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Tegen inlevering
van deze advertentie
ontvangt u in januari

10% korting
op uw behandeling.
Bosweg 17, 7973 KZ Darp

0521 342 250

AV de Sprinter Hunebedloop 2016
Op zaterdag 30 januari a.s. organiseert AV de Sprinter weer de Hunebedloop, met
de start en finish op Sportpark de Meerkamp in Havelte. De start is om 12.00 uur.
Je kunt kiezen uit de volgende afstanden: 5.5 km-7.5 km en de 15.2 km, alle
afstanden zijn een ronde. De route’s
gaan door de prachtige omgeving van
Havelte en komen langs de grafheuvels
en natuurlijk langs de Hunebedden, over
meestal verharde bospaden, met hier en
daar een verradelijk klimmetje.
De VOORinschrijving was tot 23 januari
jl., inschrijfgeld bij voorinschrijving
? 6.00. De inschrijvingen stoppen als
750 deelnemers zich hebben aangemeld.
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Als dit aantal nog niet is gehaald, dan is
er een NAinschrijving (kosten dan
? 7.50) op de dag zelf, vanaf 10.00 uur
in de kantine van VV Havelte, ook op
Sportpark de Meerkamp in Havelte.
Ook is er dit jaar weer een Canicross
over 7.5 km, de start hiervan is 10 minuten na de normale start, de deelnemers
aan de Canicross starten een voor een.
Ook hiervoor is een VOOR inschrijving.
AV de Sprinter schenkt dit jaar per deelnemer ? 1.00 aan de Schaapskudde van
Havelte.

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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De volgende Kei verschijnt op 10 februari 2016.
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e-mailen naar: dekei@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen,

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

Kerkdiensten
							
PKN Havelte/Uffelte
Zo. 31 jan.
Havelte
10.00 uur
INSPIRATIEDIENST
Kindernevendienst
Zo. 7 febr. Uffelte
10.00 uur
Mw. ds. P. Matze, uit Meppel
Zo. 14 febr. Havelte
10.00 uur
ds. J.J. Vonk, uit Ens
Kinderkerk, Jeugdkerk
Wo. 17 febr. Molenhof
19.30 uur
mw. G.Bijl-Valk uit Uffelte
Zo. 21 febr. Havelte
10.00 uur
mw. ds. A.M. Westra, uit Grijpskerk
Kindernevendienst
Zo. 28 febr. Havelte
10.00 uur
ds. D. van Veen uit Assen
Kindernevendienst

Clemenskerk Havelte

Lijdzaamheid

Inspiratiedienst op zondag 31 januari,
aanvang 10.00 uur.

Het is een zegen dat wij niet voor iedere druppel bloed die van ons wordt
afgenomen naar Meppel hoeven. ‘U kunt ook bloed laten prikken in de
Veldkei op dinsdag en donderdagmorgen van half negen tot half tien’, zegt de
doktersassistente. ’Het is daar niet zo druk als in het ziekenhuis.’

Evenals vorige jaren heeft een groep
gemeenteleden samen gewerkt om deze
Inspiratiedienst voor te bereiden. Dit
jaar is het thema: “Zit er nog muziek in
de kerk?”
Vanzelfsprekend zal er muziek klinken.
Er is een gelegenheidsorkestje van
gemeenteleden gevormd. Ook is er een
liturgie en we zullen nadenken over het
figuurlijke aspect van het thema.
Dit zal een verrassende en inhoudsvolle
dienst worden. Iedereen is van harte
welkom.
Na afloop van de dienst is er gezamenlijk
koffie drinken.

Als ik de eerste dinsdag, om negen
uur, mijn opwachting maak, zitten 24
mensen geduldig te wachten.
Hoezo niet druk?
Als je eerder komt zegt een ‘medewachtende’ is het rustiger. De keer daarop
ben ik er om vijf over half 9, er zitten 18
personen! Ik bezit mijn ziel in lijdzaamheid.
Gelukkig is mijn bloed niet erg gewild, ik
ben een onregelmatige prikgast.
Maar de keren dat ik nu kom, ben
ik altijd meteen aan de beurt, dat is
vreemd.

Zijn er enkel gezonde mensen in Havelte,
gaat iedereen naar het laboratorium in
Meppel of tref ik het gewoon?
Ik gok op het laatste.
dieneke smink

Gratis afhalen
Maandblad Doe het zelf
1986 t/m 2000

K. Dedden, Hofweg 14 Havelte
Tel. 0521-341856, koopdedden@ziggo.nl

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT
2

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Kruisstraat
6
Regenkleding
7941 AN
Meppel
Huishoudtextiel
ingang
tel.Noteboomstraat
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
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Inzamelingsactie kleine maten herenkleding voor vluchtelingen
door het Rode Kruis op 29 januari in de Veldkei te Havelte
Het Rode Kruis heeft een groot tekort
aan kleding in kleine herenmaten. Vluchtelingen hebben daardoor regelmatig té
grote kleren aan. “Zeker nu het kouder
wordt, is het belangrijk dat mensen zich
met goed passende kleding hiertegen
kunnen beschermen”, zegt Anneke
Mol, bestuurslid van het Rode Kruis te
Westerveld.
“Vaak hebben vluchtelingen bij aankomst in ons land enkel de kleren die
ze al dragen. Het Rode Kruis geeft hen
daarom meer kleding. Nederlanders

hebben al veel spullen naar de Welkom Winkels gebracht. Vooral dames-,
kinderkleding en herenkleding in grote
maten zijn gedoneerd. Hier zijn wij en
de vluchtelingen erg dankbaar voor”,
concludeert het Rode Kruis.
Herenschoenen en winterjassen
De Welkom Winkels hebben op dit
moment te maken met een structureel
tekort aan passende kleding voor een
groot deel van de doelgroep, namelijk
de kleine herenmaten. Het Rode Kruis
zoekt nu specifiek naar kleding in grote

jongensmaten (vanaf 164) en kleine
mannen-maten (M en S), stevige herenschoenen /sportschoenen (maat 37 tot
maat 42), sokken (maat S en M), nieuw
ondergoed (maat S en M), winterjassen
(maten 164, S en M), broeken (maat S
en M) en truien (maat S en M).
Het Rode Kruis roept daarom iedereen
op om op 29 januari 2016 tussen 10.00
en 16.00 uur herenkleding in kleine
maten in te leveren bij de Veldkei, Veldkamp 77 te Havelte.

Start nieuwe schilderworkshops bij Ellen de Jongh
Deze maand starten de nieuwe cursussen voor de acrylschilderlessen in het atelier in Uffelte voor het 18e jaar. Veel van de
cursisten hebben de status van semi-prof bereikt en exposeren zelf bij diverse galeries en kleine exposities of maken voor
louter genoegen werk voor familie en goede kennissen.
Ellen de Jongh probeert de aanwezige
talenten verder te ontwikkelen op een
ontspannen en relaxte manier. Er zijn
nooit meer dan 8 cursisten tegelijkertijd
op de les, zodat iedereen veel persoonlijke aandacht krijgt. Het werk van Ellen
zelf geeft al veel inspiratie en zij heeft
vele bewonderaars. Haar schilderijen
hangen in Sedona(v.s.), Solingen (D.),
Londen en bij veel particulieren en
bedrijven in Nederland. Ellen schildert
lyrisch abstract maar ook puur figuratief
en natuurlijk kunnen ook de cursisten in
beide technieken onderricht krijgen.
Door het “afstuderen” van enkele
oud-leerlingen zijn er nu weer een paar
lesplaatsen beschikbaar voor zowel
beginners, gevorderden als voor de
semi-vakopleiding, die op verschillende

dagen in de week
gegeven worden.
Bij interesse, vraag
informatie of kijk op
de website: www.
ellendejongh4art.nl.
Bezoek het atelier
en de galerie aan
de Dorpsstraat 19
in Uffelte of doe
(gratis) een proefles
mee. Wacht niet te
lang met reserveren, want de vrije
plaatsen zullen snel
bezet zijn.
Atelier-Galerie Ellen de Jongh 4 Art
Dorpsstraat 19, 7975 AM Uffelte,

e-mail de.eshoeve@live.nl, web: www.
ellendejongh4art.nl, tel. 0521-351050.

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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Het bestuur van de Dorpsgemeenschap Havelte
zoekt versterking
Door gewijzigde werkomstandigheden van 2 van haar bestuursleden is het bestuur
op zoek naar enthousiaste mensen die graag actief willen meedenken over het wel
en wee van Havelte.
Meedenken over de toekomst van de
Veldkei en de Molenhof of meedenken
over de herinrichting van het Piet Soerplein? Het zijn allemaal zaken waar we

ons mee bezig houden in het belang van
ons dorp. We vergaderen ongeveer 10
keer per jaar in de Veldkei. Wil je komen
kennis maken, dan kan dat op onze

eerstvolgende vergadering op woensdag
17 februari om 20.00 uur in de Veldkei.

Dorpsgemeenschap Havelte zoekt enthousiaste bestuursleden (m/v)
Draag je Havelte een warm hart toe en wil je het bestuur van de Dorpsgemeenschap Havelte komen versterken,
dan zijn we op zoek naar jou.
Wij als Dorpsgemeenschap zijn een
vereniging met leden en vormen al sinds
1997 het aanspreekpunt voor bewoners
uit ons dorp. Wij houden ons bezig met
diverse onderwerpen die in ons dorp
spelen zoals woningbouw, verkeer,
openbare ruimte etc.
De komende jaren staan ook voor Havelte belangrijke thema’s op de agenda
zoals: vergrijzing van de bevolking, behoud van voorzieningen, zorg en welzijn,
wonen etc.

Vind je het belangrijk dat vertegenwoordigers uit de Havelter samenleving
belangrijke gesprekspartners zijn, dan
nodigen we je uit om te reageren.
We vinden het belangrijk dat je beschikt
over:
• humor
• tijd (ca 1 uur per week…)
• kennis van het dorp en haar samenleving
Op dit moment zijn we op zoek naar
mensen voor de bestuursfunctie secretariaat en penningmeester.

We zien je reactie graag tegemoet of
kom eens kijken op onze volgende
vergadering op woensdag 17 februari
om 20.00 uur in de Veldkei. Je bent van
harte welkom!
Reactie kun je ook sturen per email:
info@dorpsgemeenschaphavelte.nl
Bestuur Dorpsgemeenschap Havelte
info@dorpsgemeenschaphavelte.nl
www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Hart voor Havelte

Agenda
27 jan.
28 jan.
29 jan.
29 jan.
30 jan.
30 jan.
30 jan.
31 jan.
6 feb.
10 feb.
17 feb.
23 feb.
24 feb.
27 feb.
9 maart
23 maart
26 maart
6 april
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Drentenierdersmiddag - Het Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
Pizza Rimini Havelte weer geopend
Inzamelingsactie Rode Kruis - De Veldkei Havelte - 10.00-16.00 uur
Vinyldiner in De Rand Van Havelte - vanaf 17.00 uur
Opening vernieuwde clubhuis Havelter Tennisclub - vanaf 15.00 uur
Hunebedloop Havelte - Sportpark de Meerkamp - start 12.00 uur
Inspiratiedienst - Clemenskerk Havelte - 10.00 uur
Gezellige middag Rode Kruis Westerveld - De Veldkei Havelte - 14.00 uur
De Kei nr. 3
Vergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
Oud papier ophalen Havelte; obs De Bosrank (dus niet dinsdag 16 feb.)
De Kei nr. 4
Vinyldiner in De Rand Van Havelte - vanaf 17.00 uur
De Kei nr. 5
De Kei nr. 6
Vinyldiner in De Rand Van Havelte - vanaf 17.00 uur
De Kei nr. 7

Heeft u
een aankondiging
van een evenemen
t
of activiteit?
Laat het gratis in
de agenda plaatsen
.
(Commerciële age
ndapunten
in overleg)
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De Veldkei op stoot
Met haar 80 leden, allemaal 55+, mag
biljartvereniging De Veldkei zich met
recht vitaal noemen. Zeven groepen
van tien tot twaalf (of meer) leden houden zich gedurende de week bezig met
het edele biljartspel. Dat wil zeggen
dat elke groep op een ander dagdeel
actief is. Anders zou het wel heel druk
worden op de drie tafels die tot hun
beschikking staan. Opvallend is dat elke
groep een eigen karakter heeft met
vaak een sterk ontwikkeld gevoel van
saamhorigheid. Sommige groepen hebben zelfs hun eigen tradities. Zo kent
de maandagmiddaggroep (groep A) al
sinds jaar en dag een gezamenlijk uitje.
De vriendengroep gaat dan op stap om
de bloemetjes buiten de biljartzaal te
zetten.
Een van die groepen met een speciale
uitstraling is de G-groep, bestaande uit
twaalf enthousiaste dames die wat spel
betreft niet onderdoen voor de heren.
Ook hier een eigen sfeer, een eigen
karakter, eigen tradities. ‘We hebben
zo onze eigen humor, wisselen onze
eigen verhalen en nieuwtjes uit,’ meent
Fransien van Sonsbeek uit Uffelte en
wedstrijdleidster. ‘Op maandagochtend
om 09.00 uur precies gaat de groep
van start: een goed begin van de week’.
Samen met Anneke Huisman uit Dalfsen
stelt zij de partijen samen. Dalfsen?
Inderdaad, Anneke Huisman is een van
de pioniers van de groep, die zij mede
hielp opzetten in 1994. En al woont zij

‘…halve partij…’

nu zo’n 40 kilometer verderop, nog altijd
komt zij, ijs en weder dienende, trouw
bij ‘haar’ groep. Zijn de herengroepen
betrekkelijk lokaal – Havelte, Darp,
Havelterberg – de damesgroep telt bijvoorbeeld ook nog leden uit Steenwijk
of Wapserveen, ook niet naast de deur.
Herma Julianus, volgens de overlevering
‘geboren op het biljart’, speelt doorgaans de meeste caramboles bij elkaar.
‘De gedragsregels (etiquette) worden
trouw nageleefd: elkaar de hand geven
voor het begin van de partij, degene
die de stand bijhoudt bedanken en
dergelijke. Tijdig afzeggen als je niet
kunt. Anders breng je het hele rooster
in de war.’ Opmerkelijk is verder aan

deze groep dat de keren dat iemand een
ochtend gemist heeft, op de vingers van
een hand te tellen zijn.
Hoewel de dames er niet voor terugdeinzen tegen herengroepen te spelen,
hechten ze zeer aan de sfeer van ‘vrouwen onder elkaar’. Maar eenkennig zijn
ze niet. Met een zestal praten we na.
En nieuwelingen die nog nooit gebiljart
hebben? Die kunnen dat een drempel
vinden. Herma Julianus geeft graag – en
vooral geduldig – onderricht. ‘Ik begin
echt vanaf de basis: hoe houd je de keu
vast, hoe moet je staan, welke effecten
kun je geven, welke trucs zijn er? Welke
patronen kun je leren onderscheiden?
Biljarten is mijn passie. Het is zo’n mooie
sport. Natuurlijk gaat het niet altijd zoals
je wilt, maar des te trotser ben je als je
een mooie carambole maakt. Poolen
en snookeren zijn ook leuk om naar te
kijken en om te doen, maar de sfeer is
er toch anders. Biljarten, zoals wij het
willen spelen, is toch meer ingetogen.
Stijlvol en toch gezellig. Biljarten is een
ontspannende inspanning. Je concentreert je en bent even helemaal los van
de alledaagse beslommeringen. Ja, voor
mij is het een gezonde verslaving.’
Interesse? Kom gewoon langs. Het
lidmaatschap kost 60 euro per jaar. Voor
de snelle rekenaars: vijf euro per maand
of iets meer dan een euro voor een
wekelijks middagje spelplezier.

Fransien van Sonsbeek aan stoot

Adverteren in De Kei?
Kijk op www.kleen.nl/dekei
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Autobedrijf | Tankstation

“ik was
verdrietig
en nu blij”

KOOPS

meisje 7 jaar

APK
Onderhoud - Reparatie
Airco
Accu’s - Banden - Uitlaten
Tanken - Wassen - Shoppen
kindercoachsusanne.nl ikleerlerenmeppel.nl
of bel ons op 06 10720559

Weidelint 46 Nijeveen

KINDERCOACH ADV 85x123 de molen nijeveen ZW serie.indd 4

Oplossing puzzel

26-11-15 11:03

B O U W E N O N D E R H O U D S B E D R
A N N E R

De oplossing van de puzzel in De Kei
nr. 1 is: De Hunebedden.

I

I

J

F W I

L

L E M S

E K R E M E R U I

T V A A R T Z O R G

D E R A N D V A N H A V E L T E
U R Z O
J A C Q U E L

Veel inzenders hebben de goede oplossing doorgegeven. Door loting is de
winnaar bekend geworden.

I N E S H A A R M O D E

V O G E L

S C H

I

L D E R W E R K E N

B U U R T Z O R G H A V E L T E
Z M O D E
C H O C O L A D E E N Z O

Lia Valk heeft de met naam geborduurde
handdoek gewonnen.

A U T O B E D R
S C H O O N H E
U I

T V A A R T V E R Z O R G
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I N G K

I

F T A N K S T A T
I N S T

I

I O N K O O P S

T U U T S

I

S K A

E R S

4ART
Inschrijving voor de voorjaarscursussen voor beginners, gevorderden en semi-vakopleiding.
Vraag informatie en lesschema. Zie de website www.ellendejongh4art.nl. Volg een proefles op een van de lesdagen.
Bezoek de galerie en bekijk het nieuwste werk van Ellen.
ATELIER GALERIE ELLEN DE JONGH 4 ART
DORPSSTRAAT 19 7975 AM UFFELTE
t. 0521 351050 mail: de.eshoeve@live.nl
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Bouw-Onderhoudsbedrijf

Willems vof
verbouw, badkamers, kozijnen,
hang- en sluitwerk

PROEF DE SFEER
IN ONS RESTAURANT

Busselterweg 31 7973 KN Darp
info@henkwillems.nl
www.henkwillems.nl
0521 513 696
06 54 97 09 87

Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027
info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl

Spelen in een band
De Swingkids, leerlingband van MV De Bosnimf, willen graag uitbreiding van hun band.
Speel je gitaar, piano of een blaasinstrument, bijvoorbeeld saxofoon, trompet
of trombone en speel je nog niet samen
in een band maar hebt wel al meer dan
een jaar les? Kom dan eens een kijkje bij
ons nemen.
Vrijblijvend mag je een paar maanden

met ons meespelen zonder direct lid te
moeten worden.
Er wordt op maandagavond van 18.15
tot 19.15 uur gerepeteerd in ontmoetingscentrum de Veldkei in Havelte.
Kun je nog geen
instrument bespelen maar zou
dat wel graag
eens willen proberen, dan is er
binnenkort weer
de gelegenheid
om mee te
doen met het
kinderatelier. Dit
zijn ongeveer 10
lessen waarin je
de eerste beginselen van trompet of saxofoon
spelen leert.
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Heb je interesse meld je dan aan bij
bestuur@debosnimf.nl. Wil je eerst
meer informatie, mag je ook mailen of
bellen Marrie Otter 0521-341496
06-55840586.
Ook Swingband Havelte kan meer
muzikanten gebruiken. De band bestaat
momenteel uit een slagwerksectie van
drums, percussie, contrabas en piano.
Zij willen graag een gitarist erbij. Verder
zijn er altsaxofoon, tenorsaxofoon,
baritonsax, trompet, trombone en
althoorn. Maar ook meer blazers zijn
meer dan welkom. Vooral trompetten en
trombones, maar ook meer saxofoons
kunnen een plaatsvinden in de band.
Vrijblijvend mag men 3 maanden meespelen.
De Swingband repeteert ook op maandagavond in ontmoetingscentrum de
Veldkei in Havelte en dan van 19.30 tot
21.30 uur.
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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

onze merken
Mcgregor | Gaastra | HV Polo
Henri Lloyd | Key west | Para-Mi
Alberto | Haupt | Soccx

sportieve mode voor mannen en vrouwen!
Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’

Bofkont (Doedelblog)
Wanneer ben je dat?
Als je de honderdduizend wint? Een wereldreis gaat maken?
Deze winter doorkomt zonder griep te krijgen? Je kunt uitleven
tijdens de uitverkoop?
Allemaal heel prettig natuurlijk! Maar ìk
ben het, omdat ik in Drenthe woon.
Niet alleen vanwege de prachtige natuur
of de sterren die `s nachts extra stralen.
Nee, wij hadden hier de eerste sneeuw!
En terwijl menigeen de winter verfoeit,
waren ze toch maar jaloers toen ze op
mijn facebookpagina een foto zagen
van het besneeuwde uitzicht uit mijn
slaapkamerraam. Reacties als “Oh, wij
hebben hier regen” of “ Bij ons is nog
helemaal niets” en “Wat heerlijk! Ik
wacht er nog op”, deden mij goed. Terwijl ik absoluut geen winterfan ben.
Toen ik om 12 uur middernacht naar bed
wilde gaan en alle lampen uitdeed, zag
ik pas hoe wit de wereld was geworden.
Zo onverwacht! Ik kon het niet laten
om mijn neus buiten de deur te steken
en even de sneeuwlucht op te snuiven.
Daar kreeg ik meteen de kriebels van en
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ondanks dat ik moe
was, heb ik mijn
laarzen aangetrokken, mij warm
aangekleed en ben
naar buiten gegaan.
Behalve ruiken, wilde ik het ook horen
en voelen. Even een
klein rondje om het
huizenblok lopen,
was mijn bedoeling. Op straat was het zó stil! De eerste
stappen mocht ìk zetten in die maagdelijke sneeuw. Ik voelde mij als een klein
kind dat iets heel moois krijgt. En het
was ook mooi, dus het rondje werd wat
langer. Zo jammer om nu al naar binnen
te gaan!
Een straat verder kwam ik een hondenbezitter tegen die het misschien niet half
zo fijn vond als ik,
omdat het bij hem
noodzaak was en
bij mij vrijwilligerswerk. In de sneeuw
worden alle geluiden om je heen
gedempt. Niet dat
ik in mijn uppie nou
zo`n lawaai maakte.
Het is alsof je in een
pak watten loopt.
Een grote smile
op m`n gezicht en
intens genieten!
De wandeling met
een paar straten
Vriesdoedel
verlengd.

Sneeuwdoedel

Handschoenen was ik vergeten en onder
de bomen viel er af en toe sneeuw op
mijn hoofd. De winter was voelbaar.
Na een wandeling van een half uur
kwam ik helemaal nat en fris weer thuis.
Snel haren droogföhnen en ik kon zo
mijn warme bed induiken. Gevoelstemperatuur van de slaapkamer was om en
nabij het vriespunt. Ik hou van contrasten.
De volgende ochtend waren de straten al weer redelijk schoon. Wie toen
wakker werd, heeft het plaatje gemist
wat ik heb mogen horen, zien, ruiken en
voelen. Wat een bofkont dat ik vannacht
bijna helemaal alleen mocht genieten
van die ongerepte, prachtige, witte
winterwereld.
En we hadden hier in het noorden ook
nog eens de primeur van het schaatsen
op straat. Wat wil je nog meer?
Daarom ben ik een bofkont. Gewoon
omdat ik in Drenthe woon.
Yvonne Casander
www.facebook.com/artschoolofpainting
www.ArtSchoolOfPainting.nl
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Rode Kruis Westerveld opent 2016 weer met gezellige middag
De afdeling Westerveld van het Nederlandse Rode Kruis, opent 2016, met een feestelijk optreden van De Doldies uit Havelte
op zaterdag 6 februari 2015 in Ontmoetingscentrum De Veldkei, Veldkamp 77 te Havelte. De aanvang van de middag is om
14.00 uur en de zaal is open om 13.30 uur.
De Doldies komen u deze middag
muzikaal vermaken met: muziek in de
streektaal, Nederlandstalig en misschien
ook nog iets van over de grens.
De opbrengst komt geheel ten goede
aan het werk van het Nederlandse Rode
Kruis in Westerveld en het is daarom
ook heel belangrijk dat de zaal in De
Veldkei helemaal vol is.

Tevens is er tijdens deze middag een
verloting met zeer veel prijzen. Ook deze
opbrengst komt ten goede aan het Rode
Kruis.
Deze middag is voor iedereen toegankelijk. De prijs van de kaarten in
de voorverkoop is € 6,00 en deze zijn
(indien nog voorradig) ook aan de zaal

te koop voor € 7,00. De kaarten zijn o.a.
tevens te koop bij Gré Huisman, tel.
0521 342188.
Deze gezellige middag is één van de vele
activiteiten die de afdeling Westerveld
van het Nederlandse Rode Kruis dit jaar
zal aanbieden mede om fondsen te werven voor onze andere activiteiten.

Wandelen over de Toegangspoort Holtingerveld
Het bestuur van de dorpsgemeenschap Havelte en van de Holtinger Schaapskudde
organiseerden samen op vrijdag 15 januari een wandeling over de Toegangspoort
Holtingerveld.
Ondanks de koude weersomstandigheden waren er toch circa 60 mensen
gekomen om mee te wandelen. Een
wandeling die bedoeld was om raadsleden en inwoners te informeren over de
beoogde plaats van het nieuwe horeca
en informatiepaviljoen. Wij bedanken
alle deelnemers voor hun interesse en
ondersteuning. ‘We mogen concluderen

dat we met deze wandeling voorzien
hebben in een behoefte’, aldus Duco
Heun, voorzitter van de Stichting Holtinger Schaapskudde. We hebben aan
alle wandelaars kunnen laten zien welke
kwaliteiten dit gebied heeft, en dat sommige veranderingen mogelijk niet altijd
even goed uitpakken voor de beleving
van dit gebied.

Beide besturen blikken terug op een
geslaagde middag.
Yde Huizinga, voorzitter Bestuur Dorpsgemeenschap Havelte www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Hart voor Havelte

Het Noteboompje.nl
kaarten ~ posters ~ textiel ~ woonaccessoires

Met passie gemaakt!
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Leesplankje van Hoogeveen
Vandaag de dag leert elk kind lezen. Vroeger was dat niet het geval. Onze grootouders(?) weten
nog dat vroeger op school gebruik werd gemaakt van een leesplankje. Vóór de klas stond/hing
een klassikale leesplank. Alle kinderen kregen tegelijk instructie (= klassikaal). Op het leerlingenOpgericht 1989
plankje konden de kinderen de woorden van de afgebeelde plaatjes met letters naleggen. Hoe is
het leesplankje van Hoogeveen ontstaan? In dit artikel neemt de Historische Vereniging Havelte e.o. u mee naar die tijd.
en uitgeverij Brinkgreve
aldaar. Het uitgangspunt
van het leesplankje van
Hoogeveen was dat scholieren leerden woorden
te ontleden in klanken,
maar ook leerden dat
door het samenvoegen
van klanken woorden
konden worden gemaakt.
Het ontwerp was naar
Duits voorbeeld en bestond in de eerste versie
uit twee rijen met in
Hoogeveen’s Verbeterd Leesplankje (collectie Molenkamp)
totaal 15 ‘normaalwoorden’: woorden waarin de
Leesplankje
klinkers en medeklinkers
hun ongewijzigde klank hebben: raam,
Het leesplankje van Hoogeveen, met de
roos, neef, fik, gat, wiel, deur, zes, juk,
woorden aap, noot, mies enzovoorts, is
schop, voet, bok, bijl, ei, ui. Onder meer
een houten plankje van Nederlandse origine met daarop afbeeldingen en daaromdat de klanken “uu” en “eu” ontbraonder de bijbehorende woorden. Het is
ken, was er al snel behoefte aan een
in Nederland het bekendste voorbeeld
opvolger.
van een leesplankje. Een leesplankje is
Een jaar later kwam de tweede versie uit.
een hulpmiddel bij het leren lezen. Het
Deze bevatte 16 woorden: raam, roos,
bestaat uit een plankje met een of meer
neef, fik, gat, wiel, zes, juk, schop, voet,
richels waarop de letters van het woord
neus, muur, bijl, hok, duif, ei. Van deze
dat boven de richel is afgebeeld gelegd
versie werden ongeveer 3000 plankjes
kunnen worden. Het sluit aan bij de
gemaakt, maar de verkoop stokte en een
omstreeks 1800 geïntroduceerde klankpaar jaar later kocht de uitgeverij J.B.
methode waarbij kinderen de letters van
Wolters de rechten en verzocht aan Jan
een woord na elkaar uitspreken zoals
Ligthart en Rieks Scheepstra een nieuwe
ze moeten klinken, dus aa-p, nn-oo-t,
serie leesboekjes te schrijven met een
mm-ie-ss, en zo het woord leren lezen.
nieuw leesplankje. Ligthart bedacht de
Het leesplankje helpt daarbij, doordat de
geschiedenis en Scheepstra schreef de
leerling de letters legt en zo het woord
boekjes. Boekjes en plankje werden
ziet ontstaan. De klankmethode beteken- toen door Cornelis Jetses voorzien van
de een grote vooruitgang ten opzichte
nieuwe afbeeldingen: aap, noot, mies,
van de tot dan gebruikte spelmethode,
wim, zus, jet, teun, vuur, gijs, lam, kees,
waarbij de leerling een woord spelt door
bok, weide, does, hok, duif, schapen, om
de letters op te lezen zoals ze heten, dus
didactische redenen geschreven als:
aa-pee voor aap, en-oo-tee voor noot
en em-ie-es voor mies. Een leesplankje
wordt zo ontworpen dat de woorden op
het plankje de belangrijkste letters en
Let op de o met punt in bok, vanwege de
klanken bevatten.
(in sommige dialecten hoorbare) meer
gesloten uitspraak van de o in bok dan in
Geschiedenis
hok, de overstreepte lange a in schapen
(om onderscheid te maken met de a van
De eerste versie van dit leesplankje werd
bedacht in 1897 door de hoofdonderwijlam) en de beide stomme e’s en verbinzer M.B. Hoogeveen uit Stiens (1863dingsstreepjes in weide en schapen.
1941). De plankjes en bijbehorende
De bijbehorende onderwijsmethode
leesboekjes werden uitgegeven nadat
bleef door Hoogeveen zelf geschreven
Hoogeveen in 1894 schoolhoofd was geen herzien worden. In 1906 verscheen
worden in Deventer, door de boekhandel Hoogeveen’s verbeterd leesplankje op
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een houten bord van 105 bij 93,5 cm om
voor de klas geplaatst te worden, en in
een kleinere versie (van 30 bij 22,5 cm)
voor de leerlingen afzonderlijk.
Varianten
Rond deze tijd verschenen ook enkele
varianten van het leesplankje van Hoogeveen. De opmerkelijkste (die begon
met de woorden geit, zeep, does) werd
ontwikkeld door J.H. Colenbrander, die
werkzaam was op dezelfde lagere school
als Hoogeveen. Op Colenbrander kwam
veel kritiek, omdat zijn leesplankje te
veel op dat van Hoogeveen zou lijken.
Ze hebben samen op de kweekschool in
Deventer gezeten en het vermoeden bestaat, dat daar al zo’n plankje ontwikkeld
was. In 1905 verscheen er ook een versie
speciaal voor katholieke scholen: aap,
roos, zeef, muur, voet, neus, lam, gijs,
riem, muis, ei, juk, jet, wip, does, hok,
bok, kous. Het werd uitgegeven door
het rooms-katholiek Jongensweeshuis in
Tilburg en was samengesteld door frater
Euthymius Becker.
Het “Indische leesplankje” bestond uit:
jaap, gijs, dien, zus, boe, oom, waf, vuur,
rook, tol, zeil, de neus, het huis, een
schip.
Begin jaren dertig volgde een niet geringe modernisering van het verbeterde
leesplankje van Hoogeveen. Cornelis
Jetses moest alle plaatjes aan die tijd
aanpassen. Op de bijbehorende wandplaat (die met een aangelijnde aap in
de dakgoot) waren dan ook een auto en
een fietser te zien. Oma werd vervangen door een boerin, Wim is z’n petje
kwijtgeraakt en de bok kijkt de andere
kant op.
Het leesplankje van prinses Juliana
Voor prinses Juliana maakte Jetses een
uniek exemplaar van het leesplankje.
Hij zou dit samen met Hoogeveen, de
ontwerper van het leesplankjessysteem,
op het paleis in Soestdijk aan koningin
Wilhelmina gaan aanbieden. Tot grote
teleurstelling van Jetses, en tegen de afspraak in, ging Hoogeveen echter alleen.
Klaas Molenkamp
voorzitter Historische Vereniging
Havelte e.o.
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Een ‘KEI’ van een foto
  

Foto: Henk Mulder, Havelte

Het kleine weidegebied de ‘Schipperkamp’ is gelegen tussen Havelte en Uffelte.
De oude naam ‘kamp’ duidt op een omheinde landbouw-enclave uit vroeger tijden. Het lag opgesloten tussen het, toen nog niet
ontgonnen, ‘Holtingerveld’ en het ‘Uffelter Binnenveld’. Dit laatste veld verkeert praktisch nog steeds in de ‘oerstaat’! Doordat
het té geaccidenteerd en te zanderig was hebben boeren zich hier nooit aan gewaagd. Het terrein is nu in bezit van Stichting ‘Het
Drentse Landschap’. Er loopt een gemarkeerde wandeling van 2½ km doorheen, die zeer de moeite waard is vanwege de verschillende landschapstypen.
Heeft u ook een bijdrage voor de rubriek Een ‘Kei’ van een foto? Mail uw foto en bijschrift dan naar: dekei@kleen.nl.
We zien uw inzending graag tegemoet.

Vanaf  vrijdag  29  januari  
17.00  uur  zijn  we  weer    
GEOPEND!  

Klussenbedrijf

"Klusjes & Zo"

Voor  onze  menulijst  en  
de  openingstijden  
zie  website.  

Voor al uw praktische klussen in en om het huis
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen
Tel: 0522-492099 of 06-51384374
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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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