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en een

Gezond en Stralend
2018
Bosweg 17, 7973 KZ Darp
0521 342 250

Rode Kruis voorstelling in het Globe Theater
enorm succes!
0521 34 46 54

Het Rode Kruis Westerveld kan terugblikken op een prachtige middag in het
Globe theater. Deze middag werd georganiseerd ter ere van het 150-jarig
bestaan van het Nederlandse Rode Kruis. Alle vrijwilligers, collectanten en
deelnemers van de gemeente Westerveld waren uitgenodigd.
In het sfeervol aangeklede Globe
Theater in Diever gaven de acteurs
van het Shakespeare theater een
fantastische vertolking van ‘De zalige
vrouwtjes’.
De stemming zat er goed in en het
publiek was laaiend enthousiast over
het gebodene. De typetjes, de zang,
de aankleding en het enthousiasme
van de acteurs waarmee het stuk ten
uitvoer werd gebracht, zorgden voor

Adverteren?
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hilarische taferelen.
Deze middag werd gesponsord
door Coop Diever. In de Coop Diever
loopt een statiegeld actie om het
Rode Kruis Westerveld te steunen.
Alle statiegelddonaties aan het Rode
Kruis zullen door de Coop verdubbeld
worden. Een fantastische actie
waarmee we de diverse activiteiten
van het Rode Kruis kunnen blijven
uitvoeren.
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0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

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 17 januari 2018.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 10 januari
mailen naar: dekei@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen,

Kerkdiensten PKN Havelte/Uffelte
Zo. 24 dec.
Havelte
			
Ma. 25 dec.
Havelte

10.00 uur
22.00 uur
10.00 uur

Zo. 31 dec.
Zo. 7 jan.
Zo. 14 jan.
Wo. 17 jan.

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur

Havelte
Uffelte
Havelte
Molenhof

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

Mw. P. v.d.Zee
Ochtenddienst
Ds. A. Westra
Kerstnachtdienst m.m.v. Popkoor 4Fun uit Uffelte.
Ds. V. Top	Kerstviering m.m.v. het Kerkkoor o.l.v. Johan Rodenhuis,
kindernevendienst
Ds.A. Westra
Oudejaarsdienst, kindernevendienst
Ds. V. Top
Nieuwjaarsdienst
Ds. J.J. Vonk uit Ens
Kinderkerk
Ds. A. Westra

Dier & Acupunctuur opent haar
deuren in Havelte
Dierenarts Claartje Freriks opende afgelopen
woensdag haar gloednieuwe behandelruimte voor
dierenacupunctuur aan de van Helomaweg 23 in Havelte.
Eigenaren kunnen hier vanaf nu met hun huisdier terecht
voor deze complementaire behandelmethode.
Twee jaar geleden besloot Claartje
naast haar werk als dierenarts de
opleiding tot veterinair acupuncturist
te volgen. Tijdens de opleiding begon
zij al met eenvoudige behandelingen
van dieren met pijn. Enthousiast
geworden door de goede resultaten
startte ze in 2016 haar eigen praktijk
“Dier & Acupunctuur”.
“Sindsdien is mijn klantenkring steeds
verder gegroeid. Naast paarden
behandel ik nu ook gezelschapsdieren

zoals honden en
katten”, vertelt
Claartje. “Ik
combineer daarbij
mijn kennis als
reguliere dierenarts met mijn kennis
als veterinair acupuncturist.”
Corien Baars is met haar twee
hondjes Hendrik en Vlinder de eerste
klant die Claartje ontvangt op haar
nieuwe werkplek. Zij is direct onder
de indruk van de mooie ruimte.

“Voor paarden ga ik natuurlijk nog
steeds op pad maar ik ben heel blij
met de mogelijkheid de klanten
met een huisdier hier in mijn
nieuwe behandelruimte te kunnen
ontvangen.” Aldus Claartje.

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
2

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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Keitje

Ga nooit weg…
Ik kreeg zulke leuke reacties op mijn
Keitje over ‘groeten’ dat ik er nog een
keer op terug kom.
Iemand vertelde mij over een zoon
met een geducht ochtendhumeur.
’s Ochtends daverde het huis van de
meningsverschillen met zijn moeder.
Vóór schooltijd waren er al veel
boze woorden gevallen en deuren
dichtgesmeten.
Arme moeder die de hele dag
met buikpijn loopt te wachten op
ochtendhumeurige zoon. Wat gaat die
‘bozerd’ doen en hoe komt hij thuis?
Als ze haar zoon daarop aanspreekt
krijgt hij theeschoteltje grote ogen:
‘Maar mam, aan het eind van de
straat ben ik het alweer vergeten.
Sorry hoor.’
‘Maar ik loop er de hele dag mee’
zegt zijn moeder. ‘Als je nu in het
fietsenschuurtje even afkoelt, dan
roept ‘tot vanmiddag’ dan ben ik het
ook weer vergeten’.
Dat verhaal deed me denken aan
versje uit mijn jeugd:
Ga nooit weg zonder te groeten,
ga nooit heen zonder een zoen.
Wie het noodlot zal ontmoeten,
kan het morgen niet meer doen.
Loop nooit weg zonder te praten,
dat doet soms een hart zo pijn.
Wat je ’s morgens hebt verlaten,
kan er ’s avonds niet meer zijn…
Met deze woorden van Toon Hermans
groet ik u
allen zeer en wens u mooie
feestdagen en
en een tevreden en gezond 2018.
dieneke smink

Warm winterconcert in Havelte
Wat was het een hartverwarmend winterconcert zondagmiddag 10 december
in de Clemenskerk in Havelte. Zelfs het weer werkte mee, klokslag drie uur
begon de wereld wit te kleuren door de dwarrelende sneeuw. Twee koren
boden samen een bijzonder afwisselend programma. De kerk was goed bezet,
het aandachtige publiek kreeg een keur aan liederen uit allerlei tijden en in
een mix van stijlen te horen. De variatie van het concert werd nog versterkt
door het intermezzo van Martin Glas aan de piano en Elena Vyazkinova op de
dwarsfluit.
Het Utrechts kamerkoor Sforzato had
nét een intensief studieweekend in
Fredeshiem achter de rug, maar de
ongeveer vierentwintig enthousiaste
zangers en zangeressen waren nog
lang niet moe. Dirigent Vincent Doek
gaf op een ontspannen manier uitleg
over de liederen, die allemaal a
cappella werden gezongen. Het kleine
koor vulde wondermooi de kerk met
een warm en krachtig geluid. Het
liefdeslied van Brahms “Da unten im
Tale” werd schitterend gezongen.
Mendelssohn’s “Psalm 42” kreeg van
het publiek terecht een daverend
applaus.
Het grote Vrouwenkoort De
Liesterkrallen uit Havelte betrekt haar
zangeressen uit de wijde regio. Voor
de trouwe fans is het telkens weer
een aangename verrassing, hoe de
koorkleur en samenklank zich blijft

ontwikkelen, onder de bezielende
leiding van Martin Glas. Op de
piano zorgde Ellen Wynia voor de
begeleiding.
Het plezier in het zingen en de
concentratie waren duidelijk zichtbaar
en hoorbaar. Nieuw in het repertoire
van de Liesterkrallen was het
Hallelujah van Leonard Cohen, beslist
geen eenvoudig lied, hoe bekend ook.
Wie in december liever eens iets
anders wilde horen dan bekende
kerstliedjes, of de Top 2000, was
zondagmiddag in Havelte op de juiste
plek.
Locatie: Clemenskerk Havelte
Tijd: Zondagmiddag 10 december
Toeschouwers: 100
Beoordeling: ****
Liesbeth Hermans

Drentenierdersmiddag op donderdag 21 december
Alie van der Veer zal enkele liederen
ten gehore brengen, variërend
van opera tot lichte muziek. De
pianobegeleiding is in handen van
Petra Verweij.
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
0521-342557.  

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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Voor al uw
rietdekkerswerken
Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759
www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
Vrijblijvend prijsopgave.

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
Voor al uw rietdekkerswerken
Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel: 0521-344328/0650556759

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

Goede voornemens
Velen van ons hebben al weer goede voornemens voor het nieuwe jaar. Voornemens die het meeste
voorkomen zijn: minder roken, gezonder eten/afvallen en meer bewegen. Wist u dat slechts 1 op de 4
mensen het ook het gehele jaar volhoudt? De meeste mensen vervallen voor januari om is alweer in het oude patroon.
Als u die persoon wil zijn die het wel
zou willen volhouden, dan kan ik u
helpen als het gaat om gezonder eten
en/of afvallen. Samen met u kijk ik
naar uw eetpatroon en gaan we hier
en daar iets wijzigen, zodanig dat het
voor u gemakkelijk vol te houden is.

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

Hoofdmoot is gezonde voeding waar
u zich vitaler van gaat voelen, maar
natuurlijk is er ook nog ruimte voor
iets lekkers, het leven moet ook leuk
blijven nietwaar?
Kijk voor meer informatie op de
website: liasvoedingsadvies.nl, of

Martijn Haveman

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

behandeling;

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

4

www.spirit-treatments.nl

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

opleidingen;
energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen

RN Haveltecursus;
(Drenthe)
meditatie
info@spirit-treatments.nl www.spirit-treatments.nl
veendijk 29 7971 RN Havelte ( Drenthe)
tel. 06-33674073

nfo@spirit-treatments.nl

bel met Lia Valk nr. 0521-852098 (op
werkdagen tussen 18.00 en 20.00
uur).
Voor de maand januari geldt een
speciale aanbieding, voor een intake-,
advies- en 2 vervolggesprekken, dus
voor 4 gesprekken totaal € 95,--.

te volgen opleidingen;
energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen
cursus;
mediteren

tel; 06-33674073
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Kerstsfeer
begint bij

Wij wensen u

Fijne Feestdagen
en een

Voorspoedig 2018

Eucalyptus

3

per bos

95

OP = OP

Jingle Bells
kerstboeket

7

95

Phalaenopsis
orchidee
2 voor

10

00

OP = OP

Actie! Elk 2e

kerststuk

50% korting

Woensdag 27 december en dinsdag 2 januari zijn wij gesloten
Bloemenhuys Havelte
Dorpsstraat 49 A - 7971 CP Havelte - Tel. 0521 34 66 74
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Een ‘KEI’ van een foto

Foto: Geert Drogt

Het landgoed Overcinge. Door de rust en schoonheid lijkt of de tijd hier stilstaat.

Vlonderplanken (heel mooi!!)

28 x 145 Grenen geïmpr. 450 & 500 cm
21 x 140 Lariks 400 cm lang

€ 2.25 p/m
€ 2.25 p/m

Top kwaliteit Lariks / Douglas fijn bezaagd
20 x 200 300 cm & 400 cm lang
100 x 100 300 cm lang
150 x 150 300 cm lang

€ 1.95 p/m
€ 15.00 p/st
€ 35.00 p/st

Zweeds rabat (gedroogd!!)
24 x 200
24 x 175
24 x 200
24 x 200

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

Steigerplank (gedroogd!!)

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

€
€
€
€

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

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

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl
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Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

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

Agenda
20 dec.
De Kei nr. 24 - laatste Kei van 2017
20 dec.
Vrouwenvereniging Havelte, Kerst
21 dec.
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
21 dec.	Ledenavond Vrouwen van Nu afd. Havelte; Midwinterkerst - De Veldkei Havelte - 19.45 uur
22 dec.
Werkochtend GroenGroep Havelte - 9.00 uur
24 dec.
Kerstnacht - Clemenskerk Havelte - 22.00 uur
25 dec.
Kerstochtend - Clemenskerk Havelte - 10.00 uur
Kerkdienst - Clemenskerk Havelte - 10.00 uur
31 dec.
6 jan.
Werkochtend GroenGroep Havelte - 9.00 uur
7 jan.
Nieuwjaarsconcert De Brincksanghers - De Veldkei, Havelte - 14.30 uur
16 jan.
Ophalen oud papier Havelte
De Kei nr. 1
17 jan.
17 jan.
Vrouwenvereniging Havelte, Appetito thuismaaltijden
18 jan.
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
19 jan.
Werkochtend GroenGroep Havelte - 9.00 uur
3 feb.
Werkochtend GroenGroep Havelte - 9.00 uur
15 feb.
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
Werkochtend GroenGroep Havelte - 9.00 uur
16 feb.
20 feb. 	
Ophalen oud papier Havelte
21 feb. 	
Vrouwenvereniging Havelte, Drents-Ned.-Country en vertellegies
3 maart
Werkochtend GroenGroep Havelte - 9.00 uur
15 maart
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
16 of 17 maart Afsluitende activiteit GroenGroep Havelte - 9.00 uur
Elke maandagmiddag: Gymnastiek voor ouderen (september t/m mei) - De Veldkei, Havelte - 13.30-14.15 uur
Elke maandagmiddag: Schaken - De Veldkei, Havelte - tussen 13.30 en 16.00 uur
Elke maandagmiddag: Handwerken van het Rode Kruis - De Veldkei, Havelte - 13.30-15.30 uur
Elke 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. 24 - 20 december 2017
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SiS wenst iedereen fijne kerst
en een mooi 2018!

Siska Koster

Sport masseur/Schoonheidsspecialist/
Dr. Hauschka therapeut
Jan Harmskamp 52, Havelte • tel.: 06-204 628 47 • www.sishavelte.nl

in vroegere melkfabriek in Uffelte

in vroegere melkfabriek in Uffelte

•
•
•
•

Relax & Care

Voetreflexologie
Bach Bloesem Remedies
Voedingsadviezen
Kadobonnen

Voor vergoedingen: zie website

Ada Beenen, Patrijsweg 9, 7971 DM Havelte, 0521 857003,
adabeenen@home.nl, www.balansnatuurgeneeskunde.nl

Clemenskerk Havelte

Kerstnacht met popkoor
4Fun
24 december 22.00 uur

Something inside so strong is een
popliedje van de Nigeriaanse singer/
songwriter Labi Siffre. Hij zag op
beelden op tv van de apartheid in
Zuid-Afrika en schreef dit lied. Al bouw
je nog zulke hoge versperringen, al
maak je je nog zo groot, mensen laten
zich niet klein krijgen, zingt hij. In de
Kerstnachtdienst zingt popkoor 4Fun
onder andere dit lied van Labi Siffre.
Ook werk van Ilse de Lange, Frances,
Abba en anderen wordt ten gehore
gebracht. Met als rode draad: Vrede
op aarde en in plezier in mensen.
Voorganger is ds. Aukje Westra.
Clemenskerk Havelte

Kerstochtend met het
Kerkkoor
25 december 10.00 uur

Op 25 december wordt het kerstfeest
in de Clemenskerk gevierd. De
8

bekende Kerstliederen worden
gezongen en het Kerkkoor o.l.v. Johan
Rodenhuis en Ruth Pos werkt mee aan
de dienst. En er is extra aandacht voor
de kinderen. Voorganger is ds. Vijko
Top.
Clemenskerk Havelte

Finkers over leven en over geloof. Wat
is het mysterie dat hem fascineert?
Voorganger is ds. Aukje Westra.
Oudejaar valt dit jaar op een zondag.
De gebruikelijke oudejaarsviering
’s avonds vervalt deze keer.

Oudejaarsdag

Kersttoernooi 2017

“In Almelo is altijd wat te doen. Het
stoplicht springt op rood, het stoplicht
springt op groen.” Het zijn gevleugelde
woorden van Herman Finkers. Finkers
is bekend als cabaretier en zanger uit
Twente. Hij was actief tussen 1979
en 1999 en trok zich toen een aantal
jaren terug. In 2007 keerde hij terug
met zijn voorstelling Na de pauze.
Herman Finkers is Rooms Katholiek
en is gefascineerd door ‘het mysterie’.
Afgelopen jaar werd in Oldenzaal een
door hem geregisseerde Gregoriaanse
hoogmis gehouden. De aanwezigen
konden volop meezingen.
In de kerkdienst op oudjaar in de
Clemenskerk lezen we en luisteren
we naar enkele teksten van Herman

Er kan in Nederland de laatste jaren
veel veranderd zijn, maar niet de
gezellige en gemoedelijke sfeer
van de traditionele toernooien
die biljartvereniging De Veldkei
organiseert. Of het moest zijn dat
het Kersttoernooi van dit jaar nóg
gezelliger was en nóg drukker bezocht
werd. Maar liefst 48 (!) deelnemers
kruisten de keus gedurende de twee
wedstrijddagen waarin het erom ging
de eigen gemiddelden te verbeteren.
De uitslagen van 14 december:
W. Brons (1), H. Hoeksma (2),
R. Jeltema (3) en J. Westerveen
(poedelprijs). Die van 15 december:
R. Kremer (1), J. Bison (2), E. van Dijk
(3) en H. Ballema (poedelprijs).

Kerkdienst 10.00 uur

Biljartvereniging De Veldkei
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Musea in Westerveld kijken tevreden terug op een mooi jaar
Op 8 april trapten de 4 musea van Westerveld gezamenlijk af met op vier lokaties in onze gemeente een muzikale
omlijsting van plaatselijke koren en muziek- en dansverenigingen. In de musea was vervolgens een maand lang extra
aandacht voor een achttal Westerveldse kunstenaars op gebied van textiel, schilderen, beeldhouwen en pottenbakken.
Door een gemeentelijke startsubsidie werd het mogelijk gemaakt het culturele jaar 2017 zo op 4 plekken te openen, een
cultureel jaar dat in Westerveld in september nog eens de volle aandacht kreeg als gastheer van de landelijke opening
van de open monumentendagen.
Over bezoekers hebben de musea
dan ook niet te klagen in 2017. Alle
musea trokken meer bezoekers dan
de jaren ervoor. Deze gezamenlijke
aftrap en de medewerking van de
regionale kranten waarin de musea
bijna wekelijks waren terug te vinden
hebben daar zeker toe bijgedragen.
Het “Miramar Zeemuseum”
heeft afgelopen seizoen weer veel
activiteiten georganiseerd zoals
lezingen van Redmond O’Hanlon
en Alexander Reeuwijk. Eva Rovers,
de biografe van Boudewijn Büch,
hield een geweldig verhaal over
het verzamelen en van verzamelen
weten ze in Miramar via juffrouw
Warners natuurlijk alles. Ook het
radioprogramma Vroege Vogels
heeft veel aandacht besteed aan het
museum in de vorm van vier items
op de zondagochtend. De bezoekers
blijven onverdeeld enthousiast
over de nieuwe inrichting. De
kinderactiviteiten werden weer
goed bezocht, waarbij de kinderen
knutselen met schelpenpoppetjes en
-doosjes. Het museum heeft net als
de andere 3 musea, ook een aantal
kritische kinderen op bezoek gehad
die duidelijk hun mening gaven over
het museum. Een leuk bezoek met
nieuwe ideeën. De komende winter zal
Miramar ook weer een aantal lezingen

organiseren. In het nieuwe seizoen
staat de diepzee-expositie centraal.
Zeedieren uit de donkere diepten van
onze oceanen. Houd hiervoor en voor
de andere activiteiten de website en
de pers in de gaten. www.miramarzeemuseum.nl
Ook “Museums Vledder” kende
een stijgend bezoekersaantal
vergeleken met de jaren ervoor. Er
was veel internationale aandacht:
een Italiaanse filmploeg, een ZuidKoreaanse studente en valse kunst
uit Thailand. Museums Vledder
heeft dit jaar ook de nodige
investeringen gedaan aan cv-ketels,
een dakreparatie, zonnepanelen met
dank aan een wel heel bijzondere
vrijwilliger, een nieuwe kassa en
vitrinekasten. De tuinploeg werd
in een nieuwe outfit gestoken (ook
een donatie) en gedoopt als de
‘Tuunkroepers’ van de Museums
Vledder. Er waren in 2017 drie
bijzondere exposities: Henk Helmantel
samen met Henk Heideveld, Martin
Sijbesma en tot slot Henk Pries
samen met Jacob Bos. Dit jaar zijn
demonstraties/workshops gegeven
door de exposerende kunstenaar
en dat wil Museums Vledder het
komende jaar weer gaan doen. In de
maand december 2017 is de jaarlijkse
Art-sale. Cliënten van Trajectum

(hoeve Boschoord, dit jaar voor de
tweede keer) organiseerden ook
een expositie. Zeker voor herhaling
vatbaar. www.museums-vledder.nl
“Museum De Koloniehof” kende
een goed jaar; een jaar van de
veranderingen. De organisatie
en vrijwilligers kijken terug op
een goed seizoen met hogere
bezoekersaantallen. De samenwerking
met de andere 3 musea resulteerde
in leuke activiteiten waarbij
ieder museum een keer in de
schijnwerpers heeft gestaan. Een
positieve ontwikkeling die zeker
wordt voortgezet komend jaar. 2018
is een extra spannend jaar door de
nominatie voor het verkrijgen van de
Werelderfgoedstatus. Het is niemand
ontgaan er is heel hard aan gewerkt.
Wie dat wilde heeft een kijkje in de
keuken kunnen nemen en kennis
kunnen maken met de vele plannen
zoals die werden gepresenteerd op
zaterdag 28 januari door verschillende
medewerkers onder geweldige
muzikale begeleiding van de
pauperband.
www.welkomtoenwelkomnu.nl.

Het vervolg van dit jaarverslag leest u
in de volgende Kei.

Wij bedanken alle schrijvers van de leuke columns,
fotorubriek en andere artikelen, die De Kei zo aantrekkelijk maken, maar natuurlijk ook de adverteerders
die het uitgeven van De Kei mogelijk maken.
Wij wensen u

Fijne Feestdagen
en een

Bedankt

Noordeinde 9, Meppel

T 0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

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

Goed en Gezond 2018
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Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel
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T 0522 255449
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‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’
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Van dorpspomp tot
benzinepomp
Van oudsher was het op bepaalde
tijden een drukte van belang om
de dorpspomp. Niet alleen omdat
men daar schoon drinkwater kon
krijgen, maar vooral om nieuwtjes
uit te wisselen. Een sociaal
ontmoetingspunt dus. Een dorpspomp
is in Havelte niet (meer?) te vinden,
benzinepompen des te meer. En rond
die van de firma Koops gonst het
vrijwel alle dagen van de week. Om
van de medewerkers die in de garage
en bij het tankstation actief zijn, maar
te zwijgen. Maar waarom gezwegen
als Havelte trots kan zijn op een
bedrijf dat voor menig automobilist
letterlijk een welkome haven is?
Koops Havelte dateert van de jaren
40. Marten Koops (1899-1995) deed
in die tijd in veehandel en loonwerk.
In 1950 richtte hij met zijn zonen Klaas
en Harm de Firma M. Koops en Zonen
op, gevestigd aan de Nieuweweg te
Havelte; thans Van Helomaweg 7.
Ze gingen zich bezighouden met
zandtransport en draglineverhuur.
In 1952 verhuisde het familiebedrijf
naar de huidige locatie. De veehandel
en het loonwerk verdwenen, maar in
1957 kwam er een benzinepomp van
de PAM bij. Dat was een merknaam
van SHV, een bedrijf dat onder andere
smeerolie en benzine leverde. In
de jaren 60 volgde de werkplaats.
Aanvankelijk voor de vrachtwagens en
draglines die onderhoud behoefden,
maar al snel voor het plaatselijke
autopark.
De huidige Marten Koops (Havelte,
1944) en hier aan het woord, kwam
in 1967 in de zaak. Zijn zoon Klaas
(Havelte, 1971) – ‘Klen’ als roepnaam
om al die Martens en Klazen uit elkaar
te houden – versterkte op zijn beurt
de familiegelederen in 1992. Inmiddels
heeft Marten een stapje terug gedaan.
In 1998 werd de locatie rigoureus op
de schop genomen.
Marten: ‘Om aan de strenge
milieueisen te voldoen moesten
we ingrijpend veranderen. Dat zijn
enorme investeringen geweest, maar
anders zouden we de vergunning
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nooit gekregen hebben. Zo hebben
wij onder onze wasstraten diverse
opvangputten liggen die het vuile
water en de olieresten eerst opvangen
en scheiden en vervolgens filteren
voordat een en ander naar het riool
gaat. Rondom de brandstofpompen
en in de werkplaats ligt een
vloeistofdichte vloer die ervoor zorgt
dat er geen druppel gemorste benzine
of olie in de grond verdwijnt. Wat
gemorst wordt, wordt in de putten
opgevangen. Benzinedampen worden
ook afgevangen. Op elk vulpistool zit
een dampretoursysteem, dat dampen
automatisch opzuigt om ze terug te
leiden naar de tank waar ze kunnen
neerslaan. Dat systeem zit trouwens
ook in grote tankwagens die onze
reservoirs vullen.
Onder elke pomp zit ook een afsluiter.
In noodsituaties kunnen we met de
noodknop alles in één keer afsluiten.
Op brandveiligheid worden we ook
voortdurend gecontroleerd. Zoals
we ook jaarlijks inspecties hebben
van het Nederlands Meetinstituut
(NMi), voorheen het IJkwezen: elk
jaar worden onze pompen geijkt om
te beoordelen of ze inderdaad die
hoeveelheden afgeven die ze op de
teller aangeven.’
Klen: ‘Het is tegenwoordig met name
in nieuwbouwwijken waar riool- van
regenwater is gescheiden, verboden
je trouwe vierwieler buiten voor de
deur te wassen met shampoo en
dergelijke. Dus gaan mensen naar de
wasstraat. Wij hebben er twee: een

automatische en een handmatige doehet-zelf-wasruimte: auto’s, campers en
caravans tot drie meter hoogte kun je
daar zelf wassen en schoonspuiten.’
Marten: ‘We bieden een uitgebreid
dienstenpakket, maar auto’s verkopen
we bijna niet meer. Ooit hebben we
wel merken verkocht, zoals Vauxhall.
Later zijn we Lada (Russisch) en
Zastava (Joegoslavisch) gaan verkopen.
Die liepen in de jaren 80 goed, omdat
het goedkope auto’s waren zonder
poespas. Maar in jaren 90 waren
de concepten sterk verouderd. De
fabrikanten gingen niet met hun tijd
mee. Ook tweedehands auto’s hebben
we wel verhandeld, maar we hebben
er de ruimte niet meer voor: je moet
ze toch ergens neerzetten.’
Klen: ‘We zijn een universeel BOVAGautobedrijf. We onderhouden, keuren
(APK) en repareren alle merken
personen- en lichte bedrijfsauto’s.
Daarbij kun je ook voor diagnose,
airco-, banden-, uitlaat- en
accuservice bij ons terecht. Wij
volgen regelmatig cursussen om de
laatste ontwikkelingen op technisch
gebied te kunnen volgen. De auto
van nu verschilt nu eenmaal sterk
van die van twintig, dertig jaar
geleden. Hybride auto’s vragen van
monteurs andere vaardigheden, zoals
ook 4x4-auto’s hun eigen geheimen
hebben. Fabrikanten willen besparen
op ruimte en gewicht en dat betekent
dat motoren veel compacter zijn
geworden. Een lampje vervangen gaat
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tegenwoordig niet zo gemakkelijk
meer als vroeger toen je overal bij
kon. Steeds vaker gaat de fabrikant
ervan uit dat je een hele unit vervangt
in plaats van iets te repareren.
Sommige mensen denken dat we een
reparatie in een oogwenk kunnen
uitvoeren, terwijl veel monteurswerk
zeer arbeidsintensief is.
Een van de diensten die wij uitvoeren

en die altijd dankbare gezichten
oplevert, is de haal- en brengservice.
Wie met pech staat, helpen we graag
weer op weg.’
Marten: ‘Maar ons gezicht is toch wel
het tankstation. Wij zijn aangesloten
bij de BETA, de Belangenvereniging
Tankstations. Die organisatie behartigt
onze belangen bij de overheid. Zo

hebben ze het voor elkaar gekregen
dat de politie nu echt werk maakt
van aangiften tegen mensen die wel
tanken, maar niet betalen. Zo hebben
wij ook camera’s hangen om onze
koopwaar te beschermen. Doorrijders
en winkeldieven kunnen wat ons
betreft dus naar de pomp lopen.’
Tekst en foto: Jan en Nettie van Helvoort

‘De Brincksanghers’ bakken ze weer bruin
Oliebollenactie
Ook dit jaar organiseren De
Brincksanghers weer hun bekende
oliebollenactie en wel op 29 en
30 december, maar ook op zondag
31 december!
Bij De Veldkei wordt door de
oliebollencommissie weer een
professionele bakkraam ingericht.
Daar worden door de koorleden
volgens het bekende recept weer de
heerlijke oliebollen en appelbeignets
gebakken.

Zowel bij de Albert Heijn in Havelte
als De Veldkei staat het verkoopteam
o.l.v. Roelof Bosman voor u klaar om
de lekkernijen aan de man (vrouw) te
brengen. En wel op vrijdag 29 dec. van
10.00 -18.00 uur, zaterdag 30 dec. van
08.30-19.00 uur en op zondag 31 dec.
van 10.00-16.00 uur.
Nieuwjaarsconcert
Door het mannenkoor ‘De
Brincksanghers’ wordt ook druk

geoefend voor hun jaarlijkse
nieuwjaarsconcert. Dit jaar wordt het
concert gehouden op zondagmiddag 7
januari in De Veldkei te Havelte.
Het ruim dertig leden tellend koor zal
een gevarieerd programma ten gehore
brengen. Dit jaar wordt het concert
opgeluisterd met een gastoptreden
van het “Mannenkoor Vries” uit Vries.
De aanvang van het nieuwjaarsconcert
van deze twee koren is om 14.30 uur.
De zaal zal al om 13.30 uur geopend
zijn. Voor meer informatie kijk op:
www.brincksanghers.nl

SCHENKINGEN DOEN?

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN
EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR
T: de Wijk 0522 - 440 473
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STOTIJN

notariaat & mediation

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

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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