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Fijne Feestdagen
en een

Gezond en
Kleurrijk 2020
Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17, 7973 KZ Darp
0521 342 250

Ruim 500 MTB-ers fietsen voor de schapen in
Havelte
Onder ideale weersomstandigheden hebben ruim 520 mountainbikers gefietst
voor het goede doel. De MTB vereniging Havelte organiseerde deze tocht
omdat de opbrengst ten goede kon komen aan de HolƟnger schaapskudde in
Havelte.
Zij willen graag een ontvangstruimte
bij de kooi bouwen, zodat er nog meer
educa eve ac viteiten kunnen worden
ontwikkeld. Nu was de lammerenkooi
het draai en middelpunt van deze
tocht. Binnenkort zullen de schapen
hun lammeren werpen.
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Nu ruim 500 makke fietsers in de kooi.
Het paste net!
Omdat het de afgelopen week flink
had geregend was het een hele toer
om een mooie fietsbare tocht uit te
ze en. De deelnemers waren goed te
spreken over de mooie afwisselende
routes en velen maakten de 60
kilometer vol. De zon scheen uitbundig
en de EHBO had dit keer een hele
rus ge ochtend. De verzorging was top
van ABE en mede door de belangeloze
inzet van vele vrijwilligers, EHBO
en bestuur van de kudde, kunnen
we spreken van een topevenement
voor Havelte. Binnenkort zullen de
uiteindelijke resultaten in euro’s
worden overhandigd.

0521 34 46 54
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 8 januari 2020.
Kopij hiervoor uiterlijk donderdag 2 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 Informa e
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 € 43,00 • 2 regels € 52,00
• 3 regels € 73,00 • 4 regels € 94,- per jaar (excl. BTW)

Kerkdiensten PKN Havelte/Uﬀelte
22 dec.
24 dec.
25 dec.
29 dec.
31 dec.
5 jan.
12 jan.
19 jan.
26 jan.

Havelte
Havelte
Havelte
Havelte
Havelte
Uﬀelte
Havelte
Havelte
Havelte

10.00 uur
22.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

mw. Ds. T. Braam (Dwingeloo)
Ds. A. Westra
Ds. V. Top
Ds. M. Gaastra (Zwolle)
Ds. V. Top
Dhr. P.T. van Engen (Noordwolde)
Ds. Aukje Westra
Ds. Vijko Top

4e advent
Kerstnachtdienst m.m.v. Maarten Vos en Mirjam Meijer
1e Kerstdag m.m.v. Kerkkoor
Oudjaarsavond
Nieuwjaarsdienst
Doe-dienst met aandacht voor kinderen
Afscheid/beves ging ambtsdragers
Inspira edienst

Langs deze weg willen wij alle sponsoren
en vrijwilligers hartelijk danken voor
het geweldige seizoen wat wij wederom
bij het Openluchtspel Havelte hebben kunnen
beleven.
Wij willen dan ook een ieder, die ook
maar enige betrokkenheid heeft bij het
Openluchtspel Havelte, heel ﬁjne feestdagen
wensen en een gelukkig 2020.

Klusbus
Praktijk voor:
energetische sportmassage / therapieën
Pedjit (Indonesische massage)
orthomoleculair gerichte consulten
Energetisch therapeut / sportmasseur
Martijn Haveman
www.spirit-treatments.nl 06-33674073
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Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73
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Flint

Memory
Weer verloren van mijn kleindochter.
Ik zal nooit kunnen winnen met
memory als zij meespeelt. Hoe
ik ook mijn best doe en de Max geheugentrainer erbij betrek, de
presta es worden er totaal niet beter
op, mijn presta es althans.
Het vermogen om beelden te
herkennen en te koppelen aan jd en
plaats, op te slaan in het geheugen
en op afroep te reproduceren blijkt
bij mijn kleindochter en bij heel veel
andere jonge kinderen bijzonder goed
te zijn ontwikkeld. Zou ik het vroeger
ook op dit niveau hebben kunnen
spelen? Ik kan het nauwelijks geloven.
Ik blijf spelen, al was het maar om mijn
kleinkinderen de schoonheid van de
wellicht ouderwetse bordspelen niet
te onthouden en de bemoedigende
opmerkingen niet te hoeven missen.
“Goed zo opa, je gaat winnen!” “Hup
opa, oud is niet out, oud is in!” De
bordspelen waar de dobbelsteen een
belangrijke invloed hee , bieden mij
nog steeds ruime mogelijkheden.
Wel word ik in toenemende mate
gea endeerd op de digitale varianten
van de als ouderwets aangegeven
spelen. Ik ga met mijn jd mee en kijk
nu naar digitale ganzen die over een
digitaal bord marcheren. Mijn nog
iets te jonge kleinzoon mompelt iets
van: “zo kunnen er ook geen gansjes
kwijtraken!” De wijsneus.
Gheraert Leeu

Kor al Uﬀelte ac ef met slaatjes
De leden van de kor alvereniging uit Uﬀelte ze en zich zoals gebruikelijk
op Oudejaarsdag weer schrap om de clubkas te spekken. De verkoop van
zelfgemaakte slaatjes is een jaarlijkse tradi e. Voor vele inwoners van Uﬀelte,
Havelte en omstreken zijn het nu gen van deze slaatjes een smakelijk
onderdeel van de jaarwisseling.
Deze slaatjes worden zoals gebruikelijk
op Oudejaarsdag in Uﬀelte op
bestelling geleverd. Dit jaar hee de
kor alvereniging besloten om niet
meer in Havelte te venten maar alleen
nog maar op bestelling te leveren. De
bestelling kan tot en met vrijdagavond
28 december a.s. telefonisch worden

doorgegeven (telnr. 351645, 351679
of 06-16661960). De kosten per slaatje
bedragen € 2,00. De slaatjes worden
op Oudejaarsdag tussen 10.00 en
13.00 uur aan huis afgeleverd.

Drentenierdersmiddag

Engelse Kerstmuziek
in de Clemenskerk van
Havelte

Drentenierdersmiddag op
donderdag 19 december.
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
ac viteiten deelnemen en wellicht
nieuwe dingen uitproberen.
De middag bedoeld als een gezellig
samenzijn om oude contacten aan te
halen en nieuwe contacten te leggen.
De toegang is gra s en van tevoren
opgeven is niet nodig. De jden zijn
van 15.00 uur tot 17.00 uur.
De Drentenierdersmiddagen
worden gehouden in Het Landhotel,
Groningerweg 6 in Diever.
Voor meer informa e zie onze
website www.drentenierders.nl
of bel 0521-342557.

De kor alvereniging zal u er dankbaar
voor zijn!

20 december is er een uitvoering
van Engelse kerstmuziek door het
projectkoor Kolderveen o.l.v. Johan
Rodenhuis en Ruth Pos.
Sinds het geweldige succes van vorig
jaar hee men opnieuw gekozen
voor een uitvoering in de prach ge
Clemenskerk met haar geweldige
akoes ek, ook zal er veel ruimte zijn
voor samenzang.
Lector jdens deze uitvoering is
Roeleke Hoekman.
Het concert begint om 20.00 uur.
De entree gra s, bij de uitgang zal een
collecte worden gehouden.

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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Fysio Fit
Iedere woensdag
van 09.30 - 10.30 uur
bij Praktijk Fysio in Havelte.

Een proefles is gratis!
Opgeven kan via ons secretariaat
op (0521) 342083
of info@praktijkfysio.nl

Praktijk Fysio Havelte
Bospad 2
7971 AZ Havelte
www.praktijkfysio.nl

Vuren geschaafd
21 x 45
18 x 80
42 x 46

diverse lengtes
250 cm lang
260 cm lang

€ 0.50 p/m
€ 1.95 p/st
€ 1.95 p/st

Rockwool
Rockwool
Gipsplaten

50 mm dik
70 mm dik
div. maten

€ 3.95 m²
€ 5.50 m²
€ 3.50 m²

Wand & vloerdelen

veer + groef
Vuren 18mm dik div. maten
Grenen
21 x 194 r.o v+g

Wandpanelen
60 x 240

Kant & klaar

€ 8.50 m²
€ 12.50 m²

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

APK
Onderhoud - Reparatie
Airco
Accu’s - Banden - Uitlaten
Tanken - Wassen - Shoppen

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

€ 7.50 m²

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

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl
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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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Een ‘KEI’ van een foto

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP

HeeŌ u ook een bijdrage voor de rubriek Een ‘Kei’
van een foto? Mail uw foto en bijschriŌ dan naar:
dekei@kleen.nl o.v.v. ‘Een kei van een foto’.

Ook container verhuur

Elk onderwerp is goed, mits gefotografeerd in het
verspreidingsgebied. Als u wilt, kunt u bij uw foto
een verhaaltje schrijven.

www.loonbedrijfleffers.nl
Havelte/Diever
0521-341285

We zien uw inzending graag tegemoet.

kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

“De Brincksanghers” bakken ze weer bruin
Ook dit jaar organiseert het mannenkoor “De Brincksanghers” uit Havelte weer
de bekende oliebollenacƟe en wel op 29, 30 en 31 december!
Bij “De Veldkei” wordt door de
oliebollencommissie een professionele
bakkraam ingericht. Daar worden op
zondag 29, maandag 30 en dinsdag
31 december door de koorleden
weer overheerlijke oliebollen en
appelbeignets gebakken. Op deze
dagen is bij de Albert Heijn in Havelte
en in “De Veldkei” een verkoopkraam
ingericht.
De dames van de koorleden staan dan
klaar om de lekkernijen te verkopen.
De verkoopƟjden zijn zondag
29 december vanaf 13.00 uur,
maandag 30 en dinsdag 31 december
vanaf 9.00 uur.
Voor elke dag geldt …. zolang de
voorraad strekt. Dus Op=Op!

Nieuwjaarsconcert
“De Brincksanghers”
Het mannenkoor “De Brincksanghers”
geeŌ op zondag 5 januari a.s. zijn
jaarlijkse nieuwjaarsconcert in “De
Veldkei” in Havelte. Het 40 leden
tellend koor, onder leiding van
Trijnie de Boer, zal een gevarieerd
programma ten gehore brengen.
Dit jaar wordt het concert
opgeluisterd met een gastoptreden
van mannenkoor “Dook” uit
Wilhelminaoord. Het koor dat uit
13 enthousiaste mannen bestaat
is opgericht in 2014. Bij het koor
staat plezier in het zingen voorop,
maar ook kwaliteit is belangrijk. Het
repertoire bestaat o.a. uit evergreens,
musicalsongs en Nederlandstalige
luisterliedjes onder leiding van
Angelica Braam.
Voor een plezierige, muzikale middag
moet u op 5 januari naar “De Veldkei”
in Havelte. De aanvang van het
nieuwjaarsconcert is om 14.30 uur.
De zaal is om 13.30 uur geopend.
Kaartverkoop aan de zaal.

Kerstnachtdienst
Clemenskerk Havelte

24 december 22.00 uur Kerstnacht
Thema: Thuis

‘Een eigen huis, een plek onder de
zon en alƟjd iemand in de buurt die
van me houden kon. Toch wou ik dat
ik net iets vaker, iets vaker simpelweg
gelukkig was.’ Een paar regels uit een
liedje van René Froger en Het Goede
Doel. In een eigen huis, maar ook
in een huurhuis kan dezelfde vraag
ons overvallen. We hebben alles en
toch zijn we niet gelukkig. We voelen
ons net niet helemaal thuis. In de
Kerstnacht gaan we op zoek naar ons
thuis. Waar voelen we ons thuis? Hoe
worden we een thuis voor anderen?
Jezus werd geboren in een stal. Wat
was zijn thuis?
Maarten Vos en Miriam Meijer
werken mee aan de dienst. Maarten
is professioneel gitarist en o.a. docent
aan de Bosrank. Miriam Meijer is
afgestudeerd aan het conservatorium,
geeŌ zangles en zingt in bands. Zij
zingen en spelen over heimwee en
thuiskomen.
Voorganger: Ds. Mevr. Aukje Westra
Iedereen van harte welkom!!!

SƟchƟng kinderkampen Havelte is op zoek naar nieuwe leiders!
SƟchƟng Kinderkampen Havelte organiseert ieder jaar met een groep vrijwilligers een zomerkamp voor de kinderen uit
Havelte en omgeving. Nu zijn wij op zoek naar nieuwe mensen die ons hierbij willen helpen. Kinderen van de leiding die
mee willen, zijn gegarandeerd van een plekje.
Wij zoeken mensen die:
- Minimaal 20 jaar zijn;
- Vrij zijn van 4 t/m 11 juli 2020;
- Het leuk vinden om acƟviteiten te
verzinnen;
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- Kinderen een onvergetelijke week
willen geven;
- In een leuk team willen werken;
- Eventueel bereid zijn om meerdere
jaren mee te gaan.

Heb je interesse of vragen, stuur
dan even een berichtje naar info@
sƟchƟngkinderkampenhavelte.nl of
bel met 0653286230.
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Kerststress?

Ontspan in de Clemenskerk!
Vrijdag 20 december

20.00 uur

Kerstconcert projectkoor Kolderveen
Engelse kerstmuziek en samenzang

Zondag 22 december

15.00 uur

Concert Vrouwenkoor De Liesterkrallen
i.s.m. De Brinckzangers

Dinsdag 24 december

22.00 uur

Kerstnachtdienst
m.m.v. Maarten Vos en Miriam Meijer
Samenzang en muziek

Woensdag 25 december 10.00 uur

Kerstdienst met kinderen
m.m.v. het kerkkoor

Meer informatie: www.pkn-havelte.nl
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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 1-1-2020)

Optiek Ruinen... met afstand de beste
Open op
Dinsdag t/m Vrijdag 09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur
Zaterdag 09.30-12.00 uur
,QGLHQJHZHQVW·VDYRQGVRSDIVSUDDN

Oosterstraat 2 • 7963 AC Ruinen

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

Agenda
18 dec. Vrouwenvereniging Havelte; Kerstavond
19 dec. Kerstviering Vrouwen van Nu Havelte
19 dec. Drentenierdersmiddag - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
20 dec. Engelse kerstmuziek - Clemenskerk, Havelte - 20.00 uur
20 dec. Kerstconcert Projectkoor Kolderveen - Clemenskerk, Havelte - 20.00 uur
22 dec. Bridgen ‘Rondje Brink’
22 dec. Kerstconcert “De Liesterkrallen” en “De Brincksanghers” - Clemenskerk, Havelte - 15.00 uur
22 dec. Lichtjeswandeling Hol ngerveld - vanaf 16.30 uur
24 dec. Kerstnachtdienst - Clemenskerk, Havelte - 22.00 uur
25 dec. Kerstdienst met kinderen - Clemenskerk, Havelte - 10.00 uur
29-31 dec. Oliebollenac e De Brincksanghers - AH / De Veldkei - 29 dec. vanaf 13.00 uur, 30-31 dec. vanaf 9.00 uur
7 jan.
Oud papier Havelte
10 jan. Bingomiddag De Senioren Westerveld-De Veldkei Havelte-14.00 uur-Iedereen is van harte welkom
15 jan. Vrouwenvereniging Havelte; Jessica Bouman
15 jan. Vrouwen van Nu Havelte; Nieuwjaarsvisite/Ledenavond - Dhr. Huisman, lezing over Amish.
16 jan. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Groningerweg 6, Diever - 15.00-17.00 uur
18 jan. Kel sche dansavond De Uelenspieghel, Uﬀelte - 20.00 uur
4 feb. Oud papier Havelte
5 feb. Vrouwen van Nu Havelte; Jaarvergadering; Janny Roggen over centrale inning, optreden van Zomaar.
19 feb. Vrouwenvereniging Havelte; Middenvelders
20 feb. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Groningerweg 6, Diever - 15.00-17.00 uur
4 maart Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Dhr. en mw. Jannenga, lezing over reis naar Antarc ca.
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke woensdagmiddag:
Elke woensdagmiddag:
Elke donderdagmiddag:
Elke donderdagavond
Elke vrijdagmorgen:

Gymnas ek 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
Repe e De Brincksanghers - De Veldkei, Havelte - 20.00-21.30 uur
Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur
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Oorlogsherinnering in Havelte
In december-1944 was ik 14 jaar. Een zes jaar oudere broer van mij was bij een
razzia in Beneden-Haulerwijk – nu Waskemeer geheten – gearresteerd. Nadat
hij zes weken opgesloten had gezeten in Crackstate in Heerenveen – door het
Duitse regiem toenterƟjd ingericht als gevangenis – werd hij overgebracht
naar Havelte. Hier was blijkbaar een kamp voor gevangenen die dwangarbeid
voor de Duitse bezeƩers moesten verrichten. Ik meen dat er een vliegveld
aangelegd zou worden.
Toen mijn ouders te weten kwamen
waar mijn broer daar naar toe
gebracht was wilden ze hem zo
spoedig mogelijk opzoeken. Besloten
werd dat mijn vader en ik dit zouden
doen. Op een zaterdag zijn wij op een
geleende tandem vanuit BenedenHaulerwijk, waar wij toen woonden,
naar Havelte gefietst. Dat was toen
een riskantere onderneming dan nu.
Het gebeurde in die eindfase van de
beze ng immers vaak dat militairen
je aanhielden en je fiets zonder meer
vorderden. We arriveerden tegen de
avond in Havelte. Hoe mijn vader een
plek gevonden hee waar we konden
overnachten weet ik niet meer. Daar
moest ter plekke nog naar gezocht
worden. Wat ik alleen nog weet is dat
we op en zeker ogenblik in een vertrek
zaten. Was het een café? Ik herinner
me slechts dat er een vrij grote groep
Duitse militairen zat. Verder niemand.
Er heerste – althans in mijn beleving –

een nogal gezellige sfeer. Ik meen dat
er gedronken werd. En gelachen. Maar
er was blijkbaar ook een barbier; ik
zag althans dat een van de militairen
geschoren werd. Of wij er ook iets
konden bestellen herinner me niet.
Misschien wel niet; alles was immers
gedurende de Duitse beze ng “op de
bon”. Mijn vader en ik hebben in dat
pand de de nacht doorgebracht, reden
waarom ik denk dat het toch een café
of logement was.
Ik zou graag willen weten of er nog
iemand in Havelte woont die er
kennis van hee welke Nederlandse
gelegenheid dat geweest kan zijn,
waar Duitse militairen ‘s avonds
ver er konden vinden.
De volgende morgen, zondag dus,
hebben we mijn broer opgezocht. De
wachters in de poort waren welwillend
en lieten hem ophalen. Van mijn broer
hoorden we dat de mensen die in dat
kamp gevangen zaten wel mochten

wandelen in Havelte gedurende de
uren, dat er niet gewerkt hoefde te
worden. Door de gelijke overall die
ze allen droegen waren ze immers
toch wel herkenbaar. Het was riskant
en mijn vader stond het aanvankelijk
ook niet toe, maar mijn broer hee
toch van de gelegenheid gebruik
gemaakt en is met mijn vader terug
gefietst naar Beneden-Haulerwijk.
Drie mensen op een tandem zou wel
zeer opvallend zijn, zeker wanneer
één daarvan gevangeniskleding droeg.
Daarom werd besloten dat ik maar
naar huis moest gaan lopen. De enige
aanwijzing die ik mee kreeg was dat ik
er voor moest zorgen dat de zon links
van mij bleef. Ik zou vanzelf in een ook
voor mij bekende omgeving komen.
Waarom ik nieuwsgierig ben naar
dat huis alsook naar de plek waar dat
kamp lag? Een goede kennis van me
werkt aan een boek over het laatste
oorlogsjaar in Haulerwijk. Daarin
neemt hij ook ons avontuur op. Ik
vermoed dat ik hem er blij mee kan
maken als hij van mij ook de hierboven
gevraagde gegevens krijgt.
Menno Oosterhoﬀ
050-5017274

Mijn Kleinkinderen.nl
Wist u dat er 10 duizenden opa’s en oma’s zijn, die geen omgang meer hebben of krijgen met hun kleinkinderen.
Dit is een grote schending van het recht van kleinkinderen op omgang met hun grootouders.
Uit eigen ervaring maken wij dit mee. Wij hebben meerdere jaren de zorg gehad voor onze kleinkinderen. Dag en nacht
betrokken. Onze rol als opa en oma veranderde.
Wij werden weer ouders, die de
o zo belangrijke zorg aan deze
kleinkinderen hebben gegeven en
met overtuiging en liefde uitgevoerd.
Misschien wel de mooiste 3 en een
half jaar in ons leven. Nu moeten wij
verder zonder de kleinkinderen, wat

veel verdriet en frustra e oplevert.
Dit kunnen wij dan delen met andere
grootouders, die in een soort gelijke
situa e zi en en die ook aangesloten
zijn bij mijnkleinkind.nl.
Het is onbegrijpelijk dat mensen die
zich ouders noemen totaal respectloos

de rechten van hun kinderen erns g
schaden met grote gevolgen voor de
ontwikkeling van de kinderen.
De overheid is met een belangrijke
wet bezig, die de rechten van de
kinderen en grootouders gaat regelen.
De Strijdbare grootouders

Zoekt u lotenbloks voor uw vereniging of stichting?

Lotenbloks.nl
Lotenbloks.nl is een initiatief van
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Kunstenaars in Westerveld gezocht voor exposiƟe Toekomstdenken
SƟchƟng Kunst & Cultuur is op zoek naar beeldend kunstenaars in de gemeente Westerveld voor de tentoonstelling
Toekomstdenken. Deze exposiƟe vindt van 15 februari tot en met 29 maart 2020 plaats in CBK Emmen. Zowel
schilderijen, installaƟes, foto’s als beelden zijn welkom.
Blik in de toekomst
De exposiƟe in Emmen moet een
beeld geven hoe kunstenaars van
nu naar de toekomst kijken. Is het
somber of juist posiƟef? Zijn het
dromen en utopieën of kijken zij
kriƟsch naar de wereld van morgen?
Het project Toekomstdenken daagt
kunstenaars uit om na te denken
over de toekomst en hun ideeën te
vertalen in een kunstwerk. Ook de
Drentse kunstenaars Joop Striker, KiƩy
Boon, Loes Heebink, Maria Berkhout
en Peter Veen lieten zich door het
thema inspireren. Het werk van deze
boegbeelden is ook te bewonderen in
de tentoonstelling.
Wie kan zich aanmelden?
De tentoonstelling is voor zowel
professionals als amateurs en iedereen
vanaf 16 jaar kan meedoen. Of zij

nou schilderen, fotograferen, filmen
of installaƟes bouwen: elke vorm van
beeldende kunst is welkom. Zo wordt
de exposiƟe een bijzondere bundeling
van allerlei beeldende technieken
en disciplines. Aanmelden kan tot 1
februari via www.kunstencultuur.nl/
toekomstdenken. Deelname kost €15
per tentoongesteld werk (maximaal 2
werken per kunstenaar).
Laat je inspireren en ontwikkel je
talent
Alle deelnemende kunstenaars mogen
deelnemen aan de Verdiepingsdag
op 29 februari. Zij kunnen hun talent
ontwikkelen in de workshops, hun
werk bespreken met professionals
en vakgenoten én ideeën opdoen
voor het maken van nieuw werk.
Daarnaast worden aan het eind
van de tentoonstellingsperiode

negen kunstenaars uitgenodigd
deel te nemen aan een intensief
masterclasstraject op maat.
Het project Toekomstdenken
Toekomstdenken is een parƟcipaƟeproject en talentontwikkelingsprogramma van SƟchƟng Kunst &
Cultuur en SƟchƟng Beeldruimte
Overijssel. Het project daagt
kunstenaars uit om over hun eigen
grenzen heen te kijken, zich te
verdiepen en eventueel crossovers
aan te gaan. Het project bestaat uit
inspiraƟedagen, verdiepingsdagen,
workshops, lezingen én de exposiƟe.
Een project voor iedereen met
groeiambiƟes.
Voor vragen of meer informaƟe kunt
u contact opnemen met Hellen Abma,
projectleider Toekomstdenken bij
SƟchƟng Kunst & Cultuur (K&C),
T (0592) 33 69 99.
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Foto: Han de Kruyf, Havelte

Een ‘Kei’ van een foto
Fraai plaatje op de Havelter heide bij de Kolonieweg.

OOK IN 2020 ZIJN WE U GRAAG WEER VAN DIENST!

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN
EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR
T: de Wijk 0522 - 440 473
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Stotijn

notariaat & mediation

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

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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Drukbezochte excursie
Grote Startbaan
Meer dan 50 deelnemers, veel (soms kriƟsche) vragen
en veel uitleg over aanstaande herstelmaatregelen
op de Grote Startbaan in het HolƟngerveld: dat is het
resultaat van een wat koude maar goede bijeenkomst op
zaterdagochtend 7 december 2019. Een eekhoorn zorgde
voor een vrolijke noot…
Om (direct) omwonenden op de
hoogte te stellen van ingrijpende
Natura 2000 herstelmaatregelen
die begin 2020 gaan plaatsvinden,
organiseerde Natuurmonumenten
een informa ebijeenkomst. Al
lopende over het natuurgebied
vertelde Ronald Popken, ecoloog
van Natuurmonumenten, hoe uniek
het gebied is (groot percentage van
totaal oppervlak heischraal grasland in
Nederland), liet hij zien hoe de Grote
Startbaan nu aan het dichtgroeien

is, welke
werkzaamheden
gaan plaatsvinden
en waarom, wat het eﬀect zal zijn voor
de bewoners van de aangrenzende
woonwijk. Leden van de Historische
Vereniging Havelte vulden het
natuurverhaal goed aan met kennis
over de historie van de Startbaan. Er
kwamen veel vragen, mensen waren
geïnteresseerd en betrokken, soms
bezorgd over de eﬀecten op planten
en dieren.

Foto: Natuurmonumenten

En die eekhoorn: die klom gedurende
een langere jd van boomtop naar
boomtop; bijna om te laten zien welke
bomen zijn favoriet zijn.
Wilt u op de hoogte blijven
van de herstelmaatregelen: op
www.natuurmonumenten.nl/
hol ngerveld/nieuws staan de laatste
ontwikkelingen.

Gekke Hollanders
Het is een feit dat de Amerikanen te pas en te onpas struikelen over onze Hollandse gewoontes en gebruiken.
Nu hebben wij, die gekke Hollanders zelfs de New York Times gehaald, zo’n beetje de grootste krant van de mensheid
spreekt zijn verbijstering uit over de al meer dan honderd jaar oude en bij ons zo populaire tradiƟe van ‘een dropping.’
De krant spreekt over angsƟge momenten in het donkere bos en achter elke boom kan het grote gevaar schuilen.
Als deze prakƟjk, ‘kinderen droppen in het donkere bos’, gestoord voor u klinkt komt dat omdat u geen Nederlander
bent, aldus The Times.
Als vanzelf zit ik te grinniken boven de
krant. Niet om het ar kel, niet om de
verbijstering van de Amerikanen maar
om die vreselijke angs ge momenten
in het enge bos.
Ik schiet door de jd en neem u mee
naar december 1994. De zo bekende
‘kinderfeestjes’ met al jd weer
dezelfde moeilijke vraag, wat doen we
dit jaar. U voelt hem al aankomen. Dat
jaar werd het een dropping.
Het wintert zelden in december
maar die avond dat de spannende
gebeurtenis moest plaatsvinden vroor
het al vroeg en de ijzige volle maan
beloofde een lichtje bij te schijnen.
Ondanks de nodige voorbereiding
was het nog een heel gedoe om
ieder kind geblinddoekt in de gereed
staande auto’s te krijgen en zeker net
zo moeilijk om ze geblinddoekt te
houden, want er werd wat af gespiekt.
Gewapend in warme winterjas,
handschoenen en zaklantaarn gingen
wij dapper het donker tegemoet.
Natuurlijk een grote omweg makend
naar de uiteindelijke bestemming.
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Wij waren al geruime jd aan het
rondjes rijden toen de jongste van het
hele stel lachend op de achterbank
vertelde dat ze nog precies wist waar
we waren en dat was bij camping
Hesselte. Dus nog maar wat rondjes
over de rotonde. Pﬀf, dat was nog
knap las g om een beetje verwarring
te zaaien.
Maar wij kwamen na de nodige
kilometers aan waar we wilden zijn,
ergens achterin ‘De Homanbossen’. De
blinddoeken af en de zaklantaarns aan.
Zo gek als de Amerikanen denken dat
wij zijn, is het niet hoor want wij, twee
moeders zouden de groep begeleiden.
Stel je voor dat de el arige kids in
zeven sloten tegelijk zouden lopen,
dat konden we niet laten gebeuren
maar het was wel de bedoeling dat de
groep hun eigen weg zou bepalen, wij
bleven een beetje in de achterhoede.
Heel benieuwd hoe dat zou gaan in
het grote enge bos.
En weer die jongste hè, amper op
weg riep ze ineens, “Kom jongens, we
zoeken een paddenstoel dan weten

we waar we zijn”, en daar ging de
groep, hardlopend op zoek naar een
wegwijzer.
Wij konden de rennende jeugd amper
bijhouden. En in onze haast vergaten
wij, die dappere moeders fatsoenlijk
om ons heen te kijken en zo zagen wij
dat grote enge ding achter die boom
niet staan. Het paard gewekt uit diepe
slaap liet briesend en stampend weten
niet gediend te zijn van zoveel drukte.
De enige angs ge kreet die die avond
door het donkere bos galmde kwam
van mij, “Sorry.”
Dat was het dan, het gevaarlijke,
angs ge, onverantwoordelijke gedrag
van die gekke Hollanders want de
jeugd had inmiddels de paddenstoel
gevonden. Darp 2.5 km →
Half uurtje later waren we thuis
waar warme chocolade melk en roze
koeken op ons stonden te wachten.
De dropping mag kort maar krach g
genoemd worden, maar ook ééntje
om niet vergeten.
Zwaan na
Bron: Telegraaf 23-7-2019
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en andere artikelen, die De Kei zo aantrekkelijk maken, maar natuurlijk
ook de adverteerders die het uitgeven van De Kei mogelijk maken.
Wij wensen u

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig en Gezond 2020
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Fijne Feestdagen

Wij bedanken alle schrijvers/fotografen van de leuke column, fotorubriek

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl
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