilligers van Zorgcollectief ZuidwestDrenthe (ZZWD) tijdens gezellige eindejaarbijeenkomsten bedankt voor hun
inzet en betrokkenheid. Iedereen mocht tevens een kerstpakket mee naar huis
nemen.
Net als de twee voorgaande jaren
was bij de uitnodiging aangegeven
dat pakketten die aan het eind van
de week niet opgehaald zouden
zijn, worden geschonken aan een
goed doel. Het goede doel van dit
jaar was de Stichting Kleding- en
Speelgoedbank Westerveld.
Sommige vrijwilligers gaven spontaan
te kennen hun pakket te schenken aan
deze Stichting.
De overgebleven pakketten zijn
verzameld van de diverse locaties van
ZZWD en afgeleverd bij de kledingen speelgoedbank, waar ze met
blijdschap werden ontvangen!
Medewerkers (allemaal vrijwilligers!)
van de kledingbank hebben 33
gezinnen geselecteerd waarvan zij
denken dat de kerstpakketten het
beste op z’n plaats zijn.
De kledingbank is minder ingeburgerd
dan bijv. de voedselbank. Sokken en
ondergoed worden nieuw gekocht om
hygiënische redenen. Dat drukt heel
zwaar op het toch al zeer beperkte
financiële budget waarvoor men
afhankelijk is van donaties. ZZWD
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vindt het daarom belangrijk om
middels dit persbericht de kledingbank
eens in de schijnwerpers te zetten.
Waarom is de Kleding- en
Speelgoedbank nodig?
Kleding is een basisbehoefte, die
verder gaat dan het bedekken van
het lichaam; voor ieder mens is het
belangrijk om er goed uit te zien.
Eigenwaarde draagt bij aan een
volwaardige plek in de samenleving.
Hoe kom je over?
Bij een sollicitatiegesprek geeft kleding
de eerste indruk. ‘Dress to impress’,
oftewel: wie goed gekleed is maakt
een betere indruk. En voor kinderen
kan kleding het verschil maken tussen
er wel of niet bijhoren op school.
De kledingbank biedt werkervaringplekken aan mensen die moeilijk aan
werk kunnen komen.
De Kleding- en Speelgoedbank
Westerveld wil verder een plaats
van ontmoeting zijn waar iedereen
welkom is aan de koffietafel, mensen
even tot rust kunnen komen,
minder eenzaam zijn, begrip krijgen
voor elkaar en zich inzetten voor

een ander. Wilt u praten over uw
financiële situatie of heeft u vragen
over regelingen, toeslagen en
tegemoetkomingen? Ook dat kan
hier. Tevens kan ondersteuning bij
internetgebruik worden geboden,
evenals het invullen van aanvragen
en het begrijpen en/of verwerken van
bijvoorbeeld de belastingaangifte.
U kunt een afspraak maken via: info@
kledingbankwesterveld.nl of bel
06-22856227.
Behalve (gratis) kleding en speelgoed
is er altijd een kopje koffie en/of thee,
ranja en een vriendelijk woord!
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