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Een SABO motormaaier… 
Iets voor u…? 

Momenteel bij ons in de actie! 

  Meld u nu aan voor  
      de winterbeurt     
      van uw maaier!  

Wij realiseren deze graag voor u 

voor een eerlijke prijs incl.  
gratis haal- en brengservice.  

0521 34 46 54

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. | 3e jaargang nr. 3 | 14 februari 2018

Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250De uilenkast in de Clemenskerk

Van 2000 tot 2003 is de Clemenskerk grondig onder handen genomen. De 
Firma Aberson uit Steenwijk voerde deze restauratie uit. Het was in 2002, op 
een moment dat het nieuwe dakbeschot nog niet was aangebracht, dat de 
uitvoerder van Aberson een kerkuil waarnam onder de gebinten van het dak 
van de kerk. Dit bracht ons en de “Vogelwacht Uffelte e.o.” op het idee om 
boven de gewelven van het koor een uilenkast aan te brengen. 

Tegen de verwachting in namen 
bosuilen bezit van de kast. Er werden 
eieren gelegd en uitgebroed. De jonge 
bosuilen werden vervolgens door de 
Vogelwacht geringd en gewogen.

Enkele jaren later namen kerkuilen 
bezit van de kast. Opnieuw werden er 
eieren gelegd en uitgebroed.  
Het afgelopen voorjaar ging het niet 
volgens verwachting. Er werden 
door de Vogelwacht 7 koude eieren 
gevonden in de kast. Bij een inspectie 
van de kast in augustus werden er 
3 bijna volwassen kerkuilen in de 
kast aangetroffen. De 7 eieren die 
in mei waren gevonden lagen onder 
de braakballen en uitwerpselen 
van de nieuwe bewoners. Er werd 
besloten om deze jonge vogels zo 

spoedig mogelijk te ringen. Ze stonden 
namelijk op het punt om uit te vliegen. 
Uiteindelijk konden er nog 2 uilen 
geringd worden, de 3e ontsnapte uit 
de kast.  
Bij gewichtscontrole bleek dat de 2 
jongen al het gewicht hadden van 
volwassen vogels. De “ringer” had 
het vermoeden dat er mogelijk meer 
jongen waren grootgebracht. Waarom 
de 7 eieren van de eerste leg niet 
zijn uitgebroed blijft een raadsel. Het 
kan veroorzaakt zijn door een koude 
periode in april. Ook is het mogelijk 
dat een van de ouders is doodgegaan.  
We kunnen concluderen dat kerkuilen 
de weg naar deze uilenkast ook in 
2017 weer hebben gevonden.  

Greet Glotzbach/Gerard Zijlema
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18 februari

Van 14.30 – 16.30 uur in de

Nije Wheeme,
Uffelterkerkweg 1 te Havelte

entree gratis

De volgende Kei verschijnt op 28 februari 2018. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 21 februari 
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.  18 feb. Havelte 10.00 uur Ds. V. Top Kindernevendienst
Wo. 21 feb. Molenhof 19.30 uur Mw. G. Bijl-Valk
Zo.  25 febr. Havelte 10.00 uur Ds. C. Huisman uit Meppel Kindernevendienst 

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

Warm of koelvers thuisbezorgd! 

   Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden! 

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

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

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

Belangrijke Informatie
BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003

CENTRUM BIRU KAI, Natuurgeneeskundige praktijk
Marktstraat 4, 7941 KR Meppel, tel. 0522 23 01 73. 
Behandeling volgens afspraak.

INEKE KNOL INDIVIDUEEL-, RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT, 
counsellor, docent, supervisor, (team)coach en trainer.
BIJ IK, Dorpsstraat 66, 7948 BT Nijeveen. 0522-259308  
06-17067004. Tel.spreekuur: wo. en vr. 8.30-9.00 uur.

Zondagmiddaginloop 
in Havelte

Op zondagmiddag 18 februari 
2018 wordt in de Nije Wheeme 
(Uffelterkerkweg 1 te Havelte) 
van 14.30 tot 16.30 uur een 
zondagmiddaginloop georganiseerd. 

Er is volop gelegenheid om te 
ontmoeten onder het genot van thee. 
Een high tea? Alle bewoners van 
Havelte en de omliggende dorpen zijn 
van harte welkom.

Diabetescafé

Op 28 februari vindt het eerste 
Diabetescafé Meppel van het jaar 
weer plaats in Cultureel Centrum ‘De 
Plataan’, Vledderstraat 3 in Meppel 
van 19.30 tot ± 22.00 uur.
Het thema van de avond is: 
‘Voetverzorging bij Diabetes’. 
Twee specialisten: Medisch Pedicure 
Annelies van Zanten en Podotherapeut 
Ineke Joesten zullen, mede aan de 
hand van vragen van deelnemers, iets 
vertellen over het belang  van goede 
voetverzorging bij diabetes.
Mensen met diabetes, partners, 
ouders van kinderen met diabetes 
en belangstellenden zijn van harte 
uitgenodigd.
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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

‘Oudje!’ pesten 

Een ansichtkaart, een plaatje uit 1924 
van een suikerzoet echtpaartje in 
neonachtige kleuren.
Achterop de naam van een man, 
Jacob, ‘geschreven in liefde’ staat er in 
ouderwets schoonschrift.
Rechtsboven een postzegel van 4! 
cent.
Tegenwoordig plakt men 83 eurocent 
op een kaart of brief. Geen wonder 
dat er weinig post verstuurd wordt.

Kinderen moeten weer schrijfles 
krijgen, zegt de minister van 
onderwijs. Inderdaad, het handschrift 
van kinderen is erbarmelijk slecht.
Van tussen de lijntjes schrijven hebben 
ze nog nooit gehoord. Waarom 
zouden ze?
Een appje is gratis om contact te 
maken, of twitter en facebook, de 
kinderen zijn de hele dag online.
Een kaartje schrijven of een brief, 
ze hebben opa en oma, want die 
gaan ook mee in de vaart der 
volken, binnen een paar seconden 
geïnformeerd over hun mooie rapport.
Dus kaarten en brieven worden niet 
meer verstuurd, dus, de postbussen 
kunnen wel tot een minimum worden 
teruggebracht.
Ook in Havelte.

Weer iets om ons ‘oudjes!’ te pesten.
En laat ik nou net één van die mensen 
zijn die kaarten en brieven verstuur.
Namens alle ouderen: Bedankt hoor 
PostNL.

dieneke smink

‘t Olde Bessien speelt “4x Raak!”

Toneelvereniging ’t Olde Bessien uit Darp speelt dit jaar “4x Raak !” op 
verschillende locaties in de gemeente Westerveld. Zoals gebruikelijk is de 
première in eigen huis. Deze vindt plaats op zaterdag 17 februari 2018 in 
buurthuis de Stobbe in Darp. Vervolgens wordt er nog in de Veldkei in Havelte 
gespeeld op zaterdag 24 februari 2018.

Ook dit jaar verschijnt ’t Olde Bessien 
na vele repetities weer ten tonele in 
Darp en Havelte.
Onder leiding van regisseur Erik 
Bakker heeft iedere speler zich de 
rol in “4x Raak!” eigen gemaakt. 
Het toneelstuk is een klucht in drie 
bedrijven, geschreven door Ewouter 
Vogel.
Het is een hilarisch stuk welke 
gedurende de repetities al vele 
lachspieren heeft losgewerkt.
De première vindt plaats in De Stobbe 
in Darp op zaterdagavond 17 februari. 
Op zaterdag 24 februari wordt 
gespeeld in ontmoetingscentrum de 
Veldkei in Havelte. 
Beide voorstellingen beginnen om 
20.00 uur. Gedurende de avond wordt 
er een verloting gehouden. In Darp 
wordt afgesloten met gezellige live-
muziek. Dit alles wordt mede mogelijk 

gemaakt door de diverse sponsoren. 
Kaarten zijn voorafgaand aan de 
voorstelling verkrijgbaar aan de zaal. 
Komt allen, maar wees op tijd, 
want in verband met de scherpe 
veiligheidsmaatregelen geldt dat vol, 
ook echt vol is.
Voor onze try-out op vrijdag 16 
februari nodigen we de jeugd t/m 
15 jaar uit Darp en Havelte uit om te 
komen kijken in De Stobbe in Darp. 
Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis.

Senryû

Nachtzweet uit het niets.
Overgangsrituelen.
Verstreken jaren.

Louis
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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. Oranje ZwartWanneperveenV.
V. Oranje Zwart

Sportpark ’De Bovenboer’
Sportpark ’De Bovenboer’

Wanneperveen

Sportpark ’De Bovenboer’

v.v. Oranje Zwartv.v. Oranje Zwart
Opgericht 1 april 1949
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Werkbezoek DSSW-SW aan de Veldkei

Stichting Vrienden van de Veldkei praatte afgelopen 
zaterdag de partij DSSW-SW bij over de ontwikkelingen 
rondom het ontmoetingscentrum. In het dorp Havelte is 
onrust over de plannen voor de Veldkei. DSSW-SW deelt 
deze zorg en liet zich informeren en rondleiden door de 
accommodatie. 

Nadat een renovatieplan van 
de Veldkei was goedgekeurd 
presenteerden Zorgcollectief Zuid-
west Drenthe (ZZWD), Stichting 
Welzijn Mensenwerk en de 
gemeente Westerveld eind 2017 
alsnog een plan voor nieuwbouw 
van dorpshuisaccommodatie. In dit 
plan wordt accommodatie gebouwd 
bij de zorgappartementen op het 
terrein van de voormalige Molenhof. 
In februari wordt de laatste hand 
gelegd aan het programma van eisen, 
waarna hierover een beslissing wordt 
voorbereid. 

Het nieuwe plan kwam vorig jaar 
onverwacht voor Stichting Vrienden 
van de Veldkei. Het idee erachter is dat 
de nieuwe dorpshuisaccommodatie 
ook gebruikt kan worden als 
gemeenschapsruimte bij de 
zorgappartementen. De renovatie van 
de Veldkei gaat in dat geval niet door. 
Twee jaar geleden is renovatie door 
een bouwcommissie voor De Veldkei 
becijferd op 750.000 euro. In die 
periode was er nog wat onzekerheid 
over bestaande huurders. Ton Blaauw 
van de vriendenstichting: “We weten 
dat de huidige exploitatie goed is en 
ook dat álle huurders willen blijven. 

De bibliotheek, 
de dagopvang van 
Van Boeijen en de 
tandarts zien hun 
toekomst in de 
Veldkei. Bovendien 
is er een nieuwe 
huurder om de 
verkleining van de 
bibliotheek in te 
vullen.” Wat hen 
betreft is het niet moeilijk: “De Veldkei 
kan na een opknapbeurt weer vele 
jaren vooruit.”
In het programma van eisen worden 
de gebruikerswensen in beeld 
gebracht. Ook de vriendenstichting 
is bij dit onderzoek betrokken. Zij 
betwijfelen of alle huidige activiteiten 
bij de zorgappartementen terecht 
kunnen. Ook is dan onduidelijk wat 
de toekomst is van de commerciële 
huurders, die nu een bijdrage 
leveren aan de exploitatie van de 
Veldkei. Gepkes en Blaauw vinden 
bovendien dat drukbezochte en 
muzikale activiteiten tot laat op de 
avond niet passen bij bewoners van 
zorgappartementen. Evert Gepkes: 
“Het kan niet anders of dat geeft 
overlast. De Veldkei is doordeweeks 
nog tot laat geopend. Toch vinden wij 

de vraag vanuit de zorg wel terecht 
om ontmoetingsruimte te maken 
voor bewoners, maar dat zou los 
moeten staan van de renovatie van de 
Veldkei.”

De vriendenstichting heeft het idee 
dat renovatie van de Veldkei ook is 
wat een meerderheid van het dorp 
wenst. Zij zouden graag willen weten 
of dit draagvlak er inderdaad is in 
Havelte. Evert Gepkes: “Wij denken 
dat inwoners niet veel zien in de 
samenvoeging van dorpshuisfunctie 
met zorg. De Veldkei biedt onderdak 
aan heel veel gebruikers en het 
is maar de vraag of dat bij de 
zorgappartementen past. Om dat 
zeker te weten zouden wij graag een 
peiling willen van de mening van het 
dorp, bijvoorbeeld met een enquête.”

Henk Doeven, Evert Gepkes, Ton Blaauw, Wil Kreike, Geke Kiers

KREMER
uitvaartzorg

Annerie

0522 - 245021 
Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Sigrid & MariekeAnnerie,

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd, 
rust en aandacht die nodig is.

‘

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.  

Rimini is weer open voor
heerlijk ijs en verse pizza’s!

Voor menu en openingstijden: zie website
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Een ‘KEI’ van een foto
Foto: Wim van Rooijen, Uffelte

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992
Houthandelwevers.nl

Lariks / Douglas fijn bezaagd
16 x 150          400 cm lang € 1.50 p/m
20 x 200            400 cm lang € 1.95 p/m

Steigerplank (gedroogd!!)
30 x 195  fijn bezaagd  400 cm lang € 9.00 p/st
30 x 195  Vintage grijs geïmp. 500 cm € 3.50 p/m

Vlonderplanken
28 x 145  Grenen geïmpregneerd  € 2.25 p/m
21 x 140  Bangkirai 125 & 150 lang € 3.50 p/m
25 x 145  Bangkirai 125 & 150 lang  € 4.50 p/m

Bomen snoeien in Uffelte. 
Een schitterend wintersfeerbeeld.

Een ‘KEI’ van een foto

Heeft u een bijdrage voor de rubriek 
een ‘Kei’ van een foto? Mail uw foto en bijschrift 
o.v.v. ‘Kei van een foto’ dan naar: dekei@kleen.nl. 

Elk onderwerp is goed, mits gefotografeerd in het 
verspreidingsgebied. Als u wilt, kunt u bij uw foto 
een verhaaltje schrijven.

We zien uw inzending graag tegemoet.

Wij gaan weer starten met
een

beginners groep voor
volwassenen.

Vanaf dinsdag 6 maart iedere week. 
18.45 tot 19.45 
In “De Stobbe”

Kom allemaal vrijblijvend een avondje
dansen.

Wil je meer informatie neem dan contact
op met

Ellen Mulder 06-12647043 

Wij gaan weer starten met een 
beginnersgroep voor volwassenen

Vanaf dinsdag 6 maart iedere week,
18.45 tot 19.45 uur in ‘De Stobbe’ te Darp.

Kom allemaal vrijblijvend een avondje dansen.
Wil je meer informatie neem dan contact

op met Ellen Mulder 06-12647043

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Voor al uw 
rietdekkerswerken

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328

06 50556759



De Kei - 3e jaargang nr. 3 - 14 februari 2018 7

14 feb. De Kei nr. 3
14 feb. Valentijnsdag
15 feb. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
16 feb. Werkochtend GroenGroep Havelte - 9.00 uur
17 feb. Toneelstuk ‘4x raak’; ‘t Olde Bessien - De Stobbe, Darp - 20.00 uur 
18 feb. Zondagmiddaginloop - Nije Wheeme, Havelte - 14.30-16.30 uur
18 feb. Die Dorfplatz Musikanten - Hotel Brinkzicht, Vledder - 15.00 uur
20 feb.  Ophalen oud papier Havelte
21 feb.  Vrouwenvereniging Havelte, Drents-Ned.-Country en vertellegies 
24 feb. Toneelstuk ‘4x raak’; ‘t Olde Bessien - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
25 feb. Die Dorfplatz Musikanten - Hotel Brinkzicht, Vledder - 15.00 uur
28 feb. De Kei nr. 4
28 feb. Diabetescafé - De Plataan, Vledderstraat 3 Meppel - 19.30-±22.00 uur
  3 maart  Gezellige middag De Senioren Westerveld; de muzikale Familie Tuinman - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur - 

Iedereen is van harte welkom.
  3 maart Werkochtend GroenGroep Havelte - 9.00 uur
  6 maart Film ‘Garbage Warrior’ - Winkelsteeg 5, Uffelte - 20.30 uur
  7 maart  Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Lezing over De Nederlandse onderzeebotendienst - Veldkei Havelte
V.a. 10 maart  Cursus ‘Mus - Mees - Merel’; Vogelwacht Uffelte e.o. - Wapserveen (info: vogelwachtuffelte.nl - 8.00-10.30 uur
11 maart Jubileumconcert ‘De Brincksanghers’ - De Meenthe, Steenwijk - 14.30 uur
14 maart De Kei nr. 5
15 maart Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 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 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

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD
altijd scherp!

TESTAMENT MAKEN?

STOTIJN 
notariaat & mediation
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energetisch therapeut / sportmasseur verzorger        Martijn Haveman

behandeling;  opleidingen;       

Pedjit (oosterse massage)       energetisch sportmasseur

energetische sportmassage / therapieën       stabielmassage onderbeen

ontspanningsmassage

magnetiseren cursus;

kruiden therapie meditatie

Locatie   veendijk 29   7971 RN Havelte   ( Drenthe)

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

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger 

Martijn Haveman

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

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

te volgen opleidingen;
energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen

cursus;
mediteren

Bureaus
op maat gemaakt

Het Noteboompje.nl

Drentenierdersmiddag

Drentenierdersmiddag op 
donderdag 15 februari. 
Drentenierders zijn wat 
oudere levensgenieters die zijn 
neergestreken in de gemeente 
Westerveld van ons mooie Drenthe, 
vaak na een druk arbeidsleven vol 
afwisseling.

Drentenierders willen de mensen 
om hen heen leren kennen, 
nieuwe contacten leggen, samen 
aan activiteiten deelnemen en 
wellicht nieuwe dingen uitproberen. 
Drentenierdersmiddagen worden eens 
in de maand georganiseerd.
Mevr. Joke Reuderink zal enkele 
liederen ten gehore brengen, verder 
is de middag bedoeld als een gezellig 
samenzijn.
De toegang is gratis en van te voren 
opgeven is niet nodig. De tijden zijn 
van 15.00 uur tot 17.00 uur.
De Drentenierdersmiddagen 
worden gehouden in Het Landhotel, 
Groningerweg 6 in Diever. Voor meer 
informatie zie onze website www.
drentenierders.nl of bel 0521-342557.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

Adverteren?

Swingband Havelte heeft 
een jubilaris

Tijdens de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering van 
Muziekvereniging De Bosnimf Havelte 
werd Kimberley van der Linden in 
het zonnetje gezet. Zij kreeg uit 
handen van de voorzitter een speldje 
uitgereikt voor het feit dat zij 12½ 
jaar lid is van de vereniging. 

Kimberley is begonnen bij de 
Malletband, een onderdeel van De 
Bosnimf. 
Toen deze band werd opgeheven 
is ze verder gegaan bij de Fanfare 
en tegenwoordig maakt zij als 
percussioniste deel uit van de ritme 
sectie van de Swingband. Altijd 
aanwezig, altijd met een vrolijke 
lach en naast het musiceren kan de 

vereniging ook altijd een beroep 
op haar doen voor organisatie- 
zaken zoals het verzorgen van 
de muziekbibliotheek en het 
donateursfonds. 
Een bloemetje waard!



De Kei - 3e jaargang nr. 3 - 14 februari 2018 9

••• • •
COMFORTUIN 

hoveniersbedrijf 
groenvoorzieningsbedrijf 

boomverzorgi ng 
bestratingen 

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel 
06 10 18 14 17

Cowifortuivi. ...... daar �it u altijd goed!

Jubileum mannenkoor “De Brincksanghers” 

Dit jaar viert het mannenkoor “De Brincksanghers” uit Havelte het 35-jarig jubileum. Het koor, dat destijds aan de 
stamtafel is opgericht, bestaat uit een 30-tal leden uit Havelte en omgeving. Het koor staat onder inspirerende leiding 
van dirigente Trijnie de Boer. 

Onder haar leiding brengen “De 
Brincksanghers” evergreens, Ierse 
folksongs en countrynummers ten 
gehore. Naast het eigen concert 
verlenen “De Brincksanghers” ook hun 
medewerking aan diverse festiviteiten. 
“De Brincksanghers” repeteren 
elke donderdagavond in “De Veldkei” 
te Havelte en zijn voortdurend op zoek 
naar mannelijke zangers die het koor 
kwalitatief kunnen versterken.

Ter ere van hun 35-jubileum heeft 
het mannenkoor “De Brincksanghers” 

een bijzonder concert georganiseerd. 
Als gastkoor hebben ze hiervoor 
uitgenodigd het “Enschede’s 
Byzantijns kozakkenkoor” (EBKK). 
Een koor dat jaarlijks vele optredens 
in heel Nederland verzorgt. Het 
EBKK brengt zowel Byzantijnse- als 
Kozakkenliederen ten gehore, deels 
ingevuld door een aantal fantastische 
solisten. 
Omdat bij een vorig concert met 
het EBKK, de zaal overvol was en er 
veel mensen teleurgesteld naar huis 
gestuurd moesten worden, is voor dit 

jubileumconcert uitgeweken naar “De 
Meenthe” in Steenwijk.

Mensen die willen genieten van 
prachtig, afwisselend koormuziek 
kunnen dus terecht op:
Zondag 11 maart vanaf 14.30 uur in 
“De Meenthe” te Steenwijk.
Kaartjes à € 10,-- p.p. zijn te 
reserveren: aan de kassa, online of 
telefonisch (0521-514004).

Voor meer informatie kijk op www.
brincksanghers.nl.
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Van afvalindustrie naar circulaire economie
In gesprek met wethouder Geertsma en beleidsmedewerker Klooster 

‘Ondanks dat nog veel gesproken wordt over ‘afval’ en wij óók nog 
een verzamelplaats hebben dat het ‘afvalbrengstation’ heet, is er 
steeds meer sprake van hergebruik van stoffen: een kringloop. De term 
circulaire economie wint terrein.’ Wethouder Homme Geertsma heeft 
onder andere duurzaamheid en afvalinzameling in zijn portefeuille en 
maakt zich hard voor een nog betere scheiding van zogeheten afval én 
hergebruik van materialen. Hij wordt daarbij onder andere ondersteund 
door beleidsmedewerker Jan Klooster van de gemeente. 

Klooster: ‘Je kunt natuurlijk wel allerlei 
grondstoffen uit de aarde halen en die 
één keer gebruiken en vervolgens op 
een vuilnisbelt gooien, maar er komt 
een moment dat je niets meer uit de 
aarde kunt halen.’
Geertsma: ‘Het besef dat we 
zuiniger moeten omspringen met de 
grondstoffen, zie je groeien, maar 
om de stap naar hergebruik, naar de 
circulaire economie te maken, moeten 
we bijvoorbeeld de grondstoffen 
uit een huishouden nog wél beter 
gescheiden en schoon inzamelen.’

In Westerveld hebben de huishoudens 
nu drie containers. De grijze is voor 
restafval, de grijze met de oranje 
klep voor PMD-afval (plastic, metaal, 
drankenkartons) en de groene 
minicontainer is voor groente-, fruit- 
en tuinafval (GFT). Het PMD-afval 
van de ‘oranje’ container gaat naar 
de scheidingsfabriek: metaal wordt 
weer metaal, plastic wordt op soort 
gescheiden en drankenkartons worden 
door weer een andere fabriek uit 
elkaar gehaald. De plastic dopjes gaan 
naar de plasticverwerking, het papier 
gaat opnieuw de papierindustrie in 
en de binnenkant van de kartons 
(plasticfolie of aluminium) wordt ook 
apart gehouden. Al met al is een hele 
industrie gegroeid waar het afval 
vroeger in z’n geheel op een afvalstort 
terecht kwam.

Afvalscheiding begint in de keuken
Naast het besef dat we zuiniger moet 
omspringen met grondstoffen en het 
veel beter is om stoffen te verwerken 
voor een volgende toepassing, is er 
óók een landelijke afspraak. In 2014 
kondigde de regering aan in 2020 nog 
maar 50% van het afval te willen ten 
opzichte van 2014. Geertsma: ‘Dat is 
ambitieus met een almaar groeiende 
bevolking. In de gemeenteraad is 

er een uitvoerige discussie 
geweest over het huishoudelijk 
afval. De noodzaak en de 
landelijke doelstelling worden 
onderkend en onderschreven, 
maar de vraag is hoe we met 
elkaar het doel bereiken.’ Ideaal 
is: 30 kilo afval per persoon 
per jaar. Klooster: ‘Maar in 
Westerveld wordt op dit 
moment 160 kilo afval per persoon 
per jaar geproduceerd, dus daar zit 
nog een flink gat tussen. We zijn al 
wel op de goede weg, want nog niet 
zo lang geleden was het 250 kilo per 
persoon per jaar.’ 
Dat getal is mede door de invoering 
van de container met oranje deksel 
voor PMD (in 2015) gedaald. Klooster: 
‘In Westerveld halen we zo’n 38 kilo 
PMD per persoon per jaar op, terwijl 
dat in Drenthe gemiddeld onder de 
20 kilo per persoon ligt. Dus onze 
inwoners presteren prima door het 
plastic afval goed te scheiden van de 
rest.’

Geertsma: ‘Maar we zijn er dus 
nog niet. In de huisvuilcontainers 
treffen we vaak nog te veel afval aan 
dat er eigenlijk niet in thuishoort, 
zoals papier, textiel of groente in de 
grijze container. Soms wel 50%. Als 
iedereen zijn afval op de juiste wijze 
zou scheiden, houden we nog maar 
de helft over. Om dat te stimuleren 
en om inwoners nog bewuster te 
maken van afvalscheiding, gaan we 
inzetten op nog meer voorlichting en 
op een aangepaste inzamelfrequentie. 
In december 2017 heeft de 
gemeenteraad hiermee ingestemd.’

Ophaalfrequentie
ROVA zamelt in opdracht van de 
gemeente het huishoudelijk afval in. 
De gemeenteraad heeft in december 
2017 besloten dat ROVA in de loop 

van 2018 de ophaalfrequentie 
aanpast. Dat bedrijf leegt de grijze 
minicontainer nu eens in de vier 
weken, maar dat wordt eens in de 
acht weken. Klooster: ‘Wanneer het 
huishoudelijk afval goed gescheiden 
wordt, blijft er gemiddeld heel weinig 
restafval over voor de grijze container. 
Eens in de acht weken de grijze 
container legen, is dan voldoende.’  
Geertsma: ‘Uiteraard zijn er 
huishoudens met méér restafval in de 
grijze container dan gemiddeld, zoals 
gezinnen met heel jonge kinderen of 
mensen die incontinentiemateriaal 
gebruiken. Wie de periode van acht 
weken te lang vindt, kan het restafval 
tussentijds naar een ondergrondse 
container brengen. Dergelijke 
containers komen op plaatsen die 
we in overleg met de verenigingen 
van dorpsbelang bepalen. Overigens 
blijven maatwerkoplossingen ook 
mogelijk.’
Tegelijk wordt óók de 
ophaalfrequentie van de grijze 
container met oranje klep (PMD) 
aangepast: van eens in de vier weken 
naar eens in de drie weken. 

Geertsma: ‘Dit systeem zullen wij 
uitvoerig evalueren. Mocht blijken 
dat we de doelstelling niet halen, 
dan zullen we nog meer moeten 
inzetten op voorlichting, controle en 
uiteindelijk zoals in de raadsdiscussie 
ook naar voren kwam, op de invoering 
van beprijzing. In de volksmond: diftar. 
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Maar éérst kijken of de inwoners zelf 
hun verantwoordelijkheid pakken wat 
beter scheiden van het huishoudelijk 
afval betreft.’
Klooster: ‘Het gedrag in de keuken zal 
dan echt moeten verbeteren. Daar 
staat meestal maar één bak waar alle 
afval in gemikt wordt. En die gaat naar 
de grijze bak. Dat is niet de bedoeling. 
Het begint met een pedaalemmer met 
drie aparte vakken neerzetten. Het is 
een kwestie van gewenning.’

Asbest
Klooster: ‘De inwoners hebben nu 
drie containers om zoveel mogelijk 
zelf het huishoudelijk afval te 
scheiden. Maar niet alles kan in de 
containers. Bijvoorbeeld asbest is 
een zeer schadelijke stof als de vezels 
los raken en ingeademd worden. 
Voor het inzamelen van asbest op 
het afvalbrengstation gelden dan 
ook strenge regels.’ Sinds 1994 mag 
er geen asbest meer in Nederland 
worden toegepast en alles wat op de 
daken ligt, verweert stukje bij beetje. 
Geertsma: ‘Rond asbest moet er de 
komende jaren nog veel gebeuren; 
óók op particuliere terreinen als 
het gaat om asbest op bijvoorbeeld 
schuurtjes en tuinhuisjes. In 2024 
moeten we asbestvrij zijn en dat 
is ambitieus.’ De komende jaren 
zullen overheden hier meer en meer 
voorlichting over geven. Klooster: 
‘Maar ook zo’n maatregel geeft nog 
maar eens aan, dat ontwikkelingen en 
veranderingen altijd doorgaan.’

Het afvalbrengstation
Het afvalbrengstation (ABS) aan de 
Oeveraseweg in Havelte bedient 
de gemeente Westerveld (ruim 
19.000 inwoners) en de gemeente 
Meppel (ruim 33.000 inwoners). 
Elke gemeente is wettelijk verplicht 
huishoudelijk afval in te zamelen 
en een ABS te hebben voor grof 
huishoudelijk afval. Daarmee is 
niet gezegd dat een ABS binnen de 
gemeentegrenzen moet.
Klooster: ‘Wij krijgen per dag 
gemiddeld tachtig bezoekers op 
ons ABS, met pieken tot honderd 
in de vakantiemaanden als er meer 
tuinafval is en mensen de tijd 
hebben gevonden om bijvoorbeeld 
de zolder of schuur eens flink op te 
ruimen. Dat de Westervelders meer 

afval naar het betaald veld brengen 
dan de Meppelaars, komt doordat 
er in Westerveld meer vrijstaande 
woningen met grotere tuinen 
(tuinafval), tuinhuisjes en schuren zijn 
en in Meppel meer hoogbouw.’

Betaald en gratis veld
Het afvalbrengstation is 
toegankelijk met de milieupas. Het 
afvalbrengstation is vervolgens 
verdeeld in twee velden: het veld 
waar men kosteloos materialen kan 
‘storten’ en een veld waarvoor betaald 
moet worden. Gratis is bijvoorbeeld 
het afleveren van elektrische 
apparaten, want bij de aankoop is 
de verwijderingsbijdrage al betaald. 
Metaal en papier is kosteloos in te 
leveren want daarvoor betaalt de 
industrie. Klein chemisch afval (KCA) 
is om een andere reden gratis af 
te geven: dit is om de drempel zo 
laag mogelijk te houden. Klooster: 
‘De verleiding om klein chemisch 
afval alsnog in de grijze container 
te gooien, wordt anders te groot.’ 
En verder staat er op het gratis veld 
bijvoorbeeld nog de container voor 
piepschuimen verpakkingen en de 
glasbak. Flessenglas wordt op kleur 
gescheiden: wit (kleurloos), groen 
en bruin. Rood en blauw glas gaat bij 
bruin, want daar kun je weer bruin van 
maken. 

Vóór het betreden van het veld 
‘betaald’ rijdt men over een 
weegbrug. Voor het storten van het 
afval wordt de auto (met aanhanger) 
gewogen en ná het storten van het 
afval. Op het betaalde veld staan 
containers voor onder andere B-hout 
(planken of meubelplaten) en C-hout 
(geïmpregneerd hout), en voor 
matrassen. Die laatste container is vrij 
nieuw maar wordt al flink gevuld met 
afgedankte matrassen. Deze worden 
vervoerd naar een speciale fabriek 
die ze helemaal uit elkaar haalt. Van 
het textiel wordt opnieuw draad 
gesponnen of het wordt geperst tot 
hoedenplanken van auto’s. De veren 
zijn van metaal en dat kan ook weer 
hergebruikt worden. 

Minimilieustraatjes
Geertsma: ‘Naast de minicontainers 
die aan huis geleegd worden en het 
afvalbrengstation in Havelte waar afval 

gebracht kan worden, is er nog een 
derde grote inzamelstroom, namelijk 
via onze vier mini-milieustraatjes 
bij de supermarkten.’ Hier staan 
bakken voor de inzameling van kleine 
elektrische apparaten: boormachines, 
koffiezetapparaten en dergelijke. 
Klooster: ‘Wie dus niet met een 
kapotte elektrische tandenborstel, 
haardroger of krultang naar de 
Oeveraseweg wil rijden, kan die 
apparaatjes bij de supermarkt kwijt.’ 
Ook staat er een bak voor frituurvet, 
een bak voor textiel én natuurlijk 
de glasbak. In de winkels staan 
dozen voor inktpatronen, batterijen, 
spaarlampen en mobiele telefoontjes.

Zwerfvuil
Geertsma: ‘Afval kent vele aspecten 
en een aspect waar ik vaak op 
aangesproken word, is het zwerfafval. 
Een bijzonder hinderlijk probleem 
waar heel veel mensen zich aan 
ergeren. Het kan ontstaan doordat 
afval uit een container waait, maar 
laten we eerlijk zijn: het meeste 
zwerfafval ontstaat doordat het 
bewust weggegooid wordt. En het 
blijft liggen omdat bijna niemand het 
alsnog oppakt…’  

Gemeenten krijgen geld van de 
verpakkingsindustrie om zwerfvuil 
op te ruimen. Gemeente Westerveld 
heeft daarvoor verenigingen 
uitgedaagd mee te helpen met 
opruimen in ruil voor een beloning 
voor de ‘clubkas’. Per drie kilometer 
berm, weg en pad die de leden 
van de vereniging schoonhouden, 
krijgt de vereniging 500 euro per 
jaar. Klooster: ‘We hebben nu tien 
groepen, waaronder de scouting 
en verenigingen van dorpsbelang, 
die meedoen en samen 90 
kilometer berm, wegen en paden 
schoongehouden.’

En hiermee is nog lang niet alles 
verteld over afval. Meer weten over 
afvalinzameling? 
Kijk eens op www.
gemeentewesterveld.nl
de digitale afvalkalender staat op 
www.rova.nl  en in de app van ROVA
een handig overzicht van ‘welk 
afval in welke container moet’ 
staat bijvoorbeeld op www.
afvalscheidingswijzer.nl.
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Prins Bernhardlaan 9 
Koekange 

Burgemeester van Veenlaan 24B  
Nijeveen 

Vraagprijs € 169.900,-

3 appartementen 
Noteboomstraat 3  
Meppel  

Huurprijs € 675,-

NIEUW

VERKOCHT

O.V.

NIEUW

NIEUW

Kallenkoterallee 114  
Steenwijk  

Vraagprijs € 385.000,-

www.aarn inkmakelaars.n l
Bemiddeling in: woonhuizen, bedrijfsmatig o.g., taxaties

Nijverheidsweg 15  |  7948 NE  Nijeveen  |  Tel. 0522 - 49 04 34

www.aarn inkmakelaars.n l
Bemiddeling in: woonhuizen, bedrijfsmatig o.g., taxaties

Nijverheidsweg 15  |  7948 NE  Nijeveen  |  Tel. 0522 - 49 04 34




