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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp

Het beekdal van de Vledder Aa

0521 342 250

Een tipje van de archeologische sluier opgelicht
Het OERmuseum organiseert een lezing door Ronald Popken over
prehistorische bewoning van het brongebied van de Vledder Aa.
Plaats en tijd: Schultehuis aan de Brink 7 te Diever, op donderdag 14 maart om
19.30 uur. De entree bedraagt € 5,00 (incl. pauzedrankje). In verband met de
beperkte ruimte is reserveren noodzakelijk via e-mail reserveren@schultehuus.
nl of via tel. nr. 0521-594811
Het Nationale Park Drents-Friese Wold
hoort tot de grootste natuurgebieden
van Nederland. Midden in dat 6.200
ha grote gebied ligt het brongebied
van de Vledder Aa. In de loop van de
20ste eeuw is dit gebied ingrijpend
veranderd. Heidevelden werden
ontgonnen tot landbouwgrond of
werden bebost ten behoeve van
de houtproductie. Hierbij werd de
Vledder Aa “genormaliseerd”. Vanaf
het jaar 2000 wordt geprobeerd om
dit mooie gebied weer iets terug
te geven van zijn oude glorie en de
kronkelende loop van de Vledder Aa
te herstellen. Het stroomdal van de
Vledder Aa is duizenden jaren een
aantrekkelijke plaats geweest om te
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wonen en te jagen. Dat blijkt wel uit
de vele archeologische vondsten die
daar zijn verzameld. Veel vondsten
stammen van een grote dekzandrug
ten noorden van de Rijkmanshoeve
op de oostelijke flank van het beekdal.
Bij de beekherstelwerkzaamheden
zijn opnieuw archeologische vondsten
verzameld waarvan sommige
teruggaan tot bewoning aan het einde
van de laatste ijstijd.
Amateur archeoloog Ronald Popken
heeft zelf honderden vondsten
gedaan. Hij zal een en ander toelichten
en aangeven wanneer bewoning
plaats heeft gevonden en waarom dit
landschap zo aantrekkelijk was voor
bewoning.

0521 34 46 54

EGO accutuingereedschap
in de ACTIE!!!

Geen stank, geen lawaai
én geen gedoe!
Kom langs voor
meer info en/of
een demonstratie!
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 20 maart 2019.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 13 maart
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:
0522-255449 of dekei@kleen.nl

Belangrijke Informatie
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.

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003
REGELVERMELDING: • 1 regel e 43,00 • 2 regels e 52,00
• 3 regels e 73,00 • 4 regels e 94,- per jaar (excl. BTW)

Kerkdiensten PKN Havelte/Uffelte
10 maart Havelte
17 maart Havelte
20 maart Molenhof
Havelte
24 maart Havelte
27 maart Havelte
31 maart Havelte

10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur
19.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

Ds. A. Westra, 1e zondag 40-dagentijd , Heilig Avondmaal, Kinderkerk, Oppas
Ds. Mw. G. Jongsma (Staphorst), 2e zondag 40-dagentijd
Mw. G. Bijl-Valk
Ds. A. Westra, Vesper
Ds. Mw. D. Kits (Bovensmilde), 3e zondag 40-dagentijd
Ds. A. Westra, Vesper
Ds. V. Top, 4e zondag 40-dagentijd, Tina Turner dienst m.m.v. Afslag Nijeveen

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. Als u wilt, kunt u bij uw foto
een verhaaltje schrijven.

Op woensdag t/m zondag open
voor heerlijk ijs en verse pizza’s!
Voor menu en openingstijden: zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

We zien uw inzending graag tegemoet.

www.pizzariminihavelte.nl

Lekker en gezond eten zonder zelf te koken?
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis!
Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden!
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, loc. Hofweg-Molenweg, T. 088-9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067
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Keitje

Vondst
Dat onze kinderen gróót geworden
zijn daar ben ik dikwijls verbaasd
over. Zoveel regels en wetten zijn
er tegenwoordig om het grut te
beschermen.
Zelfs regels die een ‘dikke’ boete
opleveren als je de wet overtreedt.
Als ik vroeger met ons kroost
wandelde hadden wij niet van die
geweldige maxicosy’s die je op een
kinderwagen kon zetten. Wij hadden
een oude, slappe veren kinderwagen,
een kind erin, een kind op een plankje,
wat op de wagen bevestigd was, erop
en eentje, die gelukkig heel braaf was
en geen wegloopneigingen had, die
de stang van de wagen vast moest
houden. Links liep de aangelijnde
hond. Wij hadden geen super-de-luxe
kinderzitjes voor op de fiets en het
grut droeg geen tuigje en helmpje.
Een zwager ontwierp houten
kinderstoeltjes. Succesvol.
Voor een Franse vakantie maakte
manlief de houten stoeltjes na
die overdwars tussen de voor en
achterstoel in de auto stonden.
Kinderen erin, drie op de achterbank,
gordels waren er niet, om de twee uur
wisselen van plaats en zo kwamen wij
aan op de vakantieplek. Wij hadden
een perfecte chauffeur die streng was,
dat hielp!
In de vernieuwde kringloopwinkel in
Ruinerwold, prachtig, prachtig, zoveel
ruimte, zoveel spullen, zo netjes vond
ik een stoeltje van de zwager van vijftig
jaar geleden. Gekocht, geen antiek,
zelfs geen brocante, maar ontroering
bij zulke mooie herinneringen.

Werkgroep Trots op Darp. Foto: Frans Ohm

‘Trots op Darp’ genomineerd voor de DHV-prijs
Sinds 2001 kent de Drentse Historische Vereniging jaarlijks een prijs toe aan
een persoon, groep of instelling, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de
Drentse geschiedschrijving.
De werkgroep ‘Trots op Darp’ is door de jury genomineerd voor de DHV-prijs
2018.
Het boekwerk dat door de werkgroep
begin juni 2018 werd gepresenteerd,
gaat over de historie van het Oude
Darp en de wederopbouw van het
Nieuwe Darp. Een deskundige jury
heeft uit een 15-tal inzendingen
drie boeken genomineerd en de
prijswinnaar zal op 17 maart bekend
worden gemaakt bij RTV Drenthe door

de juryvoorzitter Ard van der Tuuk.
De prijs bestaat uit € 1.000, - en een
oorkonde. Tevens zal dan ook de
publieksprijs, een kunstwerk, bekend
worden gemaakt. Op deze prijs kan
tot en met zondag 17 maart 12.00 uur
worden gestemd via de site van de
Drentse Historische Vereniging, www.
drentsehistorischevereniging.nl.

Haiku

Particuliere advertentie

Heeft u iets te koop?
Zet het in De Kei!

Riet in de regen
biedt de zanger het ritme
bij zijn liefdeslied.

Dieneke Smink

e 0,26 per mm. Min. advertentiebedrag e 7,50

Louis

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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Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

APK
Onderhoud - Reparatie
Airco
Accu’s - Banden - Uitlaten

Varifocus voor
€ 100,- per glas
(huismerk)
(tot 09-04-2019, week 13 gesloten)

Open op
Dinsdag • Donderdag • Vrijdag
09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur
Woensdag • Zaterdag 09.30-12.00 uur
Indien gewenst ’s avonds op afspraak
0522 47 33 28

Tanken - Wassen - Shoppen
Oosterstraat 2 • 7963 AC Ruinen

Apenkooitoernooi S.V. Dynamiek Havelte
groot succes
Vrijdagmiddag 22 februari, in de vakantie, was het een gezellige drukte van
belang in de sportzaal ‘Meesters Erve’ in Havelte. Meer dan 60 kinderen
hadden zich opgegeven om mee te doen aan het apenkooitoernooi.
Met behulp van attributen uit de
beweegkar van de KNGU (Turnbond)
had het bestuur van sportvereniging
Dynamiek een leuk parcours opgezet.
Deze beweegkar wordt de komende
maanden door SV Dynamiek beheerd
en kan door verenigingen gehuurd

4

worden. Om 13.30 uur startten de
kinderen van groep 1-4 om heerlijk
op het parcours te gaan spelen.
Na diverse spelletjes en een leuk
presentje was het om 15.15 uur de
beurt aan de kinderen van groep
5-8. Met veel enthousiasme werd
er gesprongen,
geklauterd en
gezwierd. Mooi
om te zien hoe
kinderen van
verschillende
leeftijden samen
spelen. Ook
bijzonder: het
blindemantikkertje; dat
30 kinderen zo
muisstil kunnen

zijn om maar niet getikt te worden!
Deze leuke kindermiddag werd
mogelijk gemaakt door speelgoed-, en
kinderkledingbeurs Havelte met een
financiële bijdrage. Het bestuur van
S.V. Dynamiek kijkt tevreden terug op
een geslaagde middag.
De komende weken ligt de focus op
de turnwedstrijden in Dwingeloo en
Slagharen.
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Op zoek naar een meerjarig Diaconaal project
Eén van de intenties van de diaconie van de Protestantse gemeente Havelte
en omgeving is om meerjarig een project te ondersteunen. Door het project
steeds onder de aandacht te brengen, acties en activiteiten te organiseren en
te vertellen wat er met de giften gedaan wordt, zorgt de diaconie ervoor dat er
een persoonlijke band met het project ontstaat. De afgelopen paar jaar is het
project WANAZIWI door de diaconie ondersteund.
Dit is een naaiatelier voor dove
vrouwen uit Dodoma in Tanzania
waar het mogelijk wordt gemaakt
dat deze vrouwen een financieel
onafhankelijk bestaan op kunnen
bouwen. De diaconie kwam via een
inwoonster uit Havelte in contact met
het project. Zij heeft in de afgelopen
jaren de gemeenteleden regelmatig
geïnformeerd over de besteding van
giften en opbrengsten van de acties.
Het relatief kleinschalige project kon
hierdoor goed gevolgd.
De diaconie is op zoek naar een nieuw
te ondersteunen meerjarig project.
Bent u of kent u iemand in Darp,
Havelte, Havelterberg of Uffelte die
direct betrokken is bij een passend

project? Een project dat erop gericht
is om zwakke, kwetsbare en arme
mensen te ondersteunen en/of tot
ontwikkeling te laten komen. Dat
kan zijn in een derde wereldland,
een land waar sprake is van oorlog
of onderdrukking of in Nederland.
Voorwaarde is dat de opbrengsten
volledig ten goede komen aan
de mensen voor wie het project
bedoeld is.
Als u een passend project kent, laat
het de diaconie weten. Dat kan via
de secretaris: Hetty Jonkers-Wielink
(0521-342419)/ hwjonkerswielink@
hotmail.com) of Rineke Veldman
(0521-342921/ Rineke61@live.nl).

Opgericht 1989

Historische Vereniging
Havelte e.o.
Kunst & Kitsch in Havelte

Op zaterdagmiddag, 9 maart van
13.30 - 17.00 uur, organiseert de
Historische Vereniging Havelte e.o.
een ‘Kunst & Kitsch-middag’. De
activiteit wordt gehouden in het
Ontmoetingscentrum ‘De Veldkei’,
Veldkamp 77, 7971 BX te Havelte.
Belangstellenden mogen
meegebrachte spullen gratis laten
taxeren door een deskundige taxateur.
Er zal onder andere worden
vastgesteld wat voor voorwerp men
heeft meegenomen, wat de waarde
is, welke leeftijd het heeft en waar het
vandaan komt. De toegang is gratis.
Iedereen is van harte welkom.

Wil je graag werken in de zorg?
Heb je al een diploma of wil je dat behalen?
Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk?
Kom naar de speeddates en rondleidingen
op dinsdag 12 en zaterdag 16 maart a.s. in
Havelte, Ruinen en Dwingeloo en ontdek
wat er voor jou mogelijk is bij ZZWD.
Ook voor werk in het weekend, een bijbaan
of vakantiewerk ben je bij ons aan het
goede adres.
Kom naar de speeddates en
rondleidingen in Havelte, Ruinen
en Dwingeloo tijdens de
Week van Zorg & Welzijn!

We maken graag kennis met je!
Meer informatie over de tijden, locaties,
rondleidingen en adressen vind je op onze
site www.zzwd.nl

De snelste weg naar een
nieuwe uitdaging!
Nabij

Vertrouwd
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Gastvrij

Diever | Dwingeloo | Havelte
Koekange | Ruinen | Vledder
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Avond toegankelijk voor iedereen

Vader van Epke Zonderland bij Vrouwen van NU
Huite Zonderland, de vader van topturner Epke
Zonderland vertelt over alles wat het gezin meemaakt
vanwege de sport van hun zoon. Hij doet dat tijdens
de ledenavond van de Vrouwen van Nu in Havelte op
6 maart in de Veldkei. De bijeenkomst is voor iedereen
toegankelijk, niet-leden betalen een toegangsprijs van
€ 6,- (inclusief 2 koppen koffie of thee).
Het gezin van Huite Zonderland
kent vier op topniveau turnende
kinderen, waarvan Epke de meest
succesvolle is. Turnen was altijd
belangrijk voor hen; Huite Zonderland
is vanaf 2001 tot 2009 actief geweest
als penningmeester, waarnemend
voorzitter en later voorzitter bij
de Technische Commissie Turnen
Heren. Hij heeft in deze periode
als aanvoerder van de technische
commissie discipline mede vorm
gegeven aan de groei van de discipline
heren turnen. Een groei welke geleid
heeft tot grote successen, onder
andere op nationale en internationale
toernooien (EK ’s, WK ’s) en de
Olympische Spelen. Tussen 2009 en
2017 was Huite Zonderland bonds-

bestuurslid en
vicevoorzitter
van de Koninklijke Nederlandse
Gymnastiek Unie. Als bondsbestuurslid
was hij mede verantwoordelijk voor
het vaststellen van het strategisch
beleid van de KNGU. Bij zijn
afscheid ontving hij een Koninklijke
Onderscheiding.
Huite Zonderland illustreert zijn
presentatie met wedstrijdbeelden
van Epke. Na de pauze beantwoordt
hij vragen vanuit de zaal en hij rondt
zijn verhaal af met een analyse van de
Olympische oefening, waarmee zoon
Epke goud haalde.
De avond op 6 maart begint om 19.45
uur in de Veldkei in Havelte.
(zaal vanaf 19.30 uur open)

Film De dirigent

op 8 maart in Dorpshuis De Veldkei
De Verenigde Staten,
1926. De 24-jarige
Nederlandse
Antonia Brico is
als kind met haar
ouders geëmigreerd
naar de VS. Ze
heeft één passie:
dirigent worden.
Ze wordt echter
door niemand serieus genomen.
Zelfs haar pianoleraar adviseert
haar om geen auditie te doen voor
het conservatorium. Een leven vol
tegenslagen volgt. Antonia keert terug
naar Nederland, waar ze de beroemde
dirigent Mengelberg (Gijs Scholten van
Aschat) smeekt om haar les te geven.
Gebaseerd op een waargebeurd
verhaal. Een Nederlandse film van
Maria Peters.
Aanvang 20.00 uur, zaal open om
19.30 uur. Reserveren kan bij Lourens
Koomans 0521 340460 of per email:
koomans@wxs.nl

•••
••

COMFORTUIN
hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf
boomverzorging
bestratingen

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel
06 10 18 14 17
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Voor al uw
rietdekkerswerken

Bloot, naakt of zonder kleren,
het is allemaal hetzelfde hoor je beweren,

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759

maar ik zie liever een blote tante Jo,
dan oom Henk zonder kleren.
Lorki

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Annerie
KREMER
uitvaartzorg

‘

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

0522 - 245021

Annerie, Sigrid & Marieke

Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Agenda
6 maart	Ledenavond Vrouwen van Nu Havelte; Huite Zonderland vertelt over de sport van zoon Epke De Veldkei Havelte
8 maart Film De Dirigent - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
9 maart Kunst- & kitschmiddag - De Veldkei, Havelte - 13.30-17.00 uur
9 maart tot half juni Cursus vogelgeluiden o.l.v. Martha Sol (organisatie Vogelwacht Uffelte e.o.)
10 maart Muziektheater voorstelling “Het dagboek van Etty Hillesum” - Clemenskerk, Havelte - 19.30 uur
14 maart Lezing door Geert de Vries (organisatie Vogelwacht Uffelte e.o.)
15 maart Bingomiddag - De Senioren Westerveld - De Veldkei Havelte - 14.00 uur - Iedereen is van harte welkom
16 maart	Historische Vereniging Havelte e.o.: gratis toegang tot Erfgoedhuus de Spikerhof, Boskampsbrugweg 2 te Havelte
- 13.30-16.00 uur
16 maart ABBA project; org. Popkoor 4 Fun - De Vlasbarg’n, Uffelte
16 maart Bingo; Durango Line and Show Dancers - De Stobbe, Linthorsthomanstraat 22, Darp - 20.00 uur
20 maart De Kei nr. 6
20 maart Vrouwenvereniging Havelte; Modeshow
21 maart Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
26 maart Koffie-inloop - De Veldkei, Havelte - 9.00-11.00 uur
30 maart ABBA project; org. Popkoor 4 Fun - De Vlasbarg’n, Uffelte
30 maart Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
30 maart Zangvogelexcursie in het Holtingerveld (organisatie Vogelwacht Uffelte e.o.)
30 maart	Historische Vereniging Havelte e.o.: gratis toegang tot Erfgoedhuus de Spikerhof, Boskampsbrugweg 2 te Havelte
- 13.30-16.00 uur
Ophalen oud papier in Havelte
2 april
De Kei nr. 7
3 april
3 april
Ledenavond Vrouwen van Nu Havelte; Het eendagsbestuur verzorgt de avond - De Veldkei Havelte
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke woensdagmiddag:
Elke donderdagmiddag:
Elke vrijdagmorgen:

Gymnastiek voor ouderen (september t/m mei) - De Veldkei, Havelte - 13.30-14.15 uur
Schaken - De Veldkei, Havelte - tussen 13.30 en 16.00 uur
Welfare Handwerkgroep in de Veldkei Havelte van 13.30 - 15.30 uur.
Sjoelen - De Veldkei, Havelte - 13.30-15.45 uur
Werelddans - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur
Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur
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te Koekange

:
Wolden onder registratienummer
Goedgekeurd door Gemeente De
Z.17-53720/D.17-90790

te Koekange

1e prijs: Kinderpicknicktafel

No 0001

3e prijs: Zomerpakket

Naam

...........................................................................

Adres

...........................................................................

Plaats

...........................................................................

NO- 1001

De trekking zal plaatsvinden op donderdag

v

Wanneperveen
Opgericht 1 april

rt

1949

rwolde-Wetering’ e.o.

VERLOTING
1e prijs
2e t/m 10e prijs

Woonplaats

Verloting goedgeke
urd
door het gemeente
bestuur
van Steenwijkerland

Naam

2.000

1 juni 2017.

Feestcommissie ‘Schee
De trekking vindt
plaats
tijdens de ponymark
t
op zaterdag
12 augustus 2017
om 13.30 uur in
feesttent te Scheerwo de
lde.

Adres

Prijs per lot e 0,50. Aantal loten

No 0001

njjee ZZ
Orraan
w
w
.O
.O
V
n
a
r
j
V
e Zw aa
.
eena
.v. . Wanneperv

rt

HOOFDSPONSOR

2e prijs: Terrashaard

Heel

Aantal loten: 2500

: Stalen ros
: Diverse leuke

Prijs per lot: € 1,-

VAN CONCEPT
TOT AFWERKIN
G

Noteboomstraat
68
7941 XA Meppel

T 0522 255 449
drukkerij@kleen.nl

KROES

wenst

prijzen

NO- 1001

Ontwerp | Druk
| Print | Reclame

#HEELNIJEV1

VOGELVERENIGING

NO- 1001

Naam:

Adres:

1e prijs E 200,2e prijs E 125,3e prijs E 75,-

een

DE EDELZANGER

Fijne

STEENWIJKERWOLD

4e prijs E 50,5e prijs E 25,6e t/m 15e prijs VLEESPRIJZEN

Feestweek

Aantal loten: 3000. Prijs per lot e 0,50
uur
Trekking 25 november 2017 om ± 15.00
het noorden)
in Hotel Gelderingen (het paradijs van

Hotel Gelderingen
Steenwijkerwold

Paradijs van het Noorden

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

NO- 1001

VERKOOP VAN NIEUWE EN
GEBRUIKTE AUTO’S
APK-STATION
ROETMETING
ALLE REPARATIES

Sportpark ’De Bov

enboer’

Sportpark ’De
Bovenboer’

J. GROENINK

Kon. Wilhelminalaan 12-14
- 382732
8384 GH Wilhelminaoord, tel. 0521
www.autobedrijferma.nl

Café De Karre

Tel.:

info@kroesnijeveen.nl

www.kroesnijeveen.nl

0522 49 26 80

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

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

www.kleen.nl

t.b.v. basisschool ‘De Rozebottel’

t.b.v. basisschool

‘De Rozebottel’

V

GROTE VERLOTING 2017

VERLOTING 2017

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.

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

T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl
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HUWELIJKSE VOORWAARDEN
SAMENLEEFCONTRACT?

Top Kwaliteit Lariks / Douglas (gedroogd!!)
16 x 140
20 x 200
17 x 140
16 x 115

Fijn bezaagd
400 lang
Fijn bezaagd
300 & 400 lang
geschaafd
180 lang
geschaafd veer/groef 300 cm lang

€ 1.50 p/m
€ 1.95 p/m
€ 1.95 p/m
€ 0.90 p/m

Zweeds rabat (gedroogd!!)

28 x 145 Siberisch Lariks
400 lang € 1.75 p/st
24 x 175 (Zwart) geïmpregneerd 420 lang € 2.75 p/m
24 x 195 Zwart of grijs geïmpregn. 420 lang € 3.25 p/m

Vlonderplanken
28 x 145
21 x 140
25 x 145
21 x 145

Vuren geïmpregneerd
Bangkiray
125 & 150 lang
Bangkiray
125 & 150 lang
Lariks
400 cm

€ 2.50 p/m
€ 3.50 p/m
€ 4.50 p/m
€ 2.50 p/m

Stotijn

notariaat & mediation
Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Houthandelwevers.nl

Gastgezinnen gezocht voor één nacht
Het lijkt nog ver weg, maar er moet nog veel gebeuren voor die tijd, vandaar
de vraag:
Hebt u een slaapplaats voor 1 nacht in de herfstvakantie?
In de herfstvakantie van 19 tot en met 25 oktober, wordt voor de veertiende
keer de Afrikaloop gelopen, een wandelactie waarvan de opbrengst
voor straat- en weeskinderen in Afrika is. Voor de wandelaars die blijven
overnachten, is de stichting nog op zoek naar enkele gastgezinnen in Havelte of
omgeving.
Dit gaat om de nacht van woensdag
23 oktober op donderdag 24 oktober.
De wandelaars komen in de loop van
de middag aan in Havelte. U weet van
te voren wie bij u slaapt (man, vrouw,
leeftijd enz.). Wanneer de mensen
gefinisht zijn op woensdag, wordt u
gebeld en gevraagd uw gast(en) op
te halen. Mocht ophalen niet lukken,
zorgt de stichting dat de mensen bij u
thuis gebracht worden. De volgende
ochtend wordt er gestart tussen
8.00 uur en 8.30 uur. U neemt dan
weer afscheid of misschien wandelt
u zelf mee, alles is mogelijk. Voor de
overnachting en het eten betaalt de
De Kei - 4e jaargang nr. 5 - 6 maart 2019

wandelaar een kleine vergoeding.
Deze vergoeding komt ten goede aan
de Afrikaloop en is op deze manier
onderdeel van de totale opbrengst
van de Afrikaloop. Vorig jaar was dat
ruim € 23.000,00. Doordat u helpt een
slaapplaats en eten te bieden aan een
wandelaar, helpt u ondertussen de
kinderen in Afrika aan een slaapplaats
en eten.
De Afrikaloop is een wandelactie van
7 dagen, maar men kan ook 1 dag of
2 dagen meewandelen. Dagelijks is
er keuze uit etappes van 15, 25 en
35 km. De start is in Hoogeveen en

loopt de eerste dag naar Westerbork.
De volgende dag gaat de tocht naar
Hooghalen daarna respectievelijk
naar Dwingeloo, Vledder, Havelte en
Ruinen, om ten slotte op de zevende
dag weer in Hoogeveen te finishen. De
routes zijn prachtig.
U kunt één of enkele dagen meelopen,
zoveel als u wilt. Onderweg zijn er
iedere dag 3 gezellige pauzeplaatsen.
Voor de eerste dertig deelnemers is
er tegen een kleine vergoeding een
slaapplaats. Voor deze wandelaars is
de stichting nog enkele slaapplaatsen
nodig.
Wilt u meehelpen een straat- of
weeskind toekomst te bieden dan
kunt u zich opgeven als gastgezin bij
Elise van Lienen; email:elise.v.lienen@
gmail.com of telefonisch 06-11420515.
Informatie over de stichting of de
Afrikaloop kunt u vinden op de
website www.andreasmanna.org of op
facebook Afrikaloop.
9

Foto’s: Han de Kruyf, Havelte

‘Keien’ van foto’s
Schapen op het Holtingerveld, hommel in eigen tuin, bruine lammetjes langs de Smeenholtenweg Uffelte, crocussen aan
de Darperkerkweg in Darp, Schapen in de Holtinger schaapskudde en de Vaart vanaf de Lokbrug, Havelte
10
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AWP vindt prijs van water niet te hoog
Richting de waterschapsverkiezingen van 20 maart roepen (politieke) partijen
soms dat de kosten van water niet mogen stijgen. Wat is veiligheid, schoon en
genoeg water u waard? Arja Doornbos van de Algemene Waterschapspartij
Drents Overijsselse Delta (AWP) legt uit waarom water zijn prijs heeft.
In Nederland regelen drie
verschillende organisaties de
waterzaken. Het lokale waterbedrijf
zorgt voor drinkwater en hiervan
wordt het afvalwater via het
gemeentelijk riool afgevoerd.
Vervolgens wordt dit water in de
rioolwaterzuiveringsinstallatie van
het waterschap schoongemaakt en
geloosd, waardoor het weer terecht
komt in het oppervlaktewater en
grondwater. Naast de zorg voor
schoon water is het waterschap
verantwoordelijk voor de
waterveiligheid en zorgt voor dijken,
waterbergingen en voldoende
rivierafvoeren of voor het vasthouden
van water in het gebied. De
klimaatverandering vergt daarbij
extra aandacht voor het omgaan met
droogte, wateroverlast en een hoger
zeepeil.
De prijs van water
Wat kost water in het gebied van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta?
De zuivering en het watersysteem kost
een inwoner ongeveer € 0.70 per
dag en voor gemiddeld drinkwatergebruik (235 liter per dag) betaalt

Adverteren?

een inwoner minder dan € 0,40 per
dag. Rioolheffing wordt door de
gemeente opgelegd en kost ongeveer
€ 0,47 per dag. Per inwoner zijn
de totale waterkosten per dag dus
vergelijkbaar met de kosten van een
grote fles bronwater in de winkel. Bij
meer mensen per woning, worden de
waterkosten per persoon lager.
Kwaliteit
Een goede kwaliteit water en
veiligheid tegen hoogwater mag
volgens de Algemene Waterschaps
Partij nooit een reden tot
bezuiniging zijn. Wel vindt AWP
dat het waterschap efficiënt moet
werken, prioriteit moet leggen bij de
hoofdtaken en geen onnodige kosten
mag maken of risico’s nemen. “Het
waterschap moet zeker op de kosten
letten, maar nooit ten koste van
waterkwaliteit of onveilige dijken”,
vindt lijsttrekker Arja Doornbos.
Waterdeskundigen
De Algemene Waterschaps Partij is een
organisatie van waterdeskundigen, die
het belang van goede waterbeheersing
en daarbij de belangen in het gebied

kent. Met de slogan ‘niet politiek,
wel deskundig’ weet AWP toch de
verbinding te leggen naar de lokale
belangen. Op de kieslijst staan
deskundige vertegenwoordigers uit
het gebied die door hun uitgebreide
netwerk ook weten wat er leeft.
AWP ‘bouwt bruggen’ tussen de
verschillende waterbelangen,
zoals landbouw, natuur, burgers
en bedrijven, zodat er écht meters
worden gemaakt voor klimaat,
waterkwaliteit en waterbeheer.
Klimaat en veiligheid dulden geen
uitstel en zijn de kosten dubbel en
dwars waard. Arja Doornbos, geeft
aan: “Bij de verkiezingen is het dus
vooral van belang dat het over water
gaat, over de inzet voor veiligheid,
tijdige klimaatmaatregelen, en
schoner water.”

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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0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING
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PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
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