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Geslaagd jubileumfeest 70-jarige Muziekvereniging
De Bosnimf
Zondagavond 19 november konden bestuur en muzikanten van
Muziekvereniging De Bosnimf en Swingband Havelte terugkijken op een
zeer geslaagde en gezellige muzikale middag in Landgoed Overcinge. Ruim
voor de start om 14.00 uur kwamen de eerste belangstellenden binnen.
Er was grote interesse voor de eerste oprichtingsbrieven aan de Raad van
de voormalige gemeente Havelte (uit 1898!), maar ook voor de diploma’s,
programmaboekjes, krantenknipsels en vele, uiteraard herkenbare, foto’s
waarmee de geschiedenis van de vereniging werd weergegeven. De muzikale
omlijsting bij deze inloop was van de Terribell Jazzband uit Zwolle wat bij het
publiek bijzonder in de smaak viel; de toon was gezet.
In een overvolle boerderijzaal
begon daarna het optreden van
de Swingband. Ook tijdens dit
programmaonderdeel werd de
geschiedenis weergegeven maar nu in
muziek ondersteund met bijpassende
beelden samengesteld door de
Videoclub Havelte. Bij het eerste
nummer, ”All of us”, druppelde de
band binnen, ”Dancing in the Street”
was een knipoog naar het vroegere
marcheren op straat en bijvoorbeeld
”You are the Sunshine of my Live” een
ode aan de jeugd van de vereniging.
Jaarlijks wordt door De Swingband
de basisschool bezocht om de
leerlingen te laten kennismaken met
verschillende muziekinstrumenten,
waarna zij, in samenwerking met Scala
Meppel, een aantal lessen kunnen
volgen om te ontdekken wat muziek
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maken inhoudt.
De middag werd afgesloten door
de band Jorby uit Deventer terwijl
muzikanten en publiek, waaronder
vele oud-leden, elkaar konden
ontmoeten en bijpraten. Al met al een
zeer geslaagde jubileum viering van
Muziekvereniging De Bosnimf, die nu
al weer 5 jaar optreedt als Swingband
Havelte. Met de overweldigende
belangstelling voor haar muzikale
middag heeft ze in ruime mate
aangetoond dat er – nog steeds –
bijzonder veel belangstelling is voor
haar optredens. Voor geïnteresseerde
muzikanten: op maandagavond vanaf
19.30 uur wordt er gerepeteerd in
ontmoetingscentrum De Veldkei in
Havelte. Kom gerust eens kijken!
Vooral trombonisten worden
uitgenodigd aan te schuiven…..

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

0521 34 46 54

Nieuw  in  ons  assortiment!  
Te  koop  én  te  huur:  DOLMAR  
doorslijper/bandenzaag  

Wij  verzorgen  graag  de  

van  uw  gazonmaaier  voor  een  
eerlijke  prijs  inclusief  gratis  
haal-‐  en  brengservice!  
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 20 december 2017.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 13 december
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. 10 dec.
Havelte
Zo. 17 dec.
Havelte
Wo. 20 dec.
Molenhof

10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur

Ds. J.J. Vonk uit Ens
Ds. A. Westra
Mw. G. Bijl-Valk

Kinderkerk
Kindernevendienst
Kerstviering

‘Kerstverhaaltjes vol koperwerk!’ in de Holtinger schaapskooi te Havelte
Op zondagmiddag 17 december brengt Brassband Crescendo uit Steenwijk in de sfeervolle versierde lammerenkooi van
de Holtinger Schaapskudde verrassende kerstverhaaltjes, die afgewisseld worden met kerstmuziek.
Muzikale intermezzo’s
Crescendo geeft al enige jaren
muzikale voorstellingen rond de
Kerst in de kooi. Voorgaande jaren
werd gekozen voor een toneelstuk
met muziek. Dit jaar echter worden
er verhaaltjes verteld en omlijst met
kerstmuziek.
De voorstellingen starten om 14.30 en
om 16.00 uur.
De schaapskudde heeft een
kraampje met o.a. koffie, thee of
chocolademelk.
Opbrengst voor de schapen
Crescendo en de stichting Holtinger
Schaapskudde rekenen op een
sfeervolle middag en hopen op veel

animo van jong
en oud. De gasten
worden aangeraden
in warme kleding te
verschijnen.
De Wintersfeervoorstellingen kosten
€ 5.00 (volwassenen)
en voor kinderen
tot 12 jaar 2,50
euro per persoon.
De opbrengst komt
ten goede aan de
schaapskudde.
De schaapskudde wordt mede in
stand gehouden door Gemeente en
Provincie.

Kijk voor meer informatie op
www.deholtingerschaapskudde.nl of
www.crescendosteenwijk.nl

Lekker en gezond eten zonder zelf te koken?
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis!
Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden!

Wij zoeken
bezorgers !

Af en toe, 1x in de week of iedere dag!
Warm of koelvers thuisbezorgd!

Maaltijdservice Thuis
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www.zzwd.nl

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

December, we maken het gezellig in huis!
Wij helpen u daar graag bij. U vindt bij ons veel sfeermakers,
kerststukken, groen, kersttakken, kerststerren etc.
Ook maken wij uw eigen schaal of pot voor u op.

Amaryllis
3 stelen per bos

3

95

Grote kerstster
e 295

2 voor

5

00

Mini kerstster
e 150

3 voor

3

00

Kerststuk

op schaal met sfeerlicht
van 14 nu
95

8

95

Bloemenhuys Havelte
Dorpsstraat 49 A - 7971 CP Havelte - Tel. 0521 34 66 74
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Voor al uw
rietdekkerswerken
Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759
www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
Wandelbosweg 10 | 7971 AK Havelte | 0521-344027
Vrijblijvend prijsopgave.

PROEF DE SFEER
IN ONS RESTAURANT

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Voor al uw rietdekkerswerken
Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel: 0521-344328/0650556759
Nostalgie
retour op de Kerstmarkt

info@derandvanhavelte.nl | www.derandvanhavelte.nl

in Havelte

Een nostalgische -Dickens- kerstmarkt moet ook daadwerkelijk nostalgie uitstralen. Gezellig verlichte
kraampjes, streekgebonden producten, warmte en gemoedelijkheid. De Volksfeest Commissie
Havelte heeft dan ook een drastisch en moedig besluit genomen door geen reguliere marktverkoop
toe te staan.

Volgens Hans Krol -1 van 3
organisatoren- sloeg de kwantiteit
vorig jaar door ten opzichte van de
kwaliteit.
Grote marktverkoopwagens
domineerden de uiteinden van
de markt wat ten koste ging van
de sfeerbeleving en natuurlijk zijn
weerslag had op de verkoop van al
die welwillende verenigingen en
particulieren.
Tezamen met medeorganisatoren Jan
Koops en Abe Brouwer is besloten
de markt terug te brengen naar
zijn oorsprong; een gemoedelijke
regionale en bovenal nostalgische
kerstmarkt.
Volgens Jan Koops huurt dan ook zo’n
90% van alle kraamhouders een kraam
bij de commissie wat de aanblik en
eensluidendheid zal doen vergroten.
Abe Brouwer geeft aan dat er rekening
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gehouden werd
met veel minder
aanmeldingen
door het weren
van de grote
marktverkoopwagens, maar
we zitten alweer
op zo’n 70
kraamhouders
vertelt hij niet
zonder trots.
Het kan maar zo
zijn dat de Havelter
kerstmarkt,
gehouden op
de Brink in Havelte op zaterdag 16
december van 13.30 tot 19.00 uur,
weer 1 van de grootste kerstmarkten
van Noord Nederland gaat worden,
maar dit keer met behoud van de
juiste sfeer en instelling.
De optredende koren en muzikanten
kunnen dit jaar gebruik maken
van een overdekt podium
welke is gesubsidieerd uit het
Ondernemersfonds Westerveld.
Hier zijn we zeer blij mee
geeft Hans Krol aan en tevens
met de sponsoring van Café
Restaurant ’t Knooppunt, de
Kinderkledingbeurs Havelte en
de bijdrage van het HOC.
Zonder hen zouden we deze
markt niet jaarlijks kunnen
organiseren
Geheel in sfeervolle kledij zullen
o.a. optreden: Mannenkoor

Uffelte, theaterkoor Disisit, Voices4U
en de Dickens Singers uit Meppel,
muzikaal ondersteund door Wiebe
Bethlehem en de fa. Roodhof.
Ook voor de kleintjes valt weer
veel te beleven op het ‘Dickens
kinderplein’, waar brood gebakken
en popcorn gemaakt kan worden, er
kan worden geknutseld en waar de
kids reuzenbellen kunnen blazen en
natuurlijk ontbreken de schminksters
niet!
De aankomst via de Havelter
Schapendrift van de gehele Holtinger
Schaapskudde rond 14.00 uur maakt
de historie compleet en met een
heuse kinderfakkeloptocht wordt de
markt rond 19.00 uur afgesloten.
Herleef oude tijden in het centrum van
Havelte op zaterdag 16 december van
13.30 tot 19.00 uur.
De feestcommissie verwacht weer
veel publiek en nieuwe kraamhouders
kunnen zich altijd melden via
hanshavelte@gmail.com of 06
10181417.
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Nieuw: de zondagmiddaginloop

Keitje

Té…

Havelters “zijn moeilijk in beweging te
krijgen”, hoorde ik laatst. Hoezo? Er is
volop beweging in Havelte.
Een strak-gladde Eursingerkerkweg
met een prachtige, brede stoep.
Heerlijk voor wandelaars, maar pas op,
de stoep eindigt nog in het niets!
Maar, er schijnt een pinautomaat te
komen bij de rugbyclub.
Er is weer een leuke bloemenwinkel bij.
We hadden een zeer succesvol
dorpsgesprek in de dorpskerk met
meer dan 100 aanwezigen.
Een ondernemend paar uit Havelte
heeft besloten een hotel-restaurant
nieuw leven in te blazen.
Ondanks de stromende regen hebben
veel bezoekers de deuren weten te
vinden van de deelnemers aan Havelte
Buitengewoon. Op 10 december laten
het Mannenkoor van Uffelte en de
Liesterkrallen hun liederen klinken in
resp. Uffelte en Havelte.
We hebben Sinterklaas binnengehaald
en op 16 december a.s is er weer een
mooie Dickens Kerstmarkt.
En dan, wat er allemaal nog bij komt.
Noem dat maar: “moeilijk in beweging
komen”, men is bijna niet te stoppen!
Er schijnt té veel beweging te zijn
geweest tijdens een gesprek in ons
dorpshuis waar inwoners hun visie
mochten geven op het plan MolenhofVeldkei. Té veel onaangename woorden
blijven onnodig, waar té voorstaat is
nooit goed.
Ik heb nog een wens!
Nu Jan Jetten verhuisd is, is een mooie
galerie zeer welkom en een oud plan,
een muziekkoepel in het dorp.
Ik hoop dat laatste nog mee te maken.
dieneke smink

Op zondag 17 december wordt in de Nije Wheeme, Uffelterkerkweg 1 in
Havelte een zondagmiddaginloop georganiseerd. Alle bewoners van Havelte
en de omliggende dorpen die de zondag soms een beetje lang vinden duren en
gezelligheid zoeken, zijn tussen 14.30 en 16.30 uur van harte welkom.
Deze activiteit is een initiatief van
vrijwilligers van de Clemenskerk (PKN),
die zelf ook graag contacten leggen op
de zondagmiddag. Vanaf januari wordt
de zondagmiddaginloop om de twee
weken gehouden, maar dan op een
andere geschikte locatie in het dorp.
Begin januari volgt hierover nader
bericht.
Tijdens de inloopmiddagen is er
volop gelegenheid voor informele
ontmoeting, om samen een spelletje
te doen of om met elkaar iets te

ondernemen (b.v. wandeling, muziek).
Ook zal er regelmatig een kort centraal
programma zijn.
Deze eerste middag gaat Dieneke
Smink omstreeks drie uur een
kerstverhaal vertellen. En natuurlijk
praten we ook over de wensen en
ideeën voor in het nieuwe jaar.
Nogmaals: van harte welkom op 17
december!
Inlichtingen: Wim van Velzel, telefoon
340022 of per e-mail: wimvanvelzel@
home.nl.

Dromen van bomen 9
De wilgeboom
Gouden droom van vroeg voorjaar...
als lichtende sluier, omfloerst nogtoon jij lente-verwachting.
Eerst kaal nog -en geknotplots sta je daar!
Machtig teken van licht;
een beeldig gezicht,
jouw metamorfose
tot groei en bloei
bot je uit, een ware
lentebruid!
P.S. Het laatste vers is gedaan,
omdat wij noordwaarts gaan
verhuizen, is dit de apotheose
voor de kei! Extra groet van mij,
en van schilder Floris Anker met dank
aan hem voor de pracht-schilderingen,
en ook deze foto van de Wilg!

Wat houd ik van je
waterboom... je bent
mijn toekomstdroom
mijn ‘Äquaria’
groet van Gem uit Havelte

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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Van Hardloper tot marathonloper
Voor veel hardlopers is de marathon (42,2km) een mythische afstand, voor
anderen een schijnbaar onbereikbaar doel. Met de juiste training en de wil om dit
doel te realiseren, is het echter haalbare kaart volgens Albert Pieter Venema van
Dudeljo. De ervaren marathon- en ultraloper en gediplomeerd hardlooptrainer
uit Havelterberg start in samenwerking met Hardloopbegeleidingopmaat.nl een
marathoncursus in januari 2018. Het is zijn passie om mensen in beweging te
brengen en te helpen om hun grenzen te verleggen.
De cursus is bedoeld voor hardlopers
die hun debuut willen maken op een
voorjaarsmarathon (bijvoorbeeld
Rotterdam of Enschede) of hun
PR willen verbeteren. De sporters
worden intensief begeleid met
groepstrainingen en een op maat
gemaakt trainingsschema. Er is veel
aandacht voor de specifieke aspecten
van de marathon zoals looptechniek,
voeding en materiaal. Buiten de
groepstrainingen om worden cursisten
naar behoefte gecoacht via whatsapp,
telefoon of e-mail.

woensdagavonden en 7 gezamenlijke
duurlopen van 15-30 km in de
omgeving van het mooie Havelterberg
en tenslotte een testwedstrijd over
30 km. Voor de trainingen wordt
gebruik gemaakt van de velden en
kleedruimte van de sportvelden van
voetbalvereniging FDS (Fit Door Sport)
te Havelterberg.

Het programma omvat een uitgebreide
intake, een persoonlijk programma
van 12-16 weken, een hartslagzonebepaling, 12 groepstrainingen op

Op 13 december om 19.00 uur
organiseert Dudeljo een gratis
proeftraining op het veld van
voetbalvereniging FDS in Havelterberg.

Voor de eerste inschrijvers zijn 5
tickets beschikbaar gesteld door Run
Forest Run voor de trail over het
Dwingelderveld.

Opgave via de website of apvenema@
gmail.com.
Meer informatie over de cursus is te
vinden op www.dudeljo.nl.

Kerst in Wapse
• Stel zelf uw vijf-gangen diner samen!
• Wij zullen u verrassen met (kerst)muziek
• Reserveren is gewenst, wij sturen u graag ons
menu toe of kijk en reserveer via onze website.
Ten Darperweg 104, 7983 KP Wapse, telefoon (0521) 55 12 78, www.wapserherberg.nl
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Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

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

Let op!
De volgende Kei is de laatste van dit jaar. Wilt u adverteren met een kerstwens?
Bel of mail ons dan voor 13 december, dekei@kleen.nl of 0522 255 449.

Agenda
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
13 dec.
Proeftraining Marathoncursus; org. Dudeljo - Voetbalveld FDS, Havelterberg - 19.00 uur
14-15 dec. Kersttoernooi biljartvereniging De Veldkei. Aanvang 09.30 uur.
Kerstmarkt - De Brink, Havelte - 13.30-19.00 uur
16 dec.
17 dec.
Wintersfeer 2017 i.s.m. Muziekvereniging Crescendo - Schaapskooi Havelte - 14.30 en 16.00 uur
17 dec.
Zondagmiddaginloop - Nije Wheeme, Havelte - 14.30-16.30 uur
20 dec.
De Kei nr. 24 - laatste Kei van 2017
Vrouwenvereniging Havelte, Kerst
20 dec.
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.
De Kei nr. 1
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 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. 23 - 6 december 2017
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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

Debuut of PR lopen op de marathon?
Jij kan dat!
Ik help je op weg:
Dudeljo organiseert
i.s.m. hardloopbegeleidingopmaat.nl
een Marathoncursus in Havelterberg.
(vanaf voetbalveld FDS)

€ 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

Gratis proeftraining bij v.v. FDS Havelterberg
13 december om 19:00u
opgave en meer info:
www.dudeljo.nl
i.s.m.

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl

Bijzonder Winterconcert in Havelte 10 december
Op zondag 10 december vindt om
15.00 uur 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, Peterson-

Berger, 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.
Aanvangt 15.00 uur, entree € 8,00
inclusief consumptie, Clemenskerk te
Havelte.

Noordeinde 9, Meppel

Een ‘KEI’ van een foto

T 0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

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

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.
‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’
8
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Kunst: een kwestie van kunnen
Door Jan van Helvoort

Over kunst is door de eeuwen heen veel geschreven. En doorgaans met
waardering en ontzag. Misschien dat de uitspraak van Oscar Wilde – ‘Kunst is
volkomen nutteloos’ – wat uit de toon valt, maar wat te denken van: ‘Kunst
begint daar waar het kunnen van de meesten ophoudt’ (Alexander Otto
Weber) of ‘Als kunst volmaakt is, is de wereld overbodig’ (Jorge Luis Borges) of
‘Pas als het kunst is, is het echt’ (Jan Wolkers)?
Waardering en ontzag passen ook
als we het hebben over Jacob R.
(Reint) Kunst (Groningen 1934), die
op 10 november jongstleden als
voorzitter van biljartvereniging De
Veldkei de hamer overdroeg aan Klaas
Steenstra. Wie Kunst ziet ‘benen’
naar de biljarttafel, ziet als het ware
de kapitein op de brug, de schipper
naast God, zoals Jan de Hartog zou
hebben gezegd. Als zoon van een
kapitein/reder, begon hij in 1956 als
stuurman op het schip van zijn vader
om het jaar daarop als kapitein/
reder het ruime sop te kiezen. Jacob
Kunst is bekend om zijn creatieve
oplossingen: toen hij een marconist
tekort kwam en niet mocht uitvaren,
liet hij zijn vrouw aanmonsteren, die
tot ieders tevredenheid vier jaren
heeft meegevaren. Later werkte
hij als verkoper van nautische
apparatuur voor het Amerikaanse
bedrijf Sperry Marine. En die kennis
van vuurgeleiding, radar en ander

navigatiegereedschap heeft zonder
enige twijfel bijgedragen aan zijn
scherpe blik op het biljartspel.
Daarover gesproken. Op zijn
achttiende werd Kunst lid van de
Koninklijke Nederlandse Biljartbond.
Hij nam lessen, volgde cursussen
voor biljartleraar en arbiter en mocht
als vuurdoop een wedstrijd van de
beroemde Belgische grootmeester
Raymond Ceulemans ‘arbiteren’.
Uiteraard slaagde hij met vlag en
wimpel. In zijn ‘goede’ jaren maakte
Kunst zelf trouwens in de regel series
van 100 tot 110 caramboles, wat voor
de meeste biljarters van De Veldkei
niet is weggelegd.
Sport-en-spelminnend Havelte kent
Jacob Kunst sinds 2009, toen hij Arie
Huis als voorzitter van biljartvereniging
De Veldkei opvolgde. In die acht jaren
bewerkstelligde Kunst mede dat de
leeftijdsgrens – alleen 65-plussers
konden lid worden: een kwestie van

Vogel

subsidie
– werd
afgeschaft.
En dat
betekende
dat het
aantal leden
Foto (fragment): Rimmert Brandsma
zo rond
de 85 kon
blijven schommelen en de vereniging
weer vers bloed en extra impulsen
kreeg. En terecht, want Havelte (en
omstreken) verdient een vereniging
als De Veldkei. Wie de kerst- en
paastoernooien bezoekt – kom eens
langs bij het komende kersttoernooi
op 14 en 15 december – ondergaat de
gemoedelijke sfeer als een weldadig
warm bad. En wat te denken van de
(club)kampioenschappen aan het
eind van het speelseizoen? Of het
ontspannen ‘vrij’ biljarten tijdens de
vakantieperiode?
Nu de zware last van het
voorzitterschap van zijn schouders
is afgegleden, kan de ex-voorzitter
geheel onbevangen zijn vakmanschap
etaleren op het groene laken. Op
donderdagmiddagen kan men de Oh’s
en Ah’s horen schallen in De Veldkei:
de meester heeft het weer op zijn
heupen.

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
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In gesprek met
wijkagent Bert Nijenhuis
Past die pet nog wel?
In de jaren 70 van de vorige eeuw
kreeg Nederland via Postbus 51 mee
dat ‘die’ (politie)pet ons allemaal
paste. Burgers moesten zich wat
actiever opstellen om de politie te
helpen bij haar lastige taak. Die kreeg
het immers steeds moeilijker in die
roerige tijden van ‘moet kunnen’
en anti-autoritair, assertief gedrag.
Inmiddels zijn we zo’n veertig jaar
verder en ziet Nederland er wat
anders uit. De bevolking is met een
paar miljoen gegroeid, de gulden is
verdwenen en schaalvergroting is het
beleid geworden. Wat wel hetzelfde
is gebleven, is de eeuwige mantra van
bezuinigen. En daar kan de politie
over meepraten.
‘In feite is de reorganisatie van de
politie een vorm van bezuinigen. Toen
ik hier in deze regio kwam te werken,
had Havelte een bureau met een
man of negen Rijkspolitie. Wij zaten
toen in het gebouw waar nu tandarts
Dekens zijn praktijk heeft: Dorpsstraat
42. Vledder had een bureau met een
man of vijf, Diever zes, Dwingeloo vier.
Ook Ruinerwold en De Wijk hadden
een eigen politiepost. Meppel had
zijn eigen gemeentepolitiekorps met
50 mensen. Maar nu zitten we met
zijn allen in Meppel en Hoogeveen
met daarnaast nog werkplekken in
Zuidwolde en Diever. Een bekende
zorg is dat we meer tijd nodig
hebben om ter plaatse te kunnen
komen. Toch valt het wel mee, omdat
surveillanceauto’s vanuit de centrale
snel opnieuw gepositioneerd worden.
Niettemin, de afstand tot de burger is
letterlijk en figuurlijk groter geworden.
Als rijkspolitieman was je vroeger
verplicht te wonen in de plaats waar
je werkte. Jij kende de mensen en zij
kenden jou. Met de verkeerscursus die
ik geef in de gemeente Westerveld –
op dit moment hebben daar zo’n 2000
mensen aan deelgenomen – proberen
we de binding met de burgers weer
wat aan te halen die we met de
reorganisatie dreigen kwijt te raken.
De politie is 24 uur per dag bereikbaar.
De wijkagenten, in Westerveld zijn
dat er vier, zijn ook via het centrale
10

nummer 0900-8844 of via e-mail
bereikbaar.’
Aan het woord is Bert Nijenhuis
(Joure, 1956), in 1974 begonnen
bij de Koninklijke Marechaussee in
Haarlem. Zijn vuurdoop kreeg hij in
Amsterdam tijdens de krakersrellen
omstreeks 1980. In 1981 kwam hij bij
de voormalige Rijkspolitie Drenthe
en de laatste jaren is hij actief als
wijkagent van Havelte, Uffelte, Darp,
Havelterberg en Wapserveen. O ja,
en ook contactpersoon van Hoeve
Boschoord in Doldersum. Kortom, een
enorm gebied voor een man alleen.
Wat doet een wijkagent zoal?
‘Je hebt als wijkagent de mooiste
functie bij de politie. Je bent
maatschappelijk werker, rechter,
bemiddelaar, handhaver,
probleemoplosser. Je bent een echte
netwerker. Je komt onder de mensen,
je hoort en ziet veel en fungeert als
een soort radar voor de samenleving.
Je pikt signalen op, analyseert die en
reageert daarop. Het is niet zo dat de
wijkagent alles zelf moet oplossen.
Een team van collega’s staat hem
hierin bij. Hij is de coördinator. Maar
de bezuinigingen hebben hun tol
geëist, wat we terugzien in de krappe
roosters. Met minder mensen moeten
we steeds meer doen, terwijl de
regeldruk die door de reorganisatie en
door andere politieke beslissingen is
ontstaan, soms een blok aan het been
is; ja, zelfs averechts kan werken. Door
creatieve oplossingen te bedenken
proberen we wel het contact met de
bewoners te behouden. Het werk van
de agent op straat is een zware taak
binnen de politie. De agent ziet de

ellende die mensen elkaar kunnen
aandoen, of die mensen moeten
ondergaan. Op paniekmeldingen
moet je meteen reageren. Er zijn heel
veel mensen die hun leven te danken
hebben aan snel en kordaat ingrijpen
van de politie. Dat is dan weer
dankbaar werk.
Als deskundigen beweren dat de
misdaad is gedaald, omdat er minder
aangiften worden gedaan, wordt wel
eens cynisch opgemerkt, dat die daling
te wijten is aan het feit dat mensen
een aangifte zinloos vinden. Er wordt
toch niets mee gedaan, is de mening.
Dat is wel wat kort door de bocht. Via
www.politie.nl kun je aangifte doen
en ook volgen wat ermee gedaan
wordt. Het is aan het Openbaar
Ministerie om te beslissen wat er
verder mee gebeurt. Maar de mensen
hebben heus nog wel vertrouwen
in de politie. Ze begrijpen echt wel
wat er van ons gevraagd wordt. Wij
zijn immers het meest zichtbaar op
straat, terwijl rechters, advocaten,
bureauambtenaren of politicibeleidsmakers daar meestal niet te
vinden zijn.’
Verharding
‘De mentaliteit van het publiek
is inderdaad verhard. Ik kan het
niet begrijpen dat hulpverleners,
zoals brandweerlieden of
ambulancepersoneel, soms worden
belaagd. De mensen die dat doen,
zouden raar staan te kijken als
diezelfde hulpverleners hen in de
kou lieten staan als de nood aan de
man was. Anderzijds zie ik ook wel
positieve ontwikkelingen. Natuurlijk,
er zijn hangjongeren die overlast
veroorzaken, maar er is een veel
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grotere groep die positief is. In Havelte
bijvoorbeeld wordt de jeugdsoos in
De Veldkei georganiseerd door de
oudere jeugd voor de jongere jeugd.
Het Oudejaarsfeest bij Het Knooppunt
wordt door jongeren georganiseerd.
En we proberen jongeren ook veel
meer te betrekken bij beleid dat hen
aangaat.
Wat ik een uitstekende ontwikkeling
vind, is dat steeds meer mensen zich
aansluiten bij de buurtpreventieinitiatieven. Via een WhatsAppgroep kunnen ze verdachte situaties

doorgeven aan buren verderop.
Blijkt er iets aan de hand te zijn, dan
kan de beheerder van die groep dat
melden aan 112 ingeval van spoed of
aan 0900 88 44. Wat je nodig hebt, is
WhatsApp, de gratis berichtendienst
voor mensen met een smartphone.
Dus zie je een auto- of woninginbraak,
vandalisme, bedreigende of
spoedeisende situaties, vermiste
personen of kinderen, een doorrijder
na een ongeval, stel elkaar en de
beheerder dan op de hoogte. Die kan
op zijn beurt weer andere beheerders

inlichten. In Westerveld bestaan
dergelijke ‘buurtwhatsapp-groepen’
onder andere in Uffelte – de groep
Lindenlaan – en Havelte: de groepen
Leeuwerik van de gelijknamige weg,
Kielakker en Zonnehofalarm. Wil je
zien wie, wat en waar, dan moet je
eens kijken op www.wabp.nl en daar
de provincie Drenthe opzoeken. Voor
informatie hierover kun je ook contact
met mij opnemen via 0900 88 44. Dus
die pet, ja, die past nog steeds.’
Tekst: Jan van Helvoort,
foto: privécollectie afgebeelde
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Voor  12.00  uur  vrijdagmiddag    29  december  
Voor  12.00  uur  vrijdagmiddag    29  december  
Na  
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uur  
woensdag   3  januari        na  16.00
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URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

De Kei - 2e jaargang nr. 23 - 6 december 2017

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
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Kerststol met amandelspijs Groot/middel/klein
�otenstol met amandelspijs
Suikerbrood
Suikerbrood Walnoten
Kerstbrood tulband met amandelspijs

Luxe kerstcake tulband 4 soorten
noten/chocolade/amarenen/naturel
Kerstkransjes groot/klein
,Roomboter amandel kerstkrans
Roomboter amandel staven
Grote kaas soepstengels �
** alles 100 % roomboter 100 % amandelspijs**
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Kerstgebak
Kerstschnitt
Kersttaart slagroom/mokka/fruit
(9, 12, 16, 20 personen)
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