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Toneelmiddag in de Veldkei
Op zaterdag 23 november om 14.00 uur wordt de toneelmiddag weer verzorgd
door de “toneelgroep Sleen” in het dorpshuis “De Veldkei”, Veldkamp 77 te
Havelte.
Deze toneelgroep die ons jaarlijks een
plezierige toneelmiddag bezorgt, zal
ons dit jaar gaan vermaken met het
toneelstuk “De Bloody Mary”. Een
vrolijk toneelstuk in drie bedrijven
dat afspeelt op een cruiseschip.
Kapitein Hein en zijn stuurman Bart
hebben hun oude vrachtschip de
“Bloody Mary” laten ombouwen. Ze
hebben een prachtige driedaagse
cruise uitgestippeld langs de mooiste
plaatsen aan de Middellandse zee. Er
varen 6 gasten mee. Helaas kruipt er
een verstekeling aan boord en horen
ze waarvoor hij op de vlucht is. Dan
zijn er de nodige problemen met de
passagiers. Henry die stiekem een
snoepreisje met zijn secretaresse

maakt. Het pasgetrouwde stel
Peter en Evelien dat de bruidssuite
gereserveerd heeft. En Greta Hoed,
een excentrieke kunstschilderes en
Sofie Cartoen, de bekende schrijfster.
Als dan ook het schip zo lek als een
mandje blijkt te zijn, komt de ware
aard van sommigen ineens boven
water...
Toegang voor deze middag is € 7,00
per persoon en iedereen is van harte
welkom.
Graag zien we u op de gezellige
middag!
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met:
Roelie Ballema tel. 0521-343830
Paula de Wit
tel. 0521-345623

Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp
0521 342 250

0521 34 46 54

Sinterklaas intocht Havelte eind van de middag!
Ook dit jaar zal Sinterklaas en een groot aantal Pieten een bezoek brengen aan
Havelte. De kinderen kunnen hen verwelkomen op zaterdag 23 november waar
de boot dit jaar eerder arriveert.
Rond 15.45 uur zal Sinterklaas
aanmeren bij de Boskampsbrug,
waar de Havelter Ondernemers
Club zorgt voor muziek en warme
chocolademelk. De kinderen kunnen
Sinterklaas en alle Pieten vergezellen
naar het Piet Soerplein, waar het
programma wordt voorgezet.
FotoPiet vindt Havelte namelijk
een fotogeniek dorp met veel lieve

Adverteren?
De Kei - 4e jaargang nr. 22 - 13 november 2019

kinderen. Daarom heeft hij in Havelte
een sfeervolle locatie gecreëerd waar
de kinderen met Piet of Sinterklaas
op de foto kunnen. We horen wie de
mooiste foto-tekening heeft gemaakt
en maken samen plezier tijdens de
fotodans. Dus ouders: camera klaar &
knippen maar!

Het is er weer tijd voor…
Blad blazen!

Dolmar hand- én ruggedragen
bladblazers op benzine.

Meer info op FB: Sint in Havelte.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

Bij ons ook andere merken en
types bladblazers op voorraad.
Al verkrijgbaar vanaf €69,-!!!
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 27 november 2019.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 20 november
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.

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)

Kerkdiensten PKN Havelte/Uffelte
17 nov.
20 nov.
24 nov.

Havelte
Molenhof
Havelte

10.00 uur
19.30 uur
10.00 uur

Mw. J. Doeven (Zuidwolde)
Ds. A. Westra
Ds. A. Westra

Cadeautip
AGENDA 15,- EURO

Heilig avondmaal
Gedachteniszondag, m.m.w. Kerkkoor

IJSCLUB HAVELTE
Jaarvergadering
Op dinsdag 19 november 2019
Om 20.00 uur
In de kantine van de IJsbaan

Agenda ter tafel

Agenda
MET O.A. RUIMTE VOOR ADRESSEN
VERJAARDAGSKALENDER
JAARKALENDER
NOTITIES
Het Noteboompje.nl
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Voor degenen, die nog geen lid zijn,
bestaat de gelegenheid om lidmaatschapskaarten
te kopen voor aanvang van de jaarvergadering
van 19.30-20.00 uur.
Leden die reeds hebben betaald kunnen ook op
genoemd tijdstip hun lidmaatschapskaart afhalen.
Tarieven Lidmaatschapskaarten:
Gezinnen € 7,50
Individuele leden € 5,Inwoners van 18 jaar en ouder
dienen individueel lid te zijn.
NA 1 DECEMBER WORDEN DE TARIEVEN
MET 50% VERHOOGD.
De Kei - 4e jaargang nr. 22 - 13 november 2019

Flint

Neem er een loopje mee
Onlangs bezocht ik de plaatselijke
Clemenskerk i.v.m. een druk bezochte
lezing van huisarts Chantal Visser.
Indrukwekkend om te horen hoe een
jonge vrouw een groot aantal medische
en persoonlijke zaken op een zo hoog
niveau weet te realiseren. In het
bijzonder werd ik geraakt door het feit
dat ze naast alle professionele zaken en
een jong gezin ook nog structureel tijd
vindt voor regelmatig hardlopen.
Deze week las ik in een boek van de
Leidse hoogleraar ouderengeneeskunde Rudi Westendorp dat onze
loopsnelheid een uitstekende
graadmeter vormt voor een inschatting
van de mate van schade aan en in ons
lichaam. Veel ouderen kunnen tot op
hoge leeftijd nog vlot bewegen en ze
worden dan ook gemiddeld ouder dan
stramme, te zware leeftijdsgenoten.
Loopsnelheid blijkt een van de
meest secure maatstaven om onze
kwetsbaarheid in beeld te brengen. Het
functioneren van spieren, gewrichten,
zenuwen, hart en longen wordt ermee
weergegeven. Veroudering heeft
nog niet heftig toegeslagen als vlot
bewegen nog haalbaar blijkt.
Ik vraag me af of er ook een verband
bestaat met mentale fitheid. Wellicht
een onderwerp voor een volgende
lezing van Chantal Visser of één van
haar collega’s.
Ik begrijp de sportieve overwegingen
van onze huisarts nu nog beter dan
tijdens haar lezing. Gelukkig kunnen
we in Havelte en omgeving ver en veilig
in- en outdoor sporten in een gezonde
lucht zonder extreme waarden fijnstof.
Gheraert Leeu

Bijeenkomst Alzheimer Trefpunt Westerveld

27 november 2019 14.00 – 16.00 uur in Hart van Diever, Westeres 7, Diever
Start programma 14.30 uur,
zaal is om 14.00 uur open.
Het belooft weer een bijzonder
interessante bijeenkomst te worden
voor ieder die met dementie in
aanraking is, maar eigenlijk is het
thema van de middag voor iedereen
van belang. Notaris Varekamp zal

dan spreken over financiële zaken die
geregeld zouden moeten worden bij
dementie, kortom de moeite waard.
Wilt u komen maar heeft u geen
vervoer, neemt u dan contact
op met de coördinator Marian
Metselaar, telefoon 0651155379 of
m.metselaar@welzijnmw.nl

Nederland Leest Jan Wolkers

Lezing over vogelvriendelijk tuinieren
Op 19 november organiseert bibliotheek Ruinerwold een lezing over
‘vogelvriendelijk tuinieren’. Deze lezing is in het kader van duurzaamheid, het
thema van Nederland Leest.
Cor Dirksen is tuinvogelconsulent bij
Vogelbescherming Nederland. Hij
geeft adviezen hoe burgers hun tuin
en/of balkon zo kunnen inrichten dat
deze voor vogels een feest worden om
in of op te verblijven. De lezing is voor
leden en niet-leden van de bibliotheek
vrij toegangkelijk.
Gratis in de bibliotheek: Winterbloei
Nederland Leest is een actie van de
gezamenlijke bibliotheken om mensen
aan het lezen te krijgen. Idee is dat
iedereen hetzelfde boekje leest en
daarover in gesprek gaat. Het thema
moet iets zijn dat op dat moment
in de belangstelling staat. Dit jaar
is dat duurzaamheid. Het boekje
dat de bibliotheken de hele maand
november aanbieden, is Winterbloei,
een bloemlezing van natuurverhalen
van Jan Wolkers. Het boekje ademt
liefde voor de natuur uit en dat is
de basis van duurzaam leven. In het
kader van dit thema worden er in
de bibliotheken diverse activiteiten
georganiseerd.

Meer weten?
De lezing over vogelvriendelijk
tuinieren wordt gehouden op 19
november in Bibliotheek Ruinerwold,
Dijkhuizen 66 te Ruinerwold. De lezing
begint om 20.00 uur.
Aanmelden kan vooraf in de
bibliotheek, of stuur een e-mail naar
info@bibliotheekruinerwold.nl.
Bellen kan naar nummer 088 012 8445
Toegang is gratis.

De Kei in december
De laatste Kei van dit jaar verschijnt
niet op 11 december, maar op
18 december a.s.

VIS ZOEKT VIJVER

We gaan onze tuin anders inrichten.
Met als gevolg: geen plek meer voor
de vijver en haar bewoners.
Wie wil de vissen een ander ‘thuis’ geven?
Reacties naar 06 13 82 65 21

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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Havelte Buitengewoon Hollands de
winter in!
Dit jaar organiseren wij voor de 12e keer een
buitengewoon gezellig weekend in Havelte.
De feestelijke decembermaand nadert en opnieuw zet een
groep Havelter ondernemers haar deuren open. U kunt
maar liefst 17 ondernemers op 8 locaties ontmoeten, dus
kom inspiratie opdoen en sfeerproeven. Dit jaar staat het
evenement in het teken van het thema “Hollands”.
Dit houdt in dat de locaties extra
sfeervol zijn aangekleed, maar ook
dat u op iedere locatie een Hollands
lekkernijtje krijgt aangeboden. In onze
flyer, die op iedere locatie te vinden
is, staat tevens een prijsvraag, zodat u
kans maakt op een waardebon die bij
één van de deelnemers te besteden is.
Kortom, wij zien u graag tijdens
het rondje Havelte Buitengewoon
Hollands. Waar u een aanbod vindt
van “sfeer” proeven in prachtige
locaties als de molen, een voormalig
meestershuis, in de wijngaard of een
oud boerderijtje. U kunt inspiratie
opdoen op het gebied van creatief
bloemwerk, de laatste trends

bekijken op het
gebied van wonen en persoonlijke
verzorging. Neem de tijd en bekijk de
prachtige schilderijen die op 2 locaties
worden tentoongesteld. Maar ook
uw smaakpapillen kunnen worden
getest met een glas Havelter wijn en
overheerlijke pattisererie.
U kunt zich inschrijven voor
de workshops die de komende
wintermaanden worden gegeven
en uiteraard is het bij één van de
horeca-ondernemers genieten van
een buitengewoon lekker kopje koffie,
een lunch of een drankje. Ons rondje
biedt ook de ruimte voor serieuze
zaken, als het kunnen communiceren
met je baby in gebarentaal, maar ook

Annerie
KREMER

kan een uitvaartverzorger op één van
de locaties u van de nodige informatie
voorzien.
De deelnemers van ‘Havelte
Buitengewoon’ heten u van harte
welkom op 16 en 17 november van
11.00 tot 17.00 uur.

Tijd
De favoriete tijdverspilling
van de misantroop
was het koesteren
van wantrouwen.
Louis

BEDRIJF OVERNEMEN OF STARTEN?

uitvaartzorg

‘

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

0522 - 245021

Annerie, Sigrid & Marieke

Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Stotijn

notariaat & mediation

Rimini is open t/m 17 november!
Wintersluiting tot eind januari.
Voor menu en openingstijden: zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl
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Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

DESKUNDIG, TREFZEKER
EN VOORDELIG

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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COMFORTUIN
hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf
boomverzorging
bestratingen

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel
0522 255 389
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Agenda
13 nov.	Lezing ‘Dichtbij en toch bijzonder’ door vogelfotograaf Henk Wiebe van der Meulen;
org. Vogelwacht Uffelte e.o.; Eetcafé Cafetaria “De Molensteen”, Uffelte
15 nov. Algemene Leden Vergadering biljartvereniging ‘De Veldkei’ - De Veldkei, Havelte - 10.00 uur
19 nov. Lezing Vogelvriendelijk tuinieren - Bibliotheek Ruinerwold - 20.00 uur
20 nov. Vrouwenvereniging Havelte; Doe-avond
21 nov. Drentenierdersmiddag; Expositie Drentenierders - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
23 nov. Toneelmiddag; De Toneelgroep Sleen - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur
23 nov.	Sinterklaasintocht - 15.45 uur aanleggen schip,
16.15 uur stoet richting Piet Soer plein
24 nov.	Lezing Hondenfluisteraar - Holtinger Schaapskooi - 14.00-16.00 uur
26 nov. Ophalen van het oud papier in Havelte
26 nov.	Bestuursvergadering van de Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei, Havelte - 19.30 uur
27 nov. De Kei nr. 23 (de volgende Kei verschijnt over 3 weken)
27 nov.	Bijeenkomst Alzheimer Trefpunt Westerveld - Hart van Diever, Westeres 7, Diever - 14.00 -16.00 uur
29 nov.	Bingomiddag- De Senioren Westerveld- De Veldkei Havelte - 14.00 uur - Iedereen is van harte welkom.
30 nov.	Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
17 dec. Ophalen van het oud papier in Havelte
18 dec. De Kei nr. 24
18 dec. Vrouwenvereniging Havelte; Kerstavond
19 dec. Kerstviering Vrouwen van Nu Havelte
19 dec. Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
15 jan. Vrouwenvereniging Havelte; Jessica Bouman
19 feb. Vrouwenvereniging Havelte; Middenvelders
18 maart Vrouwenvereniging Havelte; Ton Henzen
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke woensdagmiddag:
Elke woensdagmiddag:
Elke donderdagmiddag:
Elke vrijdagmorgen:

Gymnastiek voor ouderen (september t/m mei) - De Veldkei, Havelte - 13.30-14.15 uur
Schaken - De Veldkei, Havelte - tussen 13.30 en 16.00 uur
Welfare Handwerkgroep in de Veldkei Havelte van 13.30 - 15.30 uur.
Sjoelen - De Veldkei, Havelte - 13.30-15.45 uur - info: 0521-343418
Bridgen - De Veldkei, Havelte - tussen 13.30 en 17.00 uur (sept. tot mei)
Werelddans - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur
Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur

De Kei - 4e jaargang nr. 22 - 13 november 2019
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Dorpsnetwerk Zuid

Havelte, Darp, Uffelte, Havelterberg, Busselte, Wapserveen
Welzijn MensenWerk staat voor u klaar. Elke inwoner van Westerveld heeft soms vragen, waar hij of zij niet
direct zelf uitkomt. Je kunt bij ons terecht met vragen over bijvoorbeeld geld, gezondheid, vrijwilligerswerk,
administratie, vrije tijdsbesteding, opvoeding of relaties. Samen met mensen uit je eigen omgeving bieden onze
sociaal werkers en onze partners handvatten die je kunt gebruiken om een oplossing te vinden.

Havelte - Wapserveen e.o.

Darp - Uffelte e.o.

Henk van der Meer
Opbouwwerker stimuleert,
ondersteunt en verbindt bewoners,
gemeenten en organisaties bij het
verbeteren van het woonen leefklimaat.
T 06 30441876
E h.vd.meer@welzijnmw.nl

Femke Heythekker
Opbouwwerker stimuleert,
ondersteunt en verbindt bewoners,
gemeenten en organisaties bij het
verbeteren van het woonen leefklimaat.
T 06 10592219
E f.heythekker@welzijnmw.nl

Westerveld Zuid
Dennis Donker
Jongerenwerk en weerbaarheid.
T 06-10199220
E d.donker@welzijnmw.nl

Eric Boers
Zakelijk leider accommodaties,
dorpshuizen.
T 06-20065395
E e.boers@welzijnmw.nl

Partners
Femmie Blauw
Wijkconsulent Actium.
Leefbaarheid en sociaal beheer.
T 0900 – 0604
E info@actiumwonen.nl

Wmo-loket gemeente Westerveld
Gemeentehuis Diever
T 14 0521 (9:00-17:00 uur)
E info@gemeentewesterveld.nl
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Esther Meijer
Ondersteuner vrijwillige inzet
en burenhulp.
T 06-19464674
E e.meijer@welzijnmw.nl
Melissa Jansma
Schoolmaatschappelijk werk.
T 06-22436372
E m.jansma@welzijnmw.nl
Tessa Manting
Hulpverlening en
maatschappelijk werk.
T 06-13305131
E t.manting@welzijnmw.nl
Erik Smit
Basisteam Zuidwest Drenthe.
Wijkagent Havelte, Uffelte, Darp,
Wapserveen en Havelterberg.
T 0900-8844
E erik.c.smit@politie.nl

Tim Jansen
Beweegcoach gemeente
Westerveld. Samen met inwoners
en organisaties werken aan een
gezonde leefstijl.
T 06-20877121
E t.jansen@gemeentewesterveld.nl
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Dorpsnetwerk Zuid

Havelte, Darp, Uffelte, Havelterberg, Busselte, Wapserveen
Centraal Meldpunt Westerveld

Team van het Dorp

Voor vrijwillige hulp en dienstverlening

Een sterk dorp en een zelfstandige inwoner

Geluk is: prettig wonen in een veilige omgeving
Het Centraal Meldpunt is de schakel tussen een
hulpvrager en vrijwillige hulpverlener van bestaande vrijwilligers-organisaties: Naobuur Vledder, Rode Kruis, Zonnebloem, Humanitas, SOB, PGW,
Diaconie, Kledingbank, Contactpunt Mantelzorg,
WMW, ZZWD. Ook zijn we de schakel tussen vragers en vrijwilligers die niet aangesloten zijn bij een
organisatie.

Het Team van de Dorp zet zich in voor de inwoners
van Havelte en zet zich in voor een sterk dorp en
een zelfstandige inwoner. Het Team van het Dorp
is er voor iedereen die prettig en veilig thuis wil blijven wonen en betrekt de omgeving, zodat de regie
zoveel mogelijk bij uzelf blijft of uw directe omgeving.

U kunt bij ons terecht voor o.a.:
•
Informatie over Tafeltje Dekje en eetcafés
•
Huisbezoek van een vrijwilliger als maatje
•
Vervoersvragen
•
Hulp bij invullen van formulieren
•
Belastinghulp voor Minima
•
Ondersteuning voor mantelzorgers
•
Informatie en bemiddeling Telefooncirkel
Dagopvang
•
Informatie over vrijwilligerswerk in Westerveld
Heeft u hulp nodig? Of wilt u hulp bieden?
De hulp is gratis, soms wordt er onkostenvergoeding gevraagd.
Dinsdag t/m vrijdag van 09.00 – 11.30 uur
De Veldkei, Veldkamp 77, 7971 BX Havelte
T 085 – 273 14 27
E cmwesterveld@welzijnmw.nl

Ontmoetingsplekken
Koffietafel Veldkei Havelte
Iedere dinsdagochtend
Tijd: 9.00 - 10.30 uur
Locatie: De Veldkei
Koffie en Welzijn, gewoon bij ABE
Iedere donderdagochtend
Tijd: 9.30 - 11.00 uur
Locatie: Albert Heijn Havelte

Inwoners worden ondersteund bij hun vragen over
bijvoorbeeld vervoer, hulp in de tuin, boodschappen, maaltijdvoorziening, ontmoeting, vrijetijdsbesteding of een maatje. Door in gesprek te gaan met
de inwoner, geeft de vrijwilliger antwoord op de
vraag vanuit bestaande voorzieningen en activiteiten in Havelte.
Binnen het team werken veel gespecialiseerde vrijwilligers samen met leerlingen en professionals
ondersteunen zij inwoners met een vraag. Welzijn
MensenWerk faciliteert, traint en ondersteunt het
team, zodat kennis en expertise wordt
opgedaan.

Meer informatie
Esther Meijer
E e.meijer@welzijnmw.nl
T 06-19464674

Inloop Darp
Iedere woensdagmiddag
Tijd: 15.00 - 16.30 uur
Locatie: De Stobbe
Inloop Uffelte
Iedere dinsdagmiddag
Tijd: 15.00 – 16.30 uur
Locatie: De Vlasbarg’n
Inloop Wapserveen
Iedere laatste dinsdag van de maand
Tijd: 15.30 - 16.30 uur
Locatie: de Wiekslag

Versie: september 2019
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PARKET - PVC - LAMINAAT
Nieuw - Renovatie - Reparatie

Goedkoop boodschappen doen
in Ruinen!
Afstand… geen probleem,
wij betalen uw benzine

Km-korting bij bril aankoop
€ 1,- per km
Totale afstand, dus heen en terug
(max. 50 km, tot 1-12)

Optiek Ruinen... met afstand de beste

VLOERENMEESTERS sinds 1974
Joost Baltussen, Dikkesteenweg 8, 7971 CB Havelte
06-54 366 770, info@vloerenmeesters.nl

Open op
Dinsdag t/m Vrijdag 09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur
Zaterdag 09.30-12.00 uur
Indien gewenst ’s avonds op afspraak 0522 47 33 28

Oosterstraat 2 • 7963 AC Ruinen

Geslaagd optreden band Please
Zondag 27 oktober speelde de band Please de sterren van de hemel in een zeer goed gevulde zaal van de Veldkei. De
voorstelling was compleet uitverkocht en meer dan 100 mensen genoten van de muziek en de hapjes en leefden zich uit
op de dansvloer.
Please bestaat al meer dan 50 jaar
en veelal oudere bezoekers kenden
hen nog van eerder optredens. En
dat maakte de bijeenkomst uniek. “Je
voelt je weer jong als toen” was een
veel gehoorde reactie.
De activiteitencommissie van de

Marcel Jonker
RADIO & TELEVISIE SERVICE
VERKOOP ALLE MERKEN AUDIO, TV EN SCHOTELS
RIJKSERKEND REPARATEUR EN INSTALLATEUR

Veldkei organiseerde deze geslaagde
activiteit en is van plan in het volgend
jaar vaker een zondagmiddag met
levende muziek te organiseren.
Met vriendelijke groeten,
Lourens Koomans

Klusbus

Martijn

Voor klusjes in en rond het huis
Zuidveenseweg 85 8343 XR Zuidveen
Tel. 0521 511 886 / 06 53 84 47 85
Open ma t/m vrij + zat. morgen

www.marceljonker.nl
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Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73
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Nieuw in Darp:
Kleinschalig kinderdagverblijf
gevestigd in buurthuis De Stobbe

KDV & BSO Darp
KDV & BSO Darp is flexibel,
kleinschalig, een tweede thuis met
alle aandacht voor uw kind.
Eigenaar Karin van der Knokke
heeft ruime ervaring in het werken
met kinderen. Ze is gediplomeerd
pedagogisch medewerker. Ze is
jaren peuterspeelzaal Juf geweest,
vervolgens heeft ze 15 jaar lang haar
eigen zzp gastouderopvang gerund en
nu dus de volgende stap een
kleinschalig kinderdagverblijf.
Er is zowel dagopvang als buitenschoolse opvang mogelijk informeer
naar de mogelijkheden en tarieven.
Tijdens de opvang staan veiligheid,
geborgenheid, liefde op een belangrijke
plaats bij KDV & BSO Darp.
De opvang is een gemengde groep van
0 tot 12 jaar, een verlenging van een
thuissituatie.
Vrijblijvend binnenkijken bij KDV & BSO
Darp is mogelijk. Maak hiervoor graag

Lariks fijn bezaagd
20 x 200

wel even een telefonische afspraak
zodat er ook tijd is om u te woord te
staan.
Informatie:
Bel 0622149784
of mail naar: info@kdv-bso-darp.nl
www.kdv-bso-darp.nl
Bezoekadres:
Linthorst Homanstraat 22
7973 KG Darp

300 & 400 lang € 1.95 p/m

Douglas geschaafd / gedroogd

180 lang € 3.50 p/st
250 lang € 1.85 p/m

17 x 145
18 x 165 veer + groef

Zweeds rabat
28 x 145
28 x 145
24 x 195
24 x 195

Geïmpregneerd
420 lang
Siberisch Lariks
400 lang
Douglas
300 & 400 lang
Zwart geïmpregneerd
400 lang

Vlonderplanken
28 x 145 Douglas
21 x 145 Hardhout
25 x 145 Hardhout

€ 1.50 p/m
€ 1.75 p/m
€ 2.50 p/m
€ 2.95 p/m

400 lang € 2.50 p/m
125 & 150 lang € 3.50 p/m
125 & 150 lang € 4.50 p/m

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

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

Houthandelwevers.nl
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Beweeglijke bijeenkomst Alzheimer Trefpunt
Het was op 25 september al weer de derde bijeenkomst van het Alzheimer
Trefpunt, dit keer in Overentinghe in Dwingeloo. De bezoekers luisterden naar
een gesprek van de casemanagers Nolda Beckers en Gretha van Noord.
Beiden komen bij de mensen thuis, al of niet na een verwijzing door de
huisarts. Niet altijd is er al een duidelijke diagnose gesteld dat er bij een
patiënt sprake is van de ziekte van Alzheimer maar de omgeving heeft een
gevoel dat er wat mis is. Is dat vergeetachtigheid of is er meer?
Vaak verwijst de huisarts naar
de geheugenpolikliniek waar
een uitgebreid hersenonderzoek
wordt uitgevoerd. Daarbij worden
verschillende testen gedaan en wordt
soms een MRI-scan uitgevoerd. Is de
uitslag duidelijk en de diagnose luidt
dat er sprake is van een vorm van
beginnende dementie, dan kan de
casemanager vanaf dat moment met
de cliënt en zijn of haar omgeving
in gesprek. In vooral zo’n eerste
gesprek kan duidelijk worden hoe
en waarin er hulp geboden kan
worden. Niet iedereen is immers van
alle mogelijkheden op de hoogte en
zeker wanneer de ziekte nog maar
net is vastgesteld kan er door de
zieke zelf nog veel zelf ondernomen
worden. Soms zal de cliënt wellicht
ontkennen dat er sprake is van meer
dan vergeetachtigheid en ook niet
het gesprek willen aangaan. Het
contact cliënt/casemanager berust

op vertrouwen en dat zal in de
gesprekken vooral duidelijk aan de
orde komen.
De casemanager zal in het eerste
gesprek aan de hand van een
vragenlijst proberen vast te stellen
of de inzet van thuiszorg nodig is of
er behoefte is aan dagbesteding of
dat er andere zaken nodig zijn. Vaak
vinden er ook familiegesprekken
plaats zodat ook kinderen en andere
familieleden geïnformeerd worden. De
casemanager probeert zoveel mogelijk
af te stemmen op de behoeften die
er zijn zodat er zorg op maat geboden
kan worden.
Na de pauze konden bezoekers vragen
stellen en vervolgens kregen de
fysiotherapeute Tineke Agterbosch
en beweegcoach Tim Jansen de
gelegenheid om de aanwezigen in
beweging te krijgen. Dat zij er waren
was ook om te benadrukken dat het

op 28 oktober Wereld Alzheimer
dag was en dit jaar was het thema
bewegen. Eerst werd aan de hand
van een filmpje met Professor
Scherder nog maar eens het belang
van bewegen verduidelijkt. Als we
lopen of fietsen hoeven dat niet
direct grote afstanden te zijn, ook
huishoudelijk werk of klusjes in huis
leveren al beweging op en dat is
van groot belang. Want dementie
laat je niet alleen dingen vergeten,
de hersenen sturen ook steeds
minder het bewegingsapparaat aan.
En dus moeten wij allen en vooral
dementerenden de mobiliteit trainen.
Met aanwijzingen kon er veel en alle
bezoekers kwamen druk in de weer en
werden de enthousiaste aanwijzingen
opgevolgd.
De volgende bijeenkomst van het
Alzheimer Trefpunt op 27 november
2019
Thema is: financiële zaken regelen
bij dementie. Gastspreker is notaris
Varekamp uit Dwingeloo
Locatie: Hart van Diever, Westeres 7
in Diever
Die bijeenkomst is dan ‘s middags van
14.00-16.00 uur (zaal open om 14.00
uur, start programma 14.30 uur).

Bureaus
op maat gemaakt

Het Noteboompje.nl

KLEINSCHALIG KINDERDAGVERBLIJF
met alle aandacht voor u kind.
Flexibel, vertrouwd, een tweede thuis.
Dagopvang en Buitenschoolse opvang mogelijk
informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.
Linthorst Homanstraat 22
7973 KG DARP
06 22 14 97 84
www.kdv-bso-darp.nl
info@kdv-bso-darp.nl
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energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

Martijn Haveman

magnetiseren
kruiden therapie

cursus;

Praktijk voor:
behandeling;
opleidingen;
energetische sportmassage / therapieën
Pedjit (oosterse
massage)
Pedjit
(Indonesische massage) energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen
energetische sportmassage / therapieën
orthomoleculair gerichte consulten
ontspanningsmassage
Locatie

meditatie
Energetisch therapeut / sportmasseur
veendijk 29 7971 RN Havelte ( Drenthe)
Martijn Haveman

nfo@spirit-treatments.nl

www.spirit-treatments.nl

tel; 06-33674073

www.spirit-treatments.nl 06-33674073
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Foto: Han de Kruyf, Havelte

Een ‘Kei’ van een foto

We hebben het met de discussie over het koeienoverschot helemaal gehad en houden voorlopig dat onderwerp dan
ook voor gezien! (locatie Meenteweg, Havelte)

Drentenierdersmiddag
Drentenierders exposeren hun hobby's in het Landhotel in Diever op donderdag 21 november van 15.00 tot 17.00 uur.
Negen vaste bezoekers van de
Drentenierdersbijeenkomsten hebben
zich aangemeld om hun hobby's
te laten zien en eventuele vragen
hierover te beantwoorden.
De hobby's die geëxposeerd worden
zijn o.a. schilderen, boetseren,
infomateriaal over de Baltische
landen, houtsnijwerk, tuinieren,
musea bezoeken, modelbouw,

gedichten lezen, quilten,
groendecoraties en sieraden maken.
Iedereen is welkom en de toegang is
gratis.
Drentenierders zijn wat oudere
levensgenieters die zijn neergestreken
in de gemeente Westerveld van ons
mooie Drenthe, vaak na een druk
arbeidsleven vol afwisseling.

Drentenierders willen de mensen om
hen heen leren kennen, samen aan
activiteiten deelnemen en wellicht
nieuwe dingen uitproberen.
De Drentenierdersmiddagen
worden gehouden in Het Landhotel,
Groningerweg 6 in Diever.
Voor meer informatie zie onze website
www.drentenierders.nl of bel 0521342557.

Zoekt u lotenbloks voor uw vereniging of stichting?
Kijk op:

Lotenbloks.nl
Lotenbloks.nl is een initiatief van
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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U laat uw klanten
toch niet
in de regen staan?
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Relatiegeschenken

On

e

Promoot uw bedrijf met een paraplu bedrukt met uw eigen logo
of kijk op www.kleen.nl/relatiegeschenken
voor onze catalogus promotiemateriaal en relatiegeschenken.
U bent natuurlijk ook van harte welkom bij ons aan de Noteboomstraat
voor vrijblijvend advies of prijsopgave.

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl
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