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Meer informatie over De Kei?
Kijk op www.kleen.nl/dekei

Wijkverpleging Buurtzorg Havelte...
...  zorg door een klein team met 

vertrouwde gezichten
...  zorg wordt vergoed door de zorg-

verzekeraar, u betaalt geen eigen 
bijdrage 

... geen lidmaatschap nodig

... ook voor hulpmiddelen

Buurtzorg Havelte e.o. is 24 uur per dag 
bereikbaar: 06 - 1046 0105
havelte@buurtzorgnederland.com
www.buurtzorgnederland.com 

de beste zorg thuis!

Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

Vriendschappelijke wedstrijd 
Feestcommissie tegen Jeu de Boules Vereniging Havelte

Zaterdag 16 juli was het dan zover. Op de baan van de Jeu de Boules Vereniging 
waren de leden van de feestcommissie uitgenodigd om een vriendschappelijke 
partij te spelen tegen de leden van de jeu de boules vereniging. 

De stemming zat er vanaf het begin 
al goed in, zelfs de weergoden 
waren hen goed gezind en bleef het 
gedurende de gehele periode prima 
weer. Na de loting begon de wedstrijd 
om 14.30 uur. Voor het merendeel van 
de  leden van de feestcommissie was 
dit onbekend terrein; er diende dan 
ook het e.e.a. te worden uitgelegd. 
Na enige hilariteit kon de wedstrijd 
beginnen. De feestcommissie liet 
zich vanaf het begin absoluut niet 
intimideren en ging voortvarend 
van start. Wat in het begin nog werd 
gezien als “beginners luck” kreeg na de 
koffie/thee pauze een vervolg. In de 
tweede partij bleek de feestcommissie 
wederom over veel verborgen talent 

te beschikken en  aangevuld met 
een behoorlijke dosis enthousiasme, 
waren ze niet te verslaan door de 
jeu de boules vereniging. Ze hebben 
dan ook overtuigend gewonnen met 
een vrij groot puntenverschil. Na 
de wedstrijd werd door de gasten 
een drankje en een heerlijk hapje 
aangeboden, wat door iedereen zeer 
op prijs werd  gesteld. Ook de door 
Abe Brouwer gesponsorde hapjes 
werden niet versmaad. Er werd nog 
een lange periode nagepraat tot de 
weergoden het welletjes vonden en de 
middag besloot met een regenbuitje. 
Er kon teruggekeken worden op een 
gezellige sportieve middag die zeker 
voor herhaling vatbaar is.
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De volgende Kei verschijnt op 24 augustus 2016. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 17 augustus 
e-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 - 85 85 80

T 0522 255 449
www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

Kerkdiensten
PKN Havelte/Uffelte
Zo. 31 juli Havelte 10.00 uur Mw.ds. B.v.d. Brink-Smit uit De Wijk Kindernevendienst
Zo. 7 aug. Havelte 10.00 uur Mw. ds. A.M. Westra uit Grijpskerk Kindernevendienst
Zo. 7 aug. Havelte 19.00 uur Zangdienst
Zo. 14 aug. Havelte 10.00 uur Ds. A. Meesters uit Steggerda Kindernevendienst
Zo. 21 aug. Havelte 10.00 uur Ds.G. Naber uit Ruinen, kindernevendienst Dienst in de Speulkoele

Zangdienst
Wat zingt ú graag in de kerk? 
Zondag 7 augustus om 19. 00 uur in de Clemenskerk in Havelte.
Begeleid door organist Eric Hoogeweg, zingen we door u van te voren 
uitgezochte liederen uit verschillende bundels.
Het is geen reguliere kerkdienst, wel een klankrijke, blijde bijeenkomst in de 
kerk.
Van harte welkom!

VogelVogel

Ruiterweg 57    7974 HA  Havelterberg   M  06 233 836 35    T  0521 511 792    E  j_vogel@zonnet.nl

Voor al uw schilderwerk en wandafwerking
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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

Fiets-3-daagse ‘de Natuur’ voor de 20e keer in Havelte

Van 23 t/m 25 augustus vindt weer de bekende fiets-3-daagse ‘de Natuur’ in Havelte plaats. Dit keer met een feestelijk 
tintje, de organisatie viert namelijk het 4e lustrum.
Wat ooit in 1979 is begonnen in Nunspeet met het 25-jarig bestaan van het PMT aldaar is die tocht wegens het succes 
uitgegroeid tot een jaarlijks evenement vanuit alle PMT’s. Deze toen nog dagtochten werden geheel verzorgd door 
plaatselijke vrijwilligersteams.

In 1992 werd voor het eerst een fiets-
3-daagse in Hilversum georganiseerd. 
Dit werd toen mede georganiseerd om 
de band en de onderlinge contacten 
tussen leden en donateurs van de 
toenmalige Koninklijke Nederlandse 
Militaire Bond Pro Rege (KNMB) te 
versterken. Het werd toen zo’n succes 
dat meerdere PMT’s een fiets-3-
daagse wilden organiseren. Hiervoor 
werd  een aparte stichting in het leven 
geroepen. Deze stichting ‘Fietsen Pro 
Rege’ bestaat nog steeds en heeft 
nog steeds dezelfde doelstelling, het 
bevorderen van de contacten, maar 
ook het stimuleren van recreatief 
fietsen met als voorkeur de start 
vanuit een PMT, nu Echos Homes 
geheten.

In Havelte nam het deelnemersaantal 
geleidelijk af met als dieptepunt, 
100 deelnemers in 1995. Hierna 
heeft het VVV Havelte een aantal 
vrijwilligers geleverd en een gedeelte 
van de organisatie overgenomen. 

Met de komst van een nieuw 
beheerdersechtpaar in 2004 is er 
een start gemaakt met een nieuwe 
organisatie. Er werd  elk jaar een F3D 
gehouden, met als hoogtepunt 480 
deelnemers in 2007. 

Dit jaar dus een jubileum, met een 
paar extraatjes. Op dinsdag mogen wij 
bij hoge uitzondering een deel van de 
route over de Johannes Postkazerne 
laten lopen. Dit kan echter alleen voor 
de vroege starters tussen  9.00 en 
10.00 uur. Als feestelijke  afsluiting is 
er op donderdag een BBQ  met live 
muziek. Daarnaast is er elke dag een 
leuke verloting.

De route op dinsdag (start 09.00 uur) 
gaat richting Zw. Drenthe en omgeving 
Ruinen. 
Op woensdag (start 09.15 uur) gaan 
we richting de ‘Eese’ en het riviertje 
‘de Linde’. 
Op de laatste dag (start 09.15 uur) 
gaan we richting Drents-Friese Woud. 

Op alle 3 dagen is er de keuze tussen 
de afstanden van 40 of 60 km.

We hopen op een grote deelname, 
dat is natuurlijk mede afhankelijk 
van het weer (de buienradar geeft 
vaak, jammer genoeg, reden tot een 
negatieve besluitvorming).
Ook is de toekomst wat onzeker, 
met name door de terugloop van 
het aantal deelnemers (vergrijzing) 
en daarnaast is er een groot aanbod 
van dit soort evenementen in de 
omgeving. Dit maakt de spoeling dus 
dun en wat ons zeker zorgen baart, is 
de terugloop van ons vrijwilligerskorps 
waar wij op draaien, de opvolging is 
nog niet geregeld.

De kosten bij 3 dagen fietsen is 
€ 9.00 p.p., kinderen t/m 12 jaar 
€ 5,50 (dagtocht € 4,00 resp. € 2,50), 
bij 3 dagen fietsen een medaille.
Info; Echos Homes tel. 0521341297, 
Jan en Rick Schuring; 0521345219, 
Gerard Krol; 0612910402.

De Kei bestaat alweer een half jaar!
We hopen na de vakantie weer te kunnen rekenen op uw artikelen en advertenties.

Wij wensen u een fijne zomer(vakantie)!

Drukkerij Kleen
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Havelte draait door!

De glossy feestgidsen liggen in de bus, de collectanten hebben hun ronde gedaan en de draaiboeken liggen klaar.
Tijd voor alweer het 38e Havelter Volksfeest!

stormbaan van maar liefst 60 en 42 
meter. Het jaarlijks terugkerende 
cabaret op de donderdagavond 
belooft veel hilariteit. Ook dit jaar 
wacht menig Havelter met angst 
en beven af of zijn naam genoemd 
zal gaan worden in lachwekkende 
sketches en liedjes. DJ Wiebe verzorgt 
de afsluiting met het draaien van 
lekker ouderwetse, maar toch ook zo 
moderne vinyl plaatjes. 
Vrijdagmiddag knallen maar liefst 32 
artiesten in de tent met een super 
feestelijke muzikale middag. 
De Grösmeijers uit Markelo, de 
Flagellanten uit Giethoorn en een 
opzienbarende act van 2 rasartiesten 
waarvan de naam nog niet wordt 
prijsgegeven….
Hoe doorgedraaid kun je zijn; 
een geheel gratis toegankelijke 
vrijdagavond!
ABE’S AVOND dus met de rock pop 
coverband Empire en DJ Nijs.
Dat Havelters creatief zijn blijkt 
wel uit het ruime aanbod van alle 
straatversieringen en kleurrijke bogen 
maar ook de befaamde Havelter 
Optocht op zaterdagmorgen is een 
must om gezien te hebben. 

Ook zeer bijzonder is de Havelter 
Avond, dit maal met ‘Havelte Live 
2.0…..GIRLPOWER!!’ 
11 zeer enthousiaste Havelter meiden 
zijn al vanaf begin dit jaar druk aan het 
repeteren onder de bezielende leiding 
van Stella Vermeulen van Glamourama 
om een supershow neer te zetten. 
Oftewel: Havelter talenten treden live 
op met een professionele band!
Rust en actie op de zondag. Vanaf 
10.30 uur heerlijk muzikaal genieten 
van het Drents Jeugdorkest, winkelend 
op de zomerbraderie, genieten 
van een houthakkers roadshow of 
deelnemen aan de Crazy Fun Run. 
Ongetwijfeld zal er nog tot in de kleine 
uurtjes nagepraat gaan worden en zal 
de tent nog 1 maal schudden met de 
topband Waterproof Shampoo. 
Op de website www.volksfeesthavelte.
nl staat het volledige programma 
genoemd en alle overige informatie 
waaronder de inschrijfmogelijkheid 
voor de Crazy Fun Run.
Voorverkoop- en inschrijfdata voor 
straten, bogen, tuinen, wagens en 
kaartverkoop voor de zaterdagavond 
vindt plaats op ma. 22 en vr. 26 aug. in 
de rugbykantine van 19.30-21.30 uur.

Van donderdag 1 t/m zondag 4 
september dreunt Havelte op 
haar grondvesten met het tot de 
verbeelding sprekende thema ‘Havelte 
draait door!’
De zeer actieve commissie zorgt 
overigens niet alleen jaarlijks voor 
een daverend volksfeest, maar 
is ook verantwoordelijk voor de 
‘Koningsnacht van Havelte’ en de 
‘Dickens Kerstmarkt’, afgelopen 
december zelfs de grootse van Noord 
Nederland.
Creatieve ideeën genoeg dus en ook 
dit jaar belooft het programma een 
feest te worden om op terug te kijken.
Op woensdag 31 augustus 
-de dag voorafgaand aan het 
feest!- organiseert de Havelter 
Mountainbikevereniging een 
heuse streetrace, waarbij de start 
en finish plaatsvinden op het 
evenemententerrein. 
Het parcours loopt zelfs door de 
feesttent wat weer spectaculaire 
beelden op zal gaan leveren. 
De donderdagmiddag is bestemd 
voor de kids van de lagere school 
met een ‘outdoor luchtkussen en 
spelletjesfestijn’ waaronder een 
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De Veldkei: meer dan een gebouw...
Alles van waarde is weerloos (Lucebert)

Waarschijnlijk zal De Veldkei nooit op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO 
terechtkomen, maar zij is meer dan een verzameling stenen. Maakt onbekend 
onbemind, het omgekeerde geldt zeker voor De Veldkei: bekend bij alle 
inwoners van Havelte en zeker bemind. In 1975 is De Veldkei op de huidige 
locatie gebouwd op basis van particulier initiatief. Opdrachtgever was de 
Stichting Dorps- & Buurthuiswerk, die later is overgegaan in de Stichting 
Welzijnsbevordering Havelte en Omstreken. Burgers vonden het noodzakelijk 
een modern centrum te hebben om allerlei activiteiten en evenementen te 
kunnen laten plaatsvinden die voorheen op diverse locaties in de omgeving 
werden ontplooid en gehouden. Na de oorlog werden immers ooit door de 
Duitsers neergezette bouwsels als ‘dorpshuis’ gebruikt. Zoals de bomvrije 
gebouwen met dikke muren bij de startbaan van het geplande vliegveld. Niet 
echt uitnodigende etablissementen, met hun grimmige historie.

bestuurders in Den Haag. In 1998 
hield de gemeente Havelte op te 
bestaan. Het was mooi genoeg 
geweest en een grootscheepse 
gemeentelijke herindeling volgde. 
Maar als continenten verschuiven, 

zo verschuiven ook alle daarop 
voorkomende bergen, meren, fauna 
en flora mee. En niet anders gaat 

Een nieuw gebouw van en voor de 
inwoners van de gemeente Havelte? 
Het toenmalige gemeentebestuur 
vond het een uitstekend plan en 
verkocht de bouwgrond voor één 
symbolische gulden aan de Stichting 
Dorp & Buurthuis. Het 
voormalige ministerie 
van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk 
werk (CRM) financierde 
de bouw onder 
voorwaarde dat de 
lokale bevolking ook 
een deel zou bijdragen. 
Wat gebeurde. En 
zo beschikten de 
inwoners van de 
gemeente Havelte over 
vier dorpshuizen: De 
Wiekslag in Wapserveen, 
De Stobbe in Darp, De 
Vlasbarg’n in Uffelte en 
De Veldkei in het dorp 
Havelte.

Maar de tijd verstrijkt 
en niets blijft zoals 
het was. Als zelfs 
continenten centimeters 
per jaar verschuiven, 
waarom zouden 
gemeentegrenzen dan tot in de 
eeuwigheid moeten vastliggen, 
zo redeneerden kennelijk de 

Hoe belangrijk dorpshuizen gevonden worden, moge blijken uit 
diverse stichtingen en belangenverenigingen die pal staan voor 
wat waardevol is. Zoals Dorpshuizen.nl (http://www.dorpshuizen.
nl), onderdeel van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. 
(www.lvkk.nl). Ook de BOKD, een maatschappelijke organisatie die 
zich inzet ‘voor een vitaal en leefbaar platteland in Drenthe’ mag 
niet onvermeld blijven (www.bokd.nl). 
‘Nederland heeft veel kleine dorpen. Veel van deze dorpen 
hebben een dorpshuis, gemeenschapscentrum, Kulturhus of 
multifunctioneel centrum. Het is een ontmoetingsplaats en vaak 
nog de enige voorziening voor het verenigingsleven, theater 
en muziekuitvoeringen en binnensport. Daarnaast zijn diverse 
commerciële maatschappelijke diensten in dorpshuizen gevestigd. 
Denk aan huisarts, fysiotherapeut, bloedprikken, buitenschoolse 
opvang, dagopvang van mensen met een beperking en dergelijke. 
Dorpshuizen bestaan dankzij vrijwilligers. Ze houden het platteland 
leefbaar.’ (uit: www.dorpshuizen.nl) 
Kortom, wij zijn de enigen niet die het nut van een goed lopend 
dorpshuis inzien. Maar zijn wij de enigen die waarschuwen voor 
een geruisloze verdwijning van De Veldkei? Uw aandacht en steun 
zijn dan ook hard nodig. In Den Haag hoeven ze ons niet te horen, 
maar in Drenthe wel. Want als De Veldkei verdwijnt, wat volgt 
dan…?

het met organisaties. Dus gingen 
alle stichtingen in de voormalige 
gemeenten van wat nu de gemeente 
Westerveld is en die eigenaar waren 
geweest van de lokale dorpshuizen, op 
in één Stichting Welzijn Westerveld.

In een tijd waarin groot groter 
werd om te streven naar grootst, 
zo fuseerden omstreeks 2007 de 
Stichting Welzijn Westerveld en de 
gelijksoortige stichting van Meppel tot 
de Stichting Welzijn en Mensenwerk. 
En die is tot op heden – via overerving 
zou je kunnen zeggen – de eigenaar en 
exploitant/beheerder van (onder veel 
meer) De Veldkei.

De verhuuropbrengsten zijn altijd 
het grootste deel van de exploitatie 

geweest. Subsidie 
van de gemeente 
werd wel aan 
sommige gebruikers 
verstrekt, maar nooit 
rechtstreeks aan de 
Stichting. De Veldkei 
heeft dan ook altijd de 
eigen broek kunnen 
op houden. Zij is – 
en dat bewijst de 
vitaliteit van De Veldkei 
– meerdere keren 
uitgebreid en heeft 
altijd kunnen rekenen 
op de inzet van tal 
van vrijwilligers en 
gebruikers die met hart 
en ziel een bijdrage 
hebben geleverd aan 
een bloeiend sociaal-
cultureel leven in onze 
regio.
En zou dit dorpshuis 
dan moeten 
verdwijnen? Stichting 

Vrienden van De Veldkei vindt van 
niet. En u? Meer informatie via: www.
stichtingvriendenvandeveldkei.nl

Kijk op www.kleen.nl/dekei

Adverteren in De Kei?
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PROEF DE SFEER
  IN ONS RESTAURANT

Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027

info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl

Een ‘KEI’ van een foto

Heeft u ook een bijdrage voor de rubriek 
Een ‘Kei’ van een foto? Mail uw foto en bijschrift 
dan naar: dekei@kleen.nl. 
Elk onderwerp is goed, mits gefotografeerd in het 
verspreidingsgebied. Als u wilt, kunt u bij uw foto 
een verhaaltje schrijven.

We zien uw inzending graag tegemoet.

Keivers van de pers

Dit is de laatste Kei voor de zomerstop.

De eerstvolgende Kei na de zomerstop 

verschijnt op 24 augustus.

Hoogzomer
de vogels vallen stil..
zij zingen nog alleen
in de avondstond,
in stilte genieten

Zomergroet van Gem uit Havelte

Robotmaaiers
met € 150,- 
CashBack.
Verkrijgbaar bij:

Oecumenische Openluchtdienst
zondag 21 augustus 2016
aanvang 10.00 uur
thema: “BELLEN BLAZEN”

in het openluchttheater de 
Speulkoele, Kerklaan 2A in Havelte

voorganger is Ds. G. Naber uit Ruinen
muzikale bijdrage: Saxofoonkwartet 
Westerveld

Na afloop is er koffie met wat lekkers!
www.pkn-havelte.nl

Bij slecht weer wordt de dienst in de 
Clemenskerk gehouden ook om 10.00 uur
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Heeft u 
een aankondiging 

van een evenement 
of activiteit? 

Laat het gratis in 
de agenda plaatsen.

(Commerciële agendapunten 
in overleg)

27 juli De Kei nr. 15 - laatste Kei voor de zomerstop
21 aug. Oecumenische Openluchtdienst - de Speulkoele Havelte - 10.00 uur
23-25 aug. Havelter Fietsdriedaagse - start vanuit PMT vanaf 9.15 uur
24 aug. De Kei nr. 16
24 aug. Interclubwedstrijden; org. Mountain-bikevereniging Havelte e.o. - op de Havelterberg
24 aug. Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - de Veldkei, Veldkamp 77 - 20.00 uur
1 t/m 4 sept. Havelterfeest!
  7 sept. De Kei nr. 17
21 sept. De Kei nr. 18
  5 okt. De Kei nr. 19
  5 okt. Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur
13 okt.  Lezing over het Waddeneiland Texel door Erwin van Laar (€ 3,00 niet-leden) - 

De Veldkei Havelte - 20.00 uur 
19 okt. De Kei nr. 20
  2 nov. De Kei nr. 21
  2 nov. Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur
15 nov.  Lezing ‘Vogels in mijn werk’ door Erik van Ommen (€ 3,00 voor niet leden) - 

CR ’t Knooppunt, Dorpsstraat 21 Havelte - 20.00 uur
16 nov. De Kei nr. 22
30 nov. De Kei nr. 23
14 dec. De Kei nr. 24 - laatste Kei van 2016
17 dec. Kerstmarkt Havelte!
22 dec. Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur

Agenda

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

Oeveraseweg 7  Havelte  0521-342992
Houthandelwevers.nl

Top kwaliteit Zweeds tuinhout
19 x 145 geschaafd € 1.50 p/m
19 x 135 rabat € 1.50 p/m
16 x 160 grijs geïmpregneerd € 2.00 p/m

Zweeds rabat
24 x 175 Douglas € 2.25 p/m
24 x 195 Douglas zwart € 2.95 p/m
24 x 195 Grijs geïmpregneerd € 3.25 p/m

Steigerplanken
28 x 190 blank vuren 500 cm € 2.25 p/m
30 x 195 grijs geïmpregneerd € 3.75 p/m
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Een ‘KEI’ van een foto

Havelter huisartsenpraktijk is voor zelfvoorziening gegaan: legale, medicinale 
wietplanten slaan goed aan! De plantage ligt dan ook in een zegenrijk gebied.

Hartelijke groet H.Z. uit Havelte

Paradijs 

Ik ontdekte het vorig jaar eigenlijk per 
ongeluk, in Havelte, een paradijsje.
Nee, niet met een Adam en Eva in 
vijgenbladeren. Stel je voor in Havelte!
Maar in dit paradijsje zijn wel druiven, 
bramen, pompoenen, sla, boontjes, 
aardappelen en heel veel bloemen.
Deze lusthof wordt bewerkt door 
moderne Adams en Eva’s, ze werken 
in hun eigen stukje eldorado met heel 
veel liefde en plezier. Het zijn oprechte 
hobbyisten.
Door mijn nieuwsgierigheid kwam ik 
terecht in de moderne tuin van Eden, 
ik waande me even in een andere 
wereld.
De zon scheen, er stonden twee witte 
plastic stoeltjes. Vrijmoedig ben ik er 
een poosje op gaan zitten om van al 
dat moois te genieten.
Daar, op dat volkstuintjescomplex 
achter de Speulkoele
in Havelte, een stukje aards paradijs.

dieneke smink

Fijne 
 zomer

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

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

Wij zijn gesloten 

van maandag 1 augustus 

t/m vrijdag 19 augustus 2016.

Maandag 22 augustus staan wij 

weer vol inspiratie voor u klaar. V
a

k
a

n
ti

e
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IJzige kou doedel

Vuurdoedel

Bijzondere ervaring 
(Doedelblog) 

Wat is een bijzondere ervaring?
Dat zal voor iedereen anders zijn. 
Als ik nog nooit met een parachute 
uit een vliegtuig ben gesprongen, is 
dat voor mij een bijzondere ervaring. 
Voor iemand die het dagelijks voor 
zijn hobby of beroep doet, is het heel 
gewoon.
Een bijzondere ervaring is dus iets wat 
anders dan anders is. Voor mij! Maar 
dat niet alleen. Het gaat er ook om 
hoe je datgene ervaart.
Nu heb ik in mijn leven best wel het 
één en ander meegemaakt; omdat het 
op mijn pad kwam, omdat ik er zelf 
naar op zoek ging of door de manier 
waarop ik iets beleefde.     
Soms was het leuk,  soms ook 
helemaal niet. 
Zoals die keer dat ik met mijn 
kleinzoon in een kinderspeelparadijs 
was, mijn hoofd stootte tegen een met 
schuimrubber omwikkelde paal, een 
halve meter achterover naar beneden 
viel, ongelukkig terecht kwam en mijn 
rug brak. Zeer pijnlijk en niet leuk. 
Gelukkig heb ik er geen dwarslaesie 
aan over gehouden.
Of die keer dat ik van mijn paard 
viel en dacht dat ik dood was. Een 
ervaring waar ik zowel iets negatiefs 
(lichamelijke klachten) als iets positiefs 
aan heb overgehouden, n.l. een 
onaards, gratis, hemelsmooi concert 
dat ik never zal vergeten!
Een heel símpel voorval was de 
eerste keer dat ik naar het Blauwe 
Meer ging. Het was doodstil, er 
was niemand. Heel teer hingen er 
doorzichtige sluiers boven het water, 

waar de zon af en toe doorheen 
scheen. Ik ging helemaal op in het 
moment, in de stilte van de natuur 
en raakte zo ontroerd dat de tranen 
over mijn wangen liepen. Ik ben later 
nog verscheidene keren teruggegaan, 
maar heb nooit meer dit bijzondere 
gevoel gehad. Het zijn dingen die je 
niet vergeet.
Ook zo’n beleving was de eerste keer 
dat ik over vuur liep.  Samen met mijn 
twee kinderen van 7 en 10 jaar.  In een 
grote groep gelijkgestemden werkten 
we door middel van oefeningen toe 
naar het moment-suprême, wat om 
middernacht zou plaats vinden. We 
hebben het alle drie gedaan! Ik zelfs 
meerdere keren. Je hele mindset, (in 
die tijd nog geen gangbaar woord), 
veranderde. De kinderen, zo jong als 
ze waren, zeiden na afloop: “Mama, 
als iedereen op de wereld één keer 
over vuur zou lopen, zou er nooit 
meer oorlog zijn!“ Wat mooi dat ze 
het zo hebben ervaren.

Onlangs deed 
ik mee aan 
een workshop 
die precies het 
tegenovergestelde 
was van hete 
kolen met een 
temperatuur van 
850 graden celsius, 
namelijk “ijzige 
kou”.
Je hebt vast wel 
eens gehoord van 
“The Iceman”. De 
man die tussen de 
drijvende schotsen 

in IJslands water gaat zwemmen en 
“rustig” anderhalf uur in een bad 
met ijs gaat zitten. Nu is dat niet echt 
mijn ambitie, maar het feit dat een 
mens extreme kou kan trotseren, 
vind ik wel wat. Dus trok ik de stoute 
schoenen aan en heb mij opgegeven 
voor een workshop koubeheersing. 
Eerst een inleidend praatje met een 
warme kop koffie of thee, daarna 
ademhalingsoefeningen op een 
yogamat op de grond, zwemkleding 
aan en naar buiten. Daar stond de 
badkuip al klaar. Niet met lekker warm 
water, nee, gevuld met ijsklonten. 
“Wie wil eerst?” Ik stapte meteen 
naar voren, want ik wilde de èchte kou 
voelen en niet als twintig mensen de 
blokken met hun lichaamstemperatuur 
hadden opgewarmd.  Als tweede 
kwam ik aan de beurt. Eerst staan 
in het bad,  dan erin gaan liggen 
tot aan mijn nek, letten op de 
ademhaling……… lekker! Dat viel mee.  
Tot ik even niet geconcentreerd was 
en lucht moest happen vanwege de 
ijzige kou. Dat was slechts een tel, 
want met een goede ademtechniek 
kon ik relaxt blijven baden tussen de 
duizenden kleine drijvende ijsblokjes.  
Ik hou van uitdagingen. Dat merk je 
wel.  Met deze erbij had ik weer een 
bijzondere ervaring die ik aan mijn lijst 
kon toevoegen.
Geloof je me niet? Kijk dan naar 
het filmpje op onderstaande 
facebookpagina.
 
Yvonne Casander 
www.facebook.com/artschoolofpainting 
www.ArtSchoolOfPainting.nl
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Noordeinde 9, Meppel
T  0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

24/7 Bereikbaar
U bent welkom, waar u 
ook verzekerd bent

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’

Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
en  supervers  ijs.  Ook  meenemen!  

Voor  onze  menulijst  en  de  openingstijden  
zie  website.  

In de zomermaanden juli en augustus
bakken we elke dag pizza’s!

Voor onze menulijst en de openingstijden
zie website.

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Van Dieversail naar Delfsail 2016 Foto’s: M. Telkamp
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Het digitale visitekaartje 
van uw bedrijf
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Steeds vaker is uw website het eerste contact met uw toekomstige klant.

Een goede verzorging van uw website is dan ook van essentieel belang 

voor een goede eerste indruk.

Wij maken websites op maat, passend bij uw huisstijl.

U kunt bij ons terecht voor al uw gedrukte, maar ook voor al 

uw digitale communicatie.

Heeft u vragen of wenst u een prijsopgave, neem dan contact met ons op.


