Uitgave van
Drukkerij Kleen V.O.F.
Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel
T 0522 255449
E dekei@kleen.nl
I www.kleen.nl

De Kei

Tweewekelijks regioblad voor Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp | Oplage: 2.750 ex. | 2e jaargang nr. 8 | 12 april 2017

wenst u

Fijne
Paasdagen!
Winnaar Ebert Dollevoet (foto: Wim Scholman)

Bosweg 17, 7973 KZ Darp
0521 342 250

‘NK off-road rally Havelte’ prooi voor Dakar-rijder
Dollevoet
In het militaire oefenterrein bij Darp en Havelterberg werd in het weekend van
1-2 april het NK off-road-rally verreden. Deze tak van sport is vooral bekend
van de beroemde Parijs-Dakar Rally, die tegenwoordig Dakar Rally heet. Onder
de deelnemers vele Dakar-rijders, onder wie een grote delegatie buitenlandse
teams, vooral uit Frankrijk en België.
Met maar liefst 335 wedstrijdkilometers op snelheid werd het
een zware rally voor de rijders, maar
ook zeker voor de navigators. Net
als in de echte Dakar-rally werd
de wedstrijd geheel ‘op roadbook’
gereden, dus zonder afzetlinten
en bordjes. De organisatie had het
militaire terrein aan de buitenzijde
volledig afgesloten. In het oefenterrein
moesten de deelnemers met behulp
van het roadbook zelf de juiste route
vinden wat niet eenvoudig was met
zoveel verschillende zandwegen
en bospaden. Een goede navigator
bleek hier belangrijker dan een
snelle fabrieksauto. Ondanks de
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buitenlandse concurrentie was het na
afloop een geheel Nederlands podium.
Winnaar werd Ebert Dollevoet in zijn
fraaie Volvo V8 Buggy waarmee hij de
afgelopen 4 jaar Dakar heeft gereden.
Dollevoet en navigator Marcel Snijders
hadden 5 uur en 26 minuten nodig om
de finish te bereiken. Daarmee waren
ze 3 minuten sneller dan Herman
Jasper en Evert Blaauw in hun snelle
Bowler Nemesis. De verrassende
derde plek was voor Bas van Driel en
Han van Goch, die in Havelte de eerste
wedstrijd reden in hun nieuwe Bowler.
Zij kwamen 5 minuten na de winnaar
binnen.

VERKOOP  GAZONMAAIERS  
-‐Nieuw  én  gebruikt  
-‐Groot  assortiment  op  voorraad  
-‐Advies  op  maat  
-‐Inruil  en  bezorging  mogelijk  

Kan  uw  gazonmaaier  nog  wel  ‘n  
verlate  winterbeurt  gebruiken?    
Wij  realiseren  deze  graag  voor  u  
0521-‐344654  
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 26 april 2017.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 19 april
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
Wo.12 apr.
Molenhof
Havelte
Do. 13 apr.
Havelte
Vr. 14 apr.
Havelte
Za. 15 apr.
Havelte
Zo. 16 apr.
Havelte
Zo. 23 apr.

19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
20.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Ds. V. Top
Ds. V. Top, Witte donderdag.
Ds. A. Westra, Goede Vrijdag
Ds. V. Top
Ds. A. Westra, Pasen
Ds. R. Kloosterziel uit Ruinerwold

Paasviering en Heilig Avondmaal
Viering Heilig Avondmaal
m.m.v. het Kerkkoor
Blues-event.
Gezinsdienst, Kindernevendienst.
Kindernevendienst

Nat

Film: l’Avenir

Omarmd liepen ze over het bospad.
Het was guur het waaide en het was
nat.
Hun lichamen verwarmden elkaar.
Ze wilden kussen, maar kon dat
zomaar?
Toen plots vonden hun lippen elkaar
voor een onstuimige kus.
Snel liepen ze verder want ze moest
nog met de bus.

Op vrijdag 14 april in Dorpshuis de Veldkei te Havelte
Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur. Entree: € 6.00

LORKI

Nathalie is professor in de filosofie aan
een Parijs lyceum. Ze is gepassioneerd
door haar job en houdt er van om
haar gevoelens over het denken over
te brengen. Ze is gehuwd, heeft twee
kinderen en verdeelt haar leven over
haar familie, haar leerlingen en haar
zeer bezitterige moeder. Tot op een
dag haar man haar komt vertellen

dat hij haar verlaat voor een andere
vrouw. Ze wordt plots geconfronteerd
met een nieuwe vrijheid en ziet
zich genoodzaakt haar leven te
herschikken. En dat is waar ze mee
begint.
Mooie ingetogen, romantische film
met Isabelle Huppert.

SiS wenst iedereen Vrolijk Pasen!
Alles op het gebied van huidverzorging.
Ook voor professionele massages het juiste adres!

Siska Koster

Dr. Hauschka therapeute/masseuse
Jan Harmskamp 52, Havelte • tel.: 06-204 628 47 • www.sishavelte.nl
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Lenteconcert in Havelte op zondag 23 april

Keitje

Drie koren geven op zondagmiddag 23 april aanstaande een bijzonder
Lenteconcert in de Clemenskerk in Havelte. Klein vrouwenkoor LaMuze uit
Zwartsluis zal het concert om 15.00 uur openen. Het tweede koor dat optreedt
is mannenkoor DOOK uit Frederiksoord. Na de pauze zal vrouwenkoor De
Liesterkrallen uit Havelte act de présence geven.
De drie koren hebben een verschillend
repertoire, waardoor een gevarieerd
en afwisselend programma kon
worden samengesteld met licht
klassieke nummers en evergreens.
Dirigent van LaMuze en DOOK is
Angelica Braam. Zij is ook oud-dirigent
van De Liesterkrallen. Martin Glas nam
het dirigeerstokje in 2014 van haar
over. De koren hebben onderling een
goede band. Enkele koorleden zijn
zelfs lid van twee koren.

De Liesterkrallen is het koor met de
meeste ervaring en zal daarom het
gehele gedeelte na de pauze voor haar
rekening nemen. Het vrouwenkoor
bestaat 29 jaar. Uit de musical Les
Miserable zal het vrouwenkoor een
medley zingen. Het wiegenlied
Seal Lullaby staat sinds kort op
haar repertoire en zal ze tijdens het
Lenteconcert voor het eerst uitvoeren.
Passend bij de tijd van het jaar is het
paaslied Pie Jesu.

LaMuze, dat in 2011 is opgericht, zal
zes nummers ten gehore brengen,
waaronder de twee geestelijke
liederen Sanctus en Ubi Caritas.
Bijzonder is ook het nummer Northern
Lights van Ola Gjeilo. Dit gaat over
het Noorderlicht, een wonderlijk
natuurverschijnsel in Noorwegen.
DOOK bestaat pas anderhalf jaar
en afgezien van een kerstoptreden
in Vledder, is dit haar eerste echte
concert. Een mooie, maar ook
spannende uitdaging voor de twaalf
mannen. Zij zingen eveneens zes
liederen, waaronder Adiemus en het
Ierse protestlied The Fields of Athenry.

Ellen Wynia,de pianiste van de
Liesterkrallen zal samen met violiste
Mazarine Wensvoort een muzikaal
intermezzo verzorgen. LaMuze en
DOOK zullen bovendien samen een
lied zingen. Alle drie koren sluiten
gezamenlijk het Lenteconcert af met
Tibie Paiom en You are the new day.
Aanvang Lenteconcert 15.00 uur,
kerk open vanaf 14.30 uur. De entree
bedraagt €8,50.
Kaarten kunnen gereserveerd
worden bij Ineke Mars, e-mail:
wimeninekmars@hetnet.nl.

Boeketje zon met...
In mijn afgekeurde, maar nog zeer
bruikbare, sta-op-stoel zit ik in de zon.
Zo’n voorjaarsdag met 20 graden
maakt iedereen vrolijk en positief.
Door het, nog niet dichtgegroeide
groen, passeren aan de overkant
fietsers. Sommigen peddelen, intens
genietend van het weer, een man trapt
zich, voorover gebogen op zijn stuur,
in het zweet. Het mooie weer is hem
overkomen, winterjas aan, kraag op.
Nee, geen handschoenen!
Direct daarna een jonge vrouw,
zingend, in een bloot T-shirtje.
De school gaat uit, twee roze meisjes
fietsen, hand in hand, op hun
eveneens roze fietsen, met enorme
bakkersmanden voorop, giebelend
voorbij. Zo kunnen alleen kleine
meisjes lachen. Uitgelaten jongens
nemen baldadig de sloot, het gaat
maar net goed.
Een leuke, jonge meid brengt, op
fraaie fantasiegympen, het gratis
leesvoer. Gezellig komt ze bij me staan.
Zulk mooi weer, dan is bezorgen leuk
om te doen, goed voor mijn conditie.
Ik zit altijd in de auto. De mensen in
Havelte zijn zo aardig, iedereen groet
of maakt een praatje, ik woon hier nog
niet zo lang, maar het is heerlijk. Fijne
dag verder!
Iemand ziet mij zitten en roept: ‘Hallo’,
iemand wipt even aan.
Deze middag is een boeketje zon
met….

www.facebook.com/regiobladdekei

dieneke smink

DE KIERS-MANIER:

T 0522 - 70 30 00 | T 0521 - 38 17 90

De familiewensen samenvoegen
met respect, stijl en kwaliteit,
zonder daarbij het kostenaspect
uit het oog te verliezen.

dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingkiers.nl
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respect@uitvaartverzorgingkiers.nl
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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

Het Noteboompje.nl
kaarten ~ posters ~ stationery ~ woonaccessoires

Op Eerste en Tweede
Paasdag serveren wij een

Met passie gemaakt!

Paasbrunch
Heerlijk genieten
van diverse hapjes
geserveerd
op een etagère.

Een ‘KEI’ van een foto
Heeft u 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.
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Pasen bij
Restaurant
De Rand
Van Havelte

De kosten zijn slechts
10 euro per persoon!
Minimaal twee personen.
Wij serveren de paasbrunch
beide dagen vanaf 11.00 uur
tot 17.00 uur.
Reserveren is gewenst en
kan via 0521-344027 of via
info@derandvanhavelte.nl
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Elk wonen voel je als voorgoed
Totdat je toch verhuizen moet
(Willem Wilmink)

Ieder zijn vak

In gesprek met Gerben Zandbergen
Op 23 maart jongstleden lazen we in De Telegraaf een
opmerkelijk berichtje dat erop neerkwam dat de keuze voor
een verkoopmakelaar van invloed is op de verkoopprijs.
Zelf pionieren of in zee gaan met internetmakelaars
betekent voor verkopers in de regel een lagere opbrengst
en langer in spanning zitten. Aldus www.dathuis.nl, dat de
prestaties van makelaars analyseert.
Dus de website maar eens bezocht.
Wie is de meest actieve makelaar in je
buurt? Voor postcode 7971 (Havelte)
springt makelaar Zandbergen er
direct uit. Het lukt hem, gemiddeld
genomen, een huis in 204 dagen (iets
meer dan een half jaar) te verkopen,
terwijl collega’s daar 356 en zelfs 392
dagen over doen, soms meer dan een
jaar dus. Hoe krijgt Zandbergen dat
voor elkaar?
Zandbergen (Meppel, 1968): ‘Goed
luisteren, geduld en aandacht geven
aan de betrokken partijen, realistische
prijzen aanhouden en vooral open en
eerlijk zijn. Als er iets aan een huis
mankeert – en aan elk huis mankeert
wel iets – moet je dat gewoon eerlijk
zeggen. Dat schept vertrouwen.
Verder moet je je vak beheersen:
de bouwtechnische en de juridische
aspecten uiteraard. Maar uiteindelijk
gaat het om de mensen: je moet de
tijd nemen om zaken duidelijk uit te
leggen. De meesten zullen misschien
maar eens in de tien, twintig jaar een
huis kopen of verkopen. En de regels
kunnen sinds hun laatste transactie
weer wat veranderd zijn. Het gaat
altijd om grote bedragen, langdurige
hypotheekverplichtingen. Het is dan
ook niet meer dan gepast om daar tijd
en aandacht aan te geven.
Mijn huiswerk is het kadaster en
hypotheekregister raadplegen
en daar relevante informatie uit
halen. Dat lijkt me wel duidelijk. De
koper heeft overigens zelf ook een
onderzoeksplicht. Het spreekwoord
zegt ook: ‘Een koper heeft honderd
ogen nodig, een verkoper slechts één’.
Een verkoper heeft natuurlijk ook een
meldingsplicht, maar als een kozijn
rot is, hoeft hij dat niet te melden. Dat
moet de koper zelf onderzoeken.
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Als aankoopmakelaar moet je wel
wat scherper opletten als het gaat
om bouwtechnische aspecten. In
het westen wordt er meer dan hier
gebruikgemaakt van zijn diensten.
Hier in de regio denken de mensen
dat ze het zelf wel kunnen. Ze
kennen de buurten natuurlijk ook
goed en kunnen navraag doen bij
familie, vrienden en kennissen. Maar
als het om onderhandelen gaat,
kunnen ze nog wel eens kansen laten
liggen. Verstandig dan ook om een
aankoopmakelaar in te schakelen.
Persoonlijk onderhandel ik ook liever
met een collega-makelaar dan met
een particulier. Het is immers ons
dagelijks werk.’
Alles uit de kast
‘Een ander aspect is hoe je een
woning verkoopt, je marketing.
Internet is een geweldig medium,
maar er is daar zoveel te vinden, dat
je door de bomen het bos niet meer
ziet. Ook is het lastig onderscheid
te maken tussen keiharde gegevens
die je in betrouwbare bronnen kunt
terugvinden, zoals een kadaster,
enerzijds en meningen of boterzachte
cijfers anderzijds. Voor een
presentatie halen we alles uit de kast:
360 graden foto’s, video’s, digitale
plattegronden en dergelijke. Huizen
kijken is toch in eerste instantie
plaatjes kijken. Pas in een later
stadium als de eerste indruk gevestigd
is – en die is doorslaggevend –
en men geïnteresseerd is in de
woning, leest men de geschreven
informatie. Naarmate een woning
meer bekeken wordt, groeit de kans
op bezichtigingen en daarmee de kans
op een verkoop.’

Wat is de doelgroep? Alleen Havelters?
Of ook mensen van buiten de regio?
‘De woningen aan de rand van het
dorp en die boven de drie ton en in
het buitengebied worden voor het
overgrote deel verkocht aan mensen
van buiten de regio. Onze klanten uit
Westerveld zijn degenen die het eigen
huis verkopen wanneer het te groot
wordt, en dan een appartement of
kleiner huis hier in het dorp willen.
Meppel is te groot, maar Havelte is
aantrekkelijk. Men zit het liefst dicht bij
de voorzieningen. En geef toe, Havelte
heeft redelijk wat voorzieningen:
winkels voor de dagelijkse behoeften,
een huisartsenpost met apotheek, een
zwembad, een golfbaan. Bovendien zit
je in een mum van tijd in Meppel, of op
de A32 en A28. Je doet er vijf kwartier
over om in Amsterdam of op Schiphol
te komen, vrijwel net zo lang als de
mensen die in Noord- of Zuid-Holland
wonen.’
Wat zijn waardevermeerderende
factoren?
‘Eigenlijk alles wat meer ruimte en
daglicht oplevert: een dakkapel, een
uit- of aanbouw bijvoorbeeld. Maar
bedenk dat je een verbouwing van
40.000 nooit terugziet in de prijs. Een
keuken of badkamer vervangen doe
je alleen voor je eigen woongenot.
Misschien dat je je huis wat makkelijker
kunt verkopen, maar smaken
verschillen. Wil je je huis snel verkopen,
zorg dan dat het er netjes bij staat,
opgeruimd is en neutrale kleuren en
geuren heeft. En wil je het nóg sneller
verkopen én voor een betere prijs, kom
dan eens langs.’
Tekst en foto: Jan en Nettie van Helvoort
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EN, WONING GEKOCHT?

Met ingang van 10 april 2017 start ik
met mijn ambulant kappersbedrijf Haar@YourHome
voor de regio Havelte.
U kunt mij bereiken voor een afspraak op 0657634095.

NOTARIS NODIG...? WEES WELKOM!
Voor al uw
rietdekkerswerken
Egginkstraat 26 + 25
7975 PH Uffelte
Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!
Tel. 0521 344328
profiteer van onze VOORDELIGE tarieven
06 50556759
B.g.g. 0521-351566
en UITSTEKENDE dienstverlening:
altijd scherp!
www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
Vrijblijvend prijsopgave.
T: de Wijk 0522 - 440 473
Vrijblijvend prijsopgave
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
Voor al uw rietdekkerswerken
Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
AED van
de Veldkei ook beschikbaar in het dorp
Tel: 0521-344328/0650556759
Welzijn Mensenwerk heeft recentelijk voor het dorpshuis de Veldkei een AED aangeschaft. In eerste
instantie voor intern gebruik. Met het Reanimatienetwerk in Havelte is overeengekomen dat de AED
tijdens openingstijden van de Veldkei ook ingezet kan worden als er een alarmering van Hartslagnu in het
dorp komt.
Het bestuur van het
reanimatienetwerk is erg blij met
deze ontwikkeling, want daardoor
zijn er nu in het dorp al 8 AED’s
beschikbaar, waardoor bijna in alle
delen van het dorp, indien dat nodig

mocht zijn, snel een AED beschikbaar
kan komen. Voor het bestuur van
het reanimatienetwerk blijft het wel
steeds een punt van aandacht of
er genoeg mensen beschikbaar zijn
die kunnen reanimeren. Natuurlijk

Drentenierdersmiddag
Drentenierdersmiddag op donderdag 20 april. Drentenierders zijn wat oudere
levensgenieters die zijn neergestreken in de gemeente Westerveld van ons
mooie Drenthe, vaak na een druk arbeidsleven vol afwisseling. Drentenierders
willen de mensen om hen heen leren kennen, nieuwe contacten leggen,
samen aan activiteiten deelnemen en wellicht nieuwe dingen uitproberen.
Drentenierdersmiddagen worden
eens in de maand georganiseerd met
uitzondering van de zomermaanden.
De toegang is gratis en van tevoren
opgeven is niet nodig. De tijden zijn
van 15.00 uur tot 17.00 uur.
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De Drentenierdersmiddagen
worden gehouden in Het Landhotel,
Groningerweg 6 in Diever.
Voor meer informatie zie onze website
www.drentenierders.nl of bel 0521342557.

verloop, verhuizingen e.d. vragen
steeds om aanvulling van de
vrijwilligersgroep. Nieuwe leden zijn
zeer welkom. Voor inlichtingen of
aanmeldingen: AEDnetwerkhavelte@
kpnmail.nl. Telefoon 342956.

Paasvuurbult
Geeuwenbrug

Volgens traditie zal maandag Tweede
paasdag om 7 uur de paasvuurbuld
van Geeuwenbrug weer ontstoken
worden.
Snoeihout kan zaterdag 15 april
gebracht worden aan de Boerweg
te Geeuwenbrug tussen 8 en 5 uur
‘s middags. Voor niet-leden van de
buurtvereniging zal een kleine bijdrage
van 2 euro gevraagd worden. Geverfd
hout, sloopafval en stobben worden
niet geaccepteerd.
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Dromen in Drenthe

Haiku

van rijst met krenten?

Dit keer de kok in beeld: Joery... wie kent ‘m nie?
Ik spreek hem in ‘t café-restaurant, waar elke
maandamorgen schrijfcafé is en waar naarstig wordt
geschreven... schrijf-en-dichtkunst wordt bedreven.
Joery voorziet ons dan van drank,
dat doettie voorbeeldig, waarvoor onze dank!
Ik vraag hem-voor het schrijven daarnaar zijn ambitie of zijn droom... met de aanhef:
‘droom je soms van eten’?
Nee zegt hij dan, vroeger droomde ik ervan om
helicopter-piloot te willen zijn! Maar ach..
een jongensdroom, hij was nog zo klein…
Ook keek hij naar kookprogramma’s op t.v. en..
zo ist gekomen! Nu hoeft hij niet meer te dromen’
de keuken werd zijn domein. Als sinds jaren hier
in het restaurant, alwaar hij de scepter zwaait en
elk voorziet van spijs, drank, of bier.
Dat is een dagtaak en bovendien... kookte ie ook nog
voor de naburige ‘Berkenhof’.
“Waar ik mensen trakteer op oud-Hollandse pot,”
(de favoriete maaltijden van weleer)
Ik stel me daarbij voor dat de ouderen daar dat liedje gaan
zingen: Joery? Wat zullen we eten?” van de oude radio...
al is HIJ te jong om nog van dat liedje te weten.
Van de aloude groenteman en zijn tips voor de
maaltijd van de dag: “Groenteman / wat zullen we eten?
De groenteman kon het weten en zei dan:
met sonoor geluid: “Vandaag geeft het bietjes/ lof en fruit”.

Joery voorziet de schrijvende meute
van drank en zoete koek. Het gaat
erin en stimuleert de creativiteit!
Dank aan Joery!

Joery! Ik kende hem niet, nu
wel, na dit verhaal:
een toffe vent; met dank ditmaal
aan deze topkok in ons dorp.
Voor volgende keer gooi ik een
worp met de dobbelsteen… dan
lees ik voor wie er dan volgt in ‘t
dromen-koor voor onze Kei.
Misschien U wel, of jij? Tot dan,
met groet van Gem, het ga je
goed!

Japanse poëzie
In de twaalfde eeuw ontstond aan het Japanse hof een
gezelschapsspel waarbij kettingverzen, renga geheten,
werden gemaakt. De eerste deelnemer dichtte de
bovenstrofe, waarop de volgende deelnemer direct
aansloot met twee regels van zeven lettergrepen. Op deze
wijze werden lange kettingen gevormd. Grote Japanse
dichters werkten mee aan het spel en het spelpeil was
hoog. Door een overmaat aan spelregels werden de
kettinggedichten na verloop van tijd te gekunsteld. Men
hield zich liever bezig met de vrijere en lichte humoristische
renga haiku no renga, zonder al die regels.
De haiku ontstond in de 17e eeuw uit oudere vormen,
door de wedijver tussen verschillende grote dichters, van
wie Matsuo Basho de meest bekende meester werd. De
openingsstrofe werd hokku genoemd. Deze hokku had
vaak het karakter van een op zichzelf staand gedicht waarin
de stemming van één levensmoment nadrukkelijk werd
samengevat. Hieruit ontstond de haiku, die aanvankelijk
haikai no hokku (humoristische beginstrofe) werd
genoemd. Later werd dit afgekort tot haiku of haikai.
5-7-5
In Japan schrijft men een haiku vaak in één verticale regel,
waarin wel een driedeling is te herkennen. Westerse talen
gebruiken daarvoor meestal drie regels, vaak van 5-7-5
lettergrepen, al zijn ze tegenwoordig ook wel iets korter en
soms iets langer.
Teleurgestelde
bijen vliegen langs de haag
naar de bonte tuin.
Louis

Adverteren?
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

T 0522 255 449
drukkerij@kleen.nl
www.kleen.nl

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
De Kei - 2e jaargang nr. 8 - 12 april 2017

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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Ontknoping
Te vaak zien we dat instituten die hun langste tijd gehad hebben, van geen
ophouden weten. Zo niet de Stichting Vrienden van de Veldkei, opgericht
op 30 mei 2016 om het gebouw De Veldkei te laten voortbestaan. Met de
intrigerende vraag ‘Is elke verandering een verbetering?’ wilde de stichting
de inwoners van Havelte stimuleren na te denken over de toekomst van hun
dorpshuis.
Dat was immers ooit opgezet door een
aantal vrijwilligers uit de bevolking
om een gezellig ontmoetingspunt te
creëren waar tal van evenementen en
activiteiten hun beslag konden krijgen.
Moest, zo was een volgende vraag, het
gebouw De Veldkei tegen de vlakte
en moesten de activiteiten worden
verplaatst naar een half zo grote
locatie schuin tegenover, in het nieuw
te bouwen dienstencentrum?
Evert Gepkens, voorzitter van de
Stichting: ‘Gelukkig is men van dat
plan teruggekomen. Het bestuur
van WelzijnMensenWerk (WMW),
dat De Veldkei exploiteert, heeft
buitengewoon adequaat gereageerd
en kwam al snel tot de slotsom dat
een renovatie van het gebouw de
voorkeur verdient boven sloop en

‘inwoning’ elders. En dat betekent dat
het doel van de Stichting Vrienden
van de Veldkei is bereikt en dat het
gebouw behouden blijft voor de
bevolking.’
Einde oefening, aldus de oud-marinier,
die nog wil benadrukken dat de
contacten met WMW buitengewoon
constructief zijn geweest en dat men
altijd transparant en toegankelijk is
geweest. Kortom, De Veldkei blijft als
gebouw bestaan, al zal het getimmer
en geklop de komende maanden
niet van de (verf)lucht zijn. Maar dan
zal er over enige maanden wel naar
verwachting een tip-top-gebouw
staan, beantwoordend aan de laatste
eisen van de tijd.
Gepkens: ‘Dus wordt de stichting
opgeheven en worden donateurs

en degenen die een machtiging
hebben verstrekt, uitgenodigd de
vergadering bij te wonen. Het bestuur
zal dan verantwoording afleggen
en informatie geven over de laatste
stand van zaken. De bankrekening bij
de RABO is op 20 maart opgeheven.
Wat het restsaldo betreft zal het
bestuur een voorstel aan de donateurs
ter goedkeuring voorleggen. We
zullen verslag uitbrengen van onze
activiteiten over de periode van het
bestaan van de stichting. Kortom,
een succesvolle missie die in de
geschiedenisboeken mag. En na een
spannende tijd een ontknoping die
voldoening schenkt; ook in die zin dat
een situatie die op het punt stond
verwarrend te worden, op tijd is
ontknoopt.’
Voor nadere informatie zie: www.
stichtingvriendenvandeveldkei.nl.
Datum van de opheffingsvergadering:
20 april 19.30 uur.
En waar anders dan in De Veldkei?

Inbraak, babbeltrucs en internetcriminaliteit .... Bent u voorbereid??
Donderdag 13 april a.s. organiseert het Rode Kruis Westerveld een gezellige en informatieve avond voor haar
vrijwilligers en een ieder die het Rode Kruis een warm hart toedraagt. Voor deze avond hebben wij de wijkagent van
Westerveld uitgenodigd, dhr. B. Nijenhuis.
Hij zal ons iets gaan vertellen over
inbraakpreventie, babbeltrucs en ook
iets over internetcriminaliteit. En hoe
kunnen wij ons op simpele wijze hier
tegen beschermen?

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

Waar moet je op letten? Wat moet je
wel en wat moet je zeker NIET doen?!
Kortom, het belooft een interessante
avond te worden!
We nodigen dan ook iedereen uit, ook
al bent u niet direct verbonden met
het Rode Kruis.

Martijn Haveman

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

behandeling;

Martijn
Haveman
Pedjit (oosterse
massage)
energetische sportmassage / therapieën
ontspanningsmassage
magnetiseren
Locatie Veendijk 29 7971
kruiden therapie
Locatie
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www.spirit-treatments.nl

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

opleidingen;
energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen

RN Haveltecursus;
(Drenthe)
meditatie
info@spirit-treatments.nl www.spirit-treatments.nl
veendijk 29 7971 RN Havelte ( Drenthe)
tel. 06-33674073

nfo@spirit-treatments.nl

Er zijn geen kosten aan verbonden en
een kopje koffie staat voor u klaar.
De avond vindt plaats op donderdag
13 april in De Veldkei Havelte en start
om 20.00 uur.
Aanmelden via mail:
anneke.koomans@planet.nl

te volgen opleidingen;
energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen
cursus;
mediteren

tel; 06-33674073
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Top kwaliteit Lariks / Douglas fijn bezaagd
20 x 200 300 cm & 400 cm lang
100 x 100 300 cm lang
150 x 150 300 cm lang

€ 1.95 p/m
€ 15.00 p/st
€ 35.00 p/st

Zweeds rabat (gedroogd!!)
24 x 200
24 x 200
24 x 200
24 x 200

Douglas 300 cm & 400 cm lang
Zwart geïmpregneerd 400 cm
Grijs geïmpregneerd 420 cm
Geimpr. & 2x zwart gespoten

€
€
€
€

2.50 p/m
2.95 p/m
3.25 p/m
4.25 p/m

Steigerplank (gedroogd!!)
29 x 195
27 x 195
30 x 195

Fijn bezaagd 400 cm lang
Geschaafd 450 cm lang
Vintage grijs geïmp. 500 cm

€ 10.00 p/st
€ 13.50 p/st
€ 17.50 p/st

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

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

Houthandelwevers.nl

Agenda
12 april
De Kei nr. 8
12 april
Lezing Ga netwerken! - Bibliotheek Havelte - 20.00 uur
12 april
Paastoernooi biljartvereniging De Veldkei Havelte
13 april
Informatieve avond voor vrijwilligers Rode Kruis - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
14 april
Filmhuis Havelte; l’Avenir - De Veldkei Havelte - 20.00 uur
15 april
Blues op Stille Zaterdag - Clemenskerk - 20.00 uur
Kraomschudden bij de schaapskooi in Havelte, kinderactiviteiten - 12.00-16.00 uur
17 april
Paasvuurbult Geeuwenbrug
17 april
19 april
Vergadering bestuur Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei, Havelte - 19.30-22.30 uur
Ledenavond Vrouwenvereniging Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
19 april
19-20 april Bloemenactie PKN-Kerk Havelte-Uffelte
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
20 april
20 april
Opheffingsvergadering Stichting Vrienden van De Veldkei - De Veldkei, Havelte - 19.30 uur
Clubkampioenschap biljartvereniging De Veldkei Havelte
21 april
Vogelwacht Uffelte e.o.; Zangvogelexcursie Rheebruggen o.l.v. Arend J. van Dijk - 07.00-10.00 uur
22 april
23 april
Lenteconcert - Clemenskerk Havelte - 15.00 uur
26 april
De Kei nr. 9
Proefrit duofietsen - De Veldkei - 10.30 uur
28 april
Dikkebandenwedstrijd MTB Vereniging Havelte - Voormalige Amerikaanse basis, Havelterberg - 14.00 uur
29 april
12 mei
Filmhuis Havelte; Florence Foster Jenkins - De Veldkei Havelte - 20.00 uur
16 mei
Ophalen oud papier Havelte
17 mei
Vergadering bestuur Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei, Havelte - 19.30-22.30 uur
17 mei	Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte; Inez Timmer intern. zangeres en actrice - De Veldkei Havelte 19.45 uur
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke donderdagmiddag:

Gymnastiek voor ouderen - De Veldkei - 12.45-13.30 uur
Schaken - De Veldkei - tussen 13.30 en 16.00 uur
Handwerken Rode Kruis - De Veldkei - van 13.30-15.30 uur voor ouderen e.o. gehandicapten
Koersbal - De Veldkei Havelte - 14.30 uur
Werelddans - De Veldkei Havelte - 13.30 uur
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Op woensdag t/m zondag
  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
en  sen
upervers  ijs.  Ook  meenemen!  
Tweede Paasdag
open voor pizza
en ijs!
Voor  onze  menulijst  en  
de  openingstijden  
zie  website.  
Voor menu en openingstijden:
zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl
Noordeinde 9, Meppel

T 0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

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

Een ‘KEI’ van een foto

Foto: Greetje Kroes

Een mooie ochtend in het bos in de plas achter de
zandvlakte.
‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’

Duo-fietsen Havelte
Onder leiding van enthousiaste
vrijwilligers wordt vanaf mei gefietst
op duo-fietsen in de omgeving
van Havelte. We fietsen elke
vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00
uur. In de warmere periodes zal
ook op de vrijdagochtend worden
gefietst.
Voor wie is dit duo-fietsen geschikt?
Een ieder die, om wat voor reden ook,
zelf niet meer kan of wil fietsen, kan
zich aanmelden. Het zijn fietsen met
elektrische ondersteuning. Als je wilt
zou je wat kunnen meefietsen, maar
dit hoeft niet. We hebben ook een
rolstoelfiets.
Naast het fietsen in de omgeving,
is de gezelligheid erg belangrijk.
Halverwege de rit gaan we met zijn
allen onderweg wat drinken in een
gezellige gelegenheid. Hier kan ook
gebruik worden gemaakt van het
toilet. De kosten bedragen 3.50 euro.
10

Het coördinatie team.
Van links naar rechts: Jan van Es, Piet de Wit, Piet Bruinenberg en Lianne Otter

Wie interesse heeft als deelnemer of
vrijwilliger:
kom op 28 april om 10.30 uur naar de

Veldkei in Havelte voor een proefrit
bel voor informatie naar Jan van Es,
tel. 351436.
De Kei - 2e jaargang nr. 8 - 12 april 2017

Feest in de natuur
(Doedelblog)

Voorjaar! Wat heb ik er naar
verlangd. Dat doe ik ieder jaar
opnieuw. Een prachtig seizoen. Kijk
maar naar buiten. De zon schijnt. De
temperaturen zijn soms nog wat aan
de lage kant, maar iedereen wordt
vrolijk van die grote gele bol die
ons weer voor een paar maanden
gaat verwarmen. Het mooiste is de
verrassing die de natuur voor ons in
petto heeft.
Bomen krijgen heel voorzichtig hun
eerste blaadjes. Een zachtgroen waas
ligt al over de takken. Zo transparant
nog. Zo sprookjesachtig. Om mij
heen zie ik veel bloesem. Zachte
kleuren in roze en wit. Mijn tuin heeft
een boom waarvan ik de naam niet
ken, maar hij is mijn favoriet. Na
een kale winter komen er langzaam
rode blaadjes aan, die over een paar
weken, als het voorjaar niet al te snel
gaat, veranderen in een uitbundige
bloesempartij. Eerst donkerrood van
kleur en dan veranderend naar roze
en bijna wit. Een subliem onderwerp
om te fotograferen, wat ik geen jaar
oversla. Ondanks dat het steeds
hetzelfde kleed is, verveelt het mij
nooit. Wat ik (en de buren) voor lief
moet nemen, is het bloesemtapijt
wat na de bloei op de grond komt
te liggen. Dat geeft wat extra werk
maar weegt niet op tegen het genot

Paasdoedel

om naar zo’n mooi stukje natuur te
kunnen kijken.
Het is ook tijd voor de schoonmaak.
Niet zo’n grote als vroeger. Ik denk
dat dat ouderwets is. Toch kriebelt
het om huis en tuin op te poetsen
en op te ruimen vóór de zomer
begint. Winterkleding kan worden
opgeborgen en meer luchtige stukken
komen tevoorschijn. Ik hoop mijn
zomerjas voor niets uit de kast te
moeten halen. Laat die temperatuur
maar stijgen!
En Pasen staat voor de deur. Extra
gelegenheid om je huis sfeervoller
te maken. Een gesnoeide tak kan,
behangen met kleine eitjes, dienst
doen als versiering. Of bind er kleine
krulletjes geel sierlint aan. Net

bloesem. Een paar van die takken
in een grote vaas maakt iedereen
vrolijk. De èchte eieren worden
gekookt en gekleurd. Waag je eens
aan een nieuw soort versiering. Doe
het alleen of met de kinderen. Wat
dacht je van het opplakken van kleine
kraaltjes of vogelzaad, overgebleven
van de winter. Of met een naald in
de gekleurde, hardgekookte eieren
krassen, zodat je hele voorstellingen
kunt maken. Doe het wel voorzichtig,
zodat de schaal heel blijft. Ook kun
je kleine blaadjes en grassprietjes op
het ongekookte ei leggen en dit op z`n
plaats houden door alles strak in een
pantykousje te binden. Dan koken in
een verfbad van b.v. rode bietjes, uien
of sterke koffie. Er ontstaan prachtige
afdrukken, zó uit de natuur. Poets de
kunstwerkjes op met wat slaolie als ze
zijn afgekoeld. Zulke glimmende eieren
staan prachtig op de mooi gedekte
Paastafel.
Na Pasen volgt het jaarlijkse
Koningsdagfeest. Ook weer vrolijk en
hopelijk droog, zodat alle markten
en festiviteiten volop beleefd kunnen
worden. Met Pinksteren start de
kampeertijd. Dan ga ik weer, met mijn
inmiddels iets grotere tent, er op uit.
In binnen- of buitenland? Dat weet ik
nog niet.
Het is een goed voorjaar en het wordt
weer een mooie zomer. Geniet ervan!
Yvonne Casander

Koningsdagdoedel
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www.facebook.com/artschoolofpainting
voor reacties: yvonnecasander@gmail.com
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Bijzondere diensten in de Clemenskerk
Palmpasen Kerk op Schoot
De allerkleinsten in de
kerk gaan op zondag
vrijwel altijd naar de Nije
Wheeme. Daar is
speelgoed en wordt
er op hen gepast.
Maar zo krijgen ze
nooit iets mee van de sfeer in de kerk.
Daarom organiseren we met
Palmpasen een kwartier voor de
kleuters in het koor van de kerk.
Twintig minuten voor aanvang van de
dienst komen ouders en hun jonge
kinderen daar bij elkaar. Er wordt een
Bijbelverhaal verteld, we doen samen
iets en we zingen een liedje. Dat is
Kerk op Schoot. Een korte, eenvoudige
bijeenkomst voor de allerkleinsten.
Meer informatie kun je krijgen bij
aletjansen@hotmail.com of bij
aukjehwestra@gmail.com
Het raadsel van Pasen
1. Wie kan er hoger springen dan een
berg?
2. Wie kan er net zo snel als een
straaljager gaan?

Deze raadsels kun je oplossen (en als
het niet lukt, de antwoorden staan
hieronder).
Maar zelf ben je ook raadselachtig.
Als baby kon je met je teen in je mond
komen. Hoe kan dat? Je hersenen
bestaan voor 80% uit water en toch
kun je ermee leren rekenen.
Zondag 16 april is het Pasen. Dan
horen we ook van een raadsel. Jezus
is doodgegaan, maar hij is weer
opgestaan. Daar klopt iets niet. Of
toch wel? Ja gaat verhuizen en je mist
je oude klas en ook de leuke juf die
je had. Dat maakt je verdrietig. Maar
later merk dat je de juf niet helemaal
weg is. Want jij kunt rekenen en dat
heeft juf je geleerd. Alsof iets van de
juf gaat voor altijd met je mee. Dat
maakt je blij.
Op 18 april is het Pasen. In de
Clemenskerk vieren we Pasen. Het
raadsel van Pasen gaat over opstaan
en doorgaan. Voor kinderen is er
veel te doen. We vinden het leuk als
je erbij bent. Voor meer informatie:
aukjehwestra@gmail.com
1. Iedereen, want een berg kan niet springen, dus als je ook maar een millimeter
springt, spring je al hoger dan een berg.
2. Jij, als je in een straaljager zit.

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.

Ontwerp

Goede Vrijdag in de Clemenskerk
14 april is het Goede Vrijdag.
Het is de dag van het grote
waarom. Waarom ben ik ziek
geworden? Waarom liep mijn
huwelijk stuk? Waarom hangt
een onschuldig mens aan een
kruis? Hij schreeuwt waarom:
‘Mijn God, mijn God, waarom heb je
mij verlaten?’ Er komt geen antwoord.
Het blijft stil aan de overkant. We
voelen ons door alles en iedereen
verlaten.
Het waarom blijft. Maar na lange
tijd kan er iets veranderen, zegt het
verhaal. In Bijbelse taal: Er gaan wel
drie dagen overheen. Het antwoord
is nieuwe hoop, Godskracht die ons
de weg naar het leven wijst. Zo wordt
een ellendige vrijdag toch een goede
Paasdag. Vrijdagavond 14 april staan
we stil bij het grote waarom. In woord,
beeld en muziek volgen we Jezus die
lijdt en sterft. Het Kerkkoor onder
leiding van Henk Rodenhuis werkt
mee aan de kerkdienst.
Voorganger is ds. Aukje Westra.
Plaats: Clemenskerk Havelte
Aanvang: 19.30 uur

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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www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Wisseling
voorzitterschap

Yde Huizinga wenst zijn opvolger succes.

Rob van den Brink bedankt zijn voorganger.

Rob van den Brink is door de
algemene ledenvergadering
gekozen tot nieuwe voorzitter van
de Dorpsgemeenschap Havelte. Hij
volgt Yde Huizinga op, die deze taak
de afgelopen vier jaar vervulde. De
scheidende voorzitter wenste de
nieuwkomer veel genoegen en succes
in deze functie.
Daarna bedankte Rob zijn voorganger
voor alles wat hij voor de vereniging
heeft gedaan. Yde blijft lid van
het bestuur en zal zich blijven
bezighouden met de herinrichting van
het Piet Soerplein.

Bestuursleden feliciteren de vrijwilligers.

Wereldwinkel Havelte ontvangt de Parel van Havelte
Tijdens haar algemene Ledenvergadering op woensdagavond 29 maart reikte
de Dorpsgemeenschap Havelte voor de derde keer haar stimuleringsprijs
de ‘Parel van Havelte’ uit. Dit is een waardering voor een persoon of groep
die zich vrijwillig en op een bijzondere manier inzet voor de plaatselijke
gemeenschap.
De prijs bestaat uit een oorkonde en
een geldbedrag van honderd Euro.
Uit de voor 2017 binnengekomen
aanbevelingen heeft het bestuur
gekozen de prijs toe te kennen
aan de ruim 30 vrijwilligers van de
Wereldwinkel Havelte. Samen met
enkele andere vrijwilligsters nam
voorzitter Irene Bakker de prijs in
ontvangst. Even later memoreerde
zij erg vereerd te zijn met deze
waardering. ”Onze vrijwilligers hebben
het verdiend en wij nemen al zo lang
een bijzondere plaats in Havelte in.”
De Wereldwinkel bestond vorig jaar
25 jaar, is sinds 2006 gevestigd aan de
Egginklaan en is het afgelopen najaar
heringericht. Vanaf het prille begin
tot op de dag van vandaag vormen de
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vrijwillige medewerkers een hechte
actieve groep. Niet alleen in de winkel,
maar ook achter de schermen kost
dit werk veel tijd, inzet, en grote
betrokkenheid. Niet het eigen belang,
maar dat van de minder bedeelde

medemensen in de Derde Wereld
is leidend bij het handelen van de
medewerkers.
Zo is er ook in Havelte sprake van
een prijzenswaardige solidariteit met
eerlijke wereldhandel én voor ons
dorpsgenoten een stimulans om ook
aan de Faire Trade een steentje bij te
dragen. De Wereldwinkel Havelte is
te vinden aan de Egginklaan 2/7.
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd
welkom!

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl
Sinds begin dit jaar heeft de Dorpsgemeenschap Havelte een geheel
vernieuwde website. U leest en ziet daarop waar de Dorpsgemeenschap
zoal mee bezig is en ook hoe u uw eigen activiteiten in Havelte of ideeën
over de inrichting van ons dorp kunt delen. Zie tabblad Parels. De website
wil graag een knooppunt worden voor de gemeenschapsvorming van
Havelte.

Hart voor Havelte
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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

Textieldruk en borduren

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449
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Dikkebandenwedstrijd op zaterdag 29 april in Havelte
Op zaterdag 29 april 2017 worden er tijdens de Landelijke Jeugdcompetitie Mountainbike de Dikkebandenwedstrijden
gehouden. Dit op de voormalige Amerikaanse basis, op de Havelterberg voor de zesde keer.
Kinderen die fietsen leuk vinden,
in het bos en op zand, kunnen
heerlijk meedoen in een aantal korte
wedstrijden. We proberen de jeugd
te vermaken en kennis te laten maken
met de fietssport. Deelname is gratis.
Je moet wel een fiets meebrengen die
een banddikte heeft van minimaal 28
millimeter.
De organisatie is in handen van de
MTB Vereniging Havelte. Zij zorgen
voor helmen en zetten het parcours
uit. De wedstrijden beginnen om

14

14.00 uur en zijn voor de kinderen van
alle basisscholen in de gehele regio.
Vanaf 7 jaar.
Voor alle deelnemers is er leuke
herinnering en de winnaars krijgen
een mooie plak. Dat hoort bij het
fietsen.
Na het fietsen is het heerlijk vertoeven
op Havelterberg want je kunt
kijken naar de Nationale toppers in
mountainbiken.
Inschrijfadres: jeugd@mtbhavelte.nl
en info: www.mtbhavelte.nl.
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Kraomschudden en gouden eieren
zoeken bij de Holtinger schaapskudde
Op paasmaandag 17 april a.s. organiseert de stichting
Holtinger Schaapskudde tussen 12.00 uur en 16.00 uur het
jaarlijkse kraomschudden.
Iedereen is van harte welkom bij de schaapskooi aan de
van Helomaweg in Havelte, om daar de geboorte van de
lammetjes te vieren.
Bonte lammeren
Tijdens de ‘kraamvisite’ staan de
lammetjes met hun moeders in en
rond de kooi. De bonte ondervacht
van het Drentse Heideschaap is
bij de nieuwkomers goed te zien.
De lammetjes kleuren van bont
gevlekt tot helemaal bruin. De
zorgzame moeders hebben meestal
een melkwitte lange vacht. De
schaapherders zijn aanwezig om
vragen over het Drents Heideschaap
en het scheperen van de kudde te
beantwoorden.
Kinderplezier
Het kraomschudden staat steeds
weer garant voor veel kinderplezier.
Deze keer zijn er wel 120 paaseieren
verstopt bij de kooi. Daartussen
zitten drie gouden paaseieren. Wie
die vindt krijgt een leuke attentie.
Kinderen kunnen vanaf half drie gaan
zoeken naar de eieren. Als dat nog

niet genoeg is
kunnen ze zich
laten schminken.
Net als alle jaren
kunnen ze zich weer vermaken met
het voeren van de schapen. Kleine
zakjes brokjes zijn te koop. Wie dat
niet leuk vindt kan bij de Vogelwacht
een uilenbal uitpluizen.
En om het allemaal gezellig te maken
is er muziek. Voor alle groten is er
koffie, thee e.d. Voor de kinderen is
er gratis ranja met paaseitjes. Er is
een ijskar aanwezig met Italiaans ijs
en er is patat, er zijn suikerspinnen en
Popcorn.
Kudde van Ondernemers
Vorig jaar hebben een groot aantal
ondernemers uit de regio onze kudde
ondersteund met de aankoop van
een stalen schaap. Het bestuur heeft
inmiddels 12 nieuwe ondernemers
uit de regio bereid gevonden om de

kudde te ondersteunen met een stalen
schaap. Wethouder Klaas Smidt zal om
13.30 uur de schapen gaan onthullen.
Steun voor de kudde
De gelegenheid van het
Kraomschudden wordt door de
stichting aangegrepen om aandacht te
vragen voor het behoud van de kudde.
De Holtinger schaapskudde ontvangt
weliswaar vergoedingen en subsidies
o.a. van de provincie Drenthe en
de Gemeente Westerveld, maar de
omvang daarvan houdt geen gelijke
tred met de toenemende kosten.
Zonder de steun van donateurs en
sponsoren zal de kudde verdwijnen.
Meer informatie over de dag en over
de Holtinger Schaapskudde vindt u op
www.deholtingerschaapskudde.nl.

Stukje Natuur oorworm
Er zijn allerlei kriebelbeestjes, waar veel mensen niet zo blij mee zijn. Zo zijn er hele contigenten die arachnofobie
hebben. Met andere woorden, ze hebben een hekel aan spinnen. Verder kun je binnen zilvervisjes tegenkomen, die ook
niet erg geliefd zijn. Niet alleen binnen, buiten zijn er eveneens van die kriebelbeestjes.
Bekend is onder andere de pissebed,
die tevoorschijn kan komen als je een
tegel of steen optilt. Maar voor de
oorworm is er vaak toch iets meer
ontzag. Komt mijns inziens vooral door
zijn twee karakteristieke tangachtige
aanhangsels aan het achterlijf.
Er bestaat nog steeds de
veronderstelling dat de oorworm
zich kan verschuilen in het menselijk
oor. Sommigen gaan nog een stapje
verder, dat een oorworm zich door het
trommelvlies zou eten, om vervolgens
eitjes in de hersenen te leggen. Dit
laatste is natuurlijk flauwekul. In
theorie zou een oorworm in een oor
kunnen komen, echter zijn lijf is daar
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niet op aangepast. Wel verschuilt
hij zich regelmatig in allerlei nauwe
spleten.
De belangrijkste reden voor een
dergelijk schuilplek is dat de oorworm
gevoelig is voor uitdroging. Hij houdt
meer van een vochtige omgeving en is
overdag dan ook meestal niet actief.
Tenzij hij door verstoring tevoorschijn
komt. Dan kan hij zijn tangvormig
aanhangsel dreigend omhoog houden.
Ermee steken doen ze niet, hooguit
mee knijpen. Pijn zal dat absoluut niet
veroorzaken.
Qua voedsel is de oorworm een
alleseter. Daardoor heeft hij een groot
voordeel ten opzichte van specialisten,

die een beperkter dieet hebben.
Zijn menu bestaat uit plantaardig
en dierlijk materiaal, zowel dood als
levend. Bekend is dat de oorworm
zich te goed doet aan bladluizen en
andere schadelijke insecten. Daarom
kan het handig zijn om de oorworm
naar je (moes)-tuin te lokken. Dat kan
vrij eenvoudig door een bloempot
met wat stro op z’n kop op een stok
op te hangen. Doe dat pas in het
voorjaar, de oorworm houdt namelijk
in de winterperiode een soort van
winterslaap in de grond.
Paul Mentink
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Heerlijk genieten van vers brood

- Paasstol 800 gr. extra amandelspijs
- Paasstol 400 gr. extra amandelspijs.
- Notenstol 800 gr. extra amandelspijs
- Kwarkbol
- Maïsbrood
- 1-persoons paaskipjes
Ko
- Koffiebroodjes
- Pecanbroodjes
- Chocoladebroodjes
- Croissants
- Grote Kaasstengels

Luxe en lekker: Paasgebak/banket

- Paasvlaai met krokante bodem en bananenbavarois
- Paasslagroomschnitt
- Paasslof
- Advocaatgebak
- Alle gebak met paasopmaak
- Paascremekoek
- Gevulde koek paashaas met hazelnootspijs
- Hazelnootbonkies
- Mini deense luxe

Nieuw:
Bush, meergranen met een stevige bite

Bestel eens een heerlijke taart bij “Bakkerij Bergman”
Slagroomtaarten

Vlaaien

Schnitten / Sloffen

Keuze uit de volgende vullingen:
- Slagroom
- Aardbei
- Kers
- Sinaasappel
- Advocaat
- Boerenjongens
- Mocca
- Zwitserse room

Keuze uit de volgende variaties:
- (vers) Fruitvlaai
- Aardbeienbavarois
- Banaan-zwitserse room
- Kersen-chocoslagroom
- Perenbavarois
- Sinaasappelbavarois
- Boerenjongensbavarois

Keuze uit de volgende variaties:
- Aardbeienschnitt/slof
- Kersenschnitt/slof
- Moccaschnitt/slof
- Slagroomschnitt/slof
- Appeltaartslof
- Boerenjongensslof
- Drentse oranjekoekslof
- (vers) Fruitslof
- Notenslof

- Vierkant (9,12,16,20 persoons)
- Rond (8,10 persoons)

- Krokante of zachte wener bodem
- 6 Persoons of 10 persoons

- 6 persoons

Bel en bestel : 0521-342368
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