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Bosweg 17
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0521 342 250

Uniek Kerstconcert Mannenkoor Uffelte
Het Mannenkoor Uffelte geeft op zondag 10 december
een tweetal
  
Kerstconcerten in de Uffelter kerk (Schoolstraat 5 te Uffelte).
Het eerste optreden begint om 13.30
uur en het tweede optreden om
16.00 uur. Het Mannenkoor Uffelte
is, onder de bezielende leiding van
dirigent Bert Koster, al een tijdje druk
aan het oefenen om een mooi en
vooral gezellig Kerstrepertoire ten
gehore te kunnen brengen. En het
zingen in onze eigen Drentse taal
wordt daarbij niet vergeten. Dit maakt
het concert uniek!!
De entree bedraagt slechts 5 euro en
in verband met de beperkte capaciteit

   in Uffelte, is kaarten
van de kerk
reserveren absoluut noodzakelijk!
   zijn verkrijgbaar bij
De kaarten
eetcafé De Molensteen, Rijksweg 34
   tel. 0521-351220, bij Kor
te Uffelte,
Reins, Dorpsstraat 24 te Uffelte, tel.
  
0521-351330
en bij Albert-Jan Hoorn,
Vijverlaan 44 te Uffelte, tel 0521351233   

  

  
Het Mannenkoor
Uffelte rekent op een
mooi concert! Bespreek uw kaarten
tijdig. Vol   is vol!!

  

  
    

Adverteren?
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0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

in De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp, De Molen in Nijeveen
  
en De Koegang in Koekange? Vraag naar de combinatietarieven.
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0521 34 46 54

  
  
  

Het  is  er  weer  tijd  voor…  
Blad  blazen!  
  

  
  
Dolmar  hand-‐  én  ruggedragen  
bladblazers  op  benzine    
vanaf:  €278,-‐  
    

  Wij  verzorgen  ook  graag  de  
winterbeurt  van  uw  gazonmaaier  
incl.  gratis  haal-‐  en  brengservice!  
1

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 6 december 2017.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 29 november
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

Kerkdiensten
PKN Havelte/Uffelte
Zo. 26 nov.
Havelte
Zo.
3 dec.
Uffelte
Zo. 10 dec.
Havelte

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Ds. A. Westra
Ds. V. Top
Ds. J.J. Vonk uit Ens

Herdenkingsdienst Overledenen, kindernevendienst
Kinderkerk

Bijzonder Winterconcert in Havelte 10 december
Op zondag 10 december vindt in de Clemenskerk te Havelte een bijzonder winterconcert plaats. Uitvoerenden zijn het
Utrechts Kamerkoor Sforzato en Vrouwenkoor De Liesterkrallen uit Havelte.
Sforzato komt traditioneel jaarlijks
voor een studieweekend naar
Fredeshiem, waar men intensief
repeteert op een nieuw programma.
Componisten waarvan liederen zullen
klinken zijn Schumann, PetersonBerger, Tchaikovsky en Sulllivan.
Religieuze en wereldlijke muziek
wisselen elkaar af. Dirigent is Vincent
Doek.

De beide koren hebben in het
verleden vaker samen een concert
gegeven, tot wederzijds genoegen. Zij
zingen om beurten, dat zorgt voor de
nodige afwisseling en dwarsfluitiste
Elena Vyazkinova verzorgt een mooi
intermezzo samen met Martin Glas,
de dirigent van het Vrouwenkoor De
Liesterkrallen. Tijdens de repetities
heeft Glas veel aandacht besteed
aan de vocale techniek, waardoor de

klankkleur en harmonie van de zestig
vrouwenstemmen zich nog steeds
ontwikkelen. Ellen Wynia zal, zoals
vanouds, begeleiden op de piano.
Kortom een warm winterconcert met
een gevarieerde mix van verschillende
perioden in de klassieke muziek.
Aanvang 15.00 uur, entree € 8,00
inclusief consumptie, Clemenskerk te
Havelte.

Vrouwenkoor Liesterkrallen zoekt alten

Haiku

Een hecht en gezellig vrouwenkoor
van 50 vrouwen dat een veelzijdig
repertoire heeft, repeteert elke
maandagmorgen van 9.30 -11.30 uur
in de Veldkei in Havelte.

De zwanen landen
na een lange overtocht
op hun drijfveren.

Ben jij verzorgende en
op zoek naar uitdaging
en variatie in je werk?
Dan zoeken wij jou!

Zondagmiddag 10 december treedt
het koor op in de Clemenskerk in
Havelte.
Kom luisteren en maak kennis met
het bestuur of bel de voorzitter Gerda
Mulder, tel. 0521 -512430.

Louis

Tel. 088-9684000

p&o@zzwd.nl
www.zzwd.nl

We hebben diverse mogelijkheden
qua contractomvang. Vraag
vandaag nog een gesprek aan bij
ZZWD, de meest complete
zorgaanbieder in Zuidwest-Drenthe!
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Prettig gevoel

Open bedrijvendag Astron groot succes

Nieuwe inwoners van Havelte roemen
ons dorp, de omgeving en, zeggen ze,
de mensen zijn hier zo vriendelijk ze
groeten ons allemaal, het lijkt wel of
we al heel veel mensen kennen.

Onder prachtige weersomstandigheden vond zaterdag 4 november de
ondernemersfair bij Astron in Dwingeloo plaats.
‘Het leek wel een schoolreisje met verrassing’, aldus een enthousiaste
bezoeker. ‘We werden vanaf de parkeerplaats met de bus langs de prachtige
herfsttinten door het bos naar Astron vervoerd. Daar werden we opgewacht
door gastvrouwen die ons het begin van de route aanwezen.’

Op mijn wandelingen groet ik
iedereen en bijna iedereen groet
terug.
Gezellig, even een moment van
menselijk contact. Soms een paar
woorden over het weer ‘Koud hè?
‘Wat een narigheid die regen! Of, wat
een leuke hond.’
Groeten is bovendien zeer Drents:
‘Men gaat elkaar nooit onbesproken
voorbij’ was één van de eerste
Drentse lessen die ik leerde veertig
jaar geleden.
Er was iemand die nooit gedag zei.
Iedere keer als ik haar passeerde zei ze
op mijn vrolijke groet niets terug.
Waarom groet je niet? Vroeg ik haar.
Moet dat dan? Vroeg ze een beetje
geïrriteerd.
Het hoeft niet, zei ik, maar het is hier
de gewoonte.
Het is net als met een maaltijd, je
hoeft niet te eten, maar als je lekker
hebt gegeten voelt een gevulde maag
heel prettig.
Je hoeft niet te groeten, maar als je
het doet en je krijgt een hartelijke
groet terug, krijg je toch een prettig
gevoel.
Ik heb haar nog niet weer gezien.
dieneke smink

Vanuit 2 met elkaar verbonden
grote tenten presenteerden de
Westerveldse ondernemers zich
vanuit hun eigen stand. De route
werd vervolgd via het buitenterrein
met grote buitenbedrijven en
kinderactiviteiten naar het
Astrongebouw, waar zich ongeveer 20
stands bevonden. Een nieuwkomer
dit jaar was het Ondernemersfonds
Westerveld, een geldelijk fonds voor
en door Westerveldse ondernemers.
En niet alleen de bezoekers, maar
ook de ondernemers zelf waren
dik tevreden. ‘Er heerste een
fantastische sfeer in de tent met een
continue stroom van geïnteresseerde
bezoekers. De teller stond aan het
einde van de dag op ruim 3.400.
‘Hiermee is een goed vervolg gegeven
aan de open bedrijvendag in de
kazerne in Havelte vorig jaar’, aldus
de voorzitter van de kerngroep
Dwingeloo, Emiel Stolk.
‘We gaan zeker volgend jaar weer op
de beurs staan’, vertelt een van de
nieuwe deelneemsters dit jaar. ‘Wat
een enthousiast publiek. Ik hoorde
veel mensen zeggen, wat zijn er veel
bedrijven in Westerveld, waarvan ik
het bestaan niet eens ken.’
Ook de gemeente Westerveld
was met raadsleden, wethouders
en ambtenaren aanwezig. Andra
Bats, werkzaam bij de gemeente
Westerveld, heeft zich ook dit jaar

weer sterk gemaakt om de beurs
samen met de kerngroep Dwingeloo
tot een succes te maken.
Een speciaal woord van dank is
tevens op zijn plaats voor Emiel Stolk
uit Dwingeloo. Als voorzitter van
de kerngroep heeft hij niet alleen
overuren gemaakt in de voorbereiding
afgelopen weken, ook dit weekeinde
heeft hij alles in goede banen geleid.
Emiel wuift alle lof weg en zegt
‘zonder alle vrijwilligers was het nooit
gelukt. Ik vind het fantastisch dat er
altijd weer zoveel mensen zijn die
geheel belangeloos allerlei activiteiten
in Dwingeloo mogelijk maken.’
Gastheer Astron verzorgde zelf
gisteren diverse presentaties en
draaide elk kwartier een informatiefilm
over de werkzaamheden van
Astron. Vrijdagavond werden
de deelnemende ondernemers
tijdens de netwerkbijeenkomst
geïnformeerd door mevrouw Mikkers
van Astron over de rol die dit bedrijf
wereldwijd speelt. Wetenschappers
doen steeds nieuwe ontdekkingen,
waarna vervolgens samen met het
bedrijfsleven technische toepassingen
worden ontwikkeld en vermarkt.
Astron, een bedrijf met 200
werknemers is van grote economische
betekenis, zowel voor Dwingeloo als
voor Nederland en dat is door veel
mensen - ook uit Dwingeloo - zaterdag
ontdekt.

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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Noordeinde 9, Meppel

T 0522 24 50 21

Rust en ontspanning
Yogalessen en Massages
bij
Yogastudio Drenthe
YOGASTUDIO DRENTHE

Marijke Groen,
gediplomeerd
Veldkamp 16 te Havelte
06-30191541

www.kremeruitvaartzorg.nl

*Access Bars
Conciousness
*Chinese massagetherapie
*Triggerpointmassage
*Hatha-Yoga

www.yogastudiodrenthe.nl

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’

Rode Kruis in het Globe theater Diever
Het Rode Kruis bestaat 150 jaar en dat vieren we ook in Westerveld.
We willen iedereen die betrokken is bij het Rode Kruis uitnodigen om dit met
ons te vieren.
Zondag 3 december zal in het Globe
theater te Diever de voorstelling
‘De zalige vrouwtjes’ van William
Shakespeare worden opgevoerd.
Voor alle vrijwilligers en hun partners,
coördinatoren, collectanten en
deelnemers is de toegang gratis. De
middag start om 15.00 uur

De zaal is verwarmd. Er zijn zitplaatsen
en er is ruimte voor rolstoelen.
Komt u ook? Graag aanmelden
voor 28 november a.s. bij anneke.
koomans@planet.nl of telefonisch
op 0521-340460. (Geef u gauw op,
Vol=vol!)

Lezing ‘Hunebedbouwers
langs de Vecht’
Het OERmuseum organiseert op donderdag 30 november 2017 een lezing
‘Hunebedbouwers langs de Vecht’. Archeologie van een groot grafveld uit de
tijd van de hunebedbouwers uit Dalfsen.
Plaats: Oermuseum/Schultehuus Brink 7 te Diever.
Start 19.30 uur.
In 2015 kwamen onverwachts veel
vondsten uit de Trechterbekerperiode
tevoorschijn. Deze periode die we
ook wel kennen als de tijd van de
hunebedbouwers is niet alleen
bijzonder vanwege de hunebedden.
Het is ook de eerste cultuur in NoordNederland die overging op landbouw.

4

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

Deze stap veranderde de samenleving
behoorlijk maar tot nog toe vonden
we daar op Nederlandse bodem maar
weinig van terug. Het grafveld bij
Dalfsen (met 140 graven het grootste
uit deze periode in Noordwest Europa)
kan hierin verandering brengen.
In deze lezing staat de ontdekking
en de lopende
uitwerking van
de gegevens van
deze opgraving
centraal. Daarin
komen vragen
aan de orde over
de omvang van
een lokale groep,

Dromen van bomen 8
‘Dromen van Kerst’
Tegen wintertijd
staat zij in de
‘spotlight’
Ze is een lieflijk mooie dame
en verschijnt in volle Glorie
kerst-versierd voor huis
en ramen uitgestald…
Hoewel ze abusievelijk
‘Den’ wordt genoemd
is ze toch echt een
SPAR!
Zeer beroemd vanwege ‘stille nacht’
want alle mensen bezingen haar zacht
als het kerstmis is.
Zij is de piek, de kroon op kerst.
Groet van Gem uit Havelte
schildering: Floris Anker
verschillen in status, de betekenis
van het grafveld voor het omliggende
gebied en de betekenis voor de studie
van hunebedden.
De lezing wordt verzorgd door Henk
van der Velden, hoofd archeologie van
ADC ArcheoProjecten. Dit bureau is
intensief betrokken bij de opgravingen
in Dalfsen.
De lezing begint om 19.30 uur in
het Schultehuus, Brink 7 in Diever.
In verband met het beperkte aantal
zitplaatsen is reserveren noodzakelijk
via: reserveren@schultehuus.nl of via
tel. nr. 0521-594811. De toegangsprijs
is € 3,- inclusief een pauzedrankje.
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Succesvol Be-Korenfestival Westerveld
Vrijdagavond 3 november waardeerde de gemeente
Westerveld in de Veldkei te Havelte de enthousiaste en
vrijwillige inzet van vrijwilligers in Westerveld. Welzijn
MensenWerk (WMW) en de gemeente ontvingen
vrijwilligers van Westerveld voor een betoverende
muzikale avond, het Be-Korenfestival.
Iedereen heeft genoten van een geweldige, goed
georganiseerde avond. Een unieke belevenis met
zinderend & origineel entertainment. Er traden een grote
diversiteit aan zangkoren uit de regio op. Daarnaast
konden vrijwilligers een workshop Bodypercussion van
Jan Knoppers volgen of hun stembanden smeren met een
workshop zang van Rosemary da Souza. Tussendoor waren
er heerlijke drankjes en smakelijke broodjes.
De vrijwilligers hebben een plezierige avond gehad. Er is
veel gelachen en ook iets geleerd: “wat vloog de tijd om”
en “leuke medecursisten van nabij ontmoet”.

Een ‘KEI’ van een foto

Heeft u ook een bijdrage voor de rubriek
Een ‘Kei’ van een foto? Mail uw foto en bijschrift dan
naar: dekei@kleen.nl o.v.v. ‘Een kei van een foto’.
Elk onderwerp is goed, mits gefotografeerd in het
verspreidingsgebied.
We zien uw inzending graag tegemoet.

Voor al uw
rietdekkerswerken

Egginkstraat 26 + 25
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759
B.g.g. 0521-351566
www.rietdekkersbedrijf-lugtme
www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
Vrijblijvend prijsopgave.
Vrijblijvend prijsopgave
Voor al uw rietdekkerswerken
Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel: 0521-344328/0650556759
Vlonderplanken
(heel mooi!!)
28 x 145 Grenen geïmpr. 450 & 500 cm
21 x 140 Lariks 400 cm lang

€ 2.25 p/m
€ 2.25 p/m

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 175
24 x 200
24 x 200

Douglas 300 cm & 400 cm lang
Zwart geïmpr. 420 cm & 570 cm
Grijs geïmpregneerd 420 cm
Geimpr. & 2x zwart gespoten

Steigerplank (gedroogd!!)

29 x 195 Fijn bezaagd 400 cm lang
27 x 195 Geschaafd 450 cm lang
30 x 195 Vintage grijs geïmp. 500 cm

€
€
€
€

2.50 p/m
2.75 p/m
3.25 p/m
4.25 p/m

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

Bel voor een afspraak
06 23 78 65 47
Dokter Larijweg 76
Ruinerwold
Kijk voor tarieven op
www.trimsalondelarij.nl
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Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl
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Sinterklaasintocht Havelte
Wederom ontvangt Havelte Sinterklaas en zijn Pieten met een avondintocht
op zaterdag 25 november. Sinterklaas meert zijn boot aan om 17.45 uur bij
de Boskampsbrug. Daar ontvangt de HavelterOndernemersClub iedereen met
warme chocolademelk en een feestelijk lichtje voor de kinderen. Vervolgens
lopen de kinderen in een verlichte optocht met Sinterklaas en zijn gevolg mee
naar het PietSoerplein waar het programma wordt vervolgd.
Hocus Pocus Pilatus Piet
Je ziet het wel… of je ziet het niet
Pietagoras is een Piet die heel graag
goochelpiet wil zijn. Zij is dan ook al de
hele winter druk aan het oefenen om

allerlei goocheltrucs onder de knie te
krijgen.
Zij wil Sinterklaas voor zijn verjaardag
verrassen met haar eerste Grote
Goochelshow in Havelte, maar gaat dit
lukken??

Groot aantal bezoekers Havelte Buitengewoon
Havelte Buitengewoon heeft in haar jubileumjaar weer een groot aantal bezoekers uit deze regio mogen ontvangen.
Menigeen heeft de buien getrotseerd en heeft het Havelte Buitengewoon rondje per fiets volbracht.
ontvangen die verrast waren over de
vele authentieke elementen die in het
voorhuis nog zichtbaar zijn.
Arend Zanting van stichting de

Havelter Molen heeft vanuit de molen
zijn radioweerpraatje gehouden en
met behulp van een weerstation
en diverse andere hulpmiddelen de
bezoekers uitgelegd hoe hij iedere dag
het weer ‘leest’.
Uiteraard konden op veel locaties
lekkere exclusieve hapjes worden
geproefd en genoot men ook van
de aangeboden zuurkool met worst.
Ook de tafel waaraan men een korte
workshop handlettering kon volgen
was deze dagen een groot succes.
Kortom, opnieuw een sfeervol rondje
waar een ieder inspiratie heeft kunnen
opdoen om jezelf en het huis feestklaar te maken voor de komende
decembermaand.

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, polo’s en babyartikelen.

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

T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

Textieldruk

De bezoekers waren enthousiast over
de mooie locaties waarin de bedrijven
te bezoeken waren. De historische
vereniging heeft veel mensen mogen
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SCHENKINGEN DOEN?

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

APK
Onderhoud - Reparatie
Airco
Accu’s - Banden - Uitlaten
Tanken - Wassen - Shoppen

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

ZORG ERVOOR DAT ALLES
PERFECT IS GEREGELD

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Agenda
22 nov.
De Kei nr. 22
Werkochtend Groengroep Havelte - 9.00 uur
24 nov.
24-25 nov. Kleindierenshow - sporthal Havelte
25 nov.
Toneelgroep Sleen - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur
25 nov.
Sinterklaasintocht van Havelte - 17.45 uur bij de brug
30 nov.
Lezing Hunebedbouwers langs de Vecht - Oermuseum/Schultehuus, Brink 7, Diever - 19.30 uur
3 dec.
Theatervoorstelling; org. Rode Kruis - Globe theater Diever - 15.00 uur
6 dec.
De Kei nr. 23
8 dec.
Film ‘Retour en Bourgogne - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
9 dec.
Werkochtend GroenGroep Havelte - 9.00 uur
10 dec.
Kerstconcert Mannenkoor Uffelte - Kerk in Uffelte, Schoolstraat 5 - 13.30 en 16.00 uur
10 dec.
Winterconcert - Clemenskerk Havelte - 15.00 uur
12 dec.
Oud papier ophalen Havelte
17 dec.
Wintersfeer 2017 i.s.m. Muziekvereniging Crescendo - Schaapskooi Havelte - 14.30 en 16.00 uur
20 dec.
De Kei nr. 24
20 dec.
Vrouwenvereniging Havelte, Kerst
21 dec.
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
21 dec.	Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte; Midwinterkerst - De Veldkei Havelte - 19.45 uur
22 dec.
Werkochtend GroenGroep Havelte - 9.00 uur
6 jan.
Werkochtend GroenGroep Havelte - 9.00 uur
17 jan.
Vrouwenvereniging Havelte, Appetito thuismaaltijden
18 jan.
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
19 jan.
Werkochtend GroenGroep Havelte - 9.00 uur
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
De Kei - 2e jaargang nr. 22 - 22 november 2017
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Foto: Han de Kruyf, Havelte

Een ‘KEI’ van een foto
Prachtig doorkijkje naar de Genieput aan de Helomaweg bij Havelte.

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

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden!
Af en toe, 1x in de week of iedere dag!
Warm of koelvers thuisbezorgd!

Maaltijdservice Thuis

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

www.zzwd.nl

Martijn Haveman

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

behandeling;

Martijn
Haveman
Pedjit (oosterse
massage)
energetische sportmassage / therapieën
ontspanningsmassage
magnetiseren
Locatie Veendijk 29 7971
kruiden therapie
Locatie

8

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

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

te volgen opleidingen;
energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen
cursus;
mediteren

tel; 06-33674073

De Kei - 2e jaargang nr. 22 - 22 november 2017

Groepsstage
leerlingen Stad & Esch Diever
Op 6 en 7 november hebben 60 onderbouwleerlingen van
Stad & Esch Diever twee dagdelen een groepsstage gevolgd.
Welzijn MensenWerk en Stad & Esch Diever organiseerden
dit in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe,
IVN (Instituut Voor Natuureducatie), zorgboerderij Klein
Rosinkhof, Oermuseum en drie zorginstellingen; Jan Thijs
Seinenhof in Diever, ZZWD De Weyert in Dwingeloo en De
Menning in Wilhelminaoord.
Vrijwilligerswerk
Landschapsbeheer Drenthe en IVN
verzorgden voorafgaand aan de
groepsstages een gastcollege in de
tweede klas VMBO-TL en derde jaars
HAVO/VWO. Aansluitend gingen
de leerlingen in groepsverband op
6 en 7 november aan de slag bij
maatschappelijke organisaties in
Drenthe. Op deze manier proeven zij
aan het vrijwilligerswerk en worden
zij zo voorbereid op de individuele
maatschappelijke stage (MAS) die ze in
de bovenbouw gaan uitvoeren.

Stagedagen
Het programma bestond uit twee
delen, een ochtend en een middag.
- IVN en Landschapsbeheer Drenthe
begeleidden leerlingen met het
planten van bermplanten voor bijen
en andere insecten en bouwden
een insectenhotel rondom het
gemeentehuis.
- Bij De Menning deden de leerlingen
mee met het themaprogramma
Herfst. Ze gingen hierover met
bewoners in gesprek en maakten een
herfstwandeling.

- Er waren activiteiten in de moes- en
bloementuin bij De Weyert.
- Op zorgboerderij Rosinkhof in
Leggeloo werden diverse klusjes
uitgevoerd door de leerlingen.
- En in het Oermuseum werd een
rondleiding georganiseerd waarna
de leerlingen hun kennis ’s middags
met behulp van voorwerpen uit het
museum deelden met de bewoners
van Jan Thijs Seinenhof.

Keuze uit massage- en schoonheidssalon,
voor beide is er een aparte kadobon.
En als dat voor Sint nog niet genoeg is,
zijn er ook heerlijk geurende geschenksets bij SiS.
Siska Koster
Sport masseur/Schoonheidsspecialist
Dr. Hauschka therapeut
Jan Harmskamp 52, Havelte •
De Kei - 2e jaargang nr. 22 - 22 november 2017

tel.: 06-204 628 47 •

info@sishavelte.nl

•

www.sishavelte.nl
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In gesprek met
Irma Haddink en
Frieda Schrijver
Argus aan de Koningskamp
Was de gaper ooit het beeldmerk van
de apotheker, de pauwenstaart zou
dat van zijn moderne collega kunnen
zijn. Dat zit zo. Toen Zeus, de Griekse
oppergod, zijn oog liet vallen op de
schone Io, veranderde hij haar in een
mooie koe, opdat zijn vrouw Hera
niets zou merken van zijn overspel.
Maar die vertrouwde het niet en gaf
Argus, een reus met honderd ogen
over zijn hele lichaam waarvan er
nooit meer dan twee tegelijk door
slaap dichtvielen, opdracht Io te
bewaken. Zeus gaf Hermes opdracht
Io te bevrijden en Argus te doden.
Aldus geschiedde. Hera plaatste
later als eerbetoon de honderd ogen
op de staart van de vogel die aan
haar gewijd was: de pauw. Ja, die
oude Grieken hadden pas fantasie.
Nog altijd trouwens, als men hun
staatsbegroting aandachtig leest.
Wie in gesprek raakt met Frieda
Schrijver (Steenwijk, 1967) en Irma
Haddink (Deventer, 1958), kan niet
anders dan concluderen dat de
apotheker anno nu een soort Argus
is. Irma werkt bijna twintig jaar voor
apotheek Havelte, Frieda is er zeven
jaar aan verbonden.
Irma: ‘Toen ik hier twintig jaar geleden
kwam, hield dokter Heun praktijk aan
de Havelter Schapendrift met een
kleine apotheek en dokter Landeweer
zat wat verderop aan de Koningskamp
met z’n apotheek. Zelf werkte ik twee
dagen bij de ene arts en twee bij de
andere.’
De webpagina van de Landelijke
Vereniging van Huisartsen (www.lhv.
nl) weet dat er op 1 januari 2015 in
Nederland 368 apotheekhoudende
praktijken waren. En die van Havelte
is er een van. Met hun collega’s
zorgen Irma en Frieda voor de
medicijnen van zo’n 6.400 patiënten in
Havelte, Uffelte, Darp, Havelterberg,
Wapserveen en de ‘buitengebieden’.
Frieda: ‘Wij horen bij de
grootste apotheekhoudende
10

huisartsenpraktijken in Nederland.
De praktijk telt vijf huisartsen,
drie doktersassistentes, drie
apothekersassistentes, drie
medewerksters die beide zijn, en
er zijn twee praktijkondersteuners.
Verder zijn er twee medewerkers
voor de geestelijke gezondheidszorg
(GGZ), die allebei één dag in de
week hier werken. En nog vier
medewerkers voor management,
interieurverzorging en bezorging.
We mogen zelf jammer genoeg niet
meer de pillen draaien en de zalfjes
mengen. De huisartsen zijn bevoegd
om een apotheek te houden. Zij zijn
ons aanspreekpunt. Alles is uitbesteed
aan de farmaceutische industrie en
een zogeheten ‘magistrale’ apotheek,
die bevoegd is zelf medicijnen te
bereiden. Wij krijgen elke ochtend
de bestelde medicijnen binnen die
doorgaans binnen een etmaal worden
doorgesluisd naar de patiënten.’
Irma: ‘Onze taak is ervoor te zorgen
dat mensen de juiste medicatie met
de juiste dosering uitgereikt krijgen.
Vroeger schreef een dokter een
vrijwel onleesbaar recept uit, maar
dat mag niet meer. Alles wordt digitaal
vanachter de computer in het systeem
gebracht. Dat is nauwkeuriger. Als
wij een afwijking of iets onlogisch
constateren, bellen we meteen naar
de arts om duidelijkheid te verkrijgen.
Niet alleen mensen maken fouten,
ook een systeem kan wel eens iets
onverwachts doen. Die controle
kost tijd, ook doordat degene die

je wilt spreken, niet altijd meteen
beschikbaar is.’
Frieda: ‘Ook zien we wel eens dat
een bepaald medicijn een ander in de
weg zit. Of dat we dubbelmedicatie
constateren. In principe zou het
systeem zelf al een rode vlag moeten
plaatsen, maar soms is het nodig
zelf in te grijpen. Dubbele controle
is dan ook zeer belangrijk. Van alle
patiënten is een dossier gevormd,
waar niet iedereen ‘zomaar’
toegang toe heeft. Wij mogen geen
gegevens verstrekken aan derden.
Wel kan de patiënt toestemming
verlenen voor gegevensuitwisseling
binnen het LSP, het Landelijk
Schakelpunt, een soort elektronisch
patiëntendossier. Informatie kan dan
in noodsituaties worden uitgewisseld
tussen apotheken en dienstdoende
huisartsen. Sommige mensen zijn
bang dat bijvoorbeeld een bedrijfsarts
of een verzekering bepaalde gegevens
in handen krijgt en geven daarom dan
geen toestemming.’
In juli 2016 verraste forensisch arts
Selma Eikelenboom in RTL Late Night
het publiek met de mededeling dat
in Nederland 17.000-20.000 doden
vallen door verkeerd medicijngebruik
of medische fouten met medicijnen.
Verder meldt de Stichting
Farmaceutische Kengetallen (www.
sfk.nl) dat een op de vier Nederlanders
middelen gebruikt om hart- en
vaatziekten te bestrijden. Het gebruik
van geneesmiddelen was in 2014 met
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2,9% toegenomen; door vergrijzing
en bevolkingsgroei. En 65-plussers
nemen 45% van de apotheekomzet
voor hun rekening. Naar verwachting
zal dat over een paar jaar 61% gaan
bedragen. O ja, en een kwart van de
75-plussers gebruikt zeven of meer
verschillende geneesmiddelen.
In 2011 kwamen behandelingen van
verstandelijke handicaps en dementie
als duurste uit de bus. Ook diabetes
en depressie komen in de top-10
‘duurste ziekten’ voor. Medicijnen
tegen zeldzame ziekten zijn prijzig.
Ruim tien jongetjes per jaar krijgen
het syndroom van Hunter, dat zorgt
voor schade aan hart, ademhalingsen zenuwstelsel. Zonder behandeling
overlijden ze normaal gesproken
voor hun twintigste. Het medicijn dat
de effecten kan dempen, kost ruim
550.000 euro per patiënt per jaar
(NRC,29 juni 2015).

Daar schieten we dan bij in.
Verzekeringsmaatschappijen gaan nu
eenmaal met bepaalde leveranciers
in zee, zoals ze dat ook doen met
autoschadebedrijven en dergelijke.’

Irma: ‘Zulke dure medicijnen
gaan hier niet over de toonbank.
Die worden door het ziekenhuis
verstrekt. Tegenwoordig zijn de
meest gangbare medicijnen niet
meer zo duur, behalve de nieuwe
‘merkmedicijnen’. Wij verwerken
meer dan honderd recepten per
dag, vele daarvan met meer dan één
medicijnvoorschrift. Over prijzen zijn
afspraken gemaakt tussen ministerie,
verzekeringsmaatschappijen en
fabrikanten. Speciale geneesmiddelen
zijn per definitie duur. De verzekering
dekt slechts bepaalde kosten.
Valt het geneesmiddel daarbuiten
en is er geen directe medische
noodzaak, dan moet de patiënt het
zelf betalen. Is die noodzaak er wel
en dekt de verzekering slechts een
deel, dan moeten wij bijpassen.

Patiëntenportaal
Frieda: ‘Nieuw is het Patiëntenportaal.
Op de webpagina van de praktijk
(https://haphavelte.huisarts-plus.
nl/) kun je je erop inschrijven. Dat
betekent onder andere dat je via
internet een afspraak kunt maken met
een arts of een zogeheten e-consult
kunt aanvragen: je schrijft je klacht
op en vraagt om advies. Vooral de
mogelijkheid om medicijnen te
herhalen is voor de mensen handig.
De huisartsen verwijzen ook vaak
naar www.thuisarts.nl. Daar kun je
antwoord krijgen op veel vragen.’

Frieda: ‘Je mag niet achteloos met
medicijnen omgaan. Ook niet met
restanten. Geneesmiddelen mag je
nooit bij het huisvuil doen of in de
wc gooien. Het is heel moeilijk om
die stoffen uit de waterkringloop te
zuiveren. Niemand wil medicijnresten
in zijn drinkwater tegenkomen. In de
grijze bak op de apothekersbalie kun je
overtollige medicijnen deponeren. Wel
eerst uit het doosje halen. Dat moet
je thuis weggooien. Spuiten zamelen
we wel in. Maar die moeten speciaal
verpakt zijn, zodat niemand zich aan
een naald kan prikken. Niemand zit
te wachten op een levensgevaarlijke
besmetting.’

Irma: ‘Ongeveer een kwart tot een
derde van de bevolking van Havelte
en omstreken is ouder dan 60 jaar.
Daarom hebben de huisartsen Bulten
en Visser en de praktijkondersteuners

Nog even!
  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
supervers  ijs.  Ook  meenemen!  
Open  
zaterdag
25 november zijn we
dit seizoen voor ’t laatst
geopend.
Voor  onze  menulijst  en  
de  openingstijden  
Voor ons menu enzie  website.  
de openingstijden: zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl
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Marije Ellwanger en Joke Postma zich
laten bijscholen voor de specifieke
problemen waarmee die groep wordt
geconfronteerd, zoals chronische
aandoeningen: suikerziekte, hart- en
vaatziekten, geheugenproblemen
en problemen met spieren en
gewrichten.’
Begrip gevraagd
Frieda: ‘Mensen bestellen medicijnen
en komen vaak te vroeg om ze op
te halen. Tot 12.00 uur verwerken
we alles van die ochtend en van de
middag daarvoor. Wat daarna komt,
schuiven we door naar de volgende
werkdag. Na 16.00 uur ligt het dan
klaar. Maar niet eerder. ’s Ochtends
komen de bestellingen binnen. Dat
betekent bakken vol uitpakken,
controleren of je alles correct hebt
binnen gekregen: de juiste aantallen,
de juiste doseringen, de juiste merken.
Scannen en controle. Dan klaar zetten.’
Irma: ‘Patiënten mopperen wel
eens dat spreekuren uitlopen of dat
medicatie niet klaar staat. Maar de
dokter kan worden weggeroepen voor
noodsituaties of een bepaald gesprek
vergt meer tijd. Iedereen wil toch het
liefst optimaal geholpen worden?
Het wordt ook steeds drukker. Steeds
meer mensen doen een beroep op
de gezondheidszorg. Er wordt ook
steeds meer medicatie verstrekt. Er
zijn ook steeds meer aandoeningen
waar medicijnen voor zijn. Vroeger
moesten we het maar doen met een
paar honderd medicijnen. Nu zijn het
er een paar duizend. En dan heb je
wel honderd ogen nodig om alles te
controleren.’
Tekst: Jan van Helvoort, foto: Berty de Wit

PROEF DE SFEER
IN ONS RESTAURANT
Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027
info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl
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