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

St. Veuruut maakt kasten
voor de Vogelwacht Uffelte e.o.
Stichting Veuruut uit Nijensleek heeft deze
winter 20 nestkastjes gemaakt voor de
vogelwacht Uffelte. De stichting is een leer- en
werkbedrijf en probeert mensen te helpen
bij de herintreding op de arbeidsmarkt. Door
praktijkervaring op te doen kunnen mensen
beter instromen en maken meer kans op werk.
De geleverde kasten zijn van
Douglashout gemaakt. Ze komen van
koloniewoningen en dus een prima
hergebruik van het hout. Nadat de
planken geschaafd zijn worden er
professionele kastjes van getimmerd.
De kasten worden met zeer beperkte
kosten gemaakt voor de Vogelwacht
Uffelte, die ze gaat inzetten tegen de
processierups. De Vogelwacht zal de

Adverteren?
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0521 34 46 54

VERKOOP GAZONMAAIERS

juiste locatie uitzoeken voor de kastjes
en tevens zorgen dat het beheer goed
geregeld gaat worden. Dit voorjaar
zullen meer dan 200 kasten een plekje
vinden aan vooral de eikenbomen
in het mooie Westerveld. Meer
info: www.stichtingveuruut.nl
Op de foto Sasja Visser en Jannes
Prikken en 2 werknemers van St.
Veuruut presenteren de kasten.
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-Nieuw én gebruikt
-Groot assortiment op voorraad
-Advies op maat
-Inruil en bezorging mogelijk

Ook voor onderhoud, reparatie
én verhuur bent u bij ons aan
het juiste adres:
Lindenlaan 54a te Uffelte
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De volgende Kei verschijnt op 4 maart 2020.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 26 februari
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
COACHING van particulieren en medewerkers
Erik de Min, Havelte, www.plusdemin.nl, 06 8343 6455

Kerkdiensten PKN Havelte/Uffelte
19 feb. Molenhof 19.30 uur
23 feb. Havelte
10.00 uur
1 maart Uffelte
10.00 uur

Ds. Aukje Westra
Dhr. J. Koops (Oosterwolde)
Ds. Aukje Westra

1e zondag veertigdagentijd

Vrijwilligers voor de Zonnebloem in Havelte
Wie kent de Zonnebloem niet?
Een heel bekende vertrouwde naam van een springlevende organisatie, die zich inzet voor mensen met
een fysieke beperking of handicap.
We organiseren uitjes voor onze
gasten, we bezoeken ze en gaan, al
dan niet met de rolstoel, voor een
kleine wandeling er op uit. Schenken
aandacht.
We luisteren en we vertellen.
Dingen doen die voor anderen zo
normaal zijn, want er is zo veel meer
mogelijk dan je denkt!

Dat doen we al meer dan 20 jaar in
Vledder en omstreken en sinds enige
tijd ook in Havelte. Daar zouden we
graag nog enkele vrijwilligers er bij
willen hebben om ons zo leuke werk
te ondersteunen. In welke vorm dan
ook.
Interesse? Vraag geheel vrijblijvend
meer informatie bij Anneke de Ruiter.

Mailadres: aderuiter@live.nl, telefoon:
0521-381171.
Of kijk op www.mijnzonnebloem.nl.
Wist u dat u ook een Zonnebloem
rolstoelauto kunt huren (met of zonder
chauffeur) om er op uit te trekken?
Samen met de familie er op uit!

Klusbus

Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73
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Rimini is weer open voor
heerlijk
ijs en verse pizza’s!
Voor  onze  menulijst  en  de  openingstijden  
  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
en  supervers  ijs.  Ook  meenemen!  

Voor menu en openingstijden:
zie website
zie  website.  
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl
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Flint

Knuffelen
Nu het begrip “Me too” een zo
prominente plaats inneemt in onze
samenleving, bestaat het gevaar dat
we niet meer zo snel durven toegeven
aan een eerlijk en onontbeerlijk
intermenselijk contact: Knuffelen.
Een knuffel vormt een natuurlijke
reactie op een gevoel van
genegenheid, toont oprecht
medeleven, is een manier om steun
te bieden en komt tegemoet aan de
behoefte om te omhelzen of iemand
dichtbij te ervaren.
Op een gepaste manier aanraken is
niet alleen plezierig maar zeker ook
noodzakelijk voor ons emotioneel en
lichamelijk welzijn.
Serieus onderzoek toont aan dat het
ontvangen en geven van een knuffel
verlichting kan bieden bij ziekte,
pijn, angst en depressie. Ook is er
sprake van een positief effect op de
taalontwikkeling bij kinderen die de
liefkozing ervaren.
Waarom geef en ontvang ik graag
een knuffel? Het voelt goed, verdrijft
eenzaamheid, biedt ruimte voor
emotie, trots en menslievendheid.
Een welgemeende aanraking vertraagt
het ouderdomsproces, verdrijft
spanning en slapeloosheid en is een
goed alternatief voor seksualiteit.
Een eerlijke knuffel schaadt niemand,
maakt gelukkig, geeft een gevoel van
“erbij horen”, vult een leegte en is
voor iedereen. Ik hoop van harte dat
u vandaag nog iemand die u dierbaar
is “zomaar” een knuffel geeft en er
een ontvangt.
Gheraert Leeu

Ammy’s schilderclub van
start in De Veldkei
Heb je zin om lekker te schilderen, in
je eigen tempo en wat je leuk vindt?
Maar met goede tips en adviezen.
Meld je dan aan bij Ammy Houtman
voor de schilderclub. Ervaring is niet
nodig. Vanaf woensdag 26 februari
van 13.30 tot +/- 16.00 uur.
Een keer in de 14 dagen, 6 middagen.
Aanmelden of meer informatie:
06 41462676 /
ammy_houtman@hotmail.com

Lezing ‘Werken aan de Drentse biodiversiteit’
met Hans Dekker
De Vogelwacht Uffelte e.o. organiseert op woensdag 4 maart a.s. de lezing
‘Werken aan de Drentse biodiversiteit’ met als spreker Hans Dekker.
De wereld verandert voortdurend
en onze natuur ook. Helaas staat
de Drentse natuur onder druk
en om die reden werken veel
partners samen aan herstel van
deze natuur, onze biodiversiteit.
Daarom is de vraag terecht hoe
het anno 2020 is gesteld met onze
planten en dieren. Hoe gaat het met
klokjesgentiaan en kommavlinder?
Hoe staan dennenorchis en kraanvogel
ervoor? Werkt
natuurontwikkeling
en waarom raakt het
platteland langzaamaan
steeds leger? Want als
een ding duidelijk is;
‘de verandering in de
Drentse biodiversiteit is

een zaak van winst en verlies!’ Hans
Dekker, DE ecoloog van de provincie
Drenthe en al jaren werkzaam voor
Natuurmonumenten, heeft de
ontwikkelingen van de afgelopen
twintig jaar op een rijtje gezet. Deze
avond staat hij uitvoerig stil bij zijn
conclusies. Zijn verhaal ondersteunt hij
met talrijke foto’s van onze boeiende
Drentse natuur.
Aanvang: 20.00 uur
(zaal open 19.30 uur)
Locatie: Cafetaria ‘De
Molensteen’, Rijksweg
34, 7975 RT Uffelte
Gratis toegang voor
leden. Niet-leden
betalen 3 euro.

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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Nieuws van Dorpsgemeenschap Havelte
Algemene Ledenvergadering met aandacht voor de eikenprocessierups
Dorpsgemeenschap Havelte houdt op dinsdag 25 februari a.s. de Algemene
Ledenvergadering. Deze avond is toegankelijk voor leden én overige
belangstellenden.
www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Bent u (nog) niet bekend met
de onderwerpen waar de
Dorpsgemeenschap Havelte zich
bezighoudt? Dan is dit een mooie
gelegenheid om kennis te maken.
Bovendien steekt u ook nog eens iets
op van de eikenprocessierups.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Dorpsgemeenschap Havelte

Voor de pauze is het officiële gedeelte
met o.a. het financieel jaarverslag
2019, de begroting 2020, terugen vooruitblik door de diverse
werkgroepen en de voortgang rondom
de renovatie /nieuwbouw van de
Veldkei.
Na de pauze volgt een aantal
presentaties over het bestrijden en
voorkomen van de eikenprocessierups
in de Gemeente Westerveld.
Enkele experts, waaronder Piet
Idserda uit Wapserveen en Gertjan
Dieters van de Gemeente Westerveld,
komen aan het woord.
Piet Idserda zal vanuit zijn agrarische
achtergrond meer vertellen over de
rups. Bij zo’n explosie van aantallen
als de afgelopen jaren kunnen
de natuurlijke vijanden, zoals
de koolmees, het niet bijbenen.
Gemeenten pakken de bestrijding van
de rups op hun eigen manier aan. Hoe
de Gemeente Westerveld hier mee
omgaat zal Gertjan Dieters uitleggen.
De vergadering vindt plaats in de
Veldkei in Havelte (Veldkamp 77).
Datum: dinsdag 25 februari
Aanvang 20.00 uur (de zaal is open
vanaf 19.45 uur).
De volledige agenda is te
vinden op de website: www.
dorpsgemeenschaphavelte.nl onder
het kopje “Over ons”.

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse algemene
ledenvergadering.
Datum: Dinsdag 25 febrauri 2020
Aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.45 uur)
Locatie: De Veldkei, Veldkamp 77 te Havelte
De gehele vergadering is toegankelijk voor leden en overige belangstellenden.
Bij eventuele stemming mogen alleen leden hun stem uitbrengen.
Agenda:
• Opening en mededelingen door voorzitter Rob van den Brink
• Voorstellen zittende en nieuwe bestuursleden
• Vaststelling notulen van de Algemene ledenvergadering 2019
• Financieel jaarverslag 2019 / begroting 2020
• Bevindingen van de kascommissie, bestaande uit Wim van der Wijk en
Annelies Melchers
• Benoemen van nieuwe kascommissie
• Uitreiking vrijwilligers-stimuleringsprijs ‘Parel van Havelte 2019’
• Terug- en vooruitblik door de Werkgroep Zorg en Welzijn
• Terug- en vooruitblik door de Werkgroep Wonen
• Terug- en vooruitblik door de Werkgroep Jeugd
• Voortgang renovatie / nieuwbouw de Veldkei
• Rondvraag
• Afsluiting officiële gedeelte door de voorzitter
• Pauze
• Presentatie omtrent:
Het voorkomen / bestrijden van de processierups, door verschillende
inleiders
• Gelegenheid voor het stellen van vragen
• Afsluiting door de voorzitter
Namens het bestuur van Dorpsgemeenschap Havelte
Huib de Wit secretaris

Hart voor Havelte

Lotenbloks.nl
Lotenbloks.nl is een initiatief van
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PARKET - PVC - LAMINAAT
Nieuw - Renovatie - Reparatie

BEZORG(ST)ER GEZOCHT
Voor de bezorging van folders en
weekbladen zijn wij op zoek naar jou!
 Heb jij de leeftijd van 13 jaar of ouder?
 Vind je het leuk om geld te
verdienen met maar 1 keer in de
week bezorgen?
 Vind jij buiten werken niet erg?
 Is vroeg opstaan ook niet jouw ding?

Nog één wijk beschikbaar!
Reageer snel!

VLOERENMEESTERS sinds 1974

(0528) – 262 850
Of stuur een e-mail naar:
bezorgers@uwverspreider.nl
Direct aanmelden? Ga naar www.uwverspreider.nl

Joost Baltussen, Dikkesteenweg 8, 7971 CB Havelte
06-54 366 770, info@vloerenmeesters.nl

Gezocht muziekmakers voor Popsport Drenthe
Coachingstraject voor jonge Drentse pop-acts start in maart

Vier kandidaten hebben zich tot nu toe aangemeld voor Popsport Drenthe,
maar Stichting Kunst & Cultuur zoekt nog minimaal vijf andere bands, singersongwriters en dj’s voor het coachingstraject waarin jonge muziekmakers
kunnen werken aan hun muziek en optredens. Iedereen tussen de 12 en 21
jaar kan zich inschrijven op www.popsport.nl.
Leeloo Brinkman en Isabella Elzinga,
singer-songwriters uit Assen hebben
zich al aangemeld en willen tijdens
Popsport vooral aan de slag met
het schrijven van liedjes. De band
Insane Delirium uit Emmen en rapper
Nyree Osasso uit Assen hebben zich
aangemeld voor
het regionale
Popsport-traject
om zichzelf op
artistiek niveau
te ontwikkelen.
Popsport
Drenthe start
in maart in
Het Podium in
Hoogeveen.
Tijdens die eerste
bijeenkomst
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krijgen de deelnemers een coach
toegewezen die hen gedurende drie
maanden begeleidt. Daarnaast krijgen
de acts verschillende workshops en
speelplekken aangeboden.
Het provinciale project wordt in juli
afgesloten met een optreden voor
publiek. Eén act stroomt door naar
het landelijke traject met studiotijd
en trainingen. Popsport Drenthe
wil jongeren met muzikale ambities
helpen zich te ontwikkelen op
muzikaal gebied, maar ook helpen
met promotie en podiumpresentatie.
Stichting Kunst & Cultuur coördineert
het traject.
In heel Nederland worden tijdens
Popsport popacts geholpen

door professionals uit het
Nederlandse muziekveld. Na het
provinciaal programma worden
deelnemers geïntroduceerd in
netwerken van andere muzikanten,
muziekopleidingen, podia en het
Popsport-network.
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Foto: Han de Kruyf, Havelte

Een ‘Kei’ van een foto

De lammetjesrace, een spektaculair gebeuren! Op de bekende locatie aan de Holtingerweg in Uffelte waar een hobbyboer
zijn schapen heeft.

Stichting Kinderkampen Havelte zoekt sponsoren
Al tientallen jaren organiseert Stichting Kinderkampen Havelte eo. elk jaar in de eerste week van de zomervakantie een
zomerkamp voor kinderen in de leeftijd van 8 tm 12 jaar. Gingen we vroeger met de tent: tegenwoordig gaan we naar de
kampeerboerderij. Maar nog steeds met de fiets! Bijvoorbeeld naar Diever of Lemele.
Er zijn vast wel lezers van de Kei mee
geweest in het verleden: als kind of als
leider. Voor wie het niet kent: elk jaar
wordt er door een groep vrijwilligers
een vakantieweek vol plezier
georganiseerd met vele activiteiten
zoals een sportdag, spooktocht, bonte
avond en nog veel meer leuke dingen.
Elk jaar met een ander thema. Wat het
thema van dit jaar wordt houden we
nog heel even geheim!

ondernemers uit Havelte, Darp, Uffelte
zijn al sponsor geworden. Hier zijn
we erg blij mee! Mocht u [nog] niet
door ons benaderd zijn, maar wilt u
wel uw naam verbinden aan dit mooie
doel, dan nodigen wij u van harte uit
om contact met ons op te nemen via
info@stichtingkinderkampenhavelte.
nl. Wij blij met een mooie bijdrage: u
blij met wat reclame. Zo snijdt het mes
aan twee kanten.

We willen graag dat alle kinderen mee
kunnen gaan, daarom houden we de
bijdrage per kind zo laag mogelijk:
110 euro. Maar ja, daar kunnen we
niet alle kosten van betalen. Vele

Wat niet iedereen weet: het is ook
mogelijk om een kind te sponsoren:
u betaalt de bijdrage van 110 euro
en via school wordt er een ouder
benaderd met de vraag of het kind
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mee mag. Dit gebeurt anoniem; alleen
de voorzitter en penningmeester van
de stichting zijn op de hoogte. Er zijn
wel voorwaarden verbonden aan deze
schenking: de desbetreffende ouders
kunnen om bepaalde redenen niet
zelf betalen. Denk hierbij aan mensen
die gebruik moeten maken van de
schuldsanering en voedselbank door
wat voor omstandigheden dan ook.
Wilt u graag een kind een onbezorgde
week geven: neem dan contact met
ons op via 06-53286230 of via de mail.
Het is mooi om op deze manier het
gedachtengoed van de oorspronkelijke
start van deze kampen uit te dragen:
alle kinderen een fijne vakantie!
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energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

Martijn Haveman

magnetiseren
kruiden therapie

cursus;

Praktijk voor:
behandeling;
opleidingen;
energetische sportmassage / therapieën
Pedjit (oosterse
massage)
energetisch
sportmasseur
Pedjit (Indonesische massage)
stabielmassage onderbeen
energetische sportmassage / therapieën
orthomoleculair gerichte consulten
ontspanningsmassage
Locatie

Reclameborden
Textieldruk
Lotenbloks
Clubbladen
Websitebouw

meditatie
Energetisch therapeut / sportmasseur
veendijk 29 7971 RN Havelte ( Drenthe)
Martijn Haveman

nfo@spirit-treatments.nl

www.spirit-treatments.nl

tel; 06-33674073

www.spirit-treatments.nl 06-33674073

www.kleen.nl

Alles voor uw club!

Noteboomstraat 68 Meppel
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

T 0522 255449 drukkerij@kleen.nl

Agenda
19 feb.
Vrouwenvereniging Havelte; Middenvelders
20 feb.
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Groningerweg 6, Diever - 15.00-17.00 uur
22 feb.
Hardloopwedstrijd De Oer.-cross; org. De Sprinter - Voormalige Amerikaanse basis, Havelterberg
22 feb.
Toneelstuk toneelvereniging ’t Olde Bessien - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
23 feb.
Lezing zeespiegelstijging en/of -daling - Miramar Zeemuseum, Vledder - 15.00 uur
25 feb.
Algemene Ledenvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
3 maart Informatieavond Projectkoor Gabriel Faure - Dorpshuis Wilhelminaoord - 19.30 uur
4 maart De Kei nr. 5
4 maart Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Dhr. en mw. Jannenga, lezing over reis naar Antarctica.
4 maart	Lezing “Werken aan de Drentse biodiversiteit”; org. Vogelwacht Uffelte e.o. - De Molensteen, Uffelte - 20.00 uur
7 maart Permacultuur in De Uelenspieghel - Uffelte - 10.00-17.00 uur
13 maart Bingomiddag; De Senioren Westerveld- De Veldkei, Havelte - 14.00 uur - Iedereen is van harte welkom
14 maart Bingo t.b.v. Durango Line and Show Dancers - De Stobbe, Darp - 20.00 uur
17 maart Oud papier Havelte
18 maart De Kei nr. 6
18 maart Vrouwenvereniging Havelte; Ton Henzen
19 maart Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Groningerweg 6, Diever - 15.00-17.00 uur
24 maart Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
25 maart	Alzheimer Trefpunt Westerveld; Leven met dementie - Overentinghe, Entingheweg 13, Dwingeloo - 14.30-16.00 uur
1 april De Kei nr. 7
1 april Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Tim Jansen, beweegcoach Westerveld
13 april	Kraomschudden; lammetjesdag met activiteiten voor kinderen in en rondom de kooi van de Holtinger
Schaapskudde
15 april De Kei nr. 8
15 april Vrouwenvereniging Havelte; Eigen leden
16 april Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Groningerweg 6, Diever - 15.00-17.00 uur
21 april Oud papier Havelte
21 april Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
6 mei
Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Dhr. Piersma lezing over parfum
14 mei
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Groningerweg 6, Diever - 15.00-17.00 uur
19 mei
Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
26 mei
Oud papier Havelte
10 juni
Alzheimer Trefpunt Westerveld; film-/theatervoorstelling - De Veldkei, Havelte - 19.30-21.00 uur
16 juni
Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
Elke maandagmorgen:
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke woensdagmiddag:
Elke woensdagmiddag:
Elke donderdagmiddag:
Elke donderdagavond
Elke vrijdagmorgen:
Elke 2e za. v.d. maand:

Zangrepetitie De Listerkrallen - De Veldkei - 9.30-11.30 uur
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 - info: 0521-343418
Bridgen - De Veldkei, Havelte - tussen 13.30 en 17.00 uur (sept. tot mei)
Werelddans - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur
Repetitie De Brincksanghers - De Veldkei, Havelte - 20.00-21.30 uur
Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur
Repaircafé Havelte - De Veldkei, Havelte - 10.00-14.00 uur
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Vuren geschaafd

Varifocus voor
€ 100,- per glas

21 x 45
18 x 80
42 x 46

diverse lengtes
250 cm lang
260 cm lang

€ 0.50 p/m
€ 1.95 p/st
€ 1.95 p/st

Rockwool
Rockwool
Gipsplaten

50 mm dik
70 mm dik
div. maten

€ 3.95 m²
€ 5.50 m²
€ 3.50 m²

Wand & vloerdelen

veer + groef
Vuren 18mm dik div. maten
Grenen
21 x 194 r.o v+g

(huismerk)

Wandpanelen

(tot 28-03-2020)

60 x 240

Kant & klaar

€ 8.50 m²
€ 12.50 m²
€ 7.50 m²

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

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Oosterstraat 2 • 7963 AC Ruinen

Houthandelwevers.nl

Borstbeeld van een vagebond

Wandelen 60+ en andere natuurliefhebbers

Zo levenloos als hij daar stond
zo mocht ik hem aanschouwen
Als Koning van zijn grond
zo wil ik hem onthouden

Van de natuur genieten en andere wandelaars ontmoeten. Jongere
natuurliefhebbers natuurlijk welkom. Reken op 3 uur of langer i.v.m. pauzes;
we lopen gemiddeld 8 à 10 km in een rustig tempo met pauze in het midden.

Hij was een dood begrip
een monument van bestaan
Als een gezonken schip
op de bodem van de oceaan

Graag tijdig opgeven bij Yvonne Hontelé,
yhontele@gmail.com, 06-27005600.
Max. 12 deelnemers; deelname gratis
en meerijden wordt zo nodig geregeld.
Bij dreigend slecht weer, zeg gerust af.
Beschermen tegen teken:
www.tekenradar.nl.

Geen seizoen deed hem nog kleuren
geen vogel in zijn huis
Met de jaren kwamen scheuren
door zijn takken geen geruis
Vele stormen reeds doorstaan
als verzonken in beton
Gesterkt door grootheidswaan
wenkend naar de horizon
Doch helaas bij windkracht tien
met een doffe dreun gevloerd
Hield de boom het voor gezien
als brandhout werd hij afgevoerd
Als laatste gaf de vagebond
een beetje warmte, een beetje licht
Waar hij regeerde, waar hij stond
rest nu een vergezicht
Zwaantina
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Schrikkelwandeling
Zaterdag 29 februari in de Anserdennen,
pauze in het Theehuis in het bos daar.
Prachtige en beschutte route aan de rand
van het Dwingelderveld.
Meer informatie bij aanmelding.

Een tevreden roker
is een gevaar voor zichzelf.
Lorki

Particuliere advertentie
Heeft u iets te koop?
Zet het in De Kei!
e 0,26 per mm.
Min. advertentiebedrag e 7,50
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Informatieavond
Projectkoor
Gabriel Faure
Op 3 maart is er in het Dorpshuis te
Wilhelminaoord een informatieavond
over ons nieuwe project. Aanvang
19.30 uur.
Na twee succesvolle, goed bezochte
concerten met een programma rond
het thema ’75 jaar na de oorlog’
gaan we weer iets heel anders
doen: werken van Rachmaninov
(de Vespers), Tsjaikovsky en Leos
Janáček. Op de informatieavond
zullen fragmenten van de stukken te
horen zijn en wordt uitgelegd hoe we
repeteren. Projectkoor Gabriel Fauré
staat onder leiding van Monique
Suring en bestaat uit een min of meer
vaste kern, maar aan het begin van elk
project kunnen ook nieuwe mensen
zich aanmelden. Momenteel zijn we
vooral op zoek naar tenoren, maar ook
in de andere stemgroepen is ruimte
voor enige aanvulling. Het project
zal ongeveer een jaar duren. Meer
informatie is te vinden op
www.projectkoorgabrielfaure.nl.

Senryû
Liefde toonde aan
dat gebundelde takken
vrijwel nooit breken.
Louis

Repaircafe Havelte
Zaterdag 8 februari jl. liep ik De Veldkei in Havelte binnen om iets te laten
repareren. Het was net 10.00 uur geweest en ik bleek de eerste bezoeker te
zijn en werd ontvangen door 5 à 6 enthousiaste mannen die popelden om aan
de slag te gaan.
Maar eerst werd me koffie met gebak
aangeboden! Na de koffie en een
praatje ging men tot actie over. Alle
spullen werden klaargezet in een
grote ruimte; koffers gereedschap,
soldeerbout en snoeren werden
uitgerold. Mijn
aangeboden reparatie
betrof een heel klein
radiootje van zo’n 50
jaar geleden welke de
geest had gegeven.
Inmiddels druppelden
er al snel diverse
andere mensen binnen

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, samen aan
activiteiten deelnemen en wellicht nieuwe dingen uitproberen.
De heer Henk Sauerbreij zal in het
kort iets vertellen over het houden
van en fokken met sierduiven. Enkele
exemplaren zullen ook tentoongesteld
worden, o.a. de kleine Spaanse
Figurita.
Verder is de middag bedoeld als een
gezellig samenzijn om oude contacten
aan te halen en nieuwe contacten te

Behandeling door middel van moderne apparatuur o.a.
Fotonenapparatuur (licht-behandeling), Bionic 880 en
Bioresonantie de Trikombin met 95% behandelresultaat.
Zie voor uitgebreide informatie hierover op onze website
www.cvig.nl
Een deel van de mensen met late lyme-ziekte heeft
gewrichtsontstekingen. Ook de ogen en het hart kunnen
aangetast zijn. Deze nare ziekte kan allerlei neurologische
verschijnselen afgeven, zoals uitval of prikkeling van de
zenuwen. De ziekte kan iemands kwaliteit van leven ernstig
aantasten. Een behandeling met antibiotica kan een
verdere verslechtering voorkomen, maar het effect op de
reeds bestaande stoornissen is meestal minimaal of
afwezig. Er is dan ook vaak blijvende invaliditeit.

De Kei - 5e jaargang nr. 4 - 19 februari 2020

Hans Rose

Drentenierdersmiddag donderdag 20 februari

Ziekte van Lyme

Centrum voor
integrale geneeswijzen

met verschillende spulletjes die snel
bekeken werden. Na ongeveer 20
minuten was mijn radiootje weer
picobello in orde.
Kortom, dit wordt een succesvolle
onderneming: snel en afdoende
geholpen, het sociale
contact is hier ook
belangrijk en dat
alles voor een kleine
bijdrage. Ik heb ergens
nog een kapotte
naaimachine......

leggen. De toegang is gratis en van
tevoren 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 0521342557.

Enkele van deze symptomen oftewel
gezondheidsklachten kunnen zijn:

• vermoeidheid
• spierpijn
• gewrichtspijn
• pijnscheuten, tintelingen
• temperatuurschommelingen

• wazig zien

• cognitieve klachten
• prikkelgevoeligheid
• emotionele verandering zoals
angst of boosheid

• hoofdpijn
• hartkloppingen, duizeligheid,
benauwdheid en o.a. pijn op
de borst etc.

Bij een acute tekenbeet of ernstige klachten altijd uw huisarts
raadplegen. Behandelingen worden deels vergoed door de meeste
zorgverzekeraars mits aanvullend verzekerd.

www.cvig.nl | info@cvig.nl | Rijksweg 7, 7975 RS Uffelte
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Te Koop: Thomas de Trein
73 rails plastic, waaronder bochten,
wissels, tunnelbruggen
7 treintjes/wagonnetjes metaal,
1 helicopter, 2 hijskranen,
2 stopborden, 1 paintstation,
1 overlaadstation, 1 houtzagerij
Vraagprijs: e 40,Voor meer informatie,
bel 0522 259 877
of mail henkenalie@kleen.nl

SAMENWERKEN
VERSTERKT
ONS VAKMANSCHAP
SAMENWERKEN
VERSTERKT
ONS VAKMANSCHAP
kraanverhuur
– tuinaanleg
– grondverzet
kraanverhuur
– tuinaanleg
– grondverzet

Ook container
verhuur
Ook container
verhuur
www.loonbedrijfleffers.nl

www.loonbedrijfleffers.nl
Havelte/Diever
Havelte/Diever
0521-341285
0521-341285

Miramar Zeemuseum
Op zaterdag 23 februari geeft Kenneth Rijsdijk een lezing in
Miramar Zeemuseum over de verbreiding van soorten door
zeespiegelstijging en/of -daling.
Kenneth Rijsdijk onderzoekt de rol die de mens en landschap
speelt op de natuur. Uit de geschiedenis blijkt dat op ieder
onbewoond eiland waar de mens kwam, kort daarop dierenen plantensoorten uitstierven. Kenneth zal in zijn lezing ingaan
op de veranderde zeespiegel en de gevolgen daarvan.
Aanvang om 15.00 uur, entree €7,50 p.p.
Aanmelden kan via lezingen@miramar-zeemuseum.nl of via
www.miramar-zeemuseum.nl

•••
••

COMFORTUIN
hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf
boomverzorging
bestratingen

w w w . c o m f o r t ui n . n l
Havelte - Meppel
0522 255 389
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U laat uw klanten
toch niet
in de regen staan?
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Relatiegeschenken

On

e

Promoot uw bedrijf met een paraplu bedrukt met uw eigen logo
of kijk op www.kleen.nl/relatiegeschenken
voor onze catalogus promotiemateriaal en relatiegeschenken.
U bent natuurlijk ook van harte welkom bij ons aan de Noteboomstraat
voor vrijblijvend advies of prijsopgave.

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl
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