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Tegen inlevering van deze bon:
Tot en met 10 december

Knippen e 15,Bij aanschaf van een
styling- of verzorgingsproduct

Informatieavond herinrichting openbaar groen
Meerkamp West

25% korting

Bosweg 17, 7973 KZ Darp, 0521 342 250

Meer dan honderd bewoners van de Meerkamp
waren maandag 21 november naar de Veldkei
gekomen. Daar presenteerden medewerkers van de
gemeente de aanpak voor de herinrichting van het
openbare groen in de Meerkamp.
Dat groen is versleten en daarom
stelde de Raad een krediet van
€ 300.00, - beschikbaar voor een
flinke opknapbeurt. Nieuw is dat de
gemeente niet zelf met een uitgewerkt
plan voor de herinrichting komt.
Bewoners worden gestimuleerd
om zelf met ideeën en voorstellen
te komen. De aanwezigen werden
meteen aan het werk gezet. In
vier groepen werd genoteerd wat
bewoners goed vinden in de wijk
en (vooral) wat voor verbetering in
aanmerking komt. Ongeveer tien
bewoners gaven zich al op om mee te
denken in een of meer werkgroepen.
Die gaan begin volgend van start en

gaan alle ideeën bespreken, wegen en
uitwerken in concrete plannen. Doel is
dat die plannen in 2018 gerealiseerd
gaan worden. Deze plezierige
informatieavond krijgt een eerste
vervolg op zaterdag 10 december. Dan
wandelen bewoners met projectleider
Twan Flokstra door de wijk.
Aanvang 10.30 uur, vertrek Patrijsweg.

Hart voor Havelte
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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 14 december 2016.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 7 december
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. 4 dec.
Uffelte
Zo. 11 dec.
Havelte

10.00 uur
10.00 uur

Keitje

Creatief gefröbel
Vaak krijg ik het verzoek om voor
feesten, partijen, maar ook voor
serieuzere zaken, iets te ontwerpen.
Voor een boekje, een flyer, affches of
ansichtkaarten maak ik veelkleurige,
papieren collages. Dat geeft mij veel
vreugde en ik weet mij verzekerd
van een zeer kundig en creatief
persoon die mijn chaotisch knip- en
plakselwerk tot een goed einde
brengt.
Hij is een meester in het oplossen
van mijn schier onmogelijke
bedenksels,maar het lukt hem altijd.
Vaak hoor ik dan,’Heb je dat moois
afgedrukt op je computer?’ Of, ‘Wie
heeft dit zo vakkundig bewerkt? De
kleuren zijn bijna écht, het ziet er zo
verzorgd uit.’
Vol trots noem ik dan de naam van
mijn copy-vriend.
‘Hebben wij een copy-shop in
Havelte?’ vroeg een nieuwe inwoner
laatst?
‘Ja hoor’ zeg ik dan ‘Even googelen,
dat kan tegenwoordig iedereen, dan
weet je alles.
Succes!
Ik zag onlangs van haar hele mooie
verjaardags- uitnodigingen!
dieneke smink
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Mw. J. Doeven uit Zuidwolde
Ds. V. Top, kinderkerk, jeugdkerk

Mannenplein Havelter Kerstmarkt
blijkt primeur!
In Havelte hoeven de mannen niet meer verveeld
achter moeders aan te slenteren op de
Kerstmarkt op zaterdagmiddag 17 december
aanstaande.
Wat vorig jaar geopperd werd als een grap, is serieus
opgepakt door de mannen van de feestcommissie Havelte, altijd in voor
vernieuwende ideeën.
Dit jaar dus voor het eerst -en wellicht voor het eerst in Nederland!- een heus
Mannenplein op de Dickens Kerstmarkt op de nostalgische Brink in Havelte.
Mannen kunnen hun hart ophalen op
dit nu al veelbelovend evenement.
Op het terras van Café ’t Knooppunt
worden gereedschappen, ATB’s,
racefietsen, kettingzagen, grasmaaiers
etc. geshowd en/of aangeboden.
Ook staan hier de nieuwste
automodellen van de gerenommeerde
merken Citroën en Mitsubishi.
Bij navraag bleken veel Havelters
(oude) brommers of motors in de
schuur te hebben staan, welke men
graag vol trots wil showen.
En dus wordt ook de ‘grote zaal’ van
’t Kooppunt bij het mannenplein
getrokken en kan men zich vergapen
aan toer-, race- en crossmotoren,
diverse brommers zoals Kreidlers,
Zundapp en Yamaha, scooters, 4-tact
brommers, oude motoren, 2-tact race
replica’s en nog vele andere

modellen. Oftewel….. ouderwets
‘brommers kieken’!
Wat natuurlijk niet mag ontbreken
op een zo’n stoer plein is een whiskyproeverij, kop-van-jut en men kan een
heerlijke sigaartje roken.
Al met al een prachtige aanvulling
voor de nog steeds groeiende maar
gezellig blijvende kerstmarkt.
Sterker nog, de marktcommissie wil
streven naar een deelname van maar
liefst 100(!) kramen.
Kraamhouders kunnen zich dan
ook nog steeds aanmelden via:
hanshavelte@gmail.com of 06
10181417.
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Recordpoging vlaggetjes
haken/breien

Vers van de pers
“Ik ben toch zeker Sinterklaas niet?
zei een verongelijkte Piet tot een
tegenstander.
Wat moet dat toch met dat
‘verander’?

Wij zijn opzoek naar dames, heren,
kinderen die ons willen helpen met
vlaggetjes haken/breien zodat wij de
langste slinger van vlaggetjes door
Havelte kunnen ophangen tijdens
het Havelter Volksfeest (1 week
september 2017).

Een storm van protest of juist
voorstander
van deze nobele ‘medelander’...

Wil je ons meehelpen, informatie en
aanmelden kun je bij onderstaande
dames:
Astrid van der Voort 0521-340181
Cobi Meijberg via de mail;
j.klaverblad@hotmail.com

Quatsj zei Piet toen en zong
een (peper)noot. Als ik geen
Piete-liedjes meer hoor zingen
verf ik mij ROOD
als een paddestoel
en belazer de hele boel....!

Tevens zijn (restje) wol en katoen
natuurlijk van harte welkom!!!!

Groet van Gem

Bewoners maken een dorp
Progressief Westerveld wil voor het opstellen van het nieuwe
verkiezingsprogramma de dialoog aangaan met alle betrokkenen die
Westerveld een warm hart toedragen.
De eerste dialoog wordt georganiseerd
op 7 december 2016 om 20.00 uur
in buurthuis de Wiekslag in
Wapserveen.
Deze keer discussiëren wij over
meer zeggenschap voor de
bewoners van Westerveld. Twee
ervaringsdeskundigen, uit gemeenten
(Hoogeveen en Deventer) waar
nieuwe vormen van meer zeggenschap
zijn doorgevoerd, zullen de avond
inleiden.
Wij rekenen op een stevige discussie
met bewoners, bestuurders en
ondernemers.

De toegang is gratis, koffie en thee
staan klaar om de kelen te smeren.
Progressief Westerveld wil bewoners
meer invloed geven op dat wat
belangrijk is voor hun dorp of wijk.
Vandaar dat wij als politieke partij
niet alleen komen luisteren, maar
ook actief discussies willen starten en
oplossingen samen met de bewoners
willen vormgeven en uitvoeren.
Samen komen tot betere manieren om
elkaar van informatie te voorzien en
gezamenlijk besluiten, voor, tijdens en
na de verkiezingen.

Weer samen
een Kerstconcert
Net als in 2014 gaan het Meppeler
Mannenkoor en het vrouwenkoor de
Liesterkrallen uit Havelte weer samen
een sfeervol kerstconcert geven.
Dit keer in de Joh. De Doperkerk in
Vledder.
Zondag 18 december a.s.
Aanvang 15.00 uur.
Kaarten à 8 euro te reserveren via
gerdamichiel@hetnet.nl

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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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

Dwingeloo, De Weyert, T. 088-9684028
Havelte, De Molenhof, T. 088-9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067

www.zzwd.nl

Vogel
Voor al uw schilderwerk en wandafwerking
Ruiterweg 57
4

7974 HA Havelterberg M 06 233 836 35

T 0521 511 792

E j_vogel@zonnet.nl
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Voor al uw
rietdekkerswerken
Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759

PROEF DE SFEER
IN ONS RESTAURANT

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027
www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
Vrijblijvend prijsopgave.
info@derandvanhavelte.nl
| www.derandvanhavelte.nl
Vrijblijvend prijsopgave
Voor al uw rietdekkerswerken
Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel: 0521-344328/0650556759
Op weg naar Kerst

Maria-blog - In verwachting
Het idee schijnt uit India te komen, de babyshower. Familie en vrienden komen
bij elkaar in het huis van de zwangere. Het huis is versierd, de zwangere krijgt
cadeautjes. In Amerika hebben ze het overgenomen en er, natuurlijk, iets
groots van gemaakt. Het lijkt mij fantastisch, maar ik heb mijn babyshower al
gehad. Nog voordat ik goed en wel wist dat ik zwanger was, kreeg ik bezoek,
van een man notabene. Hij straalde als een engel en wenste mij en mijn kind
(zoon, zei hij!) alle goeds. “Het wordt een bijzonder kind”, zei hij.
Dat zal best, maar ik ben gestrest. Ik
wilde dolgraag thuis bevallen.
Kwam mijn lief met de boodschap dat
we een geregistreerd partnerschap
moesten sluiten. Digitaal kon dat niet,
de auto was stuk, dus het werd een
reis met het openbaar vervoer. Het

laatste stuk moesten we lopen.
Nu zitten we hier. Vlakbij het vroegere
gemeentehuis, maar vanwege
gemeentelijke herindeling staat dat
nu in een ander dorp. J. is er naar toe.
Zucht. Thuis bevallen zit er niet meer
in.

Om mijn gedachten te verzetten ben ik
bezig met een babyborrel, zo’n feestje
voor als het kind er is. Ik ga bij de
bakker een geboortetaart bestellen.
Later meer!
Maria (die van Jozef)

Contributie leden Dorpsvereniging Havelte
Zoals u weet moet het lidmaatschapsgeld van € 4,00 voor de
Dorpsgemeenschap Havelte over het jaar 2016 vóór 31 december 2016 betaald
worden.
Indien u al (contant) betaald hebt
of toestemming hebt gegeven voor
inning via automatische incasso,
dan is het te betalen bedrag onlangs
afgeschreven van uw bankrekening. U
hoeft geen actie te ondernemen.
Indien u nog niet hebt betaald, dan
verzoeken wij u het bedrag van € 4,00
binnen één maand na ontvangst van
deze Kei over te maken op:
Bankrekeningnummer
NL04 RABO 0363 3741 08

De Kei - 1e jaargang nr. 23 - 30 november 2016

t.n.v. Dorpsgemeenschap Havelte
o.v.v. lidmaatschap 2016.
Het bestuur van de Dorpsgemeenschap Havelte heeft met ingang van
1 januari 2017 het lidmaatschapsgeld
voor 2017 met € 1,00 verhoogd
naar € 5,00. De inning van het
lidmaatschapsgeld zal ook eerder
in het jaar worden uitgevoerd. U
ontvangt hieromtrent tijdig bericht.
Voor onze ledenadministratie
willen wij u verzoeken uw

Hart voor Havelte

e-mailadres aan ons door te
geven via penningmeester@
dorpsgemeenschaphavelte.nl
Onze dank alvast voor uw
medewerking.
Lies Vingerhoets-de Wilde,
penningmeester Dorpsgemeenschap
Havelte.
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Relatiegeschenken

U wilt toch ook
dat uw klant
er warm bij zit!
Promoot uw bedrijf met een warme fleecedeken met handige draagband
bedrukt met uw eigen logo of kijk op www.kleen.nl/relatiegeschenken
voor onze catalogus promotiemateriaal en relatiegeschenken.
U bent natuurlijk ook van harte welkom bij ons aan de Noteboomstraat
voor vrijblijvend advies of prijsopgave.

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl
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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 360 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
30 nov.
De Kei nr. 23
9 dec.
Film ‘Brooklyn’; Filmhuis Havelte - De Veldkei - 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
11 dec.	Wintersfeer; optreden kinderkoor De Notendop en Jeugdkoor Notice - schaapskooi te Havelte - 16.00 uur
De Kei nr. 24 - laatste Kei van 2016
14 dec.
15-16 dec. Kersttoernooi biljartvereniging De Veldkei
17 dec.
Kerstmarkt Havelte! - Brink, Havelte - 14.00-19.00 uur
18 dec.	Wintersfeer, optreden van Brassband Crescendo uit Steenwijk met Kerstverhaal vol koperwerk - schaapskooi te
Havelte - 13.30 en 15.00 uur.
18 dec.
Kerstconcert Vrouwenkoor De Liesterkrallen en Meppeler Mannenkoor Doperkerk Vledder - 15.00 uur
Heeft u
21 dec.
Ledenavond Vrouwenvereniging Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
een aankondiging
22 dec.
Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei Havelte - 19.45 uur
va
n een evenement
27 dec.	Wintersfeer; wandeling bij de schaapskooi te Havelte met optredens van
of activiteit?
Voices4you, Jeugdkoor Notice, Midwinterhoornblazers en een verhalenverteller La
at het gratis in
Aanvang 14.30 uur.
14 jan.	Nieuwjaarsreceptie voor senioren - Dorpshuis De Vlasbergen Uffelte - vanaf
de agenda plaatsen
.
14.00 uur
(Commerciële age
ndapunten
Ledenavond Vrouwenvereniging Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
18 jan.
in overleg)
15 feb.
Ledenavond Vrouwenvereniging Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
15 maart Ledenavond Vrouwenvereniging Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
Paastoernooi biljartvereniging De Veldkei
15 april
19 april
Ledenavond Vrouwenvereniging Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
Persoonlijk kampioenschap biljartvereniging De Veldkei
21 april
Elke maandagmiddag:

Koersbal - De Veldkei Havelte - 14.30 uur
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2L�v opent pop up store
Dit jaar ben ik begonnen met de verkoop van losse thee en kadoartikelen. Thee drink ik altijd, ’s morgens, ’s middags, ’s avonds en
zelfs ’s nachts. Al vallen de mussen dood van het dak doe mij maar
een kopje thee. Heerlijk.
Er zijn zoveel mogelijkheden met
thee, denk aan: tea pairing (thee en
gerechten), koken met thee, ice tea en
jasmijn bubble.
Ik vind het erg leuk om mijn eigen
geselecteerde thee te laten proeven
met iets verrassends.

Naast thee verkoop ik glazen,
serviesgoed en accessoires.
Kom gezellig langs en proef één van de
theesoorten.
Vanaf 1 december tot en met 31
december is dit mogelijk in mijn pop up
store in Meppel, Nieuwe Kerkstraat 17.

SCHENKINGEN DOEN?

Het  maaiseizoen  
is  nu  echt  voorbij…  
Dus  tijd  
voor  de  WINTERBEURT  
van  uw  gazonmaaier.  

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

ZORG ERVOOR DAT ALLES
PERFECT IS GEREGELD

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473

Bel,  mail  of  kom  langs  en  wij  voorzien  
uw  machine  van  een    
COMPLETE  WINTERBEURT    
incl.  eventuele    
GRATIS  haal-‐  én  brengservice!  

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Adverteren in de laatste Kei van 2016
Beste ondernemer,
De volgende Kei die op 14 december verschijnt is alweer de laatste van dit jaar.
Een mooie gelegenheid om uw klanten en inwoners van het verspreidingsgebied van de Kei
te bedanken en fijne feestdagen toe te wensen.
Mocht u moeite hebben met de tekst, dan helpen wij u graag.
De redactie
8
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Typen en doedelen
(Doedelblog)

Er zijn deze week weer dingen gebeurd die onvoorstelbaar
zijn en te erg voor woorden. Het vervelende is, dat ik
daardoor in een neerwaartse spiraal wordt getrokken en
dat is iets wat ik absoluut niet wil. Ik wil leven, met fijne
mensen om me heen. Daarom is een positief blog op zijn
plaats.
En waar kan ik dan beter over
schrijven dan over mijn kleinkinderen.
Ondanks dat ze ver weg wonen, zie
ik ze regelmatig. Voorlopig ben ik
nog de enige oppasoma en ik zou ze
voor geen goud willen missen. Net
als vroeger bij mijn eigen kids beleef
ik samen met hen hun groeiproces
doordat ik ze zo vaak zie. En dat is
altijd interessant.
Zo zit de oudste op typeles. Super
handig in dit digitale tijdperk.
Schrijven raakt uit en typen in. Timo
raakt er al aardig bedreven in. Zijn
moeder doet ook mee. Voor zichzelf
en om haar zoon te stimuleren. Heel
vroeger wilde ik al blind leren typen
en heb daartoe diverse pogingen
ondernomen op de typemachine
van mijn vader. Altijd eindigde het
weer met twee vingers driftig over de
toetsen rossen. Dat doe ik nu nog.
Daarom besloot ik met mijn kleinzoon
en dochter mee te doen. Dus nu
volgen we met z`n driëen de lessen. En
eerlijk gezegd ben ik de traagste en de
slechtste. Niet zo verwonderlijk gezien
mijn leeftijd. De bloemen in mijn
tuintje (daar werkt het systeem mee)

zijn aardig aan
het verwelken.
Zó slecht ben ik.
En het schrijven
van zoiets als
dit blog duurt wel zes keer zo lang.
Maar ik wil het leren! Tenslotte zit ik
een groot deel van de dag achter de
computer te werken. Soms heb ik hele
stukken getypt om tot de ontdekking
te komen dat er niets staat vanwege
een verkeerde cursorplek. Of alles is
in hoofdletters omdat de caps lock
aan stond. Dat heb ik dan te laat in de
gaten. Kan ik weer opnieuw beginnen.
Ik werk me zo een slag in de rondte
en doe eigenlijk veel dubbelop.
Volgens mij is over enkele weken het
typeexamen. Dat zal dan de eerste
keer in mijn leven zijn dat ik ergens
voor zak! Nou ja, je kunt niet alles,
moet ik maar denken, hoewel het mijn
eer te na is!
Wie wel alles lijkt te kunnen, is Sam,
mijn jongste kleinkind. Als je hem ziet
stunten op zijn fiets! Onvoorstelbaar!
Hij jumpt de stoep op als een
volleerde mountainbiker. Voor hem
geen onoverkoombare hindernissen.

Typcursusdoedel

En het superstoerste is natuurlijk om
op de trappers te stáán. Dan ben je
een echte boy! Dat kijkt hij af van
zijn oudste broer. Sam is pas drie en
heeft nooit met zijwieltjes gefietst.
Op zijn tweede begon hij al met een
“gewone” fiets. Daar komt nog bij dat
hij klein is voor zijn leeftijd en je kunt
je dan voorstellen dat hij veel bekijks
heeft. Hij is een koddig mannetje
en een echte blonde charmeur met
een big smile op zijn gezicht. Weet
iedereen voor zich in te nemen
en staat echt positief in het leven.
Houden zo, Sam! Door mensen als jij
kan ik nog in het goede geloven.
En dan Lissy, het meisje tussen de
jongens. Wat een diehard is zij! Als
enige in het gezin gaat zij moeiteloos
onder de koude douche staan. Geen
kik! Het lijkt haar oma wel. Ook was ze
afgelopen zomer de eerste die zonder
problemen tijdens een vaartocht van
de boot in het relatief koude water
tussen de waterplanten sprong. Ik doe
het haar niet na.
Zo heeft ieder zijn kwaliteiten. Die kun
je natuurlijk ontwikkelen. Ik doe dat
door mensen te helpen “creatief te
ontstressen”. Al is het maar een half
uur per dag. Zelf heb ik veel baat bij
mijn dagboekdoedels, die ik vooral nu,
hard nodig heb. En jullie, mijn lezers,
kunnen ervan meegenieten door
middel van dit blog, blind getypt! Bij
de tekeningen had ik mijn ogen wel
open.
Yvonne Casander

Bootdoedel
De Kei - 1e jaargang nr. 23 - 30 november 2016

www.facebook.com/
artschoolofpainting
voor reacties:
yvonnecasander@gmail.com
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Een ‘KEI’ van een foto
Herfst - Paddestoelentijd!!  
                                                                                                                         
Geweizwam - Xylaria hypoxylon
Deze algemeen voorkomende
paddestoel komt voornamelijk voor op
stronken, takken en dodestammen van
loofhout. Jonge exemplaren zijn slank
met spitse, geweiachtige uitlopers.
Oudere daarentegen zijn meer
knotsvormig met een ruw oppervlak,
waarop de sporen worden gevormd.
Op het bospad parallel aan de
Linthorst Homanlaan te Havelte zijn
nog niet zo lang geleden bomen
gezaagd. Nu reeds zijn veel stronken
bezet door deze kleine (± 2 à 4 cm
hoog), bijzondere soort.                  
                                                                                                      
Tekst: Henk Mulder, Havelte                     

Noordeinde 9, Meppel

T 0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

Geweizwam          	          Foto: Henk Mulder, Havelte

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

Een ‘KEI’ van een foto
Heeft u ook een bijdrage voor de rubriek
Een ‘Kei’ van een foto? Mail uw foto en bijschrift
o.v.v. ‘Kei van een foto’ 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.

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’

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
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