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0521 34 46 54

Harmonicaclub ‘De Deurdouwers’ uit Havelte 
bestaat 30 jaar!
Wij zijn een leuke gevarieerde groep. De mondharmonicaspelers worden 
ondersteund door twee trekharmonica’s en twee gitaristen onder leiding van 
Chris Heidema.

We spelen onder andere oude en 
bekende liedjes, óók treden wij graag 
voor u op.
Nieuwe leden zijn van harte welkom 
iedere vrijdagmorgen om 10 uur in de 

Veldkei te Havelte.
Kom vrijblijvend eens langs.
Telefonisch zijn wij te bereiken op:
0522-282 324
0521-852922

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	

Van	Dijk	Tuin	&	Park	
wenst	u	fijne	feestdagen	en	

een	gezond	2022!	

	
	

Meld	u	nu	aan	voor	de	
winterbeurt	van	uw	

gazonmaaier:	
info@vandijktuinenpark.nl	

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

Fijne Feestdagen
en een

Gezond en 
Stralend 2022

Kerstnachtdienst in de Clemenskerk te Havelte
Online 24 december 22.00 uur

De Kerstnachtdienst zal vanwege Corona online uitgezonden worden. Maar 
ondanks deze beperking wordt het toch een mooi feest. Leden van de 
videoclub Havelte maken professionele opnames in en rondom en zelfs boven 
de kerk. 

Daphne van Ditshuizen, de muzikale 
heldin van Westerveld zingt, begeleid 
door eigen gitarist Tim Kamphuis. 
Daphne deed twee jaar geleden mee 
aan The Voice of Holland en bereikte 
de halve finale. In de Kerstnachtdienst 
zingt ze songs van James Bay, Birdy, 
Queen en Abba. 
Leden van de popkoren Voices4U 
uit Havelte en Just4Fun uit Uffelte 
verzorgen met het Mattheüskoor de 

samenzang met bekende kerstliederen 
als ‘Komt alles tezamen’ en ‘Stille 
nacht, heilige nacht’.
Arend Nijmeijer speelt orgel, ds. Aukje 
Westra houdt een korte overweging.
U bent om 22.00 uur welkom via 
www.pkn-havelte.nl en ga naar online 
diensten. De dienst later bekijken kan 
ook.

Aukje Westra
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De volgende Kei verschijnt op 12 januari 2022. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 5 januari  
mailen naar: dekei@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen, 

Noteboomstraat 68    
7941 XA Meppel    Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: 
0522-255449 of dekei@kleen.nl

T 0522 255 449
www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

Kerkdiensten PKN Havelte/Uffelte
19 dec. Havelte 10.00 uur ds. Aukje Westra 4e advent
24 dec. Havelte 22.00 uur ds. Aukje Westra Kerstnachtdienst
25 dec. Havelte 10.00 uur ds. Vijko Top 1e Kerstdag
  2 jan. Havelte 10.00 uur ds. Aukje Westra 
  9 jan. Havelte 10.00 uur ds. Vijko Top 

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.

COACHING van particulieren en medewerkers  
Erik de Min, Havelte, www.plusdemin.nl, 06 8343 6455

COACHPRAKTIJK NIKA, Carola Bouman te Nijeveen, 
06-22060552, www.coachpraktijknika.nl

KINDERCOACH SUSANNE, Susanne Eveleens, Nijeveen, 
06-10720559, www.kindercoachsusanne.nl

SMART VOEDINGSADVIES, voor een gezonde relatie met eten
Nicolien Klein, 06-52452870, www.smartvoedingsadvies.nl

MUZIEKSPEL, praktijk voor muziektherapie
Betsy van den Boogaard, Veendijk 0522-492317

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

Onder voorbehoud van verdere 
maatregelen m.b.t. Covid-19

Bakkerij 
het

Uffeltje
06 - 18 76 18 82

SCHOOLSTRAAT 36 UFFELTE 
 bakkerijhetuffeltje@gmail.com

 bakkerijhetuffeltje

Aangepaste openingstijden:
Gesloten: 25 en 26 december 

en 1 en 2 januari

Openingstijden 2022:
maandag gesloten

 di - za 10.00-16.00 uur
 zondag 09.00-12.00 uur

Bestellijsten liggen klaar; 
bestel op tijd!

Zonodig bezorgen wij 
uw bestelling aan huis.

Oliebollen
per stuk € 0,90 / 6 voor € 5,00

Appelflappen
per stuk € 1,50 / 5 voor € 6,00

Kerststol 
klein € 5,95 / groot € 8,95

Suikerbrood € 4,95

Glutenvrije appeltaart 
en boterkoek

Wij willen al onze klanten bedanken voor het vertrouwen afgelopen jaar 
en wensen iedereen goede, gezellige en smaakvolle feestdagen!

Wij zien u graag weer in 2022!
Blijf gezond!

Marco en Ria, team Bakkerij het Uffeltje
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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

De familiewensen samenvoegen 
met respect, stijl en kwaliteit, 
zonder daarbij het kostenaspect 

uit het oog te verliezen.

DE KIERS-MANIER:

T 0522 - 70 30 00  |  T 0521 - 38 17 90  
dag en nacht bereikbaar

respect@uitvaartverzorgingkiers.nl

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

T: de Wijk 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

altijd scherp!altijd scherp!

OOK IN 2022 ZIJN WE U GRAAG WEER VAN DIENST!OOK IN 2022 ZIJN WE U GRAAG WEER VAN DIENST!

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN 

EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAREEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR notariaat & mediation
Stotijn

“De Brincksanghers” bakken ze weer bruin
Ook dit jaar organiseert het mannenkoor “De Brincksanghers” uit Havelte weer 
de bekende oliebollenactie en wel op 29, 30 en 31 december!

Bij “De Veldkei” wordt een 
professionele bakkraam ingericht. 
Daar worden 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 verkooptijden zijn woensdag 

29 december vanaf 
13.00 uur, donderdag  
30 en vrijdag  
31 december vanaf 
9.00 uur. 
Voor elke dag geldt…. 
zolang de voorraad 
strekt. Dus Op=Op! 

Zingend het voorjaar in!!
Popkoor Voices4U uit Havelte gaat 3 
maanden repeteren voor een
Bruisend Voorjaarsconcert !!! en wel 
op zondagmiddag 3 april 2022
Zing je graag? Dan heb je nu de kans 
om de sfeer te proeven en gezellig 
mee te doen met ons koor van 25 
dames en heren. Iedereen is welkom!
We beginnen dinsdagavond 11 januari 
2022 om 20.00 uur in De Veldkei te 
Havelte. Doe mee!!! en geef je op via 
secretariaat@voices4U.nl
De kosten voor dit project bedragen 
slechts €30,- voor 3 maanden. 
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Wat is een Knarrenhof? / Hof van Havelte - deel 2 

“Later als we oud zijn, dan gaan we met elkaar in een groot huis wonen en zorgen we voor elkaar.” 
Menigeen heeft rond het dertigste/veertigste levensjaar een soortgelijk gesprek met goede vrienden gevoerd. We 
hielden er een goed gevoel aan over en gingen over tot de orde van de dag. Er werd verder niet over nagedacht, laat 
staan stappen gezet om deze plannen verder uit te werken. Wel sloten en sluiten we allerlei verzekeringen af zodat alles 
goed geregeld is, maar hardop nadenken over je oude dag, laat staan hiermee actief bezig zijn is toch wel een lastig 
thema. 
Wellicht een slogan invoeren: ‘Een wijs mens is op zijn/haar toekomst voorbereid’. 

Hof van Havelte in oprichting
Ook wij allen, bestuursleden van Hof 
van Havelte i.o., realiseerden ons rond 
ons zestigste /zeventigste levensjaar 
dat we toch wel iets moesten 
gaan ondernemen. In 2015 zijn de 
bejaardenhuizen wegbezuinigd en 
de tendens is dat je zo lang mogelijk 
zelfstandig blijft wonen en indien 

die zorg draagt voor woningen met 
een goede prijs/kwaliteitverhouding.  
Zij leveren toekomstbestendige en 
duurzame huisvesting waar haar leden 
zo lang en zelfstandig mogelijk met 
plezier kunnen blijven wonen. Qua 
drive en insteek niet te vergelijken 
met gewone projectontwikkelaars. 
Je woont zelfstandig, ziet om naar 

elkaar, er kan veel maar niets 
moet. Er is een gezamenlijke 
ruimte het ‘Hofhuis’ en een 
gezamenlijke Hoftuin. Het 
is een project met koop- en 
(hopelijk) huurhuizen in 
diverse prijsklassen. Eén 
van hun uitgangspunten 
is ook: eerst de mensen, 
dan de (bouw-)wensen 
en dan de stenen. Het 
tegenovergestelde van een 
bouwproject presenteren en 
de mensen erbij zoeken. 
 

Als Hof van Havelte i.o. zijn we 
wekelijks bezig met het vinden van 
een locatie. We lopen tegen allerlei 
hobbels en bobbels aan, maar we 
gaan doorrr… ergens is er een plekje 
voor ons. Gelukkig zijn er een aantal 
partijen binnen de gemeenteraad die 
daadwerkelijk achter ons staan.  
De 104 huishoudens die zich bij 
ons hebben 
aangemeld zorgen 
ervoor dat wij 
niet opgeven. Als 
het project, 25 
à 30 woningen, 
gerealiseerd 
wordt zullen we 
niet ieders wens 
kunnen vervullen.  
Door ervaring 
weet de Stichting 
Knarrenhof 
dat van de 
aangemelde 
huishoudens op 

moment van definitieve toewijzing 
door verhuizing, plaatsing in 
verzorgingshuis of overlijden nog 
ca 33% interesse heeft voor een 
hofwoning. Doordat er verschillende 
types zijn kan ook net uw keuze er 
niet meer bij zijn. Er is maar een 
beperkt aantal mogelijke huurhuizen, 
goedkope-, middenklasse en duurdere 
koopwoningen.

Hopelijk kunnen we binnenkort de 
vlag uitsteken, ook al weten wij dat 
er dan nog heel wat water door 
de Drentsche Hoofdvaart zal gaan 
voordat de eerste schop in de grond 
staat. We blijven hoopvol maar wel 
realistisch. 
 
Wij houden bij het zoeken naar een 
locatie ook zeker in de gaten of er, 
naast het bouwen van de Hof van 
Havelte, gebouwd kan worden voor de 
jongere generatie.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen 
en een gezond en positief 2022.

Bestuur Hof van Havelte i.o. 
Greetje Bredenhoff-Uffels, Berthy van 
der Ham-Tuijtel, Marij König, Han de 
Kruyf, Renée Luiks-Jensma, Liesbeth 
van der Marel 

nodig leunt op mantelzorg(ers). 
Huis en tuin worden te groot en 
mantelzorg van familie, die vaak 
verder weg woont en daarnaast druk 
is met eigen gezin en carrière, is lastig. 
Er is een gat gevallen tussen wonen in 
een eengezinswoning en een indicatie 
voor een verzorgingshuis. 
 
Renée Luiks, één van onze 
bestuursleden, heeft in “De Kei” 
van nov. 2019, een oproep gedaan 
om samen een ‘Hofje’ te gaan 
ontwikkelen. Een goed bezochte 
informatiebijeenkomst resulteerde 
in zes bereidwillige personen die 
samen aan de slag zijn gegaan om 
e.e.a. verder vorm te geven. Samen 
zoeken naar deskundige, ervaren en 
betaalbare ondersteuning om ons in 
dit proces te begeleiden. 
Na onderzoek hebben wij 
gekozen voor het concept van de 
Landelijke Stichting Knarrenhof. Een 
onafhankelijke belangenbehartiger 

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP 
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet 

Ook container verhuur 

info@leffers-haveman.nl  
Dieverbrug/Havelte 
0521-341285 

www.loonbedrijfleffers.nl 
Havelte/Diever 
0521-341285 

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP 

kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet 

Ook container verhuur 

www.loonbedrijfleffers.nl 
Havelte/Diever 
0521-341285 

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP 

kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet 

Ook container verhuur 
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NIEUWSBRIEF STICHTING HOLTINGER SCHAAPSKUDDE
december 2021

blz 1 van 3

Trots zijn we op onze nieuwe duurzame, energieneutrale ont-
vangstruimte: de Ondernemerskooi. Trots zijn we op iedereen 
die eraan heeft meegewerkt om deze aanvulling op de schaaps-
kooi voor elkaar te krijgen. Van lobbyen en plannen tot bouwen 
en schoonmaken: velen hebben meegewerkt aan deze nieuwe 
trots van de Holtinger Schaapskudde.

Sinds juni is de ondernemerskooi in gebruik, wachtend op een 
officiële opening, die vanwege corona tot op heden niet heeft 
plaatsgevonden. Wat in het vat zit verzuurt niet, maar jammer is 
het wel dat we de komst van onze zo gewenste nieuwe trots, die 
we met elkaar tot stand hebben gebracht, nog niet met iedereen 
hebben kunnen delen. 

Daarom doen we het nu, zo aan het einde van het jaar, vooralsnog 
op deze manier: Met een prachtige foto in de nieuwsbrief. 

Het duurt even, maar dan heb je ook wat
Al tijdens de bouw van de schaapskooi in 2013 was er de wens om 
ook een ontvangstruimte te creëren. Zienswijzen verschilden 
waardoor de ruimte toen niet gerealiseerd werd. Toch bleef de 
behoefte aanwezig. Ongeveer 5 jaar geleden ontwikkelde het 
bestuur van de Stichting Holtinger Schaapskudde een 5-jaarsvisie. 
Hierin stond duidelijk omschreven dat een goed financieel fun-
dament noodzakelijk was om de gescheperde kudde levensvat-
baar te houden. 

Voor een gezonde financiële basis moesten we naast de dagelijk-
se begrazing door de schaapskudde de focus van de stichting 
leggen op activiteiten, evenementen en vooral op “doen en bele-
ven” in combinatie met educatie. Voorwaarde voor het voortbe-
staan is de wil om het verhaal van het Holtingerveld en zijn 

schaapskudde uit te dragen. En daarvoor is een ontvangstruimte 
noodzakelijk. Het bestuur ging er zich hard voor maken.

Sein op groen
Na veel touwtrekken sprong in september 2020 het sein op 
groen. Half oktober konden we starten met de bouw. Bouwbe-
drijf Bruins nam het stokje naadloos over van de inmiddels 
gepensioneerde Ad Timmers, de beoogde bouwer van het 1e uur. 
Het grondwerk werd verricht door Loonbedrijf Leffers & Have-
man, de staalconstructie en dakbedekking door Kamphof uit 
Dwingeloo. Installatiebedrijf Beenen verzorgde de technische 
installatie. Schilder Langerhuizen, Kortekaas interieurbouw en 
Jan Oostra interieurbouw vervolmaakten de bouw. Na de laatste 
fase, het aanleggen van een nieuw voorterrein in samenwerking 
met Staatsbosbeheer, konden we de ruimte half juni 2021 in 
gebruik nemen. 

Onze nieuwe trots!

Gemeente Westerveld

Staatsbosbeheer

Rabobank Het Drentse Land

Stichting Bercoop fonds

Van Bylandt Stichting

Particuliere giften en donateurs

Kudde van Ondernemers

Stichting Holtinger Schaapskudde met zijn herders

Alle betrokken ondernemers bij de bouw

De ondernemerskooi werd financieel 
mogelijk gemaakt door:

fo
to

: P
ie

t 
W

es
te

rv
el

d

www.deholtingerschaapskudde.nl
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blz 2 van 3

NIEUWSBRIEF STICHTING HOLTINGER SCHAAPSKUDDE
december 2021

In de ondernemerskooi vertellen we het verhaal van de 
schaapskudde. Ook als de schaapskudde overdag de heide op 
is, is er voor de bezoekers iets te zien naast de lege schaapskooi. 
Met een kleine winkel, informatiehoek en een videofilm infor-
meren we bezoekers. Er is meestal iemand aanwezig die bezoe-
kers kan vertellen over de kudde en het landschap. Lijkt het jou 
leuk om als gastvrouw of gastheer mensen te informeren in de 
ondernemerskooi? Of om af en toe eens te helpen met koffie 
schenken? We komen graag met je in contact. 

Openingstijden
De ondernemerskooi heeft geen vaste openingstijden. We pro-
beren open te zijn op momenten dat er publiek te verwachten is 
of op afspraak.

Duurzaam
De ondernemerskooi is zo ontworpen zodat het volledig ener-
gieneutraal is waarbij er jaarlijks net zoveel elektriciteit wordt 
opgewekt als er wordt verbruikt. Er is geen gasinstallatie aanwe-
zig. Medio april 2021 is het zonnedak in gebruik genomen met 45 
zonnepanelen die in de jaarbehoefte aan energie gaan voorzien. 
Over 2021 wordt deze duurzaamheidsdoelstelling ruimschoots 
gehaald, zelfs het elektraverbruik van de schaapskooi is volledig 
opgewekt met het zonnedak van de ondernemerskooi.

Ondernemerskooi
De naam Ondernemerskooi is gekozen als eerbetoon aan alle 
ondernemers waarmee de Holtinger Schaapskudde samen-
werkt. Ondernemers die de schaapskooi financieel en/of in 
natura steunen, maar waarvoor de kooi ook een meerwaarde is. 
Denk aan de toeristische meerwaarde, maar ook aan de activitei-
ten die we er gaan organiseren waarvan ondernemers kunnen 
profiteren. Kortom: met de naam Ondernemerskooi benadruk-
ken we onze dank voor een prettige samenwerking en onze wens 
voor voortgang daarvan in de toekomst. 

Mogelijkheden in de ondernemerskooi

Leuke winkel
In de ondernemerskooi verkopen we leuke producten gerela-
teerd aan de schaapskudde en de heide. Leuk voor de voorbij-
gangers om even binnen te wippen en rond te kijken. De scha-
penvachten in de ‘etalage’ vinden al gretig aftrek. Kom gerust ook 
eens binnen in onze nieuwe ‘winkel’.

Meer activiteiten 
Met de ondernemerskooi kunnen we onze recreatieve, educatie-
ve en ondernemersactiviteiten verder uitbreiden aangezien we 
er jaarrond en onder alle weersomstandigheden terecht kunnen. 
De ruimte biedt gelegenheid voor ontvangst van groepen tot 30 
personen.

foto: Piet Westerveld

foto: Piet Westerveld
foto: Piet Westerveld

www.deholtingerschaapskudde.nl
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blz 3 van 3

NIEUWSBRIEF STICHTING HOLTINGER SCHAAPSKUDDE
december 2021

Workshops en lezingen
De ondernemerskooi geeft ons meer mogelijkheden om jaarrond 
lezingen en workshops te organiseren, al dan niet in combinatie 
met een buitenactiviteit. Door corona gehinderd konden er 
helaas het laatste anderhalf jaar minder activiteiten plaats vin-
den, maar er zit veel in het vat voor komend seizoen.

Ruimte te huur
Zoek je een leuke plek voor een familiedag, teambuilding, 
bedrijfsuitje of een vergadering of overleg? Dat kan in de onder-
nemerskooi, ook in combinatie met de lammerenkooi. De ruimte 
is voorzien van wifi en er is een beeldscherm die je op je laptop 
kunt aansluiten. Er is een kleine keuken voor koffie en thee. Je 
kunt het volledig zelf invullen of we maken een arrangement 
voor je in combinatie met een leuke workshop of lezing. Catering 
organiseren we in samenwerking met de plaatselijke horeca. 

Blijf ons steunen
Donaties/giften blijven altijd van harte welkom op bankrekening 
NL88 RABO 0363 3020 77 ten name van Stichting Holtinger 
Schaapskudde. Doneer eenmalig of meld je aan voor een dona-
teurschap. Ben je een ondernemer en heb je nog geen stalen 
schaap in onze Ondernemerskudde, steun ons met het plaatsen 
van een schaap. Voor € 250 (excl. btw) per jaar plaatsen wij graag 
een schaap in dit fantastische kunstwerk.

Meedoen?
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers, enthousiaste mensen die graag 
de handen uit de mouwen willen steken, het winkeltje willen 
bemensen, het verhaal van de kudde en het Holtingerveld willen 
uitdragen, helpen in de catering of het bedenken van activitei-
ten. Neem contact op met het secretariaat als jij mee wilt helpen:
secretariaat@deholtingerschaapskudde.nl

Onze hoofdsponsoren: De schaapskudde wordt mede in stand gehouden door 
de Provincie Drenthe en de Gemeente Westerveld

18 april 

9 juli 

mei – september 

19 oktober 
(herfstvakantie)

18 december

Activiteiten 2022
Kraomschudden schaapskooi
 
Schaapscheerdersfeest 

Cursus vachtvilten en 
workshop schapendrijven 

Mammoetmiddag voor 
kinderen (6 t/m 12 jaar) 

Lichtjeswandeling 

foto: Piet Westerveld

Bestuur en Herders van De Holtinger Schaapskudde 
wensen u Prettige Feestdagen en een 

Gezond en Gelukkig 2022!

www.deholtingerschaapskudde.nl
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••• • • 
COMFORTUIN 

hhoovveenniieerrssbbeeddrriijjff  
ggrrooeennvvoooorrzziieenniinnggssbbeeddrriijjff  

bboooommvveerrzzoorrggii  nngg  
bbeessttrraattiinnggeenn  

wwwwww..ccoommffoorrttuuiinn..nnll  
HHaavveellttee  --  MMeeppppeell  
00552222  225555  338899

Cowifortuivi. ...... daar �it u altijd goed!

Uw tuin... onze zorg!

••• • • 
COMFORTUIN 

hhoovveenniieerrssbbeeddrriijjff  
ggrrooeennvvoooorrzziieenniinnggssbbeeddrriijjff  

bboooommvveerrzzoorrggii  nngg  
bbeessttrraattiinnggeenn  

wwwwww..ccoommffoorrttuuiinn..nnll  
HHaavveellttee  --  MMeeppppeell  
00552222  225555  338899

Cowifortuivi. ...... daar �it u altijd goed!

hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf

boomverzorging

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel
0522 255 389

Psychotherapie tussen de paarden helpt bij traumaverwerking
Psycholoog Mike van As en paardencoach Marjolijn van Dieren starten in november een uniek, therapeutisch 
programma. Samen helpen zij mensen met PTSS met hun traumaverwerking en de bijbehorende gedragspatronen. Dit 
doen zij door EMDR, gesprekstherapie en mindfulness te combineren met paardencoaching. Deelnemers, die elders 
uitbehandeld zijn of steeds weer in hun oude gedrag en patronen terugvallen, vertellen dat het werken met paarden 
een turning point in hun leven is.

Het programma, Loslaten genaamd, 
is ontstaan uit Marjolijns werk met 
veteranen van het politie en leger. Zij 
zag na behandeling diepe verandering 
bij deze mensen ontstaan. Door de 
samenwerking met Mike kunnen 
deze mensen met PTSS nu nog beter 
geholpen worden. Mike neemt 
daarvoor zijn jarenlange ervaring als 
therapeut en GZ psycholoog mee 
buiten de muren van zijn praktijk. 
De deelnemers komen samen in een 
paardenbak, middenin de natuur en 
in weer en wind. Hier gaan zij in een 

kleine groep gedurende zestien 
maanden aan de slag. In deze 
zestien maanden ondergaan ze 
een reeks therapeutische sessies 
en werken ze met de kudde 
paarden. 
Paarden voelen het direct als 
een mens onder een blokkade, 
spanning of weggedrukte 
herinneringen gebukt gaat. Vaak 
zijn deze herinneringen te heftig 
om aan te denken. Klachten als 
depressies, angsten en paniek 
worden echter juist veroorzaakt door 

die verborgen emoties. 
Er zijn veel gesprekken en 
sessies voor nodig om dit 
aan te raken. En dan nog 
wordt er een vaak blokkade 
opgeworpen. “Als het te 
pijnlijk is, dan stop je het 
weg en praat je er niet over,” 
zo legt Mike uit. Paarden 
trappen daar niet in. Zij 
confronteren, samen met 
Marjolijn, de deelnemers 
onverbiddelijk met dat 

oude zeer. Pijn en verdriet mogen 
bestaan. Pas dan kan er écht worden 
verwerkt. De gehele behandelduur 
van zestien maanden is nodig voor 
volledig herstel. Hier worden ook 
partners en gezin bij betrokken. Na het 
programma kunnen deelnemers weer 
volop genieten van het leven.  
Geïnteresseerden kunnen zich via de 
website www.vandierencoaching.nl 
opgeven voor een de kennismaking 
op donderdagochtend 23 december 
2021. Hier is ook verdere informatie 
over Loslaten te vinden.
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Kom naar onze winkel en bestel je nieuwe Auping bed. 
Dan ga je lekker uitgerust de kerst in. Én uit natuurlijk.

Dorpsstraat 34, Uffelte  |  snoeken.nl

703-0565_20 advertentie winterpromotie Snoeken Uffelte_185x271mm.indd   1703-0565_20 advertentie winterpromotie Snoeken Uffelte_185x271mm.indd   1 10/12/2021   11:5310/12/2021   11:53
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Kerst	in	de	Clemenskerk	
www.pkn-havelte.nl		

Kerstnacht	24	december	22.00	uur	Online	

Geborgenheid	

De	samenzang	wordt	verzorgd	door	leden	van		
	Voices4U,	Just4Fun,	het	Mattheüs-koor	en	Notice	

Organist	is	Arend	Nijmeijer	

Daphne	van	Ditshuizen	zingt	in	de	kerstnacht	en	op	kerstochtend	
songs	van	o.a.	James	Bay,	Birdy	en	Queen	
Op	de	gitaar	begeleid	door	Tim	Kamphuis	

Kerstochtend	25	december	10.00	uur	live	in	de	kerk	en	online	

Er	is	een	kindeke	geboren	op	aard	

Er	wordt	gezongen	van	het	kind	dat	2000	jaar	geleden	geboren	werd	
Een	onlangs	geboren	kindje	wordt	gedoopt	
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‘Keien’ van foto’s
Na een 
veelbewogen jaar 
met de nodige ups 
en (lock)downs ben 
ik nu echt wel even 
helemaal de weg 
kwijt!

Locatie: hoek 
Holtingerweg/
Westeresweg 
Uffelte

Foto: 
Han de Kruyf, Havelte

Uffelter sluis. Wat brengt de winter? Een wens maar tevens schrikbeeld voor velen.   Foto: Geert Drogt

Voor alle kinderen een 
liefdevol hart.

Namens een stel grootouders

Dit zag ik op de begraafplaats 
in Havelte: voor u of voor uw 
dierbare...

Foto: Janneke Bloemendal

KLEINSCHALIG KINDERDAGVERBLIJF
met alle aandacht voor uw 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.nlwww.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Voor al uw 
rietdekkerswerken

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
 06 50556759
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Let op! In verband met de aangescherpte coronamaatregelen zou het kunnen zijn dat 
bepaalde activiteiten afgelast/opgeschort worden. Voor meer informatie adviseren wij u 
contact op te nemen met de organisatie.

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht,  tijd en zorgzaamheid 

samen vorm geven aan een passend afscheid.

Voor het melden van een overlijden 
dag en nacht bereikbaar: 
06 - 29060633
Susanne Oomkens - Havelte
www.omega-uitvaartzorg.nl
contact@omega-uitvaartzorg.nl

Als thuis
voelen

DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST

Het is zaterdagochtend. Hij staat voor de deur met zijn hond aan de riem. 
Ik had hem niet verwacht, maar heb wel het vermoeden dat hij niet ‘zonder 
reden’ hier staat. Ik voel me niet helemaal op mijn gemak, in mijn hardloopkleding 
en nog verse zweetlucht om me heen. Ik vraag toch of hij binnen komt. Aan de 
deur stond ik als ‘mens’ en nu hij in mijn woonkamer staat moet ik even schakelen 
naar mijn rol van ‘functionaris’. 

Hij vertelt me dat zijn moeder van de artsen te horen heeft gekregen dat ze uitbehandeld is en dat 
ze als gezin graag met mij in gesprek willen. ‘Alles wat we nu vast bespreken geeft ons straks 
ruimte, als het zover is.’ Kunnen we vandaag of morgen nog afspreken?’ vraag ik. Hij weet namelijk 
dat ik op vakantie ga. ‘Morgenvroeg 10 uur’, besluit hij. ‘Als het anders wordt app ik je.’ 
De volgende ochtend voel ik me meer comfortabel als ik fris gedoucht, in nette kleding bij de 
familie zit. Er ontstaat een mooi gesprek. Met ruimte voor vragen en voor emoties. Als ik thuis kom 
pak ik eerst mijn koffer in en dan schijf ik het verslag van ons gesprek. Voor ik naar mijn 
vakantiebestemming vertrek doe ik het bij de familie in de brievenbus.

Zijn moeder blijkt sterk. Ze viert zelfs nog haar verjaardag met een lunch op het terras, samen met 
haar kinderen en kleinkinderen. Maar na een aantal weken geeft ze bij haar naasten aan dat het op 
is. Ze wordt in aanwezigheid van hen in slaap gebracht en overlijd de volgende ochtend.
Een paar dagen later gaat ’s avonds de deurbel. Ik heb net mijn fleecetruitje aangetrokken over mijn 
nette kleding. Zit met het bord op schoot op de bank voor de TV. Zonder hond is hij deze keer. 
‘Mag ik je zo dadelijk even voorlezen wat ik tijdens de dienst wil gaan zeggen? Ben er over vijf 
minuten weer.’ Ik eet mijn bord snel leeg en houd mijn fleecetrui aan, in de wetenschap 
‘dat dat kan’. Een paar minuten later stapt hij de woonkamer in. En ik voel me dankbaar, dat ik bij 
hem en zijn familie mens en functionaris tegelijk mag zijn.

15 dec. De Kei nr. 23 - laatste Kei van 2021
15 dec. Vrouwenvereniging Havelte; Kerst
15 dec. Vrouwen van Nu Havelte; kerstviering - De Veldkei, Havelte - 19.45 uur
23 dec. Kennismaking traumaverwerking met hulp van paarden - 's ochtends
24 dec. Online kerstnachtdienst - Clemenskerk, Havelte - 22.00 uur
12 jan. De Kei nr. 1
19 jan. Vrouwenvereniging Havelte; Ton Henzen verslaggever
26 jan. De Kei nr. 2
  9 feb. De Kei nr. 3

Agenda
Elke maandag: 
-  Welfare Handwerkgroep Havelte - De Veldkei, 

Havelte - 13.30-15.30 uur
-  Repetitie Vrouwenkoor De Liesterkrallen -  

De Veldkei, Havelte - 9.30-11.30 uur
Elke woensdag: Sjoelen - De Veldkei, Havelte, info  
A. Nijmeijer, 0521-343418 - 14.00-15.45 uur
Elke donderdag: Repetitie Mannenkoor De Brinck-
sanghers - De Veldkei, Havelte - 19.30-21.30 uur
Elke vrijdag: Repetitie mondharmonicaclub "De 
Deurdouwers" - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur
Elke 2e za. v.d. maand: Repaircafé Havelte -  
De Veldkei, Havelte - 10.00-14.00 uur


