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

Concerten Die Dorfplatz Musikanten Vledder
Op zondag 12 en 19 februari ‘s middags om 15.00 uur kunt u genieten van
deze Böhmische blaaskapel. Zij speelt uit haar repertoire goed in het gehoor
liggende melodieën uit de volksmuziek van Tsjechië en Duitsland. Naast
polka’s, marsen en walsen wordt ook een aantal solistische werkjes uitgevoerd.
Enkele instrumenten, die solistisch aan
bod komen, zijn: flügelhorn, trompet,
tenorhoorn, alphoorn, slagwerk en
klarinet. In feite zijn alle muzikanten
solisten, omdat elke sectie beurtelings
de verschillende melodielijnen
uit de werken laat horen. De
bassectie, die van de flügelhorns
met de trompet, de tenorsectie, de
klarinetten met de fluit, het slagwerk
en de begeleidingssectie zijn goed
te horen. Daardoor is deze muziek
zeer toegankelijk en meestal zeer
melodieus.
De alphoorn werd oorspronkelijk
in het alpengebied gebruikt bij het
hoeden van koeien en schapen. Met
het instrument maakte men het vee
voor het melken rustig door het te
laten luisteren naar de klanken van
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de alphoorn. Ook gaf men hiermee
boodschappen aan elkaar en aan thuis
door.
De alphoorn heeft een heldere, ver
dragende, maar toch zachte klank.
Die Dorfplatz Musikanten staat onder
leiding van Harrie de Jong, die tevens
de presentatie en samen met Feikje
van der Lei de zang zal verzorgen en
is samengesteld uit muzikanten uit
Friesland en Drenthe.
U bent van harte welkom in hotel
‘Brinkzicht’ aan De Brink 14 te Vledder.
De entree bedraagt € 5 per persoon.
Voor inlichtingen en reserveringen
(is zeer gewenst) kunt u bellen met
0521-381403 of mailen met info@
diedorfplatzmusikanten.nl.

      EGO  accutuingereedschap  
Geen  snoer  
Geen  stank  
Geen  lawaai  en  
gedoe!  

35  cm.  EGO  Power+  kettingzaag  
incl.  lader  en  accu.  
Van:  €427,-‐    Voor:  €349,-‐  
Wij  verzorgen  graag  
de  winterbeurt  van  uw  
gazonmaaier.  
    0521-‐344654  
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De volgende Kei verschijnt op 15 februari 2017.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 8 februari
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.
5 febr.
Uffelte
Zo.
12 febr.
Havelte
Wo. 15 febr.
Molenhof

10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur

Ds. V. Top
Ds. C. Huisman uit Meppel
Ds. Top

Kinderkerk, jeugdkerk

Keitje

Sokken
Er is niet één vrouw in mijn stamboom
die het kon, zeker niet met vier.
Mijn schoonmoeder was er een
meester in en zo vlug, de hak, de teen,
vier pennen geen probleem.
Prachtige geitenwollensokken breide
ze voor de hele familie.
Mijn man droeg ze altijd, maar alle
sokken zijn inmidddels tot op de draad
versleten, zelfs door mij nog gestopt!
Wie stopt nog sokken? Ik dus!
Waar koop ik nieuwe, eigengebreide
sokken?
Op de kerstmarkt kocht ik drie paar bij
de kraam van de handwerkgroep van
het Rode Kruis.
Er zijn dames die niets liever doen
dan sokken breien, vertelde een
medewerkster van de ‘breigroep.’
Manlief heeft heerlijk warme voeten,
ik heb er meteen nog drie paar bij
gekocht bij Anneke Mol 0521-341667
Voor zeven euro per paar heeft u ook
warme voeten. Bovendien steunt u
een goed doel en maakt oude dames
gelukkig. De pennen en wol liggen al
klaar.
Eigengebreide sokken oubollig?
Helemaal niet, zelfs jonge bijdetijdse
yuppen dragen ze.
dieneke smink
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Interim-voorzitter Dorpsgemeenschap Havelte
Het bestuur van de Dorpsgemeenschap Havelte heeft een nieuwe voorzitter.
Huidige voorzitter Yde Huizinga heeft te kennen gegeven zijn voorzitterschap
met ingang van de volgende ledenvergadering te willen stoppen.
Door veranderende omstandigheden
heeft hij onvoldoende tijd om deze
taak goed te vervullen. Gelukkig heeft
het bestuur in Rob van den Brink een
interim-voorzitter gevonden die per
januari de taken van Yde overneemt.
Het afgelopen jaar heeft het
bestuur te maken gehad met een
aantal personele wijzigingen.
Door studie, door werk of door
privéomstandigheden moesten

een aantal leden stoppen met hun
werkzaamheden voor het bestuur.
Met de komst van een aantal nieuwe
bestuursleden en een interimvoorzitter is het bestuur bijna op
sterkte en kan zij ook komend jaar de
werkzaamheden weer oppakken.
Meer informatie over de
Dorpsgemeenschap Havelte op
www.dorpsgemeenschaphavelte.nl.

Hart voor Havelte

Adverteren?

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

in De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp, De Molen in Nijeveen
en De Koegang in Koekange? Vraag naar de combinatietarieven.
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Gediplomeerde wondverpleegkundige
bij ZZWD
Sinds 11 januari van dit jaar mag Ineke de Bruin zich
officieel wondverpleegkundige bij ZZWD noemen.
Zij volgde het afgelopen jaar de Vervolgopleiding
Wondverpleegkundige aan de Radboud Health Academy
in Nijmegen en heeft deze met goed gevolg afgesloten.
Haar diplomering sluit goed aan bij het in 2016
uitgevoerde verbeterproject op het gebied van wondzorg
bij ZZWD.
Ineke is al een aantal jaren werkzaam
bij ZZWD. Zij heeft de afgelopen 2 jaar
wondverzorging bij alle medewerkers
meer onder de aandacht gebracht
door haar kennis en expertise
hierover te delen. Het wondprotocol
is geactualiseerd en Ineke is gestart
met scholingsbijeenkomsten voor
verzorgenden van ZZWD. Daarnaast
heeft zij de ‘Eerste hulp wondbox’
geïntroduceerd die op alle locaties
beschikbaar is. Ineke: “Door
vroegtijdige signalering kan een
adequaat behandelplan worden
opgesteld, waardoor een wond sneller
geneest en erger, bijvoorbeeld een
infectie of een ziekenhuisopname,

voorkomen kan
worden. Het
behandelplan
wordt zo nodig
afgestemd met
de huisarts
van de klant”.
Klaske Waaijer, manager zorg en welzijn, feliciteert Ineke (rechts op de foto)
met haar behaalde diploma.
Veegwonden (skin
tears), die klanten
oplopen door relatief lichte aanraking,
en leveren hoge zorgkosten op. Het is
en doorligwonden zijn voorbeelden
de ambitie van ZZWD en van mij om
van wonden die Ineke met de
uitstekende professionele wondzorg te
medewerkers behandelt met goed
verlenen. Daarnaast is preventie van
resultaat. Een volgend doel van Ineke
wondzorg een speerpunt binnen de
is het verder professionaliseren van
organisatie”.
het verzorgen van smetwonden. Ineke:
“Wonden zijn belastend voor mensen

Voor al uw
rietdekkerswerken
Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759

We zijn weer open!
  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
en  supervers  ijs.  Ook  meenemen!  
Openingstijden
februari voor pizza’s
Vrijdag,
zaterdag en zondag
17.00-20.30 uur
Voor  onze  menulijst  en  
de  openingstijden  
Onze pizzakeuken
is geopend tot 20.00 uur
zie  website.  
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

www.rietdekkersbedrijf-lugtme
www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
Vrijblijvend prijsopgave.
Vrijblijvend prijsopgave
Voor al uw rietdekkerswerken
Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel: 0521-344328/0650556759

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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Winnaars van de Kerstquiz Dorpsgemeenschap Havelte
De prijswinnaars van de Kerstquiz, uitgeschreven door de Dorpsgemeenschap Havelte, zijn bekend gemaakt. De prijzen
zijn op woensdag 18 januari in De Veldkei door de voorzitter van de Dorpsgemeenschap Havelte uitgereikt.
Onder het motto ‘hoe goed kent u
Havelte?’ moest de deelnemer aan
de hand van foto’s, waarop alleen een
logo / bord zichtbaar was, raden in
welke straat deze hangt of staat. Dat
bleek geen makkelijke opdracht.
Deelnemers kregen de tijd om zelf op
onderzoek uit te gaan. De ingevulde
formulieren konden tot uiterlijk 24
december ingeleverd worden. Uit alle
ingeleverde formulieren kunnen we
toch opmaken dat meer dan de helft
van het aantal deelnemers Havelte
goed kent.
Uit de goed ingevulde formulieren zijn
drie winnaars getrokken. De eerste
prijs is gewonnen door mevrouw G.K.
Veld-Teunissen. De tweede prijs door
mevrouw T.J. Weide. De derde prijs
gaat naar mevrouw Smit-Seegers.

Tijdens de Kerstmarkt
hebben bestuursleden van de
Dorpsgemeenschap Havelte
informatie gegeven over de
ontwikkelingen en betrokkenheid van
de dorpsgemeenschap bij diverse
projecten in en rondom het dorp
Havelte.
De bezoekers van onze kraam
hebben aan de hand van een videopresentatie kennis kunnen maken
met de nieuwe website van de
Dorpsgemeenschap Havelte www.
dorpsgemeenschaphavelte.nl. Op deze
site is alle informatie te vinden over
actuele zaken in en rond Havelte.
Veel bezoekers van onze
voorlichtingskraam hebben laten
weten onze vereniging te willen
steunen door zich aan te melden als

lid of als vrijwilliger. Voor 5 euro per
jaar kunt ook u ons steunen door
lid te worden van de vereniging
Dorpsgemeenschap Havelte of u
aanmelden als vrijwilliger voor een
werkgroep of activiteit.
Wij danken alle belangstellenden
die onze vereniging een warm hart
toedragen en onze activiteiten
ondersteunen met tot doel ‘een
leefbaar Havelte voor iedereen’.

Hart voor Havelte
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
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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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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

‘t Olde Bessien speelt “Pantoffelhelden”

Expositie in de Veldkei
te Havelte

Toneelvereniging ’t Olde Bessien uit Darp speelt dit jaar “Pantoffelhelden”
op verschillende locaties in de gemeente Westerveld. Zoals gebruikelijk is
de première in eigen huis. Deze vindt plaats op zaterdag 18 februari 2017 in
buurthuis de Stobbe in Darp.
Vervolgens wordt er nog in de Veldkei in Havelte gespeeld op zaterdag
25 februari 2017.

In de Veldkei in Havelte is tot 7 maart
2017 een expositie van schilderijen
van kunstenaar Hillie Knol uit
Nijeveen en haar cursisten.

Ook dit jaar verschijnt ’t Olde Bessien
na vele repetities weer ten tonele in
Darp en Havelte.
Onder leiding van regisseur Erik
Bakker heeft iedere speler zich de rol
in “Pantoffelhelden” eigen gemaakt.
Het toneelstuk is een komedie in drie
bedrijven, geschreven door Hans
Schimmel, en vertaald door Carl
Slotboom.
Het is een hilarisch stuk welke
gedurende de repetities al vele
lachspieren heeft losgewerkt.

Beide voorstellingen beginnen om
20.00 uur. Gedurende de avond wordt
er een verloting gehouden. In Darp
wordt afgesloten met gezellige livemuziek. Dit alles wordt mede mogelijk
gemaakt door de diverse sponsoren.
Kaarten zijn verkrijgbaar voorafgaand
aan de voorstelling aan de zaal.
Komt allen, maar wees op tijd,
want in verband met de scherpe
veiligheidsmaatregelen geldt dat vol,
ook echt vol is.

De onderwerpen zijn geschilderd
in verschillende technieken, zoals
aquarel, acryl, olieverf en pastel. In
Atelier Hillie Knol kiezen de leerlingen
de onderwerpen die ze willen en
kunnen schilderen. De onderwerpen
zijn dan ook heel divers: landschappen
uit de omgeving, (huis)dieren,
bloemen, stillevens en de mens.
Sommige leerlingen schilderen nog
maar net, anderen hebben al jaren
les en ontwikkelen en verkennen
de verschillende technieken en
methodes.

De première vindt plaats in De Stobbe
in Darp op zaterdagavond 18 februari.
Op zaterdag 25 februari wordt
gespeeld in ontmoetingscentrum de
Veldkei in Havelte.

Voor onze try-out op vrijdag 17
februari nodigen we de jeugd t/m
15 jaar uit Darp en Havelte uit om te
komen kijken in De Stobbe in Darp.
Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis.

De tentoonstelling is te bezichtigen
van maandag t/m donderdag van
9.00 tot 23.00 uur en vrijdag van
9.00 tot 16.00 uur.
Zaterdag en zondag gesloten.
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in verschillende maten

Het Noteboompje.nl

Textieldruk en borduren
Voor zowel zakelijk als particulier textieldruk en borduurwerk kunt u bij ons terecht.
Voor bedrijven en verenigingen drukken of borduren wij logo’s op bedrijfs- en sportkleding, handdoeken etc.
Voorbeelden van particulier borduurwerk zijn: handdoeken, t-shirts, truien en babyartikelen,
zoals badcapes, slabbetjes, badjasjes en knuffels.

Textieldruk

Showrekken

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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Steigerhout Gedroogd!!

28 x 190 Fijn bezaagd 400 cm
€ 2.50 p/m
27 x 190 Geschaafd 450 cm
€ 3.00 p/m
30 x 195 Grijs geïmpregneerd 500 cm € 3.50 p/m

Vuren bouwhout geschaafd
19 x 45 Diverse lengtes
19 x 70 Diverse lengtes
30 x 44 215 cm lang
44 x 44 Diverse lengtes

€
€
€
€

0.50 p/m
0.75 p/m
1.50 p/st
0.90 p/m

Wand & vloerplaten veer & groef
18 mm 61 x 244
18 mm 125 x 250

€ 9.95 p/st
€ 19.50 p/st

Gipsplaat 60 cm breed

€ 1.75 p/m

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

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

Houthandelwevers.nl

Agenda
1 feb.
De Kei nr. 3
1 feb.
Jaarvergadering Vrouwen van Nu afd. Havelte - De Veldkei, Havelte - 19.45 uur
3 feb.
Vogelwacht Uffelte e.o.; Heideschonen met Basisscholen Havelte en Darp
4 feb.
Gezellige middag Rode Kruis - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur
Heeft u
7 feb.
Ophalen oud papier Havelte
8 feb.	Vogelwacht Uffelte e.o.; Workshop/lezing Bijenhotels, bermen en biodiversiteit
een aankondiging
IVN-Vogelwacht - Dorpshuis DeVlasbarg’n te Uffelte - 19.30 -22.00 uur
van een evenemen
t
10 feb. Vogelwacht Uffelte e.o.; Heideschonen met Basisscholen Uffelte en Wapserveen
of
ac
ti
vi
teit?
10 feb. Filmhuis Havelte; Carol - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
Laat het gratis in
12 feb. Concert Dorfplatz Musikanten - Hotel Brinkzicht, Vledder - 15.00 uur
15 feb. De Kei nr. 4
de agenda plaatsen
.
15 feb. Ledenavond Vrouwenvereniging Havelte - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
(Co
mm
erc
iële
agendapunten
16 feb. Drentenierdersmiddagen - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
in overleg)
16 feb. Streektaolavond - Rest. De Zaagkoele, Dwingeloo
17 feb.	Try-out toneelstuk ‘Pantoffelhelden’; Toneelver. ‘t Olde Bessien - De Stobbe, Darp
- 19.30 uur - Voor de jeugd t/m 15 jaar uit Darp en Havelte
18 feb.	Toneelstuk ‘Pantoffelhelden’; Toneelver. ‘t Olde Bessien - De Stobbe, Darp - 20.00 uur
19 feb. Concert Dorfplatz Musikanten - Hotel Brinkzicht, Vledder - 15.00 uur
24 feb.	Bingomiddag De Senioren Westerveld - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur - Iedereen is van harte welkom.
25 feb.	Toneelstuk ‘Pantoffelhelden’; Toneelver. ‘t Olde Bessien - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
1 maart De Kei nr. 5
1 maart	Eendagsbestuur Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte. Verrassingsavond - De Veldkei, Havelte - 19.45 uur
1 maart Verkeersquiz Veilig Verkeer - De Wiekslag Wapserveen - 20.00 uur
8 maart Verkeersquiz Veilig Verkeer - De Veldkei Havelte - 20.00 uur
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke donderdagmiddag:

Schaken - De Veldkei - tussen 13.30 en 16.00 uur
Koersbal - De Veldkei Havelte - 14.30 uur
Volksdansen - De Veldkei Havelte

De Kei - 2e jaargang nr. 3 - 1 februari 2017
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Streektaolavond
Huus van de Taol

Een ‘KEI’ van een foto
Prachtig om te zien, alles wit, een sprookje in Drenthe!

Op 16 februari 2017 organiseert de
stichting STiP, samen met het Huus
van de Taol, een streektaolavond in
restaurant De Zaagkoele, Brink 36
te Dwingeloo. De avond begint om
20.00 uur en staat in het teken van
het gebruik van de streektaal in het
basisonderwijs.
Tijdens deze avond is er een
presentatie van ‘Echt waor? Echt
waor!’, een onderwijspakket voor de
bovenbouw. Ook zal er een workshop
zijn van ‘Het jaor deur’. Dit betreft
nieuwe kinderliedjes in de streektaal.
En gedurende de avond zal Willem
Fledderus het publiek vermaken
met zijn prachtige muziek en wordt
er voorgelezen door plaatselijke
vertegenwoordigers van het Huus van
de Taol.
De avond kent een gezellig,
ongedwongen en ludiek karakter en
is bedoeld voor iedereen die met het
basisonderwijs heeft te maken. Dit
kunnen leerkrachten zijn, maar ook
ouders/verzorgers, bestuurders en
andere belangstellenden.
En alle basisscholen, die aanwezig zijn
bij de bijeenkomst, ontvangen gratis
een exemplaar van een van de boeken
‘Het Hollebomenbos’ (sprookjesboek)
van Herma Stroetinga of ‘Een haand
achter ’t gerdien’ van Leny Hamminga.
De toegang is gratis.

Foto gemaakt: Huenderweg, vlakbij Doldersum.

Noordeinde 9, Meppel

T 0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

Foto Ciska Witte-Kortenaar

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

PROEF DE SFEER
IN ONS RESTAURANT
‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’
8

Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027
info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl
De Kei - 2e jaargang nr. 3 - 1 februari 2017

Bottle Flipping
(Doedelblog)

Ken je dat? De bottle flip? Tot voor
kort had ik er nog nooit van gehoord.
Het is een spel dat vorig jaar een rage
werd in Nederland.
Iedereen speelde het ineens, jong
en oud. Eindelijk eens geen duur
gezelschapsspel waar je een paar
tientjes voor neer moet tellen en wat
dan na één of twee jaar ongebruikt in
de kast blijft liggen.
Voor minder dan een euro kun je
al plezier beleven. Waarschijnlijk
hoef je het materiaal niet eens te
kopen en heb je het al in huis: een
plastic waterflesje. Gewoon zo’n
wegwerpding.
Het kleine, op het ogenblik veel
omstreden, petflesje. Vul het voor
de helft met water en …… beginnen
maar. That’s all! Nou ja, alles? Nu
komt het er op aan. Ben je behendig
genoeg om de fles vanuit je pols ’n
zwieper te geven, zodat ie een mooie
salto maakt en op zijn “pootjes” weer
terechtkomt. En die pootjes: dat kan
zowel de onderkant (bodem) als de
bovenkant (dop) zijn. Het is maar net
hoe jij het spel wilt spelen. Oefenen
is zeker geboden. Ik heb het een paar
keer geprobeerd, maar bracht er niet
veel van terecht. Na een tijdje ben ik
er mee gestopt. Mijn ding ligt meer bij
Doedels tekenen en bloggen schrijven.
De kleinkinderen daarentegen
oefenden door het hele huis. Soms

Handige Kinder Handen doedel

met zo veel kracht dat er een scheur
in het flesje kwam en dan had je
een waterballet. Ook leuk natuurlijk.
Meer voor de kinderen dan voor
hun moeder. Sam, de jongste van de
drie, wilde niet achterblijven en deed
vrolijk mee. Ik wist nog niets van hun
pogingen af, tot er op Facebook een
filmpje van de driejarige verscheen.
Achteloos scoorde hij het ene na het
andere punt. Nonchalant en zonder na
te denken of zelfs maar op te letten,
zijn speen in de mond, flipte hij de
bottle rechtop op tafel. Zo leuk om te
zien! Op internet zijn hele challenges
te vinden. In soorten en maten, de ene
nog moeilijker dan de ander. Sommige
zelfs ronduit spectaculair. Daar is veel
oefening voor nodig. Je doet het niet
zomaar. Bijvoorbeeld rijdend op een

fiets met een putdeksel als doel. Of
de petfles hoog in de lucht gooien en
hem op de bovenkant van een houten
paal laten landen. Of twee flessen
op elkaar. Je kunt het zo gek niet
verzinnen.
Ik hou hier van: creatief zijn met
waardeloos materiaal. Daar ben ik
kunstenaar voor. Vroeger gaf ik na
schooltijd les aan kinderen om dit
te stimuleren. Het heette “Handige
Kinder Handen”. Het mocht niets
kosten, want subsidie was er niet
voor. Dus werd mijn fantastische
fantasiebrein extra hard aan het werk
gezet om van niets toch iets te maken.
Er waren een aantal criteria. Eén: Het
moest leuk zijn om te doen, (anders
kwamen de kinderen niet terug).
Twee: het eindresultaat moest een
wow-effect hebben. Kinderen blij,
ouders gelukkig en ik tevreden.
Tot op de dag van vandaag daag
ik mijzelf uit om niet rechtlijnig,
maar met een bocht te denken.
Dan ontstaan er verrassende
resultaten. Diegenen die mijn
“Brillenglaskunstwerken” kennen,
weten waar ik het over heb.
Heb jij al eens “gebottleflipt”? En heb
je daarin je eigen, bijzonder kunstje
bedacht? Laat het mij weten via
mail of zet een bericht op Facebook/
Artschoolofpainting. Ik kijk er naar uit.
Yvonne Casander
www.facebook.com/artschoolofpainting
voor reacties: yvonnecasander@gmail.com

Spelplezier doedel
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Heideschonen met de basisscholen uit Uffelte en Wapserveen
10 februari 09:00 - 12:00 uur

Evenals voorgaande jaren gaan we
weer aan de slag om vliegdennen
e.d. te verwijderen op de heide.
We doen dat samen met leerlingen
uit de hoogste groepen van vier
basisscholen. Natuurlijk zijn niet alleen
de vaders en moeders, maar ook
andere familieleden en buren van de
leerlingen van harte welkom. Kortom
iedereen die zin heeft om eens de
handen uit de mouwen te steken! Op
10 februari (bij slecht weer hebben
we voor deze scholen ook alvast een
uitvalsdatum gereserveerd en wel
op 10 maart) doen we dat voor de
scholieren uit Uffelte en Wapserveen.
We beginnen om 9.00 uur en stoppen
om ca. 12.00 uur. Voor drinken wordt
gezorgd. De plaatsen waar gewerkt
wordt zijn op dit moment nog niet
bekend.

Landschapsbeheer Drenthe zorgt voor
het benodigde gereedschap.
Als u wilt deelnemen, verzoeken wij

u zich vóór 3 februari op te geven bij
Martha Sol, tel: 0521-321372 of via
activiteiten@vogelwachtuffelte.nl

Ontwerp

Kledingadvies: Stevig schoeisel
of laarzen, warme kleding en
werkhandschoenen (de laatste
zijn ook ter plaatse te lenen).

Ontwerp en opmaak
Wij verzorgen de vormgeving en lay-out van o.a. huisstijlen, logo’s, magazines, advertenties en websites.
Voor al uw grafische communicatie, van concept tot afwerking, kunt u bij ons terecht.

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
10

drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl
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URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

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

Een ‘KEI’ van een foto

We zijn weer open!
  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
en  supervers  ijs.  Ook  meenemen!  
Openingstijden
februari voor pizza’s
Vrijdag,
zaterdag en zondag
17.00-20.30 uur
Voor  onze  menulijst  en  
de  openingstijden  
Onze pizzakeuken
is geopend tot 20.00 uur
zie  website.  
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

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.

Verbouwplannen of andere woning?
De hypotheekrente is nog steeds erg laag.
Tijd om te kijken of woonwensen realiseerbaar zijn.
Plannen? Bel of mail ons voor een vrijblijvend advies.

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 www.faberadviseurs.nl hypotheken@faberadviseurs.nl
De Kei - 2e jaargang nr. 3 - 1 februari 2017

11

Een sfeervol adres voor elk
feest of bijeenkomst

!
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Aangenaam
Appartementen Boerderij
‘De Veurdeale’
Veendijk 2, 7971 RR Havelte,
0521-34 27 32
info@deveurdeale.nl,
www.deveurdeale.nl
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Bij ons kunt u terecht voor eten en drinken, catering, overnachten en
activiteiten. Een sfeervol adres voor 20 tot 100 personen.
Vroeger werd hier een intensief boerenbedrijf gevoerd.
Tegenwoordig is De Veurdeale een moderne locatie voor
diverse activiteiten, met een uitstekend restaurant en een luxe
appartementencomplex. De locatie is ook toegankelijk voor
rolstoelgebruikers.
Kortom, De Veurdeale is een ideale plek voor elk feest of bijeenkomst.
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