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DOLMAR  MOTORKETTINGZAAG  

Van:  €427,-‐    Voor:  €349,-‐  

2-‐takt  *  32  cc  *  35  cm  *  €241,-‐  

Wij  verzorgen  graag  de  winter-‐

beurt  van  uw  gazon  
maaier  voor  een  eerlijke  
prijs  incl.  gratis  

haal-‐  en  brengservice.  

    0521-‐344654  

De Kei
Uitgave van
Drukkerij Kleen V.O.F.

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel
T 0522 255449
E dekei@kleen.nl
I www.kleen.nl
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Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

Westerveld voor iedereen toegankelijkheid

Als het aan de PvdA Westerveld zou liggen moet ook Westerveld toegankelijk 
zijn voor iedereen. Raadslid Henny Volman heeft voorafgaande aan de 
Gemeenteraadsvergadering van 30 januari  het VN boekje Toegankelijkheid 
aangeboden aan de Raad.
In het boekje wordt het VN-verdrag in vereenvoudigde bewoordingen uitgelegd 
door mensen met een beperking. Tevens is een begeleidende brief toegevoegd 
met wensen en vragen aan de overige raadsleden en het college. Zo hoopt de 
PvdA dat de gemeente vaart zet achter het uitvoeren van de VN resolutie. 

Het VN-verdrag is op 14 juli 2016 
van kracht geworden. Dit verdrag 
kan worden gezien als een wegwijzer  
naar een inclusieve samenleving. 
Een samenleving waarin iedereen 
volwaardig kan participeren en 
zoveel als mogelijk zelfstandig kan 
deelnemen. Dit geldt ook voor 
mensen met een beperking.
De overheid en dus de gemeente dient 
alle maatschappelijk instituties en 
organen zoals bedrijven, verenigingen, 
onderwijsinstellingen en (semi) 
publieke organen te stimuleren 

om zo spoedig mogelijk passende 
maatregelen te nemen om bestaande 
belemmeringen weg te nemen, zodat 
ook mensen met een beperking een 
zo volwaardig en zelfstandig mogelijk  
bestaan kunnen leiden.
Het initiatief tot het uitreiken van het 
boekje komt voort uit de Drenthe 
brede werkgroep Toegankelijkheid. 
Een werkgroep die in het leven is 
geroepen door alle PvdA fracties van 
Drenthe en ernaar streeft Drenthe 
binnen 3 jaar de meest toegankelijke 
provincie van Nederland te laten zijn.
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De volgende Kei verschijnt op 1 maart 2017. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 22 februari 
e-mailen naar: dekei@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen, 

Noteboomstraat 68    
7941 XA Meppel    Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)

Klachten bezorging: 0522 - 85 85 80

T 0522 255 449
www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

Kerkdiensten
PKN Havelte/Uffelte
Zo. 19 febr. Havelte 10.00 uur Ds. A. Westra, viering Heilig Avondmaal, kindernevendienst                                          
Zo. 26 febr. Havelte 10.00 uur Ds. J.J. Vonk uit Ens, kindernevendienst

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. 

Word vrijwilliger 
in de Bibliotheek 

Vrijwilligerswerk bij de Bibliotheek maakt je rijker!  
Vind je het leuk mensen te helpen en draag je  
de Bibliotheek een warm hart toe? 
Dan zijn we op zoek naar jou!

Als vrijwilliger zorg je voor een goed georganiseerde 
Bibliotheek, waar je onze klanten gastvrij ontvangt, 
inspireert en verder helpt: offline én online. 

Wij zijn op zoek naar iemand die:
• Klantgericht is, graag mensen verder helpt.
• Zelfstandig kan werken.
• Handig is met computers.

• Initiatief toont en enthousiast is om mee te denken 
bij de ontwikkelingen in de bieb.

• Minimaal 1 x per week een dagdeel inzetbaar is.

Wat bieden wij?
• Zinvol werk in een prettige en fijne werkomgeving.
• Een werkplek waar je je talenten volop kunt inzetten. 
• Een gratis bibliotheekabonnement. 

Geïnteresseerd?
Stuur een mail naar info@bibliotheekhavelte.nl.
Bel de Bibliotheek voor meer informatie via 
telefoonnummer 088 0128225. Of kom langs en vraag 
een van onze mensen!
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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

De familiewensen samenvoegen 
met respect, stijl en kwaliteit, 
zonder daarbij het kostenaspect 

uit het oog te verliezen.

DE KIERS-MANIER:

T 0522 - 70 30 00  |  T 0521 - 38 17 90  
dag en nacht bereikbaar

respect@uitvaartverzorgingkiers.nl

Verkeersquiz Veilig Verkeer Westerveld

Veilig Verkeer afdeling Westerveld houdt in maart weer de verkeersquizzen. 
Hiermee wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om hun 
verkeerskennis te testen. Na afloop van de quiz worden de vragen uitgebreid 
behandeld en uitgelegd.

De voorrondes worden gehouden in 
Havelte, Dwingeloo, Diever, Vledder 
en Wapserveen. De drie beste 
teams van elke voorronde gaan over 
naar de finale. Ieder team bestaat 
uit drie personen, die individueel 
een aantal verkeersvragen moeten 
beantwoorden. Het eindresultaat 
van de teams wordt bepaald door de 
gezamenlijke score van het team. 
Deelname is gratis en iedereen mag 
meedoen, familie, buren of kennissen, 
als je maar een team vormt van 3 
personen. De hoofdprijs is een anti-
slipcursus voor het hele team.

De voorrondes beginnen om 20.00 uur 
en worden gehouden op:

Woensdag  01/03:     
Wapserveen in de Wiekslag 
Woensdag 08/03:     
Havelte in de Veldkei 
De finale is op donderdag 16 maart in 
dorpshuis ‘Oens Huus’ in Wapse,
aanvang 20.00 uur

Opgave is mogelijk tot één dag 
voor datum van de quiz bij:                                                                                                                                             
Voor Havelte en omgeving: 
tel. 0521-342143 of tel. 0521-341212 
of  email: wouterlkors@gmail.com; 
email borgers11@kpnplanet.nl
Voor Wapserveen: 
tel. 0521- 321459  email: info@
dorpsgemeenschapwapserveen.nl
Doe mee, verfris uw verkeerskennis!

Keitje

Deurbel 

Het vereist kracht om onze 
ouderwetse koperen deurbel te laten 
klingelen. Mijn man riep: ‘De bel!’
Voor de deur staan twee mini-
mensjes.
Een prachtig jongetje, ik schat een jaar 
of 8, scheiding in zijn donkere haar, 
grote onschuldige ogen. Naast hem 
een schattig blond meisje, even oud, 
iets groter met een ondeugende blik.
Het jongetje doet het woord. Ik versta 
ruilen, hij doet zijn hand open en laat 
me een schelpenketting zien. Het 
blondje vindt de uitleg niks en zegt: 
‘Wij doen aan ruilen. U krijgt van ons 
dit en dan geeft u ons iets anders.’
Ik ken het fenomeen: ‘Willen jullie rijk 
worden?’ lach ik.
Nee, dat hoeft niet zeggen ze.
Je mag kinderen tegenwoordig 
niet meer binnen vragen, ik laat de 
voordeur open en zoek iets om te 
ruilen.
Een nieuw, klein doosje, een 
schilderijtje en een oude, verzilverde, 
glimmende lepel.
Ik denk ze kiezen voor de lepel.
Nee, ze nemen het doosje. 
Zielsgelukkig gaan ze naar het 
volgende ruiladres. Het gaat om het 
spel.
Ruilen doet huilen, maar niet voor mij, 
dit ruilen maakte mij even heel blij.

Dieneke Smink

Particuliere advertentie

Heeft u iets te koop? 
Zet het in De Kei! 
e 0,26 per mm. Min. advertentiebedrag e 7,50

Pasen bij ‘t Meestershuus

In het weekend van zaterdag 4 en zondag 5 maart tussen 10 en 17 uur 
presenteert Annie Lok van ‘t Meestershuus haar nieuwe cursusaanbod. Dit 
aanbod staat geheel in het teken van voorjaar en Pasen. Het atelier van de 
oude onderwijzerswoning aan de Veendijk 23 te Havelte is wederom sfeervol 
en fleurig ingericht. 

Naast het zeer gevarieerde aanbod 
van creatieve bloemenworkshops zijn 
er ook volop doe-het-zelf-materialen, 
Paasdecoraties en vers bloemwerk te 
koop. Natuurlijk is het ook mogelijk 
inspiratie op te doen en bestellingen 
te plaatsen, zodat u tijdens de 

Paasdagen of een andere gelegenheid 
van vers bloemwerk kunt genieten.

Voor meer informatie en 
mogelijkheden raadpleegt u de 
website www.t-meestershuus.nl of 
belt u met 0522-492112.
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Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD
altijd scherp!

TESTAMENT MAKEN?

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
Vrijblijvend prijsopgave

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl 
Vrijblijvend prijsopgave. 

 
       Voor al  uw rietdekkerswerken       
                    Egginkstraat 26 
                   7975 PH Uffelte 
         Tel: 0521-344328/0650556759 
 
 

Voor al uw 
rietdekkerswerken

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
 06 50556759

Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

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

Voor  onze  menulijst  en  de  openingstijden  
zie  website.  

We zijn weer open!
Openingstijden februari voor pizza’s

Vrijdag, zaterdag en zondag 17.00-20.30 uur
Onze pizzakeuken is geopend tot 20.00 uur

van vroeger en heden...
en het verleden gloeit na in haar ogen
die hart-verwarmend lachen en 
weten:
Dromen blijven leven, om nooit te 
vergeten!

Dit vraaggesprek voor ‘De Kei’ 
is gedaan -met veel plezier- 
door Gem uit Havelte

Dromen in Drenthe 2

“Dat had ik nooit kunnen dromen”
Dat het leven zo zou lopen en de
jeugd-dromen zouden uitkomen:
Wenste mij man, kinderen en gezin,
Was creatief, geloof erin het bezig zijn
met de handen, al schilderend en 
boetseren!
In expo’s mijn kunst aan de wanden... 
cursus geven, het anderen leren: hoe 
te genieten van ‘daagse dingen’...

In mijn theater gaf ik ruimte aan 
toneel muziek en zingen. In Uffelte “An 
’t voet’n ende kwamen acteurs, een 
hele bende coryfeeën...
heel gewoon-van mens tot mensen-
hun kunst vertonen! Onverwachte 
wensen zijn zo uitgekomen... (aldus 
onze Dieneke Smink)

Zo koestert zij vele intense 
herinneringen.
En nu? In het heden zegt zij nog:
‘Dat had ik nooit kunnen dromen..
dat, nu we ouder en afhankelijker zijn,
lieve mensen hulp bieden, naar ons 
toekomen!
Zij kan zo nog vele verhalen vertellen,

Trompetles voor 
kinderen in Havelte 

Kinderen van groep 5 tot en met 
8 van het basisonderwijs kunnen 
vanaf 8 maart trompet leren 
spelen in het Kinderatelier BoScala 
Swingkids in Havelte. Een gezamenlijk 
muziekproject van Scala Centrum 
voor de Kunsten en muziekvereniging 
De Bosnimf. 

Het is de tweede keer dit schooljaar 
dat kinderen de mogelijkheid hebben 
om de trompet te ‘ontdekken’. Het 
gaat om 6 lessen in groepsverband 
door docent Jennifer Krale. 
De lessen vinden plaats op woensdag 
van 13.30 tot 14.30 uur in OBS De 
Bosrank. De muziekinstrumenten 
worden beschikbaar gesteld door de 
muziekvereniging en mogen mee naar 
huis om te oefenen. 
Natuurlijk sluiten de kinderen de 
lessen af met een optreden. Dat doen 
ze samen met de Swingkids van De 
Bosnimf. 
Meer informatie en aanmelden om 
mee te doen (kosten € 35,-) kan via 
www.ontdekscala.nl of 0522-258855. 
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Grandioos concert in Blijdenstein

Zondagmiddag 5 februari heeft het publiek in de bomvolle 
kerk Blijdenstein in Ruinerwold genoten van het optreden 
van zes koren. Dit zijn allemaal koren die onder leiding van 
dirigente Trijnie de Boer zingen. Het kerkkoor Con Amore 
uit Ruinerwold, drie vrouwenkoren uit Uffelte, Ruinerwold 
en Ruinen, de zanggroep Intermezzo uit Ruinerwold en 
het Havelter Mannenkoor de Brincksanghers.

Trijnie de Boer dirigeert niet alleen alle koren, maar 
begeleidt ze ook op piano. Voor de opening van het 
concert kondigt ze aan dat het een mooi en afwisselend 
concert beloofd te  worden met een grote afwisseling van 
muziek. Kerkmuziek van Bach tot Verrips, volksliederen, 
popsongs, klassieke stukken en evergreens. En het concert  
heeft alle verwachtingen overtroffen.

Om drie uur bijt Con Amore, opgericht 
in 1925, de spits af met Veni Jesu en 
sluit af met het prachtige lied Lead 
me Lord, met begeleiding van organist 
Harry Bosma. 
Vervolgens het kleine vrouwenkoor 
D.E.O.S. uit Uffelte met Meneer de 
Bruin en Mother how are you to day. 
De 11 dames boeien het publiek met 
mooie zang en ze verdienen eigenlijk 
dat meer enthousiaste dames uit 
Uffelte zich aansluiten bij dit koor.  
Dan het vrouwenkoor uit Ruinen, 
bestaande uit 25 leden. Ze zingen  
vol overgave Liebes Mädschen van 
Mozart en Ik heb een droom van 
ABBA. Petje af en verdiend applaus.                                                                                                      
De dames maken plaats voor het 
vrouwenkoor uit Ruinerwold. Het koor 
is opgericht in 1940 en de contributie 
bedroeg toen één gulden per jaar. Dat 
is nu zeker meer. Maar dit tempert 
het enthousiasme niet als ze beginnen 
met Que Sera, bekend van Doris Day. 
Het derde lied wordt Vinkenlied.   
Vervolgens treden de drie 
vrouwenkoren gezamenlijk op met Het 
vrouwen van Nu lied en Du schwarze 
Zigeuner. De inzet van Trijnie om deze 
koren gezamenlijk te laten zingen 
wordt rijkelijk beloond.

Er is geen pauze, 
maar het concert 
wordt even 
onderbroken door 
organist Harry 
Bosma met de 
vertolking van het 
indrukwekkende Power of Life.
Het tweede gedeelte van het 
concert begint met een optreden 
van het Havelter Mannenkoor de 
Brincksanghers. Ze bestaan bijna 35 
jaar en zingen nu 7 jaar onder leiding 
van Trijnie. Ze openen met hun lijflied 
The way old friends do van ABBA en 
krijgen een ovationeel applaus na het 
zingen van You were always on my 
mind met de fantastische solist Piet de 
Rover.   
Na dit optreden volgt als laatste 
Intermezzo. Het koor bestaat 20 
jaar met een bezetting van 4 heren 
en 7 dames. Het is Trijnie’s  eerste 
zangroep en is ook een vriendenclub 
geworden.  Ze zingen  Motet van 
Verrips en besluiten met  Agnus Dei. 
Het gezegde klein maar fijn is hierbij 
van toepassing.
Het prachtige concert wordt 
afgesloten met een gezamenlijk 
optreden van alle koren met Hallelujah  

van Leonard Cohen. Het is  een 
passend slot in deze  sfeervolle oude 
kerk van 1151. Het mag worden 
ervaren als een ode aan Trijnie. 
Volledigheidshalve willen we de 
bijdrage noemen van de pianisten 
Harmke Kloosterziel en Tieme Klomp.

Het dankwoord wordt namens de 
koren uitgesproken door Jan Hofman 
en Ineke Scheeper. Trijnie krijgt niet 
alleen veel lof toegezwaaid , maar ook 
bloemen en een ovationeel  applaus 
van het publiek. Het unieke concert 
is een kroontje op het werk van deze 
talentvolle dirigente. En het stralende 
gezicht van koster Tetsje Zijlstra 
verraad, dat ook hij heeft genoten 
in zijn volle kerk. We horen van 
verschillende bezoekers als ze naar 
huis gaan: “Tjonge, wat hebben we 
een mooie middag gehad”.

Brincksangher Gerrit Kuik                                                 

Foto’s: Johan Pekel
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    1x in de week of iedere dag, zonder abonnement. 

  Warm of koelvers thuisbezorgd! 

     Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

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

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

 Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
 Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

Vele handen maken licht werk, 
ook op de heide

Het aloude gezegde ‘vele handen maken licht werk’ is zeker 
ook van toepassing op de bezigheden op vrijdag 3 februari 
van 65 scholieren uit Darp en Havelte. In plaats van een 
morgen in het klaslokaal zitten, togen de leerlingen uit 
groep 6, 7 en 8 van De Bosrank uit Havelte en De Veldwikke 
uit Darp op de fiets naar de heide om dit landschap een 
beetje te ‘schonen’. Dat spektakel zal zich vrijdag 3 maart 
herhalen, als 45 kinderen van de Oosterveldschool uit 
Uffelte en van De Vuursteen uit Wapserveen zich als 
vrijwillige hulpkrachten op de heide melden. 
 
Deze activiteit ondernamen ze onder 
auspiciën van de Vogelwacht Uffelte 
e.o. en Landschapsbeheer Drenthe. 
Voordat de kinderen aan de slag 
gingen, kregen ze eerst uitleg van 
Stefan Pronk van Landschapsbeheer 
Drenthe. Uitleg over het soort 
werkzaamheden en over de vraag, 
waarom allerlei bomen, struiken, 
boompjes en struikjes  - merendeels 
dennen en sparren - zonodig moeten 
worden opgeruimd.

Na die uitleg stormden ze, gewapend 
met tangen, naar hun werkplekken, 
trokken struikjes uit de grond, knipten 
de boompjes tot de grond toe af, 
verzamelden de struiken en takken op 
grote zeilen. Vervolgens sleepten ze 
het hele spul naar een platte wagen, 
die mensen van Staatsbosbeheer 
midden op de heide hadden 
neergezet. En gooiden ze vol overgave 
dat ‘groen’ op die kar. Want als je de 
takken, struiken en boompjes op de 
hei laat liggen, dan valt er nog steeds 
zaad uit voor weer nieuwe aanplant. 
En dat is nou net niet de bedoeling 
hadden ze van het lesje van Stefan 
Pronk onthouden. Zo’n wagen raakt 

heel snel overvol, maar dat is voor de 
jongelui geen probleem. Ze klimmen 
op de kar of worden erop getild. Dan 
kan het volgende feest beginnen: 
springen maar, springen maar, om die 
takken in te laten klinken. Want er kan 
nog veel meer bij.

De begeleiders van de kinderen, 
zoals leerkrachten, ouders en 
andere vrijwilligers, en leden van de 
Vogelwachtwerkgroep Heideschonen 
werkten eveneens volop mee of keken 
vergenoegd toe hoe enthousiast de 
scholieren te werk gingen. 

Toen de vermoeidheid en soms 
verveling een beetje begonnen op te 
spelen, ging daar op de hei gelukkig 
een toeter als tijdelijk vervanger van 
de schoolbel af. Dat gaf weer een 
geren van jewelste, want de kinderen 
wisten dondersgoed, dat dit het 
teken was voor een korte pauze met 
versnapering: warme chocolade en 
ontbijtkoek voor iedereen, terwijl de 
volwassenen zich tegoed deden aan 
koffie met koek. Een traktatie, die 
door vrijwilligers Jan Koops en Albert 
Broekman naar de hei was gebracht 

en werd uitgeschonken.
Daarmee hadden de harde werkers 
weer wat extra energie vergaard om 
opnieuw sparretjes af te knippen. En 
een deel van de scholieren mocht 
zich uitleven in het ‘grotere werk’: het 
omzagen van dikke bomen. Dat liet 
de speciale gehelmde brigade, met 
zagen in de aanslag, zich geen twee 
keer zeggen. Natuurlijk gebeurde 
dat niet met een motorzaag. Nee, 
de kinderen leverden het betere 
handwerk af. Ze sleepten eveneens 
het spul, dat al eerder door anderen 
was omgezaagd, naar nog grotere 
bomen om het daar aan de voet van 
die bomen neer te leggen. Waarbij ze 
voor het allerzwaarste werk ook nog 
de hulp kregen van Idro en Ivo, de 
twee echte werkpaarden van Wicher 
en Annemarie Kiers.

Om kwart over elf kwam er ook aan 
dit festijn een einde en fietsten de 
jongeren en hun begeleiders weer 
naar school. Onder dankzegging van 
die lui van de Heideschoonwerkgroep, 
die op deze ochtend lang niet zoveel 
werk zouden hebben verricht als hun 
jonge hulpen.

Lekker stampen op de ‘groenkar’ om de stapel takken, 
struiken en boompjes te verlagen. (Foto: Martha Sol).
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15 feb. De Kei nr. 4
15 feb. Ledenavond Vrouwenvereniging Havelte - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
16 feb. Drentenierdersmiddagen - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
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.
24-26 feb. Workshops ‘Eten zonder vlees’ - De Uelenspieghel
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
10 maart Filmhuis Havelte; Heaven on earth - De Veldkei Havelte - 20.00 uur
14 maart Ophalen oud papier Havelte
15 maart De Kei nr. 6
15 maart  Vogelwacht Uffelte e.o.; Film–presentatie Hans Jonkers - CR ’t Knooppunt in 

Havelte - 20.00 uur
15 maart Ledenavond Vrouwenvereniging Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
16 maart Drentenierdersmiddagen - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur 
16 maart Verkeersquiz Veilig Verkeer - Oens Huus Wapse - 20.00 uur

Agenda

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

Elke maandagmiddag: Schaken - De Veldkei - tussen 13.30 en 16.00 uur
Elke maandagmiddag: Koersbal - De Veldkei Havelte - 14.30 uur
Elke donderdagmiddag: Werelddans - De Veldkei Havelte - 13.30 uur

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992
Houthandelwevers.nl

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  €   0.50 p/m
19 x 70 Diverse lengtes  €   0.75 p/m
30 x 44 215 cm lang  €   1.50 p/st
44 x 44 Diverse lengtes €   0.90 p/m

Wand & vloerplaten veer & groef
18 mm    61 x 244    €   9.95 p/st
18 mm  125 x 250  € 19.50 p/st

Gipsplaat 60 cm breed     €   1.75 p/m

Heeft u 
een aankondiging 

van een evenement 
of activiteit? 

Laat het gratis in 
de agenda plaatsen.

(Commerciële agendapunten 
in overleg)
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Een ‘KEI’ van een foto

Mooi vennetje in het bos bij Uffelte.

Foto: Han de Kruyf, Havelte

Noordeinde 9, Meppel
T  0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

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

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’

PROEF DE SFEER
  IN ONS RESTAURANT

Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027

info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger                          Martijn Haveman

behandeling;  opleidingen;                      

Pedjit (oosterse massage)               energetisch sportmasseur

energetische sportmassage / therapieën               stabielmassage onderbeen

ontspanningsmassage

magnetiseren cursus;

kruiden therapie meditatie

Locatie   veendijk 29   7971 RN Havelte   ( Drenthe)

nfo@spirit-treatments.nl              www.spirit-treatments.nl        tel; 06-33674073

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger 

Martijn Haveman

Locatie Veendijk 29 7971 RN Havelte (Drenthe)
info@spirit-treatments.nl www.spirit-treatments.nl 
tel. 06-33674073

behandeling; 
Pedjit (indonesische massage)
energetische sportmassage / therapieën
sportmassage
orthomoleculair gerichte conculten 

te volgen opleidingen;
energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen

cursus;
mediteren
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Besneeuwde bergen doedel

Sneeuwballentangdoedel

Sneeuwbelevenissen
(Doedelblog)

We hebben weer een winter waarin 
de fotocamera goed van pas komt. 
Door de sneeuw zien onze ogen 
ineens heel nieuwe natuurplaatjes. 
Het lijkt een andere wereld als alles 
bedekt is met een witte laag. Soms 
dik, andere keren een heel mooi 
en subtiel dun laagje. Ook ik heb 
veel foto’s genomen. Je weet niet 
wanneer er weer een mogelijkheid is 
om dit soort taferelen vast te leggen. 
Tenzij je op wintersport gaat. Dat heb 
ik gedaan. 

Niet om zelf te skiën. Oh nee, dat zou 
benenbrekerij worden. Geheid. Wel als 
oppas voor de kleinkinderen. Dit keer 
ging ik niet met hen mee in de auto, 
(daar pas ik immers niet meer bij, nu 
ze een nieuwe hebben), maar met de 
trein. Helemaal naar Oostenrijk. In 
mijn uppie. De laatste keer dat ik met 
de trein reisde was volgens mij zo`n 
40 jaar geleden en in de tussentijd 
is er zoveel veranderd. OV-kaarten, 
poortjes, scannen. Allemaal onbekend 
voor mij, dus ben ik van tevoren 
gaan oefenen. Hoe werkt het met 
een kaartje op het station. Dat bleek 
in Meppel eigenlijk heel simpel. Bij 
een internationale treinreis hoef je 
niet in te checken. Gewoon de juiste 
trein zoeken en instappen. Wat was 
ik zenuwachtig! Net een klein kind 
dat voor het eerst op reis gaat. Ik ben 
altijd bang met openbaar vervoer dat 
ik niet op tijd ben, de trein of bus mis, 
net geen goede aansluiting heb. Dat 
gebeurde vroeger nogal eens. Daarom 
reis ik zo graag met eigen auto. Deze 
keer ging alles van een leien dakje. 

Gelukkig had ik een besproken plaats, 
zodat ik ervan verzekerd was niet te 
hoeven staan. Gelukkig maar, want 
de trein bleek hartstikke vol te zijn. 
Ondanks het tijdstip waren er veel 
skigangers bomvol bepakt met alle 
benodigde bagage. Ik had 12 uur lang 
de tijd om te puzzelen en te Doedelen, 
een beetje naar buiten te kijken en 
nieuwe creatieve ideeën op te doen. 
Een dag later kwamen de anderen aan. 
We hadden een prachtig appartement 
in een besneeuwd dorp. Natuurlijk 
wilde iedereen meteen de piste op. 
Lessen geregeld voor de twee jongste 
kleinkinderen, ski’s aangeklikt en het 
winterplezier kon beginnen. Ik stond 
te genieten van de eerste glijpasjes 
van Sam van drie. Af en toe even 
zwaaien om hem te laten merken dat 
ik niet weg was. In de middagpauze 
werd er met sneeuwballen gegooid. 
Mijn dochter had voor ieder kind 
een sneeuwballentang gekocht. Een 
combinatie tussen een schaar en een 

ijsbolletjestang. 
Supermooie 
gladde 
sneeuwballen 
kon je daar in 
een handomdraai 
mee maken. En 
dan elkaar ermee 
bekogelen. Het 
leukste natuurlijk. 
Tot……. we zagen 
dat Timo Sam 
driftig op zijn 
achterhoofd 
stond te slaan. 
Dat was wel een 

erg hardhandige manier van spelen. 
Ineens schreeuwde hij “mama!!!!” We 
sprongen op en renden er naar toe. 
Dochter, schoonzoon en ik alle drie 
in paniek. Wat was er aan de hand? 
Sam had een sneeuwbal in zijn gezicht 
gekregen, maar die kwam in zijn mond 
terecht. Omdat hij een verstopte 
verkoudheidsneus had, waren alle 
luchtwegen afgesloten en was hij 
bezig te stikken. Gelukkig heeft Timo 
ons op tijd geroepen. Wat waren we 
allemaal geschrokken! Daarna werd de 
ballengooier bijna niet meer gebruikt. 
Vanwege het goede weer kon er de 
hele dag geskied worden. Timo ging 
met een vaart van 82 km per uur de 
berg af en nam alle pistes. Lissy was 
met haar zes jaar de beste en snelste 
van de skiklas en won bij de slalom 
wedstrijden de eerste prijs. Dat was 
voor haar zelfvertrouwen een enorme 
opkikker. Sam ging na vijf dagen les 
met een noodgang alle pistes af, van 
boven helemaal naar beneden. En het 
liefst ging hij off-piste, want dan kon 
je zulke leuke sprongetjes maken over 
de sneeuwhobbels en slalommen om 
de stokken. Een prachtig gezicht: het 
kleinste mannetje op de piste, drie 
jaar oud. Een “kruimel op ski’s”, zoals 
zijn broer hem noemde. En oma? 
Die heeft dubbel-en-dwars genoten. 
Niet alleen van de mooie bergen, de 
Jägertee en de frisse buitenlucht, 
maar vooral van het plezier en de 
ontspanning die deze vijf lieve mensen 
hadden. Vakantie geslaagd! 

Yvonne Casander
Voor reacties: yvonnecasander@gmail.com
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Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

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

Voor  onze  menulijst  en  de  openingstijden  
zie  website.  

We zijn weer open!
Openingstijden februari voor pizza’s

Vrijdag, zaterdag en zondag 17.00-20.30 uur
Onze pizzakeuken is geopend tot 20.00 uur

Knip deze advertentie uit en ontvang nog 
tot eind februari 25% korting op een volledige 

gezichtsbehandeling of (sport) massage!

Siska Koster
Dr. Hauschka therapeute/masseuse

Jan Harmskamp 52, Havelte • tel.: 06-204 628 47 • www.sishavelte.nl

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.

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

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

Te
x

ti
e

ld
ru

k

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.
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Hart voor Havelte

Financiële steun voor 
maatschappelijke 
initiatieven

De gemeente heeft de 
dorpsgemeenschappen van 
Westerveld gevraagd om hun 
medewerking bij het financieel 
ondersteunen van kleine 
maatschappelijke initiatieven. 
Dorpsgemeenschap Havelte wilde 
tot nu toe liever niet publiekelijk 
een subsidie-loket van de gemeente 
zijn, maar heeft daarin nu een 
ander standpunt ingenomen. De 
belangrijkste reden daarvoor is dat 
het stimuleren van burgerinitiatieven 
door het huidige bestuur wordt 
gezien als een zinvolle taak voor de 
Dorpsgemeenschap.

In Havelte worden al best veel 
zaken door dorpsbewoners op 
en aangepakt. Zowel individueel 
als in groepsverband. Voor 
personen die zich op cultureel en/
of maatschappelijk terrein hebben 
ingezet voor een leefbaar dorp, stelde 
het bestuur enkele jaren geleden 
al de jaarlijkse stimuleringsprijs de 
‘Parel van Havelte’ in. Nu worden 
ook groepen inwoners van Havelte 
nadrukkelijk uitgenodigd aanvragen 
in te dienen voor maatschappelijke 

Voor wie is de ‘Parel van Havelte’ in 2017?

Net als in voorgaande jaren wil de Dorpsgemeenschap 
Havelte ook dit jaar weer haar stimuleringsprijs 
de ‘Parel van Havelte’ uitreiken. De prijs is een 
waardering voor een persoon of groep die zich 
vrijwillig en op een bijzondere manier heeft ingezet voor 
de gemeenschap in Havelte. De prijs bestaat uit een oorkonde en een 
geldbedrag van honderd euro.

initiatieven die niet of onvoldoende 
gerealiseerd kunnen worden zonder 
financiële ondersteuning. Het gaat hier 
om een bijdrage van maximaal 500 
euro in de kosten voor voorzieningen 
of activiteiten waarvoor onvoldoende 
budget beschikbaar is. Om voor 
een bijdrage in aanmerkingen te 
komen zijn een aantal spelregels en 
voorwaarden vastgesteld. Nadere 
informatie is te vinden op de website 
van de Dorpsgemeenschap: www.
dorpsgemeenschaphavelte.nl.

Inwoners van Havelte kunnen 
medebewoners voor deze 
prijs nomineren. Stuur voor 1 
maart een bericht naar info@
dorpsgemeenschaphavelte.nl. Schrijf 
daarin een uitgebreide motivatie 
waarom de persoon of groep die 
u op het oog heeft voor de prijs 
in aanmerking komt. De winnaar 
wordt bekend gemaakt tijdens de 
jaarvergadering van de Dorpsgemeen-
schap die dit jaar gehouden zal 
worden op 29 maart, ’s avonds vanaf 
20.00 uur in de Veldkei. 
Vorig jaar is besloten de ‘Parel van 
Havelte’ toe te kennen aan Gré 
Huisman. Gré woont ruim 40 jaar 
in Havelte en zet zich al jaren als 
vrijwilliger in voor diverse doelen 
waaronder het Rode Kruis en de 
Vrouwen van Nu. In 2015 is de prijs 
uitgereikt aan Lourens Kooman. Hij en 
een aantal andere vrijwilligers startten 
toen het project “Eethuisje”. Sindsdien 
kan men eenmaal per maand in de 
Veldkei voor € 12,50 een met zorg 
bereide driegangenmaaltijd gebruiken.
 



12 De Kei - 2e jaargang nr. 4 - 15 februari 2017

  

  

Project  
‘Wandelen  met  militairen!’  

  

  
  
Wilt  u  ook  (weer)  in  beweging  komen?    
U    kunt  gaan  wandelen  samen  met  militairen  van  de  Johannes  Postkazerne  in  Havelte!    
Een  idee  van  de  beweegcoaches  van  de  gemeente  Westerveld  en  militairen  van  de  Johannes  
Postkazerne  in  Havelte.  In  eerste  instantie  wordt  er  zes  weken  aaneengesloten  gewandeld.  De  start  is  
op  donderdag  2  maart  om  14.30  uur.  Eerst  is  er  tijd  voor  een  kopje  koffie  of  thee.  Vervolgens  worden    
er  groepjes  gemaakt,  zodat  iedereen  op  eigen  niveau  een  eigen  afstand  kan  wandelen  met  één  of  
meerdere  militairen.    
        

• Wie?    Alle  55+ers  uit  de  dorpen  Havelte,  Uffelte,  Wapserveen,  Darp  en  Havelterberg  (ook  als  u  minder  
goed  of  slecht  ter  been  bent  kunt  u  zich  opgeven!)  

• Waar?  Er  wordt  gestart  vanuit  Echos  Home  Het  Baken  (Johannes  Postweg  5,  7973  JB  Darp).  
• Wanneer?  We  starten  op  donderdag  2  maart  om  14:30  uur,  het  project  betreft  6  aaneengesloten  weken.    
• Kosten?  De  activiteit  is  kosteloos  voor  deelnemers,  consumpties  zijn  voor  eigen  rekening    
• Opgave  en  meer  informatie:  U  kunt  contact  opnemen  met  beweegcoach  Kim  ten  Klooster  of  Tim  Jansen  

van  de  gemeente  Westerveld  via  14  0521  of  een  e-‐mail  sturen  naar:  
beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl    

  
  

  

  

  

  

  


