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Het  is  er  weer  tijd  voor…  
Blad  blazen!  

  

  

  
  

Dolmar  hand-‐  én  ruggedragen  
bladblazers  op  benzine    

vanaf:  €278,-‐  

    Kom  langs  voor    
    meer  info  en/of    

een  demonstratie!  

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

Tweewekelijks regioblad voor Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp | Oplage: 2.750 ex. | 2e jaargang nr. 19 | 11 oktober 2017

Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

0521 34 46 54

Zaterdag 14 oktober a.s. de 19de AH Abe Parel van 
Drenthe MTB-toertocht

Zaterdag 14 oktober a.s. start ’s morgens om 9.00 uur op Vakantiepark Mooi 
Oavelt in Havelte “De 19de AH ABE Parel van Drenthe MTB toertocht”.  
In 2016 deden ruim 550 deelnemers mee en het is de enige toertocht in 
Havelte. 
De tocht gaat over de afstanden van 25 of 45 kilometer. 

De eerste lus wordt uitgelegd in 
het gebied Havelte West en u komt 
langs de oude zandwegen van het 
dorp Darp, het waterwingebied van 
Vitens, de voormalige Amerikaanse 
site, de uitgestrekte heidevelden 
en de genieput, de grafheuvels en 
de historische gronden van het 
Holtingerzand. De pauzeplaats is nabij 
de Wachttoren van de site en daarna 
gaan de liefhebbers voor de lange 
ronde naar Havelte Oost. 

Er kan vanaf 9.00 tot 10.30 uur 
gestart worden in de kantine van 
Vakantiepark Mooi Oavelt aan de 

Ruiterweg. De bezoekers worden via 
borden en parkeerwachters naar de 
parkeerplaatsen geleid die nabij de 
Schaapskooi ligt. 

De deelname is € 5,00 en voor NFTU 
leden € 4,00. Jongeren tot 16 jaar 
onder begeleiding gratis. Onderweg 
wordt u prima verzorgd door AH 
ABE uit Havelte met o.a. een heerlijk 
stukjes fruit, verschillende drankjes en 
een krentenbol. Natuurlijk is de EHBO 
Havelte met 4 mensen aanwezig. 

Meer informatie 
via www.mtbhavelte.nl.
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De volgende Kei verschijnt op 25 oktober 2017. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 18 oktober 
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.   15 okt.  Havelte 10.00 uur Ds. A. Westra Kindernevendienst
Wo.  18 okt. Molenhof 19.30 uur Ds. A. Westra
Zo.   22 okt. Havelte 10.00 uur Ds. V. Top, Viering Heilig Avondmaal Kindernevendienst 

De erfenis van Maarten Luther (1483-1546)

Hij bracht een omwenteling teweeg in heel Europa. Hij werd beroemd als een 
popster, als hij door een stad of dorp reisde stonden mensen juichend aan de 
kant. Maar hij riep ook veel weerstand op en was zijn leven vaak niet veilig. 

We spreken over Maarten Luther, 
de kerkhervormer. Op 17 oktober 
1517, nu 500 jaar geleden, spijkerde 
hij 95 stellingen aan de deur van de 
slotkapel in Wittenberg. 

Luther leefde in een angstige tijd. 
Als je ziek werd, kwam dat door de 
buurvrouw die je betoverd had. Je 
moest klokken luiden om de duivel te 
verdrijven. Als Luther over Christus 
hoorde, liepen de rillingen hem over 
zijn rug. Aan Christus kon je niet 
tippen, daarom stuurde God mensen 
naar de hel. Er komt een ommekeer 
in zijn leven als Luther inziet dat God 

liefde is en vergeeft. Luther bevrijdde 
mensen. We putten nog steeds uit zijn 
erfenis. 

Op zondag 15 oktober brengt het 
Kerkkoor liederen van Luther ten 
gehore, kerkgangers zingen mee. Ds. 
Aukje Westra vertelt het levensverhaal 
van Luther. Een mens die God zocht en 
de wereld veranderde. 

Zondag 15 oktober 2017 
Clemenskerk Havelte
Aanvang 10.00 uur
M.m.v. het Kerkkoor o.l.v. Johan 
Rodenhuis en Ruth Pos

Rectificatie

In onze aankondiging voor de avond 
over ‘vallen en opstaan’ van het Rode 
Kruis Westerveld 18 oktober stond 
helaas een fout. De avond is op 
woensdagavond 18 oktober en 
toegankelijk voor iedereen. Aanvang 
20 uur in de Veldkei Havelte. U bent 
van harte welkom. 

Spreekwoord

Twee honden vechten om een been. 
Een derde gaat er snel mee heen. 
Want die had het al lang gezien, dit 
was geen gewoon bot, maar deze was 
van de slager op de hoek en daar zit 
vaak nog een lekker stukje kluif op. 

LORKI

 

Voor (coördinerend) verzorgenden en overige  
belangstellenden met ambitie voor werken in de 
zorg. 
 
 

De speeddate wordt gehouden in: 
Dwingeloo, in De Weyert, 10 - 12 en 14 - 16 uur 
Ruinen, in dorpshuis ‘t Neie Punt, 19 - 21 uur   
 
Je bent in beide locaties welkom aan  
de stamtafel. Neem je c.v. mee!  
 

 

Meer info en adressen =>  www.zzwd.nl  Diever ● Dwingeloo ● Havelte ● Koekange ● Ruinen ● Vledder 

www.zzwd.nl 

Kom naar de speeddate op  
dinsdag 31 oktober! De snelste 
weg naar een nieuwe job bij ZZWD! 
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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

Keitje

Vragen 

Van vragen word je wijs, zei mijn 
moeder altijd.
Wie is niet horendol geworden van 
onze kleintjes die de meest moeilijke 
vragen stelden.
‘Mama waarom slaapt de maan als 
de zon schijnt?’ ‘Mama waar groeien 
pindarotsjes?’
Kindertjes die vragen worden 
overgeslagen! Nee zeker niet, het was 
nog een heel gezoek om op alle vragen 
antwoorden te geven. Maar je leerde 
er zelf ook weer van.
Nu is er internet en alle antwoorden 
liggen op ons te wachten.
Ik las in de krant dat ouderen veel 
moeite hebben met vrágen. Ze willen 
niet afhankelijk worden, er voor uit 
komen dat ze dingen niet meer zelf 
kunnen.
Er worden zelfs cursussen 
georganiseerd om te ‘leren’ vragen.
Ik heb geen cursus nodig, ik ben er 
intussen (noodgedwongen) bedreven 
in geworden.
‘Mijnheer, u lijkt mij heel sterk. Wilt u 
de rollater van mijn man uit de auto 
halen?’
‘Natuurlijk mevrouw als ik t.z.t hulp 
nodig heb, hoop ik dat iemand mij ook 
helpt.’
Maar nu komt er voor veel ouderen 
waarschijnlijk een heel vervelende 
vraag bij: ‘Buurman, wil jij mijn 
vuilniszak in de ondergrondse afvalbak 
gooien?’

En dat iedere week hè? 

dieneke smink

Collecte Brandwonden Stichting

In de week van 8 tot en met 14 oktober houdt de Brandwonden Stichting 
de nationale collecteweek. Ook in de dorpen Darp, Havelte, Uffelte en 
Wapserveen zal worden gecollecteerd.

Het ideaal van de stichting is 
brandwonden littekenloos genezen. 
Om dit te kunnen verwezenlijken 
is de stichting afhankelijk van 
de collectanten die zich voor de 
brandwondenslachtoffers inzetten. 

Jaarlijks worden duizenden mensen 
in het ziekenhuis opgenomen 
met tweede- en derdegraads 
brandwonden.
 
Meer info: brandwondenstichting.nl.

Film 13 oktober
I, Daniel Blake in Dorpshuis De Veldkei

De 59-jarige Daniel Blake heeft zijn 
hele leven in de bouw gewerkt. Na 
een ziekte heeft hij voor het eerst in 
zijn leven hulp nodig van de staat. Hij 
kruist het pad van de alleenstaande 
moeder Katie en haar twee jonge 
kinderen, Daisy en Dylan. Met hun 
wanhopige tocht naar een waardige 
levensstandaard bevinden ze zich 

van de afgelopen jaren. Het feest werd 
opgeluisterd door een zanger-gitarist.
In de loop van de avond was er 
een heerlijk warm en koud buffet 
met vers fruit toe. Daarna spelen in 
verschillende vormen waar de dames 
met veel enthousiasme aan deel 
namen. Bij het verlaten van de avond 
was er voor elk lid nog een attentie.
Het was een zeer geslaagde 
feestavond. 

in niemandsland, gevangen in de 
bureaucratische rompslomp van het 
hedendaagse Groot-Brittannië.
Prachtfilm van regisseur Ken Loach.
Aanvang: 20.00 uur. Zaal open om 
19.30 uur.
Reserveren bij: Lourens Koomans: 
0521 340460 of email: 
koomans@wxs.nl.

85-jarig jubileum Vrouwen van Nu afd. Havelte

Woensdag 4 oktober vierden de Vrouwen van Nu afd. Havelte, in 1932 als 
Plattelands Vrouwen opgericht, hun 85-jarig jubileum.

De dames werden bij binnenkomst 
ontvangen met een welkomstdrankje.
De opening was een act in dichtvorm 
verzorgd door het bestuur.
Alle activiteiten kwamen aan de orde 
van fietsen tot literatuur groep. De 
zaal zag er feestelijk uit, versierd met 
o.a. eigen gekweekte pompoenen 
waaraan een wedstrijd verbonden was 
wie de zwaarste pompoen had.
Er was een power-pointpresentatie 



4 De Kei - 2e jaargang nr. 19 - 11 oktober 2017

Mammoet, eindelijk thuis

Pas op voor de drempel! Kijk uit daar bij haar oog! Niet te snel! Pas op 
je vingers! Gaat het lukken? Ja, het gaat lukken! Laat haar niet vallen en 
uiteindelijk: ja, ze is binnen!

Tsja, dat was me even heel 
spannend daar bij de voordeur 
van het oermuseum in Diever op 
maandagmiddag 11 september. 
Eindelijk is de grote wolharige 
mammoet na jaren overal te hebben 
rondgezworven binnen in het 
Oermuseum.
Iedereen is en was het er over eens: 
de mammoet moet terug naar Diever. 
Maar hoe. Het bestuur van het 
Oermuseum ging op onderzoek uit 
en legde haar oor overal te luisteren. 
Zo ook bij een van haar relaties MTW 
(Museum Technische Werken) in 
Groningen. Directeur Ieme Boomsma 
zag het wel zitten. De ingang van het 
Schultehuus werd in Groningen van 
tengels nagebouwd en het passen en 
meten kon beginnen. Aanvankelijk 
werd gedacht de mammoet op zijn 
rug te leggen op een soort skateboard 
in een bananaanvorm, zodat eerst de 
voorpoten en later de achterpoten 
door de deur zouden kunnen. Maar 
zo gemakkelijk gaf de mammoet zich 
niet gewonnen. Toen werd besloten 
de 4 poten er helemaal af te zagen 
en ze van een constructie te voorzien 
om, nadat ze was binnengereden 
op haar buik, de poten weer terug 
te plaatsen. Die poten zaten de 
hoogte in de weg maar wat dacht 
je van de slurf en de slagtanden? 
Ook die werden demontabel 
gemaakt. Persoonlijk kwam Ieme 
de mammoet terugbrengen op 
maandag 11 september met enkele 
medewerkers en Het Oerteam was 
gevraagd met minstens 7 man paraat 
te staan. Enkele panelen van de 
hunebedopstelling waren van tevoren 
weggehaald zodat er genoeg ruimte 
om te manoeuvreren kwam voor 

deze gigantische operatie. Dat er over 
nagedacht was werd meteen duidelijk. 
Vrij gemakkelijk rolde de mammoet 
naar binnen, draaide om de houten 
kozijnen en stond uiteindelijk op de 
definitieve plek. Even een kwestie 
van tillen (daar waren die 7 mannen 
voor nodig) om achtereenvolgens de 
voor- en de achterpoten weer aan 
te brengen, de slagtanden terug te 
plaatsen en als laatste de slurf.
Een stukje historie. Met de sluiting 
van het natuurmuseum in Groningen 
was er 40.000 jaar na haar uitsterven 
geen plaats meer voor de mammoet. 
Als laatste verliet zij met haar kalf het 
ontruimde museum op een druilerige 
24 september in het jaar 2008. Een 
deel van de glazen gevel moest er 
zelfs voor worden weggehaald. De 
nieuwe eigenaar werd het toenmalig 
Archeologisch Centrum West Drenthe, 
nu het Oermuseum te 
Diever. Een mammoet 
overnemen van een 
prachtig museum dat 
haar deuren sluit is 
één, een plek voor 
zo’n Jumbo hebben 
is iets anders. Nou ja 
een plek is er wel in 
het Oermuseum maar 
de prachtige oude 
eikenhouten deur van 
het uit 1604 daterende 
Schultehuus vormde 
een onneembare barrière, zelfs voor 
de oersterke mastodont. Daar moest 
dus wat op gevonden worden. Eerst 
maar even op een dieplader naar een 
tijdelijk opslag in een boerenschuur 
en bij het oldtimermuseum in 
Wittelte zodat zij op de inmiddels 
traditionele mammoetdagen op de 

Brink in Diever de bezoekers en haar 
mammoetkalf goed kon overzien. Het 
mammoetkalf had minder moeite met 
de eikenhouten deur dus die past al 
jaren op de reeds aanwezige restanten 
van 5 soortgenoten die in Nijensleek 
zijn opgegraven bij een zandwinning in 
februari 1987. De laatste jaren stond 
de mammoet in het restaurant van het 
Hunebedcentrum in Borger om af en 
toe terug te keren naar Diever voor de 
mammoetdagen.
Als een rots in de branding staat zij nu 
trots te wezen in het oermuseum met 
uitzicht op onze hunebed-opstelling 
en op professor van Giffen. Niet 

alleen de mammoet 
staat daar trots te 
wezen, alle aanwezige 
vrijwilligers glommen 
ook. Ongetwijfeld 
hebben ze die avond 
thuis allemaal oersterke 
verhalen verteld van 
“ik heb vandaag een 
mammoet gesjouwd” 
en “hij stribbelde een 
beetje tegen maar ik heb 
gewonnen”, zeg eens 
eerlijk wie kan dat nu 

zeggen. Eindelijk binnen... het werd de 
hoogste tijd.

Kom gerust eens kijken. Het museum 
is iedere dag (behalve op maandag) 
geopend van 13.30 tot 17.00 uur tot 
en met zondag 29 oktober. Zie ook: 
www.oermuseum.nl

Kijk op www.kleen.nl/dekei

Adverteren in De Kei?
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Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992
Houthandelwevers.nl

Vlonderplanken (heel mooi!!) 
  28 x 145  Grenen geïmpr. 450 & 500 cm €   2.25 p/m
  21 x 140  Lariks 400 cm lang €   2.25 p/m

Top kwaliteit Lariks / Douglas fijn bezaagd
  20 x 200 300 cm & 400 cm lang  €   1.95 p/m
100 x 100 300 cm lang    € 15.00 p/st
150 x 150 300 cm lang    € 35.00 p/st

Zweeds rabat (gedroogd!!)  
  24 x 200 Douglas 300 cm & 400 cm lang   €   2.50 p/m
  24 x 175 Zwart geïmpr. 420 cm & 570 cm €   2.75 p/m
  24 x 200 Grijs geïmpregneerd 420 cm  €   3.25 p/m
  24 x 200 Geimpr. & 2x zwart gespoten   €   4.25 p/m

Steigerplank (gedroogd!!)
  29 x 195 Fijn bezaagd 400 cm lang    € 10.00 p/st
  27 x 195 Geschaafd 450 cm lang     € 13.50 p/st
  30 x 195 Vintage grijs geïmp. 500 cm    € 17.50 p/st

8-14 okt. Collecte Brandwonden Stichting
11 okt. De Kei nr. 19
13 okt. Evaluatie Volksfeest 2017 -  ‘t Knooppunt - 20.00 uur
13 okt. Film ‘I, Daniel Blake’ - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
14 okt. Werkochtend Groengroep Havelte - 9.00 uur 
14 okt.  Dag van de ouderen m.m.v. gezelligheidskoor De Pelikaan uit Hoogeveen - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur
15 okt. Lutherdienst - Clemenskerk, Havelte - 10.00 uur
18 okt. Vrouwenvereniging Havelte, Nostalgisch kinder- en poppenwagens
18 okt. Informatieve avond over bewegen, vallen, opstaan; org. Rode Kruis - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
18 okt. Lezing ‘Wolven in Nederland’ - Café-Restaurant Frederikshaven, Uffelte - 20.00 uur
19 okt. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
20 okt. Bingomiddag De Senioren Westerveld - De Veldkei Havelte - 14.00 uur. Iedereen is van harte welkom.
25 okt. De Kei nr. 20
27 okt. Werkochtend GroenGroep Havelte - 9.00 uur
  1 nov. Bazar Rode Kruis - de Veldkei Havelte - 13.30-16.00 uur
  1 nov.  Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte; Carel Hilderink lezing over militaire uitzending naar oorlogsgebieden - 

De Veldkei Havelte - 19.45 uur
  4 nov. Nationale natuurwerkdag - 9.30 uur 
  7 nov. Oud papier ophalen Havelte
  8 nov. De Kei nr. 21
10 nov. Film ‘The Sense of an Ending’ - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur

Agenda

Elke maandagmiddag: Gymnastiek voor ouderen (september t/m mei) - De Veldkei, Havelte - 13.30-14.15 uur
Elke maandagmiddag: Schaken - De Veldkei, Havelte - tussen 13.30 en 16.00 uur
Elke maandagmiddag: Handwerken van het Rode Kruis - De Veldkei, Havelte - 13.30-15.30 uur
Elke maandagmiddag: Koersbal - De Veldkei, Havelte - 14.30 uur
Elke woensdagmiddag:   Sjoelen - De Veldkei, Havelte - 13.30 – 15.45 uur 
Elke donderdagmiddag: Werelddans - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur
Elke vrijdagmorgen: Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur

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.  

Vanaf september op wo. t/m zo.
heerlijk ijs en verse pizza’s!

Maandag en dinsdag gesloten.

Voor menu en openingstijden: zie website

PROEF DE SFEER
  IN ONS RESTAURANT

Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027

info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl
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LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Woensdag 18 oktober, Lezing  ‘Wolven in Nederland’ 
 
De Vogelwacht Uffelte organiseert op 18 oktober een lezing over wolven in 
Nederland. Gastspreker over dit zeer actuele onderwerp is Erwin van Maanen 
van de ‘rewilding foundation’. 

Deze stichting streeft naar een 
conflictarm samenleven met wolven 
en zet zich in om een draagvlak voor 
deze prachtige dieren te creëren. 

De vestiging van wolven in Nederland 
gaat misschien wel sneller dan 

sommigen denken. Onze eigen 
provincie Drenthe is zelfs de grootste 
kanshebber voor een eerste populatie! 
Het belooft een boeiende avond te 
worden!
Aanvang: 20.00 uur 
Plaats: Café-Restaurant Frederiks-

haven, Rijksweg 41, 7975 RV Uffelte 
Toegang: gratis (leden) niet-leden e 3

Ruiterweg 57 7974 HA Havelterberg M 06 233 836 35 T 0521 511 792 E j_vogel@zonnet.nl

Voor al uw schilderwerk en wandafwerking

VogelVogel
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Een ‘KEI’ van een foto Foto: Christien Pit

Zonsondergang op de hei in het Ooster- en Westerveld tussen Uffelte en Wapserveen. 

Het Noteboompje.nlin verschillende maten
Showrekken
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Noordeinde 9, Meppel
T  0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

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

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’

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 + 25
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
 06 50556759
B.g.g. 0521-351566

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

Brandstofverbruik (EC 2015/45X) 5,1-5,9 L/100km (16,9-19,6 km/L); CO2 133-155 gr/km.

Prijzen excl. BTW, BPM en excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Vraag naar de verkoopvoorwaarden of kijk op toyota.nl. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden • Afgebeeld is 
de PROACE Worker 1.6 D-4D 115pk Professional t.w.v. € 23.695,- excl. BTW en BPM.

Van der Linde Meppel 
Blankenstein 290, 0522-491258

www.vanderlinde-meppel.nl

De meest functionele bedrijfsauto in zijn klasse. Zo beschikt hij over een laadvermogen tot 1.525 kg en 6,6 m3 en is hij leverbaar 
vanaf € 16.995,-. Daarbij is hij nog superzuinig ook. Met een verbruik vanaf slechts 5,1 l/100km. Bovendien krijgt u op dit betrouw-
bare werkpaard een garantie van 3 jaar, of tot 100.000 km. Genoeg reden om hem met eigen ogen te komen bewonderen in de 
showroom. U kunt ook direct een proefrit maken. De PROACE kan niet wachten!

2308_TO_adv_Proace_Van der Linde_173x123_v2.indd   1 17-07-17   11:12
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In gesprek met...

Waar zijn die vijf bruggen gebleven?

Zoals iedereen weet, is de Stille Oceaan én via Kaap de Goede Hoop én via 
Kaap Hoorn verbonden met de Atlantische Oceaan. Die op zijn beurt weer 
grenst aan de Noordzee, die uiteindelijk via de sluizen van IJmuiden en 
Kornwerderzand verbinding maakt met het IJsselmeer. Tot zover niets nieuws. 
Minder bekend is dat deze voormalige binnenzee aansluit op – bijvoorbeeld – 
het Ketelmeer, het Ramsdiep en het Zwarte Meer. In dat laatste stroomt het 
Zwarte Water, dat weer in verbinding staat met het Meppelerdiep. En nu 
komen we op bekender terrein: via dat water komt men als vanzelf op de 
Drentsche Hoofdvaart uit, het klotsend hart van de gemeente Westerveld. Het 

47 kilometer lange kanaal loopt van Meppel tot het Noord-Willemskanaal bij Assen. Wie overweegt om met de boot 
vanaf Assen naar Hawaï te varen, volge dus de route omgekeerd. Daar moet men wel de tijd voor nemen, want de vaart 
telt 26 bruggen en 6 schutsluizen en die moeten eerst door evenzovele brug- en sluiswachters worden geopend voor 
men verder kan. Waarschijnlijk is dat de reden dat mensen liever het vliegtuig naar Honolulu nemen.

Niettemin, een knap staaltje 
waterhuishoudkunde. Want wie van 
Assen naar Meppel langs de vaart 
zou rijden zou het hoogteverschil van 
maar liefst twaalf meter niet eens 
opmerken: toch altijd nog de hoogte 
van een gebouw met vier flinke 
woonlagen. Zouden de gemalen en 
sluizen er niet zijn, dan zou Meppel 
25 centimeter onder water staan. 
Akkoord, niet tot de lippen, maar 
droge voeten…? Dus moeten de zes 
gemalen ervoor zorgen dat het water 
‘op peil’ blijft. Maar waar een gemaal 
staat, kan geen boot verder. Dus heeft 
de mens, voor geen gat te vangen, 
bedacht in de vaart evenzovele 
schutsluizen aan te leggen, die de 
schepen de twee meter verschil 
voor en achter de sluis kunnen laten 
‘overbruggen’.

De Drentsche Hoofdvaart is tussen 
1767 en 1780 aangelegd en werd 
ooit voornamelijk gebruikt voor het 
vervoer van turf, passagiers, voedsel 
en allerlei andere producten. Nu 
heeft het kanaal nog maar twee 
functies: pleziervaart en waterbeheer. 
Opmerkelijk is ook dat het water een 
eigen website heeft: http://www.
drentschehoofdvaart.nl. En dat kan de 
Hoogeveense Vaart of het Amsterdam-
Rijnkanaal, dat veel langer, breder 
en dieper is, niet zeggen. Nog 
opmerkelijker is het dat Wikipedia 
26 bruggen bij naam noemt, terwijl 
de website vaagjes spreekt van 21. 
Vanwaar dat verschil van vijf?

De desbetreffende webpagina 
leert ons verder dat de Drentsche 

Hoofdvaart onderdeel is van de 
grote turfroute, die door Drenthe, 
Overijssel en Friesland loopt. Tal 
van pleziervaarders hebben ontdekt 
hoe schitterend het gebied is. 
Vandaar die drukte bij de sluizen 
tijdens de vakantieperiode, ook bij 
de Haveltersluis. Dat bouwwerk 
beschikt tevens over een pompstation 
of gemaal dat ervoor zorgt dat het 
waterpeil beheersbaar blijft. Een van 
die mannen die ervoor zorgen dat er 
vaart in de vaart blijft, is Henk Moes 
(Uffelte, 1955). 

‘Van oorsprong ben ik timmerman, 
maar op zeker moment werd ik 
gedeeltelijk afgekeurd vanwege mijn 
rug. Bovendien ging mijn baas failliet. 
In 2004 kreeg ik via een oud-collega 
de vraag of ik geïnteresseerd was in de 
functie van sluiswachter. Dat was gauw 
geregeld. Ik zit hier dus al dertien jaar. 
We beginnen het seizoen in april met 
vijf dagen open, in mei een dag erbij 
en in de drie vakantiemaanden – op 
een drukke dag passeren er wel vijftig 
of meer boten – zijn we zeven dagen 
per week open. In september bouwen 
we af naar zes en in oktober weer 
naar vijf dagen. Vanaf november tot 
en met maart wordt de sluis alleen op 
aanvraag bediend. 
Het gemaal zorgt voor aan- en afvoer 
van het water. Ik houd de roosters 
schoon en verzorg het onderhoud 
van het gebouw. Maar de apparatuur 
wordt via de centrale in Assen 
computergestuurd geregeld.
In maart 2017 zijn de oude houten 
sluisdeuren vervangen door nieuwe, 
stalen exemplaren. Die wegen 

ongeveer 5 ton per stuk. De sluis zelf is 
meer dan 23 meter lang, zo’n 6 meter 
breed en ruim 3 meter diep. Sommige 
boten kunnen er maar net in; 
diagonaal. In de Almanak staat precies 
wat de afmetingen van de sluizen zijn. 
Een schipper hoeft dus niet verrast te 
worden. Gemiddeld gesproken kunnen 
er vier boten in de sluis.’

Contact
‘De vaart zelf is ongeveer anderhalve 
meter diep. Een volwassene kan het 
kanaal bij wijze van spreken lopend 
oversteken. Bootjesmensen willen 
nog wel eens zwemmen, al mag dat 
natuurlijk niet bij het gemaal. De 
stroming is daar te sterk. Maar de 
waterkwaliteit is over de hele lengte 
uitstekend. Er zit dan ook veel vis hier.
We zien veel buitenlanders 
langskomen; meestal in huurboten. 
Dit jaar opmerkelijk veel Australiërs, 
verder veel Britten en Zweden. 
Duitsers natuurlijk ook, vaak in hun 
eigen boot. Sluiswachter is een mooi 
beroep. Je hebt veel contact met de 
mensen. Die varen ook liever over 
de Drentsche Hoofdvaart dan over 
andere kanalen. Bootjesmensen 
zijn vrijwel altijd gemoedelijk, ze 
onthaasten, hebben vakantie, nemen 
alle tijd. Ze vinden persoonlijk contact 
veel prettiger. In veel andere kanalen 
worden ze gevolgd door een camera 
en moeten ze communiceren met 
de onzichtbare sluiswachter via een 
microfoon en luidspreker. Geen echt 
contact dus. Nee, dan past dit veel 
beter bij het vakantiegevoel.’

Tekst en foto: Jan en Nettie van Helvoort
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Maak je sterk tegen MS
MS Collecteweek 20 t/m 25 november
 
Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte om geld in te zamelen 
voor onderzoek naar de ziekte Multiple Sclerose.
 
MS is een chronische ziekte van 
het centrale zenuwstelsel. In 
Nederland hebben meer dan 
17.000 mensen MS, en jaarlijks 
krijgen 800 mensen de diagnose. 
De eerste ziekteverschijnselen 
openbaren zich meestal tussen 
het 20e en 40e levensjaar en het 
is de meest invaliderende ziekte 
onder jonge mensen in Nederland. 
Veelvoorkomende klachten van 
MS zijn moeheid, oogklachten, 
krachtverlies, coördinatiestoornissen, 
blaasproblemen en 

gevoelsstoornissen.
Over de ziekte MS is nog veel 
onbekend. Onderzoekers weten nog 
niet waardoor MS veroorzaakt wordt 
en hoe het genezen kan worden. 
Met de opbrengst van de collecte 
investeert het Nationaal MS Fonds in 
innovatieve onderzoeken om MS te 
genezen.
Help MS-patiënten
Geef aan de collectant van het 
Nationaal MS Fonds. Iedere donatie 
–groot of klein– is welkom! De 
collectant van het Nationaal MS Fonds 

is te herkennen aan de collectebus 
met het oranje vlinderlogo.
Collectant gemist?
Ga naar www.mscollecte.nl en doneer 
online om alsnog een donatie te doen. 
Het is ook mogelijk om een donatie 
over te maken op giro 5057 (NL 92 
INGB 000000 5057) of sms STOPMS 
naar 4333 en doneer eenmalig €2.
Samen staan we sterker tegen MS!
Aanmelden als collectant kan ook nog 
steeds! Meld je aan via de website 
www.mscollecte.nl of bel met het 
Nationaal MS Fonds op (010) 5919839.

Burendag de Molenhof Havelte

Afgelopen vrijdagmiddag werd door ZZWD, locatie 
de Molenhof in Havelte, burendag georganiseerd. 
Burendag is een landelijk initiatief van het Oranjefonds in 
samenwerking met Douwe Egberts. 

Omwonenden waren uitgenodigd 
voor een gezellige high tea. Deze 
werd verzorgd door het personeel 
van de Molenhof, allerlei lekkernijen 
kwamen op tafel. Met een opkomst 
van meer dan 40 buren en een 
volle zaal werd het een geslaagde 
middag. Als afsluiter werd het nieuwe 
buurtbankje in gebruik genomen. Deze 

werd door een gift 
van het Oranjefonds 
aangeschaft. Begin 
november zullen de 
nieuwbouwhuizen 
tegenover de Molenhof aan de 
Hofweg opgeleverd worden: om aan 
deze burendag een vervolg te geven 
worden er nu plannen gemaakt om 

ook met deze nieuwe buren kennis te  
maken in het nieuwe jaar tijdens een 
nieuwjaarsborrel. 

Het burenbankje

       Een enkele keer, 1x in de week of iedere dag 

       Warm of koelvers thuisbezorgd 

 

 

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

 

www.zzwd.nl  

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



De Kei - 2e jaargang nr. 19 - 11 oktober 2017 11

Foto: Boegbeelden van Identitijd 
Op de foto ontbreekt: Gabrielle Kroese

Aftrap ‘Identitijd’
Beeldend kunstproject voor kunstenaars in Drenthe en Overijssel 

Vrijdag 29 september vond de aftrap plaats van Identitijd, een 
grensoverschrijdend beeldend kunstproject voor kunstenaars in Drenthe en 
Overijssel.  
Tien gerenommeerde kunstenaars uit beide provincies presenteerden 
zich in De Wheem in Balkbrug, op de grens van beide provincies. Deze 
tien kunstenaars zijn de Boegbeelden van het project die een jaar lang 
professionele en amateur kunstenaars uit beide provincies moeten inspireren 
en begeleiden in het thema Identitijd. Met de specifieke schrijfwijze van Identi-
tijd wordt het thema met nadruk in het heden geplaatst. Op welke manier 
speelt identiteit een rol in het werk van beeldend kunstenaars op dit moment?

De organisatoren zijn Kunst & Cultuur 
in Drenthe en Stichting Beeldruimte 
uit Overijssel.  
Zij willen met het project kunstenaars 
in de twee provincies een podium 
bieden, kunstenaars de mogelijkheid 
geven zich verder te professionaliseren 
en een groot publiek in aanraking 
brengen met beeldende kunst en 
vormgeving.
De boegbeelden, waaronder Tjibbe 
Hooghiemstra, Wia van Dijk, Astrid 
van Loo en Ricardo Liong-A-Kong zijn 
kunstenaars die al jaren professioneel 
actief zijn en op bijzondere wijze het 
begrip identiteit in hun beeldend werk 

verwerken. Uit de presentatie in De 
Wheem blijken alle boegbeelden een 
heel verschillende manier van kijken 
en werken te hebben. Deze diversiteit 
levert een bron van inspiratie voor 
de kunstenaars die meedoen aan 
Identitijd. De boegbeelden zijn 
gedurende het hele project docent en 
sparringpartner van de deelnemers.  
 
Identitijd biedt getalenteerde 
kunstenaars de kans om zich 
inhoudelijk én zakelijk te ontwikkelen 
tijdens inspiratiedagen, workshops, 
lezingen en expositiemogelijkheden 
(samen met de boegbeelden) op 

professionele locaties in beide 
provincies. Een geselecteerde groep 
kunstenaars mag volgend jaar 
deelnemen aan een masterclasstraject 
onder leiding van de boegbeelden.  
Voor deelname aan Identitijd worden 
alle professionele kunstenaars en 
amateurkunstenaars uit Drenthe en 
Overijssel opgeroepen. Aanmelden 
kan via www.kunstencultuur.nl. 
De organisatoren verwachten dat net 
als bij het vorige gezamenlijke project 
‘Landschap in mijn Hoofd’ (2016) 
een paar honderd kunstenaars zullen 
meedoen aan Identitijd. 

www.loonbedr i j fb i jker.n l
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel 

Verenigingsdrukwerk

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 slabbetjes, badcapes en knuffels.

Wij verzorgen periodieken, programmaboekjes, lotenbloks, flyers, posters, 
reclameborden en meer voor verenigingen in Meppel en omstreken.

Naam  ..........................................................................
.

Adres  ..........................................................................
.

Plaats  ..........................................................................
.

VERLOTING 2017
t.b.v. basisschool 
‘De Rozebottel’ 

te Koekange

1e prijs: Kinderpicknicktafel 

2e prijs: Terrashaard

3e prijs: Zomerpakket

GROTE VERLOTING 2017
t.b.v. basisschool ‘De Rozebottel’ te Koekange

Goedgekeurd door Gemeente De Wolden onder registratienummer:

Z.17-53720/D.17-90790  

Prijs per lot e 0,50. Aantal loten 2.000

De trekking zal plaatsvinden op donderdag 1 juni 2017.
No 0001

No 0001

Feestcommissie ‘Scheerwolde-Wetering’ e.o.
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VERLOTING

1e prijs  : Stalen ros
2e t/m 10e prijs : Diverse leuke prijzen

Aantal loten: 2500 Prijs per lot: € 1,-

VAN CONCEPT TOT AFWERKINGNoteboomstraat 68 
7941 XA  Meppel

T 0522 255 449 
drukkerij@kleen.nl Ontwerp | Druk | Print | Reclame

De trekking vindt plaatstijdens de ponymarkt 
op zaterdag 12 augustus 2017om 13.30 uur in defeesttent te Scheerwolde.

Verloting goedgekeurddoor het gemeentebestuurvan Steenwijkerland 

NO- 1001

NO- 1001

Naam:

Adres:

Tel.:

VERKOOP VAN NIEUWE EN 
  GEBRUIKTE AUTO’S

APK-STATION 
ROETMETING
ALLE REPARATIES

J. GROENINK
Kon. Wilhelminalaan 12-14
8384 GH  Wilhelminaoord, tel. 0521 - 382732

www.autobedrijferma.nl

Hotel Gelderingen 
Steenwijkerwold

Paradijs van het Noorden

Café De Karre

Tukseweg 186 - 8334 RX  Tuk 
Tel. 0521-515393 - www.dekarre.nl

VOGELVERENIGING  DE EDELZANGER  STEENWIJKERWOLD

1e prijs E 200,- 4e prijs E 50,- 

2e prijs E 125,- 5e prijs E 25,-

3e prijs E   75,- 6e t/m 15e prijs VLEESPRIJZEN

 
Aantal loten: 3000. Prijs per lot e 0,50

Trekking 25 november 2017 om ± 15.00 uur

in Hotel Gelderingen (het paradijs van het noorden)

NO- 1001

NO- 1001

info@kroesnijeveen.nl           www.kroesnijeveen.nl           0522 49 26 80

Heel  KROES

Feestweek
Fijne

een
#HEELNIJEV1 

wenst

HOOFDSPONSOR

WOLDSTRAAT 61-65, 7941 LG MEPPEL, TEL 0522-246619VENEWEG 117, 7946 LJ WANNEPERVEEN, TEL 0522-281203    WWW.LANTINGA-VERSHUIS.NL | INFO@LANTINGA-VERSHUIS.NL

V.
V. O

ranje Zwart  

WanneperveenV.
V. O

ranje Zwart  

Sportpark ’De Bovenboer’
Sportpark ’De Bovenboer’

Wanneperveen

Sportpark ’De Bovenboer’

v.v. Oranje Zwartv.v. Oranje Zwart
Opgericht 1 april 1949


