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

25-jarig jubileum bij de gezellige mondharmonicaclub ‘De Deurdouwers’
Het is feest bij deze bekende groep, want 9 oktober bestaan wij maar
liefst 25 jaar! Een leuke gevarieerde groep van rond de 20 personen die
iedere vrijdagochtend in De Veldkei hun wekelijkse repetitie houden. De
mondharmonica’s spelen samen met 2 gitaristen, een arccordeonist, twee
harmonica-spelers en een zangeres, die best wat ondersteuning kan gebruiken.
Nieuwe mondharmonicaspelers zijn ook van harte welkom.
Na de pauze komen er altijd een aantal bewoners te gast van “Van Boeijen” om
zo ook met hun zangtalent hun bijdrage te leveren. Dat alles onder leiding van
onze sympathieke dirigent, Chris Heidema.
Voor meer info kunt u contact opnemen met R. de Wit, 0521-852922, Havelte.
”Wie gaat met de muziek mee?”
Al wie van muziek houdt, kan ervan genieten.
Ook hier in het dorp klinkt volop klank van mondharmonica’s.
Met dank aan ons dorps-orkest ‘de Deurdouwers’,
dat speelt elke vrijdagmorgen op zijn best.
Gekleed in rood, wit en goud!
vers: van Gem
foto: Floris Anker
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Wijkverpleging Buurtzorg Havelte...
... z org door een klein team met
vertrouwde gezichten
... z org wordt vergoed door de zorgverzekeraar, 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!

Meer informatie over De Kei?
Kijk op www.kleen.nl/dekei
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 19 oktober 2016.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 12 oktober
e-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 - 85 85 80

Belangrijke Informatie
Elkenain Bewindvoering - Kolderveen 26C - Nijeveen - T 0522 76 90 51 - Bezoek op afspraak.
Bewindvoering geeft rust aan mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen.
Ook in geval van problematische schulden. Bewindvoerders worden aangesteld en gecontroleerd door de rechtbank.

Kerkdiensten
PKN Havelte/Uffelte
Zo.
9 okt.
Havelte
Zo. 16 okt.
Havelte
Wo. 19 okt.
Molenhof

10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur

Ds. A. Westra
Ds. V. Top
Ds. A. Westra

kinderkerk, jeugdkerk
kindernevendienst

Rabobank Jeugddag
De 18de Rabobank Jeugddag is een groot succes geworden. Onder ideale
weersomstandigheden (23 graden) hebben zaterdag 24 september jl.
bijna 50 kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar kennis gemaakt met de
mountainbikesport.
Veel kinderen hadden nog geen
fiets en omdat de vereniging prima
leenfietsen van de KNWU in beheer
heeft, was er voldoende ruimte om
voor de eerste keer op zo’n fiets te
fietsen. Het ging prima, de vrijwilligers
onder leiding van Herbert hadden
een mooi programma, de EHBO had
helemaal niets te doen en het fietsen
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was deze zaterdag een groot feest.
Heerlijke omstandigheden en aan het
eind een prachtige tas met een bidon
van de sponsor. Veel kinderen zullen
binnenkort op de zaterdagmiddag om
14.00 uur aansluiten bij de training
voor de jeugd. Verzamelen nabij de
Havelter Schaapskooi.
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Rust en aandacht in het hectische gezinsleven

Oud in oud

Voor ouders van gezinnen met kinderen start 10 oktober een cursus
‘aandachtig ouderschap’. Je leert daar als ouder om af en toe even doelbewust,
aandachtig en zonder oordeel in je gezin te zijn. Hiermee wordt het snelle,
vaak oordelende en negatieve reageren doorbroken, juist op die hectische
momenten voor het naar school gaan, het eten, het te laat thuis komen van
een avondje stappen. Met deze cursus ‘mindful parenting’ wordt u zich bewust
van de stroom terugkerende negatieve gedachten waarin u, vaak zonder het te
weten, wordt meegesleurd.

Ik heb er nog koffie gedronken met
Jannes en Grietje Gol, in de grote
keuken met de ‘witjes’ en de antieke,
prachtige bruine tegeltjes.
Ik heb er huwelijken gesloten.
‘Het is dit keer zo’n klein gezelschap,
mag ik het bruidspaar trouwen in de
burgemeesterskamer?’
‘Daar zit de burgermeester.’
‘Toch niet op vrijdagmiddag?’
Mooie huwelijken, klein, intiem in een
romantische setting. De voorkamer,
‘mooie kaomer’, de bedstee, de kast
met relatiegeschenken.

Door uzelf terug te voeren naar het
hier en nu ziet u alles weer in de juiste
proporties. Er zit een knip tussen uw
gevoel (over die vervelende situatie)
en uw reactie (nare gedachten,
woedende reactie). Diezelfde ‘Zenhouding’ heeft ook een positieve
invloed op de relatie met uw partner
en uw gezamenlijk ouderschap: als
u minder oordeelt en veroordeelt,
gaat de ander dat ook doen. Als u een
partner heeft natuurlijk.

focussen op je kinderen. Meer is
niet nodig om weer lol te krijgen
in de meest dankbare, plezier- en
zingevende taak en aan uw opvoeding
een boost te geven. En dat terwijl de
trainer, Mike van As, GZ psycholoog,
zich totaal niet met uw opvoedregels
bemoeit of allerhande pedagogische
tips geeft. Met die volledige aandacht
zegt u in feite tegen uw kind: ‘je mag
er zijn’. Je bestendigt daarmee zijn
bestaansrecht. Zo diep gaat het.’

En dit komt niet alleen uw gezin, uw
partner, maar ook u ten goede: in
de hectiek, overleefmodus komt u
vaak nauwelijks aan uzelf toe. Een
aandachtige ouder zorgt echter ook
goed voor zichzelf: alleen dán kan hij
goed voor zijn kind zorgen.
Dagelijks minimaal vijf minuten

Herkenbaar? Zin in deze cursus?
Geef u dan op. We starten 10 oktober
om 19.30 uur in Medisch Centrum
Spectrum in Meppel.
De cursus bestaat uit 9 sessies van
ruim 2½ uur.
0521-521351 of info@educareonline.
nl. Er zijn nog een paar plekjes vrij.

Like De Kei op Facebook

En nu loop ik er weer, geen
boerderijkeuken, geen trouwlocatie
maar de historische vereniging die hier
haar domicilie heeft.
Oude gebruiksvoorwerpen, boeken en
vooral interessante verhalen van de
vrijwilligers.
Beter kan niet, oud in oud, historie in
historie.
In combinatie met de Berkenhof zou
ik zeggen een perfecte plek voor
iedereen.
De bewoners van de Berkenhof
kunnen vast nog mooie verhalen
vertellen over vroeger.
De historische vereniging kan
de bewoners betrekken bij hun
activiteiten.
‘Oud’, betekent immers niet
‘afgedaan’!
Integendeel het oude gemeentehuis
met zijn bewoners bewijst dat, het is
weer springlevend!

www.facebook.com/regiobladdekei

dieneke smink

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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Start nieuw seizoen
‘De Brincksanghers’
Na een welverdiende vakantieperiode
heeft het mannenkoor ‘De
Brincksanghers’ weer een frisse start
gemaakt. Dat betekent dat het koor
elke donderdagavond om 20.00 uur
weer repetitie heeft in ‘De Veldkei’
in Havelte.
Elke avond zal er door het koor weer
hard gerepeteerd moeten worden,
want er staat ‘De Brincksanghers’
namelijk een druk programma te
wachten.
Naast de diverse optredens moeten
de nieuwe liederen voor het jaarlijkse
nieuwjaarsconcert ingestudeerd
worden. Tevens wordt in de tussentijd
gewerkt aan een nieuwe CD met

“De Brincksanghers” gekleed in hun nieuwe kostuums

allemaal nog niet opgenomen
nummers.
Bent u nieuwsgierig geworden?
Kom dan eens vrijblijvend een
repetitie bijwonen; je bent tot niets
verplicht. Want ‘De Brincksanghers’
kunnen er nog wel enkele (met name
‘jonge’) leden bij gebruiken.

Wanneer je geïnteresseerd bent, dan
word je bij dezen uitgenodigd. In de
maand oktober is er namelijk elke
donderdag een inloopavond.
Eerst nog nadere informatie? Neem
dan eens een kijkje op onze website
www.brincksanghers.nl.

Quiltgroep ‘De Drentse Parels’, opgericht 24 september 1986
In 1979 kwam Nynke Dorenbos in de gelegenheid om namens de toenmalige handwerkcommissie van de
plattelandsvrouwen, afdeling Drenthe, een kadercurcus te volgen. Later ging zij de opgedane kennis doorgeven aan veel
dames van de bond (tegenwoordig Vrouwen van Nu). Ook een groep dames in Havelte kwam regelmatig bij elkaar en al
het nieuwgeleerde werd uitgeprobeerd.
Wat is een quilt? Toen nog vrij
onbekend.
Het is overkomen waaien vanuit
Amerika, lapjeswerk (patchwork) en
gebruikt voor veelal dekens. Doet
denken aan de vroegere doorgestikte
dekens, nu met heel mooie patronen.
Nu is het alom bekend, ook hier in
Nederland, ja over de hele wereld zijn

zowel mannen als vrouwen behebt
met het quiltvirus.
De Drentse Parels komen nu al meer
dan 30 jaar bij elkaar en zijn nog altijd
enthousiast bezig. Niet alleen qrote
quilts, vaak wandobjecten, tassen,
kleding, kussens, wat past in deze tijd.
Ook wordt er regelmatig gewerkt aan
een gezamenlijk
project. De start
van de parels was
bij het project van
Marieke Dijkers, de
z.g.n. 100 harten
quilts. Deze quilts
werden geveild,
opbrengst voor de
hartstichting.

In Havelte
werden vele
tentoonstellingen
georganiseerd o.a.
in het oude
gemeentehuis, de
Veldkei, voormalig
Leden van de Parels v.l.n.r Marga Stapel, Martha van Buiten, Roelina restaurant de
Hofman, Hennie Trompetter, Nynke Dorenbos Hilde, bibliotheek
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en was het werk op de provinciale
tentoonstelling van de Vrouwen van
Nu te bewonderen samen met al
het werk dat door hun leden was
gemaakt.
10 jaar werd hulp geboden voor de
regiodagen van het quiltersgilde
(landelijk) in Havelte, waar Nynke
Dorenbos en Marry Pruntel
de leidsters waren. Een enorm
succes was in 1995 de landelijke
miniquilttentoonstelling in het Uffelter
kerkje waar in drie dagen meer dan
1750 bezoekers kwamen.
De parels werken heel traditioneel.
Een laatste groot gezamelijk project
was voor de expositie “Westerveld
in de zomer“ in het gemeentehuis in
Diever ‘Wij verbeelden de
ruilverkaveling’.
Andere verschillende groepswerken
zijn geschonken aan lagere school
(mede gemaakt met de kinderen), de
Molenhof en bibliotheek.
Contactpersoon:
Nynke Dorenbos,
0521 341331.
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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.

Vanaf september op wo. t/m zo.
  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
heerlijk
ijs en verse pizza’s!
en  
supervers  ijs.  Ook  meenemen!  
Maandag en dinsdag gesloten.

Voor  onze  menulijst  en  de  openingstijden  
Voor onze menulijst zie  website.  
en de openingstijden zie website.
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

‘Mannenplein’ op Kerstmarkt Havelte
Waar een klein dorp groot in kan zijn!
Elk jaar slaagt de ‘Commissie Volksfeest Havelte’ er weer in om een tot de
verbeelding sprekende kerstmarkt te organiseren, waarin het zich onderscheidt
van de reguliere wintermarkten.
Niet alleen de verkoop is belangrijk,
maar een goede, nostalgische en
warme sfeer geven de Havelter
Kerstmarkt ‘net dat beetje extra’
waarvoor het publiek graag van
heinde en verre komt.
Ook dit jaar wordt de kerstmarkt
gehouden op de authentieke en
sfeervolle Brink aan de Dorpsstraat
in Havelte met als thema: ‘Dickens
Brinkfestijn’!
De markt wordt gehouden op
zaterdagmiddag 17 december van
14.00 tot 19.00 uur.
Sprak men vorig jaar al over 1 van
de grootste kerstmarkten van Noord
Nederland met 70 kramen, dit jaar
denkt de commissie zelfs uit te
breiden.
De in sfeer getooide en verlichte
kramen, met vaak plaatselijke en
ambachtelijke producten, vormen de
basis.
Niet alleen de geijkte koopwaar
maar het merendeel verrassende
als vogeltaarten, proeverijen,
zeepkettingen, Afrikaanse sierraden,
houtsnijwerk, brocanterie etc.
Geheel in sfeervolle kledij zullen weer
vele koren en muzikanten optreden
en wordt dit jaar ook geïnvesteerd in
straattheater.
Natuurlijk valt ook voor de kleintjes
weer veel te beleven op het ‘Dickens
kinderplein’, waar brood gebakken en
popcorn gemaakt kan worden en waar
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een heuse verhalenvertelster zorgt
voor de nodige sfeer en spanning.
Maar de kerstmarktcommissie
bestaande uit Jan Koops, Abe Brouwer
en Hans Krol, gaat er ook prat op elk
jaar weer wat nieuws te bedenken.
Om elke bezoeker geïnteresseerd te
houden en wat te bieden wordt er
momenteel gewerkt aan de invulling
van een heus ‘mannenplein’.
Op technisch gebied is er veel te

verwachten, maar ook een whiskyen wijnproeverij maken het plaatje
compleet en wellicht is er ook nog
ruimte om ‘brommers te kieken…’
De aankomst via de Havelter
Schapendrift van de gehele Holtinger
Schaapskudde maakt de historie
compleet en met een heuse
kinderfakkeloptocht wordt de markt
rond 19.00 uur afgesloten.
Noteer de datum dus alvast in de
agenda.
Natuurlijk kunnen kraamhouders zich
vanaf nu alweer aanmelden en wel
via: hanshavelte@gmail.com of
06 10181417.

Vers van de pers
Gems gezegdes 3
Deur
Wie valt er met de deur in huis?
Wie struikelt over de mat, die ligt plat!
Dat doet de deur dicht denk ik dan,
zo’n deur is ook niet pluis...
We kunnen samen door een deur en
dat is ook wat waard.
Al is de deur wat smal, maar binnen
krijg je taart met thee, koffie met een
slagroombal of een ‘drents meisje’!
Drentse gastvrijheid kan je winnen...
in Havelte daar is het al.
Tekst: Gem
Schilderij: Floris
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Vreemde fotografie
(Doedelblog)

Wat fotografeer jij? Is het een hobby van je? Vroeger
moest je goed bedenken welk moment het beste was
om te knippen. Soms maakte je een extra foto voor de
zekerheid. Tenslotte was ieder shot er één. Het rolletje
moest ontwikkeld worden en voor het zover was, kon wel
een paar weken duren. En als de foto dan was mislukt,
was je dat ene belangrijke of mooie moment voorgoed
kwijt.
Ik heb heel wat camera’s gehad. Het
snelle gebruiksgemak vond ik een
belangrijk criterium: richten, schieten,
klaar! Op de automatische piloot.
Tegenwoordig is het zo makkelijk met
de digitale camera. Schiet maar raak!
Alles wat niet bevalt, gooi je gewoon
weg van je computer. Er zijn zoveel
onderwerpen en gebeurtenissen die
de moeite waard zijn. Wat voor de één
interessant is, vindt de ander maar
niets. Ik hou van natuuropnamen,
wolken, luchten, bomen, macrofotografie. Maar ook van minder
aangename zaken, zoals ongelukken.
Nu denk je misschien dat ik een
ramptoerist ben. Nou, integendeel.
Daar zijn er al genoeg van en ze
houden voornamelijk het verkeer en
de hulpverleners op.
Ik houdt het in de familiekring. Als er
iets met mijn kinderen gebeurde, een
val, een operatie of iets dergelijks,
dan had ik altijd mijn toestel bij de
hand. Zoals tijdens een vakantie in
Duitsland, toen mijn dochter op de
glijbaan in het zwembad haar hoofd
flink stootte met een groot gat als
gevolg. De badmeester draaide er een
mooi wit verband omheen, dat al snel
rood werd. Foto! De dichtstbijzijnde
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arts woonde
40 kilometer
bergopwaarts. Het
leken er wel tachtig! Toen hij wilde
gaan hechten, bleek de oudere man zo
scheel als wat en miste de draad een
paar keer het oog van de naald. Het
liefst had ik alles uit zijn handen gerukt
en het zelf gedaan. Op dat moment
heb ik ook geen foto’s gemaakt: ik had
al mijn aandacht bij het naaiwerk aan
het hoofd van mijn dochter. Ik moet
zeggen, ondanks zijn scheelheid, heeft
deze arts fantastisch werk verricht.
Het is een mooi litteken geworden.
Ik weet ook nog die keer, vlak voor
ze een jaar zou gaan backpackeren.
Zomaar viel ze tijdens een gesprek
met mij bewusteloos neer. Op de
behandeltafel in het ziekenhuis mocht
ik fotograferen. De arts had er geen
probleem mee, net als mijn dochter.
De ziekte en het overlijden van ons
veulen en daarna van het paard. Alles
staat op film of foto. Ook de keer dat
schoonzoonlief tijdens een vakantie
op de camping in Frankrijk door
ambulance-personeel met veel moeite
op de brancard uit de vouwwagen
werd gehaald met ondraaglijke pijnen.
Niemand heeft de foto’s daarna
bekeken, maar ik
heb ze wel.
Afgelopen
zondag vierde
mijn oudste
kleinzoon zijn
verjaardag. Toen
ik binnenkwam
zag ik alle visite
in de zon achter
in de tuin zitten.
Een vriend des
huizes kwam
naar me toe om
te vragen wat ik
wilde drinken en
Speeltoesteldoedel

Fotografiedoedel

of ik de aardbei- of moccaschuimtaart
verkoos. Zo aardig, maar waarom
hij? Dat werd mij al gauw duidelijk
gemaakt aan de hand van foto’s
en een filmpje. Mijn kleindochter
was met haar mond keihard op de
duikelstang in de tuin geklapt. Het
zag er zo erg uit dat ze direct naar
het ziekenhuis moest. Natuurlijk
gingen papa en mama mee. De visite
moest zichzelf maar vermaken. In
het ziekenhuis werden ze direct
doorgestuurd naar een dienstdoende
tandarts in een plaats 20 kilometer
verder. Daar werden haar los
bungelende boventanden getrokken.
Gelukkig (?) melktanden. Het hele
proces werd door mijn dochter
op haar mobiel gefilmd en naar
de thuisblijvende “feestvierders”
gestuurd. Wisten ze tenminste
waarom ze alleen gelaten waren.
Sommigen vonden het maar raar
om dit soort dingen vast te leggen
en ik vertelde dat ik dat vroeger ook
altijd deed. Zo moeder, zo dochter.
Na enkele uren kwamen ze thuis.
Gelukkig en bijna onwaarschijnlijk
heeft mijn kleindochter totaal geen
pijn gehad. Haar kapotte en gezwollen
lippen en de enorme parkeergarage
zijn inmiddels rustig geworden en de
proporties natuurlijker. Het zal wel
even duren voor de grote-mensentanden doorkomen. Nu maar hopen
dat ze niet te erg beschadigd zijn.
In ieder geval heeft ze een duidelijk
aandenken aan deze dag.
Yvonne Casander
www.facebook.com/
artschoolofpainting
yvonnecasander@gmail.com
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Top kwaliteit Zweeds tuinhout
19 x 145 geschaafd
19 x 135 rabat
16 x 180 grijs geïmpregneerd

Zweeds rabat

24 x 195 Douglas
24 x 195 Douglas zwart
24 x 195 Grijs geïmpregneerd

Steigerplanken

28 x 190 blank vuren 500 cm
30 x 195 grijs geïmpregneerd

Lariks / Douglas fijnbezaagd
22 x 200 300 & 400 lang
100 x 100 300 lang
150 x 150 300 lang

€ 1.50 p/m
€ 1.50 p/m
€ 2.00 p/m
€ 2.50 p/m
€ 2.95 p/m
€ 3.25 p/m

Autobedrijf | Tankstation

€ 2.25 p/m
€ 3.75 p/m

KOOPS

€ 2.25 p/m
€ 15.00 p/st
€ 35.00 p/st

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

Houthandelwevers.nl

Agenda
5 okt. De Kei nr. 19
5 okt. Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur
6 okt. Avond over Psychologie en Bijbel - Clemenskerk Havelte, Nije Wheeme - 20.00 uur
7-8 okt.	Kinderkleding- en speelgoedbeurs Havelte - De Veldkei, Havelte - vr. 20.00-21.30 uur, za. 9.00-10.00 uur
8 okt. Parel van Drenthe MTB toertocht - start kantine Vakantiepark Mooi Oavelt tussen 9.00 en 10.30 uur
10 okt. Start cursus Aandachtig Ouderschap - Med. centrum Spectrum Meppel - 19.30 uur
12 okt. Beginnerscursus Bridge - zaal ‘Overentinghe’ te Dwingeloo - 14.00 en 19.30 uur
13 okt.	Lezing over het Waddeneiland Texel door Erwin van Laar - De Veldkei Havelte - 20.00 uur
13 okt. Avond over Psychologie en Bijbel - Clemenskerk Havelte, Nije Wheeme - 20.00 uur
14 okt. Evaluatieavond Volksfeest Havelte - ‘t Knooppunt Havelte - 20.00 uur
Heeft u
14 okt. Film ‘Land of Mine’; Filmhuis Havelte - De Veldkei - 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
een aankondiging
19 okt. De Kei nr. 20
va
n een evenement
21 okt.	Bingomiddag - De senioren Westerveld - De Veldkei Havelte - 14.00 uur. Iedereen is
van harte welkom.
of activiteit?
2 nov. De Kei nr. 21
Laat het gratis in
2 nov. Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur
de agenda plaatsen
12 nov.  	 Toneelmiddag - De Tenielgroep Slien - De Veldkei Havelte - 14.00 uur
.
(Commerciële age
14 okt. Film ‘Beyond Sleep’; Filmhuis Havelte - De Veldkei - 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
ndapunten
in overleg)
15 nov.	Lezing ‘Vogels in mijn werk’ door Erik van Ommen - CR ’t Knooppunt, Dorpsstraat
21 Havelte - 20.00 uur
16 nov. De Kei nr. 22
25 nov.  	Bingomiddag - De senioren Westerveld - De Veldkei Havelte - 14.00 uur. Iedereen is van harte welkom.
30 nov. De Kei nr. 23
9 dec. Film ‘Brooklyn’; Filmhuis Havelte - De Veldkei - 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
14 dec. De Kei nr. 24 - laatste Kei van 2016
Elke maandagmiddag:

Koersbal - De Veldkei Havelte - 14.30 uur
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Vogel
Voor al uw schilderwerk en wandafwerking
Ruiterweg 57

7974 HA Havelterberg M 06 233 836 35

T 0521 511 792

E j_vogel@zonnet.nl

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

PROJECTSTOFFERING

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

Maaltijdservice Thuis
8

www.zzwd.nl

Dwingeloo, De Weyert, T. 088-9684028
Havelte, De Molenhof, T. 088-9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067
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Dorpsgemeenschap Havelte
Met enige regelmaat heeft onze Dorpsgemeenschap Havelte overleg met
de gemeente. Dinsdag 13 september jl. heeft het overleg met het College
plaatsgevonden. Een goed gesprek met Burgemeester en wethouders en een
aantal ondersteunende ambtenaren. De agenda was grotendeels door ons
ingebracht, en de volgende onderwerpen zijn ter sprake geweest.
Holtingerveld Toegangspoort, de
beslissing over de invulling van het
info-/horecacentrum moet binnenkort
door de gemeenteraad worden
genomen. Zij zullen dan bepalen
wat en waar zal worden gebouwd.
Alle partijen worden gehoord, en
krijgen de gelegenheid een reactie
te geven. Ons standpunt, een
voorziening dicht bij de schaapskooi,
zoals in de oorspronkelijke plannen,
heeft onze voorkeur. Tevens
maakten wij ons sterk voor een
goede verbinding tussen Havelte
centrum en de toegangspoort. Hier
worden al plannen voor uitgewerkt.
Bewegwijzering, aanleg van wandel-,
fiets- en mountainbikeroutes worden
verder verbeterd.
Piet Soerplein, fase 1 is gerealiseerd,
de omgeving van het kantoor van
Fehse. De 2e fase wordt de aanpassing
van het evenemententerrein. Hier
worden een extra parkeerplaats
gerealiseerd en wordt een verharde
doorgang tussen de Eursingerkerkweg
en de Beukenlaan aangelegd. Het

evenemententerrein zelf wordt
voorzien van een betere ondergrond
en gedraineerd. Tevens wordt de
Eursingenkerkweg gerenoveerd en
wordt er naast deze weg een voeten fietspad tussen de school en het
Piet Soerplein aangelegd. Fase 3,
renovatie van het Piet Soerplein zelf,
zal in 2017 of 2018 plaatsvinden.
Dit is afhankelijk van de beschikbare
financiën.
Molenhof en Veldkei, formeel heeft
de gemeente geen stem in de nieuwe
omwikkelingen. Zij faciliteert en
financiert en verwacht daarvan een
dienstverlening op hoog niveau. Met
de bouw van het nieuwe zorgcentrum
wordt binnenkort begonnen. Bij de
gemeente is officieel niets bekend
over een aanvraag voor nieuwbouw of
renovatieplannen inzake De Veldkei.
Wel is de gemeente op de hoogte van
de discussie binnen stichting Welzijn
Mensen en Werk (WMW).
Ook hier geldt, de gemeente financiert
en verwacht een dienstverlening
op niveau. Dit moet aan vele

voorwaarden voldoen en de financiële
verantwoording is openbaar.
De Dorpsgemeenschap Havelte kan
hier, net als de gemeente, nog geen
uitspraken over doen. Het is in dit
stadium te prematuur. Wij volgen
uiteraard de ontwikkelingen kritisch
en zullen opkomen voor de belangen
van onze dorpsbewoners.
Pannakooi, deze jeugdvoorziening is al
eens verwijderd wegens overlast, met
name ’s avonds. Dankzij de inspanning
van ons bestuur en in goed overleg
met de gebruikers (de jeugd), is deze
voorziening teruggekomen op de
huidige locatie bij de schaatsbaan.
Helaas, ook hier weer overlast.
Als dit op korte termijn, tussen
omwonenden en de gebruikers, niet
wordt opgelost dan zal de pannakooi
weer wordt verwijderd maar dan
definitief. Het zou jammer zijn als een
kleine groep jongeren zich wederom
niet aan de gemaakte afspraken houdt
en het daardoor weer verpest voor
een grotere groep jonge gebruikers die
wel van goede wil zijn.

Hart voor Havelte
PKN Havelte, Clemenskerk, 2 avonden over Psychologie en Bijbel

God en Psyche
Mensen zijn altijd op zoek geweest wie ze zelf zijn en naar hun plaats in de
wereld. Het is een zoektocht die nooit ophoudt, want de wereld verandert
voortdurend en wij mensen veranderen mee. In onze zoektocht staan we op de
schouders van generaties voor ons. Zij hebben hun levens- en geloofservaring
aan ons doorgegeven. Bijvoorbeeld in de Bijbel.
Ook wetenschappers als filosofen en
psychologen proberen de menselijk
ervaringen te doordenken en helder
op papier te zetten. Met als doel de
mens toe te rusten voor de moeilijke
taak om een goed leven te leiden.
Aukje Westra en Vijko Top, beiden
predikant, gaan hun weg in het leven
met behulp van de geloofservaringen
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van generaties Godzoekers voor hen.
Maar ook met behulp van de inzichten
van wetenschappers, psychologen en
therapeuten. Vijko en Aukje vertellen
op deze avond over hun belevenissen
aan de hand van twee stromingen
uit de wereld van de psychologie en
Bijbelverhalen. Ze rekenen erop dat de
toehoorders meedenkers worden door

vragen te stellen of door hun verhalen
te vertellen. Opdat we weer iets beter
in staat zijn het goede leven vorm te
geven.
vijkotop59@gmail.com
aukjehwestra@gmail.com
Data:
Donderdagavond 6 oktober en
13 oktober 2016
Plaats: Clemenskerk Havelte, in de
ontmoetingsruimte Nije Wheeme.
Aanvang: 20.00 uur
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Collecteweek Brandwonden Stichting: 9 t/m 15 oktober

Geef om een littekenvrije toekomst
Het belangrijkste moment van het jaar voor de Brandwonden Stichting is ongetwijfeld in oktober. Want dan is het van 9
tot en met 15 oktober collecteweek. Bij voordeuren in Darp, Havelte, Uffelte en Wapserveen klinkt die week de vraag:
‘Hebt u nog wat over voor de Brandwonden Stichting?’ En dan komt het eropaan. Want de Brandwonden Stichting
ontvangt geen overheidssubsidie en is grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit de collecte.
In de week van 9 tot en met 15
oktober houdt de Nederlandse
Brandwonden Stichting de
nationale collecteweek. Om ons
ideaal te kunnen verwezenlijken
– brandwonden littekenloos
genezen – zijn we afhankelijk van
alle collectanten die zich voor de
brandwondenslachtoffers inzetten.
Vandaar onze oproep ‘Geef om een
littekenvrije toekomst’. Want mensen
met brandwondenlittekens zijn vaak
doelwit van vervelende opmerkingen
en leven in een samenleving waarin
je met een geschonden uiterlijk jezelf
driedubbel moet bewijzen.
Tegenslagen overwinnen
Onze ambassadeurs Jeroen, Britt,

Sharon en Veronica hebben na hun
ongeluk ieder op hun eigen manier
steun aan de Brandwonden Stichting
gehad. Er zijn diverse projecten
die mensen met brandwonden
ondersteunen bij het oppakken
van hun leven. Psychosociale
hulp, cursussen waarin je om leert
gaan met je littekens, maar ook
lotgenotendagen voor kinderen,
jongeren en volwassenen. Om dit te
kunnen blijven doen, is geld nodig.
Daarom hoopt de Brandwonden
Stichting in de collecteweek op
Nederlands steun te mogen rekenen.
Over de Brandwonden Stichting
Jaarlijks worden duizenden mensen
in het ziekenhuis opgenomen

met tweede- en derdegraads
brandwonden. Ze bezorgen
hen talloze operaties, pijnlijke
verbandwisselingen en littekens.
En eenmaal weer thuis, moeten ze
zich driedubbel in de maatschappij
bewijzen. De Brandwonden Stichting
helpt mensen met brandwonden. Kort
na het ongeval, maar ook later in de
dagelijkse strijd tegen de littekens.
We financieren wetenschappelijk
onderzoek, ondersteunen artsen
en verplegend personeel, zetten
campagnes in om brandwonden te
voorkomen en helpen slachtoffers
sterker en weerbaarder te worden.
Meer informatie over projecten van
de organisatie, het voorkomen van
brandwonden en voorlichtingen, vindt
u op www.brandwondenstichting.

Elkenain Bewindvoering biedt ondersteuning aan mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet
meer zelf kunnen regelen. Bewindvoering geeft rust voor de betrokkene en de omgeving. Een bewindvoerder is er
voor verschillende personen: mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, dementerende ouderen,
psychiatrische patiënten of mensen die hun financiën niet meer overzien. Ook in geval van problematische
schulden. Elkenain is gespecialiseerd in schuldenbewinden. U kunt bij ons ook terecht voor budgetbeheer.
Bewindvoerders worden aangesteld en gecontroleerd door de rechtbank.

www.elkenain-bewindvoering.nl - T 0522 76 90 51 - Kolderveen 26C Nijeveen - Bezoek alleen op afspraak
Noordeinde 9, Meppel

T 0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

ELKENA

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

PROEF DE SFEER
IN ONS RESTAURANT

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’
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Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027
info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl
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Een ‘KEI’ van een foto
Landgoed Overcinge
Gelegen aan de Overcingelaan tussen
Havelte en de buurtschap Busselte
strekt zich het Landgoed Overcinge uit.
Al in de 14e eeuw stond hier een huis,
maar pas drie eeuwen later kreeg het
pand – in opdracht van de heer
G. Struuck – haar huidige vorm.
Omstreeks 1720 ging de eigendom
over naar de familie Kymmel, die de
gebouwen ingrijpend renoveerde. De
laatste vrouwelijke telg uit deze familie
was getrouwd met de toenmalige
Commissaris van de Koningin van
Drenthe, de heer Johannes Linthorst
Homan. De graven van deze familie
zijn nog steeds te bezoeken bij
de Clemenskerk van Havelte.
Midden vorige eeuw vestigde de
Volkshogeschool zich in het pand en
werd het in 1969 omgebouwd naar de

Landgoed Overcinge - theekoepel en ophaalbrug

eisen, die de school aan het gebouw
stelde. Rond 1984 beëindigde de
school haar activiteiten hier, waarna
er wéér een restauratie volgde,
waarmee het geheel de aanblik
van vóór 1870 terug kreeg. Enkele
jaren geleden zijn onder leiding van

Foto: Henk Mulder, Havelte

‘Landschapsbeheer Drenthe’ in de
bossen en langs akkers en weiden
meerdere oude landschapselementen,
o.a. houtwallen, hersteld.
Momenteel is dit Rijksmonument
voor meerdere activiteiten te huur.                                                                                                                                            
Tekst: Henk Mulder, Havelte

De 18de AH ABE Parel van Drenthe MTB-toertocht
Zaterdag 8 oktober a.s. start ’s morgens om 9.00 uur op Vakantiepark Mooi
Oavelt in Havelte “De 18de AH ABE Parel van Drenthe MTB toertocht”.
In 2015 deden ruim 530 deelnemers
mee en zij waren zeer enthousiast
over de mooie afwisselende route.
Dit jaar zijn er door de sponsor
nieuwe spandoeken gemaakt en
de organisatoren Roel Ekkel, Jans
Brugging, Jan Hendriks en Ruud
Smeenk waren zeer verheugd dat
er zulke mooie reclamezuilen zijn

Doen & Denken

Sport en Denksport * een project van Dieverbridge
In Westerveld wordt er heel veel aan sport gedaan. Voor jong en oud zijn er
goede mogelijkheden, in verenigingsverband of individueel. Het resultaat zal
zijn een fit en gezond lichaam. Op dit moment rolt de gemeente het project
“Westerveld in Actie” uit.
In een fit en gezond lichaam hoort
een scherp en fit brein: dus een
gezonde en scherpe geest in een
gezond lichaam. De denksport bridgen
is een goede mogelijkheid om dat te
bereiken. Er is een wedstrijdelement,
maar er is meer. Bridgen is sociaal,
gezellig, ontspannend, leerzaam en
verbindt mensen,
jong en oud.
Het bestuur van

♥♦♠♣
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Dieverbridge nodigt een ieder uit om
kennis te maken met de denksport
bridge. Zo zijn er cursussen, o.a. voor
beginners.
Op woensdag 12 oktober ’16 zijn er
in Over Entinghe in Dwingeloo twee
informatiebijeenkomsten, om 14.00
uur en om 19.30 uur.
Heeft u vragen? Bel dan Albert
Uneken, tel. 0521 594394 of Wout
Beerekamp, tel. 0521 591923.

gemaakt. Samen danken ze Abe
Brouwer voor zijn bijdrage.
De tocht gaat over de afstanden
van plusminus 25 of 45 kilometer.
De eerste lus wordt uitgelegd in het
gebied Havelte Oost en daarbij komt
u langs de uitgestrekte heidevelden,
genieput, schaapskooi, de grafheuvels
en de historische gronden van het
Holtingerzand. De pauzeplaats is
nabij de Schaapskooi en daarna gaan
de liefhebbers voor de lange ronde
naar Havelte West. Er kan vanaf
9.00 tot 10.30 uur gestart worden
in de kantine van Vakantiepark
Mooi Oavelt aan de Ruiterweg
(rotonde). De bezoekers worden via
borden en parkeerwachters naar de
parkeerplaatsen geleid die nabij de
Schaapskooi ligt. De deelname kost
€ 5,00 en voor NFTU leden € 4,00.
Jongeren tot 16 jaar onder
begeleiding gratis. Onderweg wordt
u prima verzorgd door AH ABE uit
Havelte met o.a. heerlijke stukjes
fruit, verschillende drankjes en een
krentenbol. Natuurlijk is de EHBO
Havelte met 4 mensen aanwezig.
Meer informatie via www.mtbhavelte.
nl.
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Webdesign en realisatie

Het digitale visitekaartje
van uw bedrijf
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.

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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